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Formáli 

Ritgerð þessi er skrifuð sem 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsfræði 

við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin var unnin undir leiðsögn Ingólfs V. 

Gíslasonar og Ingu Guðrúnar Kristjánsdóttur. Kann ég þeim kærar þakkir fyrir 

ánægjulegt samstarf og framúrskarandi leiðsögn. Samnemendum mínum í málstofu um 

rannsóknir og skrif lokaritgerða vil ég þakka fyrir gagnlegar og skemmtilegar málstofur 

og góðan stuðning meðan á skrifum stóð. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum og 

tengdaforeldrum fyrir þann ómetanlega stuðning sem þau hafa veitt mér í gegnum 

námið. Eiginmanni mínum og sonum þakka ég kærlega fyrir alla þolinmæðina, 

hvatninguna og stuðninginn sem þeir hafa veitt mér. Að lokum fá síðan fjórar hugrakkar 

og aðdáunarverðar ungar stúlkur, sem skilyrðislaust veittu mér innsýn í líf sitt og 

upplifanir, sérstakar þakkir. Óska ég þeim alls hins besta í framtíðinni. 
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Útdráttur 

Ritgerð þessi greinir frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar á félagslegum og 

tilfinningalegum veruleika unglingsstúlkna. Markmið rannsóknar var að skyggnast inn í 

hugarheim stúlkna sem standa á tímamótum í lífi sínu. Þær hafa nýlokið 

grunnskólagöngu sinni og hafið framhaldsskólagöngu sem að öllum líkindum mun vara 

næstu þrjú til fjögur árin. Lagt var upp með rannsóknarspurninguna; Hver er félagslegur 

og tilfinningalegur veruleiki unglingsstúlkna? Við framkvæmd rannsóknar var notast 

við eigindlega rannsóknaraðferð og byggja niðurstöður á fjórum hálfopnum viðtölum 

við jafnmarga þátttakendur. Viðmælendur eiga það sameiginlegt að vera stúlkur á 

sautjánda aldursári sem nýlega hófu nám við fjóra mismunandi framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að félagslegur og 

tilfinningalegur veruleiki þátttakenda byggði að miklu leyti á fyrrum reynslu þeirra af 

því að verða fyrir einelti í grunnskóla. Þrátt fyrir að eineltinu væri lokið á tíma 

rannsóknarinnar mátti greina áhrif þess á ýmsa vegu í svörum viðmælenda. Niðurstöður 

leiddu þó einnig í ljós að félagslegur veruleiki viðmælenda einkenndist af stórum 

vinahópum og stolti af því að tilheyra hópi. Tilfinningalegur veruleiki viðmælenda 

einkenndist af jákvæðri sjálfsmynd og bjartri framtíðarsýn. 
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1 Inngangur 

Unglingsárin eru viðburðarík ár í lífi hverrar manneskju. Kenningar á borð við 

félagsnámskenningu og kenningar um sjálfið fela í sér að þegar börn komast á 

unglingsaldur taki ákveðin sjálfstæðisbarátta við þar sem þau byrja að fjarlægjast 

foreldra sína og líta í vaxandi mæli á jafningja sem aðaluppsprettu félags- og 

tilfinningalegs stuðnings (Brechwald og Prinstein, 2011; Santrock, 2004; Walker og 

Bean, 2009). Á sama tíma eiga sér einnig stað umtalsverðar líkamlegar og 

vitsmunalegar breytingar. Hjá stúlkum getur þessi tími oft verið erfiður þar sem 

kynþroskaskeiði þeirra fylgja jafnan ávalari línur (Cook og Cook, 2010) sem samræmast 

illa vestrænum félagsmenningarlegum gildum um hið fullkomna útlit kvenna (Bell og 

Dittmar, 2011). 

Upplifun á unglingsárum byggir talsvert á reynslu viðkomandi úr barnæsku. Í 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur skýrt fram að börn eiga rétt á því að þróa 

hæfileika sína með aðgengi að menntun, tómstundum og leik ásamt því að eiga rétt á því 

að taka þátt í því samfélagi sem þau búa í (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins I hluti/1989). Því miður upplifa mörg börn að jafningjar þeirra og skólafélagar 

brjóti á þessum réttindum þeirra með því að leggja þau í einelti. Börn sem verða fyrir 

einelti eru iðulega félagslega útilokuð frá samnemendum sínum og fara því á mis við 

mikilvæga félagsmótun á æskuárum (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 

2009). Rannsóknir hafa einnig sýnt að áhrif eineltis geta fylgt einstaklingnum langt fram 

á fullorðinsár (Natvig, Albrektsen og Qvarnstrom, 2001). 

Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast innsýn í þann veruleika sem 

unglingsstúlkur upplifa á ákveðnum tímamótum í lífi sínu, það er þegar þær hafa lokið 

grunnskólagöngu og hafið framhaldsskólagöngu. Áhersla var lögð á að kynnast hvernig 

félagslegir þættir, á borð við skóla og jafningja, í samvinnu við huglægari þætti, eins og 

sjálfsmynd, mótuðu skynjun viðmælenda á eigin veruleika. Með þessa sýn að leiðarljósi 

var lagt upp með rannsóknarspurninguna; Hver er félagslegur og tilfinningalegur 

veruleiki unglingsstúlkna? 

Ritgerð þessi skiptist í fimm kafla með inngangi. Í öðrum kafla má finna þau 

fræði er liggja að baki rannsókninni í þremur undirköflum þar sem meðal annars er farið 

yfir þroskakenningar barna og unglinga, áhrif jafningja, sjálfsmynd unglinga og 
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eineltisrannsóknir. Í þriðja kafla sem nefnist Aðferð er farið yfir markmið og 

rannsóknarspurningu, rannsóknaraðferð, lýsingu á viðmælendum, framkvæmd og 

úrvinnslu gagna. Í lok kaflans er farið yfir siðferðilega þætti sem þarf að hafa í huga 

þegar þátttakendur rannsóknar eru einstaklingar undir lögaldri. Í fjórða kafla verður 

farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar í þremur undirköflum. Í fyrsta undirkafla 

er fjallað um upplifun og reynslu viðmælenda af grunnskólagöngu með áherslu á 

námslegt gengi, upplifun af einelti ásamt upplifun af vináttu. Í öðrum undirkafla er farið 

yfir félagslegan veruleika viðmælenda í framhaldsskóla þar sem ástæður fyrir skólavali 

koma fram ásamt birtingarmyndum vináttu í framhaldsskóla. Í þriðja undirkaflanum er 

fjallað um tilfinningalegan veruleika viðmælenda í framhaldsskóla og hvernig hann 

birtist í þeirra eigin sjálfsmati, hvernig þær álíta að aðrir sjái þær og að lokum 

framtíðarsýn þeirra. Í fimmta og síðasta kaflanum sem nefnist Samantekt og umræða má 

finna þrjá undirkafla, fyrst samantekt á niðurstöðum úr fjórða kafla, því næst umræðu 

þar sem niðurstöður rannsóknar eru skoðaðar út frá fræðilegri umfjöllun og síðast en 

ekki síst má finna lærdóma og lokaorð rannsakanda. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Eftirfarandi fræðileg umfjöllun skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta verður farið yfir 

þroskakenningar barna og unglinga þar sem vitsmunalegum og líkamlegum þroska á 

þessu tiltekna æviskeiði verða gerð skil. Þar að auki verður fjallað um þær rannsóknir 

og kenningar sem snúa að áhrifum jafningja á unglinginn sjálfan. Í öðrum hluta verður 

farið yfir þau fræði er fjalla um sjálfsmynd unglinga en þar verða mótandi þættir 

sjálfsmyndar og líkamsmyndar teknir sérstaklega fyrir. Í þriðja og síðasta hlutanum 

verður svo farið yfir eineltisrannsóknir þar sem megin áhersla verður lögð á 

mismunandi birtingarmyndir eineltis og áhrif þess á þolendur. 

2.1 Unglingurinn 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu kenningar og rannsóknarniðurstöður sem snúa 

að unglingum. Kaflinn skiptist í tvo undirkafla, annars vegar þroskakenningar þar sem 

farið verður yfir þroskaferli barna og unglinga og hins vegar áhrif jafningja þar sem 

fjallað verður um hlutverk jafningja og vina í lífi unglinga. 

2.1.1 Þroskakenningar 

Þegar rætt er um þroskakenningar er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að ýmsar 

kenningalegar nálganir liggja þar að baki. Það sem aðskilur þessar kenningar eru 

áherslur í þroskaferlinu, á meðan sumar leggja megin áherslu á líkamlegar breytingar, 

leggja aðrar megin áherslu á umhverfi einstaklingsins (Dusek, 1987). 

Í sálfræði er hugtakið unglingsár (e. adolescence) brúin sem tengir barnæsku og 

fullorðinsár (Dusek, 1987). Þessu þroskaskeiði unglingsins hefur sálfræðingurinn John 

Hill skipt í þrjá grundvallarflokka, það er líffræðilegan þroska, vitsmunalegan þroska og 

félagslegan þroska. Líffræðilegur þroski vísar til þeirra breytinga sem eiga sér stað í 

líkama unglingsins á þessu tímabili, vitsmunalegur þroski vísar til þróaðri 

hugsunarháttar unglingsins og félagslegur þroski vísar til breytinga á félagslegri stöðu 

unglingsins þar sem réttindi hans, forréttindi og skyldur í samfélaginu aukast  

(Steinberg, 1993). 

Miklar breytingar eiga sér stað í líkama einstaklingsins á unglingsárum og er talað 

um kynþroskaskeið (e. puberty) í því samhengi. Kynþroska fylgir aukinn hraði í vexti, 
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bæði hæð og þyngd. Breyting verður á líkamslögun ásamt því að æxlunarfæri þroskast. 

Kynþroski hefst oft fyrr hjá stúlkum og má sjá breytingar á stúlkum allt frá 10 ára aldri 

en hjá drengjum einu til tveimur árum síðar (Cook og Cook, 2010; Santrock, 2004). 

Umtalsverður vitsmunalegur þroski á sér stað á unglingsárunum. Hugsun verður 

rökréttari, óhlutbundin og einkennist af meiri hugsjón. Unglingurinn verður færari í að 

kanna sínar eigin hugsanir ásamt því að velta fyrir sér hugsunum og áliti annarra 

(Santrock, 2004). Tvö meginsjónarhorn eru ráðandi í rannsóknum á vitsmunaþroska 

barna og unglinga, annars vegar nálgun Piaget á vitsmunaþroska (e. piagetian 

perspective) og hins vegar nálgun upplýsingavinnslu (e. information-processing 

perspective) (Bjarney Rós Guðmundsdóttir, 2012; Steinberg, 1993). 

Samkvæmt Piaget skiptist þroski barna og unglinga niður á fjögur stig byggt á 

aldri. Fyrst kemur skynhreyfistigið sem nær frá fæðingu að tveggja ára aldri, næst 

kemur foraðgerðarstig sem varir frá tveggja ára aldri til sjö ára, þriðja stigið er stig 

hlutbundinnar hugsunar en það er frá sjö til 11 ára aldurs og síðasta stigið er svo stig 

formlegra aðgerða, það nær frá 11 ára aldri og fram eftir unglingsárum (Bjarney Rós 

Guðmundsdóttir, 2012; Santrock, 2004; Steinberg, 1993). Á þessu lokastigi þróast nýr 

hugsunarháttur sem oft breytir sýn ungmenna á heiminum. Börn á þessu stigi geta 

hugsað á rökréttari og kerfisbundnari hátt, meðal annars um óhlutbundin hugtök ásamt 

því að þróa með sér hæfileikann til þess að taka þátt í ímynduðum aðstæðum (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1992). Hugsanir þeirra verða afstæðari og þau fara í auknum mæli að 

styðjast við rökhugsun þar sem þau draga ályktanir út frá þeim upplýsingum sem liggja 

fyrir. Unglingar á þessu skeiði velta oft fyrir sér hvað sé mögulegt, meðal annars hjá 

þeim sjálfum og hjá öðrum (Santrock, 2004; Steinberg, 1993). Þessi tilgátuhugsun gerir 

þeim kleift að skilja mismunandi rökfærslur og sjónarhorn annarra þrátt fyrir að vera 

þeim ekki endilega sammála. Sú þróun hefur síðan áhrif á félagslega hegðun 

unglingsins sem verður fær um að setja sig í spor annarra þar sem hann getur áttað sig á 

hugsunum þeirra og tilfinningum (Bjarney Rós Guðmundsdóttir, 2012). 

Piaget taldi að þrátt fyrir tilkomumikla breytingu á hugsunarhætti upplifðu 

unglingar enn ákveðna barnslega hugsun sem hann nefnir sjálfshyggju unglingsins (e. 

adolescent egocentrism). Hann skiptir hugtakinu í tvo meginflokka, það eru annars 

vegar ósýnilegir áhorfendur (e. imaginary audience) þar sem unglingurinn trúir því að 

aðrir séu jafn uppteknir af upplifunum, tilfinningum, hegðun og útliti hans líkt og hann 
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sjálfur. Slík trú getur orsakað að unglingnum líði eins og líf hans sé á sviði þar sem aðrir 

séu ítrekað vitni að hans vandræðalegustu stundum. Hinn flokkurinn er síðan 

persónuleg goðsaga (e. personal fable) þar sem unglingurinn lítur svo á að hugsanir 

hans séu einstakar, að enginn annar hugsi líkt og hann og enginn geti skilið hvernig 

honum líður. Hugtakið vísar einnig til ósæranleika eða óhagganleika (e. invulnerability) 

þar sem unglingurinn upplifir sig ósigrandi, það muni ekkert koma fyrir hann, bara aðra 

(Cook og Cook, 2010). 

Nálgun upplýsingavinnslu lítur aftur á móti svo á að börn þrói smám saman með 

sér hæfileikann til að greina upplýsingar sem síðan gerir þeim kleift að tileinka sér 

sífellt flóknari þekkingu og færni eftir því sem árin líða (Santrock, 2004). 

Vitsmunaþroski er því stigvaxandi ferli þar sem hæfileikinn til að meðtaka, greina og 

geyma upplýsingar eykst jafnt og þétt (Bjarney Rós Guðmundsdóttir, 2012). Þessari 

nálgun svipar þó til nálgunar Piagets að því leyti að báðar reyna að bera kennsl á 

vitsmunalega færni og takmarkanir barna á ýmsum þroskaskeiðum. Eins reyna báðar 

nálganir að útskýra hvernig þróaðri hugsun á eldri árum kemur frá vanþróaðri hugsun 

yngri ára. Helstu munurinn á þessum nálgunum er áherslan sem nálgun 

upplýsingavinnslu leggur á þær takmarkanir sem eru til staðar í upplýsingavinnslu og 

leiðir til að komast yfir slíkar takmarkanir. Eins er mikil áhersla lögð á þekkingu á 

afmörkuðu efni (Santrock, 2004). 

2.1.2 Áhrif jafningja 

Vinir eru mikilvæg uppspretta félagsskapar og afþreyingar, deila ráðum 

og verðmætum eigum, gegna hlutverki trúnaðarvina og gagnrýnanda, eru 

tryggir bandamenn og veita stöðugleika á tímum álags eða breytinga 

(Asher, 2011, bls. 3). 

Í bók sinni The sociology of childhood  (2011) fjallar William A. Corsaro um svokallaða 

jafningjamenningu barna. Samkvæmt honum eiga börn á aldrinum 7-10 ára auðveldara 

en yngri börn með að mynda og viðhalda virkum jafningjatengslum. Það sem þó 

einkennir þennan aldur er hvernig börnin sameiginlega mynda lagskipta hópa þar sem 

viðurkenning, vinsældir og samstaða innan hópsins skipta gífurlega miklu máli. 

Þegar barn kemst á unglingsaldur er sjálfstæðisbarátta oft áberandi og algengt að 

unglingurinn fjarlægist foreldra sína (Santrock, 2004; Walker og Bean, 2009). Til eru tvær 

meginkenningar um þátt foreldra og jafningja í félagsmótun unglinga. Annars vegar sú að 
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unglingar búi yfir eigin menningu með venjum, gildum og reglum sem er ólík og oft í 

andstöðu við foreldramenningu. Hins vegar er seinni kenningin sú að foreldrar og jafningjar 

vinni saman í félagsmótun unglingsins. Samkvæmt þessu fara unglingar í gegnum svokallað 

einsömununarferli (e. individuation) þar sem þeir í auknum mæli færa tilfinningaleg tengsl 

frá foreldrum yfir til jafningja. Unglingarnir halda enn tilfinningalegum tengslum við 

foreldrana en smátt og smátt nýta þeir tengslin við jafningjana til að verða sjálfstæðari og 

óháðari einstaklingar (Hay og Ashman, 2003). 

Unglingar standa oft frammi fyrir spurningunni „hver er ég?“ og í leit að svari grípa 

þeir gjarnan til þess ráðs að mynda vinahópa. Þessir hópar styrkja sjálfsmynd og veita 

sameiginlega vörn gegn utanaðkomandi „óvinum“ (Allen, 2006). Kenningar á borð við 

félagsnámskenningu (e. social learning theory) og kenningar um sjálfið (e. identity-based 

theories) fela í sér að unglingurinn líti í vaxandi mæli á jafningja sem aðaluppsprettu félags- 

og tilfinningalegs stuðnings. Á sama tíma leitar hann eftir samþykki þeirra og svörun sem 

hann síðan notar sem grundvöll fyrir skilning á eigin sjálfsmynd. Unglingurinn tileinkar sér 

hegðun jafningjanna þar sem þættir líkt og vinsældir eða félagsleg norm geta gegnt 

mikilvægu hlutverki (Brechwald og Prinstein, 2011). 

Þegar rætt er um áhrif jafningja á unglinga er mikilvægt að hafa nokkrar 

rannsóknarniðurstöður síðustu ára í huga. Fyrst má þar nefna að áhrif jafningja geta 

bæði verið neikvæð og jákvæð. Jafningjar geta hvatt til jákvæðrar hegðunar á borð við 

góðan námsárangur alveg eins og þeir geta hvatt til neikvæðrar hegðunar á borð við 

reykingar, drykkju og afbrotahegðunar. Eins þarf að hafa í huga að jafningjaáhrif stafa 

yfirleitt ekki af þvingunaraðgerðum heldur má yfirleitt rekja þau til aðdáunar 

unglingsins á viðkomandi jafningja eða jafningjum. Í þriðja lagi þarf að taka tillit til 

þess að unglingar og vinir þeirra séu oft svipaðir einstaklingar, ekki aðeins með því að 

hafa áhrif hver á annan heldur einnig því að unglingar sækjast í aðra einstaklinga sem 

svipar til þeirra í hegðun og viðhorfum. Síðast en ekki síst þá eru jafningjaáhrif ekki 

algild í gegnum unglingsárin, þættir á borð við aldur, persónuleika og fyrri félagsmótun 

hafa einnig mikil áhrif. Rannsóknarniðurstöður gefa til kynna að það sé um miðbik 

unglingsaldursins sem einstaklingar verða helst fyrir áhrifum jafningja (Steinberg og 

Morris, 2001). 

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum jafningja sýna að unglingurinn 

tileinki sér sömu hegðun og jafningjarnir. Ýmsar niðurstöður benda til þess að unglingur 
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sem upplifir að jafningjar taki þátt í ákveðinni hegðun séu líklegri til að sýna af sér 

svipaða hegðun eða þematengda hegðun. Í rannsóknarniðurstöðum hafa fundist dæmi 

um tengingu milli ofáts vinar og neikvæðrar líkamsmyndar unglings í stað þess að 

unglingurinn tileinkaði sér ofátshegðun vinarins (Brechwald og Prinstein, 2011). 

Einstaklingur á unglingsaldri upplifir oft að aðrir séu að fylgjast með honum og 

dæma hann. Af þeim dómum skiptir dómur jafningja hvað mestu máli (Sebastian, 

Burnett og Blakemore, 2008). Jones, Vigfusdottir og Lee (2004) framkvæmdu rannsókn 

þar sem þau skoðuðu meðal annars áhrif jafningja á líkamsmynd unglinga. Áhrifin voru 

skoðuð út frá tveimur áhrifaþáttum sem rannsakendur bjuggust við að hefðu áhrif á 

innhverfingu (e. internalization) og líkamsmynd unglinga. Áhrifaþættirnir voru 

samræður vina um útlit og gagnrýni jafningja á útlit. Niðurstöður rannsóknarinnar 

studdu við kenninguna að upplifanir með vinum og jafningjum höfðu mikil áhrif á 

innhverfingu og líkamsmynd. Ungmenni sem áttu regluleg samtöl við vini um útlit voru 

líklegri til að innhverfa viðhorfin og orsakaði það oft aukna óánægju með eigin líkama. 

Þessar niðurstöður áttu við um bæði kynin en þó heldur meira við unglingsstúlkur. 

Gagnrýni jafningja á útlit gegndi veigamiklu hlutverki samkvæmt rannsóknar-

niðurstöðum, bæði með óbeinum tengslum við innhverfingu og með beinum tengslum 

við neikvæða líkamsmynd. Rannsakendur bentu þó á að útlitsgagnrýni jafningja væri 

eitthvað sem flestir unglingar upplifðu mjög sjaldan. 

Í kaflanum um unglinginn hefur verið farið yfir helstu þroskakenningar er snúa að 

unglingsárunum og áherslum þeirra á líkamlegan, vitsmunalegan og félagslegan þroska. 

Rannsóknir benda til að unglingsárin séu mikilvægt þroskaskeið þar sem unglingurinn 

tekst meðal annars á við breyttan líkama og líkamsmynd, nýjar áherslur í félagslífi og 

fjölskyldulífi ásamt talsverðum framförum í vitsmunalegum þroska sem birtist í 

rökréttari hugsunarhætti og hæfileikanum að setja sig í spor annarra. Seinni hluti kaflans 

fjallaði um þau áhrif sem jafningjar hafa á einstakling á unglingsaldri. Kenningar og 

rannsóknir í kaflanum sýndu að áhrif jafningja aukast á unglingsárum þar sem 

unglingurinn heimfærir sín félagslegu tengsl frá foreldrum yfir á jafningja. Eins sýna 

rannsóknir að jafningjar hafa umtalsverð áhrif á sjálfsmynd unglinga þar sem skoðanir 

þeirra og athugasemdir hafa mótandi áhrif á sjálfsmat og líkamsmynd unglinga. 
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2.2 Sjálfsmynd unglingsins 

Í þessum kafla verður fjallað um þá þætti er móta sjálfsmynd unglinga en segja má að 

hugtakið sjálfsmynd sé einskonar samsetning af sjálfsmati og líkamsmynd einstaklings 

(Gleitman, Fridlund og Reisberg, 2004). Kaflinn skiptist í tvo hluta, fyrri hluti fjallar um 

þau fræði er snúa að sjálfsmati unglinga og helstu áhrifavalda. Í seinni hlutanum verður 

fjallað um helstu fræði er snúa að líkamsmynd unglinga og mögulegra áhrifavalda. 

2.2.1 Sjálfsmat 

Samkvæmt kenningum um félagslega samsemd (e. social identity theory) getum við 

skynjað okkur á mismunandi hátt á ólíkum tímum. Í þessu samhengi er rætt um tvenns 

konar sjálfsmyndir, annars vegar eiginsjálf (e. personal self) og hins vegar hópsjálf (e. 

social identity). Í eiginsjálfinu er sjálfsmyndin einstaklingsmiðuð og áhersla lögð á 

hvernig einstaklingurinn álítur að hann sé frábrugðinn öðrum einstaklingum. 

Einstaklingurinn ber sig þá iðulega saman við aðra sem tilheyra þeim hópi sem hann 

samsamar sig við. Af þessu hlýst að sjálfsmat miðast við þann hóp sem einstaklingurinn 

velur að bera sig saman við, ólíkir hópar veita ólíka sýn (Baron og Branscombe, 2012). Í 

hópsjálfinu er sjálfsmynd einstaklings skilgreind út frá hópnum sem hann telur sig 

tilheyra. Áhersla er lögð á þá eiginleika sem einstaklingurinn á í sameiningu við aðra 

innan hópsins. Sjálfsmyndin byggir á sameiningu hópsins og hvernig hann er 

frábrugðinn öðrum hópum (Anton Örn Karlsson, 2007; Baron og Branscombe, 2012). 

Samkvæmt Morris Rosenberg er mikilvægt að greina milli tvenns konar sjálfsmynda 

þegar kemur að rannsóknum á sjálfsmati, annarsvegar sveiflukennt sjálfsmat (e. barometric 

self-esteem), þar sem sjálfsmatið tekur stöðugum breytingum eftir aðstæðum, og hinsvegar 

grunnsjálfsmat (e. baseline self-esteem), sem helst almennt stöðugt yfir tíma og tekur ekki 

miklum breytingum í mismunandi aðstæðum. Allir einstaklingar búa yfir báðum gerðum en 

áhrifin eru misjöfn. Algengt er að einstaklingar upplifi mikinn óstöðugleika í sveiflukennda 

sjálfsmatinu á unglingsárum (Steinberg, 1993). 

George Herbert Mead kom fyrstur fram með hugmyndina að sjálfsmat 

einstaklings væri undirorpið áliti annarra um mikilvægi viðkomandi í samfélaginu. Gert 

er ráð fyrir að konur upplifi neikvæðara sjálfsmat en karlmenn því sjálfsmatið er nátengt 

því hvernig komið er fram við einstaklinginn í samfélaginu en þar hafa konur oft átt 

undir högg að sækja. Slíkar niðurstöður mátti sjá í rannsókn William og Best sem náði 
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til 14 þjóðríkja en þar kom fram að konur frá þjóðum á borð við Indland og Malasíu, þar 

sem ætlast er til að konur séu heimavinnandi og karlmenn fyrirvinnur, upplifðu lágt 

sjálfsmat á meðan konur í löndum á borð við England og Finnland, þar sem konur taka 

virkan þátt í atvinnulífi, upplifðu jákvæðara sjálfsmat (Baron og Branscombe, 2012). 

Samkvæmt Santrock (2001) gegnir félagslegur stuðningur jafningja mikilvægu 

hlutverki í sjálfsmati unglinga. Rannsókn sem gerð var á tveimur tegundum 

jafningjastuðnings, annars vegar stuðnings bekkjarfélaga og hins vegar stuðnings náinna 

vina, sýndi að stuðningur bekkjarfélaga hafði meiri áhrif á sjálfsmat unglinga heldur en 

stuðningur náinna vina. Santrock nefnir að þar sem nánir vinir veita yfirleitt talsverðan 

stuðning má vera að unglingar líti framhjá þeim stuðningi og leiti þess í stað að 

hlutlausu áliti bekkjarfélaganna til að staðfesta eigið sjálfsmat. 

Ákjósanleg sjálfsmynd er til staðar þegar einstaklingurinn upplifir bæði sálræna 

og félagslega velferð og unir sér vel í eigin skinni. Hann upplifir að hann viti hvert 

stefnir og innri sannfæringu um viðurkenningu frá þeim sem skipta máli (Erikson, 

1968). Í bók sinni Child development (2004) vísar Santrock til rannsóknar Daniel Offer 

og félaga sem rannsökuðu sjálfsmynd unglinga víðs vegar um heiminn, niðurstöður 

bentu til að flestir unglingar hefðu jákvæða sjálfsmynd eða hátt í 73% þeirra sem tóku 

þátt. Unglingarnir voru almennt ánægðir með lífið, álitu sig búa yfir sjálfsstjórn, voru 

yfirleitt glaðir, litu jákvæðum augum á fjölskyldu sína og álitu að þeir væru hæfir til að 

takast á við streitu. 

2.2.2 Líkamsmynd 

Líkamsmynd (e. body image) einstaklings felur í sér skynjun hans, hugsanir og 

tilfinningar í garð eigin líkama (Bergstrom og Neighbors, 2006). Neikvæða líkamsmynd 

má því skilgreina sem sálfræðilega áberandi ósamræmi milli þess hvernig einstaklingur 

upplifir líkamlegt útlit sitt og hvernig hann upplifir að líkami hans eigi að líta út. Þetta 

ósamræmi orsakar neikvæðar hugsanir og neikvætt mat á eigin líkama og útliti (Bell og 

Dittmar, 2011). 

Félagsmenningarleg nálgun (e. the sociocultural approach) hefur í gegnum árin 

verið ráðandi í rannsóknum á þróun líkamsmyndar. Grunnforsendur nálgunarinnar er að 

samfélagslegir þættir hafi umfangsmikil áhrif á þróun líkamsmyndar og viðhaldi hennar 

með því að skapa ákveðna útlitsmenningu sem metur, viðheldur og mótar 
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félagsmenningarleg viðhorf um fegurð og líkamslögun (Jones o.fl., 2004). Í vestrænum 

þjóðfélögum hvílir mikill þrýstingur á konum að vera grannar. Stúlkur byrja ungar að 

hafa áhyggjur af þyngd sinni og líkamslögun og fylgja þær áhyggjur þeim í gegnum 

lífið. Óánægja kvenna með líkama sinn er svo algeng að margir fræðimenn tala nú um 

staðlaða óánægju (e. normative discontent) í því samhengi. Fræðimenn hafa bent á að 

þau félagsmenningarlegu gildi sem ríkja um hið fullkomna útlit í vestrænum 

samfélögum ýti undir óánægju kvenna með eigin líkama. Slík gildi kenna konum að þær 

séu metnar að verðleikum eftir holdafari og útliti og að eftirsóknarvert sé að þær leitist 

við að samræmast kröfum samfélagsins (Bell og Dittmar, 2011; Strahan, Lafrance, 

Wilson, Ethier, Spencer og Zanna, 2008). Nálgunin heldur því fram að útlitskröfur 

vestræns samfélags séu svo óraunsæjar og að meirihluti einstaklinga muni aldrei ná að 

mæta þeim kröfum og upplifi þar af leiðandi óánægju með eigið útlit (Halliwell og 

Harvey, 2006). 

Niðurstöður fjölmargra rannsókna hafa sýnt fram á að unglingsstúlkur og konur 

séu á heildina litið óánægðar með eigin líkama, bæði stærð hans og lögun. Til að mynda 

sýndi ein umfangsmikil rannsókn frá 1995 að af 803 fullorðnum konum voru 48%  

þeirra óánægðar með útlit sitt (Bergstrom og Neighbors, 2006). Aðrar niðurstöður hafa 

leitt í ljós að unglingsstúlkur upplifa mun neikvæðari líkamsmynd en unglingsdrengir 

og séu jafnvel þrisvar sinnum líklegri til að álíta sig í yfirþyngd þrátt fyrir að vera undir 

eða í kjörþyngd (Barker og Galambos, 2003). 

Talið er að líffræðilegir þættir á borð við kynþroska og þyngd hafi áhrif á 

líkamsmynd unglinga (Barker og Galambos, 2003). Kynþroskaskeiðið getur verið bæði 

vandræðalegt og ruglingslegt tímabil fyrir unglinga þar sem líkamar þeirra breytast 

mikið á skömmum tíma og hafa þær breytingar óumflýjanlega áhrif á hugsanir þeirra og 

tilfinningar. Hluti af kynþroskaskeiði hjá drengjum er aukin hæð og aukinn vöðvamassi 

og leiða þessar breytingar oft til jákvæðari líkamsmyndar. Hjá stúlkum fylgir 

kynþroskaskeiði aftur á móti oft aukinn fituvefur og ávalari línur sem verður til þess að 

margar verða óánægðari með líkama sína (Cook og Cook, 2010). Rannsóknir hafa sýnt 

að unglingsstúlkur, sér í lagi stúlkur úr vestrænum samfélögum, upplifi neikvæða 

skynjun á líkamlegu útliti sínu og hafi áhyggjur af því hvort líkamar þeirra séu 

aðlaðandi í augum annarra. Ennfremur hafa slíkar áhyggjur af eigin líkamsmynd verið 
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tengdar við margvíslegar víddir sálar- og félagsþroska stúlkna, meðal annars sjálfsmat, 

þunglyndi og átraskanir (Horn, Newton og Evers, 2011). 

Í kaflanum um sjálfsmynd unglinga hefur verið stiklað á stóru um helstu 

kenningar og rannsóknir sem tengjast sjálfsmati og líkamsmynd unglinga en saman 

mynda þessir þættir sjálfsmynd unglingsins. Samkvæmt kenningu um félagslega 

samsemd mótast sjálfsmynd í eiginsjálfi og hópsjálfi en niðurstaða þeirrar mótunar 

veltur á þeim hópi sem viðkomandi samsvarar sig við. Eins sýna rannsóknir að 

jafningjar hafi mótandi áhrif á sjálfsmynd unglinga. Eiga slíkar niðurstöður einnig við 

um líkamsmynd unglinga. Jafnframt benda niðurstöður til þess að félagsmenningarleg 

gildi um fullkomið útlit og fullkominn líkama orsaki að unglingsstúlkur og konur í 

vestrænum samfélögum upplifi neikvæða líkamsmynd. Umtalsverðar líkamsbreytingar á 

kynþroskaskeiði unglingsstúlkna valda þeim einnig oft hugarangri og orsaka neikvæða 

líkamsmynd þeirra. 

2.3 Eineltisrannsóknir 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu rannsóknir er fjalla um einelti í grunn- og 

framhaldsskólum. Kaflinn skiptist í tvo hluta þar sem fyrri hluti fjallar um mismunandi 

birtingarform eineltis og helstu skilgreiningar á hugtakinu einelti. Í seinni hlutanum er 

sagt frá helstu rannsóknarniðurstöðum um áhrif eineltis á þolendur og mögulegum 

afleiðingum þess. 

2.3.1 Birtingarform eineltis 

Samkvæmt Dan Olweus (2003) á einelti sér stað þegar nemandi verður fyrir endurteknu 

áreiti yfir ákveðinn tíma, af hendi einstaklings eða hóps. Einstaklingurinn sem veldur 

eða ætlar sér að valda öðrum særindum eða vanlíðan sýnir af sér neikvæðan verknað (e. 

negative action) sem er nátengdur hugtakinu árásargjörn hegðun (e. aggresive behavior) 

í félagsvísindum. Neikvæður verknaður birtist í líkamlegum átökum, orðaskiptum eða í 

óbeinum samskiptum á borð við andlitsgrettur, koma af stað orðrómi eða viljandi að 

útiloka einhvern frá þátttöku í hóp. Einnig nefnir Olweus að styrkleikamunur (e. 

imbalance in strength) einkenni einelti að því leyti að þeir nemendur sem upplifa 

neikvæðan verknað af hendi annarra eiga oft erfitt með að vernda sig og líta svo á að 

gerandinn búi yfir líkamlegum eða andlegum yfirburðum. 
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Árið 2010 gaf Menntamálaráðuneytið út greinargerð um mögulegar aðgerðir gegn 

einelti í skólum en þar má finna eftirfarandi skilgreiningu á einelti: 

Einelti er endurtekin ótilhlýðileg og ámælisverð háttsemi, þ.e. athöfn eða 

hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, 

mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. 

Kynferðisleg áreitni og annað endurtekið andlegt eða líkamlegt ofbeldi 

fellur hér undir. Hér er ekki átt við skoðanaágreining eða 

hagsmunaárekstur sem kann að rísa á vinnustað milli stjórnanda og 

starfsmanns eða tveggja eða fleiri starfsmanna eða meðal nemenda eða 

milli nemenda og starfsfólks skóla (Menntamálaráðuneytið, 2010, bls.5).  

 

Smith og Thompson halda því fram að líta megi á einelti sem hlutmengi af árásargjarnri 

hegðun. Líkt og árásargjörn hegðun almennt er einelti vísvitandi beitt til þess að valda 

þolanda sársauka, hvort sem það er í formi líkamlegs sársauka eða andlegs. Þrjú 

megineinkenni eineltis eru að eineltið sé tilefnislaust, að það sé endurtekið og að 

gerandi sé eða virðist vera sterkari en þolandi (Boulton og Underwood, 1993). 

Birtingarform eineltis eru margvísleg samkvæmt Peter K. Smith. Almennt er 

greint á milli líkamlegs og andlegs eða félagslegs eineltis í rannsóknum og umræðum 

um einelti í grunnskólum. Eins hefur verið talað um beint eða óbeint einelti í því 

samhengi. Beint einelti birtist í líkamlegu ofbeldi sem er augljósasta form eineltis. Slíkt 

einelti er sýnilegt og framkvæmt augliti til auglitis. Óbeint einelti felur í sér andlegt eða 

félagslegt einelti þar sem þolandi er ýmist útilokaður frá hópnum eða niðurlægður og 

gerður að athlægi í viðurvist annarra (Sjöfn Kristjánsdóttir, Vanda Sigurgeirsdóttir, 

Hjördís Árnadóttir, Halldór S. Guðmundsson, Daníel Reynisson og Hrefna 

Friðriksdóttir, 2011). 

Líkamlegt einelti birtist helst í barsmíðum en getur einnig komið fram sem 

eyðilegging á fatnaði eða eigum þolanda. Oft á tíðum fylgja slíku einelti ógnanir um 

áframhaldandi ofbeldi og slæmar afleiðingar ef barnið segir frá eineltinu (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). 

Töluvert erfiðara getur reynst að bera kennsl á andlegt einelti þrátt fyrir að það 

geti valdið barninu alveg jafnmiklum sársauka. Stríðni, útilokun, fyrirlitning og 

neikvæðar athugasemdir um útlit eru dæmi um andlegt einelti sem börn verða fyrir 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). 
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Hvort sem eineltið er líkamlegt eða andlegt er tilgangurinn almennt sá sami, að 

valda þeim sem fyrir því verður hugarangri og vanlíðan. Hafa skal þó í huga að börn 

geta einnig ómeðvitað valdið öðrum börnum sárindum, en það á oftast við um yngri 

börn. Algengara er að meðvitað, skipulagt einelti komi frá eldri börnum (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). 

Ofbeldi af hendi jafningja, líkt og önnur samskipti við jafningja, er 

félagsmenningarlega staðsett í lífi barna. Ofbeldi jafningja breytist yfir tíma og stað þar 

sem framkvæmd og vörn birtist á ýmsa vegu eftir menningu, félagslegri stöðu, aldri, 

kyni, kynþætti og þjóðarbroti (Corsaro, 2011). 

2.3.2 Áhrif og afleiðingar eineltis 

Rannsóknir undanfarinna ára hafa sýnt að einelti hefur bæði áhrif á andlega og 

líkamlega heilsu þeirra sem fyrir eineltinu verða (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, Sif 

Einarsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir, 2007; Gruber og Fineran, 2008). Börn og 

unglingar sem verða fyrir einelti upplifa iðulega brotna sjálfsmynd ásamt því að vera 

einangruð og einmana (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009). 

Rannsókn Solberg og Olweus (2003) á rúmlega 5100 börnum á aldrinum 11 til 15 

ára sýndi sterk tengsl milli þolenda eineltis og neikvæðs sjálfsmats (e. negative self-

evaluation), félagslegri sundrun (e. social disintegration) og tilhneigingu til þunglyndis 

(e. depressive tendencies) (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009). 

Íslensk rannsókn sem Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir og félagar (2008) 

framkvæmdu sýndi fram á að þolendur eineltis tóku inn á sig neikvæðar athugasemdir 

gerenda, álitu athugasemdirnar réttmætar og eignuðu þeim hlut í eigin sjálfsmynd. 

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að þolendur upplifðu mikla vanlíðan, kvíða, skömm, lítið 

sjálfstraust, einmanaleika og þunglyndi. Þar að auki lýstu þolendur fjarveru frá skóla 

eða brotthvarfi úr skóla. 

Owens, Shute og Slee (2000) framkvæmdu eigindlega rannsókn þar sem tekin 

voru viðtöl við 54 stúlkur á 15. aldursári. Niðurstöður bentu til að þær stúlkur sem urðu 

fyrir einelti upplifðu tilfinningu um ringulreið (e. confusion) sem síðan leiddi til þess að 

þær reyndu að afneita tilvist eineltisins. Slík afneitun entist þó ekki lengi og urðu 

stúlkurnar á endanum að viðurkenna þá andlegu vanlíðan sem þær upplifðu sem meðal 

annars birtist í sársauka, kvíða, skertu sjálfstrausti og sjálfsmati og ótta við öll 
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framtíðarsamskipti. Áhrifin voru þó ekki aðeins bundin við andlega heilsu heldur leiddu 

einnig til áhrifa á nám þolenda þar sem andlegi sársaukinn sem þær upplifðu leiddi af 

sér löngun til að hverfa frá eineltinu ýmist með því að sameinast öðrum hópi, takmarka 

skólamætingu eða hætta í skólanum. Dorothea M. Ross (1996) vísar í rannsókn Hazler 

og félaga þegar hún lýsir hvernig brotin sjálfsmynd þolenda eineltis getur komið í veg 

fyrir að þeir uppfylli námslega getu sína. Í þeirri rannsókn mátti greina umtalsverða 

lækkun á einkunnum hjá 90% þolenda eineltis. 

Árið 2009 framkvæmdu Allison, Roeger og Reinfeld-Kirkman rannsókn á 2833 

fullorðnum einstaklingum þar sem tengslin milli eineltis í æsku og heilsu á 

fullorðinsárum voru skoðuð. Rannsóknin leiddi í ljós að þeir einstaklingar sem urðu 

fyrir einelti á æskuárum voru líklegri til þess að greina frá kvíða og 

þunglyndiseinkennum á borð við streitu og depurð. Er það í samræmi við aðrar 

rannsóknarniðurstöður (Natvig o.fl., 2001; Owens o.fl., 2000).  

Rannsóknir benda til þess að einelti hafi einnig áhrif á líkamlega heilsu þeirra sem 

fyrir því verða. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli eineltis og líkamlegra 

einkenna á borð við hausverk, svefnerfiðleika, kviðverki og svima. Niðurstöður 

langtímarannsókna styðja við þá kenningu að einelti orsaki heilsuleysi (Lien, Green, 

Welander-Vatn og Bjertness, 2009). 

Í kaflanum um eineltisrannsóknir hefur verið farið yfir helstu fræði og rannsóknir 

er tengjast einelti í grunn- og framhaldsskólum. Í fyrri hluta kaflans voru helstu 

skilgreiningum á hugtakinu einelti gerð skil ásamt því að fjalla um mismunandi 

birtingarform eineltis. Einelti má flokka annars vegar í líkamlegt einelti þar sem þolandi 

verður fyrir líkamlegu ofbeldi af hendi geranda og hins vegar andlegt eða félagslegt 

einelti þar sem þolandi er niðurlægður eða félagslega útilokaður. Í seinni hluta kaflans 

var farið yfir helstu rannsóknarniðurstöður um áhrif eineltis á þolendur. Niðurstöður 

bentu til þess að einelti hefði umtalsverð sálfélagsleg áhrif á þolendur sem almennt 

upplifðu lægra sjálfsmat, félagslega einangrun, depurð og þunglyndiseinkenni. Eins 

sýndu rannsóknir að áhrif eineltis fylgdu einstaklingum oft langt fram á fullorðinsár. 
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3 Aðferð 

Þessi kafli skiptist í fimm hluta. Í fyrsta hluta verður farið yfir markmið rannsóknar 

ásamt rannsóknarspurningu. Annar hluti fjallar um þá rannsóknaraðferð sem beitt var 

við framkvæmd rannsóknar. Þar er eigindlegri rannsóknaraðferð gerð ítarleg skil. Í 

fjórða hluta er að finna upplýsingar um úrtak ásamt lýsingu á viðmælendum. Fimmti og 

síðasti hlutinn fjallar um þá siðferðilegu þætti er snúa að rannsókninni. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar var að skyggnast inn í hugarheim unglingsstúlkna á þeim 

tímamótum í lífi þeirra þegar þær hafa nýlokið grunnskólagöngu sinni og hafið nám í 

framhaldsskóla. Kveikjan að rannsóknarhugmyndinni var tvíþætt, annars vegar áhugi 

rannsakanda á útlitskröfum samfélagsins og hins vegar eigin upplifun rannsakanda af 

umræddu tímabili, sem í minningunni einkenndist af óöryggi og löngun til þess að falla 

inn í hópinn. Lagt var upp með þá hugmynd að útlitskröfur samfélagsins og jafningja 

gætu mótað sjálfsmat þátttakenda og var það markmið rannsakanda að kanna ólíkar 

birtingarmyndir þeirra áhrifa. Við framkvæmd rannsóknar víkkaði rannsóknar-

hugmyndin umtalsvert og fór svo að lagt var upp með rannsóknarspurninguna; Hver er 

félagslegur og tilfinningalegur veruleiki unglingsstúlkna? 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

qualitative research methods) þar sem eigindlegar aðferðir eru taldar vel til þess fallnar 

að veita innsýn í hugarheim viðmælenda og varpa ljósi á hver skilningur og upplifun 

þeirra er af viðfangsefninu. Samkvæmt Braun og Clarke (2013) snýst eigindleg 

aðferðafræði fyrst og fremst um að greina þá merkingu sem fólk leggur í orð sín og 

upplifanir fremur en að leitað sé eftir lögmálum. Áhersla er lögð á að einstaklingurinn 

sé túlkandi og því mikilvægt að hann fái að koma sínum skoðunum á framfæri. Þannig 

megi sjá hvernig fólk upplifir veruleika sinn í daglegu lífi og hvaða merkingu það 

leggur í aðstæður sínar. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á heimspekilegum grunni fyrirbæra-

fræðinnar (e. phenomenology) þar sem reynsla og upplifanir þátttakenda varpa ljósi á 
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fyrirbærið sem er til rannsóknar. Rannsakendur setja sig í spor þeirra sem þeir rannsaka 

til þess að skilja hvernig veruleiki þeirra birtist þeim. Eigindlegar rannsóknir byggja á 

aðferðum aðleiðslu þar sem kenningar og tilgátur eru mótaðar út frá gögnum en ekki 

lagt upp með kenningu líkt og gert er í megindlegum rannsóknaraðferðum (Taylor og 

Bogdan, 1998). 

Taylor og Bogdan (1998) lýsa eigindlegum rannsóknum þannig að rannsakandi 

fylgi sveigjanlegu rannsóknarsniði þar sem lagt er upp með hálfmótaða rannsóknar-

spurningu og í framhaldinu er unnið út frá þeim upplýsingum sem koma fram við 

framkvæmd rannsóknar. Ekki sé þar með sagt að eigindlegir rannsakendur fylgi ekki 

fræðilegum ramma. Rannsakandinn getur aldrei aðskilið sig fullkomlega frá eigin 

skoðunum eða hugmyndum og því mikilvægt að markmið rannsakanda sé að kenningin 

fylgi gögnunum en ekki öfugt. Rannsakandi verður eftir fremsta megni að leggja eigin 

skoðanir og heimssýn til hliðar við framkvæmd rannsóknar. Taylor og Bogdan vísa til 

orða Bruyn þar sem hann ráðleggur eigindlegum rannsakendum að láta sem þeir séu að 

upplifa fyrirbærið sem rannsakað er í fyrsta sinn og taka engu sem fyrirfram gefnu. 

Eigindleg aðferðafræði gengur út frá því að allir hafi rétt á sínum skoðunum og 

ekki sé til neitt rangt svar. Fólk upplifir sama hlutinn með misjöfnum hætti og kunna 

félagslegir þættir að gegna mikilvægu hlutverki í þeim efnum. Þar af leiðandi kunna að 

vera mörg svör við sömu spurningunni sem öll eru jafngild. Eigindlegar rannsóknir 

varpa þannig ljósi á eina sögu af mörgum mögulegum út frá þeim gögnum sem 

rannsakandi hefur aflað. Markmiðið er ekki að alhæfa um niðurstöður heldur leitast við 

að skilja og túlka merkinguna sem einstaklingurinn leggur í aðstæður eða upplifanir 

sínar (Braun og Clarke, 2013). 

Ein helsta rannsóknaraðferð í eigindlegum rannsóknum eru opin viðtöl (Braun og 

Clarke, 2013). Eigindleg viðtöl samkvæmt Kvale (1996) eru notuð til þess að komast að 

þeirri upplifun og merkingu sem þátttakendur leggja í sitt daglega líf þar sem þau eru talin 

næm og sterk aðferð til þess að skilja reynslu fólks. Viðtölin byggja að  miklu leyti á að 

þátttakandi sé fær um að skoða eigin reynslu, upplifanir og viðhorf. Hlutverk rannsakandans 

samkvæmt Kvale er að fylgjast með því hvernig þátttakandi beitir sér í viðtali, hvernig 

líkamstjáningin er og taka sérstaklega eftir því sem liggur á milli orðanna. 

Í eigindlegum rannsóknum er algengast að notast sé við svokölluð hálfstöðluð 

einstaklingsviðtöl þar sem rannsakandi hefur útbúið sérstakan viðtalsramma sem hann 
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styðst við í viðtalinu án þess að fylgja honum eftir orðrétt eða fylgja uppröðun hans 

nákvæmlega. Þátttakendum er gefinn kostur á að ræða hluti sem skipta þá máli þrátt 

fyrir að rannsakandi hafi ekki hugað að þeim þáttum áður, og þannig verður hvert og eitt 

viðtal einstakt og aðlagað að hverjum viðmælenda fyrir sig (Braun og Clarke, 2013). 

3.3 Viðmælendur 

Við val á viðmælendum var stuðst við bæði hentugleikaúrtak og markvisst úrtak. 

Hentugleikaúrtak vísar til þess að þátttakendur eru valdir því þeir eru aðgengilegir 

rannsakanda. Algeng leið hentugleikaúrtaks er að auglýsa eftir þátttakendum og verða ýmist 

allir eða hluti af þeim sem svara valdir til þátttöku. Markvisst úrtak er iðulega notað í 

eigindlegum rannsóknum og felst í því að velja þátttakendur út frá því að þeir geti veitt 

ríkuleg gögn um fyrirbærið sem rannsakað er (Braun og Clarke, 2013). Skilyrðin fyrir 

þátttöku að þessu sinni voru að viðmælendur skyldu vera kvenkyns, á sautjánda aldursári og 

stunda nám við framhaldsskóla á Íslandi. Þar sem viðmælendur eru ekki orðnir sjálfráða var 

gerð krafa um skriflegt upplýst samþykki frá forráðamanni fyrir þátttöku sem og skriflegu 

upplýstu samþykki frá viðmælanda. Öllum viðmælendum var heitið fullum trúnaði og hefur 

því nöfnum og persónurekjanlegum upplýsingum verið breytt. Viðmælendur voru alls fjórar 

stúlkur sem allar stunda nám við framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu og hér eftir verður 

vísað til þeirra með gervinöfnum sem þeim hafa verið gefin. 

 

Arna Guðmundsdóttir 

Arna er 16 ára gömul og hefur búið víðs vegar um landið. Lengst af bjó hún á Selfossi en 

eftir að foreldrar hennar skildu flutti hún á höfuðborgarsvæðið með móður sinni. Arna var 

lögð í einelti í nýja skólanum sínum á höfuðborgarsvæðinu og endaði með því að hún skipti 

um skóla þar sem betri tímar tóku við. Hún átti erfitt með nám framan af en náði tökum á 

náminu í efri bekkjum grunnskóla. Hún stundar nú nám við framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem hún unir sér vel. Hún á góða vini bæði innan og utan skólans. 

 

Elísa Jónsdóttir 

Elísa er 16 ára gömul og ólst upp á Suðurlandi. Hún býr nú með báðum foreldrum og yngra 

systkini á höfuðborgarsvæðinu. Framan af var grunnskólareynsla hennar jákvæð en í efri 

bekkjum grunnskóla upplifði hún einelti af hálfu fyrrum vinkvenna sinna. Henni gengur vel 



  

23 

í skóla og hún hefur mikinn áhuga á heilsu og hreyfingu. Hún stundar nú nám við 

framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu, á góða vini og finnur sig vel í skólaumhverfinu. 

 

Guðrún Traustadóttir 

Guðrún er 16 ára gömul og hefur alla tíð búið á höfuðborgarsvæðinu. Hún býr með 

báðum foreldrum og yngri systkinum sínum. Guðrún upplifði einelti af hálfu 

skólafélaga nánast alla grunnskólagönguna þrátt fyrir talsverða flutninga milli skóla. 

Hún hefur alla tíð átt erfitt með nám að eigin mati en er jákvæðari á námsgengi nú í 

framhaldsskóla. Hún stundar nú nám við framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu þar sem 

henni líður vel og á góða vini. 

 

Nanna Einarsdóttir 

Nanna er 16 ára gömul og hefur alla tíð búið á höfuðborgarsvæðinu. Hún býr með 

báðum foreldrum og yngri systkinum sínum. Nanna varð fyrir einelti nánast alla 

grunnskólagönguna þrátt fyrir skólaskipti á miðstigi. Hún upplifir sig almennt sem 

góðan námsmann sem hefur mikinn áhuga á heilsu og hreyfingu. Hún stundar nú nám 

við framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu þar sem hún á góða vini og líður vel. 

 

3.4 Framkvæmd og greining 

Undirbúningur verkefnisins hófst í byrjun nóvember 2013 en fór almennilega af stað í 

lok janúar 2014. Tilkynning var send til Persónuverndar um fyrirhugaða rannsókn á 

meðan á undirbúningi stóð. Notast var við markvisst hentugleikaúrtak við leit að 

viðmælendum þar sem auglýst var á samskiptamiðlum eftir viðmælendum sem 

uppfylltu fyrirfram gefin skilyrði, samanber að vera kvenkyns, 16 ára og að stunda nám 

við framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Alls voru tekin fjögur hálfopin viðtöl við 

fjórar stúlkur á 17. aldursári á tímabilinu febrúar til mars 2014. Þar sem viðmælendur 

höfðu ekki náð tilskyldum aldri til að veita eigið samþykki var óskað eftir skriflegu 

upplýstu samþykki bæði frá forráðamanni og einnig frá viðmælanda. Viðmælendum 

stóð til boða að viðtölin væru tekin á heimilum þeirra eða á heimili rannsakanda og 

völdu allir viðmælendur að mæta heim til rannsakanda þar sem líkur væru á truflunum á 
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heimilum þeirra. Viðtölin voru frá 45-70 mínútur að lengd að undanskildu einu sem tók 

um 115 mínútur. 

Í upphafi hvers viðtals voru viðmælendur upplýstir um tilgang rannsóknarinnar, 

þeim heitið fullum trúnaði um innihald samtalsins og að þess yrði gætt að fela 

persónurekjanlegar upplýsingar. Allir viðmælendur ásamt rannsakanda skrifuðu undir 

samþykkis- og trúnaðaryfirlýsingu í upphafi viðtals. Viðmælendur voru upplýstir um að 

þeim væri frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem væri og að þær gætu 

neitað því að svara ákveðnum spurningum. Þar sem viðmælendur voru ungir 

einstaklingar taldi rannsakandi einnig nauðsynlegt að ítreka það við þá að ekki væru til 

rétt eða röng svör við spurningum rannsakanda en þess í stað mikilvægt að fá hreinskilin 

svör sem endurspegli þeirra raunverulegu upplifun.  

Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda og í kjölfarið afrituð orðrétt. Magn 

gagna var samtals 164 blaðsíður. Að lokinni afritun hófst gagnagreining og var í þessu 

tilviki notast við nálgun grundaðrar kenningar sem felur meðal annars í sér tvíþætt ferli 

kóðunar (e. coding), opna kóðun (e. open coding og markvissa kóðun (e. focused 

coding). Í opinni kóðun eru gögnin marglesin yfir í leit að öllum mögulegum þemum 

sem kunna að finnast í þeim. Á þessu stigi er mikilvægt að hafa opinn huga og ekki hika 

við að skrá niður þemu jafnvel þó þau tengist ekki upprunalegu markmiði 

rannsóknarinnar. Í opinni kóðun birtast iðulega þemu sem koma endurtekið fram í 

gögnunum. Að lokinni opinni kóðun hefst markviss kóðun en þá eru gögnin lesin 

ítarlega yfir með eitt ákveðið þema í huga hverju sinni. Lesturinn er svo endurtekinn 

með hvert meginþema fyrir sig og lögð er áhersla á að átta sig á samhengi niðurstaðna 

og tengslum lykilþema. Vinnubrögð grundaðrar kenningar fela einnig í sér stöðuga 

greiningu gagna í gegnum allt rannsóknarferlið sem styður við framþróun rannsóknar 

(Esterberg, 2002).  

3.5 Siðferðilegir þættir 

Í siðareglum er talað um höfuðreglurnar fjórar, það er sjálfræðisreglan, 

skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. Sjálfræðisreglan gerir kröfu um 

upplýst og óþvingað samþykki þátttakenda. Rannsakanda er skylt að gera þátttakanda 

grein fyrir því í hverju þátttaka hans felst, um hvað rannsóknin snýst og gæta þess að 

þátttakandi skilji og geti metið upplýsingarnar sjálfur. Skaðleysisreglan vísar til þess að 



  

25 

rannsakandi skal gæta þess að þátttakendur verði ekki fyrir skaða vegna þátttöku í 

rannsókninni. Velgjörðarreglan ætlast til þess að rannsakandi reyni að láta sem best af 

sér leiða og hugi að því að velja leiðir sem valda þátttakendum sem minnstum skaða. 

Síðast en ekki síst er svo réttlætisreglan en hún vísar til þess að rannsakandi skuli gæta 

sanngirni í dreifingu og skiptingu bæði gæða og byrða sem kunna að hljótast af 

framkvæmd rannsóknar (Sigurður Kristinsson, 2003). Lögð var áhersla á að fylgja 

öllum fjórum höfuðreglum við framkvæmd og úrvinnslu rannsóknarinnar, sérstaklega 

þar sem þátttakendur voru undir lögaldri. Leitað var eftir skriflegu upplýstu samþykki 

frá öllum þátttakendum ásamt skriflegu upplýstu samþykki frá forráðamönnum á þar til 

gerðu eyðublaði þar sem framkvæmd og tilgangur rannsóknar var kynnt. Eins var leitast 

eftir því að útskýra rannsóknina enn betur við upphaf viðtals og gengið úr skugga um að 

þátttakendur væru meðvitaðir um að valdið væri í þeirra höndum en rannsakandi taldi 

það sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að viðtölin voru tekin á heimasvæði rannsakanda 

en ekki þátttakenda. Viðmælendur voru upplýstir um að þeim stæði til boða að stöðva 

viðtölin eða hætta þátttöku hvenær sem væri meðan á ferlinu stæði. Viðtölin voru 

einungis afrituð eftir að viðmælendur höfðu veitt leyfi fyrir því og var þeim gerð grein 

fyrir því að gögnum yrði eytt að lokinni afritun, sem og að viðmælendum yrðu gefin 

gervinöfn og leitast við að fela persónurekjanlegar upplýsingar. 

Rannsakandi leitaðist eftir fremsta megni og sinni bestu vitneskju að gera allt sem 

í hans valdi stóð við að fylgja siðareglum og öðru því er varðar rannsóknir þar sem 

þátttakendur eru ungir einstaklingar sem ekki hafa náð lögaldri. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Farið var yfir ýmsa 

þætti í viðtölum við þátttakendur og kom fram gífurlegur fjöldi af þemum en vegna 

umfangs verkefnisins væri óraunhæft að gera þeim öllum skil. Því hafa sterkustu þemun 

sem birtust endurtekið í öllum viðtölunum með einhverju móti verið valin og þeim 

verða gerð ítarleg skil í þessum kafla. Í upphafi verður fjallað um mótunaráhrif 

grunnskólagöngu en einelti var þar eitt allra sterkasta þemað þegar þátttakendur ræddu 

um grunnskólagöngu sína og vinátta þeirra við jafningja var þar nátengd. Í næsta kafla 

verður fjallað um félagslegan veruleika viðmælenda í framhaldsskóla þar sem farið 

verður yfir hvers vegna þátttakendur völdu þann framhaldsskóla sem þeir fóru í og 

jafnframt farið í helstu birtingarmyndir vináttu í framhaldsskóla. Í þriðja og síðasta 

kaflanum verður fjallað um tilfinningalegan veruleika viðmælenda í framhaldsskóla þar 

sem farið verður yfir sjálfsupplifun viðmælenda og þeirra eigið sjálfsmat ásamt því 

hvernig þær halda að aðrir sjái þær. Í síðasta kaflanum verður einnig farið yfir þá 

framtíðarsýn sem viðmælendur hafa sem og væntingar til framtíðarinnar. 

4.1 Upplifun og reynsla af grunnskólagöngu 

Fljótlega í upphafi viðtals voru viðmælendur beðnir um að lýsa upplifun af 

grunnskólagöngu sinni, hvernig þær upplifðu sig í náminu og hvernig vinasamböndum 

hefði verið háttað á þessum tíma. Þessar spurningar sem upprunalega áttu aðeins að 

veita innsýn inn í bakgrunn viðmælanda reyndust fljótt verða að einu meginþema 

rannsóknarinnar þar sem miklar upplifanir og tilfinningar liggja að baki. 

4.1.1 Námslegt gengi 

Allir viðmælendur vildu meina að þeir væru meðal námsmenn, þeim gengi vel í sumum 

fögum en verr í öðrum og töldu allar að þær þyrftu að hafa töluvert fyrir náminu sínu. Þegar 

Elísa var beðin um að lýsa hvernig hún upplifði sig í náminu í grunnskóla svaraði hún: 

Ég hef alltaf sett svo miklar kröfur á sjálfa mig sko, þannig að, þú veist, 

mér gekk vel, þetta var allt yfir sjö, allt yfir sjö þú veist, ég.. ég kláraði 

enskuna í níunda bekk þannig ég er í 400 núna, ég er á undan skilurðu 

fólki sem er eldra en ég, sem er svolítið skemmtilegt svona. Umm, uh, 

íslenska, þú veist, ég gerði hana bara, ég, ég meina, ég var ekkert 
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eitthvað að standa mig illa í neinu nema stærðfræði, mér hefur aldrei 

gengið vel í stærðfræði og ég er alveg að drulla, ef ég má segja það, upp 

á bak núna, það gengur ekki vel, en allt hitt er bara svona fínt sko. 

Arna upplifði að gengi hennar í skóla mætti rekja til þeirrar aðstoðar sem hún fékk í 

hverjum skóla fyrir sig en hún gekk í þrjá mismunandi grunnskóla: 

við fluttum til Reykjavíkur, og hérna, það gekk ekkert eitthvað rosalega 

vel sko, út af því að ég hef alltaf verið svona, svolítið slök manneskja í 

námi en ég fékk alveg rosalega mikla hjálp á Selfossi, sem að, skipti mig 

rosalega miklu máli, þess vegna var þetta líka, þú veist, þess vegna var 

það svona meira stökk fyrir mig að fara og skipta um skóla og fá ekki 

eins mikla hjálp. 

Arna skipti síðan um skóla aftur á unglingsárum, bæði vegna námsörðugleika og eineltis 

og upplifði í kjölfarið mun jákvæðara námsgengi. Meðaleinkunnin hennar fór úr þremur 

í sjö til átta og talaði hún um að sá skóli hefði breytt lífi hennar, bæði með hjálp frá 

kennurum hvað varðar stuðning og einstaklingsmiðað nám þar sem þörfum hennar var 

mætt sem og jákvæð áhrif tæknivæðingar náms: 

þau [kennararnir] bara sáu það á mér hvað ég var rosalega slök, við 

tókum bara eina viku þar sem þau sýndu mér hvað ég gat og það var 

bara ekki gott, þau voru bara „heyrðu, við bara tökum á þessu strax, við 

bara hjálpum þér í gegnum allt, bara við pössum vel upp á það“ og 

hérna, ég fór bara úr því semsagt, í sjöunda bekk þú veist, þá var ég bara, 

þú veist, að taka fyrstu skrefin, þú veist, þetta var svona alveg eins, 

aðeins að fara upp, svo í áttunda bekk þá [...] fengu kennararnir þá 

hugmynd að gera stóra könnun um að nota spjaldtölvur í námi og það er 

það sem að, þar kom þetta stóra skref, þar sem ég fór bara þú veist, úr 

því smáa og fór bara alveg lengst upp. 

Guðrún upplifði mikið einelti bæði í leikskóla og grunnskóla. Hún skipti oft um skóla 

og upplifði sig nánast alltaf sem slakan námsmann en hún tengdi slakan námsárangur 

sinn við fjarveru frá skóla sökum eineltis: 

Ég, mér gekk hræðilega [...] þegar ég kom í seinasta skólann minn, þá 

var ég að fá áttur og níur í sjöunda bekk, síðan lækkaði það aftur í 

áttunda, níunda og tíunda. 

Bættar einkunnir Guðrúnar á tímabili mátti rekja til þess að þá skipti hún um skóla þar 

sem hún átti nána vinkonu, eineltið hætti þó ekki og aftur lækkuðu einkunnir hennar. 
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Upplifun Nönnu af námsgengi í grunnskóla var jákvæðari framan af en hún tengdi 

slakari námsárangur á unglingsárum við flutning milli skóla: 

Umm, mér gekk frekar vel en átti mjög erfitt með tungumál af því að ég 

er lesblind og svona en ég, eins og ég var alltaf rosalega góð í stærðfræði 

og gekk vel í íþróttum og öllum svona smiðjum þar sem við vorum í, 

smíði, textíl og öllu þannig, og var alveg rosalega góð í öllu þannig, svo 

þegar ég skipti um skóla þá aðeins lækkaði ég í öllum fögum og það var 

bara talað um af því að ég væri að flytja mig um umhverfi og svona og 

það svona gekk misvel að bæta. 

Nanna tók síðan fram að þrátt fyrir erfiðleika með bóklegt nám í grunnskóla gangi henni 

töluvert betur nú þegar hún er komin í framhaldsskóla og þá sérstaklega með tungumál. 

Guðrún kannaðist einnig við að námsgengi hefði batnað eftir að hún hóf 

framhaldsskólanám. 

4.1.2 Upplifun af einelti 

Einelti í grunnskóla var eitthvað sem að minnsta kosti þrír viðmælendur höfðu upplifað 

og hafði fjórði viðmælandinn, hún Elísa, einnig átt erfitt tímabil í grunnskóla en var ekki 

viss hvort það mætti flokka sem einelti, Hún kemst eftirfarandi að orði, þegar hún lýsir 

samskiptum við bekkjarsystur og þáverandi vinkonur: 

í níunda bekk þá urðum við semsagt þrjár bestu vinkonur, þá byrjuðu 

þær að baktala mig og vera leiðinlegar þannig að ég var eiginlega ein 

allan tíunda bekk af því ég var ekki búin að mynda sambönd við hin í 

bekknum eins vel og þær tvær, þannig að þá var ekki eins gaman. En, en 

ég var rosalega, þú veist, ég gat alveg sagt hæ við þau þegar ég hitti þau 

og þú veist, alveg verið með í frímínútum og eitthvað en ég var alltaf ein 

eftir skóla og svona, þannig að það var ekki eins gaman. 

Þegar hún var spurð að því hvort hún hefði upplifað þetta sem einelti svaraði hún: 

Ég veit það ekki sko, þetta var bara, þau voru bara alveg rosalega 

leiðinleg við mig, og ég er ekkert, ég veit ekki, ég hef ekkert samband 

við þær lengur sko 

Samkvæmt orðum Elísu mætti túlka þessa hegðun samnemenda hennar sem einelti, 

hvort heldur sem var þá olli þessi hegðun henni vanlíðan og litaði með neikvæðum hætti 

upplifun hennar af skólagöngu á umræddu tímabili.  
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Þegar Guðrún var spurð út í æsku sína kom fram að hún hafði upplifað sig sem 

fórnarlamb eineltis allt frá leikskólatíð fram á unglingsár. Hún mundi þó ekki sjálf eftir 

leikskólaárunum en hafði verið upplýst um þau af foreldrum sínum. Guðrún kemst 

eftirfarandi að orði þegar hún rifjar upp leikskólaárin: 

Já, mamma þú veist, það er mér sagt bara að ég var bara sendistelpa fyrir 

eina stelpu bara, ég gerði allt, ég var látin gera allt fyrir hana og svona. 

Leikskóla- og grunnskólaganga Guðrúnar einkenndist af tíðum flutningum og var 

reynsla hennar af grunnskóla lituð af því: 

fyrsti bekkur var fínn, þá átti ég bestu vinkonu og svona, og síðan var ég 

bara í fyrsta bekk í einum skólanum, og síðan fór ég í einhvern annan 

skóla og þar eignaðist ég vinkonur en þær lögðu mig í einelti, þær voru 

bestu vinkonur mínar, síðan fór ég einhvern annan skóla, þá var ég bara 

geðveikt stutt [...] síðan þegar ég kom í seinasta skólann minn þá var ég 

lögð [í einelti] af strák sem, hérna, þekkti systir mína, þú veist, voru 

vinafólk systur minnar, þannig, og ég var lögð í einelti af honum. 

Reynsla Guðrúnar minnir á hve mikilvæg tengslamyndun er á umræddu tímabili en tíðir 

flutningar geta hæglega hamlað myndun tengsla við jafnaldra, líkt og gerðist í hennar 

tilviki.  

Síðar bætti Guðrún því við að hún hefði einnig verið lögð í einelti af kennaranum 

sínum. Vanlíðanin var slík að Guðrún greip til þess ráðs að gera sér upp veikindi: 

Ég var aldrei í skólanum, ég bara fór ekki í skólann, síðan ólst ég upp 

með mígreni þannig að ég var alltaf heima [...] ég var eiginlega bara 

alltaf heima, þóttist vera veik. 

Sökum eineltis var Guðrún svipt ákveðinni lífsreynslu, að ganga í grunnskóla, að mynda 

og þróa jafningjatengsl og þeirri félagslegu þekkingu sem fæst úr slíkum tengslum. Þar 

að auki fór hún á mis við þá grunnskólamenntun sem hún á rétt á og er grunnurinn sem 

hennar framtíðarnám og atvinna byggir á.   

Guðrún upplifði að eineltið hefði ekki hætt fyrr en á unglingsárum og tengir hún 

það við breytta hegðun hjá sjálfri sér. Þegar hún var beðin um að útskýra betur hvað hún 

ætti við komst hún svo að orði: 

ég fór svona í, meira rugl, ég var ekkert í rugli, bara fór svona í áttina að 

því, byrjaði að reykja og drekka og eitthvað svona. 
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Í kjölfar þess að Guðrún fer að sýna af sér þá áhættuhegðun sem vímuefnaneysla 

ungmenna er, hvort sem hún upplifði hegðun sína sem slíka eður ei, losnar hún undan 

tökum eineltis jafningja sinna. Reyndist það henni mikil hvatning til áframhaldandi 

áhættuhegðunar og gefur sterklega til kynna að slík hegðun þótti viðurkennd í þeim 

jafningjahópi. Þegar umrædd áhættuhegðun var farin að hafa áhrif á tengsl Guðrúnar við 

fjölskyldu hennar ákvað hún að láta af þeirri hegðun. 

Nanna upplifði einelti frá fjórða bekk í grunnskóla en það hófst, líkt og hjá Elísu 

og Guðrúnu, meðal stúlkna sem hún taldi vera vinkonur sínar: 

ég held að svona aðallega eftir fjórða bekk þegar að einmitt stelpa sem að 

var með mér í leikskóla og var mjög góð vinkona mín, hún kom í skólann 

og þá varð eitthvað á milli hennar og bestu vinkonu minnar, var eitthvað 

vesen og ég þurfti alltaf að velja á milli þeirra og endaði svo með að 

einhverju stuttu seinna urðu þær vinkonur og byrjuðu að leggja mig í einelti 

og varð út frá því að ég hef verið lögð í einelti í þeim skóla síðan þá. 

Þarna lýsir Nanna flóknum samskiptum ungra stúlkna, en í kjölfarið var hún lögð í 

einelti sem varaði meirihluta grunnskólagöngu hennar. Hún lýsir eineltinu á eftirfarandi 

hátt: 

Það bara í rauninni bara andleg, það voru bara orðin sem þau sögðu við 

mig og niðurlægðu mig og skildu mig útundan og svona. 

Hún heldur svo áfram: 

Ég var ekkert með stelpum alveg frá, alveg sérstaklega sjötti og sjöundi 

bekkur held ég að hafi verið erfiðastur [...] þetta var mjög erfitt og ég var 

alltaf, ég var að æfa fimleika og þetta var í rauninni bara, ég var í skólanum, 

kom heim og beið svo eftir að það var æfing, fór á æfingu og fór svo að 

sofa. Þá daga sem var ekki æfing þá var ég bara ein heima í rauninni. 

Þarna lýsir Nanna á ákveðinn hátt félagslegri einangrun sem hún upplifði í kjölfar þess 

að tvær vinkonur hennar snérust gegn henni og lögðu í einelti. Í sjöunda bekk skipti 

Nanna um bekk en þá upplifði hún sig sem utanaðkomandi þar sem allar stelpurnar í 

bekknum höfðu þá þegar myndað sín vináttutengsl: 

ég lenti í bekk sem var alltaf talinn bara, það var alltaf einn bekkur af 

þremur sem var bara rosalega lokaður og allar stelpurnar voru alveg mjög 

lokaðar [...] og ég í rauninni, ég sat bara þarna allan sjöunda bekk og var 

aldrei með í neinu, og í rauninni sat á milli þeirra meðan þau skipulögðu 

afmæli og svona, þannig að það var ekkert, gekk ekkert betur þar. 
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Nanna lýsir þarna andlegu einelti af hálfu bekkjarfélaga og vonbrigðum yfir því að 

aðstæður hafi ekki batnað líkt og hún gerði sér vonir um. Hún upplifir félagslega 

einangrun og útskúfun þar sem bekkjarfélagar hennar láta sem hún sé ekki til staðar og 

sé ekki þess verðug að eiga í samskiptum við þau. Nanna eignaðist síðar vinkonu úr 

öðrum skóla sumarið fyrir áttunda bekk og skipti yfir í þann skóla: 

[ég] var búin að vera með henni í skóla í svona hálft ár kannski, þá 

byrjaði hún að leggja mig í einelti í nýja skólanum, þannig að nýji 

skólinn í rauninni, mér leið betur en samt svona eiginlega fannst mér hún 

hafa skemmt það alveg fyrir mér, þá var ég, reyndar stelpurnar lögðu 

mig ekki í einelti nema hún og einhverjar tvær til þrjár vinkonur hennar, 

og strákarnir. 

Orð Nönnu sýna að hún skipti um skóla í von um nýja vináttu sem væri fjarri eineltinu 

sem hún þekkti. Fljótlega snýst vinkona hennar þó gegn henni og sagan endurtekur sig. 

Vonbrigðin voru mikil en Nanna sá ekki eftir ákvörðun sinni um að skipta um skóla þar 

sem það varð til þess að hún kynntist annarri stúlku sem er góð vinkona hennar í dag.  

Arna upplifði jákvæða reynslu af grunnskóla allt þar til foreldrar hennar skildu og 

hún flutti til Reykjavíkur með móður sinni sem er með ótilgreindan sjúkdóm. Arna var 

spennt fyrir því að byrja í nýja skólanum og eignast nýja vini en þess í stað upplifði hún 

mikið einelti: 

það voru margir að gera grín að mér út af því að ég ætti veika mömmu, 

sem mér þykir bara, það gerði mig bara rosalega reiða og er náttúrulega 

bara rosalega kjánalegt af þeim að vera að segja en svo, hérna, var ég 

með rosalega mikið af bólum á þessu tímabili en þú veist, ok, það er, 

flestir unglingar eru þannig en ég var rosalega mikið lögð í einelti fyrir 

það, og að ég væri, ég var bara kölluð svona sveitastelpa og ætti ekkert 

skilið að búa í Reykjavík og eitthvað þannig, og ég var bara svona „left 

out“, þú veist þögnin, hún fór bara svo rosalega illa í mig, þú veist það 

var bara, þessar stelpur voru að hvísla, þú veist, fyrir framan mig og ég 

mátti ekki vita og eitthvað. 

Arna lýsir þarna félagslegri einangrun af hálfu samnemenda þar sem birtingarmynd 

eineltisins er afskiptaleysi og útilokun. Hún er niðurlægð fyrir framan jafningja sína og í 

kjölfarið útilokuð frá öllum félagslegum tengslum og samskiptum. Þögnin er 

einangrunin, samnemendur hennar láta sem hún sé ekki til staðar og yrða því ekki á 

hana, þeir hvísla fyrir framan hana til þess að leggja áherslu á útilokun hennar frá 
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hópnum. Andlegt einelti á borð við það sem Arna upplifði veldur þeim sem fyrir því 

verður talsverðri vanlíðan og gefur líkamlegu einelti þar ekkert eftir. 

4.1.3 Upplifun af vináttu 

Misjafnt var hvernig viðmælendur upplifðu vináttu í grunnskóla. Tveir viðmælendur 

töluðu um að hafa átt að minnsta kosti einn góðan vin eða vinkonu í gegnum eineltið en 

sá einstaklingur var þá yfirleitt ekki með þeim í skóla. Nanna kynntist æskuvini sínum í 

leikskóla en eineltið hafði þó áhrif á vináttu þeirra: 

ég átti alltaf æskuvin minn og hann er mjög góður vinur minn, en ég 

svona í rauninni af því að ég var lögð í svo mikið einelti, þá vildi ég ekki 

vera með honum af því ég var hrædd um að hann yrði líka lagður í 

einelti, og ég var í rauninni, ég átti bara hann og vini hans, en ég svona, 

ég vildi ekki vera of mikið og stelpurnar líka gerðu grín að mér að ég 

ætti bara strákavini og í rauninni fundu bara allt um þetta. 

Þarna kemur Nanna inn á hvernig hún leitaðist við að hlífa æskuvini sínum við því að 

verða lagður í einelti sem hún taldi góðar líkur á ef hann umgengist hana of mikið. 

Félagslegur veruleiki Nönnu á þessum tíma hefur verið flókinn þar sem hún vildi 

eðlilega umgangast náinn vin en óttaðist að hann myndi líða fyrir vináttu þeirra. 

Ábyrgðarkennd hennar gagnvart umræddum vini varð því til þess að hún fórnaði 

samverustundum þeirra í þeim tilgangi að vernda hann.  

Guðrún kannaðist við að hafa átt eina vinkonu í gegnum eineltið en þær voru ekki 

saman í skóla fyrr en í síðasta skólanum sem Guðrún gekk í, þær voru enn fremur 

náfrænkur: 

Já, það var dóttir systur minnar sem er einu ári eldri en ég, við höfum 

verið vinkonur síðan við vorum litlar. 

Arna upplifði að flutningarnir til Reykjavíkur hefðu haft afgerandi áhrif á vináttu hennar 

og það á mikilvægu tímabili: 

þetta voru, þú veist vinsælustu árin, þú veist, maður var að fara að byrja í 

sjötta bekk og þú veist, þarna skipti máli að maður ætti marga vini því 

þú veist, þessir krakkar myndu elta mann, þú veist, upp 

unglingadeildina, en það náttúrulega bara, fór bara allt í rugl hjá mér út 

af því að ég þurfti að skipta um skóla [...] 



  

33 

Arna lýsir því þarna hvernig hún var búin að byggja upp mikilvæg félagsleg tengsl við 

samnemendur sem hún átti von á að myndu fylgja henni áfram en hún er síðan svipt 

þeim tengslum þegar hún flytur úr bæjarfélaginu.  

Arna var upprunalega mjög spennt að byrja í nýja skólanum í Reykjavík en komst 

fljótt að því að það myndi reynast öllu erfiðara að eignast vini en hún hafði átt von á, 

þrátt fyrir að leggja sig mikið fram við að kynnast skólasystkinum sínum: 

ég man alveg eftir fyrsta skóladeginum mínum, ég kem þarna, búin að 

kaupa allar bækurnar og þú veist, ég hélt þetta væri bara eitthvað, þú 

veist, bara ný byrjun á geggjuðu lífi [...] og ég bara, þú veist „þetta 

verður örugglega bara geggjað, ég mun eignast geðveikt marga vini og 

svona“ en þú veist, þú veist krakkarnir hérna í Reykjavík eru þannig séð 

miklu öðruvísi en krakkarnir á Selfossi [...]  

Arna heldur svo áfram: 

bara allir krakkarnir voru einhvern veginn svona geðveikt lokaðir, þau 

voru öll komin í sinn hóp og þú veist, þetta var rosalega svona hópaskipt 

bara eitthvað „já, þú veist, þarna eru vinsælu stelpurnar, þarna eru 

stelpurnar sem að, þú veist, eru bara sætar, þarna eru þessar stelpar sem 

eru bara nördar og aðeins nördar mega vera í þessum hóp“ og þannig að, 

ég þannig séð fittaði ekki inn í neinn hóp og þú veist, ég reyndi að 

sækjast í alla bara, og reyndi að kynnast öllum en þú veist, ok, ég 

kynntist alveg einhverjum en ég átti enga svona, engan góðan vin. 

Upplifun Örnu þarna var að hún væri utanveltu, samnemendur hennar í nýja skólanum voru 

búnir að mynda sín vinatengsl og lokaða vinahópa. Hún náði að mynda einhver tengsl en 

þau voru yfirborðskennd og svipaði heldur til kunningsskapar fremur en vináttu. 

Þegar Arna svo talar um framfarirnar sem hún tók í náminu eftir að hafa skipt um 

skóla innan höfuðborgarsvæðisins virtist vinátta gegna veigamiklu hlutverki í bættu 

sjálfsmati: 

ég [lagði] svo mikinn metnað í þetta og ég vissi að ég gæti þetta núna út 

af því að þú veist, ég átti svo marga vini sem að gátu líka hjálpað mér, 

og þú veist þá var ég með þessa neikvæðu hugsun bara eitthvað „oh vá, 

ég á enga vini, ég get þetta ekki“ þú veist, þannig að ég hérna, ég tók 

svakalegt stökk með þessu [...] 

Áhrifamáttur jafningja og jafningjatengsla kemur þarna berlega í ljós. Þar má sjá 

hvernig vinátta styrkti trú hennar á eigin getu og hvernig hún upplifði áður að skortur á 

vináttutengslum hefði orsakað vantrú á eigin getu.  
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Stúlkurnar upplifðu sig flestar sem meðal námsmenn í grunnskóla þar sem sum 

fög lágu betur fyrir þeim en önnur. Misjafnar ástæður lágu að baki erfiðleikum í námi en 

þó mátti sjá að þær stúlkur sem voru í hvað mestum vandræðum voru þær sem upplifðu 

einelti nánast alla grunnskólagönguna. Eineltið var sameiginlegt þema hjá þeim öllum 

þar sem algengt var að vinkonur snérust gegn þeim og hæfu að leggja þær í einelti. 

Flutningar torvelduðu einnig myndun félagstengsla sem síðan leiddi til félagslegrar 

einangrunar. Birtingarmynd eineltisins var í öllum tilfellum andleg, bæði í formi 

niðurlægingar og útilokunar. Allar stúlkurnar könnuðust þó við að hafa átt að minnsta 

kosti einn trúnaðarvin á meðan á eineltinu stóð en umræddur vinur var þá almennt ekki 

með þeim í skóla eða bekk. 

4.2 Félagslegur veruleiki í framhaldsskóla 

Viðmælendur voru spurðar út í hvað hefði ráðið för við val á framhaldsskóla og hvers 

vegna. Þær voru spurðar út í hver upplifun þeirra hefði verið af framhaldsskólum sínum 

hingað til og var jákvæð upplifun vegna vinasambanda ráðandi þema. Vinátta birtist 

samt sem áður með mismunandi hætti eftir skólum og einstaklingum og mátti jafnvel sjá 

að ákveðin lögmál gilda innan framhaldsskólanna þegar kemur að vináttu. 

4.2.1 Val á framhaldsskóla 

Þegar umræðan barst að framhaldsskóla kom í ljós að þrír viðmælendur höfðu meðvitað 

valið að fara í skóla sem var ekki þeirra hverfisskóli. Allir viðmælendur höfðu valið að 

fara í framhaldsskóla með svokallað áfangakerfi í stað bekkjarkerfis. Arna útskýrði 

námsval sitt á eftirfarandi hátt: 

þannig er það með, þú veist, skóla sem eru með bekkjarkerfi, þar er bara 

allt svona í hópum og ég svona eiginlega nenni því ekki beint aftur 

þannig að, svo fór ég í FB og ég bara sá þú veist „já, ég ætla að fara í 

þennan skóla“, þú veist, þarna eru bara allir, þú veist, maður er í 

fjölbraut, maður kynnist svo miklu fleira af krökkum. 

Arna lýsir því þarna hvernig hún velur framhaldsskóla út frá upplifun sinni af því að 

skipta um grunnskóla, þegar samnemendur hennar voru búnir að mynda sína vinahópa 

og gáfu henni ekki kost á að mynda við þau tengsl. Hennar lausn og forvörn er að velja 

skóla þar sem ólíklegt er að nemendur séu búnir að mynda afmarkaða hópa. 
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Nanna valdi framhaldsskóla út frá því að hún vildi fara á ákveðna braut en vildi 

ekki vera innan hverfisins, hún lýsti upplifun sinni af framhaldsskóla hingað til með 

þessum orðum: 

ég fór í fjölbrautarkerfi, en ég var búin að vera þannig séð í, af því að ég 

í grunnskóla frá 8. bekk, þá var ekkert bekkurinn saman í öllum fögum, 

það voru hópar í öllu þannig að mér finnst þetta mjög svipað og ég held 

að það skipti eiginlega ekki máli fyrir mig hvort að það sé bekkur eða 

ekki en eins og er núna þá er ég mjög ánægð að það sé fjölbraut og mér 

finnst mjög þægilegt hvað það er skipting á milli hópa af því ég fæ að 

vera með svo ólíkum krökkum í hverjum tíma, ég held að það sé 

svolítið, henti mér að vera ekki alltaf í föstum hóp í tíma. 

Elísa var ung þegar hún ákvað í hvaða skóla hún ætlaði en þá sá hún viðtal við frægan 

einstakling, sem hafði verið lagður í einelti á yngri árum, þar sem hann mælti með 

þessum tiltekna skóla: 

hann var að tala um sína grunnskólagöngu og svona, svo sagði hann að 

hann hefði ákveðið að fara í MH sem framhaldsskóla þegar eitt, af því að 

það var enginn af vinum hans að fara þangað eða þú veist, fólkinu í 

skólanum, því hann var náttúrulega lagður í mjög mikið einelti og líka af 

því að hann heyrði að þar gætu allir verið eins og þeir vildu, og þá sagði 

ég „mamma, mig langar í þennan skóla“ 

Ákvörðun Elísu var ekki afleiðing eineltis þar sem hún valdi skólann áður en eineltið 

hófst. Aftur á móti má sjá í orðum hennar að það heillaði hana að samnemendur hennar 

úr grunnskóla myndu ekki fylgja henni yfir í framhaldsskóla og að það skipti hana máli 

að fara í skóla þar sem hún gæti verið hún sjálf. 

4.2.2 Ólíkar birtingarmyndir vináttu 

Vinátta var með sterkari þemum í rannsókninni og birtist í hinum ýmsu útgáfum enda 

viðmælendurnir fjórir mjög ólíkir einstaklingar í fjórum mismunandi framhaldsskólum. 

Guðrún valdi að fara í hverfisskólann sinn og spurð út í vináttu svaraði hún: 

Já ég á eina bestu vinkonu og einn besta vin, síðan bara svona kunningja 

og vini [...] þetta eru samt alveg krakkar sem ég var með í skóla í 

seinustu bekkjunum [í grunnskóla] 

Arna upplifði að það væri ákveðin hópaskipting í framhaldsskólanum hennar en hún 

kæmi samt sem áður ekki í veg fyrir samskipti milli hópanna: 
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í [grunnskólanum] þar, þú veist, gat maður náttúrulega bara talað við alla 

þannig séð, þannig að þú veist, það voru þægileg samskipti við alla. En 

þú veist já, ok, í FB þetta er alveg líka þannig, alveg hópaskipt en þú 

veist maður getur alveg verið með öllum, þú veist, það eru alveg þessir 

hópar sem eru nördar en þú veist, ég get alveg talað við þá, þarna eru 

þessir vinsælu krakkar, ég get alveg þú veist, líka verið með þeim, þú 

veist, þetta eru allt bara fínir krakkar sko, þannig að ég myndi ekkert 

segja að það væri einhver mikill munur en þú veist, einhver svona smá. 

Aðspurð út í vinsældir í skólanum sínum lýsir Arna ákveðinni borðamenningu sem á sér 

stað í skólanum þar sem vinsælu nemendurnir sitja á borðum í miðjum matsalnum og 

aðrir nemendur umhverfis þau: 

það er alveg sérstakur hópur af svona, allir vinsælu krakkarnir eru, þú 

veist, það eru, skipt í borð, það eru borð hérna vinstra megin og hægra 

megin og svo eru mörg borð hérna í miðjunni þegar maður labbar inn í 

matsalinn og allir þessir krakkar eru auðvitað í miðjunni bara og „owna“ 

salinn rosalega mikið svona með þessum aðal krökkum bara eitthvað þú 

veist „ok, þau eiga eftir að dæma mig geðveikt mikið, ég vil ekki, þú 

veist, vera ein af þeim og þú veist, maður þarf bara að vera geðveikt 

sætur til að vera þeim“ og allt þetta fattarðu, þannig að ég myndi segja 

að þetta væri svona stórt vandamál. 

Þarna lýsir Arna ákveðinni stéttaskiptingu innan skólans þar sem skilin milli vinsælla og 

annarra eru augljóslega afmörkuð í matsal skólans. Þar að auki upplifir Arna að 

samnemendur hennar sem ekki teljast vinsælir finni fyrir ákveðnum ótta  og 

minnimáttarkennd gagnvart þeim sem teljast vinsælir. 

Elísa lýsti svipaðri borðamenningu í sínum skóla þar sem vinahópar eru 

afmarkaðir eftir borðum í matsal skólans og þegar borðið er fullsetið telst vinahópurinn 

fullur. Hún lagði áherslu á að þrátt fyrir að kerfið hljómi furðulega fyrir utanaðkomandi 

gangi það fyllilega upp fyrir nemendur skólans: 

Þetta er rosalega fyndið, þetta er, þau nefnilega heita eitthvað sko líka 

borðin, þau, eins og við erum, eða þú veist, það [eru] allavega tvö sem 

heita þarna fashion-borðið, þær eru allar alveg rosalega svona, í tísku 

einhvern veginn og strákarnir líka, öll í mjög flottum fötum en þau eru 

eiginlega eini parturinn sem mér finnst sem er að dæma aðra eftir því 

hvernig þau eru semsagt. Svo erum við með eitthvað mafíuna og 

eitthvað og það eru bara krakkar úr Kópavogi og, þetta er alveg rosalega 

skrítið sko. Og það má eiginlega helst ekki setjast á borð með 

einhverjum nema þú þekkir einhvern á borðinu, ef þú sest þarna þá er 

það bara „nei, farðu“, þetta er rosa skrítið sko og þetta hljómar eins og 
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algjört bull þegar ég útskýri þetta, en þú skilur, þú myndir skilja þetta ef 

þú værir þarna sko. 

Aðspurð hvort hún telji vinasamskiptin vera öðruvísi í framhaldsskóla en í grunnskóla 

svaraði Elísa að hóparnir væru afmarkaðri og því erfiðara að kynnast nýju fólki: 

Þarna er þetta bara svona, þú veist, maður sér bara fólk alveg rosalega 

oft og maður veit aldrei hvað það heitir. Umm, það er miklu erfiðara 

einhvern veginn finnst mér að tala við nýtt fólk, svona að koma inn í, 

sérstaklega núna af því að það eru allir komnir á sín borð, það eru búnir 

að myndast vinahópar, þannig að það er erfitt að koma inn í aðra og 

svoleiðis, þannig að það væri mjög leiðinlegt ef maður myndi óvart 

einhvern veginn detta út úr þessum vinahópi sem maður er í, og reyna að 

koma sér í annan sko, það væri erfitt held ég. 

Þessi lýsing Elísu gefur til kynna að ákveðin menning hafi myndast innan skólans þar 

sem vinahópar eru afmarkaðar einingar og veita ákveðið öryggisnet. Vegna afmörkunar 

sinnar getur verið erfitt fyrir einstakling að komast inn í nýjan hóp ef hann einhverra 

hluta vegna yfirgefur hópinn sem hann tilheyrði upprunalega.  Greina má ákveðið 

þakklæti í orðum Elísu yfir því að hafa fundið sér samastað innan hópsins þar sem það 

er eðlilega kvíðvænleg staða að tilheyra ekki vinahópi í svo afmarkaðri menningu. 

Upplifun Elísu af vináttutengslum í framhaldsskóla var mjög jákvæð. Hún talaði 

um að hún ætti eina bestu vinkonu innan skólans en þær saman tilheyrðu síðan stærri 

vinahóp: 

við erum of mörg sko, við erum, við erum eiginlega bara stelpur samt og 

það er einn strákur, en það er allt í lagi, við vorum öll svona í sitthvoru 

lagi sko. Vorum eiginlega öll bara að koma, eiginlega ein eða bara tvö 

saman, og svo bara einhvern veginn settumst við svona öll við sama 

borðið og alveg bara „hæ“ og þetta eru bara frábærir krakkar og þetta er 

mjög skemmtilegt hjá okkur. Við erum alveg fimmtán eða tuttugu, ég 

man þetta ekki. Þannig að þetta er gaman. 

Eftir fyrri reynslu Elísu frá grunnskóla þar sem hún upplifði skort á félagstengslum 

mátti sjá í orðum hennar að það veitti henni mikla ánægju að finna að hún tilheyrði nú 

vinahóp.  

Nönnu kveið fyrir því að byrja í framhaldsskóla þegar í ljós kom að nokkrir 

samnemendur hennar úr grunnskóla sem tóku þátt í eineltinu sem hún varð fyrir, voru á 

leið í sama skóla. Hún lýsir samskiptum við viðkomandi eftir að í framhaldsskólann var 

komið með eftirfarandi hætti: 
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það eiginlega kom mér rosalega mikið á óvart hvað það létu allir eins og 

þetta hefði aldrei verið. Svona, það hjálpaði mér svolítið en veitti smá 

pirring í leiðinni... þannig að, en einhvern veginn um leið og ég sá það 

að ég gæti alveg farið af án þess að vera að umgangast þau mikið og 

meira að segja núna er ein stelpan orðin alveg ágæt vinkona mín aftur 

[...] ég er samferða henni í skólann næstum því á hverjum morgni en er 

ekkert mikið með henni endilega í skólanum og ég held að það sé bara 

fínt. 

Nanna virðist upplifa bæði jákvæðar og neikvæðar tilfinningar gagnvart þessari reynslu, 

jákvæðar með þeim hætti að eineltið fylgdi henni ekki á milli skólastiga þrátt fyrir að 

fyrrum gerendur hafi fylgt henni en neikvæðar vegna skorts á viðurkenningu á því 

ofbeldi sem hún varð fyrir af hendi umræddra einstaklinga. Samskipti við þessa fyrrum 

skólafélaga grefur undan þeirri staðreynd að Nanna var lögð í einelti af þessum 

einstaklingum og veldur henni gremju. Aftur á móti virðist hún hafa myndað 

yfirborðskennda vináttu við að minnsta kosti einn geranda. 

Fljótlega eftir að hún hóf nám við framhaldsskólann eignaðist Nanna vinkonu en 

fannst hún þó ekki falla inn í hópinn sem vinkonan var í. Í byrjun vorannar eignaðist 

hún nýja vinkonu og vildi meina að hún tilheyrði nú í fyrsta sinn á ævi sinni vinahópi. 

Tilfinningin að tilheyra hópi veitti henni mikla ánægju en reynsluleysið í 

vináttutengslum gat gert henni erfitt fyrir: 

mér finnst, það eina sem mér finnst svona, ég er náttúrulega svo óvön að 

vera í einhverjum vinahóp að ég fæ stundum svona, koma alveg tímabil 

þar sem mér finnst þetta rosalega erfitt en það er, einmitt einn af þessum 

strákum í vinahópnum mínum, hann er með svipað og við erum, við 

höfðum bæði verið lögð í einelti og hann var meira að segja lengur 

heldur en ég, og ég treysti honum rosalega vel og bara, bara það að geta 

setið ein með honum og verið stundum ein með honum, tala um svona, 

það breytir alveg þvílíkt mikið. 

Upplifun Elísu af því að tilheyra vinahópi var vissulega jákvæð þrátt fyrir að það 

reyndist henni vandasamt á köflum. Erfiðleikarnir sem Elísa vísar til má rekja til þess að 

í grunnskóla fór Elísa á mis við talsverða reynslu í félagslegum jafningjatengslum vegna 

eineltis, reynslu sem hún upplifir nú í fyrsta sinn og þarf að læra svo hún standi 

jafnfætis jafningjum sínum. 

Námsval kom fram sem sterkt þema í orðum viðmælenda og sú áhersla sem þær 

lögðu á að komast í skóla þar sem ekki væri bekkjarkerfi. Þannig má sjá hvernig 

mótandi áhrif fyrri skólagöngu og ekki síst það einelti sem viðmælendur upplifðu í 
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grunnskóla, stýrðu áframhaldandi skólagöngu. Meiri áhersla var lögð á áfangakerfi 

skólans en það námsframboð sem skólinn bauð upp á. Stúlkurnar voru þó allar mjög 

ánægðar með skólana sem þær völdu og þar gegndu jafningjatengsl mikilvægu 

hlutverki. Flestar upplifðu að þær tilheyrðu stórum vinahóp en áttu jafnframt allar nána 

trúnaðarvini sem þær afmörkuðu sem bestu vini. Að minnsta kosti tvær stúlkur lýstu 

hópaskiptingu innan skólanna þar sem matsalir gegndu veigamiklu hlutverki. Vinahópar 

og vinsældir mátti ákvarða út frá borðum og uppsetningu þeirra og var lítið um að 

utanaðkomandi væru teknir inn í myndaða vinahópa eða afmarkaða vinsældarhópa. 

Gefur þetta til kynna að þrátt fyrir að stúlkurnar hafi lagt sig fram um að forðast 

hópaskiptingu bekkjarkerfisins var hana einnig að finna í áfangakerfinu. Forsendurnar 

voru þó brostnar þar sem stúlkurnar tilheyrðu nú hópi í stað þess að standa utan við þá. 

Stúlkurnar lögðu mikla merkingu í að tilheyra vinahópi og voru bæði stoltar og 

ánægðar með árangur sinn í félagslegum tengslum. Er þetta eðlilegt í ljósi þess að allar 

fóru þær á einhverjum tímapunkti á grunnskólagöngu sinni á mis við slík félagsleg 

samskipti og jafningjatengsl. Leiða má að því líkum að stúlkurnar kunni sérstaklega vel 

að meta vináttusamböndin sem þær mynda eftir að hafa upplifað skort á slíkum 

samböndum í grunnskóla. 

4.3 Tilfinningalegur veruleiki í framhaldsskóla 

Viðmælendur svöruðu ýmsum spurningum sem tengdust því hvernig þær upplifðu 

sjálfar sig, hvernig sjálfsmati þeirra væri háttað og hver líkamsmynd þeirra væri. Í ljós 

kom að stúlkurnar upplifðu sig flestar á tiltölulega jákvæðan hátt, sjálfsmat var almennt 

jákvætt ásamt líkamsmynd. Í kjölfarið voru þær beðnar um að meta hvernig fólk í 

kringum þær, á borð við ættingja og vini, myndi lýsa þeim og voru svörin hjá öllum 

fjórum stúlkunum mjög jákvæð. Að lokum voru þær svo spurðar út í framtíðarsýn, hvert 

þær stefndu og hvar þær sæju sig í framtíðinni. Í ljós kom að björt og metnaðarfull 

framtíðarsýn var ráðandi þema hjá öllum viðmælendum. 

4.3.1 Eigið sjálfsmat 

Jákvætt sjálfsmat viðmælenda var ráðandi þema í rannsókninni þar sem stúlkurnar voru 

beðnar um að meta sjálfar sig á ýmsum sviðum, meðal annars námslega, útlitslega og 

hvernig persónuleika þær hefðu að geyma. Elísa upplifði sig sem góðan og 

metnaðarfullan námsmann sem þyrfti samt sem áður að hafa fyrir náminu: 
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Ég er alveg dugleg, ég geri heimavinnuna mína, þegar ég get sko, þú 

veist, ég alveg hef tíma en stundum skil ég hana ekki og þá get ég ekki 

gert hana en ég, þá tala ég við kennarann í næsta tíma. 

Elísa heldur svo áfram og segir: 

[...] ég þarf að læra til að fá góða einkunn. Þú veist það eru sumir sem að 

geta bara labbað inn í próf og komið út með sömu einkunn og ég þó ég 

hafi lært í nokkra klukkutíma fyrir það en þau ekki neitt. Ég er týpan 

sem þarf að læra í nokkra klukkutíma sko [...] nema fyrir enskupróf, það 

er reyndar alveg svolítið gefið. 

Elísa upplifir hér að vissu leyti jákvætt sjálfsmat í námi þrátt fyrir erfiðleika, hún veit að 

hún er samviskusöm og hræðist ekki erfiðleika vegna fullvissu um aðstoð frá kennara. 

Aðspurð að því hvernig námsmann Arna teldi sig vera í dag var svarið jákvætt, 

hún taldi sig vera bæði samviskusama og metnaðarfulla í náminu: 

Bara fínn sko, ég myndi segja það sko, ég hérna, ég er allavega með 100 

prósent mætingu í öllu, mér finnst það skipta rosalega miklu máli því ég 

svona sökk svolítið niður í að vera að skrópa á síðustu önn en þú veist, 

ég féll ekki í neinu, ég passaði mig alveg á því en ég er með 100 prósent 

mætingu í öllu og, ég þú veist, læri rosalega vel í tímum núna. 

Arna segir hér stolt frá fullri mætingu í náminu sem má rekja til upplifunar hennar af 

önninni áður þar sem algengt var að hún mætti ekki í tíma. Má leiða að því líkum að 

áhersla fyrri annar hafi verið á vinamyndun í nýjum skóla en nú þegar hún hefur 

myndað sinn vinahóp gefst meira svigrúm til að huga að náminu. 

Nanna upplifði sig ekki alveg á jafn jákvæðan hátt í náminu en gaf sér samt að 

ýmsir þættir kynnu að hafa haft þar áhrif svo sem lesblinda og sú staðreynd að hún hafi 

alltaf þurft að hafa mikið fyrir sínu námi: 

Það [námið] er rosalega mikið upp og niður, mér finnst ég, mér gekk 

aðeins betur á síðustu önn og ég er svolítið svona í ógöngum núna, en 

það er eiginlega aðallega eitt fag sem ég er að falla í, það er einmitt 

stærðfræði en það er líka bara, ég held það sé svolítið af því það er svo 

mikið um lesdæmi í því og ég er kannski ekkert alveg með besta 

kennarann í því heldur, en annars gengur mér alveg frekar vel í flestu 

hinu. 

Nanna heldur svo áfram: 

Ég mætti sinna því [náminu] betur en í rauninni þegar ég les þá les ég 

ekki í hálftíma, ég þarf tvo klukkutíma, það tekur mig allt mjög langan 
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tíma en ef ég á að, ég geri það þá finnst mér ég eigi að gera það rosalega 

vel og skila bara góðu. 

Nanna var að eigin sögn mjög góð í stærðfræði þegar hún var í grunnskóla og skýtur því 

skökku við að hún sé að falla í stærðfræði nú í framhaldsskóla, hún bendir þó á að mikið 

sé um lesdæmi og eins og komið hefur fram er hún greind með lesblindu. Takmarkaður 

stuðningur frá skólakerfinu virðist þar gegna stóru hlutverki, sérstaklega í ljósi þess að 

námið reynist henni fremur erfitt. 

Aðspurð, í umfjöllun um líkamsmynd, hvort hún hefði einhvern tíma notast við 

formúlu BMI stuðuls til þess að staðsetja sig í þyngdarkúrfu svaraði Elísa því játandi en 

vildi samt meina að slíkar mælingar skiptu hana litlu máli: 

Jájá. Ég er samt ekkert, ég pæli voða lítið í þyngdinni minni sko, eða ég 

hef reynt að gera það, því mér finnst hún ekki skipta máli, af því að hún 

sýnir ekki hversu mikla vöðva ég er með, eða hversu stór beinin mín eru, 

eða bara hversu frábær ég er, þannig að það skiptir ekki máli í rauninni. 

Hér kemur jákvæð upplifun Elísu af eigin líkama og henni sjálfri bersýnilega í ljós, sér í 

lagi þegar hún fjallar um hversu frábær hún sé. Bendir þetta til heildstæðrar sem og vel 

ígrundaðrar sjálfsmyndar Elísu. Hún lýsti því síðar í viðtalinu að samkvæmt BMI stuðli 

væri hún nálægt yfirþyngd en bætti svo við: 

Já, mér finnst það svolítið skrítið sko, ég veit ekki, ég sé það ekki.  En þú 

veist þannig að jújú, þannig séð þá mætti ég vera mjórri, en finnst það 

samt ekkert skipta neitt mjög miklu máli. 

Hér kemur fram gagnrýnin skoðun gagnvart BMI formúlunni. Þegar hún var beðin um 

að lýsa sínum helstu líkamlegu kostum og göllum var Elísa jákvæð í svörum: 

Mér finnst hárið mitt ágætt, þótt það sé alveg bara, ég veit ekki einu 

sinni hvað þetta er, þetta eru ekki liðir og þetta eru ekki krullur sko [...], 

mér finnst augun mín ágæt, mér finnst þau fín, þau eru samt, þú veist, jú 

bara fín. Og ég er mjög heppin með húðina mína, hún er ekki öll bólótt 

eða neitt svoleiðis eins og margar eru í vandræðum með. Umm, ég hef 

oft heyrt að rassinn minn sé fínn, það er ágætt. 

Elísa hélt svo áfram: 

ég veit það ekki, mér finnst ég bara vera ágæt, þú veist, ég gæti verið 

betri í útliti en samt, þú veist, ég er ekkert eitthvað... 
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Elísa telur þarna upp hverjir hennar helstu kostir eru að eigin mati en dregur jafnframt 

úr þeim á sama tíma með því að benda á að hún gæti verið betri í útliti. Má vera að hún 

óttist að hún hljómi sjálfhverf dragi hún ekki úr eigin ágæti. Elísa vildi þó meina að 

almennt væri hún ekki upptekin af eigin líkamlegu göllum, en ætti þó sína daga þar sem 

slíkar hugsanir sæki á hana, líkt og hjá öðrum: 

Nei, það náttúrulega kemur alveg fyrir að mér líður illa með sjálfa mig 

sko, eins og eiginlega bara okkur öllum, en þú veist, það líka koma dagar 

þar sem ég er alveg bara „vá hvað ég er flott í dag“. 

Þegar Guðrún var beðin um að lýsa sínum helstu kostum og göllum átti hún í 

vandræðum með að telja upp einhverja kosti: 

Ég er ekki með ljótar tær finnst mér, mér finnst ég vera með svona 

kvenlegar tær eitthvað, og hendur. Og... já, síðan náttúrulega já... ég sé 

ekkert eitthvað gott annað. 

Hún átti aftur á móti ekki í vandræðum með að finna líkamlega galla: 

Hnén mín, lærin mín, bara... já, ég er með svona feit læri svona 

einhvernveginn niður á hné, þannig að það kemur svona eins og ég sé 

bólgin á hnjánum. 

Hún hélt svo áfram: 

Já og mjaðmir, og hendur, svona uppi á höndum því ég er svo bólgin. 

Guðrún tengir umræddar bólgur við veikindi sem hún hefur verið að kljást við frá yngri 

árum en það breytti því þó ekki að það olli henni töluverðu hugarangri. Orð Guðrúnar 

benda til þess að hún upplifi líkamsmynd sína á neikvæðan hátt þar sem hún á í 

erfiðleikum með að nefna líkamlega kosti. Aðspurð um hvers vegna umræddir gallar 

yllu henni hugarangri svaraði hún: 

Ég veit það ekki, bara eins og á sumrin þá langar mig að vera í 

stuttbuxum og eitthvað, en þú veist ég er með illa farin læri út af slitum, 

út af því að ég óx svo hratt. 

Guðrún lýsir hér hvernig neikvæð líkamsmynd hennar kemur í veg fyrir að hún þori að 

klæðast efnislitlum fatnaði. Neikvæð líkamsmynd veitir henni þarna ákveðna hindrun í 

fatavali og vafalaust á öðrum sviðum líka. Guðrún virtist þó hafa jákvæðara mat á eigin 

persónuleika þar sem hún legði sig fram við að hjálpa öðrum og gleðja: 
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Ég er mjög afskiptasöm, ég skipti mér af öllu. Ég reyni alltaf að laga allt, 

þótt að það komi mér ekki við.. og já, ég hrósa fólki einu sinni á dag, 

einni manneskju einu sinni á dag, mér finnst einhvern veginn bara verða 

að gera það, einhvern veginn. 

Jákvætt sjálfsmat Guðrúnar birtist hér í orðum hennar þar sem hún upplifir sig sem góða 

manneskju sem vill öllum vel og leggur sig meðvitað fram um að gleðja aðra. 

Nanna upplifði að hennar helsti kostur væri góð heilsa en helsti líkamlegi gallinn 

hve grönn hún væri og viðurkenndi að það væri eitthvað sem truflaði hana þó nokkuð. 

Þannig kemst hún að orði: 

Ég er alveg í góðri heilsu, þannig að, og ég á mjög auðvelt með að gera 

það sem ég vil þannig séð, og í sambandi við hreyfingu og svona. [...] ef 

ég get talið það sem galla þá finnst mér svolítið óþægilegt hvað ég er 

hávaxin en samt grönn, af því það er mjög erfitt að finna föt í réttri stærð 

og eitthvað svoleiðis, og í rauninni einmitt það að mér finnst ég vera of 

grönn. 

Nanna er þarna ekki viss hvort hún megi telja það galla að vera hávaxin og grönn, þrátt 

fyrir að það valdi henni hugarangri, þar sem samfélagið kveður á um að þessir 

eiginleikar séu eftirsóknarverðir í fari kvenna. Nanna var þó öllu jákvæðari þegar hún 

lýsti persónuleika sínum; 

Mér finnst eiginlega mínir kostir bara að ég, ég er mjög fljót að fyrirgefa 

og stundum alltof fljót, og ég, mér finnst ég alveg vera góð í því ég hef 

áhuga á, og ég er mjög, ég get verið mjög hreinskilin og ég á mjög 

auðvelt með að opna mig fyrir fólki og treysti mörgum mjög mikið [...] 

[ég] hugsa vel um sjálfa mig og er mjög hjálpsöm. 

Nanna álítur hæfileika sinn til að fyrirgefa fljótlega sem einn af sínum helstu kostum og 

kann að vera að fyrrum eineltisreynsla hennar stuðli að þeirri upplifun. Ofangreind orð 

benda þó til þess að Nanna upplifi jákvætt sjálfsmat þegar kemur að eigin persónuleika. 

Arna upplifði að hennar helsti líkamlegi galli væri einungis galli þar sem hann 

samræmdist ekki útlitskröfum nútímasamfélags: 

Ég vil ekkert vera að setja svona neikvæðar hugsanir á mig, það hefur alveg 

komið tímabil þar sem ég hef alveg verið bara svona, horft framan í spegil 

og bara „oj hvað ég er feit og ljót, ojbarasta“ og bara þú veist, það koma 

alveg stundum svona tímabil en, ég myndi segja að mestu gallarnir út frá 

fjölskyldunni minni, það eru ekki margir brjóstastórir, það eru allir bara 

með lítil brjóst í fjölskyldunni minni, og, ég lít ekkert á það sem einhvern 

galla en þú veist fyrst að þetta er núna bara geðveikt vinsælt að allar stelpur 
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eiga að vera með geðveikt stór brjóst [...] en þú veist, ég veit það ekki, ég lít 

ekkert eitthvað neikvætt á mig í líkama mínum sko 

Arna hélt svo áfram: 

Ég elska hárið mitt, ég myndi ekki, ég til dæmis vil aldrei lita á mér 

hárið, ég bara tími því ekki, mér finnst þetta svo fallegur litur og líka 

augun mín [...] ég er með augun hans pabba míns og hann er bara með 

gullfalleg augu. Þannig að ég er alveg ánægð með augun mín líka og þú 

veist, maginn minn, ég er alveg svolítið sátt með magann minn, þú veist, 

ég er ekkert eitthvað bara „oh, ég er svo feit, ég þarf að fara að laga 

þetta“ þú veist, ég er alveg þannig séð bara sátt með hann en ég myndi 

segja að mesti gallinn væri brjóstin mín, ég er með alltof lítil brjóst 

miðað við 16 ára stelpu. 

Arna virðist þarna takast á við eðlilegar tilfinningar gagnvart eigin líkama þar sem hún 

sér bæði kosti og ókosti. Hún upplifir að líkami hennar samræmist ekki útlitskröfum 

samfélagsins og vísar þar til vinsælda stórra brjósta. Leiða má að því líkum að 

vinsældirnar sem hún vísar til eigi sér stað innan jafningjahópsins sem hún tilheyrir. 

4.3.2 Mat annarra, með eigin orðum 

Allir viðmælendur voru beðnir um að meta hvernig þeir kæmu fyrir sjónir annarra, það 

er hvernig fjölskylda og vinir sæju þær. Voru þær almennt á því að sýn annarra væri 

jákvæð og studdust þær jafnvel við orð frá vinum eða fjölskyldu í því samhengi.  Elísa 

reiknaði með að vinkonur hennar sæju hana sem lífsglaða stúlku sem væri hæfilega 

skrítin eins og þær: 

Uh, ég fékk að heyra um daginn að það sé ekki til ein mynd af mér þar 

sem ég er ekki brosandi þannig að ætli þær sjái mig ekki sem brosandi. 

Umm, ég veit það ekki, ég bara svona, ég er nokkurn veginn bara svona, 

svona normal, ég, er nú alveg skrítin eins og allir aðrir, ég er samt ekkert 

svona eitthvað, alveg mjög furðuleg. 

Eins sá Elísa fyrir sér að fjölskylda hennar liti á hana sem duglegan einstakling, eftir að hafa 

lagt hart að sér í námi og náð góðum árangri við lok tíunda bekkjar sem og í 

framhaldsskóla: 

Umm, örugglega bara sem duglega eða eitthvað, ég þú veist, vann mig 

alveg vel í gegnum tíunda bekk og komst inn í MH, ég er hérna og ég er 

ekki búin að falla í neinu, þannig að ég held það. Já, ég held það allavega. 
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Lýsing Elísu á mati annarra er jákvæð en hógvær. Orð hennar gefa til kynna að hún velti 

ekki mikið fyrir sér áliti annarra og kann það að vera til merkis um jákvætt sjálfsmat hennar. 

Nanna mat það svo að vinkonur hennar sæju hana í mjög jákvæðu ljósi þar sem 

hún dæmdi þær ekki eftir útliti og veitti þeim fulla athygli og áhuga: 

Þær líta á mig svolítið sem fyrirmynd með það að mér er alveg sama í 

rauninni hvernig hver lítur út og ég get, mér í rauninni, mér er alveg 

sama um útlitið á fólki og þeim finnst það æðislegt, og þær treysta mér 

allar rosalega vel [...] og þeim finnst rosalega þægilegt hvað ég sýni 

þeim áhuga hvort sem ég hef áhuga eða ekki, þær taka alveg eftir því 

hvenær ég er að sýna þeim áhuga þótt að ég hafi ekki áhuga og svona. 

Og þeim finnst líka mjög þægilegt hvað ég er svona, um leið og ég er 

búin að segja vinum í vinahópnum frá einhverju vandamáli, þá get ég 

sagt öllum frá því [...] þær tala mjög mikið um hvað ég bæti sjálfsmynd 

þeirra og að ég sé bara í rauninni rosalega þægileg vinkona og, æj, bara 

hefðu átt að kynnast [mér] fyrr og svona, og finnst rosalega leiðinlegt 

hvernig gekk hjá mér í skóla og svona, en í rauninni bara, ég bæti þeirra 

[líf] og hjálpa þeim mjög mikið. 

Nanna lýsir sjálfri sér hér á mjög jákvæðan hátt, í raun jákvæðari hátt en hún hefur gert 

áður. Hrós og jákvæðar athugasemdir frá jafningjum og vinum bæta sjálfsmynd hennar og 

svo virðist sem hún eigi auðveldara með að lýsa kostum sínum komi lýsingarnar frá öðrum. 

Aðspurð um hvernig fjölskylda hennar sér hana svarar Nanna: 

Fyrir í rauninni stórfjölskyldunni minni þá hef ég aldrei viðurkennt það 

sjálf að ég hafi verið lögð í einelti en þau í rauninni, ég er mjög ánægð 

með eins og þegar systir pabba míns kom til mín einu sinni og hún sagði 

mér bara [...] henni finnst það æðislegt hvað ég er í rauninni, af því að 

bróðir minn var svolítið fórnarlamb fyrir mér, alltaf þegar mér leið illa 

þá bitnaði það á honum og það einmitt, henni finnst æðislegt hvað við 

erum orðnir mjög góðir vinir og að ég, ég á mjög mikið af yngri 

frændsystkinum sem líta öll upp til mín og í rauninni það veit enginn af 

vandamálunum mínum þar, mér finnst það bara fínt. 

Nanna heldur svo áfram: 

Öll fjölskylda mín, hún treystir mér mjög vel, lítur svolítið upp á mig öll, 

og í rauninni ég held að eina sem fjölskylda mín er svona, þeim langar 

að kynnast mér oft betur persónulega. 

Þrátt fyrir að Nanna viðurkenni ekki fyrir stórfjölskyldu sinni að hún hafi verið lögð í 

einelti þá vissi fjölskylda hennar af því. Nanna lýsti því hvernig foreldrar hennar vöktu 

fyrst athygli hennar á því að hún væri að verða fyrir einelti og átti hún von á því að 
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stórfjölskylda hennar hefði heyrt af því frá þeim. Af orðum hennar má einnig sjá að 

henni þykir mikið til koma að vera álitin fyrirmynd frændsystkina sinna. 

Arna upplifði einnig að vinkonur hennar sæju hana í mjög jákvæðu ljósi og mátti 

sjá á orðum hennar að hún nyti aðdáunar þeirra: 

Þær öfunda mig akkúrat af hárinu mínu, þær eru alveg bara „þú ert með 

svo fallegan hárlit og hárið þitt er bara almennt geðveikt fallegt“ [...] og 

svo finnst þeim ég bara, þú veist, margar segja bara „þú ert svo falleg, þú 

ert svo vel vaxin"“og allt þetta. 

Arna leggur þarna mikla áherslu á líkamlega ímynd vinkvenna hennar og þau hrós sem 

þær veita henni. Ætla má að vinkonur Örnu hafi áhrif á mótun líkamsmyndar hennar. 

Guðrún kannaðist líka við það að besta vinkona hennar sæi hana á jákvæðan hátt: 

Hún segir að ég sé ein af gjafmildustu manneskjum sem hún veit um, og 

að ég reyni að gera allt rétt, reyni að hjálpa öllum, og það svona, já... 

smámunasöm. 

Guðrún talaði einnig um að vinkona hennar væri sífellt að hrósa henni og reyna að tala 

hana ofan af slæmu sjálfstali. Orð hennar gefa til kynna að hún leggi mikið upp úr því 

að koma vel fram við aðra sem mögulega stafar af því að hún hefur talsverða reynslu af 

því að komið sé illa fram við hana. 

4.3.3 Framtíðarsýn og væntingar 

Allir viðmælendur áttu það sameiginlegt að líta björtum augum til framtíðar, bæði í 

námi og starfi. Eins stefndu allir viðmælendur á að eiga maka og börn í framtíðinni. 

Nanna var ekki alveg ákveðin hvert hún stefndi en hún hafði nokkrar hugmyndir: 

Ég verð óvissari með hverjum deginum [...] mig langar rosalega mikið 

að finna mér íþrótt og verða góð í henni, ég hef mjög mikinn áhuga á því 

[...] samt langar mig svolítið til þess að verða flugfreyja til þess að geta 

ferðast, uh, það er minn draumur rosalega mikið [...] mig langar að 

kynnast öðrum þjóðum, mig langar að geta hjálpað fólki og ég er 

eiginlega alveg viss um að ég eigi einhvern tímann eftir að fara í Unicef 

ferð til einhvers lands, eins og núna er mjög mikið með Úganda og 

Kenía og á örugglega eftir að fara þarna til þess að geta hjálpað fólki og 

verið þarna [...] þannig þetta er örugglega eitthvað sem ég á eftir að gera, 

þótt að ég sé eiginlega viss um að ég eigi mögulega eftir að verða læknir 

þar sem ég á eftir að hjálpa fólki þannig, en samt þá, annaðhvort 

sjúkraþjálfari eða sálfræðingur, þótt það sé ekkert einmitt núna en ég er 

eiginlega viss um að ég eigi eftir að verða annaðhvort. 
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Orð Nönnu gefa til kynna að þrátt fyrir að vita ekki nákvæmlega hvert hún stefni í 

framtíðinni þá skipti það hana miklu máli að vinna með öðrum og aðstoða þá sem þurfa 

á hjálp að halda. Má vel vera að sú löngun stafi af fyrri upplifun hennar af einelti þar 

sem hún var hjálparþurfi sjálf. 

Aðspurt hvort hún stefndi á að stofna fjölskyldu í framtíðinni svaraði Nanna því 

til að hún vonaðist til að kynnast einhverjum í framtíðinni og eiga með honum börn, 

hund og sumarbústað: 

Umm, mig langar að eiga fjölskyldu, kærasta og börn, mig langar mjög 

mikið í hund og annaðhvort á ég, ég á eftir að búa í bæ held ég, ég nýt 

þess mjög mikið að vera í, upp í sveit og svona, en efast um að ég mun 

búa þannig nema, ég á eftir að eiga sumarbústað og ég veit það. 

Foreldrar Nönnu eiga sumarhús sem fjölskyldan er dugleg að nota. Nanna lýsti því í 

viðtalinu hversu mikið hún naut þess að fara þangað bæði sem barn og unglingur sem 

útskýrir hvers vegna hún er svo staðráðin í að eiga sjálf sumarhús í framtíðinni. 

Guðrún var ekki í nokkrum vafa hvert hún stefndi í framtíðinni og var búin að 

skipuleggja það vel: 

Ég ætla, eftir háskólann, ætla ég til svona, þar sem Unicef er og svona, 

hjálpa börnum og styrkja, ég ætla að fara þangað, og klára nám [í 

sálfræði], opna mína eigin stofu. Og ég ætla að hanna mitt eigið hús, 

búin að plana það, svo að börnin mín þurfi aldrei að flytja. 

Guðrún er hér með skýra framtíðarsýn, samanber að framtíðarnámsval skuli liggja fyrir 

sem og áform um framtíðarbúsetu en ljóst er að reynsla hennar sem þolandi eineltis 

hefur einnig mótað framtíðarsýn Guðrúnar þegar hún talar um að skapa börnum sínum 

búsetuaðstæður sem eru í andstöðu við þær aðstæður sem hún þekkti sem barn. 

Arna var einnig ákveðin hvert hún stefndi í framtíðinni en það hafði lengi verið 

markmið hennar að starfa sem flugfreyja: 

Já, mér langar að vera flugfreyja og ég ætla að, ég stefni á það að skipta yfir 

á málabraut á næstu önn og þá vil ég bara þú veist læra það hérna, ég held 

að það séu einhver þrjú tungumál sem að er gott að læra fyrir flugfreyju og 

ég er, ég myndi segja að ég væri alveg góð í ensku þannig ég þyrfti ekki 

eitthvað að læra það meira, ég er alveg góð í dönsku líka, ég lærði það alveg 

rosalega vel í grunnskóla og svo er ég að pæla í að fara að læra þýsku, og 

frönsku og kínversku, sem er svolítið erfitt tungumál en þú veist, ég hef 

viljann í það þannig að, ég held að þetta verði bara ekkert mál sko, ef ég hef 

viljann í það þá á þetta ekki að vera erfitt. 
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Arna leggur hér mikla áherslu á viljann sem þarf til að markmiðin gangi upp en það má 

rekja til þeirra námsörðugleika sem hún á við að stríða en reynslan hefur kennt henni að 

viljinn sé öflugt tól til að komast yfir hindranir. 

Arna hafði líka nokkuð góða hugmynd um hvert hún stefndi í persónulegu lífi, en 

væntingar hennar standa til þess að eignast fjölskyldu, flytja erlendis og finna jafnvel 

hamingjuna með manni sem veitt getur henni fjárhagslegt öryggi: 

Já, ég hérna, mér langar svolítið mikið að flytja til Bretlands, flytja 

þangað svo að krakkarnir mínir fái góða menntun, mig langar að eiga 

þrjú börn, þú veist, ég veit ekki hvort það muni gerast en það er allavega 

það sem að ég vil, svo vil ég bara eignast einhvern mann sem að ég bara 

elska rosalega mikið og þú veist, náttúrulega bara kostur ef hann er, þú 

veist, ef hann er, þú veist, vinnur í banka eða eitthvað þannig, lögmaður 

eða þú veist læknir eða eitthvað, það væri náttúrulega bara kostur en þú 

veist, bara já, ég vil allaveganna ná hátt í lífinu mínu. 

Elísa var ekki alveg búin að ákveða hvert hún stefndi í framtíðinni en virtist sjá marga 

möguleika. Hún var þó staðráðin í því að ljúka framhaldsskólanámi og ferðast í kjölfarið 

áður en frekara nám tæki við: 

Ég ætla að klára MH allavega, umm svo langar mig til þess að taka ár og 

ferðast af því að ég veit ekkert hvað ég vil starfa, þú veist, það er rosalega 

mikið en það er samt ekkert sem mig, eitthvað, gæti hugsað mér að gera 

bara það sem eftir er einhvern veginn, þannig að mig langar alveg rosalega 

mikið að ferðast af því mér finnst að þá get ég kannski fengið svona sýn á 

það hvar ég vil vera í heiminum og hvað ég vil vera að gera. 

Elísa hélt svo áfram: 

Þú veist, einkaþjálfun og næringarfræði væri mjög skemmtilegt, uh, 

leiklist, ég elska leiklist. Ég, þú veist, mér myndi finnast gaman líka bara 

einmitt eins og ég segi, verða kokkur og þjónn, læra það, bakari, eitthvað 

svona, mér finnst þetta mjög skemmtilegt.  

Þrátt fyrir að vita ekki nákvæmlega hvert hún stefndi í framtíðinni mátti sjá í orðum 

Elísu að hún taldi möguleikana marga og fjölbreytta. Hún var bjartsýn á framtíðina 

hvernig sem hún færi og virtist ekki hafa áhyggjur af því að hún fyndi ekki sinn 

samastað í lífinu. Elísa lagði einnig áherslu á að hún áliti það ekki mikilvægt að fara í 

háskóla öðruvísi en að það tengdist hennar frama með einhverjum hætti. 



  

49 

Elísa hafði áhuga á því að eignast börn í framtíðinni en var samt með ákveðnar 

efasemdir um hvort hún kæmi til með að fæða þau sjálf, nóg væri af börnum í heiminum 

sem þyrftu á foreldrum að halda: 

Jújú, auðvitað, samt sko, ég hérna, ég er alveg rosalega skrítin með það 

að eignast börn sko, ég er alveg svolítið hrædd með það að eignast barn, 

eða þú veist, það er alltaf svo vont [...] og svo, samt finnst mér sko, mér 

langar að ættleiða af því að mér finnst vera svo mikið af börnum þarna 

úti sem þurfa heimili í stað þess að vera að búa til fleiri, skilurðu mig? 

Elísa lýsti því einnig hvernig frænka hennar hefði dregið úr óttanum við fæðingu þegar 

hún lýsti sinni upplifun af því að eignast barn en Elísa hafði samt sem áður ekki myndað 

sér skoðun á því hvaða leið hún teldi að hún færi í framtíðinni. 

Flestar stúlkurnar lýstu í viðtölunum almennt jákvæðu sjálfsmati þar sem þær gátu 

hrósað sér og talið upp þá kosti sem þær bjuggu yfir. Eftir erfitt námslegt gengi í grunnskóla 

voru þær almennt jákvæðari gagnvart námslegu gengi í framhaldsskóla, þær töldu sig sinna 

náminu þrátt fyrir að mega sinna því betur en jafnframt að þær skiluðu af sér góðri vinnu og 

lögðu sig fram. Almennt voru þær jákvæðar í tali um eigin líkama og gátu allar talið upp 

einhverja kosti í því samhengi. Eðlilega gátu þær einnig talið upp ókosti en oftar en ekki töldu 

þær ókostina léttvægari en kostina. Gallarnir sem stúlkurnar töldu upp tengdust gjarnan þyngd 

þeirra, hvort heldur sem þær voru of grannar eða of þungar og gat það valdið þeim ákveðnu 

hugarangri. Kostirnir voru oftar en ekki afmarkaðri líkamssvæði á borð við hár, rass, maga, 

hendur og fætur. Af orðum þeirra mátti þó sjá að þær reyndu öðru hvoru að gera lítið úr þeim 

kostum sem þær töldu upp sem gæti stafað af ótta við að hljóma of sjálfhverfar en slíkt þykir 

ekki æskilegt í nútímasamfélagi. Þegar stúlkurnar voru svo beðnar um að lýsa hvernig þær 

kæmu fyrir sjónir annarra í kringum þær, á borð við fjölskyldu og vini, voru svörin áberandi 

jákvæð og virtist sú staðreynd að svörin voru eignuð öðrum gera þeim auðveldara fyrir að 

hæla sjálfum sér. Allar sögðu stoltar frá því hvernig þær upplifðu sig sem traustar og góðar 

vinkonur og algengt var að þær lýstu útliti sínu á jákvæðan hátt í gegnum lýsingar vina.  

Framtíðarsýn allra stúlkna var áberandi björt og metnaðarfull. Hvort sem þær voru 

vissar um hvert þær stefndu í framtíðinni eða ekki þá voru þær allar bjartsýnar á framhaldið 

og að þær ættu allar bjarta framtíð framundan. Allar stefndu þær á að ferðast í framtíðinni 

og lýstu yfir áhuga á að kynnast menningu annarra landa. Algengt var að hjálparstarf í 

framandi landi væri séð sem leið til að ferðast ásamt því að láta gott af sér leiða. Allar sáu 

þær síðan fyrir sér að verða ástfangnar og stofna fjölskyldu í framtíðinni. 
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5 Samantekt og umræða 

Þessi kafli skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er að finna samantekt á niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Í öðrum hluta sem nefnist Umræða verður fjallað um niðurstöðurnar út 

frá þeirri fræðilegu umfjöllun sem er að finna í kafla 2. Í þriðja og síðasta hlutanum er 

að finna þá lærdóma sem rannsakandi hefur dregið af verkefninu og lokaorð. 

5.1 Samantekt á niðurstöðum 

Við vinnslu rannsóknarinnar var lagt upp með að svara rannsóknarspurningunni; Hver 

er félagslegur og tilfinningalegur veruleiki unglingsstúlkna. Við gagnagreiningu kom 

fljótt í ljós að þeirri spurningu yrði ekki svarað án tillits til grunnskólareynslu 

stúlknanna og því einelti sem þær upplifðu þar. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 

ljós að allar stúlkurnar höfðu upplifað einelti á einhverjum tímapunkti í 

grunnskólagöngu sinni. Eineltið var ávallt í formi andlegs eineltis þar sem þær voru 

félagslega útilokaðar frá samnemendum sínum og algengt var að eineltið ætti upptök sín 

í vinslitum þar sem fyrrum vinkonur voru þá gerendur. Niðurstöður sýndu að 

félagslegur veruleiki stúlknanna var þó annar og betri á tímabili rannsóknarinnar. 

Stúlkurnar höfðu þá hafið nám við fjóra mismunandi framhaldsskóla og upplifðu allar 

að eineltinu væri lokið. Vegna fyrri reynslu þeirra af bekkjarkerfi í grunnskóla og þeirri 

félagslegu einangrun sem þær upplifðu þar þá völdu allar stúlkurnar að fara í 

framhaldsskóla með áfangakerfi og töldu að slíkt kerfi gæti auðveldað þeim myndun 

vináttutengsla. Hvort sem áfangakerfið hefur þar einhver áhrif eða ekki þá könnuðust 

flestar stúlkurnar við að tilheyra stórum vinahóp í sínum framhaldsskóla ásamt því að 

allar upplifðu að þær ættu nána trúnaðarvini.  

Tilfinningalegur veruleiki stúlknanna reyndist almennt jákvæður á tíma 

rannsóknarinnar þrátt fyrir erfiða grunnskólareynslu. Sjálfsmyndir stúlknanna voru í 

heildina jákvæðar þar sem þær áttu auðvelt með að hrósa sjálfum sér og telja upp sína 

helstu kosti. Flestar voru þær tiltölulega jákvæðar í tali um eigin líkama og allar áttu það 

sameiginlegt að vera mjög jákvæðar gagnvart eigin persónuleika. Þar að auki álitu 

stúlkurnar að þær legðu sig fram í námi sínu og sinntu því samviskusamlega en 

viðurkenndu jafnframt að eflaust gætu þær gert enn betur. Vissulega áttu þær einnig 

auðvelt með að útlista ókosti sína en allajafna voru þeir ókostir taldir léttvægari en 
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kostirnir og misjafnt hversu miklu hugarangri þeir ollu stúlkunum. Þessa jákvæðu 

sjálfsmynd mátti einnig sjá í lýsingum stúlknanna á því hvernig vinir og ættingjar sæju 

þær en algengt var að stúlkurnar nefndu þar kosti sem þær höfðu ekki nefnt í eigin mati 

og hvergi kom fram gagnrýni á stúlkurnar í lýsingunum. Síðast en ekki síst var 

framtíðarsýn stúlknanna björt og metnaðarfull þar sem þær stefndu allar á að ljúka að 

minnsta kosti stúdentsprófi. Misjafnt var hvort stúlkurnar væru ákveðnar hvert þær 

stefndu í atvinnulífinu en allar voru bjartsýnar á framhaldið. Eins sáu þær allar fyrir sér 

að í framtíðinni myndu þær ferðast, verða ástfangnar og stofna fjölskyldu.  

5.2 Umræða 

Piaget skipti þroska barna og unglinga niður á fjögur stig byggð á aldri en þau eru; 

skynhreyfistigið, foraðgerðarstigið, stig hlutbundinnar hugsunar og að lokum stig 

formlegra aðgerða en það stig taldi hann ná allt frá 11 ára aldri og fram eftir 

unglingsárum (Santrock, 2004; Steinberg, 1993). Samkvæmt þessari skiptingu eru 

viðmælendur rannsóknarinnar staddir á stigi formlegra aðgerða sem samkvæmt Piaget 

einkennist af rökréttari og kerfisbundnari hugsunarhætti þar sem einstaklingurinn öðlast 

hæfileikann til að draga ályktanir út frá þeim upplýsingum sem liggja fyrir (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1992; Santrock, 2004; Steinberg, 1993). Rannsóknin byggir þó að 

einhverju leyti á tímabili hlutbundinnar hugsunar sem Piaget taldi ná frá sjö til 11 ára 

aldurs (Santrock; 2004; Steinberg, 1993) þar sem stúlkurnar rifja upp reynslu sína af 

einelti í grunnskóla frá báðum tímabilum. 

Rannsóknarniðurstöður leiddu í ljós að allir viðmælendur upplifðu einelti að 

einhverju leyti í grunnskóla og það einkenndi það jafnframt æskuár margra þeirra. Í 

fræðilegri umfjöllun um birtingarform eineltis kom fram að einelti birtist ýmist í formi 

líkamlegs eða andlegs eineltis. Líkamlegt einelti birtist helst í barsmíðum eða 

eyðileggingu á eigum þolanda en andlegt einelti getur verið erfiðara að greina þar sem 

það er ekki jafn sýnilegt. Slíkt einelti birtist helst í stríðni, niðurlægingu og félagslegri 

útilokun (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995; Boulton og Underwood, 

1993; Menntamálaráðuneytið, 2010; Olweus, 2003). Birtingarmynd eineltisins sem 

viðmælendur upplifðu var í öllum tilvikum andlegt einelti. Allar upplifðu félagslega 

útilokun af hendi samnemenda þar sem þeim var meinaður aðgangur að vinahópum og 

þær útilokaðar frá atburðum á borð við afmælisveislur. Margar upplifðu einnig baktal, 
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niðurlægingu og stríðni af hendi samnemenda sinna. Samkvæmt William Corsaro 

(2011) eiga börn á aldrinum 7-10 ára auðveldara en yngri börn með að mynda og 

viðhalda jafningjatengslum. Það sem síðan einkennir þennan aldur er myndun lagskiptra 

hópa þar sem viðurkenning og samstaða innan hópsins skiptir höfuðmáli. Vegna 

eineltisins sem viðmælendur upplifðu fóru þær á mis við slíka félagslega reynslu í 

grunnskóla og upplifðu þvert á móti viðurkenningarleysi af hendi samnemenda ásamt 

því að samstaða hópsins beindist gegn þeim. 

Rannsóknir undanfarinna ára hafa leitt í ljós að einelti getur bæði haft áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu þeirra sem fyrir því verða (Arnheiður Gígja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2007). Þannig hafa rannsóknarniðurstöður sýnt fram á að andleg 

áhrif á þolanda birtast almennt í neikvæðu sjálfsmati, skertu sjálfstrausti, kvíða og 

depurð (Allison o.fl., 2009; Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 2007; Owen o.fl., 

2000; Solberg og Olweus, 2003). Þvert á ofangreindar niðurstöður virtust viðmælendur 

flestir upplifa fremur jákvætt sjálfsmat og almenna lífsánægju á tímabili 

rannsóknarinnar. Flestar voru þær færar um að veita sjálfum sér verðskulduð hrós ásamt 

því að nefna bæði persónulega og líkamlega kosti sem þær töldu sig búa yfir. Í þessu 

samhengi þarf þó að taka tillit til þess að eineltinu var lokið á tíma rannsóknar og 

viðmælendur að upplifa bæði nýjar og spennandi aðstæður. Eins hafa rannsóknir sýnt að 

áhrif vina og annarra jafningja á sjálfsmat unglinga séu talsverð (Allen, 2006; 

Brechwald og Prinstein, 2011; Jones o.fl., 2004) og kann því að vera að nýtilkomin 

vináttutengsl stúlknanna hafi haft umtalsverð áhrif á sjálfsmat þeirra. 

Á unglingsárum verður sjálfstæðisbarátta oft áberandi og algengt að unglingar fari 

að fjarlægjast foreldra sína (Santrock, 2004; Walker og Bean, 2009). Í fræðilegri 

umfjöllun um áhrif jafningja var fjallað um hvernig kenningar á borð við 

félagsnámskenningu og kenningar um sjálfið fela í sér að unglingurinn líti í auknum 

mæli á jafningja sem aðaluppsprettu félags- og tilfinningalegs stuðnings þar sem hann 

leitar eftir samþykki þeirra og svörun sem hann síðan byggir eigin sjálfsmynd á 

(Brechwald og Prinstein, 2011; Hay og Ashman, 2003). Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

voru stúlkurnar áberandi jákvæðar gagnvart sjálfum sér þegar þær voru beðnar um að 

lýsa því hvernig aðrir sæju þær og voru sérstaklega jákvæðar þegar þær lýstu hvernig 

vinkonur þeirra sæju þær. Algengt var að þær notuðust við hrós frá vinkonum til þess að 

lýsa sjálfum sér, bæði útliti og persónuleika. Má vera að þar sem stúlkurnar fóru á mis 
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við félagslegan- og tilfinningalegan stuðning jafningja í æsku skipti álit og orð nýrra 

vina enn meira máli og því sjálfsmat á þessum tíma áberandi jákvætt. Einnig kom fram í 

fræðilegri umfjöllun að unglingar verði helst fyrir áhrifum jafningja um miðbik 

unglingsaldursins (Steinberg og Morris, 2011) en það mun vera aldursbil viðmælenda í 

þessari rannsókn. 

Í fræðilegri umfjöllun um sjálfsmynd kom fram að  líkamsmynd megi skilgreina 

sem skynjun, hugsanir og tilfinningar einstaklings í garð eigin líkama (Bergstrom og 

Neighbors, 2006).  Ýmsar rannsóknir í gegnum árin hafa sýnt fram á að unglingsstúlkur, 

sér í lagi stúlkur úr vestrænum samfélögum, upplifi neikvæða líkamsmynd og hafi 

áhyggjur af því hvort líkamar þeirra séu aðlaðandi í augum annarra (Barker og 

Galambos, 2003; Bergstrom og Neighbors, 2006; Horn o.fl., 2011). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að stúlkurnar upplifðu almennt fremur jákvæða 

líkamsmynd og áttu yfirleitt auðvelt með að útlista þá líkamlegu kosti sem þær álitu sig 

búa yfir. Þrátt fyrir þetta mátti þó sjá að þær reyndu öðru hvoru að draga úr kostum 

sínum eða bentu á að þær byggju einnig yfir ókostum. Þrátt fyrir að líkamlegir ókostir 

væru oft léttvægari en kostirnir viðurkenndu þær að þeir yllu þeim ákveðnu hugarangri. 

Má vera að þar sé útlitsmenning vestræns samfélags að hafa áhrif en fræðimenn hafa 

bent á að þau félagsmenningarlegu gildi sem ríkja um hið fullkomna útlit í vestrænum 

samfélögum séu að orsaka neikvæða líkamsmynd stúlkna og kvenna (Bell og Dittmar; 

2011; Jones o.fl., 2004; Strahan o.fl., 2008). Samkvæmt Erikson (1968) er ákjósanleg 

sjálfsmynd til staðar þegar einstaklingurinn upplifir bæði sálræna og félagslega velferð, 

er sáttur í eigin skinni og upplifir innri sannfæringu um viðurkenningu frá þeim sem 

skipta máli. Miðað við þessa lýsingu gefa niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að 

stúlkurnar upplifðu bæði jákvæða og heilbrigða sjálfsmynd á tíma rannsóknarinnar þar 

sem þær sýndu fram á jákvætt sjálfsmat ásamt því að upplifa sig félagslega sterkar. Eins 

mátti sjá innri sannfæringu um viðurkenningu frá öðrum í lýsingum þeirra á því hvernig 

vinir og ættingjar sæju þær. 

5.3 Lærdómur og lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að skyggnast inn í félagslegan og tilfinningalegan 

heim unglingsstúlkna á ákveðnum tímamótum í lífi þeirra þar sem þær hafa nýlokið 

grunnskólagöngu sinni og hafið framhaldsskólagöngu. Vegna eigin reynslu af 
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unglingsárum og eftir lestur fræðilegra rita um útlitskröfur vestræns samfélags átti 

rannsakandi von á því að viðmælendur myndu lýsa upplifunum af neikvæðu sjálfsmati 

og líkamsmynd. Meðvitaður um þessar væntingar leitaðist rannsakandi markvisst eftir 

að láta þær ekki byrgja sýn og leiddu rannsóknarniðurstöður síðar í ljós að raunin var 

önnur en rannsakandi átti von á. Einn helsti lærdómur rannsakanda var að viðmælendur 

bjuggu þvert á móti yfir almennt jákvæðri sjálfsmynd sem birtist í sátt þeirra við eigin 

líkama og sál. Vissulega upplifðu þær efasemdir um eigið ágæti á köflum en slíkt getur 

aðeins talist mannlegt. Eineltisupplifun viðmælenda var annar óvæntur lærdómur þar 

sem rannsakandi lagði ekki upp með það í upphafi að rannsaka einelti. Þrátt fyrir það 

var einelti ráðandi þema í rannsókninni og var reynsla sem allir viðmælendur áttu 

sameiginlega. Að auki gegndi sú reynsla veigamiklu hlutverki í að móta þann félagslega 

og tilfinningalega veruleika sem stúlkurnar upplifðu á tíma rannsóknar. 

Styrkleikar þessarar rannsóknar felast í ítarlegum viðtölum við viðmælendur þar 

sem lögð var áhersla á að varpa ljósi á alla mögulega áhrifaþætti í mótun félagslegs og 

tilfinningalegs veruleika stúlknanna. Eins og eigindlegar rannsóknir gera ráð fyrir fengu 

orð viðmælenda að ráða för og gefa því raunsæja mynd af upplifunum þeirra á umræddu 

tímabili. Veikleikar rannsóknar kunna að vera hversu fáum viðtölum gagnasöfnun 

byggir á en jafnframt var það ekki markmið rannsóknar að alhæfa út frá niðurstöðum 

heldur að öðlast sýn á veruleika viðmælenda. Byggt á niðurstöðum rannsóknarinnar 

væri áhugavert að skoða í kjölfarið hvernig styrkja megi félagsleg tengsl barna í upphafi 

grunnskólagöngu og nýta slík tengsl sem forvörn gegn einelti. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru sviptir rétti sínum til þess að njóta áhyggjulausrar æsku innan 

veggja grunnskólanna og verður ekki hjá því litið að ábyrgðin hvílir ekki síður á 

skólakerfinu en samnemendum. Nemendur eiga að upplifa öryggi innan skólastofnana 

og þarf því að leggja sérstaka áherslu á samfélagslega ábyrgð skólakerfisins í 

eineltisrannsóknum. Þörf er á áframhaldandi félagsfræðilegum rannsóknum á sviði 

eineltis við hérlendar aðstæður þar sem leitast er við að skilja hvað valdi þessu 

félagslega vandamáli og hvernig koma megi í veg fyrir það. 
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