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Ágrip 

Rannsóknin sem hér er lýst er starfendarannsókn þar sem unnið var með hóp 

stúlkna í 9. bekk í einum grunnskóla í samstarfi við skólastjórnendur, 

umsjónarkennara og foreldra. Fylgt var vinnuferli sem byggði á 

umræðufundum, alls tíu skipti.  

Markmið rannsóknarinnar var annars vegar að öðlast dýpri skilning á 

einelti meðal stúlkna og erfiðum samskiptum þeirra og hins vegar að þróa 

leiðir sem nýst geta þegar unnið er með samskiptaerfiðleika. Einnig beindist 

rannsóknin að því að kanna hvernig aðferð umræðufunda nýtist í vinnu með 

hóp stúlkna sem eiga í erfiðum  samskiptum.  

Gögnum var safnað með viðtölum, verkefnum, spurningalistum og 

tengslakönnun í árgangi stúlknanna. Einnig á umræðufundum, fundum 

aðgerðarhóps og foreldra, í fundargerðum og dagbókarskrifum.  

Meginniðurstöður sýndu að umræðufundirnir reyndust afskaplega 

gagnlegir. Stúlkurnar voru mjög sáttar við þá og þau verkefni sem lögð voru 

fyrir. Kennarar og skólastjórnendur töldu þá hafa skilað árangri og að 

stúlkurnar væru meðvitaðri um hegðun sína og varkárari hver gagnvart 

annarri. Foreldrarnir voru mjög jákvæðir og sáttir og merktu ekki annað en að 

stúlkurnar hefðu tileinkað sér þau samskipti og þá æskilegu hegðun sem lagt 

var upp með á fundunum. Þá var vinahópurinn stúlkunum mikilvægur og 

þeim þótti vænt hverri um aðra. Samt sem áður notuðu þær dulda áreitni og 

stýrandi hegðun innbyrðis til þess að lækka félagslega stöðu vinkvennanna í 

virðingarstiga eða til útilokunar frá hópnum.  

Rannsóknin sýnir að umræðufundir eru góð aðferð sem gagnast vel í 

vinnu með stúlkur sem eiga í erfiðum samskiptum. 



 

Abstract 

The study, described here, is an Action Research in which a group of girls in 

the 9
th
 grade was studied in cooperation with the school management, 

supervisory teacher and parents. A work procedure, which was based on ten 

forums, was followed. 

The object of the research was, on one hand to get a deeper understanding 

of bullying among girls and difficult interaction between them and, on the 

other hand to develop methods to work with communication problems 

between girls. The purpose of the research was also to see if forums are a 

useful way of working with group of girls who engage in and/or have been 

victimized by relational or social aggression.  

Data was gathered in forms of interviews, questionnaires, relations 

surveys, forums, tasks, steering group meetings and meetings with parents, 

records of meetings, and diary writing. 

The main results show that the forums proved very useful. The girls were 

pleased with the meetings and the tasks that they did. The teachers and the 

managers believed the method was successful and the girls were more aware 

of their own behaviour and more cautious towards each other. The parents 

were positive and content and thought the girls had adopted the way of 

communication and behaviour that was aimed for. The group also proved 

important to the girls and they cared for each other, but they still used hidden 

harassments to control, degrade or freeze out their friends. 

The research shows that forums are a good and useful platform for 

working with girls who have experienced or are experiencing relational and 

social aggression among their friendship or peer circle.  
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1. Inngangur 

Undanfarin ár hefur mikil umræða verið um einelti og alvarlegar afleiðingar 

þess, samhliða aukinni umræðu hefur fræðsla og þekking á vandamálinu 

aukist. Einelti er ekki einangrað fyrirbæri, það er afleiðing erfiðleika og 

vandræða í samskiptum einstaklinga. Það á sér ekki einungis stað meðal 

barna og unglinga því það tíðkast líka meðal fullorðinna. Einnig eru dæmi 

um að börn leggi fullorðna í einelti og fullorðnir börn. Allir geta átt það á 

hættu að tengjast einhvern tíma einelti á einn eða annan hátt sem gerendur, 

þolendur eða áhorfendur. 

Fyrir rúmum áratug fór ég að beina sjónum mínum að einelti og 

afleiðingum þess. Haustið 2002 var ákveðið að skólinn sem ég starfa við tæki 

þátt í innleiðingu Olweusaráætlunar gegn einelti, einn af fyrstu skólunum á 

Íslandi. Ég var oddviti skólans við innleiðinguna en verkefnisstjóri var 

Ingibjörg Auðunsdóttir. Farið var af stað með verkefnið, fundað á tveggja 

vikna fresti í umræðuhópum sem allir starfsmenn tóku þátt í. Innleiðingin tók 

tvö ár. Ekki voru allir starfsmenn sáttir við verkefnið en með tímanum 

tileinkuðu flestir sér þau vinnubrögð sem til var ætlast. Enn fylgir skólinn 

stefnu Dan Olweus í eineltismálum.  

Á síðustu árum hafa komið fram ábendingar um breytingar á tegundum 

eineltis og mun milli kynja. Hið dulda, óbeina einelti hefur orðið út undan í 

umræðunni og í vinnu með einelti. Stúlkur virðast frekar en drengir verða 

fyrir slíku einelti og beita því. Þá er mín reynsla sú að erfið samskipti stúlkna 

geti leitt til árásargjarnrar hegðunar sem veldur þeim vanlíðan og kvíða. 

Könnun á umfangi og eðli eineltis í íslenskum grunnskólum sem unnin var af 

Rannsóknarstofnun uppeldis og menntamála (2011) staðfestir það. Fram 

kemur að stúlkur verða frekar fyrir óbeinu einelti eða baktali heldur en 

drengir. Því fylgir veruleg vanlíðan meðal stúlkna sem hlut eiga að máli. 

Sama niðurstaða kemur fram í skýrslu sem Reykjavíkurborg lét gera 

(Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, Óttar Proppé, Nanna K. Christiansen, 

Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir, Jón Páll Haraldsson, Bryndís Jónsdóttir o.fl., 

2011). Í skýrslu sem unnin var í tengslum við Skólapúlsinn um einelti og 

líðan nemenda í grunnskólum (Almar M. Halldórsson, 2011, bls. 12) er meira 
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um einelti meðal stúlkna en drengja í íslenskum grunnskólum og líðan þeirra 

er mun verri en drengja. Sérstaklega er meiri kvíði meðal stúlkna, einnig 

meiri vanlíðan, þær hafa minna sjálfsálit og minni stjórn á eigin lífi.  

Í skólum hefur áhersla verið lögð á fyrirbyggjandi starf gegn einelti í 

vinnu með börn og unglinga en lítið hefur verið hugað að stúlkum 

sérstaklega.  

Í rannsókninni „Ungt fólk 2012“ (Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón 

Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir, 2012, bls. 36) kom 

fram að um 7% nemenda í 9. og 10. bekk segjast hafa orðið fyrir einelti eða 

ofbeldi einu sinni eða oftar síðastliðna tólf mánuði og um 2,5% nemenda í 

5.–7. bekk hafa upplifað það sama samkvæmt rannsókninni „Ungt fólk 2011“ 

(Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon og Álfgeir Logi 

Kristjánsson, 2011, bls. 53). Þá mælir Eineltisáætlun Olweusar árlega tíðni 

eineltis í þeim grunnskólum á Íslandi sem fylgja stefnu Olweusar. Samkvæmt 

Þorláki Helgasyni (2013) var tíðni eineltis meðal þolenda í 

Olweusarskólunum 4,9% árið 2011 en 5,2% árið 2012. Einelti mældist meira 

meðal drengja eða 5,6% árið 2012 á móti 4,8% hjá stúlkum. Haustið 2013 

mældist tíðni eineltis meðal stúlkna í fyrsta sinn hærra en hjá drengjum í 

Olweusarskólunum. Tíðni eineltis mældist þá 4,8% meðal stúlkna en 4,2% 

meðal drengja. Breytingar hafa sést í þessa átt hjá stúlkum í 9. og 10. bekk 

síðan 2011 (Þorlákur Helgason, 2014). 

Í starfi mínu undanfarin ár hefur íhlutun vegna erfiðra samskipta, í 

stúlknahópum fjölgað. Það á við á öllum stigum grunnskólans en mest hef ég 

unnið með stúlkum í unglingadeild. Boðið hefur verið upp á 

sjálfstyrkingarhópa fyrir þær og umræðuhópa þar sem samskiptavandi þeirra 

hefur verið krufinn. Það er vegna aðkomu minnar að stúlknahópum sem 

hugmynd að þessari rannsókn þróaðist. Það hefur ekki alltaf verið auðvelt að 

greina vandamál meðal stúlkna og finna leiðir til að vinna með þau.  

Rannsóknin sem hér er lýst er starfendarannsókn þar sem unnið var með 

hóp stúlkna í 9. bekk í einum ákveðnum grunnskóla í þeim tilgangi að hjálpa 

þeim að bæta samskiptin sín á milli. Unnið var í samstarfi við 

skólastjórnendur, umsjónarkennara og foreldra. Fylgt var vinnuferli (Field, 

Kolbert, Crothers, Hughes, 2009, bls. 95–117) sem byggði á umræðufundum, 

alls tíu skipti.  

Markmið rannsóknarinnar var annars vegar að öðlast dýpri skilning á 

einelti meðal stúlkna og erfiðum samskiptum þeirra og hins vegar að þróa 
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leið sem gæti nýst þegar unnið er með einelti og erfið samskipti stúlkna eða í 

stúlknahópum. Rannsóknarspurningarnar eru settar fram í lok kafla tvö. Þar 

er spurt hvernig samskiptum í einum ákveðnum hópi stúlkna í grunnskóla er 

háttað og hvernig hægt er að nota form umræðufunda til að vinna með 

stúlkunum að bættum samskiptum. 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Inngang, fræðilegan bakgrunn, 

rannsóknina, niðurstöður og umræður. Kaflinn um fræðilegan bakgrunn 

skiptist í sex undirkafla. Byrjað er á því að skilgreina hugtök og þá er kafli 

um samskipti stúlkna. Í þeim kafla er fjallað um kenningar, vinahópinn, 

einkenni gerenda og þolenda og afleiðingar eineltis og áreitni. Þá kemur kafli 

um stuðning foreldra og síðan um bjargir skólans. Samantekt kaflans og í 

lokin eru rannsóknarspurningarnar settar fram. Rannsóknarkaflinn skiptist í 

fimm undirkafla. Þar er fyrst kafli um aðferðafræði starfendarannsókna. 

Síðan kemur kafli um ferli rannsóknarinnar. Sá kaflinn skiptist í sjö 

undirkafla þar sem fjallað er um þátttakendur, val á rannsóknarhópi, 

aðgerðarhópinn og skólann, viðtöl, kannanir, foreldra og að lokum er fjallað 

um umræðufundina. Kaflar um réttmæti rannsóknar og siðferðileg álitamál 

koma næst og í lokin er samantekt. Í fjórða kaflanum er gerð grein fyrir 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar eru settar fram í fjórum 

undirköflum þar sem í tveimur fyrstu er umfjöllun út frá 

rannsóknarspurningunum og þeim þemum sem komu fram í niðurstöðum, 

síðan er kafli um aðgerðarhópinn og skólann og þá samantekt. 

Umræðukaflinn skiptist í fimm undirkafla. Fyrst er kafli um 

rannsóknarspurningarnar og samantekt niðurstaðna, þá er rannsóknar-

spurningunum svarað í tveimur köflum. Kafli er um samstarf við skólann og 

síðan koma lokaorð. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í upphafi kaflans er fjallað um hugtökin einelti og áreitni og þau skilgreind. 

Þá er kafli um samskipti stúlkna. Fjórir undirkaflar eru um kenningar sem 

skýra hvers vegna stúlkur beita áreitni og einelti í samskiptum sínum, fjallað 

er um vinahópinn, einkenni árásaraðila og þolenda og afleiðingar slíkrar 

hegðunar. Kafli er um stuðning foreldra og annar um skólann og bjargir hans. 

Í lokin er samantekt og rannsóknarspurningarnar settar fram. 

2.1 Skilgreiningar hugtaka 

Einelti 

Olweus skilgreinir hugtakið einelti, hann segir: „Einstaklingur er lagður í 

einelti ef hún eða hann verður fyrir endurteknum neikvæðum verknaði eins 

eða fleiri einstaklinga yfir ákveðið tímabil“ (Olweus, 1993, bls. 9). 

Samkvæmt Olweusi telst það einelti ef einstaklingur verður fyrir áreitni af 

hálfu sama eða sömu aðila tvisvar til þrisvar í mánuði eða oftar. Olweus gerir 

mun á beinu og óbeinu einelti. Hann segir augljósar árásir á þolanda vera 

beint einelti en óbeint einelti feli í sér félagslega einangrun eða útilokun frá 

hópi, rógburð og lygar sem dreift er um þolanda (Olweus, 1993, bls. 9–10). 

Olweus segir beint einelti meira meðal drengja en bendir á að stelpur beiti 

helst óbeinum og útsmognum aðferðum sem erfitt er að koma auga á. Þar á 

hann við baktal, útilokun úr félagahópi og ýmis vélabrögð sem þær nota til að 

ræna bestu vinkonu frá annarri stúlku. Einelti með orðum er þó algengasta 

form eineltis bæði hjá drengjum og stúlkum (Olweus, 2006, bls. 30).  

Field o.fl. (2009, bls. 9) segja einelti vera eina tegund árásargjarnrar 

hegðunar sem geti falið í sér dulið áreiti eða einelti. Stúlkur nota oftast dulið 

einelti sem m.a. felst í því að þær baktala, uppnefna, mynda klíkur, útiloka, 

hunsa, beita brögðum til að geta stjórnað og þær vinna oft í gegnum netmiðla. 

Þá segja Field o.fl. (2009, bls. 8) að hugtakið einelti feli í sér áreitni (e. 

aggressive), líkamlega eða munnlega árás, gegn þeim sem eru „veikari“ 
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þannig að gerandi hafi vald yfir einstaklingi eða félagslegri stöðu hans, 

jafningjum hans eða vinum. 

SooHoo (2009, bls. 1) segir einelti ekki vera þá misbeitingu eða 

misþyrmingu sem skilji eftir brotin bein. Reynslan sem einstaklingurinn 

verður fyrir sviptir hann tilfinningum og birtist í formi umtals eða orðróms, 

þess að uppnefna, andlegra eða sálrænna áhrifa, svertunar mannorðs og 

félagslegrar útilokunar. SooHoo telur að einelti sé ekki endilega sýnilegt 

heldur dulið og óbeint. Field og félagar (2009, bls. 8–11) eru á sama máli þar 

sem þau vilja víkka út skilgreininguna á einelti. 

Í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar hófust fyrstu rannsóknir á duldu 

einelti (Field o.fl. 2009, bls. 9). Það er því ekki fyrr en á allra síðustu árum að 

athyglinni hefur verið beint að líðan stúlkna í íslenskum skólum og því dulda 

einelti sem sumar þeirra beita eða eru beittar.  

Field o.fl. (2009, bls. 8) benda á að fjöldi rannsakenda hafi komist að því 

að einelti geti birst á fleiri vegu en skilgreint hefur verið. Dulda eineltið þar 

sem markmiðið er að eyðileggja einstakling tilfinningalega eða félagslega er 

dæmi um það. Fullorðnum og fórnarlambinu sjálfu getur yfirsést dulið einelti 

um tíma og það getur skaðað fórnarlambið mikið ef félagsleg staða og 

orðspor skipta máli og eru þolandanum mikilvæg. Dulið einelti leyfir 

gerandanum að „birtast“ vingjarnlegur þó hann sé í laumi að ráðast á annan 

einstakling. 

Skilgreiningarnar sem hér eru ræddar eru ólíkar, en sameiginlegt með 

þeim er að þær skilgreina einelti sem neikvæðan verknað sem stendur yfir í 

ákveðinn tíma. Olweus fjallar ekki sérstaklega um einelti stúlkna. Það gera 

hins vegar Field o.fl. (2009) og SooHoo (2009) sem um leið leggja áherslu á 

hið dulda, óbeina einelti sem stúlkur verða frekar fyrir en drengir. Þeirra 

skilgreiningar eru lagðar til grundvallar í rannsókninni. Þar sem þau segja að 

með duldu einelti sé markmiðið að eyðileggja einstakling tilfinningalega eða 

félagslega. Það er gert m.a. með því að koma af stað illu umtali eða orðrómi, 

uppnefnum, augngotum eða með félagslegri útilokun.  

Skilgreiningarnar á hugtakinu einelti leiða okkur að því að skoða betur 

samskipti og hegðun sem tengjast einelti og koma fram þegar fjallað er um 

einelti stúlkna. Þar eru orð eins og áreitni og árásargirni notuð sem má tengja 

samskiptavanda stúlkna og félagslegri stöðu þeirra. 
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Áreitni  

Erfitt hefur reynst að þýða þau ensku hugtök sem vitnað er til og unnið með í 

rannsókninni. Má þar nefna sem dæmi „relational aggression“ og „social 

aggression.“ Íslenskan á ekki alltaf orð yfir það sem enskan felur í sér. 

Íslensk þýðing á enska orðinu „aggression“ felur m.a. í sér orð eins og 

árásargirni og illska. Þetta eru „hörð“ orð, því verður orðið áreitni notað 

þegar fjallað er um þá merkingu eineltis sem unnið er með í rannsókninni, 

þ.e. dulið einelti.  

Hér er gerð tilraun til að lýsa merkingu þeirra orða sem helst eru notuð í 

fræðunum og umræðunni um áreitni og samskiptavanda meðal stúlkna. 

Dulin áreitni er fyrst skilgreind af Feshbach (1969) í þeim tilgangi að 

útskýra dulda hegðun, rógburð, þagnir eða útilokun sem mótvægi við þá 

áreitni sem felur í sér að sparka, lemja, öskra, hóta eða uppnefna (Crick og 

Grotpeter, 1995, bls. 711; Field o.fl., 2009, bls. 8). Orðið „samskiptaáreitni“ 

(e. relational aggression) var fyrst notað formlega árið 1996 af Crick og 

Grotpeter sem skilgreindu samskiptaáreitni sem hegðun sem ætlað er að 

skaða einhvern með því að skemma eða ráðskast með tilfinningar, vináttu eða 

vera með inngrip í vinahóp. Áratug seinna komu fleiri með skilgreiningar á 

sama veg þ.e. að ráðskast með eða trufla samskipti eða vináttu (Page og 

Smith, 2012, bls. 315). 

Samskipta- og félagsleg áreitni (e. relational and social aggression) felur 

í sér dulda og óbeina áreitni. Rannsakendur hafa ólíkar skoðanir á því hvernig 

eigi að skilgreina þessi hugtök. Sumir hafa skipt þeim í tvennt, annars vegar 

samskiptaáreitni (e. relational aggression, RA) og hins vegar félagslega 

áreitni (e. social aggression, SA), en öðrum finnast hugtökin ná yfir það 

sama (Field o.fl., 2009, bls. 8–9).  

Samskiptaáreitni hefur verið skilgreind af þeim Young, Nelson, Hottle, 

Warburton og Young (2011, bls. 24–25) sem erfiðleikar í vinatengslum sem 

verða vegna dulins eineltis eða stýrandi hegðunar. Þetta getur gerst með 

útilokun frá hópi (e. social exclusion), hótunum um að hætta að tala við vini 

(e. silent treatment), að dreifa slúðri eða slæmu umtali m.a. á netinu. Þessi 

tegund eineltis þar sem ráðskast er með einstaklinga með kænskubrögðum og 

lymsku er ekki sýnileg og birtist því ekki sem árásargjörn hegðun þar sem 

líkamanum er frekar beitt. Í gegnum árin hefur verið litið á samskiptaáreitni 

sem hluta af eðlilegri félagsmótun. Samt sem áður getur þetta form áreitni 

skaðað meira en líkamlegt ofbeldi gerir og verður því að líta á það sem einelti 
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og árásargjarna hegðun. Þegar árásargjörn hegðun er skilgreind ætti að taka 

samskiptaáreitni inn í myndina (Dellasega og Nixon, 2003, bls. 9; Young 

o.fl., 2011, bls. 25–28).  

Að mati Culotta og Goldstein (2008, bls. 21–22) eru samskiptaáreitni og 

líkamlegt áreiti á svipuðum nótum, þar sem í báðum tilvikum er byggt á 

einbeittum brotavilja gagnvart ákveðnum einstaklingi en leiðin að 

markmiðunum er ekki sú sama, né einkenni árásaraðila. Þeir sem beita 

líkamlegu áreiti gera það ekki af eins mikilli illkvittni eða skömm eins og 

þeir sem beita samskiptaáreitni og eru þess vegna frekar samþykktir af 

hópnum.  

Fagfólki í skólum getur yfirsést samskiptaáreitni vegna þess að betra er að 

skilja og átta sig á líkamlegu ofbeldi og takast á við það. Mikilvægt er að átta 

sig á afleiðingum samskiptaáreitni, einkennum og vísbendingum þannig að 

skólar geti unnið að skipulagi forvarna og komið á jákvæðum skólabrag. 

Félagsleg áreitni er skilgreind sem hegðun þar sem leitast er við að skaða 

einstakling með því að ráðast á félagslega (e. social) eða kynbundna (e. 

sexual) stöðu hans. Þetta getur falið í sér að lítið er gert úr útliti viðkomandi, 

efast er um ákvarðanir hans, illt umtal eða ásakanir um að skaða mannorð. Ef 

árásin er nógu illkvittnisleg getur það leitt til þess að viðkomandi 

einstaklingur fer að efast um eigin tilvist. Félagsleg áreitni getur falið í sér 

munnlegt áreiti sem gerir það að verkum að einstaklingurinn skammast sín, 

það er endalaust sett ofan í við viðkomandi eða farið í leiki þar sem gert er 

lítið úr honum. Augngotur, önnur svipbrigði eða líkamstjáning án orða leiða 

til lækkunar félagslegrar stöðu einstaklings í virðingarstiga eða til útilokunar 

frá hópi (Field o.fl., 2009, bls. 9). 

Skilgreiningar þessara tveggja hugtaka, samskiptaáreitni og félagslegrar 

áreitni, eru svipaðar en þó er munur þar á. Samskiptaáreitni á sér stað þegar 

árekstrar verða milli einstaklinga sem skilgreina sig sem vini eða í litlum 

vinahópum. Félagsleg áreitni á sér stað í stærri hópi, árgangi eða jafnvel 

skólanum sem heild og tengist gjarnan afbrýðisemi eða samkeppni vinkvenna 

t.d. um athygli drengja (Field o.fl., 2009, bls. 10).  

Í rannsókninni er stuðst við bæði þessi hugtök þar sem Field o.fl. (2009) 

hafa kosið að gera það. 
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2.2 Samskipti stúlkna 

Samskiptaáreitni meðal stúlkna er yfirleitt dulin og kennarar og foreldrar eiga 

oft í erfiðleikum með að koma auga á hana. Það að taka á samskiptaáreitni 

meðal stúlkna og líða hana ekki getur reynst erfitt og ógnvekjandi fyrir 

kennara, stjórnendur, foreldra og stúlkurnar sjálfar. Hluti af erfiðleikunum er 

hve lítil umræða hefur verið um samskiptaáreitni og erfið samskipti stúlkna 

(e. girl to girl violence) og vitund um það. Einnig háir að lítið er til af efni 

sem fjallar um þessi mál, ætlað starfsmönnum skóla og foreldrum. 

Í skýrslu starfshóps um námsárangur drengja sem gerð var fyrir 

Reykjavíkurborg (Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir o.fl., 2011, bls. 9) kemur fram 

að stúlkur, sérstaklega á unglingastigi, sýna frekar kvíða, gefa til kynna 

vanlíðan, upplifa meira einelti og hafa mun minna sjálfsálit en drengir. Þessi 

áberandi neikvæða breyting virðist koma fram hjá stúlkum á milli 7. og 10. 

bekkjar. Á meðan yfirburðir stúlkna í náminu aukast á þessu sama tímabili 

kemur fram að líðan þeirra versnar til muna miðað við drengi. Kvíði meðal 

stúlkna eykst og svo virðist sem þær greinist með erfiðleika miklu seinna en 

drengir og kannski missa kennarar hreinlega af því þar sem þær draga sig 

meira til baka. Í skýrslunni kemur einnig fram að tengsl nemenda við 

skólann, starfsfólk og aðra nemendur, skiptir máli fyrir almenna líðan þeirra 

þar. Skuldbinding barna við nám og skóla hefur mikilvæg og jákvæð áhrif og 

dregur úr líkum á áhættuhegðun, svo sem vímuefnaneyslu og ofbeldishegðun 

(Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir o.fl., 2011, bls. 19). Það er því mikilvægt að 

skólinn grípi inn í sem fyrst ef grunur er um vanlíðan, óæskilega eða 

árásargjarna hegðun. Þar sem nemendur sýna jákvæðni gagnvart skólanum og 

líður vel eru þeir alla jafna líklegri til að leggja meira á sig.  

Kenningar um samskipti stúlkna 

Hvers vegna beita stúlkur þessum aðferðum í samskiptum sínum? Hvers 

vegna beita stúlkur samskiptaáreitni? Þetta eru erfiðar spurningar en ýmsar 

kenningar hafa verið settar fram í leit að svörum og til skýringar á þessari 

framkomu stúlkna. Field o.fl. (2009, bls. 14–20) fjalla um fjórar kenningar 

sem þau segja að geti skýrt að einhverju leyti samskipti stúlkna.  

Fyrst er það þróunarsálfræðin (e. evolutionary psychology) sem segir að í 

gegnum aldirnar hafi konur verið tilfinningalega tengdar hver annarri. Mikil 
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samskipti þeirra hafi þjónað þeim tilgangi að vernda og ala upp börn og afla 

fæðu. Það að slúðra eða að tala um aðra hefur getað þjónað þörfinni fyrir 

nánd, vináttu og samskipti meðal þeirra. Náin samskipti og tengsl eiga sér 

stað innan fjölskyldna, kyngerðar væntingar eru gerðar til stúlkna og þær fara 

að fylgjast með mæðrum sínum og öðrum konum sinna umönnunar-

hlutverkinu (Letendre og Smith, 2011, bls. 48). Hér má bæta við að SooHoo 

(2009, bls. 1) segir að stúlkur hafi í gegnum kynslóðirnar verið beittar 

samskiptaáreitni, reynslan og tilfinningin sem því fylgi, hafi flust frá móður 

til dóttur. Skemmdar ungar stúlkur verða skemmdar fullorðnar konur. Móðir 

sem vissi ekki hvað hún átti að gera gagnvart samskiptaáreitni þegar hún var 

ung, veit ekki hvernig hún á að höndla áreitnina sem fullorðin kona. 

Jafnframt eru margar konur sem ekki geta skorist í leikinn þegar dætur þeirra 

verða fyrir samskiptaáreitni þar sem þær halda áfram að vera þolendur áreitni 

meðal kvenna.  

Önnur skýring þróunarsálfræðinnar er að þegar stúlkur nái kynþroska 

komi gjarnan upp keppni milli þeirra um hylli og athygli drengja sem geti 

leitt til þess að þær geri það sem þarf til að ná í „besta“ karlinn. 

Þróunarsálfræðin segir að stúlkur hafi þörf fyrir að keppa hver við aðra og 

kænskan í því að vera frábær (e. great) er að láta einhverja aðra líta illa út (e. 

awful). 

Kerfisbundin félags- og menningarleg áhrif (e. systemic (social and 

cultural) influences) byggja á kenningum sem segja að stúlkum bjóðist fleiri 

tækifæri en áður og að þær hafi meiri möguleika á að verða valdamiklar og 

áhrifaríkar konur. Bent er á að ungar stúlkur fái óskýr skilaboð um það 

hvernig á að vera kona og hvaða hegðun kallist kvenleg. Sú félagsmótun sem 

á sér stað og tengist kynhlutverkum, það er hvernig stúlka lærir að verða 

kona, annars vegar í frumhópi (e. micro) þar sem fjölskylda og skóli skipta 

miklu máli og hins vegar í fjarhópi (e. macro) þar sem fjölmiðlar vega þungt, 

getur haft áhrif á það hvernig og hvort konur treysta hver annarri.  

Félagsnámskenningar (e. social learning) segja að einstaklingurinn læri að 

virka í samfélagi með því að kanna og læra af öðrum. Þegar vinsæll 

einstaklingur eflist í ákveðinni hegðun er leitandi einstaklingur líklegri til að 

líkja eftir þeirri hegðun. Stúlkur sem eiga fyrirmyndir, sem sýna ákveðna 

hegðun, eru líklegri til að hljóta samþykki jafningjahópsins þar sem hegðun 

þeirra er fyrirsjáanleg. Þær nota hegðun sem aðrar nota. Þær stúlkur sem sýna 

fyrirsjáanlega hegðun eru gjarnan að reyna að þóknast einhverri í 
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jafningjahópnum. Ef þær gera það ekki eiga þær á hættu að verða lagðar í 

einelti. Sumar stúlkur gera kröfur um samskipti út frá sínum eigin þörfum 

(Letendre og Smith, 2011, bls. 48). Aðrar stúlkur hafa komist að því að besta 

leiðin sé að forðast árekstra og velja því þá leið til að takast á við 

samskiptavanda.  

Að lokum má nefna þroskaviðmið (e. developmental perspective) sem 

felur í sér að ungar stúlkur þurfa að hafa náð ákveðinni færni þegar þær 

komast á unglingsárin, jákvæð sjálfsmynd, heilbrigð vinátta, von og 

framtíðarmarkmið eru þar á meðal. Miklar líffræðilegar breytingar eiga sér 

stað hjá unglingsstúlkum, tilfinningalega, vitsmunalega og líkamlega. Vinir 

verða félagsmótunaraðilar og í jafningjahópnum verða félagstengslin oft 

mikilvæg. Á þessum aldri er mikið um samskipta- og félagslega árekstra og 

stúlkur beita áreitni sinni út frá eigin reiði og vonbrigðum, með 

fyrirsjáanlegum og samræmdum hætti tengt því hve margir vinir taka þátt í 

atburðum með þeim eða hjálpa til (Field o.fl., 2009, bls. 14–20).  

Þessar kenningar sýna okkur að í gegnum aldirnar hafa konur þurft að 

reiða sig hver á aðra um leið og þær hafa tekist á. Afbrýðisemi og þörfin fyrir 

viðurkenningu, bæði meðal karla og kvenna, virðist einnig hafa fylgt konum 

og stúlkum. Nútímasamfélagið sendir stúlkum misvísandi skilaboð. Mörg 

tískutímarit og ýmsar sjónvarpsseríur sýna grunnhyggnar og yfirborðs-

kenndar konur sem uppteknar eru af útliti sínu og kynþokka á meðan annars 

staðar eru gerðar kröfur til þeirra um að standa sterkar og hafa skýr markmið 

að leiðarljósi. Fyrirmyndir unglingsstúlkna eru ekki valdamiklar konur sem 

byggja velgengni sína á þrautseigju og vinsemd við aðra heldur frægar 

söngkonur sem haga sér eins og kynþokkafullar skólastelpur og 

kvikmyndastjörnur sem skjóta úr hríðskotabyssum eða nota bardagaíþróttir 

gegn óvinum sínum klæddar níðþröngum spandexgöllum (Dellasega og 

Nixon, 2003, bls. 3).  

Kenningarnar segja okkur að stúlkur hafi mikla þörf fyrir að keppa hver 

við aðra og að falla í hópinn. Svo virðist sem konur hafi í gegnum tíðina, 

meðvitað eða ómeðvitað, stutt þá hegðun sem leitt hefur til erfiðra samskipta 

eða eineltis meðal stúlkna. Kenningarnar leiða okkur að því að skoða hvernig 

samskiptum stúlkna er háttað og hve mikilvæg samskipti þeirra eru þeim.  

 



12 

Stúlkurnar og vinahópurinn 

Á unglingsárunum skipta viðhorf og háttalag jafnaldra ekki síður miklu máli 

en viðhorf og háttalag fullorðinna. Með samskiptum við aðra prófar og 

kynnist unglingurinn mismunandi hliðum á sjálfum sér við ólíkar aðstæður 

og í vinahópnum fær hann tækifæri til að reyna mismunandi hegðun og 

viðhorf. Reynsla hópsins verður sameiginleg.  

„Jafningjamenning“ barna og unglinga lýtur að því að hafa áhrif á og 

afmarka leiðir sem þau nota til að byggja upp tilgang og gildi samskipta, 

hegðun og samskipti við aðra og átta sig á þeirri flóknu uppbyggingu 

sjálfsmyndar sem felst í því að ná tengslum við sjálfan sig og jafningjana. 

Mikilvægur þáttur þess er að læra og meta hlutverk og gildi þeirra fyrir 

framtíðina og hegðun á fullorðinsárum. Slík vinna fer að miklu leyti fram í 

vinahópnum, hópurinn byggir upp og viðheldur flóknum breytilegum 

virðingarstigum og orðstír sem mældir eru að hluta til með „vinsældum“ 

einstaklinga innan hópsins (Read, 2011, bls. 2). Þau sem eru viðurkennd sem 

vinir hjá jafningjum eru talin „hátt sett“ innan ákveðins vinahóps, í stærri 

hópi eða árgangi innan skólans og geta sjálf hækkað stöðu sína innan 

hópsins. Í vinahópnum gilda oft sérstakar reglur, skoðanir og hegðun. Þar 

ræða unglingar sameiginleg viðmið í hegðun og skoðunum og þar er 

ákvarðað hverjir eru viðurkenndir og hverjir útilokaðir úr hópnum, þeim er 

oft hafnað umsvifalaust af hópnum. Aukið sjálfstraust og öryggi fylgir því að 

vera viðurkenndur af hópi og því reyna margir unglingar að gera ýmislegt, 

t.d. í fatavali eða hárgreiðslu, til þess að falla í hópinn (Besag, 2006, bls. 54; 

Garðar Gíslason, 1997, bls. 45–46).  

Skilgreina má vinahópa stúlkna sem lokaða hópa náinna vinkvenna. 

Wiseman (2002, bls. 19) lítur á vinkonuhópinn sem einhvers konar 

„herflokk“ stúlkna sem tengist í þeim tilgangi að fara saman í gegnum 

unglingsárin og takast á við þær hættur og það óöryggi sem þeim getur fylgt. 

Þær vinna saman sem ein í samskiptum sínum við aðra. Samloðunarkraftur 

hópsins byggir á trausti til leiðtogans og hugsunarhætti sem felst í „við og 

heimurinn“ eða „við og allir hinir.“ Stúlknahópar setja skilyrði varðandi 

siðferði í hópnum sem byggja á væntumþykju, trausti og trúnaði. Stúlka sem 

sýnir ekki þessa eiginleika á það á hættu að verða útilokuð frá hópnum. 

Vinahópurinn er mikilvægari í hugum stúlkna en drengja og þær eru líklegri 

til að meta vinskap við bestu vini af hvoru kyni sem er sem viðurkenningu á 

eigin stöðu (Remillard og Lamb, 2005, bls. 222). Það má segja að vináttan sé 
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öllum nauðsynleg en mikill munur er á vinasamböndum drengja og stúlkna. 

Drengir mynda stærri hópa þar sem betra er að tilheyra hópi en að eiga besta 

vin, náin vinatengsl eru þeim ekki eins mikilvæg. Algengast er að stúlkur 

myndi eitt til tvö náin trúnaðarsambönd sem öðrum er ekki veittur aðgangur 

að. Einnig geta þær stúlkur sem eiga í trúnaðarsambandi oft tengst öðrum 

vinkonuhópum og eru þá gjarnan sviptingar eða breytingar milli hópa. 

Margar stúlkur eru ákaflegar viðkvæmar fyrir því þegar vinkona „svíkur“ þær 

með því að tala við aðrar stúlkur eða eignast kærasta. Tryggð er mjög 

mikilvæg og það hefur áhrif á vináttuna þegar vinir svíkja eða slúðra. Mikil 

særindi geta orðið þegar stúlku finnst vinur hafa svikið sig. Meðal stúlkna 

skipta vinsældir og vinátta öllu máli (Garðar Gíslason, 1997, bls. 46; 

Letendre og Smith, 2011, bls. 52–53; Read, 2011, bls. 2–3). Því nánari sem 

stúlka er vinum sínum þegar samskiptaáreitni á sér stað því særðari verður 

hún. Hún verður oftast jafn náin þeim eftir á, því nánd á þeim tíma sem 

samskiptaáreitni verður getur sagt fyrir um þá nánd sem felst í vinskapnum 

(Remillard og Lamb, 2005, bls. 226–227). 

Afleiðingar þess að vera óvinsæl geta verið alvarlegar, ógnin sem því 

fylgir og það að eiga á hættu að verða fyrir einelti eða ofbeldi. Hættan á að 

verða óvinsæll vegna þess að einhver er stimplaður „nörd“ eða „lúði“ fylgir 

nemendum í grunn- og framhaldsskólum (Read, 2011, bls. 2). Stúlkur þurfa 

að takast á við þær flóknu væntingar sem félagslegt umhverfi skólans felur í 

sér. Oft leiðir það til særðra tilfinninga eða varnarleysis, sérstaklega ef 

stúlkan er ekki hátt skrifuð í vinsældapíramídanum. Litið er á 

samskiptaáreitni sem leið til að hækka félagslega stöðu. Ef vinsæl stúlka er 

sýnilega árásargjörn, leiðir það aðrar stúlkur sem leita vinsælda til að líkja 

eftir henni, hún verður fyrirmynd (Letendre og Smith, 2011, bls. 53). 

Til að átta sig betur á samsetningu vinahópa stúlkna er áhugavert að skoða 

rannsókn De Bruyn og Cillessen (2006) þar sem vinsældir og námsgeta 

stúlkna var könnuð og aðild þeirra að eineltismálum. Gengið var út frá því að 

rannsóknir hafi sýnt að unglingsstúlkur sem eru vinsælar meðal jafningja og 

eigi marga vini, komi yfirleitt vel út í rannsóknum sem mæla velgengni í 

námi. Bent var á að fleiri rannsóknir sýni að stúlkur nái vinsældum vegna 

námsárangurs og jákvæðni gagnvart námi en aðrar rannsóknir eru til sem 

hafa sýnt hið gagnstæða og vildu rannsakendur kanna það. Rannsóknin var 

gerð í Hollandi. Þátttakendur voru um 800, meðalaldur þeirra var rúmlega 13 

ár. Áhersla var lögð á að skoða stúlkurnar sérstaklega. Þá voru 33 
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umsjónarkennarar fengnir til að svara spurningalistum (De Bruyn og 

Cillessen, 2006, bls. 441–444).  

Þegar niðurstöður voru túlkaðar var stúlkunum skipt í fimm hópa. 

1 Vinsælar, námfúsar stúlkur (e. popular studious). Í þessum 

hópi voru 41% stúlknanna. Það sem einkenndi stúlkurnar var 

iðni og að þær voru yfir meðallagi í námslegri getu og 

félagslegri virkni. 

2 Vinsælar, áhugalausar stúlkur (e. popular disengaged). Þangað 

röðuðust 16% stúlknanna. Þessar stúlkur voru sinnulausar 

gagnvart námi en stóðu sig þokkalega. Samnemendum þóttu 

stúlkurnar taka lítið eftir í námi, vera hirðulausar. Þessar 

stúlkur voru álíka virkar í félagsstarfi og vinsælu námfúsu 

stúlkurnar. 

3 Í meðallagi vinsælar stúlkur (e. average popular). Það voru 

15% stúlkna sem fylltu þennan hópi. Þessar stúlkur voru um 

miðjan hóp hvað varðar félagslega virkni og almennan áhuga á 

námi. Þær stóðu samhliða fyrsta hópnum hvað varðar 

námsgetu en voru ekki eins iðnar og reyndu að koma sér hjá 

verkefnum. 

4 Óvinsælar, áhugalausar stúlkur (e. unpopular disengaged). Um 

11% stúlknanna voru í þessum hópi. Þær voru undir meðallagi 

í félagslegri virkni og sinnulausar gagnvart námi. 

5 Óvinsælar, námsfúsar stúlkur (e. unpopular studious). Í 

þennan hóp röðuðust 17% stúlknanna. Þessar stúlkur skoruðu 

lægst hvað varðar félaglega virkni en stóðu sig afskaplega vel í 

námi. 

Í tveimur fyrstu hópunum eru stúlkur sem teljast vinsælar að mati 

bekkjarsystkina. Stúlkurnar í fyrsta hópnum eru jákvæðar gagnvart námi en 

stúlkurnar í hinum vinsæla hópnum sinna bóknámi lítið. Stúlkurnar í hópi eitt 

haga sér vel og fylgja tískunni meðan stúlkurnar í hópi tvö sýna 

andfélagslega hegðun og eru oftar sagðar beita samskiptaáreitni eða leggja í 

einelti. Þetta kemur þeim félögum ekki á óvart þar sem þeir segja að 

stúlkurnar í hópi eitt hafi hærri einkunnir en hinar og telja það skipta máli. 

Rannsakendur veltu fyrir sér hvers vegna þessar stúlkur beita 

samskiptaáreitni frekar en aðrar og sýnilegasta svarið virðist vera, vinsældir. 

Vinsældirnar stafa m.a. af því að þær beita „Machiavellisma“ (eru lævísar, 

undirförular og nota brögð sem eru hafin yfir siðferði). Þegar þær leggja í 

einelti beita þær „Machiavellískum“ brögðum til að fá það sem þær girnast 

eða komast þangað sem þær langar. Vinsældir vinsælu námfúsu stúlknanna 
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stafa af því að þær standa vel í flestu sem þær taka sér fyrir hendur. Það leiðir 

til þess að þær hljóta viðurkenningu, lof, aðdáun, öfund og vald. Óvinsælar 

námfúsar stúlkur voru oftast nefndar sem þolendur samskiptaáreitni. 

Rannsókn De Bruyn og Cillessen (2006, bls. 441–444) sýnir að stúlkur geta 

náð vinsældum þó þær séu ekki námslega sterkar. Það má segja að 

niðurstöður SooHoo (2009, bls. 1) styðji þetta þar sem hún segir að 

árásargjörn hegðun eða samskiptaáreitni meðal stúlkna ákvarðist af hve 

mikilsmetin eða virt stúlkan er í hópnum. Samskipti stúlkna byggi á 

félagslegri stéttskiptingu, forréttindum og undirokun.  

Til að varpa ljósi á vinsældir og virðingu stúlkna má skoða hlutverk þeirra 

innan hópsins til að útskýra eða átta sig á áreitninni sem stúlkur beita, þar 

sem hún á sér oft stað í nánum vinahópi. Hlutverkin hafa verið skilgreind á 

eftirfarandi hátt (Senn, 2008, bls. 25; Wiseman, 2002, bls. 24–36):  

 Drottningin: Hún hefur mestu völdin og er vinsælust í 

vinahópnum. Ekki má vanmeta vald hennar yfir öðrum stúlkum. 

Hún er mjög fær í því að forðast ratsjá fullorðinna. 

 Sú fylgispaka: Vinkonan sem aðstoðar og stendur með 

drottningunni. Hennar vald er háð vilja drottningarinnar. 

 Framapotarinn: Vill vera valdamest og vinsælust og vinnur oft 

„skítverkin“ fyrir drottninguna. 

 Slúðrarinn: Leitar eftir valdi með því að leita upplýsinga um 

stúlkur sem hún síðan deilir til annarra, til að bæta stöðu sína. 

 Sú rótlausa: Hún kemur og fer á milli vinahópa en leitar ekki eftir 

valdi. 

 Gerandinn: Notar sýnilegt eða líkamlegt ofbeldi til að öðlast vald. 

 Þolandinn: Verður fyrir sýnilegum árásum og félagslegri áreitni, 

getur reynt að breyta sér til að falla í hópinn. 

 Áhorfandinn: Verður vitni að árásum, er oftast of hrædd til að 

segja frá og standa gegn þeim sem hefur valdið. 

Að mati Senn (2008, bls. 25) geta þessi hlutverk hjálpað okkur að sjá fyrir 

samskiptaáreitni og áhrifin í vinahópnum. Sumar stúlkurnar fara í ríkjandi 

hlutverk í hópnum meðan aðrar verða lægra settar og undirgefnar. Þær geta 

skipt um hlutverk en það gerist yfirleitt í upphafi skólaárs þegar nýir 

nemendur koma í skólann. Það sem vekur athygli við þessi hlutverk er að það 

virðist engin stúlka vera í hlutverki verndara eða þess sem stendur með 

þolandanum, markmið allra er að þóknast drottningunni. Það er slæmt að 
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þolandi geti ekki treyst á einhverja vinkonu í hópnum til að standa með sér 

gagnvart því áreiti sem hann verður fyrir. 

Remillard og Lamb (2005, bls. 228) benda á að sumar rannsóknir sýni að 

það geti komið ýmislegt jákvætt út úr samskiptaáreitni sem efli vinahópinn. 

Slúður getur leitt til aukinnar samstöðu í hópnum, hópurinn skilgreinir gildi 

sín upp á nýtt, félagslegar upplýsingar verða skýrari, hægt er að fá aðstoð til 

að vinna með persónuleg vandamál og að stúlkurnar ná áttum og vinna í 

sjálfum sér. Jafnvel þó að það séu sárindi og reiði hafa stúlkurnar leið til að 

vinna með samskiptin þannig að vinskapurinn helst þrátt fyrir leiðindin.  

Samskiptaáreitni meðal stúlkna er oftast dulin og erfitt að átta sig á henni. 

Starfsfólk skóla og foreldrar þurfa að leggja sig fram um að átta sig á hegðun 

stúlkna og koma þannig í veg fyrir að þær beiti áreitni. Skapa þarf nemendum 

jákvætt félagslegt umhverfi þannig að öllum líði vel, ef skólabragur er 

jákvæður þrífst síður einelti, samskiptaáreitni eða óæskileg hegðun (Rigby, 

2012, bls. 344). 

Einkenni gerenda og þolenda samskiptaáreitni 

Erfitt getur verið að átta sig á samskiptaáreitni og greina þolendur eða 

gerendur. Að koma af stað kjaftasögum er minna áberandi en að vera laminn 

eða hrint þar sem engar líkamlegar sannanir eru fyrir hendi. Því getur 

nemandi sagt: „Hvað, ég gerði ekki neitt!“ og fullorðnir samþykkja yfirleitt 

þá staðhæfingu. Nemendur sem nota samskiptaáreitni fela hegðun sína fyrir 

fullorðnum. Gerandinn getur notað hótanir um hefnd ef þolandinn lætur 

einhvern fullorðinn vita, getur neitað ásökunum, sem er auðvelt þar sem 

hegðunin sést sjaldnast, eða hægt er að túlka hana sem einstakt atvik áreitni 

(Young o.fl., 2011, bls. 26–28). Upplifa má samskiptaáreitni á marga vegu 

innan skólans, án þess að vera gerandi eða þolandi slíkrar hegðunar, m.a. með 

því að vera verndari eða vitni að áreitni í samskiptum. Það þarf því að skoða 

fleira en samskipti árásaraðila þegar áreitni er könnuð (Goldstein, Young og 

Boyd, 2008, bls. 643).  

Einstaklingur sem verður fyrir höfnun getur gert tilraun til að skaða 

samskipti jafningja í þeim tilgangi að vega upp á móti eigin skorti á 

velgengni í vinasamböndum. Sá sem upplifir einsemd og á erfitt með að fá 

viðurkenningu jafningja getur notað samskiptaáreitni sem leið til að gjalda í 

sömu mynt gagnvart jafningjum. „Þú útilokar mig, nú gerumst við jöfn og ég 
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útiloka þig.“ Líklegt er að þrætugjarnir einstaklingar teljist leiðinlegir af 

jafningjum. Það getur einnig átt við einstaklinga sem eru neikvæðir að 

eðlisfari og getur leitt til þess að þeir verði skotmörk þeirra sem beita 

samskiptaáreitni (Crick og Grotpeter, 1995, bls. 718–720).  

Þegar samskipti stúlkna eru skoðuð kemur í ljós hve flókin og 

margbreytileg þau eru. Boyer segir áreitni í samskiptum stúlkna þróast í 

gegnum ferli, stig af stigi (2008, bls. 346). Fyrsta stigið er blindni (e. inital 

blindness). Fjölskyldan og aðrir sem tengjast stúlku sem er þolandi átta sig 

ekki á afleiðingum ofbeldisins eða eru ómeðvituð um þau einkenni sem þeim 

fylgja eins og einbeitingarskortur. Þessi blindni leggur grunninn að þeirri 

áreitni sem fylgir. Síðan kemur ágreiningur um orðspor (e. reputational 

conflict). Þá metur skólinn virkni og hæfni nemandans og vinsældir meðal 

jafningja og sér ekki hvernig gerandi er að misnota þolanda með því að fá 

hann t.d. til að gera heimaverkefnin fyrir sig. Foreldrar segja aftur á móti að 

það að vera vinsæll taki tíma frá námi og því að ná árangri. Þessi ágreiningur 

getur haft áhrif þar sem erfitt er að halda jafnvægi í samskiptum við skóla og 

kennara, fjölskyldu og vini. Þolandi veit ekki til hvers er ætlast. Næstu stig 

verða til þegar þolandi hættir að þóknast geranda. Áreitnin verður þróaðri og 

úthugsaðri, þögul áreitni (e. silent aggression) gerir þolandann hræddan, hann 

fær óbeit á sjálfum sér og sýnir tómlæti. Því næst grípur gerandi til 

hispurslausrar áreitni (e. outspoken (verbal) aggression), þar sem gerandi 

dregur úr vinsældum þolanda, eyðir hlutverki hans eða stöðu í hópnum og 

gerir lítið úr gáfnafari, útliti, geðfeldni eða félagslegri stöðu. Þolandinn 

verður ruglaður, þögull, niðurlægður og tekur allt nærri sér. Þá beitir gerandi 

líkamlegri áreitni (e. physical aggression), fyrst dulið en fer síðan að beita 

henni opinskátt og er ekki hræddur við að nást vegna þess að hann hefur 

komið sér í mjúkinn hjá skólayfirvöldum. Hótanir gagnvart stuðningsaðilum 

og fjölskyldu (e. threat to victim support) er síðasta stigið sem Boyer (2008, 

bls. 346) útlistar. Þessari áreitni er gjarnan beint að fjölskyldu þolanda og því 

fylgja jafnvel hótanir um dauða. Á þessu stigi áttar gerandinn sig gjarnan á 

hættunni á því að til hans sjáist, eða hann náist.  

Þetta ferli sem Boyer (2008) setur fram getur nýst kennurum og foreldrum 

að einhverju leyti til að átta sig á áreitni og einkennum stúlkna sem beita eða 

eru beittar samskiptaáreitni. 

Boyer (2008, bls. 346) spyr hvort samskiptaáreitni stúlkna verði til vegna 

þess að skólayfirvöld, stúlkurnar og fjölskyldur þeirra verndi þær og haldi því 
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fram að stúlkur geti ekki beitt hver aðra ofbeldi eða áreitni. Hún vill að tekið 

verði á þeim fordómum sem tengjast ofbeldi og útilokun meðal stúlkna. Það 

verði að endurmeta og skoða fjölda þeirra mismunandi atburða (áreitni) sem 

koma upp. Hve oft nær ágreiningur að stigi þrjú, þöglum ágreiningi eða 

líkamlegri áreitni, áður en leitað er aðstoðar eða hún fengin? Hve oft fæst 

niðurstaða eða að hennar sé leitað í samvinnu við stúlkurnar, fjölskyldur 

þeirra eða skólann?  

Það eru fleiri sem hafa skoðað áreitni í samskiptum stúlkna og reynt að 

greina þau. Þar á meðal eru Page og Smith (2012) sem gerðu rannsókn á Nýja 

Sjálandi. Tekin voru viðtöl við um 300 unglingsstúlkur og 15 kennara þeirra. 

Stúlkunum var raðað í þrjá flokka: Vinsælar stúlkur (e. popular girls), 

venjulegar stúlkur (e. regular girls) og erfiðar, harðskeyttar stúlkur (e. tough 

girls).  

Vinsælar stúlkur eru sagðar samþykktar (e. well accepted) bæði af öðrum 

stúlkum og kennurum, þær eru kvenlegar og daðra við stráka, eru jafnvel 

fjöllyndar. Þær leitast við að stjórna hópnum og fara dult með félagslega 

áreitni sína. Vinsælar stúlkur eru taldar meira aðlaðandi en aðrar stúlkur og 

virðast koma úr efnaðri fjölskyldum. Þær fara sínar eigin leiðir og meta sig 

sjálfar þannig að þær séu „þokkalega vinsælar, yeah.“  

Venjulegar stúlkur falla utan vinsæla hópsins og erfiða hópsins. Um þær 

voru notuð orð eins og venjulegar, meðal og eðlilegar. Þær eru í meðallagi 

vinsælar og eru síður aðlaðandi í samanburði við vinsælu stúlkurnar. 

Meirihluti stúlknanna sem rætt var við töldu sig venjulegar.  

Erfiðar stúlkur eru „cool,“ harðskeyttar og óvinsælar. Félagsleg áreitni 

þeirra er sýnilegri en hinna. Þær daðra við stráka og eru fjöllyndar, síður 

kvenlegar og klæðast efnismiklum fötum, gallabuxum og hettupeysum. Þær 

eru líklegar til að hóta líkamlegu ofbeldi, koma úr lægri stéttum samfélagsins 

og leita eftir að stjórna hópnum. Þær vernda þá ímynd sína að vera 

andfélagslegar (Page og Smith, 2012, bls. 323–325).  

Eftir samtöl Page og Smith (2012) við stúlkurnar sem tóku þátt í 

rannsókninni kom í ljós að stúlkur nota samskiptaáreitni í miklu mæli. Bein 

munnleg samskipti eru þar algengust. Þær eru einnig líklegar til að reyna að 

koma áreitninni yfir á aðrar stúlkur, þær kenna öðrum um. Stúlkurnar virðist 

skorta ábyrgðartilfinningu gagnvart gjörðum sínum sem leiðir gjarnan til 

málamiðlunar þegar þær beita samskiptaáreitni. Þær líta ekki alltaf á sig sem 

árásaraðila. Stúlkurnar segja að sennilega muni þær ekki segja frá samskipta-
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áreitni þrátt fyrir að þær viðurkenni að það að tala við einhvern fullorðinn eða 

góðan vin geti haft jákvæð áhrif í þá átt að staðsetja eða átta sig á þeim vanda 

sem er í hópnum.  

Page og Smith (2012, bls. 324) setja fram líkan þar sem lýst er einkennum 

þeirra stúlkna sem beita samskiptaáreitni, gerendum. Höfundar telja að bæta 

megi líkanið með frekari rannsóknum um áreiðanleika og réttmæti og þá 

gætu kennarar notað það til þess að átta sig á einkennum árásaraðila og hafið 

inngrip í samskipti samkvæmt því. 

 

 

Mynd 1 Um áreitni og einkenni þeirra sem henni beita (Page og Smith, 2012, 

bls. 324) 

Hér að framan eru settar fram tvær kenningar þar sem einkennum þeirra sem 

beita áreitni er lýst. Þetta eru ólíkar nálganir en geta hvor um sig nýst til að 
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skanna hópinn og til að átta sig á þeim sem nota á einhvern hátt ólíðandi 

hegðun og samskipti. 

Afleiðingar samskiptaáreitni og eineltis 

Flest ungt fólk upplifir einhvern tímann að verða fórnarlömb samskiptaáreitni 

eða eineltis sem veldur þeim þjáningu og vanlíðan en þarf ekki að valda 

skaða til lengri tíma. 

Afleiðingar eineltis koma strax í ljós að mati Olweusar (2006, bls. 27). 

Hann segir að þeir nemendur sem lagðir eru í einelti verði óhamingjusamir og 

daprir. Þeir sýni ótta og angist og þrói með sér líkamleg einkenni á borð við 

höfuðverk, magaveiki eða jafnvel  átraskanir. Þeir eigi erfitt með einbeitingu 

og missi gjarnan áhuga á námi. Sjálfsmynd þeirra laskast og þeir líta á sig 

sem heimska, glataða og óvinsæla. Langtímaáhrif eineltis geta falist í því að 

einstaklingur glímir við lélega sjálfsmynd, þunglyndi og kvíða, höfnun og 

einmanaleika og í alvarlegustu tilfellunum getur þolandinn sýnt aukna áhættu 

á sjálfsvígi. Þessir nemendur sýna samt sem áður öðrum mikla samúð 

(Esbensen og Carson 2009, bls. 210–214).  

Samskiptaáreitni virðist hafa áhrif á þroska gerenda og þolenda og getur 

tengst ólíkum þáttum sem snúa að andlegri heilsu, eins og kvíða, þunglyndi, 

vímuefnanotkun og því að takast á við félagslegt umhverfi. Þá getur 

samskiptaáreitni leitt til aukinna fjarvista frá skóla og nemendur geta litið svo 

á að skólaumhverfið sé þeim hættulegt (Crick og Grotpeter, 1995, bls. 720; 

Goldstein o.fl., 2008, bls. 642, 649).  

Young o.fl. (2011, bls. 25) hafa skilgreint afleiðingar samskiptaáreitni 

jafnt fyrir þolendur sem gerendur. 

Afleiðingar samskiptaáreitni: 

Þolendur  

 Upplifa neikvæðar tilfinningar, þunglyndi, einmanaleika og lágt 

sjálfmat. 

 Meiri líkur á að vera hafnað af jafningjum.  

 Forðast félagslegar aðstæður vegna kvíða og hræðslu um neikvæða 

reynslu. 

 Eiga erfitt með samskipti við jafningja og hafa síður frumkvæði að 

þeim. 

 Geta átt í erfiðum samskiptum við vini, fleiri árekstrar og útilokun, 

sérstaklega ef stúlkurnar eru fórnarlömb náinna vina. 
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Gerendur  

 Reynsla af neikvæðum málalokum, þunglyndi og félagslegri 

einangrun. 

 Meiri hætta á höfnun jafningja. 

 Lítil gæði í vinasamböndum sem einkennast af miklum átökum og 

útilokunum, borin saman við samskipti þar sem engin átök eru (e. 

nonaggressive children). 

 Upplifa minni lífsgæði, neikvæð og ófullnægjandi samskipti og 

tilfinningalegan óstöðugleika. 

 Fást við sjálfseyðandi hegðun, glíma við aðlögunarskort, hvatvísi og 

reiði. 

Kennarar og foreldrar verða að treysta á sýnilega breytta hegðun til að geta 

áttað sig á aðstæðum. Það að nemandi fari að draga sig í hlé, sýni depurð, 

kvíða eða aukna áreitni getur verið merki um það að viðkomandi verði fyrir 

eða beiti aðra samskiptaáreitni eða einelti.  

2.3 Stuðningur foreldra 

Erfitt getur reynst fyrir foreldra að viðurkenna að unglingurinn þeirra leggi 

aðra í einelti eða beiti árásargjarnri hegðun, það er einnig erfitt fyrir foreldra 

að horfa upp á börnin sín verða fyrir slíkri hegðun. Það gagnast lítið að loka 

augunum fyrir slíku og takast ekki á við vandann. Foreldrar, kennarar og 

ráðgjafar verða að hafa tök á því að leita aðstoðar vegna vanlíðunar dætra 

sinna eða stúlkna í bekknum. Ráðleggingar eins og „hunsaðu þær,“ „ekki 

hlusta á þær,“ „þú kemst yfir þetta,“ „þetta líður hjá og þær fara að pirra 

einhverja aðra“ eru ekki sérlega uppörvandi fyrir einstakling sem á í 

félagslegum eða samskiptalegum vanda. Það þarf að kynna foreldrum betur 

og æfa þá í að þekkja einelti og árásargjarna hegðun. Foreldrar þurfa að 

þekkja mynstur í hegðun barna sinna til þess að geta áttað sig ef breytingar 

verða.  

Ef við tengjum þessa umræðu stúlkum sérstaklega þá hafa foreldrar oft 

enga hugmynd um hvað dætur þeirra eru að gera, né heldur vita kennararnir 

það. Hegðun stúlkna getur verið dulin og þær eru ólíklegar til að þiggja 

stuðning ef eitthvað bjátar á. Kennarar þurfa að fá stuðning við að greina 

samskipti stúlkna, fá víðari sýn á hvernig á að vinna með þær og reynslu 

þeirra. Starfsfólk skóla þarf að átta sig á að stúlkur þurfa athygli jafnt á við 
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drengi en erfitt getur reynst að sjá þarfir þeirra eða þær ekki ræddar m.a. 

vegna þess að stúlkur þiggja síður stuðning en drengir og því er oft 

auðveldara að horfa fram hjá erfiðleikum þeirra (Osler og Vincent, 2003, bls. 

73–78).  

Field o.fl. (2009, bls. 21–24) hafa vísað í óskráðar reglur sem tengjast 

hernaði í þeim tilgangi að aðstoða hina fullorðnu við að átta sig á stúlkunum 

og til að aðstoða þær í þeim aðstæðum sem þær eru í. Að þekkja reglurnar 

getur hjálpað fullorðnum að átta sig á hræðslunni, kvíðanum, reiðinni og 

þeim vonbrigðum sem stúlkur upplifa þegar þær kanna félagslegt bakland 

sitt. Reglurnar geta líka hjálpað ráðgjöfum og kennurum að átta sig á hegðun 

þegar þarf að takast á við áreitni eða einelti í skólasamfélaginu. 

Þessar reglur hafa birst sem „norm“ eða óskrifaðar, ósagðar reglur en 

Field o.fl. (2009) hafa sett þær á blað og kallað „reglur um skuldbindingu“ (e. 

rules of engagement).  

Regla 1: Vertu á verði 

Þar sem samskiptaáreitni er fyrir hendi, verða ungar stúlkur og foreldrar 

þeirra að vera vakandi gagnvart hegðun vina eða jafningja og fylgjast með 

merkjum um árás. Ef eitthvað gerist getur það valdið stúlkum miklum kvíða, 

viðkvæmni og flóknum viðbrögðum. Unglingsstúlkur eru félagslega kvíðnari 

og afbrýðisamari en drengir, þörf þeirra fyrir samskipti og vináttu er meiri. 

Að upplifa sig berskjaldaða gagnvart öðrum getur valdið stúlkum kvíða, 

pirringi og álagi. 

Regla 2: Þekktu valdastöðuna  

Konur og karlar, ungir sem aldnir, skilja að sumir einstaklingar hafa meiri 

völd og áhrif en aðrir sem leiðir til félagslegrar stjórnunar á því sem sagt er 

eða gert. Á meðal unglingsstúlkna er félagsröðun eða píramídi sem ákvarðar 

hve mikla athygli hver stúlka fær, hve mikið aðrir reyna til að láta sér líka við 

hana, hvern hún mun hitta á stefnumóti og hve auðvelt það er fyrir 

viðkomandi að ná sér í stuðningshóp til að ná markmiðum sínum. 

Unglingsstúlkum finnst þær oft þurfa að vera meðvitaðar um þetta 

flokkunarkerfi og spila með því í samvinnu við „leiðtoga“ og 

„stuðningsmenn“ í skólanum. 

Regla 3: Ástæða fyrir felulitum  

Þó að margir unglingar þrái sjálfstæði og virki uppreisnargjarnir, er það að 

falla í hópinn mikilvægt fyrir unglinga sem vilja breiðan félagslegan 

stuðning. Hár, fatnaður, áhugamál og tómstundastarf eru leiðir sem 
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einstaklingar nota til að falla í hópinn. Að fara eigin leiðir og fylgja ekki 

fjöldanum er fyrir unglingsstúlkur ávísun á að verða berskjaldaðri fyrir 

félagslegri árás, sérstaklega ef stúlka stendur sig vel í einhverju utan hópsins 

og hlýtur athygli frá drengjum. Þarna getur valdastaðan ruglast, hin 

félagslega klaufska stúlka, sem fylgir ekki tískunni og „drottning“ skólans 

geta báðar lent í vanda og orðið skotmörk samskipta- eða félagslegrar áreitni 

jafningjanna. 

Regla 4: Þekktu óvin þinn  

Ein mesta hindrunin í samskipta- og félagslegri áreitni er að gerandinn 

getur verið falinn. Unglingsstúlka getur upplifað „kulda“ frá ákveðnum hópi 

stúlkna án þess að vita hvers vegna eða hvar upptökin liggja. Þess vegna er 

það oft í höndum þolanda að kanna uppruna særindanna. Það getur falist í því 

að spyrja aðrar sem virðast tengjast hópnum sem hunsar og útilokar. Þessi 

könnun getur leitt til vandamála þar sem árásin hefur kannski orðið vegna 

villandi upplýsinga, samskiptaleysis eða til skemmtunar. Margar stúlkur nota 

samskipta- og félagslega áreitni þar sem það leyfir þeim að virðast góðar og 

vinalegar við jafningjana og þolandinn getur því ekki áttað sig á hegðun 

þeirra. Margir gerendur þykjast ekkert kannast við hvað þolandinn er að tala 

um eða reyna að fá þolandann til að halda að það sem gerðist sé byggt á 

misskilningi. 

Regla 5: Undirbúðu hópinn eða „berjast þegar ég segi berjast“  

Þegar vandamál koma upp meðal unglingsstúlkna má reikna með að 

vinkonur standi saman. Slíkrar hegðunar er vænst og er hún prófsteinn á 

tryggð vinahópsins. Ef vinkona vegur salt eða tekur ekki málstað vinar geta 

orðið eftirköst í baráttunni. Að berjast getur orsakað ákveðna hættu á því að 

vinkonan geti orðið hluti af gerendum og því hægt að líta á hana sem svikara. 

Mögulegt vopn er að fá dreng sér til aðstoðar í baráttunni. Ef drengur er með 

getur baráttan orðið opnari og þar með komið gerendum í vanda. 

Regla 6: Svik eru líkleg  

Stúlkur sem yfirleitt fá litla athygli eru neðarlega í píramídanum, 

áhrifalitlar og óvinsælar, geta notað tækifæri til að öðlast hærri stöðu með því 

að taka þátt í ósætti. Þær standa á hliðarlínunni, fara með upplýsingar fram og 

til baka og sýna óheiðarleika í samskiptum sem sendiboðar. Þegar svik verða 

upplýst þarf fyrst að leiða saman helsu bardagaaðila. Þegar farið er í gegnum 

ósættið er eitt skrefið að fá leiðtogann til að upplýsa sitt fólk um að 
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bardaganum sé lokið og hætta eigi öllum óhróðri og öðru sem beitt hefur 

verið. 

Regla 7: Ekki verðlauna fyrir hugrekki  

Samskiptaáreitni er oft notuð vegna þess að hún virkar, sem þýðir að þeir 

sem nota hana fá oftast það sem þeir vilja með því að beita henni. Að skaða 

stúlku þannig að hún verði sár og gangi á vegg þegar hún leitar aðstoðar er 

sigur. Ef stúlka sýnir ekki geðshræringu eða bregst við samskipta- eða 

félagslegri áreitni, getur það valdið spennu hjá þeirri sem að árásinni stóð og 

hún getur eflst í hegðun sinni. Þá er gott fyrir stúlku sem verður fyrir áreitni 

að vita að gerandinn getur reynt enn frekar að skaða hana áður en hann gefst 

upp. 

Regla 8: Friðarsáttmáli getur verið viðsjáll 

Vegna hins óbeina eðlis samskipta- og félagslegrar áreitni geta 

unglingsstúlkur ekki sýnt beina reiði. Í mótvægi við drengi sem sýna oft reiði 

og jafnvel líkamlega tilburði gagnvart jafningjum telja stúlkur að þær geti 

síður tekist á við þann aðila sem þær hafa átt í ósætti við. Að halda 

einstaklingi berskjölduðum „neðanjarðar“ leyfir gerandanum að viðhalda 

hinni almennu ímynd sinni um sjálfstjórn og sakleysi. Ekki er hægt að gera 

friðarsáttmála ef stúlkurnar eru virkar í samkeppni um athygli, vinsældir og 

félagslega stöðu í jafningjahópnum (Field o.fl., 2009, bls. 21–24).  

Mikilvægt er að leggja áherslu á jákvæð samskipti milli kennara og 

nemenda, milli nemenda og milli skóla og foreldra (Osler og Vincent, 2003, 

bls. 112). Það þarf að gera foreldra að meiri þátttakendum í skólasamfélaginu 

og efla samskipti þeirra við skólann þannig að foreldrar verði virkari í að 

hvetja dætur sínar til góðra verka. Upplýsa þarf foreldra fyrr um vandamál og 

benda þeim á þá ábyrgð sem á þeim hvílir í uppeldinu (Osler og Vincent, 

2003, bls. 130–139; Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins 

í grunnskólum, nr. 1040/2011., 5. gr.).  

Foreldrar bregðast misjafnlega við þegar þeir átta sig á að dóttir þeirra 

beitir eða hefur orðið fyrir meintu einelti eða áreitni af hálfu skólasystkina. 

Það er skólans að gera foreldrum ljóst hvernig staðan er og hvernig æskilegt 

er að vinna með málið í samstarfi við foreldra. Foreldrar geta neitað aðkomu 

barna sinna að eineltismálum, þeir geta reiðst eða látið tilfinningarnar hlaupa 

með sig í gönur. Varast skal ásakanir. Það þarf að byggja upp traust og benda 

foreldrum á hvað þeir geta gert til að styrkja dætur sínar. Mikilvægast er fyrir 

foreldra að hlusta. Hlusta á dætur sínar, sýna þeim traust, hvetja þær til að 
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tala meira um vinina og vinahópinn og segja frá (Besag, 2006, 194–195; 

Field o.fl., 2009, bls. 78–80). Field o.fl. (2009, bls. 80–81) benda á atriði sem 

eru foreldrum mikilvæg í samskiptum við dætur sínar. Foreldrar eiga að 

reyna að átta sig á hugsunum, tilfinningum og þörfum stúlknanna og vina 

þeirra. Þeir geta spurt: „Hvað viltu fá út úr vináttunni?“ Þeir geta leiðbeint 

dætrum sínum um þau jákvæðu áhrif sem þær geta lagt til vináttunnar. 

Foreldrar geta farið í eða sett upp hlutverkaleiki með dætrum sínum, þar sem 

þær eru hvattar til sjálfskoðunar. Foreldrar eiga að forðast að skamma dætur 

sínar, þeir eiga að reyna að átta sig á viðhorfum þeirra og þeim hvötum sem 

samskiptin byggja á. Foreldrar eiga að gera dætur sínar meðvitaðri um 

afleiðingar hegðunar og hjálpa þeim við að leita aðstoðar. Þeir eiga að vera 

hvetjandi og styðjandi. 

2.4 Bjargir skólans – leiðir til að takast á við 

erfið samskipti nemenda 

Samkvæmt reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum ber öllum skólum að setja sér aðgerðaáætlun gegn einelti með 

virkri viðbragðsáætlun, móta heildstæða stefnu til að fyrirbyggja og bregðast 

við líkamlegu, andlegu og félagslegu ofbeldi og félagslegri einangrun. 

Markmið heildstæðrar skólastefnu í eineltismálum er að efla forvarnir og 

viðbrögð við einelti og árásargjarnri hegðun. Til þess þarf skólinn að búa yfir 

aðferðum sem gagnast og hægt er að grípa til þegar upp koma erfið 

samskipti. Viðbrögð, hversu alvarleg sem samskiptin eru, ættu að mati Sharp 

o.fl. (2000, bls. 66) að:  

 Vera skýr, einlæg og nákvæm og vera laus við niðurlægingu, 

kaldhæðni, árásir, hótanir og þvinganir. 

 Birtast tafarlaust og vera fylgt eftir í langan tíma. 

 Fela í sér skráningu á atburðum, þátttakendum og viðbrögðum. 

 Fela í sér samvinnu við foreldra strax á fyrstu stigum íhlutunar. 

 Veita nemendum tækifæri til að ræða sín á milli mögulegar 

lausnir á vandanum.  

Úrræðaleysi getur einkennt vinnubrögð skóla þegar kemur að vinnu með 

einelti og erfið samskipti. Stundum má greina að reynt er að vinna með mál, 
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en samt geta nemendur og foreldrar upplifað að ekkert sé gert eða að það skili 

engum árangri.  

Stúlkur leita gjarnan eftir aðstoð hjá foreldrum, öðrum fullorðnum, 

systkinum og vinum. Aðstoðin er mismunandi eftir því hvert þær leita en 

byggir yfirleitt á trausti, öryggi eða von um að sá aðili sem leitað er til geti 

haft áhrif á þá atburðarás sem stúlkunum hugnast ekki. Þær sem skortir 

þennan stuðning eiga frekar á hættu útilokun. Stuðningur, sem stúlkurnar 

leita eftir innan skólans, getur falist í aðstoð sérfræðinga, stuðningsfulltrúa, 

félagsráðgjafa eða sálfræðings en aðgangur að þessum aðilum getur verið 

takmarkaður. Oftar en ekki er vísað til námsráðgjafa eða starfsfólks á 

göngum, skólahjúkrunarfræðings eða til stoðþjónustu skólans (Osler og 

Vincent, 2003, bls. 101). Kennarar eru sannarlega hluti af myndinni, en þeir 

gegna flóknu hlutverki gagnvart nemendum, sem gerir að stúlkur eru tregari 

til að leita til þeirra með tilfinningaleg vandamál. Þeim finnst erfitt að ræða 

það sem særir þær djúpt við einhvern sem síðar kemur að námsmati þeirra 

eða setur þeim fyrir heimaverkefni (Dellasega og Nixon, 2003, bls. 106). 

Yngri stúlkum þykir erfitt að snúa sér til fullorðinna með vandamál meðan 

eldri stúlkur eru færar um að tengjast einhverjum styðjandi, hjálpsömum 

fullorðnum einstaklingi og segja frá. Þær leita til kennara, ráðgjafa eða 

stjórnenda (Letrende og Smith, 2011, bls. 51). Mörgum stúlkum þykir betra 

að tala við kvenráðgjafa meðan drengjum er alveg sama við hvort kynið þeir 

tala (Osler og Vincent, 2003, bls. 131). 

Undanfarin ár hefur verið lögð áhersla á að gerendum sé ekki refsað 

heldur stuðst við lausnamiðaðar leiðir til að takast á við vandann. Nemendur 

ræða við kennara um hvernig bæta megi stöðu þeirra sem beita eða orðið hafa 

fyrir einelti eða áreitni. Unnið er einstaklingslega og í hópum, þar sem unnið 

er með viðhorf hópsins og þrýsting félaga til að hafa áhrif á gerendur og þeir 

fengnir til að hætta hegðun sinni. Þá er talið mikilvægt að koma á 

samskiptareglum sem hjálpa nemendum að lifa saman í sátt og samlyndi 

innan sama skóla (Allen, 2010, bls. 204; Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, 

Sif Einarsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir, 2007, bls. 9, 27; Field o.fl., 2009, 

bls. 98–99; Olweus, 2006, bls. 46–47; Sharp o.fl., 2000, bls. 67–72).  

Nefndar eru tvær aðferðir sem henta sérstaklega vel þegar unnið er með 

hegðun stúlkna. Hugræn atferlismeðferð (e. cognitive behavioral 

approaches) leiðir stúlkur til meðvitaðri hugsana tengdum tilfinningum og 

hegðun sem hjálpar þeim að taka ákvörðun um hvaða hugsanir þær geta 
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notað til að bæta líðan sína. Síðan er það lausnaleit (e. solution-focused 

theory) sem leggur áherslu á að skoða þær leiðir sem eru færar út úr 

vandanum. Litið er á styrkleika hverrar stúlku og henni leiðbeint við að setja 

sér markmið sem byggja á þeim (Field o.fl., 2009, bls. 70–71). 

Flestar íhlutanir eða áætlanir sem fela í sér vinnu með stúlkur í vanda gera 

ráð fyrir að stúlkunum sé kennt að breyta hugsunarhætti sínum og hegðun. 

Reynt er að efla hæfileika þeirra til að standa frammi fyrir þeim breytingum 

sem unglingsárin færa þeim. Gefa þarf stúlkunum tækifæri til að ræða saman 

um þau félagslegu skilaboð sem ætluð eru ungum stúlkum í dag, mikilvægi 

félagstengsla, sjálfsvirðingar og félagslegrar samkenndar. Þeim er kennt að 

nota félagslega færni á jákvæðan hátt í samskiptum innbyrðis. Þá kynnast þær 

aðferðum við lausn mála á hreinskilinn hátt frekar en eyðileggjandi. Íhlutun í 

samskipti stúlkna hefur það að markmiði að draga úr árekstrum milli þeirra 

og leggja áherslu á að innræta þeim að skoða samskipti og líta í eign barm 

(Letendre og Smith, 2011, bls. 49). Nauðsynlegt er að grípa til aðgerða í 

nemendahópi þar sem samskiptaáreitni á sér stað í því skyni að bæta 

samskiptin og skólaandann. Þegar gerð eru áform um vinnu með 

samskiptaáreitni og einelti þarf að skilgreina og staðsetja breiðan flokk 

vandamála sem skólinn telur að falli innan árásargjarnrar hegðunar. Þar má 

bæði nefna andlega og yrta áreitni (Goldstein o.fl., 2008, bls. 652). 

Í aðferð Field o.fl. (2009) er stuðst við íhlutun í skólastarf vegna 

eineltismála og samskiptavanda. Aðferðin byggir að miklu leyti á vinnu með 

stúlkur. Lagt er til að allt skólastarfið sé skoðað í þeim tilgangi að vinna með 

forvarnir í skólanum og byggja upp jákvæðan skólabrag. Þau líta til þriggja 

stiga í vinnu með skólasamfélagið ef um samskiptavanda eða einelti meðal 

nemenda er að ræða (Field o.fl., 2009, bls. 55–56).  

Fyrsta stigið lýtur að heildarskipulagi forvarna í skólanum, fræðslu fyrir 

starfsmenn og nemendur og fræðslu og upplýsingum sem foreldrar fá. Þar á 

skólinn að leggja áherslu á forvarnir með því að kenna samskiptafærni og 

aðferðir til þess að leysa vandamál og síðan að vinna með viðhorf og 

ágreining meðal nemenda (Field o.fl., 2009, bls. 60–62). Umsjónarkennarar 

sjá um þá vinnu. Þeir geta stuðst við lesefni, myndbönd og notað 

hlutverkaleiki í bekknum til að auðvelda umræður og um leið bent á að 

samvinna skiptir öllu máli við að leysa verkefni. Lífsleiknitímar eða 

bekkjarfundir henta vel til umræðna þar sem allir leggja eitthvað til málanna 
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og trúnaður ríkir í hópnum. Hægt er að láta nemendur skrifa um viðhorf sín 

til eineltismála.  

Annað stigið felur í sér meiri íhlutun í skólastarfið. Skoða þarf 

skólanámskrána og tryggja að hún feli í sér yfirgripsmikla forvarnar- og 

eineltisáætlun. Í áætluninni verður áherslan að vera á félagslega hæfni 

nemenda, innsýn, ákveðni, lausnaleit og vinnu með tilfinningar og 

reiðistjórnun. Bekkjarfundir, sem umsjónarkennarar stýra, verða að vera hluti 

af skipulagi árganga þar sem farið er með alla nemendur í gegnum hin ýmsu 

form eineltis og stefna skólans í eineltismálum kynnt og rædd. Á þessu stigi 

er reynt að bera kennsl á og staðsetja einelti og áreitni, sé það fyrir hendi, og 

vinna með óæskilega hegðun á breiðari grunni en bara inni í kennslustofunni 

(Field o.fl., 2009, bls. 63). Þetta stig felur í sér stærri íhlutun í skólastarfið en 

það sem fram fer í skólastofunni og þurfa skólastjórnendur að koma að 

vinnunni. Þeir þurfa að tryggja að skýr eineltisstefna sé í skólanum og að 

ákveðin vinna fari í gang ef grunur um meint einelti vaknar. Skóli með 

skilvirka eineltisáætlun þarf að mennta starfsfólk sitt og aðstoða það við 

innleiðingu námskrár um forvarnir. Foreldra þarf að upplýsa um það 

forvarnarstarf sem fram fer í skólanum, foreldrafundir og fundir þar sem 

nemendur kynna verkefnið eru tilvaldir til þess. Field og félagar (2009, bls. 

63) hafa skilgreint þá þætti í góðri skólanámskrá sem efla félagshæfni og 

draga úr einelti. Í fyrsta lagi á að byrja snemma að kenna félagsfærni og 

fylgja því eftir í gegnum allan grunnskólann með viðfangsefnum sem henta 

hverju þroskastigi. Í öðru lagi þarf að tengja félagsfærni inn í 

skólanámskrána. Í þriðja lagi verða starfsmenn að átta sig á og vera vakandi 

yfir hvaða nemendur geta verið í hættu, t.d. nemendur sem sýna merki um 

vanlíðan eða stress. Í fjórða lagi þurfa stjórnendur og starfsfólk að gefa sig að 

nemendum þannig að þeir tengist skjólstæðingum sínum. Einnig er mælt með 

litlum umræðu- eða rökræðuhópum nemenda undir stjórn kennara. Þjálfa þarf 

starfsfólkið reglulega og að síðustu þarf að meta kerfisbundið hvernig gengur 

og hvaða áhrif íhlutunin hefur á skólastarfið. 

Þriðja stigið byggir á vinnu með þá einstaklinga sem eru í hættu eða eru 

þegar tengdir inn í mál eineltis eða áreitni. Á þessu stigi fer fram vinna með 

einstaklinga eða hópráðgjöf í litlum hópum, umræðuhópum, sem stýrt er af 

námsráðgjafa eða umsjónarkennara. Þar er stuðningur stjórnenda, kennara og 

foreldra nauðsynlegur. Þá þarf að gera skýra grein fyrir markmiðum 

umræðuhópa, upplýsa um skipulag, þannig að allir leggi eitthvað til 
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vinnunnar. Skipuleggja þarf vandlega starfið í hverjum umræðuhópi með 

tilliti til hópsins og námskrárinnar. Stuðningur skólastjórnenda þarf að vera 

fyrir hendi ásamt leyfi foreldra. Það sama á við þegar unnið er með nemendur 

einstaklingslega (Field o.fl., 2009, bls. 66–70). 

Umræðuhópar eins og Field o.fl. (2009, bls. 67) mæla með geta komið að 

góðum notum í vinnu með stúlkur sem hafa átt í erfiðum samskiptum eða 

einelti. Litlir hópar henta vel stúlkum til að ræða saman um samskipti þeirra 

og vandamál. Stúlkurnar fá þjálfun í að hugsa á gagnrýninn hátt um hvað 

samskipta- og félagsleg áreitni er. Vegna þess hve samskiptaáreitni getur 

gegnsýrt allt þarf ráðgjafinn að hafa í huga að hugsanlega hafi stúlkurnar 

bæði verið í hlutverkum þolanda og geranda á sama tíma. Umræðufundir geta 

líka reynst vel fyrir stúlkur þar sem þær tengjast hver annarri og geta talað 

um svipaða reynslu um leið og þær læra að takast á við árekstra og 

samkeppni við jafningjana. Nærgætin leiðsögn ráðgjafa getur byggt upp 

jákvæðni meðal stúlknanna um að berjast gegn samskipta- og félagslegri 

áreitni.  

Stuðningur stjórnenda, kennara og foreldra er nauðsynlegur. Gera þarf 

öllum grein fyrir markmiðum umræðufundanna og upplýsa um skipulag 

þeirra. Það þarf að fá alla til leggja eitthvað til samstarfsins. Sýna þarf 

nærgætni þegar fjallað er um hópinn og gott er að fá þær sem mynda hópinn 

til að setja niður á blað hvers þær vænta af hópastarfinu.  

Þegar umræðuhópur er settur af stað þarf að: 

 Nota viðeigandi (aldurstengt) skipulag sem er fjölbreytt og 

skemmtilegt. 

 Tryggja samþykki og stuðning skólastjórnenda. 

 Skipuleggja allt vandlega (hve margir fundir, hvar og hvenær). 

 Mælast til að kennarar leggi sitt af mörkum, eins og að vísa 

stúlkum í hópinn. 

 Auglýsa umræðufundina fyrir stúlkur (auglýsingar á töflu og 

tilvísanir frá námsráðgjafa). 

 Kanna tilvísanir, þar á meðal áhuga stúlkna og finna hverjar henta 

saman í umræðuhóp. 

 Afla upplýsinga um þær stúlkur sem koma til greina í hópinn, 

vanda valið. 

 Sjá til þess að leyfi foreldra sé til staðar. 

 Fá skriflegar væntingar stúlknanna í hópnum og loforð þeirra um 

að fylgja málstaðnum. 
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Minna þarf stúlkurnar á að láta kennara vita þegar þær eru á umræðufundum. 

Þá getur hann styrkt þær í því sem þær eru að gera og um leið upplýst um það 

sem fram fer í kennslustundinni sem þær missa af (Field o.fl., 2009, bls. 68). 

Field og félagar (2009, bls. 96) settu saman námskrá fyrir umræðufundi í 

þeim tilgangi að aðstoða stúlkur við að þroska heilbrigða samskiptafærni hver 

gagnvart annarri og vinna úr árekstrum á viðeigandi hátt. Hópmeðferð getur 

verið öflugri en einstaklingsráðgjöf þar sem hún gefur stúlkum færi á að 

hlusta og læra hver af annarri í öruggu, styðjandi og uppbyggjandi umhverfi. 

Stúlkurnar þurfa að átta sig á hvað felst í heilbrigðum vinskap og hvernig 

hægt er að vinna úr erfiðum samskiptum á jákvæðan hátt. Sum vinátta er svo 

sterk að hún getur haldið áfram þrátt fyrir árekstra. Stúlkur verða að geta 

áttað sig á að það er ekki gott að halda í vinskap þar sem alltaf er 

tilfinningaleg spenna. 

Í litlum hópi getur meðferð og umræða farið fram með umhyggju (m.a. 

með því að hjálpa öðrum með eigin framlagi), yfirsýn (átta sig á að það eru 

ekki bara stúlkur sem lenda í vandræðum með vini og þær hugsanir og 

tilfinningar sem því fylgja), væntingum (að heyra hvernig öðrum hefur tekist 

að vinna sig í gegnum vandræði með vini) og félagslegu námi (heyra hvernig 

aðrir hafa tekist á við vandamál og tileinka sér þá leikni og um leið fá svörun 

frá stúlkunum í hópnum). Þetta hentar sérstaklega vel í vinnu með 

unglingum. 

Skólar hafa val um fleiri leiðir þegar unnið er með einelti eða erfið 

samskipti nemenda. Agastefnur með forvarnargildi og ýmsar forvarnar- og 

meðferðaráætlanir eru til sem skólar geta tileinkað sér. Má þar nefna 

eineltisáætlun Olweusar (2006) og á svipuðum nótum er nálgun Besag (2006) 

þar sem hugað er sérstaklega að stúlkum. Þeirra aðferðafræði byggir á að 

bekkjarstjórnun, bekkjarfundir, bekkjarreglur og bekkjarbragur skipta máli. 

Þátttaka starfsmanna þar sem samræmd viðbrögð þeirra og þekking um hvað 

þarf að gera er rædd á umræðufundum og eftirlitskerfið er krufið. Sharp o.fl. 

(2000) vitna í kenningar Anatol Pikas, sem lítur á einelti sem hópofbeldi 

vegna þess að það felur í sér árás gegn einstaklingum. Unnið er út frá því að 

gerendur átti sig á þeirri vanlíðan sem þeir valda með hegðun sinni en forðast 

er að nota ásakanir. Önnur nálgun á úrvinnslu eineltismála kemur frá Rigby 

(2012). Hann leggur áherslu á að skoða þær fýsnir eða langanir sem liggi að 

baki verknaði. Kanna hvað hvetji einstakling til árásargjarnrar hegðunar og 

reyna að tengja það þeim fýsnum sem hegðunin reyni að fullnægja. Að 
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lokum má nefna Allen (2010, bls. 200–204) sem segir að einelti sé 

kerfisbundið vandamál sem allir starfsmenn skóla þurfi að vera meðvitaðir 

um. Hún setur fram fimm skrefa viðbragðsáætlun vegna tilkynninga um 

einelti og vinnu með það og vill takamarka umhverfisáhrif á nemendur. 

Nauðsynlegt er að fylgja eineltismálum eftir. Ef einelti eða árásargjörn 

hegðun hefur átt sér stað og skólinn hefur sett í gang ferli til að vinna eftir 

þarf að fylgjast með málinu þar til það er úr sögunni. Olweus segir að 

mikilvægt sé að samhæfa allt eftirlitskerfi skólans til að „tryggja að hinn 

minnimáttar sé ekki skilinn eftir varnarlaus gagnvart nýju áreiti“ (Olweus, 

2006, bls. 41). Hann bendir á að allir starfsmenn þurfi að vera upplýstir og 

vakandi gagnvart framkomu og áreitni nemenda og grípa þurfi umsvifalaust 

til aðgerða til að vernda viðkomandi. Nemendur þurfa að láta vita ef áreitni 

eða árásargjörn hegðun heldur áfram eftir íhlutun (Field o.fl., 2009, bls. 92). 

Viðtöl við einstaklinga eða hópa þurfa að fara fram með reglulegum hætti þar 

til tryggt er að einelti eða áreitni sé örugglega lokið. Kennarar þurfa að sýna 

að þeir fylgist með og taki málið alvarlega. Ef hópurinn stendur ekki við það 

sem var ákveðið þarf að vinna áfram með einstaklingana, fá þá í viðtöl og 

höfða til ábyrgðar hvers og eins í hópnum gagnvart áreitinu (Roland og 

Vaaland, 2003, bls. 41). 

Ein leið til eftirfylgni er að gera langtímaáætlun fyrir þær stúlkur sem 

verða oftar en aðrar þolendur árásargjarnrar hegðunar. Þessi áætlun þarf að 

byggja á því að gera stúlkurnar meðvitaðri um eigin styrkleika og gæði 

vináttunnar. Það þarf að hjálpa þeim að nálgast þá sem gætu svarað kalli um 

vináttu og hvetja þær til að reyna að eignast vini t.d. með því að fá þær til að 

ræða hvaða stúlkur þær gætu hugsað sér sem vinkonur eða hvort þær viti um 

stúlkur sem hugsanlega vildu vera vinkonur þeirra. Þá er hægt að koma á vina 

eða námshópum þar sem eru stúlkur með svipaða hæfileika og áhugamál. 

Þessu þarf að fylgja eftir af umsjónarkennara eða ráðgjafa sem aðstoðar 

stúlkurnar við samskiptin (Field o.fl., 2009, bls. 93). Öll eftirfylgni kostar 

aukið eftirlit og meðvitund allra starfsmanna skólasamfélagsins um vandann. 

Upplýsingar þurfa að berast til foreldra, halda þarf reglulega fundi ráðgjafa 

eða umsjónarkennara með þolendum, gerendum og foreldrum þar sem farið 

er yfir stöðuna og nauðsyn þess að stúlkurnar segi frá. 

Þær aðferðir við íhlutun í skólastarf, vegna eineltis eða áreitni, sem 

nefndar eru hér að framan gera ráð fyrir að það takist að ljúka málum á 

farsælan hátt. Ekki er það alltaf svo. Ef ekki tekst að vinna með mál í skóla 
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má vísa því til yfirmanna skólamála í héraði sem þá leita leiða til aðstoðar og 

úrlausna. Síðasta úrræði ef ekki tekst að vinna með einelti eða áreitni í 

heimabyggð er að vísa málinu til fagráðs um einelti sem komið var á skv. 

reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum. 

Fagráðið skoðar og metur mál sem því berast en þangað eiga ekki erindi 

önnur mál en þau sem hefur ekki náðst að leysa innan skóla eða sveitarfélags 

þrátt fyrir aðkomu allra hlutaðeigandi aðila (Mennta- og menninga-

rmálaráðuneytið, e.d.). 

Ekki eru allir sammála um að íhlutun í allt skólasamfélagið geti verið af 

hinu góða. Letendre og Smith (2011, bls. 49 ) telja að íhlutun sem hefur áhrif 

á allt skólaumhverfið og feli meðal annars í sér að byggja upp færni stúlkna, 

geti verið viðsjárverð, sérstaklega ef hún er lögð fyrir yngri stúlkur. Varasamt 

sé að fara með þær í svona áætlun, þar sem ungar stúlkur geti aðlagað það 

kyngerðri dagskrá sem getur leitt til samskiptaáreitni eða stúlknaofbeldis. 

Áætlun verður að miða að öruggu skólaumhverfi þar sem dregið er úr 

áreitni í samskiptum og stuðlað er að samskiptum sem byggja á jákvæðni og 

virðingu. Það er hagur allra sem tengjast skólasamfélaginu, starfsmanna 

skólans, foreldra og nemenda að byggja upp umhverfi þar sem nemendum 

líður vel, þar sem væntumþykja og samkennd eru ríkjandi og samstarf er um 

skólabraginn og skólastarfið. 

2.5 Samantekt og rannsóknarspurningar 

Í upphafi kaflans voru settar fram skilgreiningar á hugtökunum einelti og 

áreitni. Þá var fjallað um samskipti stúlkna og því fylgt eftir í nokkrum 

undirköflum. Kenningar um það hvers vegna stúlkur nota samskiptaáreitni 

voru skoðaðar. Kenningarnar segja okkur að stúlkur hafi mikla þörf fyrir að 

keppa hver við aðra og að falla í hópinn. Fjallað var um stúlkurnar og 

vinkonuhópinn en vinátta og vinsældir skipta stúlkur miklu máli. Tryggð 

vinkvenna og traust er stúlkum mikilvægt. Einkenni þolenda og gerenda voru 

til umfjöllunar. Þar kom fram að erfitt getur verið að átta sig á 

samskiptaáreitni og hverjir eru þolendur og gerendur hennar. Kafli um það 

hvernig foreldrar geta stutt dætur sínar kom næst. Þar var m.a. farið í gegnum 

nokkrar reglur sem foreldrar geta haft til viðmiðunar til að átta sig á dætrum 

sínum og þeim aðstæðum sem þær eru í. Fjallað var um bjargir skólans og 

þær leiðir sem skólinn getur farið til að vinna með erfið samskipti nemenda. 
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Áhersla var lögð á umfjöllun um aðferð Field o.fl. (2009). Aðferðin er 

þrískipt og var fjallað um öll stig hennar en aðaláherslan lögð á þriðja stigið. 

Þar er fjallað um umræðufundi sem eina leið til að vinna með stúlkur í vanda. 

Þá var rætt um mikilvægi þess að fylgja málum eftir þar til þeim er endanlega 

lokið.  

    Í framhaldi af umfjöllun um fræðin eru rannsóknarspurningarnar settar 

fram. Markmið rannsóknarinnar var annars vegar að öðlast dýpri skilning á 

einelti meðal stúlkna og erfiðum samskiptum þeirra og hins vegar að þróa 

leið sem gæti nýst þegar unnið er með einelti og erfið samskipti í 

stúlknahópum. Leitað var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Í hverju felst samskiptavandi stúlkna í einum ákveðnum hópi í 

grunnskóla? 

 Hvernig nýtist aðferð umræðufunda í vinnu með hóp stúlkna 

sem eiga í erfiðum samskiptum? 
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3. Rannsóknin  

Kaflinn hefst á umfjöllun um starfendarannsóknir. Því næst er sagt frá 

rannsóknarferlinu, hvernig staðið var að öflun rannsóknargagna og úrvinnslu 

þeirra. Fjallað er um þátttakendur, val á rannsóknarhópi, aðgerðarhópinn og 

aðkomu skólans, viðtöl og kannanir, foreldra og umræðufundina. Einnig 

verður fjallað um réttmæti rannsókna og um siðferðileg álitamál. Sagt er frá 

tilskyldum leyfum. Að lokum er samantekt á kaflanum. 

Þegar hugað var að leið til að vinna með erfið samskipti stúlkna var 

ákveðið að styðjast við líkan Field o.fl. (2009) þar sem umræðufundir eru 

notaðir til að vinna með stúlkur. Líkanið var þýtt og síðan forprófað skólaárið 

2012–2013 á tveimur stúlknahópum í grunnskóla. 

3.1 Starfendarannsókn 

Rannsókn þessi er starfendarannsókn, sem byggir á rannsókn á árangri 

íhlutunar til að bæta samskipti innan tiltekins hóps stúlkna, samvinnu við 

kennara, stuðningi við skólasamfélagið og auknu samstarfi skóla og foreldra. 
Kjarninn í starfendarannsóknum er eins og heitið gefur til kynna  

að tengja saman starf og rannsóknir þannig að úr verði rannsóknarferli 

í höndum starfsmanna eða þátttakenda sjálfra þar sem þeir takast á 

hendur skoðun og ígrundun á eigin störfum og aðstæðum og aðgerðir 

til að breyta þeim 

      (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 347). 

Starfendarannsókn varð fyrir valinu þar sem rannsakandi ætlaði að kanna 

hvernig umræðufundir nýtast í vinnu með hóp stúlkna sem eiga í erfiðum 

samskiptum. Grunnhugmyndin í starfendarannsóknum er að læra í starfi, taka 

til athugunar reynslu sem rannsakandi verður fyrir, með þeim ásetningi að 

hann átti sig betur á því sem gert er og hvaða afleiðingar gerðir manns hafa. Í 

starfendarannsóknum eru teknir til athugunar afmarkaðir þættir í 

skólastarfinu og prófaðar nýjar leiðir, í þessu tilfelli umræðufundir og kannað 

hvernig til tekst. Lykilatriðið er alltaf skráning og gagnasöfnun, að skrá það 

sem gerist og afla gagna um það sem gert er, þannig að rannsakandi hafi 
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gögn í höndunum til að greina og ræða um við aðra. Æskilegt er að 

rannsakandi og þeir kennarar sem hann vinnur með að rannsókninni hittist 

reglulega til að fara yfir gögn sem þeir afla. Í slíkum hópum gefst fólki líka 

tækifæri til að læra hvert af öðru og þróa þannig hugmyndir sínar og hugsun, 

bæði sem rannsakendur og kennarar (Hafþór Guðjónsson, 2008). Þar sem 

markmið þessarar rannsóknar er m.a. að öðlast dýpri skilning á einelti og 

erfiðum samskiptum stúlkna getur starfendarannsókn virkað sem fagleg 

sjálfsmeðferð, þar sem rannsakandinn leitar reynslu í samskiptum við 

stúlkurnar. Það getur haft áhrif á tilfinningar, andlega virkni og aukna 

sjálfsvitund hans. Við slíka reynslu getur rannsakandinn þurft að 

endurskipuleggja framsetningu, tjáningu og huglæg sjónarmið sín og átta sig 

betur á þeim gildum sem felast í starfi hans (Elliott, 2013, bls. 8).  

McNiff, Lomax og Whitehead (1996, bls. 8) segja að starfendarannsókn 

geti leitt til: 

 Persónulegs þroska. 

 Betri faglegrar færni. 

 Aukinna gæða á stofnuninni sem starfað er við. 

 Framlags sem geti orðið samfélaginu til gagns. 

Þau horfa á orðin tvö sem samsett mynda orðið starfendarannsókn. Orðið 

starf felur í sér, að gera – áform – skuldbindingu – áhugahvöt – örvun. Orðið 

rannsókn vísar til þess – að fylgjast með – varkárni – aga – sannana – 

marksækni og skipulags. Starfendarannsókn felur í sér að vinna vísvitandi að 

því að koma hugmyndum í framkvæmd og gefa þeim gildi (McNiff o.fl., 

1996, bls. 9). 

Trúverðug starfendarannsókn byggir á fræðilegum grunni, þar sem notuð 

eru fjölbreytt rannsóknargögn og aðferðir til að afla þeirra. Augu, eyru og 

ímynd rannsakandans eru rannsóknartækið sem hann notar til að kynnast 

nemendum, þróa starfið og styrkja sjálfsmyndina. Gagnasöfnun á að fanga 

reynslu og sýn þátttakenda (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 3).  

 

3.2 Rannsóknarferlið 

Unnið var samkvæmt hugmyndum Field o.fl. (2009, bls. 55–70) um íhlutun í 

þremur stigum í skólastarfið. Unnið var með stúlkur í litlum umræðuhópi í 
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samvinnu við skólastjórnendur, umsjónarkennara og foreldra. Stefna skólans 

í eineltismálum var skoðuð. 

Íhlutunin gekk út á það að vinna með einn stúlknahóp í grunnskóla og að 

fyrir væri samskiptavandi í hópnum. Rannsóknin fólst í að rannsaka árangur 

íhlutunarinnar. Unnið var eftir ákveðnu skipulagi Field o.fl. (2009) sem m.a. 

fól í sér tíu umræðufundi, byggða á hópvinnu. Stuðst var við forvinnu þar 

sem þegar hafði verið unnið með umræðufundaformið til reynslu í tveimur 

grunnskólum. Rannsóknin stóð í 12 vikur. 

Gagnasöfnun fór fram frá ágúst til nóvember 2013. Gögnin voru fengin 

með viðtölum, fundum og fundargerðum, spurningalistum, umræðufundum, 

verkefnum og dagbókarskrifum (fylgiskjöl 5, 6, 7 og 9). 

Nauðsynlegt er að skrá nákvæmlega allar upplýsingar sem safnað er og 

koma þeim inn í gagnasafn eftir númerum eða þemum, þetta getur aukið gæði 

gagnanna. Gott er að sýna öðrum niðurstöðurnar úr gagnavinnslunni til að fá 

víðari sýn á þær. Hugmyndin er að halda gögnunum meðfærilegum þannig að 

þau nýtist vel við vinnuna (Creswell, 2008, bls. 611). 

Dagbókarskrif eru hluti af daglegum vinnubrögðum rannsakandans sem 

skráir jafnóðum mikilvægar upplýsingar um gang mála, hugsanir, viðhorf og 

líðan sína, vandamál og úrlausn þeirra og þörfina fyrir að breyta áætlun eða 

stefnu rannsóknar (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 

354).  

Val á rannsóknarhópi 

Á vordögum 2013 var auglýst eftir grunnskóla til samstarfs. Leitað var eftir 

stúlknahópi í 7.–9. bekk. Viðbrögð urðu góð og stóð valið á endanum milli 

átta stúlknahópa. Valinn var hópur átta stúlkna í 9. bekk meðal stórs 

grunnskóla með tveimur bekkjardeildum í árgangi og voru stúlkurnar úr 

báðum bekkjardeildum. Svo virðist sem vandamálin í hópnum hafi náð 

einhver ár aftur í tímann en magnast töluvert á síðasta skólaári. Unnið hafði 

verið með stúlkurnar átta síðasta vetur en ekki tókst að ljúka þeirri vinnu, 

hvorki gagnvart foreldrum né stúlkunum. Skólastjórinn brást við 

auglýsingunni og kallaði eftir samstarfi. Þarna var komið viðfangsefni sem 

hentaði rannsókninni vel.  

Þegar búið var að velja skóla sem var tilbúinn til samstarfs var á 

vordögum fundað með umsjónarkennurum og stjórnanda stoðþjónustu 
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skólans. Rætt var um hópinn, átta vinkonur í erfiðum samskiptum, sem 

umsjónarkennarar töldu að m.a. mætti tengja stærð hópsins. Ákveðið var að 

hittast í ágúst, þegar kennarar væru komnir til starfa, til að skipuleggja 

vinnuna. 

Stúlkunum í rannsóknarhópnum voru gefin nöfn: Anna, Birta, Dagný, 

Elín, Fríða og Helga. Í upphafi var gert ráð fyrir að stúlkurnar yrðu átta en 

tvær þeirra fluttu úr sveitarfélaginu um sumarið. Þær fengu nöfnin Guðrún og 

Ingunn þar sem þær koma við sögu þrátt fyrir brottflutning. 

 

Aðgerðarhópurinn og samvinna við skólann 

Um miðjan ágúst var fyrsti formlegi fundurinn haldinn. Á þann fund mættu 

skólastjóri, deildarstjóri, tveir umsjónarkennarar og rannsakandi. Þessi hópur, 

að skólastjóra frátöldum, myndaði aðgerðarhóp sem kom að verkefninu og 

skipulagi þess. Hlutverk aðgerðarhóps var að stýra vinnunni í skólanum og 

fylgja henni eftir. Sú vinna fólst í því að vera í samskiptum við foreldra og 

boða þá til fundar við upphaf og lok verkefnis, ákvarða tímasetningar viðtala 

við stúlkurnar, umræðufunda og funda aðgerðarhóps. Síðast en ekki síst var 

hlutverk aðgerðarhóps að vera rannsakanda innan handar sem rýnihópur um 

verkefnið og framgang þess. Það er mat McNiff o.fl. (1996, bls. 109) að 

nauðsynlegt sé að hafa aðgerðarhóp sem styðji rannsakanda, hópurinn þarf að 

vera leiðbeinandi, gefa svörun á vinnuna og um leið horfa gagnrýnum augum 

á rannsóknina og vinnubrögðin. Á fundum aðgerðarhóps komu fram 

ábendingar um fundina og stúlkurnar sérstaklega sem komu að góðum notum 

við skipulag vinnunnar. Námsráðgjafi og sálfræðingur skólans voru til taks. 

Þeir voru upplýstir um gang mála, fundað var með námsráðgjafa og 

sálfræðingur kom að vinnu með stúlkurnar ef upp komu mál milli 

umræðufunda. Þá upplýsti deildarstjóri aðra skólastjórnendur reglulega um 

verkefnið. Eineltisteymi skólans vann jafnframt að endurskoðun eineltis-

áætlunar skólans. 

Á þessum fyrsta fundi var verkefnið kynnt, tímarammi þess og skipulag. 

Þá kom í ljós að sennilega yrðu ekki nema sex stúlkur í hópnum þar sem tvær 

þeirra hefðu flutt úr sveitarfélaginu um sumarið. 

Ákveðið var að byrja á viðtölum við stúlkurnar í lok ágúst og fyrsti 

umræðufundurinn yrði strax að þeim loknum. 
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Sent var bréf til foreldra (fylgiskjal 4) með milligöngu umsjónarkennara. Í 

því bréfi var rannsókninni lýst, markmiðum og ferli og jafnframt beðið um 

upplýst samþykki foreldra vegna þátttöku dætra þeirra í rannsókninni. 

Í lok ágúst hafði borist samþykki allra foreldra. Póstur var sendur til 

aðgerðarhóps, þakkað fyrir góða samvinnu og minnt á að komið væri að 

viðtölum. Skólinn útvegaði rými til afnota, sem hægt var að ganga að vísu, 

þegar viðtölin fóru fram og þegar umræðufundir voru haldnir.  

Að loknum fyrri viðtölum var fundað með aðgerðarhópi þar sem viðtölin 

voru rædd. Kennarar sögðu stúlkurnar sáttar. Dagsettir voru umræðufundir og 

foreldrafundur. Umræðufundunum tíu var dreift um stundaskrá stúlknanna 

þannig að þær misstu sem fæsta tíma í hverju fagi. Fundirnir voru haldnir 

vikulega en misjafnt á hvaða vikudag þeir röðuðust, en enginn fundur var þá 

viku sem haustfrí var í skólanum.  

Aðgerðarhópur fundaði reglulega í tengslum við umræðufundina og farið 

var yfir gang mála hverju sinni, rýnt í starfshættina og athugasemdum komið 

á framfæri á báða bóga. Síðasti fundur aðgerðarhóps var haldinn um miðjan 

nóvember 2013, þegar ferlið var gert upp og samstarfinu lokið formlega. 

Aðgerðarhópurinn fundaði ellefu sinnum. 

Allt skipulag af hálfu skólans stóðst. Rannsakandi skoðaði eineltisáætlun 

skólans og benti á að endurskoða þyrfti hana. Hún reyndist vera nokkurra ára 

gömul „drög“ að áætlun og var mjög yfirgripsmikil. Nauðsynlegt var að 

einfalda hana og setja til umfjöllunar í starfsmannahópnum. Aðgerðarteymi í 

eineltismálum fór í þá vinnu. Við lok rannsóknar var rætt við 

skólastjórnendur sérstaklega og þeir fengnir til að meta vinnuna með 

stúlkurnar og umræðufundina. 

Söfnun gagna  

Rannsakandi safnaði gögnum á meðan á rannsókninni stóð, hélt utan um öll 

samskipti og tölvupósta og skráði allar fundargerðir. Skráð var í dagbók á 

hverjum degi þar sem ígrundun fór fram, auk þess sem hugrenningar voru 

skráðar eftir hvern fund. Fundir voru ígrundaðir með áherslu á samskipti 

stúlknanna, samskipti rannsakanda og þátttakenda, hópanda, skipulag 

umræðufunda og verkefnin sem lögð voru fyrir.  
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    Viðtöl voru tekin við stúlkurnar áður en umræðufundir hófust og eftir að 

þeim lauk. Markmiðið með fyrri viðtölunum var að rannsakandi kynntist 

stúlkunum, áttaði sig á þeim og líðan þeirra, viðhorfum þeirra til hópsins og 

samskipta innan hans. Markmiðið með seinni viðtölunum var að kanna hug 

stúlknanna til umræðufundanna og hvort vinnan hefði breytt einhverju í 

samskiptum þeirra. Viðtöl eru hentug aðferð til að afla nákvæmra upplýsinga 

um skoðanir, tilfinningar, skynjun, viðhorf og væntingar viðmælenda. Í 

viðtölum geta nemendur rætt um þá þætti sem annars hefðu ekki komið til 

umræðu (Field o.fl., 2009, bls. 30; Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137).  

Notuð voru hálfopin viðtöl. Stuðst var við fyrirfram gerðan spurningaramma 

en viðmælendur voru ekki hindraðir í svörum sínum. Þeim leyfðist að tjá sig 

frjálst í þeim svörum sem gefin voru við spurningum sem fyrir voru lagðar 

(Hafdís Ingvarsdóttir, 2013, bls. 340). Rannsóknin var útskýrð fyrir 

stúlkunum, rætt um trúnað og þeim gert ljóst að þær gætu hætt hvenær sem 

væri á tímabilinu ef þær væru ósáttar. Þeim var gefinn kostur á að spyrja út í 

verkefnið. Viðtölin voru hljóðrituð, skráð frá orði til orðs, efnisgreind og sett 

upp í greiningarlíkön. Rannsakandi skráði hjá sér minnispunkta meðan á 

þeim stóð. 

    Spurningalistar sem finna má hjá Field og fl. (2009, bls. 44–45) voru 

notaðir til að kanna félagstengsl, samskipti og áreitni í stúlknahópnum. Auk 

þess var tengslakönnun lögð fyrir í árgangi stúlknanna. Markmiðið var að 

kanna einelti og tengsl meðal bekkjarsystkina, upplifun og líðan stúlknanna 

bæði áður en farið var af stað og eftir að rannsókninni lauk og því voru 

spurningalistar notaðir (Field o.fl., 2009, bls. 40–42).  

    Við upphaf rannsóknar voru spurningalistar lagðir fyrir stúlkurnar, í lok 

viðtalanna. Með spurningalistum er hægt að fá fram miklar upplýsingar um 

reynslu, skoðanir og viðhorf þeirra sem spurðir eru. Spurningalistar geta 

verið gagnlegir þegar unnið er að íhlutun í bekk þar sem hægt er að nálgast 

víðfeðmar upplýsingar og auðvelt að safna þeim. Spurningalistarnir byggðust 

annars vegar á já og nei spurningum þar sem stúlkurnar voru spurðar hvort 

þær hefðu lent í eða tekið þátt í ákveðinni hegðun. Hins vegar voru lagðar 

fyrir stúlkurnar klípusögur og þær spurðar um eigin viðbrögð, hversu særðar 

þær yrðu ef þær lentu í ákveðnum aðstæðum og hvort þær hefðu lent í slíkum 

aðstæðum. Markmiðið með spurningalistunum var að átta sig á stúlkunum, í 

hvaða aðstæðum þær hefðu lent og kanna viðhorf þeirra til þeirra sjálfra. Með 

fyrirlögn spurningalistanna mátti ætla að auðveldara væri að átta sig á 
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viðhorfum stúlknanna til erfiðra samskipta og samskipta þeirra innan hópsins. 

Niðurstöður voru nýttar í umræðuhópnum og jafnframt við úrvinnslu 

rannsóknar.  

    Á miðju tímabili, í viku 39, var tengslakönnun (fylgiskjal 9) lögð fyrir 9. 

bekkinga í skólanum. Tengslakönnun eða greining á félagstengslum, er tæki 

sem nota má til að greina félagstengsl og samskipti einstaklinga í hópnum. 

Ætlunin var að sjá hvar stúlkurnar stæðu miðað við hópinn og einnig að 

skanna hvort huga þyrfti sérstaklega að einhverjum öðrum nemendum í 

árganginum. Hvar standa nemendur miðað við heildina? Eru einhverjir 

útundan? Hverjir eru vinsælu krakkarnir? Í tengslakönnuninni þurftu 

nemendur að skrá nöfn þriggja einstaklinga af hvoru kyni sem þeir töldu að 

liði vel í skólanum, ættu marga vini, væri strítt eða stríddu. Nauðsynlegt var 

að fá álit allra nemenda í árganginum til að könnunin yrði marktækari. Unnið 

var úr tengslakönnuninni og umsjónarkennarar og deildarstjóri upplýstir um 

stöðuna. Það var síðan þeirra að vinna með niðurstöður í bekkjum sínum. 

Foreldrar  

Kynningarfundur fyrir foreldra var haldinn eftir að fyrri viðtölum við 

stúlkurnar var lokið og fyrsti umræðufundur hafði verið haldinn. Þetta var í 

byrjun september 2013. Í upphafi voru foreldrarnir beðnir um að lýsa dætrum 

sínum. Það sama þurftu stúlkurnar að gera á fyrsta umræðufundi, er þær lýstu 

sjálfum sér. Þetta tengdi rannsakanda betur við stúlkurnar og foreldrana og 

var líka gert til að foreldrarnir kynntust hinum stúlkunum í hópnum betur. 

Foreldrum var gerð grein fyrir erfiðri stöðu í samskiptum stúlknanna, 

markmiðum hópvinnunnar á umræðufundunum og þeir upplýstir um það 

skipulag sem stuðst var við. Foreldrar voru jákvæðir og sögðu það vera 

forréttindi dætra sinna að fá að taka þátt í rannsókninni, að fá einhvers konar 

námskeið í samskiptum. Foreldrarnir fengu skipulag umræðufunda, tíma-

setningar þeirra og fundarefni í hendur. Ætlast var til að þeir ræddu við dætur 

sínar heima um það sem gerðist í skólanum. Foreldrum var haldið upplýstum 

um gang mála og fengu sendar upplýsingar í tölvupósti eftir hvern 

umræðufund, þar sem þeir fengu að vita hvernig hópvinnan gekk og hvaða 

málefni yrði tekið fyrir næst. Öll samskipti við foreldra á meðan á rannsókn 

stóð fóru fram  með tölvupósti.  
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    Um miðjan nóvember var seinni fundurinn með foreldrum haldinn þar sem 

verkefnið var rætt og metið. Aðgerðarhópur og rannsakandi ræddu þá um 

niðurstöður umræðufundanna við foreldra og fengu þeirra viðhorf til 

fundanna og samskipta stúlknanna. (Fylgiskjal 8, bréf til foreldra). 

 

Umræðufundirnir 

 

Uppbygging umræðuhópanna byggði á vinnulagi Field o.fl. (2009). Þau segja 

að litlir hópar virki mjög vel þegar stúlkum er boðið að ræða um samskipta- 

og félagslega áreitni. Unnið var með stúlkunum og þær þjálfaðar til að hugsa 

á gagnrýninn hátt um hvað samskipta- og félagsleg áreitni er, hvers vegna og 

hvernig hún er notuð og hvernig einstaklingar (þolendur og gerendur) geti 

lært að takast á við þá úrslitakosti sem í boði eru. Miðað er við að í hópi séu 

fjórar til tíu stúlkur og þær hittist í 10 skipti (Field o.fl., 2009, bls. 67). 

Umræðufundirnir fóru af stað í byrjun september og sá rannsakandi alfarið 

um þá. Á fyrsta umræðufundi settu stúlkurnar sér reglur um samskipti. Þá var 

líka kynntur til leiks hveitikarlinn Jói, sem stúlkunum þótti gott að handleika 

ef þær vildu tjá sig eða voru stressaðar. Umræðufundirnir með stúlkunum 

voru tíu eins og áður sagði. Ýmis verkefni voru unnin á umræðufundunum 

sem öll tengdust á einhvern hátt áreitni og hegðun. Unnið var með fjórar 

skilgreiningar á hegðun sem stúlkurnar þurftu að máta sig við; áreitni, dulda 

áreitni, ákveðni og sjálfsöryggi, óvirkni eða aðgerðarleysi. Einstaka sinnum 

var heimavinna milli funda sem fólst í því að stúlkurnar áttu að líta í eigin 

barm eða hugsa til einhverra sem þurftu uppörvun. Umræðufundirnir fóru 

fram samkvæmt dagskrá, stúlkurnar mættu samviskusamlega á fundina og 

stóðu sig vel. Rannsakandi skráði niðurstöður hvers umræðufundar að fundi 

loknum. 

3.3 Um réttmæti rannsóknar 

Réttmæti felur í sér mælikvarða á sannleika eða nákvæmni fullyrðingar 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 27). Það kristallast í spurningunni um 

hvort verið sé að mæla það sem við höldum að við séum að mæla eða hvort 

rannsóknaraðferðin rannsaki það sem henni er ætlað að rannsaka (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 223). Gengið er út frá því 

að rannsakandinn sé virkur þátttakandi í að skapa rannsóknargögnin, að 
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reynsla hans og þekking endurspeglist í þeim eins og í öllu rannsóknarferlinu. 

Annað sjónarhorn er hve vel niðurstöður leiða til athafna sem bæta aðstæður 

og ástand fólks. Tjáning, tungumál og beiting þess, tíminn sem gefst til að tjá 

sig, fjöldi viðtala og tímasetningar eru allt þættir sem þarf að hafa í huga við 

að meta réttmæti niðurstaðna. Dagbókarskrif þar sem rannsakandi skráir 

hugrenningar sínar og ákvarðanir eru gagnleg í þeim tilgangi. Ítarleg, 

fjölbreytileg og tæmandi gögn eru hornsteinar réttmætra rannsóknargagna 

(Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 79–80). 

McNiff o.fl. (1996, bls. 108) segja að réttmæti rannsóknar felist m.a. í:  

 að rannsakandi sýni á sannfærandi hátt að hann hafi gert það 

sem lagt var upp með.  

 að rannsakandi geti sannfært jafningja sína um að þekkingu 

hans sé hægt að taka alvarlega.  

 að rannsakandi geti sýnt stjórnendum sínum að hann hafi 

bætt vinnubrögð þannig að hægt sé að aðlaga þau 

vinnustaðnum. 

 að þeir sem rannsakandi hefur verið að vinna með séu 

sammála um að hann hafir vakið áhuga þeirra og að þeir njóti 

lífsins betur eftir íhlutun hans. 

 að fræðasamfélagið geti samþykkt það sem rannsakandi 

hefur fram að færa. 

    Stefnt var að því við þessa rannsókn að hafa sem fjölbreyttastan 

gagnagrunn til að byggja niðurstöður á. Rannsakandi lagði áherslu á að meta 

niðurstöður með opnum huga og heiðarleika. Rannsakandi verður að sýna frá 

upphafi að honum sé treystandi, hann haldi loforð og upplýsi um gang 

verkefnis. Í því samhengi er trúnaður og virðing við þátttakendur mikilvæg 

þar sem túlkun er rannsakandans og á hans ábyrgð. Rannsókninni var ætlað 

að varpa ljósi á erfið samskipti stúlkna og leiðir til að vinna með þau. 

Þekking sem verður til vegna samstarfs rannsakanda og þátttakenda á að 

auðga og bæta starf beggja (McNiff o.fl., 1996, bls. 34). 

3.4   Siðferðileg álitamál  

Siðferðileg álitamál koma gjarnan upp enda eru mannleg samskipti í eðli sínu 

siðferðileg. Í rannsókninni var unnið með börn og skólasamfélag og þurfti 
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trúnaður og traust að ríkja milli rannsakanda og viðmælenda. Siðferðileg 

skírskotun hvetur til þess að rannsakandi sýni þátttakendum virðingu, sé þeim 

trúr, heiðarlegur og nákvæmur og fylgi þeim aðferðalegu forsendum sem 

hann lagði upp með í rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 144–145; 

Sigurður Kristinsson, 2013, 73–75). Þátttakendur verða að vera vel upplýstir 

um verkefnið og markmið þess. Samþykki þeirra og foreldra, ef um börn er 

að ræða, þarf að liggja fyrir áður en farið er af stað. Þátttakendur eiga að hafa 

fullt frelsi til að draga sig út úr rannsókninni ef þeir eru ekki sáttir. 

Heiðarleiki, friðhelgi einkalífs, gagnaleynd og nákvæmni í vinnubrögðum 

verður að vera tryggð (McNiff o.fl., 1996, bls. 34; Mustafa, 2011, bls. 27; 

Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73–76).  

    Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (fylgiskjal 1). Sótt var um leyfi 

til skólayfirvalda í sveitarfélaginu þar sem rannsóknin fór fram (fylgiskjal 2). 

Skólastjóri veitti sitt leyfi (fylgiskjal 3). Upplýst samþykki allra foreldra 

þeirra stúlkna sem unnið var með í rannsókninni lá fyrir áður en farið var af 

stað og upplýst, óþvingað samþykki stúlknanna. Nöfnum þátttakenda var 

breytt.  

3.4 Samantekt 

Í kaflanum var fyrst fjallað um starfendarannsóknir. Markmiðið með þeim er 

að læra í starfi, taka til athugunar reynslu sem rannsakandi verður fyrir, í 

þeim tilgangi að hann átti sig betur á því sem gert er og hvaða afleiðingar 

gerðir manns hafa. Í starfendarannsóknum eru teknir til athugunar afmarkaðir 

þættir í skólastarfinu, prófaðar nýjar leiðir, í þessu tilfelli umræðufundir, og 

kannað hvernig til tekst. Lykilatriðið er alltaf skráning og gagnasöfnun.  

Því næst var ferill rannsóknarinnar rakinn í nokkrum undirköflum. Sagt var 

frá vali á rannsóknarhóp, aðgerðarhópnum og samskiptum við skólann, 

fjallað var um leiðir sem farnar voru til gagnasöfnunar, samskipti við foreldra 

og umræðufundina. Rannsakandi flokkaði gögnin eftir fundum og atburðum í 

tímaröð og hafði aðgengileg til úrvinnslu. Gögnin sem unnið var með voru 

lögð fyrir leiðsagnarkennara meðan á vinnu stóð. Í kaflanum um  

rannsóknarferlið var fjallað um þessi gögn og þau síðan notuð í kafla um 

niðurstöður. Í lok kaflans var fjallað um réttmæti rannsókna og siðferðileg 

álitamál.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum greiningar á rannsóknargögnum. 

Niðurstöður eru skoðaðar út frá rannsóknarspurningunum og kaflanum skipt í 

fjóra undirkafla. Fyrst er fjallað um fyrri rannsóknarspurninguna, 

samskiptavanda stúlknanna og hvað fólst í honum. Þeim kafla er skipt í tvo 

undirkafla, fjallað er um stúlkurnar og foreldrana fyrir íhlutun og um 

umræður stúlknanna um samskipti þeirra. Seinni rannsóknarspurningin er 

rædd í kafla um umræðufundina, þeir eru teknir fyrir hver fyrir sig í tíu 

undirköflum. Í undirköflum er fjallað almennt um umræðufundina og um mat 

stúlknanna og foreldranna á umræðufundunum eftir að þeim lauk. Fjallað er 

um aðgerðarhópinn og skólann og hvaða lærdóm skólinn geti dregið af 

þessari íhlutun. Í lokin er samantekt. 

4.1 Í hverju fólst samskiptavandi stúlknanna? 

Stúlkurnar sex voru nemendur í 9. bekk. Í árganginum voru tveir 

stúlknahópar eða í raun þrír. Í þriðja hópnum voru stúlkur með sérþarfir og 

svo virtist sem stúlkurnar teldu þann hóp vart með. Drengirnir í árganginum 

voru líka mjög krefjandi hópur sem stúlkurnar þurftu að kljást við. 

Stúlkurnar og foreldrarnir fyrir íhlutun 

Haldinn var foreldrafundur við upphaf rannsóknar. Á fundinn mættu mæður 

fimm stúlkna og aðgerðarhópur skólans. Eftir að mæðurnar höfðu sagt örstutt 

frá dætrum sínum, voru þær sammála um að nánast „allt“ hjá stúlkunum 

snúist um álit annarra og það að líta vel út.  

Síðan færðist umræðan að verkefninu. Skólinn var gagnrýndur fyrir að 

skella verkefninu inn og ýfa upp sár sem voru gróin að mati tveggja mæðra, 

þó höfðu þær áður skrifað undir samþykki fyrir þátttöku dætra sinna. 

Umsjónarkennari var ekki sammála og sagði að skólinn hefði ekki staðið sig 

með þá vinnu sem fór í gang í fyrra. Þeirri vinnu hefði ekki verið lokið. Þeim 
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var bent á að rannsakandi vissi ekkert um það sem gerðist í fyrra og það yrði 

ekki ýft upp aftur. Vinna og markmið rannsakanda væri að hjálpa stúlkunum 

fram á veginn, kenna þeim að takast á við vandamál, kæmu þau upp. Móður 

fannst skrýtið að setja þennan hóp sem lenti í vandræðum í fyrra í þetta 

verkefni þar sem allt hefði lagast, þær hefðu unnið úr því sjálfar. Móðirin 

taldi að þær væru gerðar að svörtu sauðunum í hópnum. Þar voru 

umsjónarkennararnir ekki sammála og töldu fulla þörf á að vinna með 

hópinn. Ýmislegt fleira var rætt á fundinum eins og eftirfarandi 

vettvangsnótur bera með sér: 
Verkefnið var kynnt. Farið var í gegnum skilgreiningar á einelti og 

áreitni og afleiðingar þess, hlutverkin í hópnum og síðan var sagt frá 

skipulagi umræðufundanna. Móðir spurði hvort stúlkurnar fengju að sjá 

þessar glærur en svo var ekki. Hún var gagnrýnin á að tala um einelti og 

líka hlutverkin í stúlknahópum. Henni fannst óþarfi að ræða þetta við 

stúlkurnar. Umsjónarkennari benti á að þarna væru sömu hlutverk og 

tengdust eineltisumræðunni og í skólanum væru þessi hlutverk sett á 

blað með broskörlum sem hangi í hverri kennslustofu. Mikil umræða 

spannst um umræðufundina. Kennararnir voru mjög jákvæðir og 

vonuðust til að læra af þeim líka, þannig að þeir gætu nýtt sér þá vegna 

annarra stúlknahópa. Þeir væntu þess að stúlkurnar hefðu góð áhrif inn í 

hópinn. Móðir (sem talaði um svörtu sauðina) var mjög sátt við 

verkefnið og vildi líta á þetta sem námskeið í samskiptum. Ein móðir 

benti á að æskilegt hefði verið að fá þessa kynningu á verkefninu áður 

en farið var af stað, þannig að hún hefði getað lagt inn jákvæðni hjá 

dóttur sinni. Hún talaði um að það væru forréttindi að stúlkurnar fengju 

að taka þátt í þessu „námskeiði.“ Önnur móðir sagði dóttur sína hafa 

verið yfirspennta að fá að taka þátt í verkefninu. Mæðurnar voru mjög 

jákvæðar fyrir framhaldinu.  

Við upphaf rannsóknar var staða stúlknanna metin með viðtölum og 

spurningalistum og verður hér greint frá því helsta sem kom fram í áður 

nefndum gögnum. Öllum stúlkunum leið vel nema Elínu en hún sagðist kvíða 

vetrinum. Þær hinar voru meðvitaðar um líðan hennar. Þá virtist Dagný vera 

að kljást við einhver vandamál.  

Stúlkurnar voru nokkuð sammála um að félagsandinn í árgangi þeirra væri 

alveg ágætur. Þegar spurt var um vinina sögðu Birta og Helga að bestu 

vinirnir væru utan vinkonuhópsins. Hinar nefndu vinkonurnar í hópnum. 

Fríða velti vinskapnum fyrir sér: „Ég veit eiginlega ekki af hverju við náum 

svona vel saman.“ Hún benti á að engar tvær æfðu sömu íþróttagrein, sem 

gerði að þær ættu erfiðara með að vera saman síðdegis. Fríða og Helga tóku 

meðvitaða ákvörðun um það í vor að halda sig utan við hópinn í sumar. Fríða 

ákvað að einbeita sér að íþróttum og vera með vinkonum sínum þar. „Ég tók 



47 

mér frí frá þeim,“ sagði hún. Helgu fannst pínugott að komast úr dramanu 

eins og hún sagði. 

Samskipti stúlknanna fóru mikið fram í spjallhópi á facebook, þar sáust 

stundum ljót orð og ljót skilaboð. Dagnýju þótti erfitt að tala um samskiptin, 

sagðist hafa verið lögð í einelti síðasta vetur af Ingunni, stúlku sem væri hætt 

í skólanum. Hinar stúlkurnar virtust meðvitaðar um það. „Það var alltaf 

eitthvert vesen, þær geta aldrei verið saman eða vinkonur en nú er hún farin,“ 

sagði ein þeirra. Það kom fram hjá Helgu að þegar tvær þeirra höfðu sagt á 

facebook-spjallinu þeirra að þær myndu „pínu vilja drepa sig“ þá fannst 

henni nóg komið og hún sagði kennaranum frá. Þá var fyrst farið að vinna 

með samskipti stúlknanna og foreldrarnir voru upplýstir um gang mála að 

hennar sögn. Þær voru sammála um að þær þurfi að laga framkomu sína 

innbyrðis. Þær væru góðar vinkonur en lentu samt í leiðinlegum samskiptum. 

„Við þurfum að æfa okkur í að vera hreinskilnar,“ sagði Elín. 

Allar stúlkurnar höfðu rætt við foreldra sína um hópinn og samskipti hans. 

Eitthvað bar á því að foreldrarnir hefðu hringt sín á milli til að ræða 

samskiptavanda stúlknanna. Dagný sagði móður sína hafa hringt í skólann og 

rætt meint einelti.  

Svo virðist sem stúlkurnar hafi að einhverju leyti sjálfar reynt að vinna úr 

vandamálum hópsins. „Það var reynt að leysa þetta,“ sagði Helga „en það 

leystist ekkert það mikið.“ „Ég reyni að gera þetta sjálf, reyni að laga 

samskiptin,“ sagði Elín sem átti hvað erfiðast af stúlkunum í upphafi.  

Allar stúlkurnar nema ein höfðu upplifað baktal, að vera særð með orðum 

og verið skilin útundan. Fram kom að þetta tengist því sem þær ræddu mikið, 

að passa alltaf að það sé haft samband við allar ef eitthvað stendur til. Engin 

stúlknanna sagðist hafa orðið fyrir ofbeldi en þeim hafði öllum nema einni 

liðið illa vegna þess hvernig krakkarnir höfðu komið fram við þær. Það kom 

mjög skýrt í ljós að stelpurnar voru viðkvæmar fyrir atvikum sem snertu þær 

að einhverju leyti, þær urðu sárar. Sem betur fer virtust slík atvik sjaldan 

koma fyrir. Þó höfðu þær flestar upplifað að hópurinn hefði hætt að tala og 

snúið sér undan þegar þær nálguðust hann. Þær höfðu líka fengið reiðilegt 

augnaráð eða fyrirlitningarsvip við ákveðnar aðstæður.  

Þrjár þeirra voru sáttar við sig, höfðu jákvætt viðhorf til sín og sögðust 

eiga auðvelt með að eignast vini. Tvær þeirra upplifðu þetta ekki og ein gat 

ekki tekið afstöðu, það var Anna. Hún var varkár og vildi halda þeim góðum í 

kringum sig. Þetta má tengja niðurstöðum tengslakönnunarinnar þar sem 
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þrjár af stúlkunum mældust með mestar vinsældir stúlknanna í árganginum. 

Fríða skoraði hæst, átti marga vini og fannst gaman í skólanum. Anna og 

Dagný komu fast á hæla henni en hópurinn upplifði ekki að Dagnýju fyndist 

sérstaklega gaman í skólanum. Dagný var sú stúlka í árganginum sem stríddi 

eða áreitti mest að mati skólasystkina. Dagný og Anna voru í sama bekk en 

Fríða var í hinum bekknum. Birta virtist sigla lygnan sjó hvað varðar vini, en 

Elín og Helga virtust eiga færri vini í árganginum. Þær voru ekki nefndar af 

hinum stúlkunum. Elín upplifði sig einmana enda benti ein stúlkan á að Elín 

vildi stundum vera ein. Helga sagðist eiga bestu vinkonu utan skólans. Þetta 

skýrir kannski hvers vegna þær skora ekki hærra í félagatengslum en þær eiga 

vinkonurnar í hópnum eins og þær upplifðu allar. Það kom ekki á óvart að 

Fríða, Dagný og Anna skoruðu hæst hvað varðar félagstengsl, þær voru 

vinsælastar. Önnu og Dagnýju var mest umhugað um útlitið og hvað öðrum 

fannst um þær. Annar umsjónarkennarinn var sannfærður um að Dagný væri 

drottningin í hópnum og hugsanlega hefði Anna ógnað henni. 

Umsjónarkennurunum fannst nýtilkomin togstreita vera á milli þeirra. Um 

tíma taldi ég að það væri Anna sem stýrði hópnum en ég áttaði mig ekki 

alveg á því. Fríða var aftur á móti stúlka sem öllum líkaði vel við og hún 

virtist oft lenda á milli hópa, þær vildu allar hafa hana með og hún vildi hafa 

alla sem vini. 

Allar stúlkurnar töldu sig búa yfir mörgum góðum eiginleikum, þær gátu 

gert margt jafn vel og aðrir og síðast en ekki síst þá tilheyrðu þær allar 

hópnum. Þar er ég sammála þeim, allar hafa þær eitthvað gott til brunns að 

bera, eru jákvæðar og skemmtilegar og tilbúnar til að vinna úr samskiptunum. 

Þeim þótti líka afskaplega vænt hverri um aðra og sýndu það oftast. 

Umræður stúlknanna um samskipti 

Á umræðufundunum sögðu stúlkurnar margar sögur af samskiptum sínum. 

Sumar sögurnar voru dæmisögur, en síðar kom í ljós að þær snerust um þeirra 

eigin samskipti. Hér fylgja nokkur dæmi um samskipti þeirra undanfarna 

mánuði eða ár.  

Fríða sagði eftirfarandi um samskipti þeirra: 
Það var árshátíð skólans og við ætluðum allar þangað. Anna, Birta og 

Dagný hittust heima hjá Dagnýju og Elín, Guðrún og Ingunn hittust 

heima hjá Elínu. Helga var í ferðalagi með foreldrum sínum þannig að 

ég var ein eftir. Þær sögðu mér að velja á milli hópanna. Hvað átti ég 
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að gera? Ef ég hefði valið annan hópinn þá hefðu hinar móðgast og svo 

öfugt. 

Fríða tók samt af skarið og valdi annan hópinn. Þær ræddu hvað erfitt væri 

fyrir þær að hittast heima hjá einhverri þeirra þar sem þær væru svo margar. 

Samt hefði það gerst í fyrra að þeim var öllum boðið heim til einnar fyrir 

dansleik en þá hittust fimm stúlkur þar en þrjár hittust annars staðar. Þær voru 

meðvitaðar um að þær hefðu allar átt að hittast á sama stað fyrst það stóð til 

boða en gerðu það ekki. Önnur saga var eitthvað á þessa leið: 
 Sko, Anna segir eitthvað leiðinlegt um Birtu við okkur hinar (eða á 

facebook). Birta verður ferlega fúl og vill ekki tala við Önnu. Dagný 

og Elín taka afstöðu með Birtu en Fríða og Helga ætla ekki að skipta 

sér af og vilja standa utan við þetta. 

Hvernig eigum við að leysa svona mál? Umræða stúlknanna fór á þá leið að 

sennilega myndu Fríða og Helga taka afstöðu með Önnu þannig að hún stæði 

ekki ein. Samt sem áður þurfti að leysa vandamálið og þá kom fram hjá 

stúlkunum að þær þurfi bara tíma, þá leysist allt. Þær eru fúlar í nokkrar daga, 

ræðast ekki við og hunsa hver aðra og svo bara leysist þetta. Þessu fylgir 

vanlíðan hjá þeim öllum. Þær hafa sagt að þær reyni að forðast það að taka 

mál inn á sig en það gerist samt sem áður. Það er erfitt að ræða málin, 

sérstaklega augliti til auglitis, þær eru sumar mjög viðkvæmar og verða 

auðveldlega sárar eins og fram kemur hér að framan og stundum endar þetta 

með miklum gráti. 

Atvik sem gerðist á meðan á rannsókn stóð.  
Anna og Birta standa í röð í matsal í frímínútum á föstudegi en þá eru 

seldir snúðar í nemendasjoppunni. Dagný kemur og ætlar að ryðjast 

inn í röðina. Anna biður hana að fara aftast því þær vilji ekki að hún 

troðist inn í röðina hjá þeim. Dagný horfir á Önnu smá stund 

„bitchslappar“ hana (slær hana utan undir) og fer svo aftast í röðina. 

Dagný biður Önnu fyrirgefningar á „snapchat“ seinna þennan dag. Þær 

höfðu engin samskipti þessa helgi.  

Þetta mál kom til umræðu í hópnum vikuna á eftir. Þær höfðu þegar unnið úr 

málinu og Anna var sátt við fyrirgefningu Dagnýjar. Þarna kom tækifæri til 

að ræða hvers vegna þær talast ekki við augliti til auglitis. Er erfitt að biðjast 

fyrirgefningar fyrir framan viðkomandi? Já, það fannst stúlkunum, það var 

miklu einfaldara að nota netmiðla til þess.  

Út frá atviki stúlknanna var einnig hægt að ræða hegðunina. Þarna sýndi 

Dagný framkomu sem stúlkunum mislíkaði. Á þessum tíma virtist sem þær 

væru farnar að skilgreina hegðunina út frá þeim skilgreiningum sem unnið 

var með. Á fundi var aðgerðarhópurinn upplýstur um þetta atvik. Það kom 
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öðrum umsjónarkennaranum mjög á óvart að þær hefðu haft kjark til að vísa 

Dagnýju aftur fyrir röðina. Af hverju létu þær krakkana aftar í röðinni ekki 

gera það eða tóku við peningum hjá henni og keyptu fyrir hana snúð? Þetta 

var eitt dæmið um togstreitu milli Önnu og Dagnýjar. Hinn kennarinn 

ítrekaði að það væri búið að segja þeim að það ætti ekki að troðast inn í 

röðina og þær hefðu bara virt það. Deildarstjórinn taldi stúlkurnar hafa verið 

að ögra Dagnýju, oft hafi nemendum verið hleypt inn í röðina, sennilega hafi 

verið uppsafnaður pirringur í Dagnýju sem gerði að hún brást svona við. 

Dæmi um lítið mál sem stækkaði óþarflega mikið að mati stúlknanna var 

þegar þær fóru með félagsmiðstöðinni í heimsókn, á laugardegi, í skóla utan 

sveitarfélagsins. Fimm þeirra fóru í þessa ferð. Það voru foreldrarnir sem 

þurftu að sjá um að koma krökkunum á staðinn. Þær fóru á tveimur bílum. 

Móðir Dagnýjar keyrði hana, Elínu og Fríðu en Anna og Birta fóru með 

öðrum. Þetta var skemmtilegur dagur en svo leið að kvöldi og þær þurftu að 

koma sér heim. Móðir Dagnýjar kom að sækja þær en Anna og Birta 

reiknuðu með að fá far með henni. Það gekk ekki eftir þar sem hún var á 

fimm manna bíl. Hún tók með þær þrjár sem hún hafði keyrt á staðinn en 

skildi hinar eftir enda áttu þær far með öðrum (skv. föður Önnu). Við þetta 

fóru Anna og Birta í fýlu við Dagnýju. Stúlkunum leið illa með þetta og 

þegar þær voru rétt lagðar af stað hringdi Fríða í Önnu til að segja henni að 

mamma Dagnýjar kæmi aðra ferð til að sækja þær. Anna skellti á Fríðu og 

það særði hana. Foreldrar Önnu og Birtu sóttu þær. Á sunnudegi gerðu Anna 

og Birta eitthvað til að vera sérstaklega leiðinlegar við Dagnýju. Þær mættu í 

skólann á mánudegi. Dagný var mjög sár á meðan hinar sýndu yfirborðslega 

kæti. Það var svo gaman um helgina. Allt endaði þetta með miklu drama, 

gráti og fjarveru úr þremur kennslustundum. Annar umsjónarkennarinn sagði: 

„Stundum grenja þær eftir „behag“ en svo um leið og bjallan hringir þá er allt 

í lagi.“ Stúlkurnar voru sammála um að þarna hefðu þær þurft að tala betur 

saman og átt að vera búnar að skipuleggja heimferðina áður en þær fóru af 

stað, væntanlega í samráði við foreldra sína. Þarna var ekki við Dagnýju að 

sakast þó að mamma hennar vildi ekki taka þær fimm í bílinn, hún mat það 

svo að betra væri að skilja tvær eftir en að bjóða annarri þeirra far og skilja 

hina eftir eina. 

Ein saga til. Um verslunarmannahelgina kyssti Elín fyrrverandi kærasta 

Dagnýjar og sendi henni smáskilaboð um það. Þá varð Dagný reið við Elínu 

þar sem maður fer ekki og kelar við fyrrverandi kærasta bestu vinkonu stuttu 
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eftir að þau hætta saman. Þetta fylgdi stúlkunum fyrstu skóladagana, enda 

kveið Elín fyrir að byrja í skólanum í haust.  

Þær ræddu margt á fundunum og það kom fram að oft notuðu þær 

setningar eins og: „Ég er ekki að fara að tala við hana“ eða „æi stelpur getum 

við „ please“ talað saman.“ Einhvern veginn er það svo að þær þurfa alltaf að 

vera að þrasa. „Við þurfum alltaf að vera með einhver vandamál.“ 

Á umræðufundunum fór umræðan oft inn á samskiptamáta unglinga. Þar 

var margt sem kom á óvart. Þegar við ræddum um hvernig þær tala hver til 

annarrar kom fram að þær segja sjaldnast styggðaryrði hver við aðra. Þær 

þora ekki að segja neitt ljótt. Þær nota netmiðla til þess og svo virðist sem 

samskipti séu að miklu leyti að færast yfir í þá. Eins og kom fram fannst þeim 

erfitt að „feisa“ vandamálin, þeim fannst erfitt að ræða málin augliti til 

auglitis. Það er hægt að skrifa allt á netinu og þær nota samskiptasíður með 

nafnleynd ef þær vilja segja eitthvað ljótt um eða við einhvern.  

Fram kom að í matsalnum í skólanum sat árgangurinn við tvö borð og oft 

sátu nemendur með símana sína og voru að tala við vinina á næsta borði í 

gegnum símann. Þeim datt ekki í hug að færa sig annað og spjalla saman.  

Elín átti afmæli á fundardegi, stúlkunum og mér til ánægju kom hún með 

muffins sem við gæddum okkur á. Á borðinu lágu fimm símar en allar nema 

Elín voru með síma. Þær voru snöggar, tóku myndir af kökunum og voru 

búnar að senda á snapchat áður en ég áttaði mig. Skólasystkinin vissu sem 

sagt flest öll þegar stúlkurnar komu í frímínútur að þær hefðu fengið muffins 

á fundinum. 

 

4.2 Umræðufundirnir 

Í seinni rannsóknarspurningunni er spurt hvernig aðferð umræðufunda nýtist í 

vinnu með hóp stúlkna sem eiga í erfiðum samskiptum. Aðaláhersla 

umræðufundanna var það að fjalla um vináttuna og skoða og skilgreina 

hegðun. Unnið var með fjórar skilgreiningar á hegðun þ.e. áreitni, dulda 

áreitni, ákveðni og sjálfsöryggi og aðgerðarleysi og óvirkni. Ýmis verkefni 

voru lögð fyrir (fylgiskjöl 10–29). Hver fundur var 40 mínútur en einstaka 

sinnum var setið lengur. Minnt var á reglur hópsins á hverjum fundi og 

ítrekað að það þurfi að virða þær og trúnað. 
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Umræðufundur 1 

Kynning 

Verkefni fundarins voru fjögur:  

1. Kynningarleikur.  

2. Stúlkurnar settu sér reglur til að fara eftir: 

 Vera jákvæðar. 

 Ekki rífast.  

 Trúnaður um það sem við segjum.  

 Hlusta.  

 Virða skoðanir hinna. 

3. Þá kom verkefnið „Fjársjóðurinn ég.“ Þar fengu stúlkurnar lista yfir 

mögulega fjársjóði sem þær þurftu að lista upp, fimm bestu fjársjóðir mínir. 

Stúlkurnar settu fjölskyldu og vini í tvö efstu sætin, síðan áhugamál, tónlist 

og námsárangur. Aðeins ein þeirra setti útlit í fyrsta sæti, þó mæðurnar hafi 

nefnt að útlit skipti þær miklu máli.  

4. Síðasta verkefni fundarins var: Hvernig líkaði ykkur við þennan 

umræðufund? Þær nefndu: Góð samverustund, tíminn fljótur að líða, gaman 

að vera saman, skemmtilegt og notalegt. 

Umræðufundur 2 

Að halda vinum, að missa vini 

Rifjaður upp fyrsti fundur.  

Fyrra verkefni fundarins fólst í vinnu og umræðum um fjórar spurningar:  

1. Hvað gerið þið til að eignast vini? Svör þeirra: Kynnast, tala við þá, 

vera góð við þá, vera vingjarnlegur, heilsa þeim, bjóða að vera með, bjóða 

heim, fara á kaffihús, fá sér ís, fara í bíó og á bókasafnið, bjóða á opið hús, 

„adda” á facebook, sýna áhuga á áhugamálum.  

2. Hvers vegna tapar maður vinum? Svör þeirra: Maður er leiðinlegur, 

vondur, baktalar, svíkur, segir frá leyndarmálum. Þær ræddu myndaflokka í 

sjónvarpi um „mean girl“ illkvittnu stúlkuna og nýju sætu stelpuna sem 

flottasti strákurinn verður skotinn í.  

3. Hvers vegna verða stúlkur svona vondar? Svör þeirra: Þær eru 

öfundsjúkar, erfitt heima hjá þeim, ef þeim líður illa láta þær öðrum líða illa, 

stelpur eru skrýtnar sagði ein þeirra.  
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4. Hverjar eru afleiðingar þess að missa vini? Svör þeirra: Langar ekki í 

skólann, líður illa, missir sjálfstraust, gengur illa í námi, neikvæðni. Þær vita 

hverjar afleiðingar áreitis eru og nefna sömu atriði og fjallað er um á bls. 20–

21. Þetta var góð umræða og stúlkurnar mjög meðvitaðar um samskipti 

stúlkna almennt.  

Seinna verkefni fundarins var „Vondir félagar“ þar sem stúlkurnar þurftu 

að merkja við þá hegðun sem einhver hefur sýnt þeim eða þær hafa sýnt 

öðrum. Allar höfðu stúlkurnar upplifað eitthvað af því sem stóð í kössunum, 

flestar allt, nema hótun um vinamissi, aðeins ein hafði lent í því.  

Í lok fundar voru stúlkurnar beðnar um að hugsa um eigin hegðun fram að 

næsta fundi. 

Umræðufundur 3 

Orðstír 

Á þessum fundi var unnið með hugtakið samskiptaáreitni og skilgreiningar 

hugtakanna áreitni, dulin áreitni, ákveðni og sjálfsöryggi og óvirkni og 

aðgerðarleysi fyrst kynntar fyrir stúlkunum. Af stað fór umræða um mál sem 

höfðu komið upp í vikunni en á þessum fundi fann ég í fyrsta skipti að 

eitthvað væri að í samskiptum þeirra. Stúlkurnar komu með sögur (sjá bls. 

48–51) sem ég nýtti til að staðsetja vandamál þeirra. Þær ræddu málin 

opinskátt. Verkefni fundarins var klípusaga um Maríu og Töru sem 

stúlkurnar unnu vel og áttuðu sig á þeirri hegðun sem sagan sagði. Á 

fundinum voru málin rædd og ýmislegt í þeirra samskiptum varð mér ljósara 

eins og að þær þrasa mikið og lítil mál geta stækkað í þeirra samskiptum. 

Samskipti Dagnýjar og Elínar virtust vera erfið og þá kom fram að Elín er 

hreinskilin og segir stundum eitthvað við hinar sem getur sært. 

Umræðufundur 4 

Kostir og gallar 

Á þessum fundi var unnið með skilgreiningarnar fjórar á hegðun, kosti þeirra 

og galla. Stúlkurnar unnu í pörum og voru tvö pör mjög virk en Elín og 

Dagný áttu erfitt með að tala saman um verkefnið og luku því ekki. 

Niðurstöður paravinnu stúlknanna voru eftirfarandi: 
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Áreitni: Illkvittnar, svona útiloka frá hópnum og búa til eða breiða út 

lygar. Þær eiga erfitt og eru hundleiðinlegar, vondar við aðra, koma illa fram. 

Kostir: Kannski finnur hún fyrir vellíðan. 

Dulin áreitni: Hunsun, dulið augnaráð, baktala, baktala en eru samt „nice“ 

og „fake“ við manneskjuna. Kostir: Líður eins og bestu manneskju í heimi en 

er samt vond. 

Ákveðni og sjálfsöryggi: Lætur það ekki á sig fá þegar verið er að baktala 

eða segja eitthvað ljótt, hugsa áður en þær framkvæma, segja stundum of 

mikið. Kostir: Er mjög sjálfsörugg – það er gott, geta verið hreinskilnar. 

Aðgerðarleysi: Gerir ekki neitt í málinu, hjálpar ekki viðkomandi, situr hjá 

og horfir bara á, fylgir straumnum. Kostir: Lendir aldrei í vandræðum við 

aðra. 

Þetta var rætt fram og til baka, umræða var um vinsælustu stúlkuna. Það 

er ekki endilega gott að vera vinkona hennar. Tvær þeirra horfðu á 

kvikmyndina Mean girls daginn áður og vitnuðu í hana. Þessi umræða þeirra 

tengist umfjöllun hér að framan þar sem vitnað er í kenningar og þær 

fyrirmyndir sem ungar stúlkur hafa í dag í grunnhyggnum kvenpersónum 

sjónvarpsþátta, tónlistarkonum eða kvikmyndastjörnum.  

Allar voru sammála um að nálgun þrjú, ákveðni og sjálfsöryggi, væri 

besta leiðin til að leysa úr málum. Við ræddum hvernig þeim liði þegar þær 

hafa leyst úr málum, þær nefndu vellíðan og létti.  

Bréf barst frá móður Elínar daginn áður, þar sem hún lýsir áhyggjum 

sínum um að Elín sé útundan. Hún hafði haft samband við mæður þriggja 

stúlkna vegna þessa. Ég reyndi að fá Elínu til að opna sig en tókst ekki nógu 

vel. 

Eftir þennan fund fannst mér ég aðeins vera farin að átta mig á stúlkunum. 

Anna flýtur með, vill ekki særa neina og passar sig að segja ekki mikið 

frá. Er hugsanlega í valdabaráttu við Dagnýju. 

Birta talar mikið og hratt, segir gjarnan frá hópnum, er góð vinkona Önnu 

þessa stundina. Hún er viðkvæm en reynir alltaf að vera jákvæð og glöð. 

Dagný gefur ekki mikið af sér, ég held að henni líði ekki sérlega vel. Hún 

leggur samt aðeins inn í umræðuna. Hún er sennilega stjórnandinn í hópnum. 

Hún er oft frekar þung, það sést þegar hún er ósátt, þá passa hinar sig. 

Elín segir lítið, vill ekki opna sig, en þarf þess með. Ég reyni að nálgast 

hana betur. 
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Fríða er mjög jarðbundin og klár, þolir ekki þennan ágreining og vill 

standa utan við hann sem hún gerir að mestu. Hún er góð vinkona, kemur 

með góðar athugasemdir (sögur) í umræðuna og er óhrædd við að segja frá. 

Helga kemur með flottar athugasemdir í umræðuna, er óhrædd við að 

segja frá og miðla. Virðist líka vilja halda sig á hliðarlínunni. 

Umræðufundur 5 

Að meta kosti og galla 

Verkefni fundarins var hlutverkaleikur. Anna og Birta léku klípusögu um 

samskipti Laufeyjar og Kristrúnar eftir handriti. Stúlkurnar áttuðu sig strax á 

samskiptum þeirra. Við ræddum þetta. Þær sögðust ekki nota svona ljót orð í 

sínum samskiptum, þetta sé eitthvað sem krakkar skrifi í dag, undir 

nafnleynd, á netinu, á snapchat eða facebook. Þær myndu aldrei standa fyrir 

framan einhverja og nota svona orð. 

Þegar þarna var komið í dagskrá fundarins fannst mér ég ekki geta haldið 

áfram samkvæmt henni, þar sem þær áttu næst að búa til samtalssögur. Eins 

og fram kom hjá þeim þá nota þær ekki orðin í handritinu né ræða svona 

saman. Því varð að hugsa hratt eða eins og Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson segja (2013, bls. 351) þá fer ígrundun fram á vettvangi þar sem 

sífellt þarf að bregðast við nýjum og oft óvæntum aðstæðum. Ég lét þær búa 

til örleikrit eða lýsingar þar sem aðrar gerðir hegðunar en áreitni voru teknar 

fyrir. Þær unnu þetta en fannst það erfitt. Þær léku eða leiklásu sínar sögur og 

gekk það vel. Að verkefninu loknu gaf ég þeim tíma til að spjalla. Þá komu 

nýjar sögur af samskiptum þeirra. Þeim var bent á að huga vel að 

samskiptunum sínum þangað til næst. Á þessum fundi upplifði ég Elínu mun 

hressari og opnari en áður. 

Umræðufundur 6 

Ákveðnin endurskoðuð 

Þennan fund þurfti að endurskoða vegna þess að í módeli Field o.fl. (2009) 

vantaði verkefni sem tilheyra fundinum. Ég ákvað því að taka til umræðu 

ýmis mál sem hafa hvílt á stúlkunum samhliða því að ræða um ákveðni og 

sjálfsöryggi sem var þema umræðufundarins. 
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Við ræddum um hvernig þær tala hver við aðra, það þarf að gera af 

hreinskilni en líka af virðingu og passa að særa ekki. Við ræddum símamál 

og hve notkun síma getur verið varhugaverð, sérstaklega myndavélarnar. 

Hegðunarmynstrið á fyrri fundum var rætt. Þá sagði Elín að það væri dulin 

áreitni í gangi í hópnum, en hún vildi alls ekki greina nánar frá. Málið 

tengdist ferð félagsmiðstöðvanna (sjá bls. 50). Seinna sama dag hafði 

deildarstjórinn samband og sagði að mikið táraflóð hefði orðið um 

morguninn. Deildarstjórinn og sálfræðingur skólans aðstoðuðu stúlkurnar við 

úrvinnslu málsins, haft var samband við foreldra þeirra. Þarna kom Elín á 

óvart með því að þora að opna á umræðuna sem reyndist henni erfitt og því 

treysti hún sér ekki til að fara alla leið. Mér fannst ýmislegt gerast í tengslum 

við sjötta fundinn, sérstaklega þegar ljóst var að þær voru farnar að setja 

hegðun sína í orð. Þegar það gerðist þá gerðist jafnframt eitthvað í hópnum 

varðandi hugarfar og framkomu. 

Umræðufundur 7 

Hvernig geta orð sært eða læknað? 

Ég kynnti þær fyrir Pálu og lagði á borðið A 3 blað með mynd af stúlku, 

útlínur teiknaðar. Ég sagði þeim frá Pálu, hún væri ekki vel liðin, eiginlega 

bara leiðinleg. Stúlkurnar voru beðnar um að skrifa eitthvað móðgandi og 

meiðandi um hana á blaðið. Þær gerðu það og skiptu á milli sín að lesa 

ummælin. Tvær voru fengnar til að rífa myndina. Síðan áttu þær að líma Pálu 

saman aftur. Þá áttuðu þær sig á verkefninu, það er ekki hægt að líma hana 

fullkomlega saman aftur, hún verður aldrei söm. Helga sagði þá: „Maður 

gleymir hvað þær sögðu eða hvernig þær létu en maður gleymir ekki 

líðaninni.“  

Því næst setti ég upp þrjá dálka: Hugsun, líðan og framkoma, þar sem 

stúlkurnar áttu að velta fyrir sér líðan Pálu.  

Hugsun: Er þetta satt? Lætur blekkja sig.  

Líðan: Henni líður illa, missir sjálfstraust og sjálfsvirðingu, veit kannski að 

þetta er satt.  

Framkoma: Fer í vörn, misjafnt, snýr öllu yfir á aðra og kennir þeim um.  

Þær voru hvattar til að tala um hvað þær myndu segja ef þetta væri 

persóna sem þeim þætti vænt um. Út frá því spannst heimaverkefni. Þær kusu 

að skrifa bréf með fallegum orðum til einhverra sem þeim þykir vænt um eða 
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einhverra sem þeim fannst að þyrftu á því að halda. Ein skrifaði til annarrar í 

hópnum, hinar skrifuðu til einhverra í árganginum þeirra. Eftirfarandi 

vettvangsnótur lýsa upplifun minni af fundinum: 
Ég var mjög ánægð með þennan umræðufund. Ég ákvað í upphafi að 

ræða ekki það sem gerðist eftir síðasta fund þar sem það var 

auðsjáanlega geymt en ekki gleymt. Verkefnið virkaði vel á þær, 

það var ekki barnalegt. Mér fannst stúlkurnar vera farnar að átta sig 

betur á samskiptum sínum og hvernig þær vilja hafa þau. Flestar 

virðast þær varkárari innbyrðis og segja frekar hvað þeim finnst um 

þá framkomu sem þær sýna hver annarri. 

 

Umræðufundur 8 

Vangaveltur um hvernig við nálgumst deilur 

Það þurfti að huga vel að þessum fundi þar sem verkefnin sem átti að nota á 

fundinum fylgdu ekki líkani Field o.fl. (2009) sem stuðst var við. Ég náði í 

verkefni frá Dellasega og Nixon (2003, bls. 237–242) sem hæfðu vel efni 

fundarins og notaði einnig viðauka af bls. 112 hjá Field o.fl. (2009). Ég 

spurði um bréfin sem þær skrifuðu á síðasta fundi (heimavinnuna). Þær voru 

mjög sáttar og luku við bréfin. Þær fengu umslög hjá ritara sem skrifaði nöfn 

viðtakenda á umslögin. Stúlkurnar fengu matráða til að afhenda bréfin þegar 

viðkomandi komu í mat. Þetta gekk mjög vel sem og tíminn frá því ég hitti 

þær síðast.  

Verkefni dagsins var að draga setningar eða staðhæfingar um hegðun og 

framkomu úr poka, lesa upp og svara eftir því sem við átti. Dæmi um 

setningu var: „Áttu vini sem berjast með þér en leysa ekki vandamálin með 

þér?“ Þá kom í ljós að þær standa ekki alltaf allar saman og það fannst þeim 

vont.  

Í lok fundar kom annar umsjónarkennarinn og benti á að stúlkurnar tvær 

úr vinkonuhópnum sem hættu í skólanum í haust, Guðrún og Ingunn, væru í 

heimsókn og vildi að við ræddum það. Dagnýju leið illa gagnvart þessu. Hún 

sagðist vera að vinna í því að fyrirgefa en það væri erfitt. Það tengdist máli 

sem kom upp á síðasta vetri. Hinar spurðu um málið sem var ekki rifjað upp 

enda var það samkomulag gert við foreldrana á fundi. 
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Umræðufundur 9 

Að halda og henda 

Ég frétti af því hjá umsjónarkennara að Dagný hefði ekki mætt í skólann 

þegar önnur brottflutta vinkonan var í skólanum í síðustu viku. 

Lagt var fyrir verkefni dagsins, að halda og henda. Ég minnti þær á 

umræður okkar um ólíka hegðun. Þær fengu blað sem þær fylltu út. Við 

fórum yfir hverju þær vildu henda. Þær voru mjög sammála um áreitni, allar 

nefndu hana og fjórar sem fyrsta val. Ókurteisi og leiðindi nefndu fjórar. 

Síðan voru baktal, illska og dulin áreitni nefnd. Þær vilja halda í: Trúnað, 

allar nefndu það. Það skiptir þær máli að vera skemmtilegur og 

umhyggjusamur, góður hlustandi og allar vildu þær eiga góðar vinkonur.  

Þær kalla eftir framhaldi. Það er spurning hvernig skólinn ætlar að sinna 

þeim áfram. 

Umræðufundur 10 

Lokin 

Ekki var farið eftir skipulagi tíunda fundar. Rædd var þörfin fyrir svona 

hóptíma. Þær ræddu vináttuna og það að fara á milli vinahópa. Töluðu um 

samskiptamáta og hreinskilni. Þær vilja að á facebook segi þær hvað þær eru 

að fara að gera, ekki svara í smáorðum. Muna að skilja ekki útundan, láta vita 

ef þær eru fleiri en þrjár og hvað þær eru að gera. Umræða varð um hvað þær 

gera eftir skóla á daginn og um helgar. Þær ganga allar einar heim að loknum 

skóla. Fram kom að ef þær eru saman þá vita þær ekki alltaf hvað þær eiga að 

gera. Þær fara saman í tölvuna. Þegar þær hafa skoðað það sem þær ætla sér, 

vita þær ekki hvað þær geta gert meira saman. Ef það er nammidagur kaupa 

þær nammi og horfa saman á mynd. Hvað svo? Þetta fannst mér áhugaverð 

umræða. Þær voru allar virkar í umræðunni nema Dagný sem leið ekki vel að 

mér fannst. Þetta var uppgjörsfundur þar sem þær fóru sjálfar í gegnum þá 

umræðu sem þær kusu. Stúlkurnar þurfa að geta rætt samskiptin og vinna 

með þau og til þess eru umræðufundirnir. Skólinn þarf að koma til móts við 

þær. 

Þar sem þörf stúlknanna var mikil fyrir samræðu ákvað ég að gefa þeim 

síðasta fundinn í spjall og var sátt við það. Stúlkurnar voru sáttar í lok fundar. 
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Almennt um umræðufundina 

Umræðufundirnir reyndust afskaplega gagnlegir stúlkunum. Þær tóku virkan 

þátt, voru samvinnufúsar og unnu samviskusamlega þau verkefni sem lögð 

voru fyrir. Kennararnir og skólastjórnendur töldu umræðufundina hafa skilað 

árangri og að stúlkurnar væru meðvitaðri um hegðun sína og varkárari 

innbyrðis. Foreldrarnir voru mjög jákvæðir og sáttir og sáu ekki annað en 

stúlkurnar hefðu tileinkað sér þau samskipti og æskilegu hegðun sem lagt var 

upp með á fundunum. 

Mér fannst ýmislegt gerast eftir fjórða fundinn þegar ég áttaði mig á því 

að stúlkurnar voru farnar að setja hegðun sína í orð. Þegar það gerðist þá 

gerðist jafnframt eitthvað í hópnum. Sumar þeirra áttuðu sig á óæskilegri 

hegðun sem þær sýndu og skömmuðust sín. Það kom í ljós eftir umræðuna á 

fundi sex, þegar Anna og Birta gátu ekki rætt mál sem kom upp. Síðar þegar 

stúlkurnar þurftu að velja og hafna hegðun, notuðu þær allar orðið áreitni yfir 

það sem þær vildu fyrst henda, orð sem þær hefðu sennilega ekki notað nema 

vegna þess að þær höfðu unnið með það og skilgreint sjálfar þá hegðun sem 

bjó að baki. 

Ræða má hvers vegna ég valdi að halda utan um fundina í stað þess að 

ráðgjafi innan skólans eða umsjónarkennari gerði það. Mér fannst 

nauðsynlegt að prófa þetta líkan og prufukeyra verkefnin sjálf þannig að ég 

verði hæfari til að aðstoða þegar verkefnið fer inn í skóla. Ég tel æskilegt að í 

framtíðinni sé aðili innan hvers skóla sem stýri verkefninu þannig að skólinn 

geri það að sínu og átti sig betur á þeirri ábyrgð sem fylgir vinnu sem þessari. 

Til þess þarf skólinn að koma á aðgerðarhópi sem heldur utan um hvern 

umræðuhóp með stúlkunum. Umsjónarkennari, námsráðgjafi eða 

sálfræðingur skólans stýri vinnunni í hópnum. Hugsanlega þyrftu 

skólastjórnendur að leggja til aukinn tíma meðan á vinnunni stendur. Það þarf 

að kynna verkefnið innan skólans þannig að allir starfsmenn séu upplýstir um 

það og fá foreldra til frekara samstarfs.  

Það eru nokkur atriði sem þarf að lagfæra vegna skipulags 

umræðufundanna. Breyta þarf orðalagi, staðfæra verkefnin og tengja betur 

við þær stúlkur sem taka þátt í verkefninu. Seinna verkefnið á umræðufundi 

tvö má nýta betur, það gefur færi á að ræða meira um líðan stúlknanna og 

hvenig þær upplifa sig i ákveðnum aðstæðum en þar sem tími fundanna er 

naumur þá gafst ekki tími til að vinna með það. Við vinnslu og undirbúning 

þriðja fundar kom upp hugmynd að heppilegast væri að plasta fylgiskjal 15 
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(Field o.fl., 2009, bls. 113) til að hafa á fundinum en þar eru einfaldar 

útskýringar á því hvað samskiptaáreitni felur í sér. Þetta gæti líka átt við 

skilgreiningar á hegðun (Field o.fl., 2009, bls.116). Þá þarf að skoða 

umræðufund fimm og gera verkefni þannig að þau falli betur að 

samskiptaháttum nemenda í dag. Í módeli Field o.fl. (2009) vantaði verkefni 

sem fylgja umræðufundi sex það var slæmt en fundurinn nýttist til að ræða 

málefni sem stúlkunum voru hugleikinn eins og símamál, samskipti þeirra og 

dulda áreitni sem virtist vera í gangi og opnaðist á eftir fundinn. Útfæra má 

skipulag umræðufunda á fleiri vegu en gert er í rannsókninni. Ein leið er að 

funda með öllum stúlkum í bekk eða árgangi, þ.e. ef þær eru færri en tíu.  

Efnið hentar best stúlkum á aldrinum 11 til 15 ára, stúlkum í 5.– 9. bekk.  

Verkefnin sem notuð voru féllu vel að dagskránni og hægt er að nota þau 

flest áfram. Stúlkurnar kalla eftir fleiri fundum. Ég tel eftirfylgni nauðsynlega 

og að fundað verði með þátttakendum umræðufunda reglulega þó formlegri 

dagskrá sé lokið. Skólastjórnendum var bent á þetta. 

Mat stúlknanna og foreldranna að íhlutun lokinni 

Að loknum umræðufundunum voru tekin viðtöl við stúlkurnar og fundað með 

foreldrum. Í viðtölunum við stúlkurnar kom fram að umræðufundirnir hefðu 

breytt miklu í samskiptum þeirra. Helga sagði: „Já, það er sýnilegur árangur. 

Við segjum ekki ljóta hluti, við tölum bara betur hvor við aðra. Það hefur líka 

minnkað það ljóta sem sagt er á facebook, það er þá gert í fljótfærni.“ 

Fríða sagði: „Við erum ekki lengur að skilja eina eftir. Við höfum líka lært að 

það er allt í lagi að vera tvær saman.“ Dagný var sammála Fríðu og hún 

sagðist skilja betur hvernig eigi að koma fram við aðra. 

Anna sagði að notkun á facebook hefði breyst, þær væru farnar að nota hana 

öðruvísi, hættar að nota smáorð eins og „veit ekki“ og „nei“ nú svara þær og 

segja hvað þær eru að gera. Birta var sammála þessu, hún sagði: „Við erum 

að passa okkur í samskiptum, allar nema ein.“ Þar átti hún við Dagnýju, en 

henni fannst hún stundum vera að misnota félagsskap þeirra. Birta sagði að 

Dagný vildi stundum vera með þeim en stundum væri hún með öðrum 

stelpum og vildi þá ekki tala við þær. Elín sagði samskiptin vera betri: „Þær 

tala öðruvísi, eru svona kurteisari eða þannig, við erum varkárari gagnvart 

hver annarri.“ 
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Þegar spurt var út í umræðufundina og verkefnin kom fram að þeim þóttu 

fundirnir skemmtilegir. Helga sagði að þær hefðu virkilega þurft á þeim að 

halda. Elín sagði að þær hefðu verið hreinskilnar, þær hafi ekki verið það 

áður. „Við héldum þessu alltaf inn í okkur.“ Dagný var sú eina sem var með 

örlítinn fyrirvara um fundina, hún sagði: „Sumir voru fínir, en aðrir voru 

mjög erfiðir.“ Þar átti hún við að henni fannst stúlkurnar ekki alltaf taka tillit 

til hennar og hennar aðstæðna og stundum hunsað hana ef henni leið illa.  

Verkefnin virtust höfða til stúlknanna, þær töluðu um að þau hefðu verið 

fín. Fríðu fannst leiðinlegt þegar þurfti að skrifa eitthvað, það væri miklu 

skemmtilegra að tala um hlutina. Helga sagði: „Verkefnin voru skemmtileg, 

þú veist, maður lærði af þeim.“ Birta var sammála: „Ég held við höfum lært 

mikið af þeim eða svoleiðis.“ 

Hvert leita stúlkurnar þegar eitthvað bjátar á? Mamma var yfirleitt fyrsti 

kostur. „Til mömmu“ sögðu þær. Það var aðeins ein þeirra, Anna, sem var 

tilbúin að ræða við umsjónarkennara, hinar kusu frekar að tala við sálfræðing 

skólans, engin þeirra nefndi námsráðgjafann að fyrra bragði. Helga sagði: 

„Það er enginn í skólanum sem ég vil leita til, ef maður leitar til þú veist og 

ætlar að segja frá, þá kemur, ég ætla ekki að segja honum frá.“ Fríða sagði: 

„Kannski treystir maður ekki kennaranum, hann er bara eitthvað svona, æ ég 

veit það ekki.“  

Þegar rætt var um framhaldið fannst öllum stúlkunum nema Dagnýju 

nauðsynlegt að halda áfram að hittast svona, þeim fannst gott að geta rætt 

málin og sagt frá. Dagný sagði að sér væri alveg sama. Fríða vildi að 

framhaldið yrði: „Bara svona allir vinir og við getum bara allar verið saman 

og ekkert vandamál.“ 

Viðhorf foreldranna til umræðufundanna var svipað viðhorfi stúlknanna. 

Á seinni foreldrafundinn mættu fjórar mæður og tveir feður auk 

aðgerðarhópsins. Ég byrjaði að segja frá minni vinnu og upplifun af 

stúlkunum og hrósaði þeim við foreldrana. Foreldrarnir voru mjög sáttir með 

umræðufundina. Stúlkurnar höfðu sagt frá leikjum og leikritum en þegar átti 

að ræða meira þá virtust þær ekki segja frá. Þær héldu trúnað, það fannst mér 

ánægjulegt. „Allt gott um þetta að segja,“ sagði móðir Birtu. Móðir Fríðu 

upplifði hana mjög sátta, hún sagðist hafa spurt reglulega um hvernig gengi 

og um verkefnin sem lýst var í tölvupósti til foreldra. Það var alltaf gaman en 

Fríða hélt trúnað og sagði sem minnst frá öðru. Móðir Elínar sagði hana 

jákvæða og tala vel um fundina. Hún sagði hana hafa lært heilmikið og hún 
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taldi að stúlkurnar hefðu tileinkað sér það sem þær lærðu á 

umræðufundunum, væru hreinskilnari og segðu hver annarri frekar frá. Hún 

ræddi ástandið þegar foreldrar hittust í vor, sagði það gjörbreytt og mikið 

lagast sérstaklega í haust. Rætt var um póstinn sem ég sendi milli funda. 

Foreldrum fannst þetta mjög gott fyrirkomulag, nauðsynlegt að fá að fylgjast 

með. Foreldrar höfðu svarað með jákvæðni en sá póstur stoppaði hjá 

umsjónarkennara og barst því ekki til mín. Faðir Önnu sagðist hafa svarað, 

lýst ánægju sinni og þakkað fyrir. Foreldrarnir ræddu að þeir hefðu getað nýtt 

þennan möguleika, tölvupóstinn, til aukinna samskipta. Þeir þyrftu að vera 

duglegri að heyrast. Flestir foreldrar eru tilbúnir til samstarfs við skólann og 

það er hans að virkja þá. 

Fundirnir voru ræddir áfram. Ég benti á að mér fyndist stúlkurnar þurfa 

rými a.m.k. mánaðarlega til að spjalla. Faðir Önnu taldi að sú beiðni þyrfti að 

koma frá mér til stjórnenda. Ég ræddi bæði við skólastjórnendur og 

umsjónarkennara en viðbrögð þeirra voru að sjá til, hugsanlega færi 

sálfræðingur skólans inn í dæmið. Umsjónarkennari sagði að með 

umræðufundunum væri skólinn að ljúka þessum kafla, ef haldið yrði áfram 

með fundi fyrir stúlkurnar verði foreldrar ekki kallaðir til, það kom mér á 

óvart.  

Ég sagði foreldrum frá umræðu stúlknanna um að þær vissu ekki hvernig 

þær ættu að eyða tímanum saman. Foreldrar voru að einhverju leyti 

meðvitaðir um þetta. Rætt var um að það þyrfti að aðstoða þær og kenna 

þeim að vera saman. Foreldrarnir hófu í lok fundar að skipuleggja spilakvöld 

fyrir stúlkurnar.  

4.3 Aðgerðarhópurinn og skólinn 

Aðgerðarhópurinn hittist reglulega. Mikil jákvæðni ríkti gagnvart verkefninu 

og töluverðar væntingar. Það skipti miklu máli fyrir verkefnið og framkvæmd 

þess að skólinn útvegaði aðstöðu sem alltaf var hægt að ganga að, sérstaklega 

fyrir stúlkurnar þar sem þær gengu að því vísu hvar fundirnir voru.  

Á fundum aðgerðarhóps var staðan rædd, bent á atriði hjá stúlkunum sem 

þyrfti að fylgjast með. Kennararnir ræddu um stúlkurnar og almennt hvað 

betur mætti fara. Hagur var af starfi hópsins þar sem ég þekkti ekki til 

skólans og því nauðsynlegt að hafa innanhúsfólk sem gat komið með 

ábendingar og stuðning við verkefnið. Þá var bent á atriði sem betur máttu 
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fara innan skólans og var það tekið til athugunar. Aðgerðarhópurinn setti 

niður alla fundi út frá skóladagatali og sá um foreldrafundina. 

Umsjónarkennararnir voru í upphafi ákafir í að læra af verkefninu en sýndu 

því minni áhuga þegar farið var af stað. Þeir fylgdust með og ræddu reglulega 

við stúlkurnar um gang mála. Jákvæðni stúlknanna gagnvart 

umræðufundunum og góðar ábendingar skiluðu sér inn á fundi 

aðgerðarhópsins. Rætt var um aðra nemendur í árgangi stúlknanna en 

eitthvað bar á forvitni og öfund þeirra í garð stúlknanna. Sérstaklega voru 

drengirnir forvitnir þar sem stúlkurnar lýstu ánægju sinni með fundina við 

bekkjarsystkin. 

Bent var á atriði sem skólinn þyrfti að huga að, endurskoðun 

eineltisáætlunar, samskipti nemenda í matsal og tengslakannanir komu m.a. 

upp á borðið. Beiðni kom frá stúlkunum um að árgangurinn væri meira 

saman og var því komið á framfæri bæði við umsjónarkennara og foreldra. Í 

tengslakönnuninni kom fram að tveir drengir í árganginum verða fyrir miklu 

áreiti, þeim er strítt, öðrum þeirra mikið. Kennurunum var bent á þetta og 

voru þeir meðvitaðir um vandamálið. Það kom fram að drengirnir fá aðstoð 

en minna virtist unnið með bekkjarsystkinin gagnvart þeim. Þrjár stúlkur 

komu líka illa út, virtust vinalausar og þeim er strítt. Þessar stúlkur teljast til 

þriðja vinkonuhópsins, hópsins sem þarf á mikilli stoðþjónustu að halda. 

Þegar rannsóknartímabili lauk hafði eineltisáætlun skólans verið breytt. 

Hún var ekki lengur drög að áætlun, hún hafði verið stytt og einfölduð. 

Eineltisáætlunin var orðin skýr og aðgengileg. Einnig var ákveðið eftir að 

tengslakönnun var lögð fyrir í 9. bekk að leggja tengslakannanir fyrir 

nemendur í unglingadeild tvisvar á ári í þeim tilgangi að fylgjast með 

félagslegri stöðu þeirra. Þá hafði verið tekin sú ákvörðun að slökkva á 

netsambandi í matsal. Nemendaráð skólans gerði eineltissáttmála og var 

öllum nemendum og starfsfólki boðið að skrifa undir hann. Nemendaráðið 

kallaði til fundar á sal skólans og spjallaði við nemendur um einelti og hvað 

hægt væri að gera til að sporna við því og mikilvægi þess að segja frá ef 

einelti á sér stað.  

Skólastjórnendur höfðu aðeins heyrt jákvæðni gagnvart verkefninu og 

vissu að vel hefði gengið með stúlkurnar. Þeir ræddu um að vera vakandi 

gagnvart stúlkunum en bent var á að huga þyrfti að einni þeirra sérstaklega. 

Þar var átt við Dagnýju þar sem hún virtist eiga við einhvers konar vandamál 

að stríða sem hún hafi þurft hjálp við að leysa. Aðkoma skólans að 
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framhaldsvinnu með stúlkurnar felst meðal annars í því, auk þess sem rætt 

var um áður, að sálfræðingur skólans myndi hitta hópinn þeirra reglulega og 

gefa þeim tækifæri til að spjalla saman.  

Samskipti við umsjónarkennara gengu vel. Annar þeirra sýndi verkefninu 

mun meiri áhuga. Hjá hinum kennaranum bar á þreytu gagnvart stúlkunum 

og vilja til að ljúka þessu öllu af sem fyrst. Þetta ræddi ég við deildarstjóra 

sérstaklega. Enda kom fram hjá stúlkunum að það yrði ekki þeirra fyrsta val 

að leita til umsjónarkennara ef eitthvað bjátaði á. Að öðru leyti stóðst allt sem 

rætt var um og samskipti við skólann voru eins og best var á kosið. 

Hvað getur skólinn lært af þessu ferli? Það má ætla að það sem skólinn 

geti notfært sér sé að nýta hópmeðferðir enn frekar. Stúlkurnar höfðu ekki 

unnið áður með samskipti sín í hóp og reyndist það vel enda mælti 

rannsakandi með þannig vinnu í framhaldinu. Engin gögn voru skilin eftir í 

skólanum varðandi rannsóknina nema niðurstöður tengslakönnunar. Það er 

því erfitt fyrir skólann að tileinka sér vinnubrögðin sem þar voru notuð en 

skólinn getur auðveldlega eflt umræðuhópa meðal nemenda. Annað sem 

skólinn þarf að huga að er að virkja foreldrana meira til samstarfs. Flestir 

foreldrar vilja vera virkir þátttakendur í lífi barna sinna og foreldrar 

stúlknanna sýndu mikinn vilja til samstarfs um bætt samskipti og líðan 

stúlknanna.  

Væntingar í upphafi voru miklar og telja má að verkefnið hafi staðið undir 

þeim. Allir sem tengdust verkefninu voru sáttir við framgang þess, það kom 

skýrt fram í lokin að þau litu á íhlutunina sem akk fyrir skólann. Stúlkurnar 

voru ekki „læknaðar“ og það gerði enginn ráð fyrir því eins og skólastjórinn 

sagði en samskipti þeirra voru komin á betri veg en áður. 

 

4.4 Samantekt 

Stúlkurnar sex í rannsóknarhópnum voru flestar sáttar við sjálfar sig, skv. 

spurningalistum við upphaf rannsóknar og höfðu jákvæð viðhorf til sjálfra 

sín. Fríða var vinsælasta stúlkan meðal 9. bekkinga en Dagný og Anna fylgdu 

í kjölfarið. Stúlkurnar sögðust eiga auðvelt með að eignast vini, samt héldu 

þær í vinahópinn þó samskiptin væru oft erfið. Þær höfðu upplifað baktal, 

verið særðar með orðum og hunsaðar. Elín upplifði sig einmana en hún var 

líka hreinskilnust af þeim. Fríða og Helga stóðu í jaðri hópsins og völdu 
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sjálfar að taka sér frí frá vinkonunum síðasta sumar. Birta var að einhverju 

leyti hlutlausi áhorfandinn og voru hún og Anna bestu vinkonur. Það virtist 

gerast í kjölfar þess að tvær stúlkur fóru úr hópnum, hættu í skólanum. Anna 

var mjög varkár í öllum sínum samskiptum. Samskipti Önnu og Dagnýjar 

voru erfiðust, milli þeirra var mikil spenna og togstreita, spurning hvor þeirra 

leiddi hópinn, væri í drottningarsætinu. Dagný var ekki alltaf sátt við hópinn 

og fannst vinkonurnar ekki sýna sér næga tillitssemi. Hún virtist upplifa sig 

sem fórnarlamb, sem gat átt við rök að styðjast, þar sem Anna og Birta voru 

mikið saman og voru ekki sáttar við framkomu Dagnýjar gagnvart þeim. Þrátt 

fyrir allt þótti stúlkunum vænt hverri um aðra. 

Við lok rannsóknar virtust stúlkurnar hafa tileinkað sér betri samskipti og 

m.a. breytt samskiptum sínum á facebook. Í upphafi rannsóknartímabils var 

kennurunum bent á að fylgjast vel með Elínu, hún dafnaði vel þegar á leið en 

við lok tímabilsins var það Dagný sem þurfti að huga að. Hugsanlega þurfti 

hún meiri aðstoð til að takast á við sín vandamál.  

Það var mat allra sem komu að verkefninu að umræðufundirnir hefðu 

skilað árangri. Þeir nýttust stúlkunum til umræðna um samskipti sín og 

aukinnar vitundar um hvernig þær vilja hafa samskiptin. 
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5. Umræða 

 

Lokakafli ritgerðarinnar skiptist í fimm undirkafla. Fyrst er kafli um 

markmið, rannsóknarspurningarnar tvær og stutt samantekt á niðurstöðum. Þá 

er rannsóknarspurningunum svarað í tveimur köflum. Annars vegar kafla um 

samskipti stúlknanna, þar sem undirkaflar eru fjórir: Mikilvægi vinahópsins, 

vinsældir og vald, orðræða og samskiptamáti og hvert stúlkurnar leita eftir 

stuðningi. Hins vegar kafla um umræðufundina, þar sem undirkaflar eru þrír: 

Vinnan á umræðufundunum, aðkoma foreldra og líkan Field. Þá kemur kafli 

um samskipti við skólann og að síðustu koma lokaorð. 

 

5.1 Markmið, rannsóknarspurningar og stutt 

samantekt niðurstaðna  

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast dýpri skilning á einelti meðal stúlkna 

og erfiðum samskiptum þeirra og að þróa leið sem gæti nýst þegar unnið er 

með einelti og erfið samskipti stúlkna eða í stúlknahópum. Til að ná 

markmiðinu var stuðst við starfendarannsókn þar sem einum hópi stúlkna var 

fylgt eftir, samskipti þeirra skoðuð og unnið var með stúlkunum í að bæta 

samskipti þeirra eftir ákveðnu skipulagi Field o.fl. (2009).  

Rannsóknarspurningarnar voru tvær. 

    Í hverju felst samskiptavandi stúlkna í einum ákveðnum hópi í grunnskóla?   

Í niðurstöðum kemur fram að vinahópurinn var stúlkunum mikilvægur. 

Stúlkurnar voru vinsælar í jafningjahópnum, þær voru flestar sáttar við sjálfar 

sig og jákvæðar. En samskiptin innan hópsins reyndust þeim stundum erfið. 

Þær höfðu upplifað baktal, verið særðar með orðum og hunsaðar. Augngotur, 

svipbrigði og útilokun átti líka við. Eitthvað bar á kvíða og einmanaleika 

meðal þeirra sérstaklega þegar ósætti var í hópnum. Togstreita og spenna var 

á milli tveggja þeirra, væntanlega um stjórnun hópsins. Aðrar tvær völdu að 

halda sig í jaðri hópsins og reyndu að láta ágreining ekki spilla 
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samskiptunum. Ein þeirra var hlutlaus áhorfandi og önnur var fylgispök eða 

meðvirk. Stúlkunum þótti vænt hverri um aðra og héldu trúnað en treystu 

ekki né stóðu alltaf hver með annarri. 

    Hvernig nýtist aðferð umræðufunda í vinnu með hóp stúlkna sem eiga í 

erfiðum samskiptum? 

Fram kemur í niðurstöðum að aðferð umræðufunda hafi nýst vel í vinnu með 

stúlkunum. Stúlkurnar voru jákvæðar og tilbúnar til að vinna með samskiptin. 

Þær voru áhugasamar á fundunum og fljótar að tileinka sér þá orðræðu sem 

þar átti sér stað. Skipulag umræðufundanna og uppsetning þeirra hentaði vel 

og stúlkurnar hefðu kosið að fá að halda áfram að hittast ef tök hefðu verið á.  

    Við lok rannsóknar virtust stúlkurnar hafa tileinkað sér betri samskipti og 

þær voru nærgætnari hver gagnvart annarri. Það var mat þeirra sem komu að 

rannsókninni að umræðufundirnir hefðu skilað árangri. 

Nokkra vankanta mátti finna á módeli Field o.fl. (2009) þar sem t.d. vantaði 

verkefni með tveimur umræðufundum. Umræðufundina þarf að aðlaga þeim 

hópum sem unnið er með hverju sinni svo þeir nýtist sem best. 

  

5.2 Samskipti stúlknanna 

Samskiptavandi stúlknanna samræmdist skilgreiningum á samskipta- og 

félagslegri áreitni. Það bar á erfiðleikum í vinahópnum vegna áreitni eða 

stýrandi hegðunar. Stúlkurnar beittu augngotum, öðrum svipbrigðum eða 

líkamstjáningu án orða til að lækka félagslega stöðu vinkvennanna í 

virðingarstiga eða til útilokunar frá hópnum (Field o.fl., 2009, bls. 9; Young 

o.fl., 2011, bls. 24–25). Hegðunin leiddi til kvíða og einsemdar hjá sumum 

stúlknanna sem má ætla að séu afleiðingar áreitninnar (Esbensen og Carson, 

2009, bls. 210–214; Olweus, 2006, bls. 27). Þrátt fyrir þetta voru stúlkurnar 

góðar vinkonur. Remillard og Lamb (2005, bls. 226–227) segja að því nánari 

sem stúlka er vinum sínum þeim mun særðari verði hún vegna áreitninnar 

sem hún verður fyrir en oftast verði hún jafn náin þeim eftir á. Þetta átti við 

um vinkonurnar og samræmist einnig því sem foreldrarnir sögðu um þær að 

þær yrðu mjög sárar ef eitthvað væri gert á þeirra hlut. Það er nokkuð ljóst að 

samskipti stúlknanna gátu reynst þeim erfið. Þær tilheyrðu stórum hópi 

vinkvenna sem kunnu ekki eða áttu erfitt með að vinna úr þeim 

samskiptavanda sem komið gat upp. Að mínu mati þurftu stúlkurnar aðstoð 
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við að vinna með sýn mál, eins og kom fram eftir ferð félagsmiðstöðvanna 

þar sem stúlkunum tókst ekki að leysa sín mál nema með aðstoð frá 

skólanum, þar hefði einnig mátt fá foreldrana til samstarfs. Ég tel að skólinn 

hefði átt að gefa stúlkunum frekara rými til samskipta eins og Osler og 

Vincent (2003, bls. 127, 162–163) og Letendre og Smith (2011, bls. 54) 

benda á.  

 

Mikilvægi vinahópsins fyrir stúlkurnar 

Ljóst er að vinahópurinn skiptir stúlkurnar miklu máli og þær byggja 

samskiptin á trúnaði. Besag (2006, bls. 23) segir mikilvægt að ræða við 

stúlkur um hópinn, hvað þýði að tilheyra hópi, um samband þeirra og að 

greina þar á milli. Nauðsynlegt sé að sýna nánd, vera styðjandi, hrósa og átta 

sig á væntingum hópsins. Þetta er það sem stúlkurnar vilja. Fjöldi vina segir 

lítið til um gæði vináttunnar en eins og áður segir er vináttan stúlkunum 

mikilvæg. Flestar stúlkurnar lögðu mikið á sig til að halda í hópinn en voru 

oft þreyttar á samskiptunum og hver á annarri. „Alltaf einhver vandamál,“ 

sagði ein þeirra en þær sýndu hver annarri væntumþykju og voru oftast góðar 

saman. Fram kom að stúlkurnar standa ekki alltaf saman ef eitthvað bjátar á, 

þær standa ekki hver með annarri. Þetta fannst stúlkunum slæmt þar sem þær 

leggja traust sitt á vinkonurnar. Field o.fl. (2009, bls. 23) segja að slíkrar 

hegðunar þ.e. að standa saman, sé vænst af vinahópnum, það sé próf á tryggð 

og vináttuna. Eins og fram kemur hjá Remillard og Lamb (2005, bls. 222) 

vilja stúlkur að í hópnum þeirra ríki væntumþykja, traust og trúnaður. 

Væntumþykja og trúnaður var í hópnum. En stúlkurnar gátu ekki alltaf treyst 

hinum. Keppni milli þeirra um hylli og athygli drengja kom fram. Það má 

tengja þróunarsálfræðinni sem Field o.fl. (2009, bls. 14) vitna í og segja að 

stúlkur hafi þörf fyrir að keppa hver við aðra um „besta“ karlinn. Þetta átti 

sérstaklega við um tvær stúlknanna og leiddi til þess að þær hunsuðu hvor 

aðra og skildu út undan. Stúlkurnar fundu fyrir kvíða og einsemd í kjölfar 

þess. Crick og Grotpeter (1995, bls. 718–720) benda á að stúlkur sem upplifa 

höfnun geti gert tilraun til að hafa áhrif á samskipti jafningjanna. Þetta tel ég 

að Dagný hafi gert m.a. með skapgerð sinni. Þá birtist hegðun sem þær 

notuðu til að þóknast hver annarri til að halda öllum góðum sbr. Field o.fl. 

(2009, bls. 18). 
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Mikilvægt var að kenna stúlkunum ákveðni og sjálfsöryggi þannig að þær 

segðu frekar frá óheiðarleika sem þær verða fyrir (Besag, 2006, bls. 36; 

Dellasega og Nixon, 2003, bls. 68; Field o.fl., 2009, bls. 36). Ákveðni og 

sjálfsöryggi var meðal þeirra skilgreininga á hegðun sem unnið var með á 

umræðufundunum, hegðun sem stúlkurnar vildu tileinka sér og sem kemur 

ekki á óvart.  

Vinsældir og vald 

Í tengslakönnun kom fram að stúlkurnar voru vinsælar meðal jafningja sinna, 

þrjár þeirra voru vinsælustu stúlkurnar í árganginum. Þær voru því 

mikilsmetnar og því getur fylgt vald. Erfitt var að átta sig á hver þeirra stýrði 

hópnum, væri drottningin (Senn, 2008, bls. 25; Wiseman, 2002, bls. 24–36), 

en sennilega var togstreita milli Önnu og Dagnýjar tengd því. Kennararnir 

töldu Dagnýju vera stjórnandann en Dagný sagði Önnu alltaf vilja stjórna. 

Anna gaf lítið út á þetta en athygli vakti þegar hún vildi ekki staðsetja sig í 

síðasta verkefninu sem var lagt fyrir þær. Vinsældir stúlknanna má tengja við 

umræðu De Bruyn og Cillesen (2006, bls. 441–444). Þær falla þar sennilega 

undir fyrsta hópinn, vinsælu námfúsu stúlkurnar sem eru iðnar, námslega 

sterkar og virkar í félagsstarfi. Umsjónarkennararnir lýstu stúlkunum þannig.  

Segja má að vald felist í því að eiga vini en samskiptaáreitni ákvarðast oft 

af því hve mikilsmetin og virt stúlkan er í hópnum (SooHoo, 2009, bls. 1). 

Dagný sem var vinsæl meðal skólasystkina var líka sú stúlka sem sögð var 

beita áreitni eða stríðni hvað mest. Hún var vinsæl stúlka og vinsældirnar 

veittu henni m.a. aðdáun, öfund og vald sem hún nýtti ekki á réttan eða 

jákvæðan hátt. Hún upplifði sjálfa sig sem fórnarlamb í vinkonuhópnum.  

Áhugaverð var umræða stúlknanna um vinsælar stúlkur og tóku þær dæmi 

um vinsælar stúlkur í unglingamyndum. Þær voru ekki vissar um að þær 

vildu vera vinkonur vinsælu stúlknanna en hafa sennilega ekki áttað sig á 

eigin stöðu í jafningjahópnum. Eins og fram kemur í niðustöðum var 

togstreyta sérstaklega milli tveggja stúlknanna. Svo virtist sem það tengdist á 

einhvern hátt valdabaráttu og vinsældum. En þrátt fyrir vinsældir og vald 

þeirra í skólanum virtist það ekki ná út fyrir skólann þar sem samskipti þeirra 

utan skóla voru takmörkuð og þær sögðust ekki kunna að eyða tímanum 

saman.  
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Orðræða og samskiptamáti stúlknanna 

Orðræða stúlknanna um samskipti þeirra féll vel að skilgreiningum um 

samskipta- og félagslega áreitni þar sem þær sögðu frá hvernig þær beittu og 

voru beittar útilokun og hunsun. Augngotur, líkamstjáning og ýmis önnur 

svipbrigði án orða voru líka nefnd. Facebook og aðrar samskiptarásir voru 

notaðar til að koma höggi á vinina eins og Dellasega og Nixon (2003, bls. 9), 

Field o.fl. (2009, bls. 9), SooHoo (2009, bls. 1) og Young o.fl. (2011, bls. 

24–25) lýsa vel.  

Greinilegt var bæði hjá stúlkunum og foreldrum þeirra að stúlkunum 

sárnaði mikið ef eitthvað var gert á þeirra hlut. Þessar upplifanir þeirra falla 

vel að því sem kemur fram þegar rætt er um tryggð og áhrif hennar á 

vináttuna, þ.e. þegar vinir svíkja eða slúðra. Mikil særindi geta orðið þegar 

stúlku finnst hún vera svikin þar sem vinsældir og vináttan skipta öllu máli 

og kemur það vel fram í fræðunum (Garðar Gíslason, 1997, bls. 46; Letendre 

og Smith, 2011, bls. 52–53; Read, 2011, bls. 2–3). 

Stúlkurnar sögðust eiga erfitt með að ræða samskipti augliti til auglitis, 

biðja fyrirgefningar og að þær gætu aldrei sagt óþægilega hluti beint við 

einhverja. Þetta samræmist ekki því sem Page og Smith (2012, bls. 323–325) 

segja um að bein munnleg samskipti séu algengust meðal stúlkna. Benda má 

á að samskipti nemenda hafa breyst með auknum samskiptum þeirra á 

netmiðlum. Enda segja stúlkurnar að þær noti nafnleynd á netmiðlum ef þær 

ætla að hæða einhvern eða gera lítið úr honum. Þær hafa hunsað hver aðra á 

facebook. Stúlkurnar voru því aðeins orðljótar hver við aðra á samskipta-

miðlun. Það kom á óvart. Það sama má segja um slúðrið, stúlkurnar slúðruðu 

lítið um aðra á umræðufundunum sem er gegn því sem fræðin segja sbr. Field 

o.fl. (2009, bls. 9), SooHoo (2009, bls. 1) og Crick og Grotpeter (1995, bls. 

711). Samskipti stúlknanna að loknum skóladegi voru lítil og ef þær hittust 

þá virtust þær ekki kunna að eyða tíma saman í skraf eða leiki. 

Í umræðunni um afleiðingar eineltis eða áreitni kom fram að stúlkurnar 

voru meðvitaðar um afleiðingar þess og nefndu þar sömu atriði og komu fram 

hjá Young o.fl. (2011, bls. 25). Má þar nefna einmanaleika, höfnun, lítið 

sjálfstraust og að þolendur vilji ekki fara í skólann. Það gerðist þegar önnur 

brottflutta vinkonan mætti í skólann. Móðir Dagnýjar sagðist hafa leyft henni 

að vera heima þann dag þar sem henni leið illa í návist vinkonunnar. Tvær 

stúlknanna, Fríða og Helga, reyndu að forðast áreksta og völdu að takast á 
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við samskiptavandann með því að reyna að tala um samskiptin og taka sér 

„frí“ frá vinkonunum, leið sem Letendre og Smith (2011, bls. 48) ræða. 

Mikið var rætt um samskiptamáta unglinga á umræðufundunum. 

Stúlkurnar komu með dæmið úr matsalnum þar sem nemendur sátu nánast 

hlið við hlið en ræddu saman í gegnum símana sína. Mér finnst þetta varasöm 

þróun og tel að foreldrar og kennarar verði að vera vakandi gagnvart því að 

tækin taki ekki völdin. Tæknina má nota nemendum til aðstoðar en það þarf 

að læra að gera á réttan hátt. Hugsanlega þarf að efla samvinnu nemenda í 

skólanum þar sem þeir þurfa að ræða meira saman og læra að taka afstöðu. 

Ekki má gleyma hinum mannlega þætti samskipta sem börnin þurfa að kunna 

og við fullorðna fólkið berum ábyrgð á.  

Stúlkurnar kölluðu eftir að geta hist áfram og talað saman, en þar sem þær 

hafa átt í erfiðleikum með samskipti tel ég að þær þurfi leiðsögn til þess. Það 

er nokkuð ljóst að orðræða og samskipti stúlknanna geta verið erfið. Þær 

tilheyra stórum hópi vinkvenna sem kann ekki að vinna með eða á erfitt með 

að vinna úr þeim samskiptavanda sem getur komið upp. Að mínu mati þurfa 

stúlkurnar aðstoð og að skólinn eigi að gefa þeim meira rými til samskipta 

eins og Osler og Vincent (2003, bls. 127, 162–163) og Letendre og Smith 

(2011, bls. 54) benda á. Þá má virkja foreldra til frekara samstarfs um 

samskipti og vellíðan stúlknanna. 

Hvert leita stúlkurnar eftir stuðningi? 

Stúlkurnar sögðust leita til mæðra sinna með vandamál sín frekar en til 

kennara eða starfsfólks skóla. Það segir mér að þær eigi góð samskipti við 

mæður sínar enda ræddu þær um það traust sem foreldrar þeirra báru til 

þeirra og þeim leið vel með það. Þessar hugmyndir stúlknanna samrýmast því 

sem Dellasega og Nixon segja (2003, bls. 106), að stúlkur séu tregari að leita 

til kennara með tilfinningaleg vandamál en annarra. Það að þær nefna mæður 

sínar sem fyrsta kost styrkir mikilvægi þess að vera í góðu samstarfi við 

foreldra og halda þeim upplýstum þegar unnið er með erfið samskipti eða 

einelti. Eflaust má efla virkni foreldra í tengslum við umræðufundina og 

spurningin vaknar hvort halda eigi umræðufundi sem ættu að vera með 

foreldrum í stað nemenda. 
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5.3 Umræðufundirnir 

Niðurstöður sýna, eftir viðtöl og samræður við skólafólk, foreldra og 

stúlkurnar, að aðferð umræðufunda virkaði vel. Samskipti stúlknanna 

breyttist, þær urðu varkárari innbyrðis og meðvitaðri um samskipti sín. Þeim 

leið betur saman með einni undantekningu sem var Dagný. Henni fannst erfitt 

að þurfa að ræða samskiptin og takst á við þau, en gerði það samt og kom 

skoðunum sínum á framfæri.  

Það kom mér á óvart hve fljótt stúlkurnar tileinkuðu sér viðhorfin og 

vinnubrögðin sem lagt var upp með á fundunum. Þar sem vinahópurinn 

skiptir stúlkur miklu máli (Besag, 2006, bls. 54; Field o.fl., 2009, bls.96; 

Garðar Gíslason, 1997, bls. 45–46; Wiseman, 2002, bls. 19) eru umræðu-

fundir góð leið til að vinna með vandamál stúlkna í hópi. 

Niðurstaðan með vinnuferli umræðufundanna er sú að líkan Field o.fl. 

(2009) gengur vel upp. Skipulag fundanna var sniðið að 40 mínútna 

vikulegum fundum sem hentaði stúlkunum vel en dagskrá fundanna var stíf 

og því oft knappur tími. Verkefni fylgdu ekki tveimur fundum og því varð að 

finna verkefni sem hentuðu viðfangsefni þeirra. Það tókst en huga má betur 

að dagskrá þessara funda. Ekki er nauðsynlegt að fá utanað komandi aðila til 

að sjá um umræðufundina. Ég tel að skólinn eigi að þjálfa upp ráðgjafa 

(námsráðgjafa, sálfræðing skólans eða umsjónarkennara) til að vinna með þá. 

Þannig geri skólinn verkefnið frekar að sínu. Mesta vinnan hvílir á 

ráðgjafanum og umsjónarkennurum en ekki er hægt að fara af stað án 

aðkomu skólastjórnenda. Nauðsynlegt er að vera í góðum samskiptum við 

foreldra og fá þá til samvinnu um verkefnið. Upplýsa þarf alla starfsmenn 

skólans um umræðufundina, tilurð þeirra og skipulag. Kynna þarf fyrir 

starfsfólki einelti stúlkna sérstaklega, þannig að starfsfólkið verði vakandi 

gagnvart því. Þá er nauðsynlegt að halda námskeið fyrir ráðgjafa þar sem 

farið er í gegnum aðferð umræðufunda og þau verkefni sem fylgja.  

  

Umræðufundirnir og samvera stúlknanna 

Umræðufundirnir með stúlkunum hófust í lok ágúst. Reiknað var með átta 

stúlkum í upphafi en sex stúlkur mættu í hópinn. Umræðufundirnir gengu vel, 

stúlkurnar voru jákvæðar og tilbúnar til að vinna með vandamál hópsins. 
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Verkefnin féllu yfirleitt vel að hópnum, þau vöktu áhuga stúlknanna á 

viðfangsefninu og voru skemmtileg að þeirra mati. Stúlkurnar þurftu að beita 

gagnrýnni hugsun og rýna töluvert í samskiptin sem reyndist sumum þeirra 

stundum erfitt. Stúlkurnar virtu þann trúnað sem var ítrekaður reglulega við 

þær og þær settu sem eina af reglum hópsins. Þær sögðu ekki frá því sem 

fram fór á umræðufundum, hvorki samnemendum, kennurum eða foreldrum. 

Það gladdi mig mikið þegar ég frétti það. Field o.fl. (2009, bls. 97) leggja 

áherslu á að trúnaður og traust ríki meðal stúlknanna og því eru hóparnir 

lokaðir. Umræðufundalíkanið er aðferð sem virkar. 

Þörf stúlknanna fyrir samveru var mikil og þær kölluðu eftir fleiri fundum. 

Það er í samræmi við það sem kemur fram hjá Letendre og Smith (2011, bls. 

54) og Osler og Vincent (2003, bls. 127, 162–163) að stúlkur kalla eftir rými 

(e. girls own space) til að tala um þau málefni sem aðeins tengjast þeim. Það 

kemur fram að ekki er alltaf auðvelt að fá stúlkur í hópastarf þar sem þær 

setja stundum fyrirvara gagnvart hópnum.  

Umsjónarkennararnir höfðu rætt um að bæta stúlku í hópinn sem var ný í 

skólanum og leitaði í hóp stúlknanna, sumar þeirra vildu alls ekki fá hana 

með og ræddu það. Þar sem hópurinn var lokaður eftir að vinna með hann 

hófst kom þetta í raun ekki til greina og samræmist það hugmyndum Field 

o.fl. (2009, bls. 97). 

Osler og Vincent (2003, bls. 127) segja aukna vitund vera innan skóla að 

fylgjast með stúlkum og gera eitthvað fyrir þær. Það er spurning hvernig 

skólinn heldur áfram að sinna stúlkunum í rannsóknarhópnum. Ég benti 

aðgerðarhópi og skólastjórnendum á að þörf væri á eftirfylgni með stúlkunum 

og að þær hefðu tök á að hittast reglulega til að ræða um samskipti sín. 

Viðbrögðin voru ekki alveg eins og ég bjóst við, þar sem aðkoma sálfræðings 

að málum stúlknanna hafði verið nefnd við mig áður, allt virtist óráðið með 

framhaldið þegar umræðufundunum lauk. Af þessu má draga þann lærdóm að 

ráðgjafi og skólastjórnendur þurfi að gera með sér samkomulag sem tekur 

mið af starfinu og ef þörf reynist á framhaldsvinnu þá verði það svo. 

Aðkoma foreldra 

Í vinnu með umræðufundina er mikilvægt að virkja foreldra til samstarfs. Í 

raun má segja að það sé algjör forsenda þess að farið sé af stað með svona 

hópvinnu að mati Field o.fl. (2009, bls. bls. 78) sem leggja til að foreldrum sé 

kennt að bregðast við samskiptaáreitni. Á foreldrafundinum sem haldinn var 
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við upphaf rannsóknar var góð umræða en það sem vakti athygli mína var 

hræðsla foreldra gagnvart því að ræða einelti og erfið samskipti og að taka á 

því. Olweus (2006, bls. 70–72) bendir á að koma þurfi á jákvæðum 

samskiptatengslum milli foreldra og skóla og jafnframt að auka þurfi 

skilning, þekkingu og þátttöku foreldra vegna eineltismála. Eins og fram 

kemur í niðurstöðum finnst foreldrum nauðsynlegt að fá að fylgjast með því 

sem er að gerast í skólanum. Skólinn þarf að vinna sína heimavinnu sem er 

að kynna, ræða og skilgreina eineltið eða samskiptaáreitnina sem er í gangi. 

Það þarf að ræða þessi mál opinskátt og foreldrar verða að vera tilbúnir til 

samvinnu við skólann þegar grunur um meint einelti vaknar. Ég tel að 

foreldrarnir hafi verið það annars hefðu þeir sennilega ekki mætt á fundinn. 

Foreldrarnir voru jákvæðir og tilbúnir til samstarfs og því fór ég nokkuð 

örugg af stað með rannsóknina og umræðufundina.  

Samskipti við foreldra fóru fram í tölvupósti sem ég sendi þeim (með 

milligöngu umsjónarkennara) milli umræðufunda. Þau voru að mestu í aðra 

áttina. Mér barst bréf frá einni móður en önnur bréf þar sem foreldrar lýstu 

m.a. ánægju sinni með fundina, döguðu uppi hjá öðrum umsjónar-

kennaranum sem mér fannst miður. Það var rætt á seinni foreldrafundinum. 

Mikil jákvæðni ríkti á þeim fundi og foreldrar sannfærðir um að 

umræðufundirnir hefðu skilað árangri. Eins og áður kom fram héldu 

stúlkurnar trúnað og sögðu foreldrum sínum aðeins frá leikjum og verkefnum 

en síður frá þeim umræðum sem fram fóru á fundunum.  

Foreldrar vissu umræðuefni hvers fundar og fannst því eðlilegt að ræða það 

við dætur sínar sem sögðu lítið frá. Þetta er það sem m.a. Besag, (2006, bls. 

195) og Field o.fl. (2009, bls. 73–88) leggja áherslu á að foreldrar styðji 

ráðgjafann í vinnu sinni með hópinn og styðji og ræði við dætur sínar um þau 

málefni sem eru til umfjöllunar hverju sinni. Þeir þurfa að hlusta á dætur 

sínar, hvetja þær og leiðbeina. Long og Alexander (2010, bls. 34) benda á að 

foreldrar geti eflt jákvæða hegðun dætra sinna heima og þar með stutt 

skólann í þeirri vinnu sem er í gangi.  

    Þar sem umræða stúlknanna um samveru utan skóla hafði komið mér á 

óvart þá minntist ég á það við foreldrana. Einhverjir þeirra höfðu upplifað 

þessi samskipti þ.e. að stúlkurnar vissu ekki hvað þær ættu að gera saman. 

Þeim fannst þetta alvarlegt og vildu huga að leiðum til að bæta úr því. 

Hugsanlega mun þetta styrkja foreldrahópinn, en það virtist full þörf á meiri 

samskiptum þeirra í milli og þeir ræddu það. Jákvæðni foreldra í garð 

umræðufundanna og verkefnisins sagði mér að að þetta skipulag, 

umræðufundir, sé form sem skili árangri í vinnu með erfið samskipti stúlkna. 
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Við lok rannsóknar var sent bréf til foreldra og stúlknanna og þeim þakkað 

samstarfið. 

 Líkan Field o.fl.  

Líkan Field o.fl. (2009) hentar að öllum líkindum best stúlkum á aldrinum 

11–15 ára, fjórum til tíu stúlkum í hópi. Field o.fl. (2009, bls. 97) mæla með 

fjórum til tólf stúlkum á aldrinum 10–16 ára í „lokuðum“ hópi. Með því að 

aðlaga verkefnin að yngri eða eldri stúlkum eru umræðufundirnir góður 

valkostur þegar unnið er með stúlknahópa og samskipti þeirra.  

Umræðufundina þarf að laga að aðstæðum og aldri þeirra stúlkna sem taka 

þátt í fundunum. Setja þarf skipulag funda betur upp, finna verkefni sem 

henta þeim tveimur fundum þar sem verkefni vantaði, að öðru leyti er þetta 

líkan umræðufunda tilbúið til notkunar. Aðferðarfræði Field o.fl. (2009) í 

vinnu með erfið samskipti stúlkna er mjög góð en til að styðja við þá vinnu, 

ef þarf, má leita í aðferðafræði Besag (2006) og Pikas (Sharp o.fl., 2000, bls. 

67–75). Hjá þeim má finna ýmsar lausnir og góð verkefni sem geta 

auðveldað stúlkum lífið og nýst í vinnu með þeim á umræðufundum. 

Rannsóknarhópurinn minn, stúlkurnar í 9. bekk og foreldrar þeirra, auk 

samstarfsaðila í skólanum, voru mjög sátt við umræðufundina og því má ætla 

að þarna sé fundin leið sem hentar vel í vinnu með erfið samskipti stúlkna.  

 

5.4 Samstarf við skólann 

Ég var mjög sátt við alla aðkomu skólans að rannsókninni. Aðgerðarhópi var 

strax komið á, eins og McNiff o.fl. (1996, bls. 109) telja mikilvægt til að vera 

mér innan handar um skipulagsmál og annað samstarf við skólann. 

Aðgerðarhópurinn studdi rannsakanda vel og var hvetjandi, en velta má upp 

hvort virkja hefði mátt aðgerðarhópinn betur. Eflaust var það hægt en allt 

sem rætt var um og skipulagt stóðst að öllu leyti. Umræðufundirnir og 

tilgangur þeirra voru ræddir við nemendur í 9. bekk og starfsfólki sagt frá. 

Deildarstjórinn var alltaf tilbúinn í spjall ef þurfti og skilaði þeim samræðum 

áfram til skólastjórnenda.  

Umsjónarkennararnir stóðu við sitt þó að aðkoma þeirra og áhugi hafi 

verið með ólíkum hætti. Hjá öðrum þeirra var það hans hjartans mál að vinna 
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með stúlkurnar og ljúka málinu í góðu samstarfi við foreldra. Hinum 

umsjónarkennaranum var ekki eins umhugað um málið og finna mátti fyrir 

þreytu hans á stúlkunum. Sennilega var það tímaleysi kennara sem gerði það 

að þeir gátu ekki sinnt stúlkunum eins og þeir hefðu kosið. Einnig bötnuðu 

samskipti stúlknanna að loknum fjórum eða fimm umræðufundum og því 

þurftu kennararnir ekki að hafa eins mikil afskipti af þeim og áður. 

Hugsanlega hefði mátt virkja umsjónarkennarana betur og fá þá til að gera 

verkefnið meira að sínu. Mér fannst annar kennarinn stundum tala um 

verkefnið sem mitt verkefni en ekki sameiginlegt verkefni okkar, stúlkunum í 

hag og skólanum til gagns. Ekki bar á þessu hjá skólastjórnendum. Þetta 

styður að kennari innan skólans vinni verkefnið undir handleiðslu ráðgjafa.  

Skólafólkinu fannst spennandi að sjá hvort einhverjar breytingar hefðu 

orðið hjá hópnum í kjölfar þess að tvær vinkonur fóru úr hópnum. 

Umsjónarkennararnir sögðu að vandamálið ætti sér djúpar rætur en töldu að 

„aðal“ stúlkan, sú sem stjórnaði hópnum, hefði verið önnur af þeim sem hætti 

í skólanum. Erfitt var að átta sig á því en samskiptavandi var til staðar hjá 

stúlkunum þó tvær hefðu yfirgefið hópinn, það sýndi sig enn betur þegar 

brottfluttu vinkonurnar mættu í skólann. Segja má að umræðufundirnir hafi 

létt á þessum samskiptavanda stúlknanna en þegar vinkonurnar tvær komu í 

heimsókn voru þær ekki inn í málum og að einhverju leyti tók vanlíðan sig 

upp hjá sumum stúlknanna. 

Könnun á félagstengslum nemenda nýttist skólanum. Þar komu upp nöfn 

fimm nemenda sem umsjónarkennarar þurftu að huga að vegna mikillar 

áreitni annarra nemenda. Einhver vinna var í gangi tengd þessum nemendum. 

Það er mat Field o.fl. (2009, bls. 28–29) og Olweusar (2006, bls. 9–12) að 

kennarar eigi að fylgjast með, kanna félagstengsl og mæla hvort 

samskiptadeilur eigi sér stað í nemendahópnum og sé það einn liðurinn í því 

að skapa nemendum öruggt skólaumhverfi. Aðeins þannig er hægt að koma í 

veg fyrir einelti eða erfið samskipti og vinna með það ef það kemur upp. 

Kennarar geta gripið til ýmissa aðferða til að kanna tíðni eineltis eða 

samskiptaáreitni allt eftir aðstæðum hverju sinni, leiðir til þess eru m.a. þær 

leiðir sem hér voru notaðar með spurningalistum og tengslakönnun, auk 

viðtala við nemendur.  

Rannsóknin stóð í tólf vikur eins og lagt var upp með. Samskipti við þá 

aðila sem komu að rannsókninni voru góð. Ég tel mig hafa verið heiðarlega, 

trúa þátttakendum og samstarfsfólki og fylgt þeim aðferðum sem lagt var upp 
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með. Þátttakendur voru vel upplýstir um framkvæmd og gang mála, foreldrar 

fengu póst milli umræðufunda og fundað var reglulega með aðgerðarhópi. Þá 

var fundað með námsráðgjafa og sest annað slagið inn hjá skólastjórnendum 

þar sem málin voru rædd.  

5.5 Lokaorð 

 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast dýpri skilning á einelti meðal stúlkna 

og erfiðum samskiptum þeirra og að þróa leið sem gæti nýst þegar unnið er 

með einelti og erfið samskipti stúlkna í stúlknahópum. Ég tel að ég hafi náð 

þeim markmiðum í rannsókninni. 

Þegar ég fór af stað með rannsóknina, auglýsti ég eftir skóla og 

stúlknahópi til samstarfs. Kallað var eftir samstarfi vegna átta stúlknahópa. 

Það sagði mér að vandi meðal stúlkna væri mikill og svo virðist sem hann sé 

að aukast ef vitnað er í gögn í inngangi. Það að skoða samskipti stúlkna á 

fræðilegum nótum jók skilning minn á samskiptum þeirra. Flestir 

vinkonuhópar byggja á jákvæðum samskiptum en stundum þarf lítið til að 

vináttan spillist.  

    Niðurstöður hafa sýnt mér að sú leið að nota umræðufundi í vinnu með 

erfið samskipti stúlkna skilar árangri. Örfáir vankantar voru á módeli Field 

o.fl. (2009) sem voru sniðnir af fyrir hvern fund. Umræðufundir eru leið sem 

ég mun mæla með og halda áfram að þróa í samvinnu við þá aðila sem ég 

verð í samstarfi við. 

Rannsóknin sýndi mér hvernig hægt er að vinna með stúlkur á 

árangursríkan hátt, hópurinn er mikilvægur stúlkunum og það að þær fái að 

tjá sig og geti treyst á trúnað skiptir miklu máli. Það var gaman að fá að vinna 

með vinkonunum í stúlknahópnum á umræðufundunum. Þar fengu stúlkurnar 

tækifæri til að skoða samskipti sín og hegðun og jafnframt gátu þær rætt 

saman um það hvernig þær vildu hafa samskiptin. Þær voru tilbúnar til að 

vinna með og hlúa að vináttunni í hópnum sínum sem ég tel að hafi tekist. 

Það hefði verið gaman að fylgjast með stúlkunum áfram og ein leið til 

framhaldsrannsóknar væri að tala við þær aftur t.d. á fyrsta ári í 

framhaldsskóla, kanna hvernig samskiptin hafa þróast og hvort vináttan hafi 

haldið. Rannsaka þarf frekar samskipti stúlkna og jafnframt þarf að fræða 

skólasamfélagið betur um samskipti þeirra og vináttu.  
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Ég tel að með rannsókninni hafi mér tekist að efla mín vinnubrögð í vinnu 

með stúlknahópa og auka skilning minn á samskiptum stúlkna sem vænta má 

að leiði til þess að ég verði færari leiðbeinandi í vinnu með slíka hópa síðar 

meir. 
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Fylgiskjal 2 Bréf til skólayfirvalda 

 
Bréf til skólayfirvalda  

Akureyri  ágúst 2013 

Fræðslustjórinn á Akureyri 

Gunnar Gíslason 

Ég heiti Helga Halldórsdóttir og stunda meistaranám í menntunarfræðum við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Áherslusviðið er námskrár og kennslufræði. 

Lokaverkefnið mitt byggir á því að gera starfendarannsókn, þar sem ætlunin er að 

kanna og vinna með erfið samskipti meðal stúlkna. Markmiðið er að efla 

samskiptafærni og kenna stúlkunum að vinna úr árekstrum og ágreiningi. 

Leiðbeinandi minn er Ingibjörg Auðunsdóttir sérfræðingur við miðstöð skólaþróunar 

við Háskólann á Akureyri. 

Ætlunin er að vinna rannsóknina í einum grunnskóla á Akureyri. Unnið verður með 

hóp stúlkna og þeim fylgt eftir í 10 vikur. Vinnan fer fram í samstarfi við 

umsjónarkennara og skólastjórnanda sem ásamt rannsakanda mynda aðgerðarhóp. Í 

upphafi og í lok rannsóknar verða tekin viðtöl við stúlkurnar og lagðir fyrir 

spurningalistar, fundað verður með foreldrum þar sem verkefnið verður kynnt og þeir 

fengnir til samstarfs, auk þess sem verkefnið verður kynnt starfsmönnum skólans. 

Vinnan með stúlkurnar fer fram á umræðufundum þar sem fyrirfram ákveðin 

verkefni verða tekin fyrir hverju sinni.  

Þar sem um starfendarannsókn er að ræða verður öll vinnan skráð jafnóðum. Viðtöl 

verða tekin upp. Gögnum verður eytt strax að lokinni úrvinnslu. Gætt verður fyllsta 

trúnaðar við þátttakendur. Leitað verður eftir upplýstu samþykki foreldra. 

Persónuvernd verður send tilkynning um rannsóknina. 

Með þessu bréfi vil ég vinsamlegast fara þess á leit að ég fái að vinna rannsóknina í 

Giljaskóla á Akureyri. Í vor auglýsti ég eftir skóla til samstarfs og fékk góð viðbrögð. 

Giljaskóli varð fyrir valinu, þar er stúlknahópur þar sem erfitt hefur reynst að leysa úr 

ágreiningsmálum innan hópsins. Spennandi verkefni sem gaman verður að takast á 

við. 

Með bestu kveðju og þakklæti 

_____________________________________ 

Helga Halldórsdóttir meistaranemi við HA 
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Fylgiskjal 3 Bréf til skólastjóra 

Bréf til skólastjóra 

       Akureyri ágúst 2013 

Nafn: Jón Baldvin Hannesson 

Skóli: Giljaskóli 

Ég heiti Helga Halldórsdóttir og stunda meistaranám í menntunarfræðum við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. Áherslusviðið er námskrár og kennslufræði. Lokaverkefnið mitt byggir 

á því að gera starfendarannsókn, þar sem ætlunin er að kanna og vinna með erfið samskipi 

meðal stúlkna. Markmiðið er að efla samskiptafærni og kenna stúlkunum að vinna úr 

árekstrum og ágreiningi. Leiðbeinandi minn er Ingibjörg Auðunsdóttir  

Ætlunin er að vinna rannsóknina í einum grunnskóla á Akureyri. Unnið verður með hóp 

stúlkna, 6-10 stúlkur og þeim fylgt eftir í 10 vikur. Vinnan fer fram í samstarfi við 

umsjónarkennara og skólastjórnanda sem ásamt rannsakanda mynda aðgerðarhóp. 

Aðgerðarhópurinn ber ábyrgð á verkefninu, ákveður tíma fyrir umræðuhópa, boðar til 

foreldrafunda og stýrir þeim auk þess að funda reglulega um framgang verkefnisins. Þá þarf 

aðgerðarhópur að hafa til úrræði ef þarf að vinna með stúlkurnar einstaklingslega t.d. 

geranda/þolanda. Í upphafi og í lok rannsóknar verða tekin viðtöl við stúlkurnar og lagðir fyrir 

spurningalistar, fundað verður með foreldrum þar sem verkefnið verður kynnt og þeir fengnir 

til samstarfs, auk þess sem verkefnið verður kynnt starfsmönnum skólans. Vinnan með 

stúlkurnar fer fram á umræðufundum þar sem fyrir fam ákveðin verkefni verða tekin fyrir 

hverju sinni.  

Þar sem um starfendarannsókn er að ræða verður öll vinnan skráð jafnóðum. Viðtöl verða 

tekin upp. Gögnum verður eytt strax að lokinni úrvinnslu. Gætt verður fyllsta trúnaðar við 

þátttakendur. Við skrifin verður viðmælendum, samstarfsfólki og skóla, er kemur við sögu, 

gefin leyninöfn. Leitað verður eftir upplýstu samþykki foreldra. Persónuvernd hefur verið 

tilkynnt um rannsóknina og leitað verður leyfis frá fræðslustjóranum á Akureyri. 

Með þessu bréfi vil ég vinsamlegast fara þess á leit að ég fái að vinna rannsóknina í  

Giljaskóla. Ástæða þess að ég bið um samstarf við skólann er að þar er stúlknahópur sem 

hentar minni rannsókn og því spennandi viðfangsefni að takast á við. 

 

Með bestu kveðju og þakklæti 

 _____________________________________  

Helga Halldórsdóttir, meistaranemi við HA 
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Fylgiskjal 4 Bréf til foreldra 

       Akureyri ágúst 2013 

Kæru foreldrar nemenda í Giljaskóla  

Ég heiti Helga Halldórsdóttir og stunda meistaranám í menntunarfræðum við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. Lokaverkefnið mitt byggir á því að gera starfendarannsókn, þar sem 

ætlunin er að kanna og vinna með erfið samskipti stúlkna. Markmiðið er að efla 

samskiptafærni og kenna stúlkunum að vinna úr árekstrum og ágreiningi. Verkefnið hefur 

verið tilkynnt til Persónuverndar. Leiðbeinandi minn er Ingibjörg Auðunsdóttir sérfræðingur 

við miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri. 

Nú hefur verið ákveðið að ég vinni með hóp stúlkna í 9. bekk í Giljaskóla. Vinnan með 

stúlkurnar fer fram á umræðufundum þar sem ég hitti stúlkurnar einu sinni í viku, tímasetning 

verður breytanleg þannig að þær missa ekki alltaf af sömu kennslustundunum. Samvinna 

verður höfð við umsjónarkennara og deildarstjóra um verkefnið og fundað reglulega með þeim 

varðandi skipulag og gang mála. 

Að vinna með nemendur í hópi getur verið öflugri leið en að vinna með einstaklinga. 

Þátttakendur fá tækifæri til að læra saman, að hlusta og tala í öruggu, styðjandi og 

uppbyggjandi umhverfi. Verkefnið byggir á hugmynd sem á ensku heitir „Goodwill girls“ og 

er samsett af tíu, 40 mínútna umræðufundum. Umræðufundunum er skipt í fjögur þrep; 

kynning á verkefni dagsins, aðdragandi, verkefni/vinna og lok. Að loknum hverjum fundi fáið 

þið foreldrar sendan póst um hvernig gekk og hvaða efni verður tekið fyrir næst. Þið eruð hvött 

til að ræða við dætur ykkar um þessi málefni. 

Á fyrsta umræðufundinum er gert ráð fyrir kynningu þátttakenda og kennara, farið verður í 

nafnaleik sem tengist markmiðum vinnunnar. Þá verða umræður um og reynt að skilgreina 

hvað hópur er. Rætt verður um traust og hvað þarf til að traust myndist í hópum. Út frá 

umræðunni setja stúlkurnar niður á blað reglur hópsins. Verkefnið „fjársjóðurinn ég“ (I 

treasure) verður unnið einstaklingslega og síðan í hópnum, allar segja frá sínum fjársjóði. 

Það sem fram kemur á hverjum fundi er trúnaðarmál hópsins og mun ég segja stúlkunum það. 

Þær geta rætt við ykkur foreldrana um það sem þær sjálfar segja en ekki hvað aðrar segja. Það 

sama á við um mig – ég mun ekki segja frá umræðu hópsins. Ég mun skrá hjá mér hvernig 

gengur og þá með það að markmiði að bæta vinnulag eða koma betur til móts við þátttakendur. 

Öllum gögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu.   

Foreldrafundur verður haldinn í byrjun september og annar þegar verkefninu lýkur. Þið munuð 

fá frá mér/umsjónarkennurum vikulegan póst um umræðufundina, hvernig gekk og hvað 

verður tekið fyrir á næsta fundi, endilega hafið samband ef einhverjar spurningar vakna eða 

þið viljið koma til einhverjum ábendingum á framfæri. 

     Með bestu kveðju og þakklæti 

     Helga Halldórsdóttir helgah@akmennt.is  

mailto:helgah@akmennt.is
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Fylgiskjal 5 Spurningar í viðtölum 

 

Spurningar til stúlknanna í fyrsta viðtali: 

1. Hvernig líður þér í skólanum? 

2. Hvernig er félagsandinn í bekknum/vinahópnum ? 

3. Hve marga vini áttu í bekknum/ árganginum? 

4. Heldur þú að öllum líði vel í hópnum/skólanum? 

5. Hvernig eru samskiptin ? 

6. Hefur þú rætt við einhverja fullorðna um þetta? 

7. Nú ætlum við að fara í samvinnu og vinna með samskiptin, hvað finnst 

þér um það?  Ertu til í að vera opinská og heiðarleg í þeirri vinnu? 

 

Spurningar til stúlknanna í seinna viðtali: 

Hvernig finnst þér umræðufundirnir hafa breytt samskiptum ykkar 

stelpnanna? 

Hvað finnst þér um umræðufundina, lýstu því.  

Hvernig fannst þér að vinna svona í hóp? 

Hvernig fannst þér verkefnin vera?  

Hvert leitið þið ef eitthvað kemur upp á? 

Hvernig viltu að framhaldið verði? 

Verkefni í seinni einstaklingsviðtölum (Field o.fl., 2009, bls. 35). 

Setja á borð tvö blöð annars vegar félagslega og samskipta árásargirni og hins 

vegar þar sem það er ekki. 

Stúlkurnar raða nöfnum bekkjarsystra sinna þar sem við á. 

Deila, rífast, tala illa um aðrar stelpur, skilja útundan...  

Reyna að sættast, rífast ekki, tala ekki illa um aðrar stelpur, skilja ekki 

útundan... 
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Fylgiskjal 6 Greiningarlíkön 

Líðan þín / 
annarra 

Félagsandinn í 
bekk/árgangi 

Vinir Samskiptin Foreldrarnir Úrvinnsla og 
framhaldið 

Líður bara vel  
 
Þær voru 
eitthvað að 
berjast við 
þunglyndi eða 
þannig. 
 
Mér líður bara 
vel. 
 
Ég veit að E. 
líður eitthvað 
illa, mamma 
hennar og 
pabbi eru 
nýbúin að 
skilja og henni 
líður eitthvað 
illa út af því. 
 
E. vill oft bara 
vera ein 
 
Bara svona 
allt í lagi.  
 
Ég er kvíðin 
fyrir 
framhaldinu. 
 
Mér líður bara 
mjög vel. 
 
Það er búið að 
vera eitthvað 
pínu vesen á 
E. hún er að 
vinna eitthvað 
í því. 
 
Mmm bara 
ágætlega. 
 
Það fer 
kannski eftir 
dögum 
hvernig 
vandamálið er 
heima og 
svona 
(annarra 

Alveg ágætur, 
sumir eru 
með hávaða 
og haga sér 
illa. 
 
Við erum 
alltaf öll 
saman, það er 
opið hús og 
svona, alla 
vega eiginlega 
mjög mörg. 
 
Erum 
eiginlega öll 
mjög góðir 
vinir. 
 
Uhh, já ég 
held að allir 
séu vinir. 
 
Hann er í lagi 
núna, hann 
var það ekki í 
fyrra þá voru 
svolítil 
leiðindi. 
 
Hann er bara 
fínn flestir eru 
alltaf saman. 
 
Hann er fínn, 
það eru allir 
saman, en ég 
get líka verið 
með þessum, 
þessum og 
þessum 

Ég er mest 
með 
strákunum, á 
samt eina 
góða vinkonu í 
öðrum skóla. 
 
Við erum 
náttúrulega 
góðar 
vinkonur.  
 
Besti vinur 
minn er 
strákur í 
hinum 
bekknum. 
 
Hef ekkert 
verið með 
þeim í sumar 
.. heyrði 
eiginlega 
ekkert í þeim, 
það var 
pínugott að 
komast út úr 
dramanu. 
 
Við erum 
nokkrar 
stelpur sem 
erum alltaf 
saman. 
 
 Við 
stelpurnar 
gerum 
rosalega mikið 
saman. 
 
Hef ekki verið 
með þeim í 
sumar, tók 
mér frí frá 
þeim og hef 
bara verið í 
fótboltanum 
með 
vinkonum 
mínum þar. 
 

Oft bara 
drama. 
 
Facebookspjall 
hópur. 
 
Ljót orð, ljót 
skilaboð og 
ljótt inn á 
facebook. 
 
Tvær sögðust 
pínu vilja 
drepa sig, þá 
sagði ég 
kennaranum 
frá. 
 
Það var alltaf 
eitthvað 
vesen, þær 
geta aldrei 
verið saman 
eða vinkonur, 
en nú er hún 
flutt. 
 
Það voru alltaf 
tvær og við 
vorum alltaf 
einhvern 
veginn svona 
til hliðar. 
 
...en lendum 
samt í 
leiðinlegum 
samskiptum. 
 
Hvernig við 
komum fram 
hver við aðra 
skilurðu. 
 
Við þurfum 
líka að æfa 
okkur í að 
vera 
hreinskilnar. 
 
Sumar eiga 
erfitt með að 

Ég ræði þetta 
alveg við 
mömmu og 
pabba. 
 
Foreldrarnir 
voru fengnir í 
þetta. 
 
Foreldrar 
mínir vita um 
þetta, þar var 
foreldrafundur 
af því það var 
orðið svo 
mikið drama. 
 
Ég segi alltaf 
mömmu frá 
þessu. 
 
Mamma hefur 
hringt í hina 
foreldrana. 
 
Þau fóru á 
fund í fyrra, 
svo var ég 
búin að segja 
þeim frá 
þessu. 
 
Mamma 
ræddi eineltið 
við skólann+ 

Það var reynt 
að leysa þetta 
en það leystist 
ekkert það 
mikið. 
 
Mig langar að 
spyrja hvernig 
eru þessi 
verkefni sem 
þú ætlar að 
láta okkur 
gera? 
 
Fínt að vinna 
svona í hóp. 
 
Ég reyni að 
gera þetta 
sjálf, reyni að 
laga 
samskiptin. 
 
Við höfum 
reynt að leysa 
þetta innan 
hópsins en 
það er 
örugglega 
eitthvað  sem 
hefur breyst. 
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Líðan þín / 
annarra 

Félagsandinn í 
bekk/árgangi 

Vinir Samskiptin Foreldrarnir Úrvinnsla og 
framhaldið 

líðan) Ég veit 
eiginlega ekki 
alveg af 
hverju við 
náum svona 
vel saman. 
 
Við stelpurnar 
myndum hóp. 
Það eru tveir 
stelpuhópar. 
 
Ég er alltaf 
með þeim, en 
ég tala alveg 
við hinar líka í 
skólanum. 
 
Ég á alveg 
slatta af 
vinum 

segja hvernig 
þeim líður. 
 
Þetta er 
þannig að 
stundum eru 
allir í krísu og 
stundum er 
allt í lagi. 
 
Þetta hefur 
alveg verið í 
gangi áður, 
þetta er 
eitthvað 
gamalt sko, en 
það kom svo 
eitthvað aftur. 
 
Ekkert drama í 
sumar. 
 
Ég var lögð í 
einelti af einni 
stelpu. 
 
Samskiptin 
eru misjöfn, 
mér finnst 
ekki létt að 
tala um þau. 
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Seinna greiningarlíkan 
Hafa umr.f. breytt 
samskiptunum 

Umræðufundirnir og 
verkefnin 

Hvert leitað Framhaldið 

Já, pínu, það er sýnilegur 
árangur. Við segjum ekki 
ljóta hluti, við tölum bara 
betur við hvor aðra. 
 
Ef maður segir eitthvað 
rangt og einhver fer í fýlu þá 
tölum við bara við hana í 
stað þess að láta hana fara 
og vera í fýlu, þá segjum við 
fyrirgefðu –ég var ekki að 
meina þetta. 
 
Minnkað það ljóta sem er 
sagt á fb, það er þá gert í 
fljótfærni. 
 
Við erum ekki lengur að 
skilja eina eftir. 
Við erum búnar að læra það 
að það er allt í lagi að vera 
tvær saman. 
 
Já, svona á fb eða eitthvað. 
Við notum fb öðruvísi.  
 
Við leysum málin betur. 
 
Eins og á fb, við tölum 
öðruvísi saman, ekki lengur 
svona „veit ekki“ „nei“ 
 
Við erum að passa okkur í 
samskiptunum allar nema 
ein. 
 
Þau eru betri, þær tala 
öðruvísi, eru svona 
kurteisari eða þannig, við 
erum varkárari gagnvart 
hvor annarri. 
 
Ég skil betur hvernig á að 
koma fram við aðra. 
 
Það hefur minnkað að skilja 
út undan, já líka vegna þess 
að við erum búnar að ræða 
það að það mega líka vera 
tvær og tvær saman. 

Finnst þeir góðir, við 
þurftum virkilega á þeim 
að halda. Verkefnin voru 
skemmtileg, þú veist 
maður lærði af þeim og 
bara skemmtileg. 
 
Skemmtilegir, verkefnin 
skemmtileg, bara mjög 
góð, mér fannst að vísu 
leiðinlegt ef maður 
þurfti að skrifa eitthvað, 
miklu skemmtilegra að 
tala um það. 
 
Skemmtilegir, verkefnin 
eru bara allt í lagi, ekkert 
barnaleg. 
 
Skemmtilegir, 
skemmtileg 
 
Bara fínir sko, fannst við 
allar vera hreinskilnar 
eða þannig, áður en 
þessir tímar voru þá 
vorum við ekki nógu 
hreinskilnar. Við héldum 
þessu alltaf inn í okkur. 
 
Verkefnin voru fín, ég 
held við höfum lært 
mikið af þeim eða 
svoleiðis. 
 
Mér fannst þeir í lagi, 
sumir fínir en mér fannst 
sumir erfiðir. 
 
Verkefnin voru fín. 

Oftast til mömmu. 
Það er enginn í 
skólanum sem ég vil 
leita til, ef maður 
leitar til þú veist og 
ætlar að segja frá, 
þá kemur ég ætla 
ekki að segja honum 
þetta. 
 
Ef það er vandamál, 
þá til sálfræðingsins 
eða eitthvað, ég 
mundi ekki leita til 
kennara. 
 
Kannski treystir 
maður ekki alveg 
kennaranum, hann 
er bara svona 
eitthvað alveg, æ ég 
veit það ekki. 
 
Til umsj.k., ekki 
sálfræðings  eða 
námsráðgjafa. 
 
Til sálfr., alla vega. 
Kannski til annars 
umsj.k. ekki til hins 
... hann gerir svo 
mikið bras. 
 
Til mömmu, vil síður 
tala við kennarana 
frekar sálfr. 
 
Til mömmu. Ég tala 
frekar við sálfr. en 
umsjónarkennarana 

Ég væri alveg til í að 
hafa fundina áfram 
1x í viku, þar sem 
maður getur farið 
og sagt frá. 
 
Bara svona allir 
vinir og við getum 
bara allar verið 
saman og ekkert 
vandamál. 
 
Við þurfum að fá 
fleiri fundi. 
 
Bara góð samskipti, 
ég vil að við 
hittumst meira og 
tölum saman. 
 
Fleiri fundi. 
 
Mig langar að hafa 
fleiri fundi, þetta 
er, tímarnir eru líka 
bara skemmtilegir. 
 
Bara svona eins og 
það hefur verið. 
 
Stelpurnar segja að 
þær vilji fleiri fundi, 
mér er alveg sama. 
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Fylgiskjal 7 Kannanir 

Verkefni fyrir stúlkur – Félagsleg hegðun    Nafn:__________________________ 

 

Field o.fl. (2009, bls. 40-41). 

  

Aðstæður. Ímyndaðu þér að þú lendir í þeim 
aðstæðum sem lýst er, merktu við á viðeigandi 
stað. 

Aldrei 
ekkert 

Sjaldan 
lítið 

Stundum 
nokkuð 

Oft 
mjög 

Mjög oft 
mikið 

Í kennslustund: Bekkjarsystir sendir miða til þín og á 
honum stendur:“Enginn vill vera vinur þinn.“ 

     

 Ef þetta kæmi fyrir þig hversu sár yrðir þú?      

 Hversu oft gerist eitthvað þessu líkt í hópnum 
sem þú ert með? 

     

Fjórar stúlkur í þínum bekk eru að tala um 
kvikmynd sem þær sáu nýlega þegar þú gengur að 
hópnum. Þær hætta að tala og snúa sér undan. 

     

 Ef þetta kæmi fyrir þig hversu sár yrðir þú?      

 Hversu oft gerist eitthvað þessu líkt í hópnum 
sem þú ert með? 

     

Þú heyrir á tal tveggja stúlkna, þær sjá þig ekki. 
Önnur stúlkan segir:“Ég heyrði að hún (þú) sé að 
fara í partý með Sigga – ég hefði alveg viljað fara 
með honum. Eigum við að ljúga einhverju um hana 
svo að hann hætti við að bjóða henni með, hann 
býður mér þá kannski í staðinn.“ Þá sjá þær þig og 
þagna, „uss hún er að koma.“ 

     

 Ef þetta kæmi fyrir þig hversu sár yrðir þú?      

 Hversu oft gerist eitthvað þessu líkt í hópnum 
sem þú ert með? 

     

Kennarinn þinn setur þig og aðra stúlku saman í 
verkefnavinnu. Stúlkan sem kennarinn valdi lítur á 
þig með fyrirlitningasvip og segir: „Hún?“ 

     

 Ef þetta kæmi fyrir þig hversu sár yrðir þú?      

 Hversu oft gerist eitthvað þessu líkt í hópnum 
sem þú ert með? 

     

Þú ert í handstýrðum tölvuleik, stúlka kemur til þín 
og segir: „Ég held að leikurinn sé búinn núna.“ Hún 
gefur þér reiðilegt augnaráð. 

     

 Ef þetta kæmi fyrir þig hversu sár yrðir þú?      

 Hversu oft gerist eitthvað þessu líkt í hópnum 
sem þú ert með? 

     

Í mötuneytinu: Hópur stúlkna er að tala um partý á 
laugardaginn. Þegar þú spyrð hvort þú megir koma, 
segja þær „þú ? ég held ekki.“ Þær fara að hlægja 
og ganga í burtu. 

     

 Ef þetta kæmi fyrir þig hversu sár yrðir þú?      

 Hversu oft gerist eitthvað þessu líkt í hópnum 
sem þú ert með? 
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Svarið eftirfarandi fullyrðingum (á við síðustu 30 daga): JÁ   NEI 

 

Ég hef upplifað að einhver hafi baktalað mig. (  )  (  ) 

Ég hef marga góða eiginleika. (  ) (  ) 

Ég hef verið skilin út undan. (  )  (  ) 

Ég á auðvelt með að eignast vini. (  ) (  ) 

Einhver sagði eitthvað særandi við mig. (  )  (  ) 

Ég var beitt ofbeldi. (  ) (  ) 

Ég tilheyri hópnum. (  ) (  ) 

Mér leið illa vegna þess hvernig krakkarnir létu við mig. (  ) (  ) 

Ég hef jákvætt viðhorf til sjálfrar mín. (  ) (  ) 

Ég get gert margt jafnvel og aðrir. (  ) (  ) 

Mér leið mjög illa af því sem krakkarnir sögðu 

um mig eða við mig á netinu. (  ) (  ) 

Ég er einmana. (  ) (  ) 

Ég er ánægð með sjálfa mig. (  ) (  ) 

 

Spurningar byggðar á gögnum Skólapúlsins úr skýrslu UNICEF, 2013. 
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Fylgiskjal 8 Umræðufundir, skipulag ætlað foreldrum 

Umræðufundir með stúlknahópi í 9. bekk: Helstu atriði sem tekin eru 

fyrir. 

1. Fundur – mánudaginn 2. sept. kl. 08:00 

Kynning 

Kynning – nafnaleikur.   Hvað er hópur?  Samvinna, reglur hópsins - 

farið hringinn.  Ísbrjótur - „fjársjóðurinn ég“ – einstaklingsverkefni 

sem síðan er deilt með hópnum.  

 

2. Fundur – föstudaginn 6. sept. kl. 8:40  

Að halda vinum, að missa vini 

Umræður. Verkefnavinna – félagsleg hegðun. Heimavinna sem felst í 

því að stúlkurnar skoða eigin hegðun varðandi vini. Segja frá því 

næst. Lok – farið hringinn. 

 

3. Fundur – föstudaginn 13. sept. kl. 09:40 

Orðstír  

Heimavinnan rædd.  Fjallað um erfið samskipti, hvað felst í því. 

Ræddar klípusögur - verkefnið „María og Tara.“ Unnið með 

skilgreiningar á samskiptum. Lok – farið hringinn. 

 

4. Fundur – miðvikudaginn 18. sept. kl. 08:00 

Kostir og gallar 

Farið hringinn.  Hópvinna/paravinna, unnið áfram með fjórar 

skilgreiningar á samskiptum. Kynning á niðurstöðum. Velta þessu 

fyrir sér fram að næsta tíma. Lok, farið hringinn. 

 

5. Fundur – miðvikudaginn 25. sept. kl. 08:40 

 Að meta kosti og galla 

Farið hringinn og síðasti tími ræddur. Hlutverkaleikur. Áfram unnið 

með skilgreiningarnar fjórar. Unnið með hlutverkaleikinn. Umræður 

í hringnum. 

 

6. Fundur – mánudaginn 30. sept. kl.08:40 

Staðfestan endurskoðuð 

Einstaklingsvinna, paravinna þar sem unnið er með texta um 

samskipti. Farið yfir þá vinnu. Leikur og umræður í hringnum. 
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7. Fundur – miðvikudaginn 9. okt. kl.10:20 

Hvernig orð geta sært eða læknað 

Unnið með „pappírs Pálu.“   Hópverkefni. Heimanám: að stúlkurnar 

hugsi um einhvern sem þær geti sagt „læknandi“ orð við. 

 

8. Fundur – föstudaginn 18. okt. kl. 08:00 

Hvernig nálgumst við deilur 

Unnið með staðhæfingar og atburðarás. Unnið í hringnum. 

 

9. Fundur – miðvikudaginn 30. okt. kl .08:40 

Halda og henda 

Unnið út fá þeirri hegðun/vináttu sem þú vilt sýna/ekki sýna. 

Stúlkurnar flokka æskileg/óæskileg samskipti. Hvernig breytum við 

hegðun/samskiptum? 

 

10. Fundur – þriðjudaginn 5 nóv. kl. 11:30.  

Lokin 

Stúlkurnar skrifa bréf eða teikna mynd og deila síðan með hópnum. 

Hvað hefur jákvætt hlotist út frá vinnunni? Skemmtilegheit í lokin. 
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Fylgiskjal 9 Tengslakönnun 

Skrifaðu nöfn þriggja stúlkna og þriggja drengja í þínum árgangi þar sem við á:  

Eiga marga vini í skólanum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finnst gaman í skólanum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er oft strítt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stríða öðrum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brjóttu nú blaðið saman og skilaðu til kennara. 

Takk fyrir 



101 

Fylgiskjal 10 Umræðufundur 1 

Umræðufundur 1: Kynning  (Session 1: Introduction) 

 

1. Á fyrsta umræðufundi kynnir kennarinn/ráðgjafinn sig. Allar stúlkurnar eiga að 

hafa nafnspjöld til að hjálpa þeim að læra nöfnin. Stúlkurnar sitja í hring. 

2. Kynning: Þátttakendur í hópnum kynna sig t.d. með nafnaleik. Hver þátttakandi 

velur orð sem byrja á sama staf og eiginnafnið og lýsir viðkomandi vel. (Helga 

hressa/hægláta). Hver og ein þarf að endurtaka nöfnin og orðin sem þær á undan 

hafa sagt. 

3. Að lokinni kynningu ræðir kennarinn hvað hópur er og hvaða munur er hópi og 

bekk eða því að vera inni í kennslustofunni. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir 

þær stúlkur sem aldrei hafa tekið þátt í svona hópastarfi áður. 

4. Í tilraun til að fá þátttakendur til að átta sig á því að þær þurfi að tala fer hann 

hringinn „go around.“ Hann velur þátttakanda sem á að byrja og viðkomandi á 

að segja hópnum eitthvað eitt um sjálfa sig. Allir í hópnum þurfa að taka þátt og 

líka kennarinn þegar kemur að honum. 

5. Kennarinn fær stúlkurnar til að velta fyrir sér hvernig þær ætli að vinna saman á 

umræðufundunum. Kennarinn getur gert þetta með því að spyrja stúlkurnar hvað 

þurfi að gerast í hópnum þannig að traust myndist milli allra þátttakenda. Síðan 

spyr kennarinn hvaða reglur þær vilji að gildi í hópnum. Eftir að hafa hlusta á 

hópinn koma með hugmyndir, skrifar kennarinn reglurnar á blað og bætir síðan 

við reglum sem honum finnst nauðsynlegar fyrir hópinn. Ef að engin hefur nefnt 

trúnað þá gerir kennarinn það. Síðan þurfa stúlkurnar að lesa yfir reglurnar. 

6. Kennarinn kynnir verkefni sem er einskonar ísbrjótur „fjársjóðurinn  ég” (sjá 

fylgiskjal 11). Hver stúlka vinnur sitt verkefni og deilir því sem hún setur í 5 

efstu sætin með hópnum. Til að byrja hópvinnuna eða umræðuna, bendir 

kennarinn á það sem er líkt hjá stúlkunum og spyr síðan hvað þeim finnist um 

þessar niðurstöður. Ef „vinir” eru nefndir sem fjársjóður (sem yfirleitt gerist hjá 

stúlkum á þessum aldri) verður kennarinn að fá stúlkurnar til að ræða hvers 

vegna það sé mikils virði fyrir suma þátttakendur. 

7. Niðurstöður, kennarinn fer aftur hringinn og biður stúlkurnar að nefna eitthvað 

eitt sem þeim líkaði við umræðufundinn.  

 

Athugasemdir til kennarans: Það getur verið freistandi að fara hratt í gegnum fyrsta 

umræðufund eða byrja á þeim næsta. Hvert atriði á fyrsta umræðufundi skiptir miklu 

máli til að þróa heilbrigðan hóp, þannig að allir í hópnum leggi eitthvað til 

málanna, hver þátttakandi fái að þroskast og tileinka sér reglurnar, horfist á við og 

tali um þau verkefni sem framundan eru. 

Þátttakendur getur vantað sjálfstraust og því mikilvægt fyrir ráðgjafann/kennarann 

að hvetja, án þess að vera með þrýsting. 
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Fylgiskjal 11 Umræðufundur 1 verkefni 

FJÁRSJÓÐURINN „ÉG“ 

Mögulegir fjársjóðir Þættirnir fimm sem ég met mest  

– bestu fjársjóðir mínir 

 

Fjölskylda 

 

Vinir 

 

Rómantísk tengsl 

 

Íþróttir 

 

Námsárangur 

 

Framtíðarstarf 

 

Gæludýr 

 

Tónlist 

 

Útlit  

 

Listir og menning 

 

Tómstundir 

 

Trúin 

 

Framhaldsnám  

 

Áhugamál 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 
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Fylgiskjal 12 Umræðufundur 2 

Umræðufundur 2: Að halda vinum og missa vini 
 (Session 2: Keeping and losing friends) 

 

1. Kennarinn/ráðgjafinn byrjar á því að bjóða þátttakendur velkomna. Biður stúlkurnar 

að fara hringinn og endurtaka nöfnin sín og nefna eitthvað eitt sem þær muna af 

fyrsta umræðufundi. 

2. Reglur hópsins eiga að vera sýnilegar og kennarinn biður eina stúlkuna að lesa þær. 

3. Umræðu efni dagsins er árekstrar milli vina og kunningja. Ef margar stúlkur nefndu 

„vini” í fjársjóðsverkefninu getur kennarinn minnt stúlkurnar á að þær nefndu vini 

sem mikilvægt hugtak. Kennarinn notar hugstormun til að fá stúlkurnar til að segja 

frá hvað þær gera til að eignast vini, til að halda vinum eða hvað þær gera þegar þær 

missa vini. Fyrst á að nota hugstormun um hvað þær gera til að eignast eða halda í 

vini (tveir dálkar á blaði eða töflu þar sem það er skráð).  

4. Umræður: Kennarinn spyr spurninga til að auðvelda umræður. 

 Hvers vegna heldur þú að stúlkur vilji eignast vini eða gera eitthvað til að 

halda í vini? 

 Er þessi hegðun erfið ? Ef svo er þá hvers vegna ? 

 Hvers vegna heldur þú að stúlkur taki þátt í hegðun sem leiðir til þess að 

þær missa vini? 

 Hvernig læra stúlkur að eignast vini eða að halda í vini? 

 Hvað gera stúlkur sem fær þær til að tapa vinum? 

 Hverjar eru afleiðingar þess að missa vini? 

 

5. Næst kemur verkefnið „Vondir félagar” (sjá fylgiskjal 13). Stúlkurnar merkja við í 

kassana þá hegðun sem einhver vinur hefur sýnt þeim.  Síðan merkja þær við þá 

hegðun sem þær hafa sýnt öðrum. Hópurinn ræðir síðan hvers vegna þetta er 

„óheilbrigð hegðun” sem vinir eru að sýna hver öðrum. 

6. Heimavinna: Kennarinn biður stúlkurnar fyrir næsta umræðufund að reyna að átta 

sig á eigin hegðun varðandi það hvernig þær halda í vini eða missa vini. Þær þurfa 

að segja frá þessu í upphafi næsta umræðufundar. 

7. Í lokin er farinn hringur þar sem hver stúlka þarf að svara; „Eitt af því sem ég lærði í  

dag er......” 

Athugasemdir til kennarans: Nauðsynlegt að tengja umræðufundina saman, þess vegna 

þarf að hita upp með því að rifja upp síðasta fund og síðan að fá þær til að undirbúa sig 

fyrir þann næsta. Hugsanlega þarf að útskýra hugtakið hugstormun. 

Stúlkurnar verða að fá svigrúm til að segja hvað sem er í hugstormuninni án þess að 

hugmyndin sé metin góð eða slæm. Ef erfitt er að fá stúlkurnar til að tala eða einhver 

þeirra grípur alltaf orðið er hægt að láta einhvern hlut ganga á milli þeirra og sú sem er 

með hlutinn hefur orðið. Gefðu góðan tíma í lokin þegar farið er hringinn vegna þess að 

stúlkurnar þurfa tíma til að hugsa um hvað þær hafa lært í hópmeðferðinni. Minnir líka á 

hvers vegna hópurinn er saman. 
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Fylgiskjal 13 Umræðufundur 2  verkefni 

VONDIR FÉLAGAR (Unhealthy friends) 

 

 

Niðurlægir þig þannig 

að þú verður óánægð 

með þig sjálfa 

 

Segir öðrum frá 

leyndarmáli þínu 

 

Gefur þér þagnarmerki 

þegar hún/hann er reiður 

við þig 

 

Niðurlægir þig svo 

aðrir sjá 

 

Er afbrýðisöm/samur 

þegar þú ert með öðrum 

vini 

 

Reynir að hafa eftirlit með 

því sem þú gerir, segir og í 

hvaða fötum þú gengur 

 

Tekur alltaf ákvarðanir 

fyrir ykkur báðar/báða 

 

Þér er ógnað/hótað 

vinamissi ef þú gerir ekki 

það sem beðið er um 

 

Hlustar ekki á hugmyndir 

þínar 

 

Vill að þú sért 

einlæg/ur en líkar það 

ekki þegar þú ert 

einlæg/ur 

 

Talar illa um þig þegar þú 

heyrir ekki 

 

Berst með þér en leysir 

ekki vandamálin með þér 
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Fylgiskjal 14 Umræðufundur 3 

Umræðufundur 3: Orðstír  ( Session3: Naming) 

 

1. Kennarinn/ráðgjafinn byrjar á því að bjóða þátttakendur velkomna og biður 

stúlkurnar að ræða heimavinnuna. 

2. Reglur hópsins eiga að vera sýnilegar og kennarinn biður eina stúlkuna að 

lesa þær. 

3. Kennarinn tilkynnir að verkefni dagsins sé að fjalla um samskiptaáreitni 

(relational aggression) og líka hvernig hægt er að nálgast átök á mismunandi 

hátt.  

4. Kennarinn dreifir blaði (fylgiskjal 15, gott að eiga plastað) og fær eina 

stúlku í hópnum til að lesa dæmin um hvernig einstaklingur getur sýnt 

samskiptaáreitni. 

5. Kennarinn fær síðan hópinn til að ræða hvernig þessi hegðun falli að þeirra 

umræðum um að halda eða missa vini (hugstormunarverkefnið úr síðasta 

tíma). 

6. Kennarinn útskýrir í stuttu máli hvernig stúlkur nota samskiptaáreitni til að 

staðsetja vandamál eða ágreining/átök sem þær eiga í. 

7. Kennarinn dreifir vinnublaði „María og Tara” (fylgiskjal 16) og biður 

stúlkurnar að lesa í hljóði meðan ein er beðin um að lesa upphátt. 

8. Kennarinn biður stúkurnar að svara spurningum 1., 2. og 3. 

9. Kennarinn biður stúlkurnar um að ræða hvað þeim finnist að Tara eigi að 

gera (láta hlutinn ganga ef þarf). 

10. Kennarinn fær fjórar stúlkur til að lesa skilgreiningar á áreitni (aggressive), 

óvirkni/aðgerðaleysi (passive), dulin/ósýnileg áreitni (passive-aggressive) 

og ákveðni/sjálfsöryggi (assertive)(fylgiskjal 18). 

11. Umræðufundinum lýkur með því að kennarinn fer hringinn og spyr hvað 

stúlkurnar myndu gera ef þær væru Tara. Kennarinn safnar saman blöðunum 

um Maríu og Töru. 

 

Athugasemdir til kennarans: Ef þátttakendur hafa ekki unnið heimavinnuna sína, 

eru þær beðnar að hugsa um atvik meðal vina sem hefur átt sér stað milli 

umræðufunda. Hægt að spyrja út í það. Athuga að það þarf að dreifa tveimur 

blöðum á fundinum. Kennarinn þarf síðan að geyma blöðin. 
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Fylgiskjal 15 Áreitni stúlkna 
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Fylgiskjal 16 Umræðufundur 3 verkefni 

 

MARÍA OG TARA 

 

María og Tara eru vinkonur. Þær eru í 9. bekk. Á föstudegi gistir María hjá 

Töru. Þær höfðu ákveðið að fara í Kringluna á laugardeginum og í bíó um 

kvöldið. Þegar þær voru að taka sig til fyrir heimsóknina í Kringluna og 

ákveða í hvaða föt þær ætluðu, fóru þær að rífast um klæðaburð Maríu. Tara 

ásakaði Maríu um að herma alltaf eftir sér. Þetta særði tilfinningar Maríu og 

hún varð reið. María og Tara byrjuðu að rífast og rifrildið magnaðist. María 

ásakaði Töru um að vera „montin“ og Tara ásakaði Maríu um að vera „baby“ 

sem alltaf þyrfti að ná sínu fram. Rifrildið gekk svo langt að María hljóp út úr 

herberginu og bað pabba Töru um að keyra sig heim. María sagði pabba Töru 

að hún vildi ekki fara í Kringluna. Tara var virkilega reið við Maríu og ætlaði 

ekki að hringja eða vera í tölvusamskiptum við hana næstu daga. Tara velti 

fyrir sér hvað hún ætti að gera þegar þær hittist í skólanum eftir helgi.   

 

1. Ef Tara ákveður að segja Maríu að hún vilji ekki vera vinkona hennar 

lengur, er það árásargirni? 

 

 

2. Ef Tara ákveður að tala illa um Maríu í skólanum, er það árásargirni? 

 

 

3. Hvað finnst þér að Tara ætti að gera? 

  



108 

Áreitni (aggressive):  Einstaklingur er kröfuharður, fjandsamlegur, 

dónalegur og tillitslaus gagnvart rétti annarra. Einstaklingar sem beita áreitni 

kúga eða hræða oft aðra til að ná sínu fram og sýna öðrum stundum 

óvirðingu.  

Ósýnileg eða dulin áreitni (passive aggressive): Einstaklingar sem beita 

dulinni áreitni nota sambland af ósýnilegri áreitni og sýnilegri. Einstaklingar 

sem sýna þessa hegðun eru stundum „góðir (nice)“ og „stundum ekki“ tala 

illa um aðra m.a. vegna þess að þeir eru reiðir við viðkomandi. 

Ákveðni eða sjálfsöruggi (assertive): Ákveðnir einstaklingar kom hreint 

og beint fram og eru  heiðarlegir gagnvart tilfinningum og þörfum annarra. 

Ákveðnir einstaklingar standa með sjálfum sér um leið og þeir bera virðingu 

fyrir öðrum. 

Óvirkni/aðgerðarleysi (passive): Óvirkir eða aðgerðarlausir einstaklingar 

láta gjarnan undan óskum annarra til að koma í veg fyrir árekstra. Óvirkir 

einstaklingar segja ekki alltaf hug sinn eða sýnatilfinningar né standa með 

sjálfum sér.  

 

1. Ef Tara ákveður að öskra á Maríu fyrir framan alla þegar þær hittast í 

skólanum, Tara notar 

 ___________________________ nálgun í árekstrum/deilum. 

 

2. Ef Tara segir Maríu að hún sé verulega leið og að hún vilji gera allt til að 

vera vinur aftur, Tara notar 

  _______________________________ nálgun í árekstrum/deilum. 

 

3. Ef Tara segir Maríu að hún sé leið vegna deilnanna og óski þess að hún 

og María geti rætt um vandamál þeirra án þess að verða reiðar, Tara 

notar 

      __________________________ nálgun í árekstrum/deilum.  

 

4. Ef Tara biður Maríu afsökunar en hvíslar neikvæðum sögum um Maríu 

að vini þeirra, Tara notar 

 

__________________________ nálgun í árekstrum/deilum. 
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Fylgiskjal 17 Umræðufundur 4 

Umræðufundur 4:  Kostir og gallar   (Session 4: Pros and Cons) 

 

1. Kennarinn/ráðgjafinn býður þátttakendur velkomna og biður þær að 

nefna eitthvað eitt sem þær muna frá síðasta fundi. 

2. Kennarinn spyr hvort stúlkurnar hafi einhverjar spurningar varðandi 

reglur hópsins. 

3. Kennarinn dreifir fjórum spjöldum með orðunum áreitni, 

óvirkni/aðgerðaleysi, dulin/ósýnileg áreitni og ákveðni/sjálfsöryggi 

(fylgiskjal 18). Kennarinn skiptir hópnum í þrennt og hver hópur fær 

eitt spjald, líka hægt að láta hópana fá fylgiskjal 18 og vinna með öll 

orðin. Hóparnir eiga að (1) skilgreina hugtökin með eigin orðum og 

(2) lista upp kosti og galla á nálgun þeirra gagnvart átökum. T.d. 

hvernig skilgreina þær orðið aðgerðarlaus og hverjir eru kostir og 

gallar þess að vera aðgerðarlaus eða passívur. 

4. Þegar stúlkurnar hafa lokið þessu sameinast hóparnir og og kynna 

sínar skilgreiningar, kosti og galla. 

5. Kennarinn dreifir aftur blaðinu um Maríu og Töru og ræðir fjögur 

atriðin neðst/aftan á blaðinu (fylgiskjal 16). 

6. Kennarinn biður hópinn að ræða hvaða leið þær fara þegar þær lenda 

í deilum við aðrar stúlkur og hvers vegna. Kennarinn hvetur 

stúlkurnar til að nota orðin, þessi fjögur, sem þær hafa lært. Ef tími 

leyfir er gott að koma með spurningar um hvers vegna það sé erfitt 

að vera ákveðin/sjálfsörugg. 

7. Kennarinn fer hringinn og spyr hvaða nálgun stúlkunum falli best að 

nota þegar unnið er með deilur og hvers vegna. Kennarinn biður 

hópinn að muna einhver af þessum atriðuðum/nálgunum sem þær 

geta notað fyrir næsta tíma. 

 

Athugasemdir til kennarans: Kennarinn verður að ganga á milli hópanna  og 

biðja þær að skrá eins marga kosti og galla og þær geta. Þetta getur orðið 

þeim erfitt, þær nota gagnrýna hugsun og íhuga afleiðingar hvers 

þáttar/orðs. 
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Fylgiskjal 18 Umræðufundur 4 verkefni – skilgreiningar á hegðun 

Verkefni. Unnið með skilgreiningar á hegðun. 

 

Áreitni: Einstaklingar geta verið kröfuharðir, fjandsamlegir, dónalegir og 

tillitslausir gagnvart rétti annarra. Einstaklingar sem beita áreitni kúga eða 

hræða oft aðra til að ná sínu fram og sýna öðrum stundum óvirðingu.  

 

 

Ósýnileg/dulin áreitni: Einstaklingar sem beita dulinni áreitni nota oft 

sambland af ósýnilegri áreitni og sýnilegri. Einstaklingar sem sýna þessa 

hegðun eru stundum „góðir (nice)“ og „stundum ekki“ tala illa um aðra m.a. 

vegna þess að þeir eru reiðir við viðkomandi. 

 

 

Ákveðni eða sjálfsöruggi: Ákveðnir einstaklingar koma hreint og beint fram, 

eru heiðarlegir gagnvart tilfinningum og þörfum annarra. Ákveðnir 

einstaklingar standa með sjálfum sér um leið og þeir bera virðingu fyrir 

öðrum. 

 

 

Óvirkni/aðgerðarleysi: Óvirkir/aðgerðarlausir einstaklingar láta gjarnan 

undan óskum annarra til að koma í veg fyrir árekstra. Óvirkir einstaklingar 

segja ekki alltaf hug sinn eða sýna tilfinningar né standa með sjálfum sér. 
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Fylgiskjal 19 Umræðufundur 5 

Umræðufundur 5: Að meta kosti og galla  
(Session 5: Weighing the Pros and Cons)  

 

1. Kennarinn byrjar hópvinnuna með því að bjóða stúlkurnar velkomnar 

fer hringinn og biður þær að segja frá heimavinnunnni (nálgun á 

deilur og 

hvernig hefur gengið frá síðasta fundi). 

2. Kennarinn spyr hvort stúlkurnar hafi einhverjar spurningar varðandi 

reglur hópsins.   

3. Kennarinn biður um tvo sjálfboðaliða sem eru tilbúnir að fara í 

hlutverkaleik  sem felur í sér stutt atriði þar sem Laufey og Kristrún 

eiga í erfiðum  samskiptum. Kennarinn lætur stúlkurnar fá handrit og 

biður þær að fara og lesa það yfir (fylgiskjal 20). 

Tekur stutta stund. Meðan stúlkurnar undirbúa sig ræðir hópurinn 

skilgreiningarnar fjórar á hegðun - áreitni,  óvirkni/aðgerðaleysi, 

dulin/ósýnileg áreitni, og ákveðni/ sjálfsöryggi.  

   

4. Stúlkurnar tvær koma og leika atriðið og hinar geta hvaða hegðun 

þær eru að leika. Stúlkurnar fara í paravinnu og skrifa örhandrit að 

hinum þremur orðunum.  Þær leiklesa svo sögurnar sínar og hinar 

reyna að átta sig á hegðun/orði. Þær eiga að skrá hjá sér þau orð sem 

best lýsa þeim atriðum sem þær sjá. 

5. Kennarinn biður hópinn að skrá ólíka nálgun að deilum sem tengjast 

atriðunum. 

6. Þegar kennarinn hefur dreift aftur blöðum um samskiptaáreitni 

(fylgiskjal 15), biður hann hópinn um að ræða hvaða afleiðingar hver 

nálgun hefur. Þátttakendur eru spurðir hvort þeir sjái einhverja 

tenginu milli þess sem stendur á blaðinu og þess sem kom fram í 

umræðunum. 

7. Kennarinn fer hringinn og biður stúlkurnar að ræða hvað þær hefðu 

gert og hvers vegna ef þær væru í sporum Laufeyjar.. 

 

Athugasemdir til kennarans: 
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Fylgiskjal 20 Umræðufundur 5 verkefni 

Kristrún og Laufey 

 

Kristrún og Sigga eru góðar vinkonur. Sigga er líka vinkona Laufeyjar 

og það þolir Kristrún illa.  

Laufey bíður Siggu í bíó á sama tíma og Kristrún var búin að biðja 

Siggu um að vera með sér. Sigga fer í bíó með Laufeyju og þá tryllist 

Kristrún. 

Hér sýnir Kristrún áreitni: 

Kristrún gengur að Laufeyju og segir: „Tíkin þín, láttu Siggu í friði hún er 

vinkonan mín.“ 

Laufey: „Róleg við erum bara .....   

Kristrún grípur fram í fyrir henni: „Ég er alveg fokking róleg eða var það 

áður en þú fórst og tókst hana frá mér, tíkin þín.“ 

Laufey: „Ertu ekki að grínast?? Láttu ekki svona, hún er líka góð vinkona 

mín.“ 

Kristrún: „Hún hætti að vilja vera með mér eftir að þú fórst til hennar og 

bauðst í bíó, þú keyptir hana örugglega líka. Helvítis drusla!“ 

Laufey:“Er ekki allt í lagi ég á margar aðrar vinkonur, svo myndi ég aldrei 

stela vinkonu þinni.“ 

Kristrún: „Einmitt, þú ert svooo mikil frekja, ekki nóg með að stela bestu 

vinkonu minni, þú ert bara í dúlli með öðrum stelpum líka.“ 

Laufey:“Bara svo þú vitir það þá er ég hreint ekki eins og þú.“ 

Kristrún: „Ekki skrýtið enda ertu bara leiðinleg og ljót, óþroskuð stelpa sem 

enginn vill vera með.“ 

Laufey:“ Veistu, ég þarf enga ræðu frá þér.“   Svo gengur hún í burtu. 

Kristrún:“ Farðu í heitasta h....!!!!“ 

Laufey snýr sér við með tárin í augunum og segir lágum hljóðum: „ Dettu 

niður dauð, það yrði öllum sama!“ 

Samið af stúlkum í 10.bekk 
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Fylgiskjal 21 Umræðufundur 6 

Umræðufundur 6: Ákveðnin endurskoðuð  
( Session 6: Assertiveness Revisited) 

 

1. Kennarinn býður þátttakendur velkomna og biður þær að nefna 

eitthvað eitt sem þær muna frá síðasta tíma. 

2. Kennarinn spyr hvort stúlkurnar hafi einhverjar spurningar 

varðandi reglur hópsins. 

3. Kennarinn minnir stúlkurnar á að aðeins fimm umræðufundir eru 

eftir. 

4. Kennarinn dreifir síðan blaði sem stúlkurnar vinna sjálfstætt. 

5. Stúlkurnar eru látnar vinna tvær og tvær saman og merkja við 

það sem fellur undir áreitni, óvirkni/aðgerðaleysi, dulda áreitni 

og ákveðni/sjálfsöryggi. 

6. Kennarinn fer yfir blaðið og spyr hvernig stúlkurnar hafa merkt 

við. 

7. Kennarinn fer hringinn og biður hvert par að ljúka setningunni: 

„Það er stundum erfitt að vera ákveðin vegna þess að...... .“ 

8. Kennarinn biður stúlkurnar að ræða það sem þær hafa heyrt frá 

hver annarri. 

9. Kennarinn spyr stúlkurnar hvernig þær læri að verða 

ákveðnar/sjálfsöruggar.  Þetta getur falið í sér að þær tengi það 

við einhverja konu sem þær þekkja og telja að sé ákveðin. 

Kennarinn þarf eitthvað að leggja til málanna. 

10. Til að ljúka umræðufundinum fer kennarinn hringinn og biður 

hverja og eina að nefna einhvern sem hún vill sýna ákveðni fyrir 

næsta tíma. 

 

Athugasemdir til kennarans: Kennarinn þarfa að velja pörin þannig að 

tveir sterkir einstaklingar lendi ekki saman. Stúlkurnar eiga að fá 

tækifæri til að vinna með einhverjum í hópnum sem þær þekkja lítið. 

Sjálfskoðun kennarans til hópsins gætir reynst vel. Þátttakendur hagnast 

á því að heyra af hverju fullorðnir eiga í vandræðum með ákveðni og að 

þeir þurfi að læra hana. 
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Fylgiskjal 22 Umræðufundur 7 

Umræðufundur 7: Hvernig orð geta sært eða læknað 

 ( Session 7: How words can Hurt or Heal) 

 

1. Kennarinn byrjar á því að bjóða hópinn velkominn, fer hringinn og biður stúlkurnar 

að segja frá hverjum þær hafi sýnt ákveðni síðan síðast. 

2. Kennarinn spyr hvort stúlkurnar hafi einhverjar athugasemdir varðandi reglur 

hópsins. 

3. Kennarinn minnir hópinn á að það séu aðeins fjórir umræðufundir eftir. 

4. Kennarinn byrjar umræðufundinn á því að kynna „Pálu” persónu teiknaða á 

maskínupappír í fullri stærð (þarf að gera fyrir umræðufundinn) (fylgiskjal 23). Pála 

er límd á vegginn eða töfluna og kennarinn kynnir Pálu sem einhverja sem er ekki 

vel liðin í skólanum.  

5. Kennarinn spyr síðan hópinn hvað það er sem vinsælir bæla niður (put down) og 

nota gegn þeim sem þeim líkar ekki við. 

6. Hópurinn á að skrifa eitthvað móðgandi og meiðandi út um alla Pálu. 

7. Tvær stúlkur eru beðnar um að standa upp og lesa öll ummælin á Pálu eins og þeim 

líki ekki við hana. Eftir hverja móðgun rífa þátttakendur í hópnum miða/hluta af 

Pálu. 

8. Þegar Pála hefur verið rifin í tætlur eru stúlkurnar beðnar um að líma hana saman 

aftur og fá til þess límband (fylgiskjal 24). 

9. Kennarinn teiknar nú þrjá dálka á töfluna og skrifar hugsa (think), tilfinning (feel), 

framkoma (behave).  Stúlkurnar eiga nú að velta fyrir sér hvernig Pála hugsar, 

hvernig henni líður eða hvað hún gerir eftir að hafa verið „brotin niður” með orðum 

annarra. Kennarinn biður stúlkurnar að hugsa um það hvort „örin” á Pálu sé táknræn 

fyrir þau ör sem raunverulegt fólk getur fengið þegar það er niðurlægt af öðrum. 

10. Hópurinn er hvattur til að tala um hvað þær myndu segja við pappírs manneskju ef 

hún væri einhver sem þeim þætti vænt um. Kennarinn biður stúlkurnar að íhuga 

þessi orð sem læknandi orð sem þær geta notað við aðra. 

11. Í lokin eru þátttakendur í hópnum beðnir um að skrifa bréf til þeirra sjálfra, þar sem 

þær minna sig á þau orð sem þær vilja nota þegar þær tala við vini og bekkjarsystkin.  

Ef tími leyfir getur kennarinn fengið eina til tvær stúlkur til að deila með hinum því 

sem þær skrifuðu í bréfinu. 

12. Kennarinn lýkur umræðufundi með því að biðja stúlkurnar að nefna einhvern sem 

þær geta hugsað sér að segja læknandi orð (healing word) við fyrir næsta tíma. 

Athugasemdir til kennarans: 

Kennarinn gæti þurft að koma með skýr dæmi um móðgandi/særandi orð. 

  Þarf að gefa góðan tíma til að endurgera pappírs Pálu. Að lokum verður að greina vel á 

  milli hugsana( thoughts) og tilfinninga (feelings). 
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Fylgiskjal 23 Umræðufundur 7 verkefni 

 
Teikning: Hrannar Atli  
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Fylgiskjal 24 Umræðufundur 7 verkefni, mynd 

 
Unnið af stúlkum í 9.bekk  
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Fylgiskjal 25 Umræðufundur 8 

Umræðufundur 8: Vangaveltur um hvernig við nálgumst deilur  

 (Session 8: Reflecting on Approaches to conflict) 

 

1. Kennarinn býður þátttakendur velkomna í hópinn, fer hringinn 

og biður þær að nefna eitthvað eitt sem þær muna frá síðasta 

fundi. 

2. Kennarinn spyr hvort stúlkurnar hafi einhverjar spurningar 

varðandi reglur hópsins. 

3. Kennarinn minnir á að það eru aðeins þrír umræðufundir eftir. 

Kennarinn býður þeim stúlkum sem hafa verið þögular að taka 

sénsinn og sýna meiri virkni meðan þær eru í hópvinnunni. 

Klippa þarf setningarnar niður (fylgiskjal 26). 

4. Kennarinn sýnir stúlkunum skál fulla af staðhæfingum (sentence 

stems) og atburðarás (scenarios). Kennarinn dreifir til hverrar 

stúlku spjöldum með stórum spurningamerkjum á. Krukkan er 

látin ganga og allar stúlkurnar draga miða úr krukkunni, lesa 

upphátt og sýna skjót viðbrögð. Ef að einhver í hópnum hefur 

spurningu varðandi svörun hinna þurfa þær að lyfta 

spurningamerkinu og knýja þær til að svara. 

5. Kennarinn getur látið krukkuna ganga eins lengi og tíminn leyfir. 

6. Hópvinnunni lýkur með því að hver og ein segir frá einhverju 

sem hún lærði á meðan á leiknum stóð. 

Athugasemdir til kennarans: Kennarinn þarf að taka þátt í hópnum því 

það gæti auðveldað stúlkunum að heyra hvernig kennarinn svarar.  
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Fylgiskjal 26 Umræðufundur 8  verkefni 

1. Gerðir þú grín að öðrum með því að uppnefna? 

2. Sagðir þú eitthvað um aðra sem þú vissir að ekki er fallega sagt?  

3. Gekkst þú í burtu þegar vinir þínir byrjuðu að tala um einhvern sem 

þú þekkir? 

4. Hlóst þú þegar gert var grín að annarri stúlku? 

5. Skrifaðir þú miða eða teiknaðir mynd af stúlku sem ekki var fallega 

gert? 

6. Varðst þú leið af völdum annarrar stúlku en gerðir ekkert í því/ 

mótmæltir ekki? 

7. Baðst þú vini þína að hætta að tala um annan vin sem ekki var 

viðstaddur? 

8. Hefur þú látið aðra fá þig til að gera eitthvað sem þú vildir ekki gera? 

9. Neitaðir þú að tala við stúlku en vissir samt að það kæmi henni í 

uppnám? 

10. Bauðst þú aðkomu stúlku að sitja með hópnum þínum í 

matartímanum? 

11. Sagðir þú frá slúðri sem þú hafðir heyrt um vin þinn eða vinkonu? 

12. Slúðraðir þú um stúlku sem var vond/leiðinleg við einhvern annan? 

13. Gerðir þú grín að fötum, hári eða útliti annarrar stúlku? 

14. Stóðst þú með stúlku sem vinir þínir voru að gera grín að? 

15. Settir þú á facebook eitthvað neikvætt sem þú hefðir ekki sagt fyrir 

framan aðra? 

16. Hefur þú lent í því að sögð hefur verið kjaftasaga um þig? 

17. Hefur þú hótað stúlku sem reitti þig til reiði? 

18. Fórst þú og settist hjá stúlku sem var ein og leið? 

19. Hefur þú hlustað á slúður um aðra stúlku? 

20. Hefur þú fengið skilaboð sem særðu tilfinningar þínar? 

21. Hefur þú reynt að setjast hjá stúlkum í matsalnum og þér sagt að þú  

gætir ekki sest þar? 

22. Hefur þú skilið einhverja útundan til að henni liði illa? 

23. Hefur þú grátið eða verið leið vegna þess að stúlka gerði þér 

eitthvað? 

24. Hefur þú hjálpað annarri stúlku við heimanámið, jafnvel þó að vinir 

þínir segðu að hún væri heimsk og myndi aldrei skilja verkefnið? 

25. Hefur þú eignast nýjan vin eða vinkonu? 

26. Varst þú hluti af hópi stúlkna þar sem leiðtogi hópsins gerði grín að 

annarri stúlku? 

27. Gerðir þú viljandi á hlut annarrar stúlku? 

28. Tókst þú eitthvað sem tilheyrði annarri stúlku aðeins til að gera hana 

leiða?  
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29. Hefur þig langað til að taka til máls og verja aðra stúlku en gerðir 

ekki vegna þess að þú varst hrædd? 

30. Hefur þú þurft að sitja ein af því að vinir þínir ákváðu að færa sig frá 

þér? 

31. Hefur þú hrósað klæðnaði stúlku sem þú þekktir ekki vel? 

32. Hefur þú reynt að fá aðar stúlkur til að vera leiðinlegar við einhverja 

stúlku eða hunsa hana? 

33. Hefur þú gert eitthvað til að kom stúlku sem þér líkar ekki við úr 

jafnvægi? 

34. Hefur þú hótað að vera ekki vinkona stúlku nema að hún geri það 

sem þú segir henni að gera? 

35. Hefur þú staðið og horft á stúlku vera leiðinlega við aðra stúlku? 

36. Hefur þú skorað á stúlku að gera eitthvað sem hún vildi ekki gera? 

37. Hefur þú móðgað stúlku vegna þess hvernig hún horfði á þig? 

38. Hefur þú skrifað eitthvað ömurlegt um stúlku sem þér líkaði ekki við 

á stað sem aðrir sáu, án  þess að skrifa nafnið þitt undir (talkd.com 

eða formspring.com)? 

39. Hefur þú kallað aðra stúlku ljótum nöfnum þegar hún heyrði til? 

40. Hefur þú hlerað símtal eða samtal vinar eða vinkonu? 

41. Hefur þú spunnið eitthvað upp til að koma fyrrverandi vini eða 

vinkonu í vandræði? 

42. Hefur þú hrósað vini eða vinkonu þinni? 

43. Hefur þú strítt stúlku sem þú þekktir en ekki vel? 

44. Hefur þú viljandi ekki tekið undir kveðju stúlku sem þér líkar ekki 

við, þegar hún sagði hæ  við þig? 

45. Hefur þú þóttst vera vinkona stúlku vegna þess að þú varst hrædd við 

það sem hún myndi annars gera? 

46. Hefur þú orðið fyrir stríðni vegna útlits þíns? 

47. Hefur þú útilokað stúlku frá hópnum þínum vegna þess að einhver 

sagði þér að gera það? 

48. Hefur þú horft á eða sjálf sært eða móðgað stúlku? 

49. Hefur þú verið þar sem vinir þínir fóru illa með stúlku sem þú þekkir 

en gerðir ekkert til að verja hana?  

50. Hefur þú fyrirgefið vini eða vinkonu sem særði þig? 

51. Ertu hunsuð af vinkonu þegar hún er reið við þig 

52. Þér er ógnað með vinamissi ef þú gerir ekki það sem beðið er um 

53. Hefur þú verið niðurlægð svo aðrir hafa séð 

54. Ertu afbrýðissöm þegar vinkona þín er með öðrum vini 

55. Reyna vinkonur þínar að hafa eftirlit með því sem þú gerir, segir og í 

hvaða fötum þú gengur 

56. Tekur vinkona þín alltaf ákvarðanir fyrir ykkur báðar 

57. Vill vinkona þín að þú sért einlæg en líkar það ekki þegar þú ert 

einlæg 
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58. Heldur þú að vinirnir tali illa um þig þegar þú heyrir ekki 

59. Áttu vini sem berjast með þér en leysa ekki vandamálin með þér 

60. Hlustar vinkonan á hugmyndir þínar 

61. Hefur þú verið niðurlægð þannig að þú varst óánægð með þig sjálfa 

62. Hafa vinkonur sagt öðrum frá leyndarmáli þínu 

 

Heimild: Dellasega, C. og Nixon, C. (2003). Girl wars: 12 strategies that will end 

female bullying. New York: Simon & Schuster. Þýðing: Ingibjörg Auðunsdóttir. 

(spurningar 1-50) 

Field. ofl. (2009). Understanding girl bullying and what to do about it. Strategies to 

help heal the divide. Clifornia, Corwin. (sp.51-62).  

Lausleg þýðing: Helga Halldórsdóttir og Ingibjörg Auðunsdóttir 
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Fylgiskjal 27 Umræðufundur 9 

Umræðufundur 9: Halda og henda   

(Session 9: Keep and Toss) 

 
1. Kennarinn býður hópinn velkominn og biður stúlkurnar að fara hringinn 

og nefna eitt atriði um það hvernig hópstarfið hefur hjálpað þeim. 

2. Kennarinn biður stúlkurnar að tala um hvernig þeim líður og hvað þeim 

finnist um að hópstarfinu ljúki eftir næsta umræðufund. 

3. Kennarinn dreifir blöðum og pennum og biður stúlkurnar að gera tvo 

dálka á blaðið. Efst vinstra megin skrifa þær að halda (keep) og efst 

hægra megin skrifa þær að henda(toss).  Kennarinn biður nú stúlkurnar 

að skrifa niður þá hegðun/vináttu sem þær sýna eða eru að læra um í 

hópnum og vilja halda í og hegðun sem felur í sér samskipta- eða 

félagslega áreitni sem þær vilja henda eða láta af. Það þarf að hvetja þær 

til að skrifa a.m.k. þrjú atriði í hvorn dálk. 

4. Kennarinn lætur stúlkurnar fá skæri og biður þær að klippa henda 

dálkinn af og klippa þau atriði niður hvert fyrir sig og lesa síðan upphátt 

fyrir hópinn. 

5. Þegar stúlkurnar hafa klippt niður henda dálkinn biður kennarinn 

sjálfboðaliða að henda sinni óæskilegu hegðun í rusladall sem komið 

hefur verið fyrir á miðju gólfi. Um leið og hún hendir hverjum miða les 

hún það sem á honum stendur. 

6. Þegar síðasta stúlkan hefur fengið tækifæri til að vera með kemur 

kennarinn með dæmi um hvernig hann breytti neikvæðri hegðun og 

leysti vandamál með vinum sínum. Kennarinn nefnir líka einhverja 

hindrun sem hann þurfti að takast á við.  

7. Kennarinn getur boðið þátttakendum að tala um þær áskoranir sem þær 

þurfa að horfast í augu við vegna þessara breytinga. 

8. Í lokin á hver og ein að nefna einn einstakling í hópnum sem þær ætla að 

hjálpa eða veita stuðning ef breytingarnar reynast henni erfiðar. 

Athugasemdir til kennarans: Kennarinn þarf bara að segja frá sjálfum 

sér ef honum líður vel með það, en það er mikilvægt að hafa í huga að 

sífellt er verið að biðja stúlkurnar að vera opnar og heiðarlegar í 

hópvinnunni.  
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Fylgiskjal 28 Umræðufundur 9  verkefni 

Umræðufundur 9 

Hvernig vináttu/hegðun vilt þú halda? 

Hvernig vináttu/hegðun vilt þú henda? 

 

HALDA HENDA 
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Fylgiskjal 29 Umræðufundur 10 

Umræðufundur 10: Lokin ( Session 10: Termination) 

 

1. Kennarinn býður stúlkurnar velkomnar og spyr hvort þær hafi 

einhverjar hugsanir eða tilfinningar gagnvart „kasta og henda” 

verkefninu í síðustu viku. 

2. Kennarinn spyr stúlkurnar hvernig þeim líði að vera á síðasta 

fundinum. 

3. Kennarinn biður stúlkurnar að skrifa bréf eða teikna mynd sem þær 

vilja deila með hópnum. Í því getur falist hvað þær vilja að hinar viti, 

hve mikilvægt hópastarfið var fyrir þær o.s.frv.. Kennarinn gefur 10-

15 mín. í þetta verkefni. Hópurinn þarf pappír, penna, liti, tússliti eða 

vaxliti. 

4. Þegar allar stúlkurnar eru tilbúnar, byrja þær að deila með hinum 

bréfum og myndum. 

5. Kennarinn ræðir nú við stúlkurnar um þá jákvæðu breytingar sem 

hafa orðið hjá stúlkunum, hvernig hópurinn allur hefur lært að hlusta 

á hver aðra og vinna saman að ólíkum verkefnum. Kennarinn getur 

gefið hverri stúlku einhvers konar „feedback“ á blaði eða korti. 

6. Stúlkurnar geta fagnað það sem eftir er umræðufundar með einhvers 

konar veitingum. 

 

Athugasemdir til kennarans: Þarna er tíminn vandamál, stúlkurnar þurfa 

nægan tíma til að ræða hvað hópstarfið hefur gefið þeim og hvernig þeim 

líður með það að vera að hætta að hittast, sem og að gleðjast með 

hópnum. 

 


