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Ágrip 

Hér er greint frá rannsókn sem gerð var 2008-2010. Megintilgangur 

hennar var að skapa dýpri skilning á samskiptaárásum (e. relational 

aggression) skólastúlkna, afleiðingum þeirra og æskilegum viðbrögðum. 

Rannsókninni er ætlað að veita innsýn í upplifun skólastúlkna af 

samskiptaárásum. Rannsóknarspurningarnar fjalla um upplifun 

viðmælenda af samskiptaárásum og afleiðingum þeirra, staðalmyndina 

um þægu skólastúlkuna, tengsl samskiptaárása og náms og viðbrögð 

starfsfólks skóla. Tekin voru ellefu viðtöl við tíu stúlkur og konur á 

höfuðborgarsvæðinu sem höfðu reynslu af samskiptaárásum sem 

nemendur og kennarar. Um hentugleikaúrtak er að ræða. Ekki er vitað til 

að viðfangsefnið hafi verið skoðað áður á Íslandi. Helstu niðurstöður sýna 

að svokallaðar drottningar (e. queen bees) í stúlknahópum hafa mikil völd 

og viðmælendur fundu oft til langtímaafleiðinga vegna árása í 

samskiptum. Hræðsla, valdabarátta og félagsmótun ýta undir að stúlkur 

séu vondar hver við aðra þó þær skilgreini sig sem vinkonur. Fram kom 

að stúlkur eru í einu eða fleiri hlutverkum í senn í skólaumhverfinu, eru 

ýmist gerendur, þolendur, þöglir áhorfendur eða þægar skólastúlkur. 

Helstu þrástef (e. discursive themes) í orðræðunni um samskipti stúlkna 

voru að stúlkur komi ekki hreint fram, stúlkur slúðri um vinkonur sínar 

og að þær séu falskar hver við aðra. Viðmælendur voru sammála um að 

samskiptaárásir hefðu áhrif á nám en einstaklingsbundið var hvort atferlið 

truflaði nám eða hefði hvetjandi áhrif í gegnum aukna samkeppni milli 

stúlkna. Rannsóknin sýnir að valdaátök stúlkna geta haft alvarlegar 

afleiðingar og að skólinn virðist vanmáttugur gagnvart vandamálinu. 

Rannsóknin bendir til þess að auka þurfi umræðu um samskiptaárásir og 

að stúlkur þurfi aukna þjálfun í að leysa samskiptaágreining á 

grunnskólaaldri.  
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Abstract 

With broken heart: Schoolgirls’ experiences of relational aggression 

 

This is a qualitative research carried out in 2008-2010.  The aim was 

to get a deeper understanding of relational aggression among schoolgirls, 

its consequences and implications for educational practice. The research 

is destined to give an insight into how schoolgirls experience relational 

aggression, at the present and in the past if adults. The research questions 

focus on; the girls’ experiences and consequences of relational aggression 

both personal and educational, the stereotype of the good schoolgirl, and 

the reaction from the schools. Eleven in-depth interviews were conducted 

with ten girls and women who had experience of relational aggression as 

girls or as girls and schoolteachers, in the case of adults. This is the first 

known research on the topic of relational aggression in Iceland. The 

findings show that the so called ―queen bees‖ among girls have a lot of 

power and the participants experience long term consequences from 

dealing with relational aggression in school (6-15 years old). The findings 

also suggest that fear, rivalry for power and socialization actuate 

relational aggression among schoolgirls. In the school the participants 

played various roles in relational aggression; the doer, the victim, the 

silent spectator or the good schoolgirl. In their communication discourse 

the strongest discursive themes were; that girls do not show the world 

their real faces, that girls gossip about friends and that girls are not true to 

each other. The participants agreed that their education is often 

influenced by relational aggression, sometimes the effects are disturbing 

and sometimes it increases educational competition among girls. The 

research shows how power struggles of girls can have serious 

consequences and how inefficient the schools are in dealing with the 

problem and suggests that girls need better training in conflict resolution 

skills in schools. 
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1  Inngangur  

Hér verður fjallað um upplifun stúlkna og kvenna af samskiptaárásum og 

samskipta-árásargirni (e. relational aggression) á grunnskólaárum þeirra. 

Samskipta-árásargirni er tegund atferlis, sem er ætlað að skaða eða 

skemma tengsl; þar sem ráðskast er með einstakling, hann útilokaður 

félagslega eða hann beittur valdi (Merrell, Buchanan og Tran, 2006). 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvaða skilning þátttakendur leggja 

í árásargirni í samskiptum og reynslu þeirra af samskiptaárásum í 

grunnskóla. Þessari rannsókn er ætlað að opna augu foreldra, kennara og 

annars starfsfólks skóla fyrir fyrirbærinu samskiptaárásir. Árásargirni í 

samskiptum er nokkuð algeng meðal kvenna og karla á öllum aldri en 

virðist þó gæta mest meðal 10-12 ára stúlkna. Það hefur komið fram 

munur á umfangi og birtingarformi hennar í mismunandi 

menningarsamfélögum. Einnig kemur fram munur eftir kyni og 

félagslegu umhverfi. Lítið er vitað um árásargirni í samskiptum á Íslandi 

og þótti því ástæða til að kanna stöðu málsins hér á landi. Þar sem 

fyrirbærið er víðfeðmt og erfitt að ná yfir hugtakið samskiptaárásir þá 

afmarkast það við annað kynið, þ.e. konur. Kvenkynið var valið vegna 

vísbendinga um að fyrirbærið sé algengara hjá stúlkum en drengjum á 

grunnskólaaldri (Simmons, 2002; Yoon, Barton og Taiariol, 2004). 

Ætlunin var að skoða og skilja upplifun viðmælenda á 

samskiptaárásum og því var eigindleg rannsóknaraðferð talin heppileg 

(Taylor og Bogdan, 1998). Talað var við tíu konur á mismunandi aldri 

um reynslu þeirra og upplifun af fyrirbærinu í persónulegu lífi þeirra og í 

gegnum starfsreynslu kennaranna. Áhersla var lögð á að skoða reynslu 

kvenna af samskiptaárásum, birtingarform samskipta-árásargirni, 

afleiðingar og sérstaklega hvort samskiptárásir hafa haft áhrif á 

skólagöngu viðmælenda og nám í grunnskóla. Einnig var spurt um áhrif 

netmiðla á birtingarform slíkra árása.   

Um er að ræða fyrirbærafræðilega rannsókn þar sem þátttakendur lýsa 

reynslu sinni af fyrirbærinu og byggist hún á félagslegri hugsmíðahyggju. 

Það var stuðst við póst-strúktúralíska nálgun með femínísku ívafi í tilraun 

til að skilja samskipta-árásargirni enn betur. Þá er lögð áhersla á þau völd, 

valdaátök og mótspyrnu við valdi sem hneigðinni fylgja. Viðfangsefnið 

var skoðað út frá félagslegu, sálfræðilegu og póst-strúktúralísku 

sjónarhorni. 
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Ekki er vitað til að áður hafi verið gerð íslensk rannsókn á 

samskiptaárásum þótt einelti hafi verið rannsakað töluvert. Þessi tvö 

hugtök  skarast. Ákveðin tilvik geta flokkast sem bæði samskiptaárásir og 

einelti en hugtökin hafa þó ákveðna sérstöðu hvort um sig. Þegar 

samskiptaárásir eru notaðar til að útiloka einstakling er það líka dæmi um 

einelti. En þegar stúlkur líta út fyrir að vera góðar vinkonur en 

valdabarátta, hræðsla og vanlíðan stýra samskiptum, þá er það dæmi um 

samskiptaárásir en ekki einelti. Samskipta-árásargirni og einelti eru hvort 

tveggja félagsleg hugtök og ekki leggja allir sömu merkingu í þau. 

Samskiptaárásir ná yfir það sem Olweus talar um sem óbeint einelti en 

nær einnig yfir átök meðal vinkvenna (Olweus, 1997; Simmons, 2002). 

Höfundur fékk mikinn áhuga á árásargirni í samskiptum eftir að hafa 

lesið bókina Odd Girl Out (2002) eftir Rachel Simmons og Mean Girls 

Grown Up eftir Cheryl Dellasega (2005) þar sem þær benda á 

langtímaáhrif hennar. Það gæti komið sér vel í kennslu að hafa kynnt sér 

samskiptaárásir. Samkvæmt reynslu höfundar getur þær skipt miklu máli 

og haft töluverð áhrif á nám stúlkna í grunnskóla. Mikilvægt er að gera 

grein fyrir forhugmyndum og tengslum rannsakanda við viðfangsefnið í 

eigindlegum rannsóknum þar sem það hefur áhrif á það hvernig 

rannsakandi sér og skynjar félagslegan veruleika (Bogdan og Biklen, 

1998). Rannsóknarspurningar sem settar eru fram í lok kafla tvö, fjalla 

um upplifun viðmælenda af samskiptaárásum, hugsanlegar afleiðingar og 

áhrif staðalmyndarinnar um þægu skólastúlkuna. Einnig um hugsanleg 

tengsl samskiptaárása og náms skoðuð ásamt viðbrögðum starfsfólks 

skóla.  

Ritgerðin skiptist í fimm kafla; inngang, fræðilegan bakgrunn, 

aðferðir, niðurstöður og umræðu. Kaflinn um fræðilegan bakgrunn 

skiptist í þrjá hluta. Byrjað er að skilgreina helstu hugtök og kenningar. 

Þá er fjallað um aðrar viðeigandi rannsóknir sem tengjast samskipta-

árásargirni á grunnskólaaldri. Í þeim kafla er fyrst farið yfir rannsóknir 

með póst-strúktúralískri nálgun, þá með sálfræðilegri nálgun og síðast 

farið yfir rannsóknir sem styðjast við félagsfræðilegt sjónarhorn, þó að 

skiptingin þarna á milli sé ekki ávallt skýr. Þar sem þetta er fyrsta 

íslenska athugunin sem gerð er var ákveðið að skoða fyrirbærið út frá 

nokkrum sjónarhornum og hafa nokkuð breiða sýn á rannsóknarefnið. Að 

lokum eru settar fram fimm rannsóknarspurningar.  
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Aðferðarkaflinn skiptist í fjóra undirkafla: fyrst er gerð grein fyrir 

helstu fræðilegum sjónarhornum sem áhrif hafa á rannsakanda og 

rannsóknina, þá er framkvæmd rannsóknarinnar lýst, farið yfir greiningu 

rannsóknargagna og endað er á stuttri lýsingu á þátttakendum. 

Í fjórða kaflanum er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Niðurstöðurnar eru settar fram í fjórum undirköflum út frá þeim þemum 

sem fundust í gögnunum og út frá rannsóknarspurningunum. Í fyrsta 

undirkafla er birtingarform samskiptaárása skoðað; drottningar í 

stúlknahóp og völd þeirra, hvernig er að komast inn í stúlknahóp, og 

hvernig vonda vinkonan tengist hræðslu og völdum. Í öðrum undirkafla 

er gerð grein fyrir hvernig skólastúlkur geta upplifað sig í ýmsum 

hlutverkum sem gerandi, þolandi eða áhorfandi. Í þriðja undirkaflanum er 

skólastúlkan skoðuð í ljósi staðalmyndarinnar um þægu skólastúlkuna og 

niðurstaða orðræðugreiningar kynnt. Í fjórða undirkaflanum eru dregin 

saman atriði sem tengjast námi og skólagöngu með beinum hætti. Þar er 

farið yfir áhrif samskiptaárása á nemendur, nám þeirra og hugmyndir 

viðmælenda um úrbætur í skóla. 

Umræðukaflinn skiptist í þrjá undirkafla. Þar eru niðurstöður settar í 

fræðilegt samhengi og rannsóknarspurningum svarað í fjórum köflum; 

Reynsla viðmælenda af samskiptaárásum, helstu afleiðingar 

samskiptaárása, staðalmyndin um þægu skólastúlkuna og að lokum nám 

og skóli. Farið er yfir þá lærdóma sem draga má af rannsókninni í öðrum 

undirkafla og lokaorð höfundar er að finna í þeim þriðja. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Fræðilegum bakgrunni er skipt í tvo undirkafla. Byrjað er á helstu 

hugtökum sem tengjast samskipta-árásargirni. Næst verður farið yfir 

bakgrunn og kenningar sem rannsóknin byggir á. Í seinni hlutanum er 

gerð grein fyrir niðurstöðum rannsókna sem tengjast samskiptaárásum.  

Farið verður stuttlega yfir ólíkar nálganir og rannsóknir á fyrirbærinu 

samskipta-árásargirni. Rannsóknunum er ekki skipt upp í skýra flokka en 

byrjað verður á rannsóknum sem hafa póst-strúktúralískt sjónarhorn. Því 

næst verður farið yfir rannsóknir sem hafa sálfræðilega vídd og að lokum 

rannsóknir með félagsfræðilega nálgun. Í lok kaflans verða settar fram 

fimm rannsóknarspurningar sem rannsókninni er ætlað að svara. 

 

2.1 Helstu hugtök og kenningar 

2.1.1 Árásargirni í samskiptum 

Í þessari rannsókn verður fjallað um árásargirni í samskiptum. 

Skilgreiningar á henni innihalda ávallt „ætlun að skaða― en hér er átt við 

andlegan en ekki líkamlegan skaða (Merrell o.fl., 2006). Ólíkt öðrum 

tegundum af stríðni þá eru samskiptaárásir ekki alltaf sýnilegar eins og 

líkamlegar árásir (Sufflok Public Schools [SPS], e.d.). Crick og Grotpeter 

skilgreindu samskipta-árásargirni árið 1995 sem ýmiskonar atferli þar 

sem tengsl á milli einstaklinga eru markvisst sköðuð eða skemmd, þar 

sem ráðskast er með einstaklinga eða þeir beittir valdi. Einnig getur verið 

unnið markvisst að því að grafa undan vináttu eða brotið á tilfinningum 

annarra (sjá í Merrell o.fl., 2006). Underwood, Galen, og Paquette (2001) 

telja samskiptaárásir vera margskonar aðgerðir og hegðun, sem lúta að 

því að fá virðingu eða vinsældir með því að meiða aðra, sálfræðilega eða 

tilfinningalega. Þau benda á að erfitt sé að meta og fylgjast með slíkri 

árásargirni vegna þess að „ætlun að skaða― sé huglæg og mismunandi 

eftir samhengi (sjá í Merrel o.fl., 2006). 

Rétt fyrir síðustu aldamót urðu miklar umræður um hugtak sem best 

væri að nota yfir fyrirbærið. Underwood og félagar hafa rannsakað 

félagslega árásargirni (e. social aggression), Bjorkqvist og félagar (2000) 

fjölluðu um óbeina árásargirni (e. indirect aggression) og Crick og 
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Grotpeter skilgreindu „relational aggression― á ensku árið 1995 (Merrell 

o.fl., 2006). Félagsleg árásargirni er frekar vítt hugtak og nær líka yfir 

líkamlega árásargirni ef hún gerist í félagslegum aðstæðum (Merrel o.fl., 

2006; Underwood, 2003). Merrell o.fl. (2006) telja hugtakið óbein 

árásargirni frá Bjorkqvist og félögum (2000) ekki ná yfir fyrirbærið. Þetta 

form árásargirni getur ýmist verið leynt eða sýnilegt og er þá ekki alltaf 

óbeint. Þau álykta því að félagsleg árásargirni sé of vítt hugtak og að 

óbein árásargirni nái ekki yfir allar tegundir hegðanna. Því töldu þau 

„relational aggression― heppilegasta hugtakið og verður það því notað 

hér. En við þessa óljósu hugtakanotkun bætist einnig þýðingarvandi um 

íslenskun þess.  

Erfitt var að þýða hugtakið yfir á íslensku en árásargirni í samskiptum 

varð fyrir valinu þó ýmsar aðrar hugmyndir hafi komið upp s.s. 

stelpueinelti, stelpustríðni, tengsla-, sambanda-, vensla-, dulin árásargirni 

eða ýgi (e. aggression). Á heimasíðu Olweus eineltisáætlunarinnar er 

talað um stelpueinelti í janúar 2010 (Olweusarverkefnið gegn einelti 

[OGE], 2010). Það var mat höfundar að óheppilegt sé að tengja fyrirbærið 

við annað kynið. Höfundur valdi að nota hugtakið samskipta-árásargirni 

frekar en samskipta árásarhneigð því hneigð hefur meiri vísun í 

eðlishyggju en hér er átt við fyrirbæri sem getur verið mjög 

aðstæðubundið. Ekki fannst eitt orð sem nær að öllu leyti yfir hugtakið en 

hér verður ýmist talað um árásargirni í samskiptum, samskipta-árásargirni 

eða samskiptaárásir eftir samhengi t.d. er talað um að nota samskiptárásir 

en finna fyrir árásargirni innra með sér. Eins og áður segir skarast 

hugtökin árásargirni í samskiptum og einelti nokkuð. 

 

2.1.2 Einelti 

Einelti í skólum, heima fyrir og á vinnustöðum er viðvarandi 

samfélagslegt vandamál. Það var upp úr 1970 sem Dan Olweus fór að 

rannsaka einelti á kerfisbundinn hátt. Einelti er skilgreint af Olweus þegar 

nemanda er endurtekið strítt með neikvæðum afleiðingum af einum eða 

fleiri nemendum. Fyrstu árin voru helst gerðar rannsóknir á Norður-

löndunum en nú hefur einelti verið skoðað í mörgum öðrum löndum 

(Olweus, 1997). Fram að þessu hafði stríðni krakka fengið litla fræðilega 

athygli. Munurinn á stríðni og einelti er sá að talað er um einelti þegar 

sami einstaklingur verður endurtekið fyrir stríðninni. Stríðni er þá 
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neikvætt eða óþægilegt áreiti frá einum eða fleiri. Einelti hefur verið gróft 

flokkað í tvennt, annars vegar í beint einelti svo sem högg, spörk, 

neikvæðar eða háðslegar athugasemdir, blótsyrði og hótanir og hins vegar 

í óbeint einelti eða samskipta-árásargirni, svo sem útilokun frá félagshóp, 

illt umtal eða þegar aðrir koma í veg fyrir að einstaklingur eignist vini 

(OGE, e.d.1). Samkvæmt Olweus þarf einnig að vera einhverskonar 

munur á styrk hjá geranda og þolanda. Þessi munur getur verið 

raunverulegur eða ímyndaður og það getur líka verið andlegur eða 

líkamlegur munur þar sem gerandinn er talinn sterkari (Olweus, 1997).   

Arthur Morthens (2008, bls.1) lýsir einelti og þar má sjá skörun við 

samskiptaárásir:  

Einelti felur í sér að nemandi er tekinn fyrir af einum eða 

fleiri nemendum með síendurtekinni stríðni, látbragði, 

niðrandi ummælum, sögusögnum, andlegri kúgun, hótunum 

af ýmsu tagi sem kemur þolanda illa, líkamlegri höfnun eða 

markvissri einangrun eða útskúfun.  

 

Nú á síðustu árum hefur verið fjallað mikið um einelti og hefur 

fyrirbærið fengið töluverða umfjöllun í íslensku samfélagi. Þorlákur H. 

Helgason segir að einelti sé að meðaltali um 7 til 10% en það fari eftir 

kyni, skólum og landshlutum (OGE, e.d.2; Regnbogabörn, e.d.; Sigurður 

Hólm Gunnarsson, 2005; Trausti Hafsteinsson, 2010a; Trausti 

Hafsteinsson, 2010b). Eineltisáætlun Olweus og leiðsagnarreglur 

tengdum henni er mikið notuð hér á landi til að takast á við einelti. 

Eineltisáætlanir virðist oft ekki ná nægilega vel utan um árásargirni í 

samskiptum. Rannsóknir hafa þó flestar verið á beinu einelti sem tengist 

fremur strákum en stelpum. Helstu markmið Olweus verkefnisins eru að 

fækka tækifærum til eineltis og hafa skýrar reglur um umbun og refsingu 

(Olweus, 1997; OGE, e.d.3). Þar sem þolendum eineltis líður oft mjög 

illa og þau geta beðið varanlegan skaða þá er brýnt að koma í veg fyrir 

einelti (Dworetzky,1995; Olweus, 1997; OGE, e.d.2; Santrock, 2005; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). En skiptir máli hvernig talað er um 

stúlkur og samskipti? 
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2.1.3 Orðræða og póst-strúktúralismi 

Orðræða (e. discourse) er hugtak yfir orðanotkun fólks, þ.e. hvernig „má― 

tala um hlutina. Orðræður geta verið breytilegar eftir aðstæðum, 

menningu o. fl. (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007a og b). Póst-strúktúralistar 

ganga út frá því að þekking og sannleikur mótist í orðræðu og því getur 

verið til margskonar sannleikur innan mismunandi orðræðna (Powell, 

1998). Orðræður eru háðar tungumáli og þeirri merkingu sem lögð er í 

orð. Það hvernig tungumálið er notað hefur áhrif á reynslu fólks og 

endurspeglar valdatengsl innan samfélags. „Orðræður hafa áhrif á hvernig 

við skiljum sjálf okkur, takmörk okkar og möguleika í félagskerfinu― 

(Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007b, bls. 238). Ingólfur Ásgeir Jóhannsson 

(2006) bendir á að orðræða og þrástef (e. discursive theme) eru 

samfléttuð hugtök þar sem orðræðan byggist á orðum, hugmyndum og 

athöfnum sem eru þrástef í orðræðunni. Þrástef mynda einskonar mynstur 

í orðræðunni sem verða nokkurskonar lögmál en eru ekki algild, heldur 

hafa orðið til í félagslegum og pólitískum átökum fortíðar og samtímans. 

Með orðræðum og þrástefjum koma því fram beinar og óbeinar reglur um 

hvað má segja í hverjum aðstæðum. Fólk þarf að taka tillit til þessara 

reglna á sama tíma og það reynir að breyta þeim. Valdið í orðræðunni er 

því beint og óbeint.  

Póst-strúktúralistar tala um hugveru (e. subject) sem er einstaklingur í 

orðræðu. Guðný Guðbjörnsdóttir (2007a) bendir á að hugvera hefur ekki 

eitt heildstætt sjálf heldur er hugveran breytileg eftir aðstæðum og 

orðræðum, því eru hugverur oft ekki samkvæmar sjálfum sér. Guðný 

Guðbjörnsdóttir (2007) gerir grein fyrir að innan orðræðunnar um stelpur 

í vanda sé eitt birtingarform hennar vonda stelpan. Innan þessarar 

orðræðu getur stúlka verið gerandi á neikvæðan hátt og sýnir um leið 

andstöðu og viðnám gegn staðalmyndinni um að stúlkur séu góðar. 

Guðný bendir á að þessi orðræða veki athygli á því að stúlkur í dag heyja 

jafnréttisbaráttu og þurfa að takast á við ýmiskonar vandamál sem komin 

eru til vegna þess að samfélagið byggir enn að verulegu leyti á 

karlaveldisgildum. Þrátt fyrir yfirlýsingar um jafnrétti, lagalegar, 

menntunarlegar og félagslegar framfarir þá sé stúlkum enn mismunað, 

meðal annars í skólakerfinu. 

Fróðlegt er að skoða samskipta-árásargirni sem ákveðinn habitus svo 

stuðst sé við hugtak Bourdieus. Habitus er hluti af ómeðvituðum ferlum 

sem ganga á milli kynslóða og virðist vera samofinn persónuleika. Með 
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því að beita samskiptaárásum er verið að mynda og viðhalda félagsauð (e. 

social capital). Félagsauður felst einkum í því að hafa félagsleg sambönd 

og vera laginn við að nýta þau og efla (Gestur Guðmundsson, 2008; 

Webb, Schirato og Danaher, 2002). Það gætu því verið föst í habitus 

barna ýmis einkenni sem gera þau líklegri til að beita samskiptaárásum 

eða vera þolendur þess. Rose, Swenson og Waller skoðuðu árið 2004 

tengsl milli árásargirni í samskiptum og félagstöðu. Þau komust að því að 

þau börn sem hafa hærri félagslega stöðu geta notað samskiptaárásir á 

áhrifaríkari hátt (sjá í Merrell o.fl., 2006). Börn sem læra ekki þann 

habitus sem fylgir hærri félagslegri stöðu eiga því mun erfiðara með að 

valda skaða með því að nota samskiptaárásir. Þegar einstaklingar beita 

slíkum árásum eru þeir að reyna að viðhalda eða auka félagsauð sinn. 

Félagsauður er bundinn við einstaklinginn en er líka að hluta til 

félagslegur því hann byggist á viðurkenningu samfélagsins (Gestur 

Guðmundsson, 2008; Webb, Schirato og Danaher, 2002).   

Félagsauður tengist valdahugtakinu. Því er áhugavert að skoða 

samskiptaárásir út frá hugmyndum Foucault og póst-strúktúralista um 

völd. Foucault hafði áhuga á tengslunum milli valds og þekkingar. Hann 

dró í efa hugmyndir um vald sem eitthvert stórt, ósveigjanlegt ástand í 

formgerð og gagnrýndi allsherjarkenningar sem koma með ósveigjanlegar 

skýringar á valdi (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007b; Powell, 1998). 

Foucault benti á hvernig völd hreyfast í staðbundnum aðstæðum. 

Fangelsi, spítali, skóli og svefnherbergið eru allt dæmi um staði þar sem 

valdatengsl eru til staðar og geta verið á stöðugri hreyfingu. Sá sem hefur 

völd í einum aðstæðum hefur oft mjög lítil völd í öðrum aðstæðum. 

Samskiptaárásir geta nýst til að öðlast völd, viðhalda völdum eða draga úr 

völdum stúlkna. Engin heildarskýring getur útskýrt hvernig valdi er beitt í 

öllum þessum aðstæðum. Foucault bendir á að allstaðar þar sem eru völd, 

þar er viðnám gegn valdi (e. resistance). Fólk sýnir mótstöðu við valdi á 

hverjum stað eða aðstæðum fyrir sig (e. locally). Í sumum tilfellum getur 

samskiptaárásir því verið viðnám við valdi þar sem stúlkur eru að reyna 

að brjótast gegn staðalmyndum um þægar og góðar skólastúlkur (Powell, 

1998; Simmons, 2002). Nemendur eru að reyna að auka völd og 

félagsauð með því að sýna yfirburði sína gagnvart öðrum. Ef 

nemendahópur telur einn einstakling of valdamikinn, þá snýst hópurinn ef 

til vill gegn honum.   
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2.1.4 Orðræðan og staðalmyndin af stúlkum í vestrænum 

samfélögum 

Staðalmynd er alhæfð, oft röng mynd af eða viðhorf til félagshóps sem 

veldur því að allir einstaklingar hópsins eru metnir eins. Staðalmynd er 

félagsleg hugsmíð í félagslegum veruleika og tekur því nokkuð miklum 

breytingum eftir stað og stund. Staðalmyndir eiga oft við um hópa eða 

stéttir en geta líka átt við um flokkun einstaklinga innan hóps (Atkinson, 

Atkinson og Hilgard, 1981; Gleitman, 1995; Helga Rúna Þorsteinsdóttir, 

2008). 

Svo virðist sem það sé yfirleitt áhersla á að stúlkur í vestrænni 

menningu séu þægar, góðar og sýni ekki árásargirni. Ef þær halda sig 

innan staðalmyndar þægu og góðu stúlkunnar, þá er þær líklegri til að 

vera vinsælli meðal annarra stúlkna (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; 

Simmons, 2002; Thorne, 1993). Þær eru einnig líklegri til að vera 

vinsælli meðal kennara og hafa meiri völd í vinahópnum sínum. Simmons 

(2002) telur að vegna þess að „þægum― miðstéttar skólastúlkum er ekki 

kennt að takast á við reiði og togstreitu þá ýti samfélagið þeim í þá átt að 

nota samskiptaárásir ef þær finna til reiði. Þessu til stuðnings bendir hún á 

menningarmun s.s. að samskiptaárásir séu ekki eins algengar hjá svörtum 

stúlkum sem búa í fátækari borgarhlutum á miðað við hvítar-

millistéttarstúlkur í Bandaríkjunum.   

Huga þarf að staðalmyndum og gildum sem hyllt eru í íslensku 

skólakerfi. Félagsmótun byrjar við fæðingu og fljótlega fara börn að haga 

sér samkvæmt væntingum fullorðinna. Orðræður hafa áhrif á það hvernig 

við skynjum heiminn og hvernig einstaklingar telja að hlutirnir eigi að 

vera. Í vestrænum samfélögum er almennt ætlast til þess að karlmenn 

sýni meiri árásargirni, séu harðari, sýni minni tilfinningar og hafi áhuga á 

hlutum frekar en fólki. Á móti er fremur ætlast til þess að konur séu 

undirlátar, sýni meiri tilfinningar og hafi áhuga á fólki frekar en hlutum 

(Gleitman, 1995; Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007; Reay, 2001; Thorne, 

1993). Tvær nokkuð mótsagnakenndar orðræður um stúlkur hafa verið 

ráðandi í vestrænum heimi á undanförnum árum. Það er sterkar stelpur 

sem gerendur (e. girl power) annars vegar og stelpur í vanda (e. reviving 

Ophelia) hins vegar (Aapola, Gonick og Harris, 2005; Piper, 1994). 
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2.1.5 Grunngildi skólastarfs og hugtakið nám 

Í íslenskum lögum um grunn- og framhaldskóla kemur fram að hin 

siðferðislegu gildi samfélags eigi að koma fram í öllu skólastarfi. 

Starfshættir skóla eiga að endurspegla lýðræðisgildi, kristið siðgæði og 

umburðarlyndi, s.s. frelsi, jafnrétti, systkinalag, virðingu fyrir 

einstaklingum, ábyrgð, samábyrgð, umhyggju og sáttfýsi. Skólum er 

ætlað að efla tilfinningaþroska og siðkennd (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008, 2. gr.; Lög um framhaldskóla nr. 92/2008, 2. gr.; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2007a; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2007b).  

Samfélagið og skólinn vilja efla jafnrétti og siðferði en þó virðast ríkja 

mismunandi væntingar til nemenda út frá kyni og staðalmyndum um kyn. 

Það má enn sjá áhrif gömlu feðraveldisgildanna, varðandi nám og skóla, 

þar sem strákar eru frekar tengdir við greind og röklega hugsun en stelpur 

við vinnusemi og fyrirmyndarhegðun (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; 

Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007; Walkerdine, 1990). Þar sem staðalmyndir 

kynja eru ólíkar, þá er búist við mismunandi hegðun af kynjunum í skóla. 

Það er talið vera eðlilegra að strákur sýni árásargirni en stúlka. 

Staðalmynd stúlkna samræmist frekar þeirri hegðun sem ætlast er til af 

þægum nemendum. Berglind Rós telur stúlkur hafa minna svigrúm en 

drengir til að víkja frá æskilegri skólahegðun. Einnig kemur fram að 

árásargirni drengja er frekar tengd við völd en ef stúlka sýnir sömu 

hegðun (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003).  

Lynn Davies (2000) bendir á að ef til vill hafa kynin ekki alltaf sömu 

þarfir og færni og því þurfi mismunandi nálganir í borgarafræðslu. Hún 

segir að kynin þurfi ólíka þjálfun sem undirbúning fyrir búsetu í 

lýðræðissamfélagi, m.a. þurfi stúlkur meiri þjálfun í að leysa úr ágreiningi 

og koma málefnum á framfæri sem eru lykilþættir í pólitísku starfi á 

fullorðinsárum. Davies telur það þurfi að uppræta mismun kynjanna í 

skólakerfinu og staðalmyndina um að stelpur eigi að vera þægari en 

drengir í skólum. 

Til eru margar og mjög mismunandi námskenningar enda leggja ekki 

allir sama skilning í hugtakið nám. Knud Illeris (2007) notar víða 

skilgreiningu á námi þar sem fólk lærir mikið fyrir utan skóla og ekki eru 

sjálfkrafa tengsl á milli kennslu og náms. Illeris setur fram námslíkan þar 

sem hann segir að nám sé ákvarðað af þrem víddum: innihaldi, hvötum 

(tilfinningum) og svo samvirkni á milli þessara þátta. Allt nám er svo 
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hluti af félagslegu samhengi samfélagsins. Illeris telur að ef ekki er 

hugsað um líðan og tilfinningar nemenda, þá læri þeir ekki. Samkvæmt 

þriggja vídda námslíkani Illeris má því ætla að þátttakendur í 

samskiptaárásum stundi lítið nám þó þeir séu í skólanum allan daginn. 

Þessir nemendur geta verið andlega fjarverandi með hugann við 

tilfinningar sínar og hafa því ekki námshvöt. Þar sem árásargirni í 

samskiptum hefur mikil áhrif á tilfinningalíf, þá ætti slíkt að hafa áhrif á 

nám.   

Illeris, Goleman og Sigrún Aðalbjarnardóttir eru meðal þeirra 

fjölmörgu sem benda á að það sé ekki nóg að huga að vitsmunum 

nemenda og viðfangsefni í námi. Það þarf að ýta undir umhyggju, 

virðingu, félagsþroska og samskiptafærni til að búa nemendur undir að 

taka þátt í lýðræðissamfélagi (Goleman, 1995; Illeris, 2007; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Illeris sýnir fram á að áhugahvöt hafi áhrif á 

námsárangur. Tilfinningar tengjast þekkingu sem myndast. Samvirknin 

hefur áhrif í báðar áttir því tilfinningar hafa líka áhrif á þekkingu (Illeris, 

2007). 

 

2.2 Rannsóknir á árásargirni í samskiptum  

2.2.1 Birtingarform árásargirni í samskiptum 

Árásargirni í samskiptum kemur fram í fjölmörgum myndum. Flestar 

aðferðir fela í sér eitthvað af eftirfarandi: útilokun, hunsun, skaðlegt 

slúður og að koma af stað sögusögnum, að ögra og móðga, stríða, ógna, 

að beita stjórnandi ást, bandalagi og/eða árásum í gegnum netmiðla 

(Martocci, 2007; Simmons, 2002; Simmons, 2004; SPS, e.d.;). 

Niðurstöður úr viðtalsrannsókn í Ástralíu benda til þess að yfirleitt er 

hægt að skipta tilvikum sem innihalda samskiptaárásir í tvennt eftir 

ástæðum að baki þeim: að minnka leiða eða auka spennu annars vegar og 

vinátta og hópþrýstingur hins vegar. Í fyrri flokknum er markmiðið að 

reyna að gera eigið daglegt líf meira spennandi og slúðra um aðra til að 

hafa umræðuefni. Seinni flokkurinn, vinátta og hópþrýstingur, inniheldur 

atriði eins og, að leita eftir athygli og tilheyra hóp, sjálfsvörn og hefnd. 

Það er þó talsverð samvirkni á milli þessara flokka (Owens, Slee og 

Shute, 2000). 
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SPS skólaskrifstofan í Virginíu (BNA) skiptir samskiptaárásum einnig 

í tvo flokka. Það er að fyrirbyggja hugsanlega samskipta erfiðleika (e. 

proactive) annars vegar og bregðast við áreiti með samskiptaárásum (e. 

reactive) hins vegar. Þegar einstaklingur reynir að fyrirbyggja erfiðleika 

þá beinist hegðun að því að ná einhverju markmiði, t.d. Sara útilokar 

Siggu frá vinahóp til að viðhalda félagslegu jafnvægi. En hegðun sem 

tengist samskiptaárásum getur einnig verið viðbragð við ögrun eða áreiti 

þar sem ætlunin er að svara í sömu mynt, t.d Söru er oft strítt í 

frímínútum því fer hún að stríða öðrum til að vera á undan (SPS, e.d.). 

Ástæður fyrir árásargirni í samskiptum geta verið eins margar og 

aðferðirnar en hjá flestum eru þær eftirfarandi: ótti, völd, vinsældir 

og/eða öryggisleysi. Margar stelpur þrá að vera í vinsæla hópnum og eru 

tilbúnar til að gera hvað sem er til að komast þangað (House of Hope 

[HOH], e.d.; Simmons, 2004; SPS, e.d).  

Barrie Thorne, Valerie Walkerdine, Rachel Simmons, Carrie Paechter, 

Berglind Rós Magnúsdóttir og fleiri eru sammála um að samfélagið geri 

þá kröfu á stúlkur umfram drengi að þær séu góðar og þægar 

skólastúlkur. Walkerdine bendir á uppeldisaðferðir miðstéttarmæðra, þar 

sem þær segja stúlkunum sínum að vera góðar, þægar, klárar og 

kvenlegar. Stelpur upplifa svo hræðslu við svokallaða hinun ef þær 

uppfylla ekki þessar væntingar (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; 

Paechter, 1998; Paechter, 2007; Simmons, 2002; Thorne, 1993; 

Walkerdine, 1990; Walkerdine, Lucey og Melody, 2001). Paechter hefur 

mikið fjallað um hugtakið hinun. Í fjölmörgum aðstæðum er einn hópur 

miðpunktur en aðrir hópar jaðarsettir. Þeir hópar sem eru á jaðrinum telur 

hún vera hinaða. Paechter notar aðferð franska heimspekingsins Jacques 

Derrida að afbyggja (e. deconstruct) þekkingu. Þá eru þeir sem hafa verið 

hinaðir,t.d. konur settar í miðjuna og ráðandi hópur t.d. karlmenn settir á 

jaðarinn. Með þessari aðferð er hægt að sjá hlutina nýju ljósi. Hún skoðar 

skólakerfið á þennan hátt og sér að skólinn hyllir en gömlum 

feðraveldisgildum. Paechter fjallar um hvernig stelpur eru hinaðar í 

skólum í dag. Þær eru undir hinu stýrandi augnaráði (e. the gaze) sem 

hefur áhrif á hegðun þeirra. Þetta augnaráð er stjórnandi, kalt og 

valdamikið. Stúlkur geta því ekki alltaf sýnt á sér rétta hlið því þær eru 

hræddar við hið stýrandi augnaráð og hinun. Ef stúlka lætur í ljós 

opinskáa árásargirni þá er hún líkleg til að vera hinuð af öðrum í 

samfélaginu. Þess vegna þarf hún að finna annan og duldari farveg til að 
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fá útrás fyrir þessar hvatir, s.s. samskiptaárásir (Balkin, 1996; Paechter, 

1998).  

Drengir verða ekki eins mikið hinaðir fyrir að láta í ljós árásargirni og 

þurfa því síður að nota duldar leiðir til að fá útrás fyrir þær. Þetta er 

hugsanleg skýring á því að margir telja samskiptaárásir algengari hjá 

stúlkum en drengjum (Dellasega, 2005; Olweus, 1997; Owens o.fl., 2000; 

Simmons, 2002; Underwood, 2003). Ef stúlkum finnst þær ekki ná að 

standa undir þessum væntingum, þá líta þær á eigin vanlíðan sem 

persónulegan veikleika fremur en órökréttar væntingar samfélagsins. Þær 

upplifa því mikla vanlíðan þegar þær komast að því að þær eru í raun 

vondar við aðra en ekki þægar, góðar skólastúlkur (Simmons, 2002; 

Walkerdine, 1990; Walkerdine o.fl., 2001;) 

Diane Reay (2001) skoðaði samskipti 7 ára barna þar sem hún komst 

að því að orðræða stúlknanna í hópnum stjórnaðist mjög af vinahópnum 

sem þær skilgreindu sig eftir. Stelpunum var skipt í góðu stelpurnar (e. 

nice girls), skvísurnar (e. girlies), kryddstelpurnar (e. spice girls) og 

strákastelpur (e. tomboys). Góðu stelpurnar halda uppi gildum 

miðstéttarkvenna um þægu og duglegu skólastúlkuna. Skvísurnar voru 

frekar frá lágstétt og lögðu mikla áherslu á kvenleika sinn, ástarbréf, 

daður og stefnumót. Strákastelpur ógna ekki kynhlutverkum eða 

staðalmyndum þar sem þær gangast upp í hefðbundnum hlutverkum karla 

og líta oft niður á allt sem þykir kvenlegt. Kryddstelpurnar voru 

stimplaðar óþekkar, illgjarnar, undirförular og þær brutu helst upp 

hefðbundnar hugmyndir um kynhlutverk þar sem þær hefndu sín og 

sýndu árásargirni. Reay bendir á að oft er litið niður á stúlkur sem sýna 

árásargirni eða reiði en drengir fá völd fyrir sömu hegðun. Hún segir 

miðstéttarstelpur hafa sígilda hugmynd um þægu skólastúlkuna og þegar 

stúlka sýnir árásargirni þá er hún að brjóta gegn þeirri staðalmynd en 

drengir sem sýna árásargirni eru samkvæmir staðalmynd sinni. 

 

2.2.2 Mismunandi upplifun kynjanna á samskiptaárásum 

Samskipta-árásargirni er stundum kölluð stelpustríðni en margir telja 

fyrirbærið mun flóknara (OGE, 2010; Yoon o.fl., 2004). Merrell o.fl. 

(2006) gerðu safngreiningu (e. meta analysis) á rannsóknum á 

samskiptaárásum og þar koma fram mjög misvísandi niðurstöður um 
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kynjamun. Þau benda á að erfitt sé að mæla samskiptaárásir en draga 

fram eftirfarandi atriði sem helst útskýri misvísandi niðurstöður 

rannsókna. Þátttakendur í rannsóknunum eru á ólíkum aldri, úrtak 

rannsókna er dregið á mismunandi hátt úr þýði og staðalmyndir kynja 

hafa áhrif á það hvernig börn meta sjálf sig og jafnaldra. Að lokum benda 

þau á niðurstöður rannsókna sem sýna að kynjamun eru líklegri til að 

vera birtar í fagtímaritum. Delveaux og Daniels (2000) ásamt Yoon o.fl. 

(2004) benda einnig á ósannfærandi niðurstöður um kynjamun í 

samskipta-árásargirni þar sem mæliaðferð virðist skipta miklu máli. 

Varast ber því að alhæfa um kynjamun. Það hafa þó komið fram 

vísbendingar um að kynin upplifi samskiptaárásir ólíkt og að félags- og 

tilfinningalegar afleiðingar séu ólíkar eftir kyni (Merrell o.fl., 2006; Yoon 

o.fl., 2004). 

Merrell o.fl. (2006), HOH (e.d.) samtökin, SPS (e.d.) og Yoon o.fl. 

(2004) benda öll á að þótt bæði kyn beiti og verði fyrir samskiptaárásum 

þá virðist vera munur á því hvernig kynin upplifa þær. Árásargirni 

kvenna birtist á duldari hátt þegar þær tjá reiði sína. Þar kemur fram að 

sumir telja samfélagið pressa á stelpur að vera „góðar stelpur― og kenni 

þeim hvaða hegðun sé við hæfi. Þessar væntingar geta leitt til þess að 

stelpur noti leyndari leiðir til að tjá tilfinningar. Árásargirni í samskiptum 

virðist koma fram á öllum aldri frá leiksskóla, á vinnumarkaðnum og á 

heimilum fyrir aldraða. Til að undirstrika alvarleika málsins er bent á að 

National Education Association áætlar að allt að 160.000 börn í 

Bandaríkjunum fari ekki í skólann á daglega af ótta við að verða 

fórnarlömb stríðni (National Education Association [NEA], e.d.; SPS, 

e.d.; HOH, e.d.). Einnig er bent á að 27% af skólabörnum í BNA eða eitt 

af hverjum fjórum börnum finnist þau ekki vera tilfinningalega örugg í 

skólanum (HOH, e.d.). 

Niðurstöður Galen og Underwood frá 1997 sýna að stúlkur skynja 

samskipta- og líkamlega árásargirni að meðaltali jafnalvarlega. Stúlkur í 

5.–9. bekk töldu samskiptaárásir alvarlegri en líkamlegar árásir. Yngri 

krakkar töldu líkamlegar árásir hins vegar vera verri en samskiptaárásir. 

Höfundar skýra þetta með því að þegar krakkar eldast eykst þá mikilvægi 

félagslegra tengsla, félagsleg viðmið og valdastöður eru að þróast (sjá í 

Merrell o.fl., 2006). Paquette og Underwood fundu út árið 1999 að þótt 

samskiptaárásir komi fram hjá báðum kynjum, þá taki stelpur því 

persónulegar og þeim líði verr með sjálfar sig en drengjum. Niðurstöður 

þeirra sýna að þó að bæði kyn upplifi árásargirni í samskiptum þá eru 
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neikvæð áhrif af samskiptaárásum greinilegri hjá stelpum en strákum (sjá 

í Merrell o.fl., 2006).   

Stelpur sem hafa verið fórnarlömb samskiptaárása eru oft lengur í 

hlutverki fórnarlambs og það koma lengur fram truflanir í félags- og 

tilfinningalífi þeirra eftir að árásum geranda linnir. Árásargirni í 

samskiptum virðist hafa meiri og langvarandi áhrif á stelpur en stráka 

(HOH, e.d.; Simmons, 2002; Yoon o.fl., 2004). Dellasega og Nixon 

(2003) ásamt Underwood (2003) benda á að stundum halda konur í 

samskiptamunstur sem byggir á slíkri árásargirni fram á fullorðinsár. 

Sumar konur festast í hlutverki geranda eða þolanda en aðrar fara í 

þveröfug hlutverk eins og þegar þolandi verður gerandi og öfugt. Þær 

telja að samskiptaárásir geti leitt til vantrausts á milli kvenna og andlegs 

ofbeldis. Þær telja að ef stúlkum sé kennt að tjá sig og hafa opnari 

samskipti sín á milli, þá gæti það leitt til minni samskiptaárása meðal 

þessara kvenna á fullorðinsárum (Dellasega og Nixon, 2003; Simmons, 

2002; Underwood, 2003).   

 

2.2.3 Gerendur og þolendur samskiptaárása 

Þeir sem beita eða verða fyrir samskiptaárásum á grunnskólaárum eru 

líklegir til að þjást á ýmsu móti seinna á lífsleiðinni. Gerendur eru líklegri 

til að hafa skilgreind hegðunarvandamál, brjóta lög og sýna hegðun sem 

er ekki samþykkt í samfélaginu. Í grunnskóla líkar öðrum börnum oft 

ekki við frumkvöðla slíkrar árása en oft á tíðum telur gerandinn að hann 

sé vinsæll því hin börnin þora ekki öðru en að samþykkja og segjast vera 

vinir hans (Yoon o.fl., 2004). Rannsóknir hafa sýnt að nemendur sem 

stríða öðrum eru líklegri til að taka þátt í ólöglegu athæfi en aðrir 

nemendur (Olweus, 1993; Wellesley centers for women [WCW], 2009). 

Niðurstöður rannsókna sýna að árásargjörn hegðun tengist 

aðlögunarvanda barna, svo sem höfnun jafningja. Hegðun sem sýnir 

samskipta-árásargirni tengist einmanaleika, þunglyndi og 

persónuleikatruflunum. Sá félagslegi aðlögunarvandi sem fylgir 

árásargirni undirstrikar þörfina fyrir að skilja hana betur og taka ákveðnar 

á hegðun árásargjarnrar barna (Delveaux og Daniels, 2000). Stúlkur sem 

beita aðra samskiptaárásum eru kallaðar drottningar (e. queen bee) þar 

sem hegðun þeirra minnir á drottningu hunangsflugna þ.e. ein ræður og 

hinum er ætlað að þjóna henni. Drottninga hugtakið er orðin nokkuð 
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algegnt innan femínisma í dag (Dellasega og Nixon, 2003; Dellasega, 

2005; Prothrow-Stith og Spivak, 2005; Simmons, 2002; Simmons, 2004;  

WCW, 2009).   

Owens o.fl. (2000) ræða um einkenni fórnarlamba sem verða fyrir 

samskiptaárásum og benda á að sumar stelpur eru líklegri til að verða 

fórnarlömb en aðrar. Þær mynduðu umræðuhópa og tóku viðtöl við 54 

fimmtán ára stelpur úr tveim skólum í Ástralíu. Einnig voru tekin viðtöl 

við tíu kennara sem tengdust stúlkunum. Niðurstöður þeirra gera grein 

fyrir tveim megingerðum fórnarlamba: 1) Stúlkur sem fá að kenna á því. 

Stelpur sem hafa gert eitthvað af sér til að verðskulda félagslega árás að 

mati annarra stúlkna, t.d verið pirrandi, eru gerendur sjálfar eða hafa 

valdið annarskonar togstreitu. 2) Stúlkur sem eru viðkvæmar. Einkenni 

þeirra eru t.d. að vera öðruvísi, vera nýjar eða eiga fáa vini.    

Einstaklingar sem hafa upplifað það að vera þolendur samskiptaárása 

eru líklegri til að þjást af litlu sjálfsáliti og að finna fyrir þunglyndi, kvíða 

og lágu sjálfsmati seinna á lífsleiðinni en aðrir. Einnig eru þeir líklegri en 

samanburðarhópur til að vera einmana, upplifa sig sem fórnarlömb, að 

hafa þrá til að sleppa úr aðstæðum en finna ekki leið, sýna lyfjamisnotkun 

og átraskanir. Þolendum samskiptárása er oftar hafnað af jafnöldrum og 

þeir eru líklegri til að komast ekki inn í vinahóp en þeir sem hafa ekki 

verið þolendur. Þeir einstaklingar sem hafa ítrekað verið þolendur í slíku 

sambandi fara oft að trúa því að eitthvað í þeim sjálfum sé orsök árásanna 

og að þeir eigi þessa hegðun skilið (HOH, e.d; Simmons, 2002; Yoon 

o.fl., 2004). 

Í kvennarannsóknarstofu Wellesleyháskóla hefur verið haldið saman 

rannsóknum um stríðni og samskiptaárásir. Þar er bent á að álagið sem 

fylgir því að vera fórnarlamb stríðni getur haft mikil áhrif á þátttöku og 

nám nemanda sem strítt er (National Education Association Today, 1999; 

WCW, 2009). En stríðni og samskiptaárásir hafa ekki bara áhrif á 

þolanda og geranda heldur einnig á aðra, svo sem áhorfendur og 

skólamenningu. Þar sem stríðni viðgengst þá skapar hún andrúmsloft fullt 

af ótta og óvirðingu í skólanum. Stríðni hefur því neikvæð áhrif á 

skólamenningu og oft á nám nemanda (NEA, 2003; Olweus, 1997; 

WCW, 2009). Rannsóknir sýna að samskiptaárásir hafa tengsl við 

ýmiskonar vandamál bæði á þeim tíma sem árásargirni brýst út og einnig 

seinni tíma vandamál. Þessi vandamál tengjast bæði geranda og þolanda 

með nokkuð sterkri fylgni. Það eru vísbendingar um að áhorfendur verða 
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oft fyrir miklum tilfinningaáhrifum af því að upplifa árásargirni í 

samskiptum (Yoon o.fl., 2004).   

 

2.2.4 Fjölskylda, félagslegt umhverfi og árásargirni í 

samskiptum 

Ýmis áhrif frá fjölskyldu, skóla og nánasta umhverfi hafa áhrif á það 

hvernig samskiptaárásir koma fram og eru skynjaðar. Fyrri rannsóknir 

benda á tengsl milli fjölskyldu og menningarlegra áhættuþátta við 

sálfræðileg, félagsleg og námsvandamál. Skoða þarf áhættuþætti sem 

tengjast árásargirni í samskiptum til að skilja betur samhengi 

hegðunarinnar. Starfsfólk skóla þarf að vera almennt meðvitað um 

áhættuþætti sem hafa áhrif á félagslega hegðun. Ef dýpri skilningur næst 

á samskiptaárásum innan fjölskyldu og menningarlegs samhengis, þá hafa 

börn, unglingar og fjölskyldur þeirra fleiri möguleika á jákvæðari 

félagslegum þroska og auknum námsárangri (Merrell o.fl., 2006). 

Fullorðnir eiga það til að mistúlka atferli sem tengist samskiptaárásum og 

vanmeta neikvæðar afleiðingar þeirra. Þetta gerir þolendum erfitt fyrir 

þegar þeir leita til foreldra, kennara eða annarra fullorðinna með 

vandamál sín (Besag, 2006; Simmons, 2002). 

Þegar samhengi samskiptaárása hefur verið skoðað eru það helst áhrif 

fjölskyldu, skóla og jafningjahóps sem skipta máli. Togstreita milli 

foreldra, harðstjórn og sálfræðileg stjórn uppalanda hafa verið tengd við 

samskiptaárásir barna þeirra. Þar sem foreldrar bera ekki virðingu fyrir 

tilfinningum barns, hóta að sýna ekki ást og umhyggju, nota kaldhæðni 

og ná fram aga með valdi, eru börnin líklegri til að vera þátttakendur í 

samskiptaárásum. Börn sem sýna umhyggju (e. empathy) nota síður 

samskiptaárásir. Systkin eru oft fyrirmyndir fyrir jafningja-samböndum 

og því geta systkinatengsl haft áhrif á þróun samskiptaárásir. 

Jafningjahópur tengist þessu. Það verður til ákveðinn máttur í hópum og 

einstaklingur sem veit af stuðningi hóps verður fær um að beita sér mun 

meira en ef hann stendur einn og sér. Í samskiptaárásum er samhengi 

jafningjahóps mjög mikilvægt vegna þess að árásargirni beinist að innri 

tengslum milli einstaklinga (Björkqvist, Österman og Kaukiainen, 2000; 

Yoon o.fl., 2004).   

Grotpeter og Crick bentu á 1996 að nánir vinir sýna oft meiri 

árásargirni innan vinahóps en við jafningja í öðrum vinahópum (sjá í 
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Yoon o.fl., 2004). Þetta er ólíkt einelti þar sem sami einstaklingur er 

fórnarlambið en í samskiptaárásum þá er skipst á hlutverkum og bestu 

vinir eru oft helstu gerendurnir. Það þarf að skoða samskiptaárásir í 

samhengi við vinahóp. Það þarf að skoða hvernig sumir litlir hópar, t.d. 

klíkur, búa til eða hvetja til árásargirni í samskiptum.   

Ekki eru allir sammála um hvort þeir sem beita samskiptaárásum 

standi ofarlega í félagslegri valdaröð meðal jafningja. Delveaux og 

Daniels (2000) telja að börn þurfi ekki alltaf að hafa háan virðingarsess til 

að ná félagslegum markmiðum heldur þurfa þau að geta myndað hópa. 

Hópurinn getur svo safnast saman á móti öðrum einstaklingum og náð 

fram markmiðum sínum. Ef einstaklingar safnast saman í hóp þá geta þeir 

steypt af stóli manneskju með háan staðal og gert hana valdlausa með 

lága félagslega stöðu. Merrell o.fl. (2006) telja félagsleg völd og virðingu 

geranda þó vera grundvallandi. Virðingarsess er þó mjög óstöðugur og 

getur breyst hratt og er aðstæðubundinn. Nokkrir þolendur með lágan 

virðingarsess geta því hópað sig saman og þar verður til nýr félagslegur 

heimur þar sem einstaklingar geta haft háan virðingarsess innan þess 

hóps. 

Valerie Besag (2006) dregur fram nauðsyn þess að athuga áhrif 

jafningjahóps (e. peer group) þegar ætlunin er að skoða samskipti 

stúlkna. Fólk sé í eðli sínu félagsverur og þarfnist félagskapar til að 

þrífast. Börn séu að prófa sig áfram í samskiptum innan hópa. Þau hafa 

því mikla þörf fyrir að tilheyra hóp og flest reka sig oft á í þessu 

námsferli. Til að lifa friðsamlega í félagshóp þurfa börn að læra að lesa í 

mismunandi félagsaðstæður ásamt því að bregðast hratt og rétt við 

hverjum aðstæðum. Rétt viðbrögð í einum aðstæðum geta verið röng 

viðbrögð í öðrum, s.s. meðal fjölskyldu og vinahópa. Jafningjahópurinn 

hefur mikilvægu hlutverki að gegna í þróun þessarar félagshæfni. Harris 

(1995) telur jafningjahóp hafa mikil áhrif á félagsmótun einstaklinga. 

Hún dregur þá ályktun að einstaklingar hafi sterka þörf til að skera sig úr 

en þegar einstaklingur er farinn að skilgreina sig sem hluta af hóp þá 

tekur hann upp gildi, skoðanir, reglur, hegðun og viðhorf hópsins. Hún 

segir áhrif jafningjahóps mun sterkari en áhrif fullorðinna uppalenda. 

Bold, Hildreth og Fannin (1999, 14 nóvember) draga í efa að börn mótist 

að svo miklu leyti frá umhverfinu. Þau eru sammála því að 

jafningjahópurinn hafi mikil áhrif sem hugsanlega hafa verið vanmetin en 

þetta sé allt háð samverkun erfða og umhverfis. 
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Ekki fer alltaf saman námsárangur og félagsleg velgengni í 

jafningjahóp. Besag (2006) segir að þegar félaglegar vinsældir í 

stúlknahópum verða mikilvægari með auknum aldri þá minnki 

námsárangur þeirra oft. Hún telur að í sumum tilvikum sé það vegna þess 

að stelpur vilji ekki ögra vinkonum sínum í hópnum með því að keppa 

innbyrðis eða setja sig á háan stall. Stúlkur fórni því oft námsárangri 

sínum fyrir auknar líkur á góðum samskiptum í vinahóp.     

Ef ungmenni kemst hátt í félagslegu stigveldi innan hóps, þá fylgja því 

nokkur völd. Til að ná þessum árangri innan hóps í vestrænum heimi er 

nauðsynlegt að einstaklingur sé eins og aðrir í hópnum en á sama tíma 

þarf hann að skera sig úr. Það fer eftir menningu og áliti á 

einstaklingshyggju hvað ætlast er til að einstaklingar skeri sig mikið út úr 

hópnum. Stúlka sem vill ná árangri verður að finna þessa fínu línu í 

sínum jafningjahóp því ef hún sker sig of mikið út þá missir hún stöðu 

sína innan hópsins. Það virðist vera skýrara stigveldi varðandi völd og 

félagsröð í stúlknaklíkum (e. clique) en drengjaklíkum (Besag, 2006). En 

skiptir aldur og félagsþroski máli? 

Á fyrri unglingsárum verða þáttaskil í andlegum þroska barna og því 

er hugsanlegt að árásargirni verði duldari og flóknari. Á unglingsárum 

verður gríðarlegur vöxtur í hugrænum og félagsþroska einstaklinga. Það 

er í raun mikilvægt þroskaverkefni að læra að hafa gefandi samskipti og 

læra að leysa innri togstreitu á árangursríkan hátt þrátt fyrir að félagsleg 

samkeppni aukist. Tilfinningatengsl og nánd við jafningja verður 

mikilvægur hluti af félagslífi unglinga. Á unglingsárum eykst oft þörf til 

að falla inn í hóp og fá viðurkenningu frá jafnöldrum. Þegar einstaklingur 

beitir samskiptaárásum, þá er það mögulega leið til að fá viðurkenningu 

jafningjahóps (Yoon o.fl., 2004).  

Það er oft erfitt að koma auga á samskiptaárásir því þetta er dulin 

hegðun í eðli sínu. Nemendur segja að kennarar vilji ekki blanda sér í það 

en þeir telja að fullorðnir ættu að skipta sér af slíkum málum. Það að 

kennarar skipta sér ekki oft af málum tengdum samskiptaárásum 

endurspeglar þá algengu skoðun að unglingar þurfi að upplifa þær sem 

hluta af félagslegum þroska sínum. Margir telja að þetta sé tímabundið 

ástand sem einstaklingar þurfi að ganga í gegnum. Sumir halda því fram 

að grunnskólakrakkar séu grimmir og að þau vaxi upp úr þessu (Yoon 

o.fl., 2004). 
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Aukin fágun í samskiptum virðist tengjast því að félagslegir vitsmunir 

einstaklingsins aukast. Félagslegir vitsmunir og félagslegur skilningur 

eykst hjá öllum heilbrigðum unglingum. Þetta leiðir svo til vandaðri 

markmiðssetningar og aukinnar hæfni til að leysa félagsleg vandamál. 

Selman bendir á að unglingar verði hæfari til að skilja flókin ferli í 

lúmskri óyrtri hegðun og að setja sig í spor annarra. Þau skilji frekar áhrif 

á innri líðan og tilfinningatengsl manna á milli (sjá í Yoon o.fl., 2004). 

Einn stærsti hluti í félagslegu tilfinninganámi er að kenna börnum að setja 

sig í spor annarra. Ef ungmenni setur sig ósjálfrátt í spor annarra er það 

talið minnka líkur á því að þau sýni öðrum árásargirni (Merrell o.fl., 

2006; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Unglingar nota samningaviðræður í auknu mæli til að leysa 

persónulegan ágreining í stað skipanna. Aukinn félagslegur skilningur og 

geta til að leysa úr ágreiningi eru mikilvægir þættir í að þróa og viðhalda 

nánum jafningjatengslum. Unglingar með mikinn vitsmunaþroska eru því 

hæfari til að nýta árásargirni sér til framdráttar þar sem þeir skynja best 

hvernig nota skal félagslega stjórnum og hafa áhrif á aðra. Það er 

mögulegt að unglingar sem grípa til valdaþvingunar eða félagslegrar 

útilokunar greini betur hvort veldur mestum skaða hjá fórnarlambinu, 

líkamlegar eða andlegar árásir (Yoon o.fl., 2004). 

 

2.2.5 Skólabragur, borgarafræðsla og samskiptaárásir 

Það er yfirleitt erfiðara að koma auga á samskiptaárásir en líkamlegar. 

Samantekt á niðurstöðum nokkurra rannsókna sýnir að kennarar og 

nemendur eru oftar sammála um hvað sé líkamleg árás (r = 0,60) en hvað 

sé samskiptaárás (r = 0,47). Þessi munur bendir til þess að kennari kemur 

ekki auga á samskiptaárás eða kennari telur hana ekki eins alvarlega og 

líkamlega. Kennari er því ekki eins líklegur til að takast á við 

samskiptaárásir samanborið við líkamlegt ofbeldi. En þó má sjá að 

kennarar og nemendur eru að einhverju leyti sammála um hvað er 

samskiptaárás og hvað ekki (Crick o.fl. 1999, sjá í Delveaux og Daniels, 

2000). 

Félagslegt samhengi er mjög mikilvægt í samskiptaárásum og því 

mikilvægt að skoða skólaumhverfi þegar reynt er að skilja árásargirni í 

samskiptum hjá börnum og unglingum. Það reynir mjög á félags- og 

tilfinningalega hæfni barna í skólanum. Þau prófa félagshlutverk, upplifa 
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eftirvæntingu, valdastigveldi og togstreitu í stærri hópum í skólanum. 

Skólar eru því tilvalinn staður fyrir börn til að æfa sig að beita 

samskiptaárásum og fá viðbrögð við þeim. En hvað um skólabrag? 

Menningarlegir þættir skólastarfs geta hafa mikil áhrif á samskipta-

árásir og skólabrag. Huga þarf að viðmiðum sem leggja áherslu á eða 

draga úr umhyggju, virðingu fyrir öðrum, samkeppni, hefnd, samfélags-

hyggju og/eða einstaklingshyggju. Samskiptaárás er flókið samspil milli 

einstaklingseinkenna fórnarlambs og geranda í samhengi við menningu, 

fjölskyldu, jafningja og skóla (Merrell o.fl., 2006; Yoon o.fl., 2004). 

Bruner (1996) fjallar um mikilvægi skólabrags (e. school culture) og 

starfskenningar kennara. Samkvæmt honum stjórnast kennsluaðferðir 

kennara að miklu leyti af skólabrag og kenningum sem þeir hafa um það 

hvernig börn læra. Hann telur að þegar fólk áttar sig á því að almennar 

hugmyndir kennara um nemendur móta kennsluaðferðir hans, þá átti fólk 

sig líka á því hversu mikilvægt það er að kennari átti sig sem best á því 

hvernig hugur barns starfar. Ef kennari telur að barn læri ekki þegar því 

líður illa, sbr. námsmódel Illeris sem áður var fjallað um, þá er hann 

líklegri til að hlúa að tilfinningalífi nemanda í skólastofunni. Starfs-

kenning kennara getur því haft áhrif á skólabrag og umbætur í skólastarfi 

(Bruner, 1996; Illeris, 2007). 

Jákvæður skólabragur ýtir undir samvinnusamfélag þar sem nemendur 

og kennarar styðja hver við annan. Þar ættu nemendur að læra og þroska 

með sér góða dómgreind, jafnréttisvitund, virðingu, sjálfstæði og 

samvinnufærni sem öll eru mikilvæg í lýðræðissamfélagi. Í skólastarfi er 

reynt að ýta undir gildi sem undirbúa nemendur fyrir veru í 

lýðræðissamfélagi eins og kemur fram í aðalnámsskrá. Einnig er reynt að 

efla tilfinningaþroska og siðferðiskennd nemenda. Það þarf markvisst að 

efla lýðræðislega borgaravitund barna og ungmenna (Bruner, 1996; 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2007a og b; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Sigrún bendir einnig á að ekki hafa allir sömu 

grunngildi, því þurfi einnig að undirbúa börn fyrir 

fjölmenningarsamfélag: 

Með aukinni hnattvæðingu erum við stöðugt minnt á þörfina 

fyrir að rækta gagnkvæma virðingu fólks og umhyggju hvert 

fyrir öðru. Flest lönd, þar á meðal Ísland, eru að verða æ 

fjölmenningarlegri. Ekki er því hægt að taka því sem gefnu 

að einsleitt samkomulag ríki um ýmis gildi. 
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Fjölmenningarsamfélag kallar á að fólk kynni sér 

mismunandi menningu með opnum huga, setji sig hvert í 

annars spor, umgangist hvert annað með virðingu, 

umburðarlyndi og umhyggju og komi sér saman um 

sameiginleg gildi. Í því efni er mikilvægt að efla 

samskiptahæfni og siðferðiskennd barna og ungmenna 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls.31).   

Davies (2000) leggur áherslu á að huga þurfi að mismunandi þörfum 

kynjanna í borgarafræðslu því skólabragur getur ýtt undir kynja-

mismunun. Bruner og Foucault eru sammála um að skóli er aldrei 

menningarlega hlutlaus og kennari hefur mikið vald með því að ákveða 

hvað og hvernig kennt er í skólastofunni (Bruner, 1996; Fillingham, 

1993). Skólabragur getur ómeðvitað stutt við ákveðna habitusa eins og 

Bourdieu talaði um sem ekki er æskilegt að ýta undir í lýðræðissamfélagi. 

Huga þarf að skólamenningu og þeim óskrifuðu reglum sem nemendur 

læra í skólanum. Í skólanum eru nemendur að búa til merkingu og það 

snýst um túlkun. Bruner bendir á við búum til merkingu með því að túlka 

atburði og efni út frá menningu okkar (Bruner, 1996; Gestur 

Guðmundsson, 2008). 

Merrell o.fl. (2006) komast einnig að þeirri niðurstöðu að til að 

minnka samskiptaárásir í skólum sé mikilvægt að bæta skólabrag. Ef vel 

tekst til við að bæta „andrúmsloftið― þá hefur það jákvæð áhrif á bæði 

nám og félags- og tilfinningalega líðan nemenda. Þau telja að jákvæður 

skólabragur kenni nemendum að það þurfi að hafa sérstaka hæfileika til 

að ná markmiðum sínum og að leysa úr togstreitu við jafningja án þess að 

grípa til neikvæðrar hegðunar eins og félagslegrar útilokunar, koma af 

stað sögusögnum, skemma orðstír annarra nemenda eða nota orð til að 

særa eða móðga. Yoon o.fl. (2004) komast að svipaðri niðurstöðu þar 

sem þau telja áhrifaríkast að takast á við vandann í víðu samhengi og 

bæta skólabraginn almennt. Þau benda á að fyrsta skrefið til að minnka 

samskiptaárásir er að mennta kennara og skólastjórnendur svo þeir greini 

óljós merki um samskiptaárásir, sem geta líka tengst öðrum félags- eða 

námsvanda, s.s. einelti. Kennarar þurfa að þekkja samskiptaárásir í 

skólastofunni sinni. Að hvetja til jákvæðra jafningjasamskipta er 

mikilvægur þáttur í inngripum kennara. Þegar kennarar og aðrir fullorðnir 

takast ekki á við samskiptaárásir barna, þá er hægt að túlka það svo sem 
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að þeir séu samþykkir stríðni og valdabaráttu í samfélaginu. Börn læra 

það sem fyrir þeim er haft en ekki bara hvað sagt er við þau. 

Ef skóli tekur á samskiptaárásum strax og skólabragur hvetur til 

umhyggju og náungakærleiks gæti það minnkað líkur á árásargirni í 

samskiptum. Samvinnunám getur stuðlað að ýmsum ávinningi til að bæta 

andrúmsloft í skólum. Það þarf ekki kennara til að toga nemendur upp í 

þroska eða námi. Nemendur geta ýtt hver öðrum hærra með samvinnu. 

Það er innbyggt í góða samvinnu að hún ýtir undir félagslegan 

tilfinningaþroska og minnkar þá hugsanlega líkur á samskiptaárásum 

(Björkqvist o.fl., 2000; Vygotsky, 1978). Einnig hafur verið umræða um 

þörf til að auka umhyggju og samúð í skólastarfi (Björkqvist o.fl., 2000; 

Elva Önundardóttir, Gunnur Árnadóttir og Sigríður Sturludóttir, 2006; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).      

Merrell o.fl. (2006) benda á að til að halda góðum skólabrag sé besta 

forvörnin að reyna að minnka andfélagslega hegðun almennt, þar á meðal 

árásargirni í samskiptum. Þau mæla með að þjálfa nemendur í félags- og 

tilfinningalegri færni (e. social emotional learning) og styrkja jákvæða 

hegðun (e. positive behavior support interventions). Einn stærsti hluti í 

félags- og tilfinninganámi er að kenna börnum að setja sig í spor annarra 

og þjálfa þau í að leysa úr ágreiningi (CASEL,e.d.; Merrell o.fl., 2006; 

National Technical Assistance Center on Positive Behavioral 

Interventions and Supports, e.d.; Yoon o.fl., 2004).  

 

2.2.6 Þjálfun við að leysa úr ágreiningi 

Rachel Simmons (2002) fjallar um að það þurfi að þjálfa stúlkur 

sérstaklega í að leysa úr ágreiningi (e. conflict resolution). 

Samskiptaárásir geta haft langvarandi áhrif á stúlkur þar sem þær kunna 

ekki nógu vel að takast á við ágreining. Eins og áður kom fram telur 

Simmons staðalímynd hvítra milli- og efristéttastúlkna hafa neikvæð áhrif 

á líf stúlknanna. Stúlkur finna til hvers menningin ætlast af þeim og reyna 

að haga sér eftir því. Þær fá því ekki sömu þjálfun í að leysa úr ágreiningi 

og drengir á grunnskólaárum. En margar stúlkur finna til reiði eða hafa 

árásargjarnar hvatir. Það þarf því að þjálfa stúlkur markvist í því að læra 

að leysa úr ágreiningi í stað þess að byrgja inni þessar tilfinningar og fá 

útrás fyrir þær á duldari hátt eins og með samskiptaárásum (Besag, 2006; 

Dellasega og Nixon, 2003; Goodwin, 2006; Relational Aggression, e.d.; 
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Simmons, 2002). Samtökin HOH (e.d.) í BNA komast að sömu 

niðurstöðu. Oft er stelpum aðeins sagt að vera „góðar stelpur― og ef þær 

láta í ljós árásargirni eða reiði þá er þeim refsað af fjölskyldu og 

félagslegu umhverfi mun fyrr en drengjum. Þess vegna telja þau að 

stelpur læri ekki að tjá reiði sína á opinn hátt og bæli hana frekar niður.  

Lynn Davies (2000) bendir á að það þurfi að þjálfa stúlkur sérstaklega 

í að leysa úr togstreitu sem hluta af borgaramenntun. Það þarf að takast á 

við mismunandi þarfir kynja í skólum í dag. Hún segir að ef til vill þurfi 

að þjálfa bæði kyn í því að leysa úr ágreiningi og togstreitu á farsælan 

hátt. Hún segir að ekki eigi að ofvernda börnin með því að gefa í skyn að 

samfélagið sé laust við ofbeldi og árásargirni heldur þurfi að kenna 

börnum að leysa úr ágreiningi og árásargirni. Þar sem áhersla á 

skólasamfélag sem laust sé við ofbeldi og árásargirni geti valdið því að 

börn sjái því ekki eðlilega togstreitu og ágreiningi í samfélaginu sem við 

búum í. Þar af leiðandi læri þau ekki hvernig farsælt er að leysa úr þessu 

ágreiningi. En þó það þurfi að þjálfa bæði kyn í því að leysa úr ágreiningi 

þá hafa kynin líklega ekki sömu þarfir því drengir fá oft á tíðum meiri 

þjálfun við að takast á við ágreining í daglegu lífi. Á yngri árum grípa 

strákar oft til líkamlegrar árása til að leysa úr ágreiningi en læra svo 

margir hverjir að það sé ekki árangursrík leið. Það virðist sem drengir eigi 

auðveldara með að láta í ljós ágreining þeirra á milli sem gæti stafað af 

því að þeir hljóta meiri þjálfun en stúlkur við að leysa úr togstreitu á 

yngri árum.  

Arnot og Dillabough, Davies og Sue Lees benda allar á að 

borgarafræðsla þurfi femíníska greiningu því oft hylli hún frekar undir 

karllæg gildi en kvennlæg. Stúlkur skortir oft þjálfun í að leysa úr 

ágreiningi og það gerir það að verkum að þær þjálfa ekki þá hæfni sem 

þarf til að taka þátt í pólitísku starfi í framtíðinni. Þetta þýðir þá að 

drengir fá meiri þjálfun sem nýtist þeim sem borgarar í lýðræðisríki og 

gerir þá líklegri til að taka þátt í pólitísku starfi á fullorðinsárum. Börn 

þurfa að upplifa og læra um eðlilega togstreitu í lýðræðissamfélag því það 

er eitt af því sem lýðræði byggir á til að geta unnið úr ágreiningi og leyst 

vandamál sem upp koma (Arnot og Dillabough, 2000; Davies, 2000; 

Lees, 2000).   
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2.3 Rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða reynslu þátttakanda af árásargirni í 

samskiptum. Skoðað er birtingarform þess konar árásargirni ásamt 

upplifun kvenna af árásargirni í samskiptum meðal skólastúlkna. Leitað 

verður svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum. 

1. Hver er upplifun og reynsla viðmælenda af samskiptaárásum? 

2. Hverjar telja viðmælendur helstu afleiðingar samskipta-árásargirni 

í eigin lífi?  

3. Hvernig upplifa viðmælendur staðalmyndina um þægu 

skólastúlkuna og hugsanleg tengsl við samskiptaárásir? 

4. Telja viðmælendur viðbrögð skóla hafa áhrif á samskiptaárásir? 

5. Hver er upplifun viðmælenda um tengslin á milli samskiptaárása 

og náms?  
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir þær aðferðir og aðferðafræði sem stuðst 

er við í rannsókninni. Hér verður fyrst fjallað um fræðileg sjónarhorn 

rannsakanda, þá um framkvæmd rannsóknarinnar, í þriðja hlutanum um 

aðferðir við greiningu rannsóknargagna og að lokum um þátttakendur. 

 

3.1 Fræðileg sjónarhorn 

Þekkingarfræðilega (e. epistemologically) byggir rannsóknin á félagslegri 

hugsmíðahyggju (e. social constructivism). Gert er ráð fyrir því að 

þekking sé félagsleg hugsmíð sem verður til í félagslegum veruleika og út 

frá þessari þekkingu verður til ákveðin merking í félagslegu samhengi 

milli manna. Þekking er til í hugum okkar í ákveðnum aðstæðum og á 

ákveðnum tíma. Við getum aðeins öðlast þekkingu með samskiptum við 

aðra (Vygotsky, 1978). Viðfangsefnið er skoðað út frá nokkrum 

fræðilegum sjónarhornum m.a. því þátttakendur og rannsakandi hafa oft 

ólík markmið um rannsóknina (Magnusson, 1996).  

Fræðilegt sjónarhorn (e. theoretical perspective) að baki rannsóknar er 

fyrirbærafræði með póst-strúktúralísku og femínísku ívafi þar sem 

rannsóknin lýsir því hvað þátttakendur eiga sameiginlegt eftir reynslu 

sína af ákveðnu fyrirbæri. Fyrirbærafræðilegar rannsóknir lýsa því hvaða 

merkingu einstaklingar leggja í persónulega reynslu á ákveðnu fyrirbæri, 

s.s. samskiptaárásargirni. Það þarf því að greina kjarnann í samskiptum 

þar sem samskipta-árásargirni er til staðar. Þeir sem hafa reynslu af 

samskiptaárásum henta því sem þátttakendur í rannsókninni. Til að 

afmarka viðfangsefnið var ákveðið að takmarka rannsóknina við stúlkur 

vegna þess að stelpur taka slíkar árásir nær sér en strákar (Merrell o.fl., 

2006; Yoon o.fl., 2004). Reynt er að fá fram hjá þátttakendum hvað þeir 

upplifðu og hvernig þeir upplifðu það (Creswell, 2007). 

Fyrirbærafræðileg nálgun var valin hér því verið er að skoða daglegt líf 

stúlkna og reynslu þeirra af samskiptaárásum. Skoðuð er reynsla 

viðmælenda af því að vera eða hafa verið skólastúlka og sú merking sem 

samskipta-árásargirni hefur haft í lífi þessara stúlkna. Reynt er að skilja 

veröldina út frá sjónarhorni þátttakenda þó erfitt gæti verð að setja 

fyrirframþekkingu rannsakanda til hliðar.   
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Til að skilja samskiptaárásir frá fleiri sjónarhornum verður stuðst við 

póst-strúktúralíska nálgun með femínísku ívafi. Póst-strúktúralísk nálgun 

leggur áherslu á völd, valdaátök og mótspyrnu við valdi. Skoðuð eru 

tengsl milli einstaklinga, hvernig þekkingin er félagslega sköpuð og 

hvernig hún birtist í orðfæri og samskiptum. Þekking er ekki 

endurspeglun á raunveruleikanum heldur verður hún til í félagslegum 

samskiptum. Þekking er ekki algild heldur háð aðstæðum og tíma. 

Samkvæmt póst-strúktúralisma er stundum hægt að sjá dýpri merkingu 

með því að stefna saman mismunandi sjónarhornum. Þeir sem aðhyllast 

póst strúktúralisma hafna svokölluðum stórkenningum um algildan 

sannleika (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007b; Powell, 1998). Femíníska 

ívafið kemur fram í  því að rannsókninni er ætlað að stuðla að umbótum 

fyrir konur t.d. með því að afbyggja staðalmyndina um þægu 

skólastúlkuna. Með rannsókninni er vonast til að konur skilji sjálfar sig 

betur og að hún opni augu fólks fyrir samskiptaárásum kvenna, áhrifum 

þeirra og forvörnum. Femínískar rannsóknir berjast gegn mismunun. Þar 

er áhersla á að rannsóknir séu ekki bara um konur heldur líka fyrir konur. 

Það er krafa um að rannsóknin leiði til betra lífs fyrir þann hóp sem 

rannsakaður er. Áhersla er á að konur og karlar verði meðvituð um hvaða 

áhrif karllægt samfélag hefur á daglegt líf (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Þessi fræðilegu sjónarhorn hafa áhrif á hvað og hvernig rannsakandi spyr 

og túlkar gögnin.  

 

3.2 Framkvæmd 

Þar sem ætlunin var að skoða og skilja upplifun viðmælenda um 

samskiptaárásir var eigindleg rannsóknaraðferð talin heppileg (Taylor og 

Bogdan, 1998). Gagna var aflað með opnum viðtölum því hér er verið að 

skoða upplifun stúlkna eða kvenna á samskiptum sínum við aðrar konur. 

Erfitt er að skoða fyrirbærið beint því samkvæmt skilgreiningu verður 

samskipta-árásargirni til þess að skaða tengsl eða einstaklinga og ætlun 

einstaklings er ekki hægt að sjá berum augum. Notað var 

hentugleikaúrtak (e. convenience sample) þar sem val á þátttakendum 

réðst af því hvort viðmælendur hefðu reynslu af samskiptaárásum sjálfir, 

kennarar einnig í samskiptum við nemendur sína og að þeir gæfu kost á 

viðtali (Creswell, 2007). Rannsóknarefnið getur verið viðkvæmt og 

verður því að fara varlega að viðmælendum. Áhersla var á að skoða 
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samskiptaárásir á grunnskólaárum og því voru viðmælendur ýmist nemar 

eða kennarar.    

Viðmælendum var sagt að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem væri 

og fengið var leyfi hjá foreldrum stúlkna sem voru yngri en 18 ára. 

Byrjað var á að taka átta viðtöl við tíu konur á aldrinum 11 til 43 ára. Þá 

kom fram mettun varðandi yngri viðmælendur en talað var aftur við 

kennarana þrjá. Tvær komu í annað viðtal og talað var við þá þriðju í 

síma og í gegnum tölvupóst. Þegar tekin voru viðtöl við grunnskóla-

stúlkurnar voru þær tvær og tvær saman. Þetta var gert til að minnka 

valdaójafnvægi við rannsakanda, reyna að ná fram flæði og til að 

stúlkurnar hefðu félagslegan stuðning hver af annarri (Lewis, 1992). 

Jóhanna Einarsdóttir (2003) bendir á rannsóknir Graue og Walsh frá 1998 

sem sýna að börn séu afslappaðri þegar þau eru með vinum sínum í 

viðtölum heldur en ein með fullorðnum. Sérstaklega er mælt með því að 

ræða við börn eða unglinga saman þegar viðfangsefnið er viðkvæmt en 

hafa verður í huga ýmis vandamál varðandi hópviðtöl svo sem þegar 

annar viðmælandi einokar orðið eða umræðuefni á kostnað hinna, 

viðmælandi getur hikað við að koma með tillögur á móti hugmyndum 

annarra og viðmælendur geta átt erfitt með að andmæla öðrum. Einnig er 

erfiðara fyrir rannsakanda að stýra hópviðtölum og afrita þau (Lewis, 

1992; Lewis og Lindsay, 2000).  

Í heildina var talað við fjórar stúlkur í grunnskóla, þrjár stúlkur í 

framhaldskóla og þrjá kennara af mismunandi skólastigum. Verið er að 

skoða samskiptaárásir hjá skólastúlkum og því eru flestir viðmælendur 

skólastúlkur á mismunandi aldri. Ákveðið var þó að hafa viðmælendur á 

breiðu aldursbili til að freista þess að skoða langtímaáhrif og því var talið 

nauðsynlegt að ræða einnig við fullorðnar konur. Konurnar eru allir 

kennarar sem hafa sjálfar reynslu af samskiptaárásum sem skólastúlkur 

og þær gátu því bæði lýst persónulegri reynslu ásamt því að gefa innsýn 

kennara. Viðmælendur eru því tvennskonar, núverandi skólastúlkur og 

fullorðnar konur sem tala um bernsku sína og reynslu sína sem kennarar. 

Framhaldskólastúlkurnar eru á milli þessara hópa, þar sem þær líta einnig 

tilbaka til sinna grunnskólaára. Tekin voru tvö viðtöl við hvorn 

grunnskólakennara með 15 mánaða millibili og símaviðtal ásamt 

tölvupóstsamskiptum við háskólakennarann 16 mánuðum eftir fyrra 

viðtalið. Reynt var að hafa viðtölin á heimavelli viðmælenda til að þeim 

liði sem best (skrifstofu eða heimili). Viðmælendur voru fundnir eftir 

ábendingum frá vinum, ættingjum, samstarfsfólki eða frá fyrri 
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viðmælendum. Nöfnum viðmælanda hefur verið breytt til að varðveita 

trúnað.   

Í upphafi viðtals fengu allir viðmælendur sömu upplýsingar um 

markmið rannsóknarinnar og að þeim væri heimilt að neita að svara 

einstaka spurningum. Viðtölin voru öll hljóðrituð og svo afrituð frá orði 

til orðs. Alls voru afrituð ellefu viðtöl með hugleiðingum rannsakanda 

upp á 279 bls., greiningarblöð upp á 238 bls. og 36 hugarkort (e. 

MindManager) notuð við greiningu í rannsókninni eða alls 546 bls. 

Skoðaður var skilningur viðmælenda af samskiptaárásum og hvaða 

merkingu hún hefur haft í lífi þeirra.   

 

3.3 Aðferðir við greiningu rannsóknargagna 

Við úrvinnslu gagna er stuðst við aðferðir grundaðrar kenningar (e. 

grounded theory) og orðræðugreiningar (e. discourse analysis) með póst 

strúktúralískri og femínískri áherslu. Þegar notuð er nálgun grundaðrar 

kenningar þá eru afrituð viðtölin lesin vandlega og reynt er að átta sig á 

því hvað er í gögnunum. Viðtölin eru lesin nákvæmlega út frá 

mögulegum hugtökum, flokkum eða þemum og kóðuð samkvæmt því. 

Næst eru gögnin lesin út frá markvissri kóðun þar sem farið er yfir gögnin 

út frá einu hugtaki eða flokk sem fannst í opinni kóðun og talin er geta 

skýrt viðfangsefnið. Þegar markviss kóðun er notuð þá er orðið nokkuð 

ljóst hvað er í gögnunum og hvaða kóðar henta best til að skilja og 

skilgreina gögnin. Þegar markvissri kóðun er lokið er hægt að grípa til 

öxul kóðunar en þá eru flokkar tengdir saman, samþættir og gögnin tengd 

aftur saman í samræmda heild. Hér er ekki ætlunin að setja fram 

kenningu heldur einungis stuðst við vinnulag grundaðrar kenningar 

(Charmaz, 2006; Creswell, 2007).  

Fyrst voru viðtölin efnisgreind hjá hverjum og einum viðmælanda og 

síðan greind út frá því hvort eitthvað sameiginlegt væri með 

viðmælendum. Með nálgun grundaðrar kenningar var byrjað á því að 

greina fyrstu fjögur viðtölin, við konur sem eru 20 ára og eldri. Ein er 

nemi en þrjár eru kennarar. Vegna mikils magns rannsóknargagna var 

talið vænlegra að skipta gögnunum upp í viðráðanlegri einingar við fyrstu 

úrvinnslu. Byrjað var á því að skoða einungis fullorðnu viðmælendurna 

til að sjá hvernig þær sjá sjálfa sig þegar þær horfa til baka til 
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grunnskólaára sinna og hvernig þær upplifa reynslu sína. Síðan voru tekin 

viðtöl við skólastúlkurnar og þau greind á sama hátt. 

Eftir opna og markvissa kóðun á þessum viðtölum, þar sem fullorðnar 

konur horfa aftur til samskipta á grunnskólaárum sínum, stóðu eftir 

hugtök eins og stúlkan sjálf sem gerandi í samskiptaárása, stúlkan sem 

þolandi samskiptaárása, stúlkan sem þögull áhorfandi samskiptaárása og 

staðalmyndin um þægu vinsælu skólastúlkuna. Öxullinn í gegnum þessa 

meginþætti er því hin ýmsu hlutverk skólastúlkunnar. Stúlkur eru í einu 

eða fleirum þessara hlutverka, ýmist á sama tíma eða á mismunandi 

tímum. Yfirleitt töluðu þær um samskiptaárásir í skólaumhverfi.  Því er 

talað um hlutverk skólastúlkunnar. Þessar stúlkur voru síðan í fleiri 

hlutverkum í öðrum aðstæðum, s.s. í fjölskyldu en það verður ekki 

skoðað nánar í þessari rannsókn. Þegar öxulinn „Hlutverk 

skólastúlkunnar― var komin í ljós þá voru viðtölin fjögur við stúlkurnar 

sex greind á sama hátt og öxullinn átti við í þeim líka (sjá mynd 1). 

 

 

 

 

Mynd 1. Öxullinn „Hlutverk skólastúlkunnar“ í tengslum við 

samskiptaárásir og samskiptárásargirni. 

 

Viðtölin sem áður höfðu verið greind með opinni kóðun voru einnig 

orðræðugreind. Til eru nokkrar tegundir af orðræðugreiningu en hér er 

stuðst við gagnrýna orðræðugreiningu sem hefur verið tengt við franska 
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heimspekinginn Foucault. Hér er áhersla á mótsagnir og gengið er út frá 

því að viðhorf ákvarðast af því hvernig einstaklingur staðsetur sig í 

orðræðu samfélagsins. Gert er ráð fyrir því að öll félagsleg samskipti og 

allir textar feli í sér valdatengsl því vald er samofið tungumálinu. Það 

hvernig einstaklingar nota tungumálið felur því í sér ákveðna þekkingu 

og gefur innsýn í hugmyndir sem einstaklingur gefur sér (Fillingham, 

1993; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006).  

Þrástef í orðræðu viðmælanda um samskipti stúlkna voru skoðuð. 

Orðræður og þrástef voru greind hjá hverjum viðmælenda fyrir sig og 

mótsagnir skoðaðar. Þau þrástef sem oftast komu fram í máli viðmælenda 

varðandi samskipti stúlkna voru bornar saman við ráðandi orðræður á 

Vesturlöndum um sterkar stelpur sem gerendur annars vegar og við 

stelpur í vanda hins vegar. Einnig var athugað hvernig viðmælendur 

staðsettu sig í orðræðunni um þægu skólastúlkuna (Aapola o.fl, 2005; 

Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). Ekki reyndist auðvelt að greina þrástefin í 

rannsóknargögnum þar sem í sumum tilvikum er hægt að túlka orð og 

þrástef á mismunandi hátt þar sem erfitt er að sjá hvaða merking er lögð í 

orðin. Stuðst var við samhengi, líkamstjáningu, þagnir, hlátur og málróm 

sem gefur oft dýpri skilning á því hvað liggur á bak við það sem 

einstaklingur segir.   

  

3.4 Þátttakendur 

Val á þátttakendum réðst af því að viðmælendur höfðu allir reynslu af 

samskiptaárásum og kennarar einnig í gegnum nemendur sína. Haustið 

2008 var talað við tvo grunnskólakennarana, tvo framhaldsskóla-

nemendur og einn háskólakennara. Vorið 2010 var talað við fjórar 

grunnskólastúlkur til að heyra þeirra sýn og einn framhaldskólanema til 

viðbótar. Að lokum var talað aftur við kennarana þrjá vorið 2010.  

Hér að neðan er stutt lýsing á hverjum þátttakanda og hvers vegna hún 

var valin sem viðmælandi. Talað var tvennskonar hópa, sjö skólastúlkur 

og þrjá kennara. Gert var ráð fyrir því að kennararnir hafa annan þroska 

til að ígrunda eigin reynslu sem grunnskólanemendur og gefa einnig sýn 

kennara. Aldur og persónuupplýsingar eru byggðar á þeim tímapunkti 

þegar viðtalið var tekið og þegar fyrra viðtalið var tekið við kennarana.  
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Skólastúlkur 

 Tanja Lúðvíksdóttir er 11 ára grunnskólanemi og 

fótboltastelpa frá höfuðborgarsvæðinu. Hún elst upp hjá 

foreldrum sínum og á hálfsystur sem er 28 ára. Hún er róleg 

og feimin. Nýlega var upplausnarástand í skólabekknum hjá 

henni vegna samskiptaárása, Tanja var áhorfandi og þolandi í 

því máli.  

 Vilborg Valdimarsdóttir, 11 ára grunnskólanemi og 

fótboltastelpa frá höfuðborgarsvæðinu. Hún elst upp hjá 

foreldrum sínum og á þriggja ára systur. Hún er róleg og 

feimin. Nýlega var upplausnarástand í skólabekknum hjá 

henni vegna samskiptaárása, Vilborg var að mestu leyti 

áhorfandi en var líka baktöluð.  

 Erna Sigríðardóttir 12 ára grunnskólanemi. Hún á þrjú eldri 

systkini. Foreldrar hennar skildu þegar hún var 9 ára og þegar 

hún var 10 ára flutti hún til Íslands með móður sinni eftir að 

hafa búið í Svíþjóð í 9 ár. Hún er róleg og feimin. Erna er að 

byrja að upplifa samskiptaárásir og vinkonustríð en kemur inn 

í rannsóknina sem yngri systir Hildar.  

 Hildur Sigríðardóttir, 14 ára grunnskólanemi. Hún á eina 

yngri og eina eldri systur og 21 árs gamlan bróður. Foreldrar 

hennar skildu þegar hún var 11 ára og þegar hún var 12 ára 

flutti hún til Íslands með móður sinni eftir að hafa búið í 

Svíþjóð í 9 ár. Hún er opin, hress og talar mikið. Hún er 

leiðtogi og hefur bæði verið gerandi og þolandi í 

samskiptaárása í Svíþjóð og á Íslandi. 

 Anna Valgerður Arnardóttir, 17 ára framhaldskólanemi frá 

höfuðborgarsvæðinu. Hún á þrjár eldri systur og býr hjá 

foreldrum sínum. Hún var þolandi dulins eineltis og 

samskiptaárása í sjö ár í grunnskóla. Hún er mikil félagsvera 

og dýravinur. Núna er hún virkur þátttakandi í ýmsum 

félagstörfum, s.s í skátunum, í nemendaráði í framhalds-

skólanum sínum og í hestamannafélagi.  

 Elín Hauksdóttir er 18 ára nemi í framhaldsskóla. Hún ólst 

upp í litlu bæjarfélagi á Vestfjörðum. Hún á eina yngri systur 
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og þær bjuggu hjá föður sínum þar til Elín flutti á 

höfuðborgarsvæðið vegna framhaldskóla þegar hún var 17 ára 

og nú er hún á leið til Spánar sem skiptinemi. Í grunnskóla var 

hún að mestu leyti gerandi samskiptaárása en var þó þolandi 

slúðurs og baktals. 

 Karítas Bjarnadóttir er 20 ára nemi í listaskóla. Hún á systur 

sem er 10 árum eldri en hún og ólst upp á höfuðborgar-

svæðinu hjá foreldrum sínum. Karítas var strítt af stúlkum og 

drengjum á fyrrihluta grunnskólaáranna. Stúlkur beittu hana 

samskiptaárásum og hún varð sjálf gerandi á seinni 

grunnskólaárum.   

Kennarar 

 Þórunn Hjaltalín er 31 árs grunnskólakennari sem vinnur nú 

sem deildarstjóri á leiksskóla á veturna en er leiðsögumaður á 

sumrin. Hún ólst upp hjá foreldrum sínum á höfuðborgar-

svæðinu. Hún á tvo eldri bræður og systur sem er sex árum 

eldri en hún. Þórunn á ekki börn en er í sambúð. Hún hefur 

bæði upplifað samskiptaárásir persónulega og í gegnum 

nemendur sína og vinkonur. Hún var bæði gerandi og þolandi 

slíkra árása í grunnskóla þar sem hún var oft í báðum 

hlutverkum á sama tíma.   

 Guðný Haraldsdóttir er 33 ára með uppeldisfræðimenntun. 

Hún hefur starfað í 3 ár sem grunnskólakennari. Í 

fæðingarorlofi á síðasta ári flutti hún til Osló og er hún að 

leita sér að vinnu þar. Hún hefur einnig búið í Danmörku í eitt 

ár þegar hún var 14 ára og í tvö ár á þrítugsaldri. Guðný er gift 

og móðir 16 ára stúlku, 6 ára drengs og 2 ára stúlku. Hún var 

bæði gerandi og þolandi samskiptaárásargirni í grunnskóla. 

Guðný hefur einnig upplifað samskiptaárásir í gegnum 

nemendur sína, eldri dóttur og tengdamóður. 

 Sara Eiðsdóttir er 43 ára kennari. Sara er móðir 18 ára drengs, 

11 ára stúlku og 7 ára stúlku. Hún er í sambúð með föður 

yngri dóttur sinnar. Hún ólst upp á höfuðborgarsvæðinu ásamt 

þremur systrum. Hún skilgreinir sig sem mikinn femínista og 

einfara. Hún upplifði samskiptaárásir í grunnskóla sterkast í 



 

45 

gegnum hlutverk áhorfandans. Sara hefur einnig reynslu af 

henni í gegnum eldri dóttir sína.  

Í niðurstöðukafla er aldur viðkomandi tilgreindur í sviga fyrir aftan 

nafn hennar. Hafa verður í huga að sumir þátttakendur eru að segja frá 

nýlegri reynslu en aðrar hafa endurspeglað upplifun sína í gegn um 

reynslu og ýmiskonar fræði á fullorðinsárum. Þar sem bein tilvitnun er í 

viðmælendur eru úrfelling texta táknuð með þrem punktum, lítið 

bandstrik, – þýðir þögn í u.þ.b. 3 sek. og stórt bandstrik, — þögn í u.þ.b. 

6 sek. Tal höfundar er inni í sviga og innskotum höfundar er bætt inn í 

texta með hornklofa. 
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4 Rannsóknarniðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum greiningar á 

rannsóknargögnunum. Hafa verður í huga að verið er að skoða reynslu og 

upplifun viðmælenda en ekki að alhæfa um allar konur. Hugsanlegt er að 

viðmælendur hafi gert meira úr efninu þar sem það er í brennidepli. 

Kaflanum er skipt niður í fjóra undirkafla; reynslu viðmælenda af 

birtingarformi árásargirni í samskiptum, hlutverk skólastúlkunnar í 

samskiptaárásum, orðræðan um samskipti stúlkna og að lokum er 

undirkaflinn nám og skóli. 

Fyrsta undirkafla um birtingarformið er skipt í fjóra hluta, það er; 

stúlknahópar og völd, að komast inn í stúlknahóp, vonda vinkonan, 

hræðsla og völd og síðasti hlutinn er um samskiptaárásir í netheimum.  

Í öðrum undirkafla er farið yfir hin ýmsu hlutverk skólastúlkunnar í 

samskiptaárásum. Fyrst er farið yfir upplifun viðmælenda af því að vera 

gerendur, næst þolendur, þá áhorfendur og að lokum er fjallað um 

skólastúlkur og staðalmyndina um þægu stúlkuna. 

Í þriðja hluta er greint frá orðræðugreiningu á því hvernig 

viðmælendur tala um samskipti stúlkna. Þar er greint frá helstu 

þrástefjum sem fram komu í rannsóknargögnunum og þau borin saman 

við algengar orðræður um stúlkur á Vesturlöndum.  

Í fjórða hluta er farið yfir upplifun viðmælenda á því hvernig 

samskiptaárásir og samskiptaárásargirni tengist námi og skóla. Þar tala 

viðmælendur um áhrif hennar á nemendur, nám og skóla. 

  

4.1 Birtingarform árásargirni í samskiptum 

4.1.1 Stúlknahópar og völd 

Í grunnskóla er algengt að stúlkur hópi sig saman í vinkonuhópa. Hópur 

getur verið allt frá tveim stúlkum upp í margar saman. Allir viðmælendur 

voru sammála um að stúlkur innan hvers hóps tengjast oft sterkum 

böndum og innan hópsins myndast svo ákveðin valdaröð. Sú sem er æðst 

hverju sinni hefur verið kölluð drottning (e. queen bee) hópsins innan 

femínískra fræða þó að orðið hafi aðeins verið notað af einum 

viðmælenda af fyrrabragði. Karítas (20) og Þórunn (31) nefna að þar sem 
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margar stúlkur eru samankomnar koma fram margir hópar og svo getur 

myndast ákveðin valdaröð meðal hópa. Til dæmis virðist 

fimleikastelpuhópur oft hafa meiri völd en nördastelpuhópur. Ýmist var 

ein drottning innan hóps, eins og hjá Önnu Valgerði (17), Þórunni (31) og 

Söru (43), en algengara var að tvær eða fleiri stúlkur skiptust á að vera 

leiðtogar hópsins eftir því hver hefði mestu völdin hverju sinni, eins og 

var hjá Tönju (11), Vilborgu (11), Ernu (12), Hildi (14), Elínu (18), 

Karítas (20) og Guðnýju (33).   

Til að viðhalda veldi sínu þurfa drottningarnar að halda öðrum 

þegnum niðri en eiga samt nokkra hliðholla fylgismenn sem eru þá 

næstæðstar í drottningarveldinu. Það er upplifun allra viðmælenda að 

drottning hóps haldi stöðu sinni með því að beita aðrar stúlkur 

samskiptaárásum, með því að t.d. baktala, stríða, gera lítið úr og skilja 

aðrar stúlkur útundan. Í þeim vinahópum viðmælenda þar sem ekki var 

ein drottning skiptust stelpurnar nokkuð ört á völdum og hlutverkum. 

Leiðtogahlutverkið færðist á milli í vinahópnum og þá var breytilegt 

hverjir væru fylgjendur og hver væri neðst í félagslega stigveldinu. Hjá 

Önnu Valgerði (17), Þórunni (31) og Söru (43) héldu drottningarnar 

völdum sínum stærsta hluta grunnskólaáranna og skiptust hinar á að vera 

í náðinni hjá drottningunni og þar með næstæðstar. Karítas (20) og 

Guðný (33) bentu á að sumar stúlkur bíða af sér þann tíma þegar þær eru 

neðstar í valdaröðinni og hefna sín svo þegar þær ná völdum aftur, ýmist 

á þeirri sem gerði lítið úr þeim eða á öðrum. 

Drottning getur því lent í uppreisn undirmanna sinna og farið á 

botninn í valdaröðinni. Þórunn (31) lýsir þessu þegar hún talar um hóp af 

fimleikastelpum sem steyptu leiðtoga sínum af stóli þegar þær voru í 

unglingadeild. Þær voru sterkasti stelpuhópur í hennar árgangi og allt í 

einu lokuðu þær á eina úr hópnum. Sú var útskúfuð úr hópnum en var 

áður minnst, „mjóust― og vinsælust meðal stúlkna og stráka. Þórunn segir 

að vegna þess að stúlkan var fremst í þessu öllu þá ógnaði hún hinum og 

var á leiðinni að verða of valdamikil. Þá tóku hinar stelpurnar í hópnum 

sig saman og lokuðu á hana. Fimleikastelpan var alveg hunsuð, fyrrum 

vinkonur hennar svöruðu henni ekki, þær létu eins og þær sæju hana ekki. 

Þolandinn veit ekki enn í dag hvað þær telja að hún hafi gert til að 

verðskulda þessa hunsun. Það endaði með því að þessi áður vinsæla 

stelpa hætti í skóla því henni leið mjög illa. Þórunn segir:  
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Nei það var bara algjört „huns―. Þetta voru svona 

samantekin ráð í vinahópnum. – Þú veist og það er alveg 

rosalegt sko. Þú getur bara rústað lífi manneskju þannig. 

Bara með því að koma svona fram við hana. Hún hafði ekki 

tilveru. Hún missti bara tilveruréttinn í þessum hóp.  

Guðný (33) upplifði einnig slík valdaskipti. Hún kemur ný inn í bekk 

sjö ára. Þar var kjarni af stelpum en alltaf verið að skilja eina útundan. 

Það var ekki alltaf sama stelpan sem var skilin útundan heldur gekk það 

hringinn. Henni fannst þetta vera jafnt öll grunnskólaárin en hún telur að 

samskiptaárásir hafi náð hámarki um 13 ára aldur. Hún og tvær aðrar 

stúlkur voru oftast í mestu valdahlutverkunum og það var því stöðug 

barátta um hver hefði völd í bekknum hverju sinni. Guðný var sjálf oftast 

drottning hópsins framan af en um tólf ára aldur tóku hinar tvær sig 

saman og Guðný varð þá valdaminnst. Við þetta opnaðist nýr heimur 

fyrir Guðnýju. Hún skildi nú hvernig þolendunum leið og í dag er hún 

þakklát fyrir að hafa gengið í gegnum þessa lífsreynslu.   

Hildur (14), Þórunn (31) og Sara (43) benda allar á að leiðtogi hóps 

þurfi að vera fljótur að hugsa og fljótur að svara. Þórunn og Sara segja 

báðar að leiðtoginn í þeirra stúlknahópum hafi verið mjög sterkur 

einstaklingur og enginn hafi nokkurn tíma þorað að mótmæla henni, 

hvorki strákar né stelpur. Þórunn og þriðja vinkonan skiptust á að vera 

næstæðstar á eftir sinni drottningu. Þær voru mest að tala illa um, útiloka 

og einnig var mikið verið að skrifa leynibréf sem sú sem ekki var í 

náðinni þann daginn fékk ekki að sjá. Þórunn minnist þess að drottningin 

hafi valtað yfir stelpur allan grunnskólann og sé í raun enn að því. Hún er 

bara komin með nýjan hóp meðfylgjenda.   

Þórunn (31) talar um að drottningin í sínum hópi hafi haft gríðarlega 

mikil völd sem gerði henni kleift að tala mjög niður til annarra og segja 

margt særandi við stúlkur sem enginn annar myndi láta sér detta í hug að 

segja. Þórunn segist stundum hafa verið niðurbrotin eftir að fylgjast með 

hvernig drottningin rakkaði aðra niður en hún þorði samt ekki að segja 

neitt á móti drottningunni þar sem hún hafði mikil völd. Þegar Þórunn var 

komin í 10. bekk og var komin inn í annan stúlknahóp sem tengdist vinnu 

hennar, þá fyrst þorði hún að snúa baki í drottninguna. Hún setti sig ekki 

upp á móti henni heldur fór smám saman að vera meira með öðrum hópi. 

En hvernig breytast völd í stúlknahópum? 
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Margir viðmælenda töluðu um að félagslegum samskiptum fylgja oft á 

tíðum mikil völd. Þær töluðu um að þær notuðu samskiptaárásir til að 

auka völd sín með því að: upphefja sjálfan sig, til að koma sér áfram, til 

að staðsetja sig í valdameiri hópum, auka völd sín innan hóps, grafa 

undan öðrum stúlkum, ganga í augun á strákunum því þeir hafa mikið 

vald eða með því að halda völdum innan hóps með því að forðast 

ágreining og neikvæða athygli. Hildur (14) talar um valdið sem 

drottningin hefur yfir hinum stúlkunum: 

Já sú manneskja ræður ... hún veit að fólk mun ekki snúa á 

þig ef þú ert miðpunktur, (já) það mun frekar gerast að þú ... 

snúir á aðra manneskju, hún getur einhvern veginn haft 

valdið og ráðið, þú veist, hún ræður hverju, hún vill halda og 

hverjum, hún vill ekki halda. Og þegar þú ert miðpuntur, þá 

... velur þú líka þannig að fólk þorir ekkert að fara frá þér. Ef 

þau snúa baki við þér... bestu vinkonur vita meira um þig og 

þú vilt ekki fá þær á móti þér. 

Elín (18) hefur mikil völd í sínum hópi og hún hefur ekki þurft að 

berjast fyrir þeim völdum heldur finnst henni þau koma með sjálfstrausti 

sínu. Elín segir að valdabarátta og sjálfstraust tengist. Því auknu 

sjálfstrausti fylgi oft aukin völd. Hún segir að fólk með lítið sjálfstraust 

færi ekki að rakka niður aðra sem hafi kannski lélega sjálfsmynd því það 

hefur ekki völd til að gera það.   

Anna Valgerður (17) er ekki í mikilli valdabaráttu. Hún upplifði sig 

sem valdalitla í grunnskóla því hún tilheyrði ekki hópi. Hún reyndi að 

forðast neikvæða athygli og vesen þegar hún fékk að vera með stúlkunum 

í bekknum. Anna Valgerður lýsir því að Arna, skóladrottningin, bannaði 

öðrum að vingast við Önnu Valgerði en það skín í þakklæti fyrir að hafa 

verið boðin í bekkjarafmæli því drottningin var í öðrum bekk: 

Hún náttúrulega bara réði öllu bara (já) þannig að það. Eða 

sko ef hún vildi ekki tala við mig þá mátti engin tala við mig 

(nei) það var bara af því að hún hataði mig þá áttu bara allir 

að hata mig ... ef hún var ekkert nálægt, þá sko, ég talaði 

alveg oft við hinar stelpurnar. Ég var ekki alltaf bara ein eða 

svoleiðis. Ég talaði við hinar stelpurnar í bekknum og svona 

(já) en þær máttu ekki vera vinkonur mínar, bara eitthvað 
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svona tal. Ég náttúrulega kynntist þeim alveg þennan tíma 

sem ég var með þeim í bekk ... mér var alveg boðið í afmæli, 

sko bekkjarafmæli (já) því hún kom ekki í þau. (já) af því 

það voru – það var bara þannig að annaðhvort bauðstu bara 

bekknum þínum eða stelpunum öllum ... Það var bara regla í 

skólanum sko. (já) Þannig að mér var alveg boðið í afmælin, 

og ég mætti alveg í þau stundum ... en sko, þær voru ekkert 

leiðinlegar við mig þá. 

Það eru því ekki allar stúlkur sem ganga inn í stúlknahóp. Anna 

Valgerður er mikil félagsvera en hún komst ekki inn í neinn hóp á 

grunnskólaárum sínum þó svo henni hafi verið boðið í afmæli. Hún 

byrjaði að sækja félagskap til eldra fólks og dýra á þessum árum. Hún 

hefur haldið því áfram þar sem hún treystir ekki jafnöldum en er ánægð 

með sinn kunningjahóp í dag. Hún segir: 

hún [Arna] bara var svo gráðug að hún varð bara að eiga 

alla, hún vildi bara alltaf bara meira og meira – mig langaði 

líka að segja að þegar hún byrjaði að taka alla vini mína af 

mér, þá fór ég og ég fór að sækja félagsskap til eldra fólks 

og það var dýrabúð hérna í bænum (já) og ég er náttúrulega 

dýrasjúklingur (já) þá fór ég stundum ... þangað bara oft eða 

bara alltaf beint eftir skóla og var bara hjá henni.  

4.1.2 Að komast inn í stúlknahóp 

Systurnar Erna (12) og Hildur (14) Sigríðardætur fluttu heim frá Svíþjóð 

rúmu ári áður en viðtölin voru tekin. Þær töluðu um stúlknahópa sem 

nýjar stúlkur þurfa að komast inn í til að eignast vini og fá félagsleg völd. 

Þær töluðu um fína línu sem þarf að fylgja eftir þar sem ný stúlka þarf að 

sýna ákveðni og ekki láta vaða yfir sig. En hún má ekki vera of ákveðin 

og hún verður að sýna virðingu fyrir drottningu hópsins að minnsta kosti 

fyrst um sinn, því annars fær hún hópinn á móti sér. Hjá Ernu og Hildi 

kom, í báðum tilvikum, stúlka úr vinsælum hópi að tali við þær á fyrstu 

skóladögum og varaði þær við að umgangast ekki vissar stúlkur. Erna, 

yngri systirin, fór eftir þessum leiðbeiningum. Henni fannst hún þó ekki 

passa inn í fyrsta bekkinn og lét fljótlega flytja sig um bekk þar sem hún 

komst betur inn í stúlknahópinn. Hildur sýnir ákveðni og sjálfstæði þar 

sem hún fer ekki eftir þessum leiðbeiningum. Hún vingast við stúlkuna 



 

51 

sem hinar voru að útiloka en kemst samt, hægt en örugglega, inn í 

valdamesta félagshópinn með því að sækja áfram en vaða ekki yfir neinn. 

Hildur bendir á að stelpuhópur leggur ýmsar þrautir fyrir nýjar stelpur til 

að athuga hversu verðugar þær séu til að fá inngöngu. Hildur telur sig 

hafa komist mun hraðar inn í hópinn en önnur stúlka sem byrjaði á sama 

tíma í bekknum því hún fékk ákveðna virðingu fyrir að láta stelpurnar 

ekki valta yfir sig. En það er þó ekki alltaf sem þetta heppnast því ef 

stúlka er of ákveðin þá fær hún þann stimpil á sig að hún sé frek og 

leiðinleg. Hún segir:  

það er viss grunnur sem þær gera alltaf þegar það kemur ný 

stelpa í bekkinn, það er alltaf verið að  taka símann þinn og 

gera símaöt í fólk sem þú þekkir, þetta var sem sagt gert við 

hana [hina nýju stelpuna] og hún var svona svakaleg „shy― 

eða þannig, og hún þorði eiginlega ekki að gera neitt og varð 

ógeðslega vandræðaleg en ég byrjað, bara strax að tala við 

þau og um leið og fyrsta skipti þau voru búin að eyða 

inneigninni minni, þá. Þá ákvað ég bara að standa á móti og 

... segja þeim að ekki að taka símann minn ... [Ef þú leifir 

þeim að vaða yfir þig þá] ákveða þau bara að þú ert bara lítill 

hlutur sem þau geti bara haft sem hliðardýr bara, bara eins 

og lítið gæludýr sem þau geta bara stjórnað.  

Karítas (20) telur að stelpur þurfi að hafa hóp og eina sem ræður 

hópnum. Sú sem ræður stjórnar því hver er í náðinni og baktalar hinar. 

Þetta er spurning um völd og að ráða yfir hópnum. Karítas talar um að 

hún hafi mikið verið skilin útundan, mátti ekki vera með og stelpur 

baktöluðu hana mikið. Stúlkurnar komu þó ekki beint upp að henni 

heldur var þetta meira dulið. Karítas lenti í miklum samskiptavanda með 

stelpum en hún segir líka að hún hafi ekki verið neitt skárri sjálf. Hún 

þurfti að hafa mikið fyrir því að komast inn í stelpuhóp og fann það að 

lokum að það þurfti að baktala þá réttu og þá er búið að opna samræður 

og smátraust. Það þarf að búa til ímynd til að sýna. Hún segir að þau 

vinasambönd sem hún á við stráka séu byggð á raunverulegri vináttu en 

þau samskipti sem Karítas á við aðrar stelpur telur hún að séu að miklu 

leyti yfirborðsleg, notuð til að koma sér í ákveðna stöðu í samfélaginu, og 

búa til ákveðin völd. Hún lýsir því þegar stúlka er komin inn í hóp, þá 
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þarf hún að sýna þá hegðun sem er ætlast til af henni og taka þátt í því 

sem hópurinn gerir, hvort sem hún vill það eða ekki: 

Ég man eftir því að, þú veist, þegar þú varst yngri þá, þetta 

var bara ógeðslega erfitt, þú veist, maður var alltaf einhvern 

veginn að reyna að „fitta inn―, og maður vissi samt ekki 

alveg hvernig. — Það svona myndast hópur og þú vilt 

ógeðslega mikið fara inní hópinn, en það er ógeðslega mikið 

strítt þér og, þú veist, þú máttir ekki alveg vera með, — Þú 

veist, ég held að ég hafi ekki verið neitt súper öðruvísi. Þú 

veist, ég var frekar venjuleg bara, og svo sko, þegar þú 

fékkst að fara inn í hópinn, þá tókstu þátt í öllu ... Til að sýna 

að maður er komin inn í hópinn, vera með þeim ... fegin að 

vera ekki þessi sem er fyrir utan — en ógeðslega ljótt þegar 

maður hugsar um það.  

 

4.1.3 Vonda vinkonan, hræðsla og völd 

Það kom fram ýmiskonar hræðsla hjá stúlkunum í rannsókninni. Þessi 

hræðsla virtist vera ein af undirrótum þess að stúlkur notuðu 

samskiptaárásir og helsta ástæða þess að viðmælendur kölluðu oft aðra 

stúlku vinkonu sína, þó svo að sú væri vond eða leiðinleg við þær. Anna 

Valgerður (17) segist hafa átt eina vinkonu í grunnskóla en lýsir því að 

vinkonan hafi oft verið mjög leiðinleg við sig þegar Arna, drottning 

grunnskólaárgangsins, var nálæg. Anna lýsir því hvernig Vala vinkona 

var vond við sig bæði, í skólanum og á netinu, en Anna talar samt alltaf 

um hana sem vinkonu:  

Það, reyndar á einhverjum bloggsíðum var oft skrifað 

eitthvað. Jú jú, það var og, ég átti meira að segja bloggsíðu 

með vinkonu minni sko ... Og hún [Vala] sko rakkaði mig 

oft niður á henni líka og það var alveg heljarinnar rifrildi á 

síðunni. Það endaði með því að við lokuðum henni —. 

Viðmælendur lýstu því að oft hafi hegðun þeirra stjórnast af hræðslu. 

Það var talað um hræðsla við aðrar stúlkur, hræðsla við félagslega 

einangrun, hræðsla við að falla ekki inn í hópinn, hræðsla við illt umtal 
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sem þær vissu ekki af eða uppljóstrun á leyndarmálum, hræðsla við 

mannleg samskipti og samskiptaárásir sem sjálfsvörn.   

Elín (18) sker sig eilítið úr viðmælendahópnum hér en það gæti verið 

vegna þess að hún talar bara sem gerandi samskiptaárása. Hún var ekki 

hrædd við neina stúlku og taldi félagsleg einangrun sína óhugsandi. Hún 

telur það vera algengt að þolendur samskiptaárása hafi gert eitthvað af sér 

þannig að þeir verðskuldi útilokun eða baktal. 

Sumar stúlkurnar virðast vera eða hafa verið fastar í vinasambandi 

sem einkennist af því að sveiflast á milli ástar og haturs. Flestir 

viðmælendur höfðu baktalað vinkonur sínar sem þeim þykir í raun vænt 

um. Þær töldu helstu ástæður vera þær að auka völd sín eða að sýna þá 

hegðun sem þær telja að ætlast sé til af sér í hópnum. Stúlkurnar þorðu 

ekki að vera þær sjálfar og fara eftir sannfæringu sinni því þær voru 

hræddar um missa stuðning hópsins. Stúlka sem hefur ekki styrk hóps á 

bak við sig á erfitt uppdráttar og lítil völd. Stríðni, baktal og útilokun 

virðast vera helstu tæki árásargirni í samskiptum sem stúlkur nota til að 

búa sér til og viðhalda stöðu innan hóps. Það er reynsla viðmælenda að 

stúlkur taki því ekki vel ef ein stelpa innan hóps sé orðin of valdamikil. 

Þá á hún á hættu að vinkonur hennar geri uppreisn gegn henni. 

 

4.1.4 Netmiðlar  

Með tilkomu netmiðla virðist samskiptaárásir vera að færast að einhverju 

marki frá skólaumhverfi yfir í netheima. Guðný hefur reynslu af því að 

unglingstúlka skipti um skóla því það var verið að grafa undan henni í 

skólanum og á netinu. Það sem gerði útslagið var að stúlkan fékk ekki 

frið heima hjá sér. Þær Sara (43), Guðný (33), Þórunn (31) og Karítas 

(20) höfðu ekki persónulega reynslu af samskiptaárásum á netinu þar sem 

tölvunotkun var ekki orðin almenn þegar þær voru í grunnskóla. En þær 

voru sammála um að í netheimi þrífst samskiptaárásir vel þar sem nokkuð 

auðvelt er að grafa undan einstaklingum og félagslegum samskiptum hans 

með duldum eða óbeinum hætti. 

Elín (18), Anna Valgerður (17), Hildur (14) og Erna (12) þekktu allar 

vel til samskiptaárása í netmiðlum. Eldri stúlkurnar töluðu um að í byrjun 

hefði mest verið að rakka niður og skrifa háðsglósur um stúlkur á 

bloggsíðum. Þá voru helst skrifaðar ósannar eða órökstuddar 

staðhæfingar í dálka sem hétu „slúðurhornið―, „heyrst hefur...― eða 
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eitthvað slíkt því þar var talið í lagi að ýkja eða fara með rangt mál. Það 

kom einnig fram að unglingsstúlkur læsa oft bloggsíðum með lykilorði til 

þess að foreldrar og kennarar komast ekki inn á þær. Á þeim tíma sem 

viðtölin voru tekin breytist eilítið netumhverfi viðmælenda með tilkomu 

samskiptamiðilsins Fésbókar (e. facebook). Anna, Hildur og Erna bentu 

allar á að nú væri vinsælast að nota Fésbók samskiptasíðuna til að koma 

óorði á aðra, svo sem með því að skrifa óviðeigandi athugasemdir undir 

myndir af viðkomandi stúlku eða gera lítið úr öðrum með litlum 

athugasemdum (e. status). Erna (12) lýsir því þegar Lára, fyrrum vinkona 

hennar, fór að rakka hana niður á netinu: 

Núna inni á facebook, ég og Lára fórum eitthvertíma að 

rífast og sko, af því að hún hélt að ég væri að reyna við 

kærastann hennar eða eitthvað. — (já) Og hún skrifaði 

eitthvað undir myndir af mér, þá skrifaði hún bara eitthvað 

„ooooj Erna― og „Erna ömurlega― og þannig.  

Hildur Sigríðardóttir (14), systir Ernu, talaði við Láru og sagði henni 

að þetta væri fáránlegt og að hún ætti frekar að taka þetta út en að skrifa 

svona við myndir. Ef Lára vildi ekki hafa myndir af Ernu í vinaalbúmi 

sínu þá þyrfti hún ekki að auglýsa það fyrir öllum sem þær þekktu. Hildur 

segir að hún hafi hrætt Láru, vinkonu Ernu, svolítið og það hafi endað 

með því að Lára tók út þessar myndir af Ernu og ummælin um þær.   

Anna Valgerður (17) fór í nýjan skóla í 4. bekk þar sem hún var 

þolandi samskiptaárása og eineltis allt upp í 10. bekk. Hún segir að strax 

og hún byrjaði fann hún að Örnu í hinum bekknum var illa við sig. Arna 

hunsaði Önnu Valgerði og reyndi að stjórna öðrum krökkum þannig að 

þeir myndu ekki mynda vinasambönd við Önnu. Anna Valgerður sagði að 

samskipti hennar við bekkjarsystur hafi verið mismundi eftir því hvort 

Arna hafi verið nálæg eða ekki. Vala, bekkjarsystir Önnu, myndaði þó 

vinatengsl við hana þó hún hafi hegðað sér öðruvísi þegar Arna var 

nálægt eða ekki. Arna vissi hins vegar af því að það væri verið að fylgjast 

með sér og því passaði hún sig á að láta þetta ekki verða áberandi með 

áþreifanlegum sönnunargögnum. Anna Valgerður lýsir því að Arna hafi 

verið með öðrum stúlkum, þar á meðal með Völu vinkonu Önnu, og látið 

þær skrifa ýmislegt ljótt um Önnu Valgerði á MSN spjallsvæði og á 

bloggsíður: 



 

55 

Jaaa, það var oftar að hún var kannski með fleiri vinkonur 

sínar heima hjá sér — Já þær voru kannski þrjár saman að 

rífast við mig [á MSN]. Og þá kannski voru sumar eldri en 

hún, — þannig að, — þú veist, þá voru þær alveg svona sko 

mikið betri í að rífast en ég, (já ég skil) en ég var bara 

eitthvað ein hérna eitthvað ... Það var ekkert á hennar síðu 

[Örnu  síðu] að því hún reyndi, eða ég veit ekki hún vissi að 

hún yrði skömmuð og hún lét aðra skrifa. Hún var að fela 

það. — hún hafi verið hrædd um að foreldrar og fullorðnir 

hafi getað séð þetta ... og svo á MSN því það var bara lokað  

og þá sáu fullorðnir ekkert sem hún gerði.  

Stúlkurnar hunsuðu Önnu en buðu henni að vera með til málamynda 

og héldu henni í hæfilegri tilfinningalegri fjarlægð og hún var alltaf 

algerlega valdalaus innan hópsins. Hún telur þetta vera dæmi um dulið 

einelti. Anna Valgerður telur að starfsfólk skóla hafi ekki séð hvað þetta 

var alvarlegt því hún stóð oft með hópnum en var samt ekki með í 

hópnum andlega. Hún stóð ekki ein, það var engin að uppnefna eða stríða 

henni opinberlega en það er það sem kennarar taka fyrst eftir. Anna 

Valgerður var þó mikið fjarverandi úr skóla sem gæti verið vísbending 

um að eitthvað sé að.   

Þær Tanja (11) og Vilborg (11) þekktu ekki dæmi um samskiptaárásir 

á netinu enda töluðu þær um að stúlkur á þeirra aldri noti netmiðla 

einungis til að skoða bloggsíður og spila tölvuleiki en ekki skrifa neitt 

sjálfar.   

 

4.2 Hlutverk skólastúlkunnar í samskiptaárásum 

4.2.1 Skólastúlkan sem gerandi  

Þeir fjórir viðmælendur sem voru eldri en 20 ára töluðu allar um að hafa 

verið vondar við aðrar stúlkur í æsku sinni. Þær áttu þó misauðvelt með 

að tala um það og allar hlæja þær eða breyta röddinni þegar þær segja frá 

því sem þær gerðu á hlut annarra. Þórunn (31) átti nokkuð auðvelt með að 

tala um þegar hún var gerandi. Hún var alltaf að fylgja drottningunni í 

sínum hóp í grunnskóla. Hún hafði hugsað mikið um afleiðingar gjörða 
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sinni og að hægt sé að taka þátt í samskiptaárásum með hegðun sinni þó 

það sé ekki gert með orðum. 

Guðný Haraldsdóttir (33) segir hlæjandi að hún hafi sjálf verið mikill 

gerandi og voða skass. Hún segir að það sé alltaf ein sem stýrir stúlkna-

hópi og hún fær ákveðna virðingu fyrir það. Stelpur eru að reyna að ná 

sér í aukna virðingu með því að nota samskiptaárásir en ef ráðabruggið 

mistekst þá falla þær hratt niður virðingarröðina. Sú sem er drottningin 

hverju sinni ræður því sem hún vill ráða og allar hinar vilja bara halda 

henni góðri. Guðný var oft aðalgerandinn í fyrrihluta grunnskóla. Hún 

segir: 

Æ, ég veit það ekki, ég var náttúrulega sjálf voða mikið 

skass, ha ha ... það er náttúrulega bara, bara ein, sú sem er að 

stýra hópnum og fær ákveðna virðingu út á það. Allar hinar 

vilja náttúrulega bara halda henni góðri, eða þú veist, mér 

fannst samt, auðvitað er alltaf eitthver ein sem stýrir meira 

en það var samt einhvern veginn að, æ ég veit það ekki, þetta 

var alltaf eitthver svona sitt hver, það var ekkert endilega 

alltaf sá sami sem var sterki aðilinn ... því við fengum allar 

að prufa að vera þolandinn. 

Karítas Bjarnadóttir (20) byrjaði á öfugum enda miðað við Guðnýju. 

Karítas var valdalaus í fyrstu bekkjum grunnskóla. Hún var lengi að 

komast inn í hóp og fá völd. Til þess að viðhalda þeim beiti hún aðra 

samskiptaárásum. Hún segist hafa orðið gerandi til að reyna að varna því 

að hún sjálf yrði aftur þolandi. Karítas lýsir því vel hvernig hún fór að því 

að grafa undan einni stúlku þar til sú stóð uppi ein, óstudd og hætti að 

lokum í skólanum: 

En ég var samt einu sinni ógeðslegur gerandi. – Þessi stelpa 

gerði mér eitthvað. — uu – ég var ógeðslega reið út í hana, 

ég fékk sko alla á móti henni, úps. Þetta var í níunda eða 

tíunda bekk, (já) þessi stelpa hætti sko í skóla ... ég fékk allar 

stelpurnar á móti henni ... ég sagði þeim hvað hún gerði, þú 

veist þetta var ekkert merkilegt, bara eitthvað asnalegt (nei), 

þú veist þetta var bara eitthvað sem fór svakalega í taugarnar 

á mér. Og bara á einhvern óskiljanlegan hátt, þá bara, þú 

veist, ég sagði einni það og svo, sko, það var ein vinsælasta 
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stelpan í bekknum og við vorum alveg ágætar vinkonur og 

ég sagði henni það sko, og þegar ég sagði henni það, þá fékk 

ég sko þennan hóp (já), og þegar ég sagði annarri stelpu, þá 

fékk ég alla hérna megin og þannig hringinn þangað til að 

allir voru bara komnir á móti henni, þá gat hún bara ekkert 

sagt, ojjjj ha ha úffff [hlæjandi] – ojjjj —. 

Reynsla Hildar (14) bendir til þess að gerendur séu stelpur sem eru að 

reyna að afla sér vinsælda og aukinna valda. Hún segir sjálf að gerendur 

eru stelpur „sem halda að þær séu geðveikt mikið en eru það ekki―. 

Hennar upplifun er að samskiptaárásir komi oft fram sem sjálfsvörn. 

Hildur talar um að hún og önnur besta vinkona hennar hafi útilokað aðra 

bestu vinkonu þeirra. Það hafði nýverið komið tímabil þar sem þriðja 

vinkonan varð mjög pirrandi og þreytandi. Þær tóku sig þá saman og 

hættu að segja henni hvar þær ætluðu að hittast og slíkt. En „þá varð sú 

pirraða ennþá pirraðri― segir hún. Að lokum töluðu þær saman og sættust 

með þeim skilyrðum að stúlkan hætti þeirri hegðun sem þeim tveim 

fannst pirrandi. Hugsanlega er þetta dæmi um stjórnandi ást (e. 

manipulative affection) þar sem stúlkan er tekin í sátt ef hún hegðar sér 

eins og hinum tveim hentar en Hildur telur að flest samskipti snúist um 

völd og valdabaráttu. Stelpur eru að reyna að finna þessa fínu línu, þær 

láta ekki vaða yfir sig, vilja vera miðpunkturinn í félagsheimi en vaða 

heldur ekki oft mikið yfir aðra því þá verða þær teknar fyrir seinna.   

Í stúlknahópum Hildar (14), Guðnýjar (33), Karítasar (20) og 

Þórunnar (31) voru tíð valdaskipti og stúlkur skiptust á að vera gerendur 

eða þolendur. Yngri viðmælendur könnuðust síður við að hafa verið 

gerendur.   

Elín Hauksdóttir (18) taldi ekki að hún notaði samskiptaárásir nema að 

því leyti að hún tók stundum þátt í að baktala aðra. Það má þó leiða líkum 

að því að hugsanlega hafi hún verið gerandi en geri sér ekki grein fyrir 

því eða vill ekki viðurkenna að hún hafi verið vond við aðra. Elín ólst upp 

í litlu bæjarfélagi úti á landi þar sem átta stelpur voru á sama aldri en ein 

var nokkuð útundan. Elín talar um þær hafi reynt að bjóða þessari einu að 

vera með sér þegar kennarinn eða skólastjórinn bað þær um það. En þær 

reyndu samt að losna við það þegar þær komust upp með það. Elín talar 

um stelpan hafi ekki viljað vera með þeim en það gæti líka verið að 

stúlkan hafi fundið að hinar vildu ekki hafa hana með og að hún væri ekki 

velkomin í hópnum. Þetta gæti því einmitt verið dæmi um dulda 
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árásargirni þar sem ekkert er sagt við þolandann en hann finnur samt illt 

augnaráð og grunar hinar um að vera falskar og baktala hana. Elín lýsir 

þessu: 

Við vorum allar rosalega góðar vinkonur (já), það var ein 

sem var svona svolítið útundan, — en við reyndum alltaf að 

taka hana með, hún bara vildi ekki vera með okkur (já).  

Þannig að það var ekki eins og við værum að skilja útundan 

.... eins og þessi stelpa sem var í bekknum mínum sem var 

alltaf útundan, hún var svona ótrúlega „spes― (já) og þegar 

hún var með okkur, þá var hún greinilega óvön því að vera 

með fólki og lét svona svolítið kjánalega eða þannig (já) og 

hún fór geðveikt í taugarnar á mér og bestu vinkonu minni 

sko – en við reyndum samt alltaf að hafa hana með sko, en 

ef við gátum sloppið við það ... þú veist, við sögðum aldrei 

neitt við hana sko, við vorum ekkert að baktala eða svoleiðis 

en hún fór samt rosalega í taugarnar á okkur. — Kennarinn 

og skólastjórinn voru alltaf að reyna að fá okkur til að hafa 

hana með ... og við gerðum það alveg þegar við vorum 

beðnar um það en það var samt ekkert endilega tekið upp á 

því sjálfar. 

 

4.2.2 Skólastúlkan sem þolandi  

Þeir sem verða fyrir árásargirni í samskiptum eru kallaðir þolendur. Ef 

sami aðilinn er oft þolandi þá er talað um einelti þó að mörkin þarna á 

milli séu óljós og ekki skilja allir hugtökin eins. Það kom fram hjá 

viðmælendum að þolendur eru háðir stað og stund. Þannig getur sama 

stúlkan verið þolandi á einum tíma eða aðstæðum en drottning á öðrum 

eins og Þórunn (31). Stúlkur geta verið í þveröfugum hlutverkum frá degi 

til dags eins og Hildur (14). Anna Valgerður (17) og Karítas (20) eru 

dæmi um að þolendur samskiptaárása sem virðast jafna sig seint eftir þá 

lífsreynslu. Þórunn (31) sagði frá fleiri stelpum sem voru mun brenndari 

en hún eftir samskipti við drottninguna í þeirra vinahóp. Hún benti á að 

drottningin sé enn föst í hlutverki sínu frá því í bernsku en nú sé hún bara 

að stjórna öðrum stelpum.   
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Þórunn (31) upplifði miklar samskiptaárásir frá aðalleiðtoganum í 

bekknum sínum í grunnskóla. Þórunn og önnur stúlka voru ýmist 

næstæðstar eða úti í kuldanum hjá drottningunni sem réði öllu í bekknum. 

Þórunn segist hafa verið eins og dúkkan hennar þar sem hún sat eða stóð 

eftir því sem drottningin vildi. Hún varð aldrei fyrir einelti heldur var það 

vinkona hennar sem stjórnaði öllum samskiptum. Þórunn furðar sig á því 

í dag af hverju hún kom alltaf aftur til leiðtogans eftir að hún hafi verið 

leiðinleg við hana og hún losnaði ekki undan taki leiðtogans fyrr en 15 

ára í síðasta bekk grunnskóla. Þórunn var í hlutverki þolanda og geranda 

á sama tíma. Þegar drottningin var að beita Þórunni samskiptaárásum þá 

var Þórunn að beita aðrar stúlkur sömu aðferðum. Þórunn nefnir að þriðja 

vinkonan í hópnum þeirra sé mun brenndari eftir drottninguna en Þórunn 

sjálf. Sú stúlka hefur ekki enn unnið úr þessari lífsreynslu. Hún treystir 

sér ekki til að hitta drottninguna og hún er í dag að skrifa margra síðna 

bréf til að vinna úr þessari reynslu.   

Karítas (20) var framanaf mikið ein í grunnskóla og varð fyrir einelti, 

bæði frá strákum og stelpum. Hún treystir í dag strákum mun betur því 

hún segir að stelpur komi aldrei hreint fram. Þær létu eins og þær væru að 

reyna að vingast við hana en stungu hana svo í bakið eins og tíðkast í 

samskiptaárásum. Hún lýsir þessu: 

þú veist, það var vesen á stelpum og þær voru leiðinlegar við 

mig, og ég var ógeðslega ein og þetta var allt voða erfitt — – 

og ég sótti meira til stráka og hef alltaf gert það, eiginlega 

bara síðan þetta var ... Sko við erum svo lúmskar, við erum 

svo „smúth―, við leggjum í einelti sem enginn tekur eftir, 

þetta eru ógeðslegustu eineltin sem þú getur lent í. Strákarnir 

sem lögðu mig í einelti þeir komu bara heim til mín og tóku 

þvottinn af snúrunum og hentu þeim í mold og eitthvað, þú 

veist, hrintu mér og svoleiðis, hrintu mér niður brekku og 

svona ... það tekur enginn eftir þessu hjá stelpum. 

Karítas telur að maður ætti ekki að þurfa að vera þolandi til að skilja 

áhrif árásargirni í samskiptum. Hún telur að krakkar eigi að geta sett sig í 

spor annarra. Hún telur að börn læri að búa sér til karakter til að hafa í 

skólanum sem einskonar varnarmúr. Karítas var mikið þolandi í 

grunnskóla og hún finnur fyrir miklum langtímaafleiðingum. Hún telur 

sig oft ekki geta tjáð sig eðlilega í stúlknahópi. Hún man vel hvernig var 
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að vera ekki í hópi. Hún þurfti mikið að leggja á sig til að komast inn í 

hópinn. Hún á í dag erfitt með að treysta stelpum og hugsar mikið um hve 

illa henni leið í grunnskóla. Karítas er mjög umhugað um að verða ekki 

aftur þolandi, hún passar sig á að ögra ekki öðrum konum og það var 

hennar sjálfsvörn að verða gerandi á seinnihluta grunnskólaáranna. 

Það voru ekki allir sem litu á það sem neikvæða reynslu að hafa verið 

þolendur samskiptaárása. Guðný (33) sér öll samskipti í nýju ljósi eftir að 

henni var steypt úr „drottningarstólnum― þegar hún var 13 ára. Hún telur 

það hafa verið mjög þroskandi fyrir sig og hafi kennt henni betur að setja 

sig í spor annarra að upplifa líka að vera í hlutverki þolanda þó að þetta 

hafi verið erfiður tími þegar á því stóð. Aðspurð vildi hún samt ekki óska 

dóttur sinni þessarar reynslu því hún telur betra að kenna krökkum frekar 

að setja sig í spor annarra á annan hátt. 

Elín (18) og Anna Valgerður (17) benda á að það er oft eins og 

þolendur beri það utan á sér að þeir séu þolendur. Mörg dæmi séu um að 

krakkar skipti um skóla vegna þess að þau voru lögð í einelti og svo 

gerist það aftur í nýja skólanum. Elín telur það þó oft vera þolendum 

sjálfum að kenna ef þeir verða þolendur slúðurs og baktals því þeir eru að 

gera eitthvað af sér. Hún segir: 

Ég meina ef fólk er alltaf að gera eitthvað af sér, ég meina 

— ee, þú veist ef það er að gera eitthvað sem það á ekkert að 

vera að gera, þá náttúrulega fær það slæmt umtal.   

Þórunn (31) segir frá því að fimleikastelpuhópur lagði stelpur í dulið 

einelti. Ein stelpan var svolítið feit og félagslega til baka. Þórunn telur 

hana því hafa verið ekta fórnarlamb. Þórunn segir að þessi stelpa hafi 

gengið í gegnum helvíti þarna í skólanum.  Þegar þær voru um 23 ára þá 

lenti ein fimleikastelpan í bílslysi. Hún þurfti að læra að tala og ganga 

upp á nýtt. Þolandanum fannst þetta gott á hana, að hún væri að fá það 

sem hún átti skilið. Henni fannst alvarlegur líkamlegur skaði 

sambærilegur við það sem fimleikastelpurnar gerðu henni í æsku.    

 

4.2.3 Skólastúlkan sem hinn þögli áhorfandi  

Þegar seinni tíma eftirsjá var skoðuð kom fram að tveim af fjórum 

viðmælendum, sem voru 20 ára eða eldri, fannst erfiðast að sætta sig við 



 

61 

að hafa verið í hlutverki hins þögla áhorfanda. Sara (43) og Þórunn (31) 

segja báðar að það sem situr mest í þeim, þegar þær hugsa til baka 

varðandi samskiptaárásargirni, er að hafa verið þöglir áhorfendur sem 

stóðu og horfðu upp á sterkan einstakling beita samskiptaárásum en komu 

ekki fórnarlambinu til hjálpar.   

Þegar konurnar voru gerendur sjálfar réttlætu þær það með því að þær 

gerðu sér ekki grein fyrir hvað þær voru að gera, að hin hefðu átt það 

skilið eða þær ekki verið nógu þroskaðar. En þegar þær voru áhorfendur 

þá gerðu þær sér grein fyrir hvernig þolandanum leið. Þær voru farnar að 

setja sig í spor hans en þorðu ekki að standa á móti leiðtoganum. Sara 

(43) segir að hún hafi verið hrædd um að vera útskúfuð, að hún myndi 

detta út úr hópnum og fá þessa sterku manneskju á móti sér. Hún telur að 

í framhaldskóla hafi hún svo orðið félagslega sterkari og þá sleit hún að 

mesti leyti sambandi við drottninguna. Hún segir: 

Drottningin var fljót að svara fyrir sig og gat verið svolítið 

„mean― (já), þú veist, ég til dæmis hef eiginlega aldrei getað 

verið mean, þú veist, eins og hún var að stríða fötluðum 

strák, og – og ég hélt ég myndi bara deyja. En ég gaaaaat 

ekki sagt neitt eða gert neitt. Ég held að það myndi bara 

veikja mína félagslegu stöðu ... En ég man þegar hún gerði 

þetta, ég bara –  — þá bara kvaldist ég ... mér fannst þetta 

hræðilegt. 

Þórunn (31) talaði líka um að sér hefði þótt sárt og erfitt að hlusta á 

sína drottningu segja eitthvað andstyggilegt við aðra og standa hjá og 

segja ekkert sjálf. Hún talaði um að hafa fundið mikið til með þolendum 

en ekki þorað að segja neitt við drottninguna. Þórunn segir:  

þú veist bara að vera með henni, þá þurfti maður oft að 

ganga í burtu, einmitt þar sem hún var búin að vera að segja 

eitthvað svona ógeðslegt og labbaði svo í burtu og svo elti 

maður sko, og þannig, og maður var bara með brotið hjarta 

eitthvað — —.  

Þórunn (31) komst með annan fótinn inn í annan vinahóp í 10. bekk 

og þá hafði henni aukist kraftur sem hún notaði til að skilja sig frá 

drottningunni úr grunnskólanum sínum. Þórunn segir að þó hún hafi ekki 
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tekið beint þátt í að gera lítið úr öðrum, þá tók hún þátt með hegðun sinni 

þar sem hún samþykkti hegðun drottningarinnar með því að grípa ekki 

inn í þegar hún var að ráðast á aðrar stúlkur með orðum sínum. Þórunn 

segir: 

En ég man ekki eftir neinu sem ég gerði sjálf. (nei) Ekki 

fyrir utan það bara að hafa verið þessi þögli áhorfandi. (já) 

Þú veist, að vera að taka þátt með „aksjóni― sko. Kannski 

ekki í orðum. (já) Maður man ekki alltaf hvað maður sagði. 

Þú veist, ég var ekki að taka þátt í orðum en í gjörðum var ég 

að taka þátt (já) því ég horfði á þegjandi.  

Yngri viðmælendur tala ekki mikið um hin þögla áhorfenda. En Tanja 

(11), Vilborg (11) og Erna (12) töluðu allar um að lenda á milli þegar 

aðrar vinkonur urðu óvinkonur. Hér eru þær ekki beint þöglir áhorfendur 

en áhorfendur engu að síður.   

Erna (12) lýsir hvernig hún er einskonar boðberi og sáttasemjari á 

milli tveggja annarra vinkvenna. Þessu hlutverki fylgja þó völd þar sem 

boðberi velur hvaða upplýsingar hann ber á milli og hvað hann leggur 

áherslu á við flutning boðanna. Þess vegna er nokkuð óljóst í hvaða 

hlutverki Erna er í hér hvort hún sé áhorfandi, gerandi, þolandi, 

sáttasemjari eða þæga skólastúlkan. Erna lýsir því hvernig hún lendir á 

milli í deilum vinkvenna sinna þar sem hún getur ekki leikið við þær 

báðar í einu og ber á milli skilaboð: 

Þú veist, ég get ekki leikið með þeim báðum og svoleiðis 

(já) og svo talar Emma alltaf illa um Svövu og Svava talar 

illa um Emmu ... sko Svava hataði bara Emmu því hún hélt 

að Emma hataði Svövu ... þá fannst henni svo leiðinlegt af 

því Svava myndi fá heimþrá ef ég og Emma yrðum smá 

mikið saman ... Emmu finnst það svo leiðinlegt svo hún vildi 

ekki að Svava færi í útileguna. Þú veist, hún veit alveg það, 

að ég segi alveg Svövu það, þú veist, Svava er besta vinkona 

mín og ég segi henni það, þá verður Svava fúl, svo segi ég 

Emmu, svo ég er alltaf að segja báðum allt. ... Ég segi 

báðum og þá hata þær hvor aðra, og núna er ég byrjuð að 

segja að þær vilja alveg vera bestu vinkonur, svo þær 

kannski verða vinkonur aftur 
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4.2.4 Staðalmyndin um hina þægu og góðu skólastúlku  

Guðný (33) talar um staðalmyndina um að stelpur eiga að vera jafnar og 

allar eigi að vera vinir. Hún lýsir því að átök koma upp vegna öfundar, ef 

stelpa á eitthvað sem aðra langar í, eða ef hún er of sterk, þá sé henni bara 

ýtt til hliðar. Hún telur samfélagið ýta á það að stelpur séu jafnar. Oft 

verður það persónulegra þegar ágreiningur kemur upp hjá stúlkum en 

drengjum. Það kemur ekki síst fram í því hvernig kennari talar við 

krakkana. Hún segir: 

er þetta ekki bara frá því að maður var lítill, hefur alltaf verið 

svona, þegar maður er að leika, leikið fallega saman, farið 

þið saman og leikið ykkur (heldur þú að kennari segi þetta 

ekki við stráka?)  Jú, en það er kannski meira sagt við 

hópinn. Farið út í fótbolta saman, þessir hópleikir sem þeim 

er beint í, ég veit það ekki. ... Það eru oft held ég stærri 

hópar og kannski ekki eins persónulegt og hjá stelpum, ég 

veit ekki hvor það sé uppeldi eða sko genetískt í þeim. 

Guðný (33) talar einnig um að í vestrænum samfélögum leyfist 

stúlkum og drengjum ekki að tala eins. Strákar taka orðum ekki eins 

mikið sem persónulegri árás og eru ekki að leita að dulinni merkingu á 

bak við orð eins og stúlkur gera oft.   

„Hey, Kalli ég nenni ekki að leika við þig, mig langar að 

leika við Stjána― (já), og þá bara er það „ókey―, ef þú myndir 

segja eitthvað svona við stelpur, þá verður það allt öðruvísi, 

þá verður það eitthvað, það verður drama, þá er verið að 

skilja útundan og svoleiðis og kannski kemur af stað sögum 

um hina eða þessa, það er einhver upplifun sem stelpur hafa. 

Hildur (14), Guðný (33) og Karítas (20) tala allar um að stelpa megi 

ekki láta í ljós ef hún kann ekki við aðra stúlku og þær verða því að 

þykjast vera vinkonur til að lenda ekki í veseni. Það er í raun ætlast til 

þess af stelpum að þær séu allar þægar og góðar vinkonur. Hildur lýsir 

þessu leikriti sérstaklega vel þegar stelpur hittast og þykjast vera 
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vinkonur. Þær heilsast eins og þær séu mjög glaðar að sjá hvor aðra en 

túlka annað út frá líkamstjáningu og augnaráði: 

maður er bara svona að þykjast, maður er svona brosandi og 

eitthvað „hæææ―, samt í huganum ertu bara „vá farðu― eða 

„hættu að tala við mig―... ég held að sérstaklega um leið og 

fólk segir hæ og svoleiðis, þá sérðu það oft alveg í augunum 

á manneskjunni hvort hún vill segja hæ við þig eða ekki (já) 

og mjög oft er það – svona vissir hlutir í þér segja þér bara 

að gera það ... eins og maður segir, stelpur geta talað í 

gegnum augun. (já) Eða þannig, þú veist, maður veit 

eiginlega alltaf hvað fólk er að hugsa. 

Tanja (11), Vilborg (11) og Erna (12) samsama sig helst við 

hlutverkið um þægu skólastúlkuna. Þær láta í ljós þá ímynd af sér að þær 

séu þægar, góðar og vinsælar skólastúlkur. Tanja og Vilborg töluðu 

sérstaklega um að í þeirra hópi séu allar svo góðar vinkonur að þegar 

ágreiningur kemur upp, þá þurfi ekki að útkljá hann heldur hverfur hann 

sjálfkrafa. Tanja segir: 

Sko, þegar ég fer að rífast við einhverja vinkonu mína þá, þú 

veist, rífast við vinkonu mína úr bekknum og svo er liðinn 

kannski, uuu hálftími, þá byrjar hún aftur að brosa til mín 

(já) því við gleymum þessu strax ... það gleymist oftast en 

það fer eftir hvað þetta er mikið. 

Vilborg (11) lýsir því hvað bekkjarsysturnar eru allar góðar vinkonur 

og þær sættast sjálfkrafa: 

Það er búið að vera baktal og vesen en ég er búin að sættast 

við allar  ... Við erum alltaf svo fljótar að sættast aftur í 

bekknum. Við gleymum þessu bara þá strax ... Það þarf ekki 

að tala, það bara gleymist ... Sko við þurfum eiginlega aldrei 

að leysa málin ... sko, ég veit hvað hún er að hugsa og svona, 

ekki beint en  samt svoleiðis.  

Erna (12), Hildur (14), Sara (43), Guðný (33) og Þórunn (31) tala um 

að stelpur geti aldrei verið þrjár saman, þá verði alltaf einhver leiðindi. 
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Þetta virðist vera ríkjandi hugmynd hjá viðmælendum en þær gátu lítið 

útskýrt þetta nánar.   

Staðalmynd þægu skólastúlkunnar er mismunandi sterk eftir 

mismunandi félagshópum. Hildur lýsir því að í sínum vinahóp sé ætlast 

til af öllum stelpunum að þær sinni skólanum og fái nokkuð góðar 

einkunnir. Þær tala nokkuð mikið um einkunnir og ef ein í hópnum fær 

lága einkunn, þá byrja hinar strax að ræða það á bak við hana. Það virðist 

því vera að staðalmyndin um þægu skólastúlkuna eigi þátt í að bæta 

námsárangur í sumum hópum. Stúlkur eiga að vera hressar, 

skemmtilegar, tala saman í tímum en það má ekki koma niður á 

einkunnum. Hildur segir: 

hjá okkur er það þannig að kannski er sumt fólk sem spjallar 

og eitthvað þannig, en auðvitað um leið og það sést á 

einkunnum ... þú þarft alveg líka að fá alveg frekar góða 

einkunn, það er alveg ef þú færð rosalega lélega einkunn þá 

förum við alveg að tala um það ... og þessi fær sem sagt núll, 

og við fórum auðvitað að tala smá um það (já) en það var 

auðvitað dálítið „sjokking― ... af því að þú þarft auðvitað líka 

að hafa menntun, það hefur áhrif hvernig þú snýst inn í 

hópinn. 

Anna Valgerður (17), Elín (18) og Karítas (20) virðast hafa nokkuð 

neikvæða ímynd af stelpum almennt. Þær og reyndar fleiri viðmælendur 

töluðu um að stelpur á grunnskólaaldri slúðri, baktali, útiloki og beiti 

andlegu ofbeldi, en eru þá að sjálfsögðu ekki að tala um allar stelpur. 

Anna Valgerður telur samfélagið ætlast til þess að stelpur séu þægar og 

góðar en þær séu það ekki í raun. Hún tekur það fram að hún myndi 

frekar vilja lenda í illdeilum við stráka en stelpur. Hún lýsir því svona: 

stelpur eru mikið meira svona andlegt einelti og og – og 

reyna að útiloka hina manneskju. Eins og hún gerði sko við 

mig. Reyna að fá hina til að útiloka hina líka ... slúður og 

baktal er rosalega vinsælt hjá stelpum eins og alltaf ... jaaa 

þær eru kannski bara ekki nógu sterkar til að lemja til að 

meiða. (já) Þær meiða frekar bara sálina eða, þú veist ... en 

ég held að það sé alveg viss „status― að stelpur eiga að vera 

þægar og góðar. En þær eru það bara ekki. Þær eru eins og 
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villidýr bara ... stelpur eru bara litlar tíkur svona innst inni ... 

ég myndi frekar vilja lenda í einhverju við strák því hann 

myndi frekar gefa undan því ég er stelpa en ef ég myndi 

lenda í stelpu. En stelpur halda áfram og halda áfram og 

halda áfram, áfram, áfram (já) þangað til þetta er komið upp 

í að skutla manneskjunni upp í Heiðmörk og skilja hana 

eftir. 

Viðmælendur töldu staðalmynd þægu stúlkunnar hugsanlega eina af 

ástæðunum fyrir því að stelpur nota frekar samskiptaárásargirni en 

strákar. Það er ekki ætlast til þess að strákar, séu vinir allra eða að allir 

séu jafnir eins og staðalmynd stúlkunnar gefur til kynna. Ef það er 

ágreiningur meðal stráka þá er það talið eðlilegra en ef það er ágreiningur 

meðal stúlkna. Strákar fá því meiri æfingu og reynslu til að takast á við 

ágreining. Eins og Guðný (33) bendir á talar kennari oft öðruvísi við 

stráka og skammar þá síður fyrir ágreining. 

Karítas (20) sker sig hér úr líka því hún lætur í ljós reiði þegar hún er 

skilin útundan og það samræmist ekki staðalmyndinni um þægu skóla-

stúlkuna. Karítas var neðst í félagslegu stigveldi á fyrri grunnskóla-árum 

og því átti hún ef til vill auðveldara með að brjótast út úr staðalmyndinni 

þar sem hún gat ekki fallið í áliti við það. 

Sara (43) tekur fram að hún falli ekki inn í staðalmyndina af þægu 

skólastúlkunni. Hún kallar sig skrýtna blöndu af strák og stelpu og því 

séu hennar viðhorf kannski ekki dæmigerð og hún telur aðrar stelpur í 

bekknum hafi orðið meira varar við samskiptaárásir en hún. Einnig telur 

hún sig vera mikinn einfara og líði oft mjög vel bara ein.  

Það má sjá að viðmælendur mínir samsama sig nokkrum mismunandi 

hlutverkum í skólasamfélaginu. Stúlkur eru í einu eða fleiri þessara 

hlutverka, ýmist á sama tíma eða á mismunandi tímum. Þessi hlutverk 

geta svo verið í mótsögn hvert við annað. Það getur hugsanlega leitt til 

vanlíðunar hjá stúlkum ef þær upplifa sig í öðru hlutverki en þær vilja sjá 

sig í, t.d. ef þær upplifa sig sem gerendur en vilja vera þæga skólastúlkan 

sem samfélagið ætlast til af þeim. Þetta getur einnig leitt til þess að 

stúlkur nota duldari leiðir svo sem samskiptaárásir til að reyna að vinna 

úr ágreiningi eða skapa sér félagsleg völd. 
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4.3 Orðræðan um samskipti stúlkna 

4.3.1 Orðræðan og helstu þrástef hennar 

Það kom fram hjá viðmælendum að samskipti stúlkna einkennast af 

miklum tilfinningum og ýmiskonar öfgum. Stúlkur væru góðar og vondar 

á sama tíma, þær gerast bestu og verstu vinkonur á stuttum tíma, þær voru 

sammála um að þessar öfgar væru vegna þess hve samskipti stúlkna væru 

hlaðin miklum tilfinningum. Helstu þrástef í orðræðum viðmælenda um 

samskipti stúlkna voru að stelpur koma ekki hreint fram við aðra, stelpur 

slúðri og stelpur séu falskar sín á milli.  Þessi þrástef falla öll undir megin 

þrástefið að stelpur eru falskar. 

Tanja (11), Vilborg (11), Þórunn (31) og Guðný (33) tala um að 

samfélagið ætlist til þess að stelpur eigi að vera allar vinkonur og engin 

má láta í ljós ef henni líkar ekki við aðra stelpu. Allir viðmælendur tala 

um að stelpur slúðri um vinkonur sínar. Þær leggja þó mismunandi 

merkingu í orðið að slúðra. Þá er átt við allt á milli þess að stelpur séu 

umræðuefni og þess að ætla að skaða stúlku með illu umtali um hana. 

Sara (43) talar um að stelpur slúðri oft minna en karlmenn því þær tali 

meira um aðra af væntumþykju. Hún segir: 

JESÚS minn, nei, ég var einu sinni á vinnustað þar sem ég 

var að vinna með tveim körlum, éggg heffff allldrei á 

ævvvvinni heyrt jafnmikið slúður. Það var eeeeeeendalaust 

... Ég hef aldrei heyrt konur tala svona rosalega ... [Þegar 

stelpur slúðra, þá] höfum við kannski bara þörf að tala um 

okkur og okkar líf. Jú jú, líf annarra vinkvenna. Það er svona 

meira til að skilja en ekki af svona rætni eða öfund eða — 

ekki svona slúður til að slúðra ... það er bara svona til að 

skilja lífið og tilveruna. Við tölum kannski hver um aðra og 

hvernig gengur og svona. Yfirleitt finnst mér það gert af 

væntumþykju. (já) Ég meina, ég segi ekki að það séu ekki 

undantekningar á því ... Svona að segja góðar sögur og líka 

bara til að, eða til að, þú veist, „Veistu það gengur svo illa 

hjá þeim í hjónabandinu.― Það er eitthvað svona þetta 

mannlega.   
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Karítas (20) talar um að stelpur slúðri mismikið en slúður sé gott 

umræðuefni til að skapa tengsl á milli stúlkna en oftast sé þá verið að tala 

neikvætt um aðrar stúlkur. 

En ég veit bara að hún er ógeðslega mikil slúðurdós ... ef 

hún heyrir einhvern svona „dirt― um einhvern, hún er 

pottþétt manneskjan sem kemur því áfram (já). — Ætli þetta 

sé — er þetta kannski bara til að skapa umræðuefni? — bara 

til að segja eitthvað, eða eiga einhverja vinkonu, til þess að 

þær hafa eitthvað sameiginlegt, — svona „leyndó―.  Þetta 

skapar eitthvað samband á milli þeirra ...  því að þá allt í 

einu getum við farið að tala svaka mikið því við erum 

sammála að hún sé með ógeðslega ljótt hár og það er frekar 

vond lykt af henni og svona, þetta er alveg augljóst og þá get 

ég farið að tala rosa mikið um það við þig og þá getum við 

farið að spjalla bara rosaleg mikið saman og svona. 

Elín (18) segir slúður vera að tala illa um aðra sem hún geri stundum 

sjálf oft án þess að gera sér grein fyrir því en það sé vegna öfundar og til 

að henni líði betur sjálfri:   

Sko, ég hef alveg gert þetta sjálf.  Eða svona — ég veit það 

ekki — eins og þegar einn fyrrverandi kærastinn minn 

byrjaði með ótrúlega fallegri stelpu, þú veist, stuttu eftir að 

við hættum saman, (já) og þú veist, þetta er geðveikt fín 

stelpa, ég þekki hana samt ekkert rosalega mikið en samt ...  

Og ég hef alveg talað eitthvað svona illa um hana en 

örugglega bara til að láta mér líða betur ... En samt hef ég 

ekkert á móti þessari stelpu. Mér finnst hún bara mjög fín og 

ég tala alveg við hana inni á MSN og svoleiðis. Eða núna 

sko, en fyrst til að byrja með, þá reyndi ég að finna allt sem 

ég gat til að taka hana niður ... Ég fattaði það örugglega bara 

þá en aðeins of seint. Þú veist, bara rétt þegar maður var 

búin að segja það ... ég er örugglega bara ógeðslega 

afbrýðisöm eða svoleiðis [segir þetta hlæjandi ] ... ég held að 

þetta sé bara upp á að manni líði sjálfum betur,  upphefja 

sjálfan sig(já). Þar sem þú hefur verið særð og getur sett 

eitthvað út á manneskjuna í staðinn. (já) Þá kannski líður þér 
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betur þó þú sért kannski ekki beint að særa manneskjuna, þá 

ertu kannski að særa ímynd hennar. 

Elín (18) er sjálf mikið baktöluð af öðrum en hún reynir að taka það 

ekki inn á sig: 

En, sko, ég er bara einhvern veginn búin að þróa með mér að 

ég veit alveg að fólk talar um mig og svona, en ég bara tek 

það ekkert nærri mér, sko, eins og besta vinkona mín — eða 

hérna fyrrverandi bekkjasystir mín er mjög góð vinkona 

bestu vinkonu minnar (já), og þessi bekkjarsystir mín á 

kærasta sem að ég var að „SMSast― við í níunda bekk eða 

eitthvað, sko, mörgum árum áður ... og það var bara komin 

geðveik saga um að ég hefði bara verið geðveikt mikið að fá 

hann til að sofa hjá mér og svona ... Ég veit að hún er 

geðveikt mikið að baktala mig og svoleiðis. Ef það kemur 

einhver saga um mig þá er hún bara, já, þetta er pottþétt oft 

satt og svona, en ýkt. Þannig að ég er ekkert að pæla í þessu. 

Karítas (20) er sammála Elínu (18) um það að stelpur verða að reyna 

að taka það ekki inn á sig þegar aðrar stelpur slúðra um þær því að það 

slúðra allir og þó það sé verið að tala illa um stúlkur er ekki alltaf illur 

ásetningur þar á bakvið. Hildur (14) og Elín (18) telja slúður um vinkonur 

oft vera byggt á sannleikskorni sem breytist svo þegar slúðursagan ferðast 

áfram á milli stúlkna. Hildur (14) segir: 

Slúður er auðvitað mjög mikið þetta að, þú veist, sannir 

hlutir, síðan eru þetta mjög margir hlutir sem ýkjast á 

leiðinni, (já) um leið og þau koma og tala um það þá bara 

ýkjast þau og verða sem sagt mun stærra en þau eru. 

Einhverjar tvær stelpur sem hafa kannski verið að rífast, 

þegar þær eru að rífast, þá tala þær illa við aðrar stelpur ...  

þær voru kannski bestu vinkonur og fóru í rifrildi, síðan um 

leið og þær rífast og tala við einhverjar aðrar stelpur, þá 

fréttist það út um allt hvað þær voru búnar að vera að segja 

um hvor aðra og segja frá það sem átti að vera „leyndó― ... 

Þau segja kannski öll leyndarmál og ýkja öll leyndarmál 

auðvitað (já), því það er auðvitað það pirraða að ýkja smá í 

öllu, ýkja vandamál og allt neikvæða. Þá heyrir maður alveg 
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svakalegt slúður sem er alveg MIKLU [með áherslu] stærra 

en það byrjaði – uuu það er alveg rosalegt stundum. 

Allir viðmælendur voru líka sammála um að stelpur beita líkamlegri 

árásargirni mun síður en drengir. Viðmælendur töldu reynslu sína benda 

til þess að stelpur á grunnskólaaldri séu oft falskar. Þetta má ekki alls 

alhæfa yfir á allar stúlkur almennt því einungis er verið að skoða reynslu 

tíu kvenna. Viðmælendur töldu að stelpur komi hvorki  hreint fram sín á 

milli né að stelpur komi ekki hreint fram gagnvart öðrum. Erna (12), 

Hildur (14), Anna Valgerður (17), Elín (18), Karítas (20) og Þórunn (31) 

tala allar um að stelpum sé ekki treystandi og þær komi ekki hreint fram, 

séu falskar. Þórunn (31) talar um undirferli og óskýr skilaboð í 

samskiptum stúlkna: 

maður hugsar alltaf, sko, stelpur geta verið svo miklar 

nöðrur sko (já), — og sérstaklega líka þetta að koma af stað 

einhverjum kjaftasögum og svona. – og svona dótarí, það er 

alveg — „fathal― sko ... Hitt getur verið svo flókið, sko.  (já) 

oft á maður að skilja eitthvað sem maður skilur ekki. (já) Þú 

veist, það er búið að gefa manni eitthver „hint― eða eitthvað 

(já). Maður er oft bara ekki að fatta það. Já ég skil alveg, ég 

átti þannig tímabil að ég var eiginlega bara með strákum á 

tímabili ... sko, áður en ég fór að hanga með kvikindinu 

[drottningu stúlknahópsins].   

Anna Valgerður (17) talar líka um að stúlkur sýni ekki sitt rétta andlit 

og því telji fullorðnir þær oft stilltari en þær eru í raun og veru. Hún segir: 

Stelpur eru bara litlar tíkur, svona innst inni — eee þær líta 

þá kannski út fyrir að vera stilltari en þær í raun eru ... það 

geta náttúrulega allar stelpur sett upp englaandlitið. 

Karítas (20) er sammála og hún talar um að stelpur séu lúmskar því 

þær þykjast vera vinkonur en eru grimmar undir niðri. 

En við [bekkjarsysturnar] elskum allar hvor aðra alveg 

ógeðslega mikið, skilurðu?... bara við eeeelskum hvor aðra 

og yndislegt að vera saman, allt svaka gaman og allt það, svo 

förum við út í „sígó―, og þá, þú veist, æ djöfull, hún var ekki 
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nógu góð og svona, æ hún var frekar leiðinleg og æ hún er 

alltaf pirruð og svona ... En stelpur koma alltaf með þetta 

HHÆÆÆ [ofurstelpurödd] Hvað segir þú? En gaman að sjá 

þig og knús og eitthvað ...  En stelpur þurfa að hafa 

einhverskonar völd á þessu, held ég. Og þetta „feik―, þú 

veist „smæl― og svona, gæti verið til að forðast vandræði, 

við erum náttúrulega svo miklar dramadrottningar alltaf. 

Við [stelpur] erum svo ógeðslega grimmar. Við erum svo 

viðbjóðslega grimmar. Við erum svo grimmar... Við erum 

svo, -- eins og til dæmis, það er sagt til dæmis að ofbeldi, 

sko andlegt ofbeldi, ég held að það sé miklu verra en 

líkamlegt ofbeldi. – Þú veist, ég hef heyrt þetta einhvertíma 

... Það er miklu erfiðara að lækna andlegt ofbeldi heldur en 

líkamlegt. Við beitum stanslaust andlegu ofbeldi, bara 

stanslaust.   

Hildur (14) telur samskipti stúlkna oft vera fölsk, stelpur komi oft ekki 

hreint fram og hún lýsir því þegar vinkona hennar fór á bak við hana: 

þá hafði hún bara verið að segja eitthvað að, hún var að segja 

fullt af slúður um að ég væri eitthvað þvílíkt „wannabee― og 

alltaf að kaupa mér sömu fötin og hún ... það fyrsta sem fór 

um hugann á mér var að, í hvert skipti sem ég var búin að 

hlusta á „ég var að kaupa þetta, ætlar þú ekki að kaupa 

svona?― [breytir rödd] og svo líka ―viltu ekki alveg eins og 

ég― [breytir rödd] ... sko hún var alltaf að hvetja mig til að 

kaupa sama föt og hún ... svo í laumi er hún að gagnrýna 

það, til þess að vera meira svöl yfir sjálfan sig, (já) vera 

meira svona vinsæl og þannig hjá fólki ... ég held, svona 

mesta „bitchin― sem ræður og stjórnar — sú sem getur verið 

mesta „bitchin― og svona fljót að frétta allt um manneskjuna.  

Maður þarf að hafa hana góða. 

Önnur stef komu fram í orðræðugreiningu hjá færri viðmælendum.  

Tanja (11), Vilborg (11), Erna (12), Hildur (14), Anna Valgerður (17), 

Karítas (20) og Þórunn (31) tala um að stelpur vilji hafa góða ímynd út á 

við og forðast vandræði. Erna (12), Hildur (14), Elín (18) og Þórunn (31) 

tala um að stelpur geri of mikið úr hlutunum og búi oft til vesen úr litlum 
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vandamálum. Anna Valgerður (17) og Guðný (33) töldu vera pressu á að 

stelpur ættu að vera þægar skólastelpur. Anna Valgerður (17) og Karítas 

(20) tala um að samfélagið ætlist til þess að stelpur eigi marga vini. 

Þórunn (31), Guðný (33) og Sara (43) tala um að stelpur geti bara leikið 

tvær saman en ekki þrjár.      

 

4.3.2 Mótsagnir í orðræðu viðmælenda um samskipti stúlkna 

Anna Valgerður (17) talar um að stelpur komi ekki hreint fram en þær 

eigi samt að vera þægar. Það er þó mótsögn því þægar stelpur hljóta að 

koma alltaf hreint fram. Anna Valgerður (17), Karítas (20) og Þórunn 

(31) tala um að stelpur komi ekki hreint fram en vilji þó hafa góða ímynd 

út á við. Það gæti því verið að stúlka komi ekki hreint fram til þess að 

viðhalda ímynd góðu skólastúlkunnar. Þessi löngun til að hafa góða 

ímynd getur því verið orsök eða afleiðing þess að stúlkur koma ekki 

hreint fram. Anna Valgerður (17) talar um að stelpur slúðri um vinkonur 

en eigi þó að vera þægar. Hún bendir sjálf á mótsögnina í því að þægar 

stelpur slúðra ekki um vinkonur sínar og því fari þetta ekki saman: 

en ég held að það sé alveg viss „status― að stelpur eiga að 

vera þægar og góðar. En þær eru það bara ekki. Þær eru eins 

og villidýr bara [segir þetta hlæjandi] ... stelpur sem slúðra 

um vinkonu eru ekki svona góðar í alvörunni. 

Tanja (11), Anna Valgerður (17), Karítas (20), Þórunn (31) og Sara 

(43) segja að stelpur slúðri um vinkonur en vilja þó hafa góða ímynd út á 

við og forðast hverskonar vandræði. Ef einstaklingur er þekktur fyrir að 

slúðra um vinkonur, þá er það ekki góð ímynd út á við og stelpur sem 

slúðra um vinkonur sínar eiga það á hættu að lenda í vandræðum. Tanja 

(11) og Þórunn (31) segja að stelpur slúðri um vinkonur en stelpur eigi þó 

að vera góðir vinir vina sinna. Stelpa sem slúðrar um vinkonur sínar er 

líklega ekki raunverulega góður vinur. Anna Valgerður (17) segir að 

stelpur séu falskar en eigi þó að vera þægar og góðar. Þórunn (31) segir 

bæði að stelpur vilji hafa góða ímynd út á við en líka að þær geri allt of 

mikið úr hlutunum og búi til vesen: 

Það er svo djúpt á öllu hjá stelpum ... þær taka öllu svo 

persónulega sko, (já) ef þú nennir ekki að leika við mig, þá 
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er bara heimurinn hruninn og þá er kannski bara best að 

hefna ... Það skiptir stelpur miklu máli hvað öðrum finnst um 

þær og þær þurfa að hafa vissa ímynd út á við. 

Ef stúlka er þekkt fyrir að gera of mikið úr hlutunum og hefna sín, þá 

er það ekki hluti af góðri ímynd. Hildur (14) og Guðný (33) segja að 

stelpur eigi að vera vinir en séu þó einungis að þykjast vera vinir. Það sé 

líklega ekki vinur í raun sem er að þykjast vera vinur þinn.   

 

4.4 Nám og skóli  

4.4.1 Áhrif árásargirni í samskiptum á nemendur og nám  

Viðmælendur mínir voru sammála um að samskiptaárásargirni hefði áhrif 

á nám. Það kom þó fram að það væri mikill einstaklingsmunur hvað það 

varðar. Ef tveir einstaklingar lenda í sömu aðstæðum bregðast þeir oft við 

á mismunandi hátt. Þannig að reynslan getur virkað hvetjandi á suma en 

brýtur aðra einstaklinga niður. Grunnskólakennararnir Þórunn (31) og 

Guðný (33) tala báðar um að almenn vanlíðan hafi slæm áhrif á nám 

nemanda. Þar sem nemandinn á erfitt með að einbeita sér eða ef 

nemandinn er að hugsa um annað, þá skilar námið sér ekki og Þórunn 

vísar í Olweus eineltisáætlunina máli sínu til stuðnings.   

Þær Vilborg (11), Tanja (11), Hildur (14), Anna Valgerður (17), 

Þórunn (31) og Guðný (33) töluðu allar um að augnaráð getur haft áhrif á 

nám. Illt augnráð er mjög erfitt viðureignar. Oft eru einstaklingar efins 

um hvort þeir hafi fengið illt augnaráð eða hvort þeir séu að ímynda sér 

það. Það kom fram að það er þessi efi sem gerir það að verkum að 

grunnskólastúlka getur misst einbeitingu í tíma ef hún telur sig hafa 

fengið ákveðið augnaráð og við það fer hún að efast, henni líður illa eða 

hún fer að hugsa um hvað hinar hafi verið að segja um sig og ímyndar sér 

oft allt hið versta. Guðný talar um augnaráð á almennum nótum og segir: 

Baktal, sem og illt augnaráð, er gert til að einstaklingurinn 

fari að efast um sjálfa  sig. Það á við um allan aldur en börn, 

og kannski sérstaklega unglingar, eiga erfiðara með það þar 

sem þeir eru enn í mótun og á viðkvæmum aldri. Ef stelpa 

veit af því að hinar stelpurnar í bekknum eru að baktala 

hana, þá efast ég um að hún vilji draga að sér mikla athygli. 
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Hún hefur sig þá væntanlega hæga og vill ekki tala mikið 

yfir hópinn af ótta við að segja eitthvað vitlaust eða gera 

eitthvað vitlaust.  

Vilborg (11) segir frá því þegar hún fékk illt augnaráð frá 

bekkjarsystur, þá fannst henni það trufla námið hjá sér þegar hún var að 

reyna að einbeita sér að því að læra. Hún fór þá að hugsa svo mikið um 

hvort þær voru að tala um hana, hvað þær hafi verið að segja og hvort 

hún ætti von á illdeilum í næstu frímínútum. Hún segir: 

Stundum, þá verður maður eins og svona hræddur eða 

svoleiðis. Eða, maður veit  sko ekkert hvað þær eru að segja. 

Þær eru bara eitthvað svona að horfa á mann eee og kíkja 

eða eitthvað ... mér finnst kannski sko þær vera að tala um 

mig en ég get sko ekkert sannað það eða neitt.   

Ef nemandi mætir ekki í skóla til að eiga ekki á hættu að verða þolandi 

samskiptaárásar þá hefur hún áhrif á nám. Þetta reyndist vera raunin hjá 

Önnu Valgerði (17). Hún bar fyrir sig mikið af óútskýrðum magaverkjum 

og hausverkjum. Móðir hennar hringdi og sagði hana yfirleitt veika, 

ýmist allan daginn eða í íþróttum og sundi. Þetta gerði móðir hennar í 

góðri trú til að forða því að Anna fengi of margar fjarvistir. Anna 

Valgerður tekur fram að hún hafi ekki mætt í skólann 20 daga á einni önn 

þegar hún var í 5. bekk því henni leið svo illa vegna þessa. Skóladagar 

eiga ekki að vera færri en 180 í grunnskóla á einu skólaári samkvæmt 

lögum um grunnskóla nr. 91/2008 28. gr. og Anna mætti ekki u.þ.b. 20 

daga af 90 dögum þá námsönn. Á þessari önn missti hún af tæplega 

fjórðung skóladaga vegna þess að hún var þolandi samskiptaárása og 

dulins eineltis. Hún telur að hún hafi alveg misst af grunninum í 

stærðfræði vegna þessara daga sem hún var heima þegar hún treysti sér 

ekki í skólann. Anna Valgerður talar um að mamma sín hafi fengið frí 

fyrir sig þegar hún tilkynnti hana veika og segir: 

ég skrópaði eiginlega alltaf í leikfimi líka, já sko, í áttunda 

bekk, þá mætti ég bara tvisvar alla önnina í leikfimi ... Já ég 

skrópaði bara alltaf ef mamma vildi ekki gefa mér frí. Ég fór 

bara aldrei. Hún vissi það líka alveg að ég myndi skrópa svo 

hún gaf mér oft frí. Þannig að mamma reyndar hringdi oft til 

að bjarga mætingunni (já) af því ég fór bara ekki.   
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Í sko fimmta bekk missti ég svo mikið úr stærðfræði (já) því 

þá var ég svo mikið veik og oft. Eða sko, svona veik með 

mömmuleyfi eða svoleiðis veik. Þá var þetta byrjað sko með 

hana [Örnu] og var að versna. (já) Þannig að ég missti af 

grunninum ... það bara, — sko mér leið — mér bara leið, 

mér bara fannst betra að vera heima. Mig langaði bara ekki 

að fara í skólann. 

Þær Þórunn (31) og Guðný (33) töluðu báðar um að stúlkur dragi 

stundum úr námsgetu sinni til að ógna ekki drottningunni í sínum hópi. 

Drottningin í Þórunnar vinkvennahópi var mikil keppnismanneskja sem 

vildi vera með hæstu einkunnirnar og ná besta árangrinum í íþróttum. 

Hún tók því mjög illa ef eitthver vinkvennanna ógnaði stöðu hennar og sú 

stúlka gat orðið óvinsæl af drottningu. Þórunn segir: 

Og hún [drottningin] var rosa sterkur námsmaður ... og þá 

var maður ekkert að fara að ögra henni í því. Skilurðu (já) og 

kannski var maður meira að draga úr námsgetu, þú veist, það 

gætu komið upp þannig aðstæður ... ég veit til þess að hún 

[ein í vinkvennahópnum] hafi líka dregið úr sér, til að lenda 

ekki upp á móti, „fattaru― (já) og ekkert bara í bóklegu, 

heldur líka í verklegu.  Þetta er alveg eins og í 

keppnisgreinunum sundi og íþróttum þá passaði hún sig á að 

vera á eftir þessari sem stjórnaði. Þú veist, kannski búin að 

lenda einu sinni í því ... Þetta getur haft alveg fullt áhrif á 

námið. Hún var meira svona tortryggin gagnvart þessari sem 

stjórnaði. Hún hafði verið tekin meira fyrir af hinni og (já). 

Hún vildi alls ekki lenda í hinni svo hún passaði sig sko á 

því að láta ekki ljós sitt skína (já) ... sterkara en hinnar ... ef 

þú ert að reyna að draga úr þér og náminu bara til að lenda 

ekki í súpunni, þá eru það heilmikil áhrif.  

Guðný (33) talar um að þegar hún hafði verið skilin útundan reyndi 

hún að komast aftur inn í hópinn með því að þykjast ekki hafa lært og 

með því að draga úr námsgetu sinni. Foreldrar hennar voru báðir kennarar 

og þeir sáu til þess að hún lærði heima en Guðný fann sig knúna til að 

ljúga til um það og fá mínus fyrir óunna heimavinnu, þó svo að hún hafi í 

raun lokið við hana. 
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Það kom fram hjá Hildi (14) og Guðnýju (33) að samskiptaárásir geti 

haft jákvæð áhrif á nám þar sem hópþrýstingur getur bætt námsárangur 

og þar sem þolandi leggur sig betur fram við námið til að fá athygli fyrir 

vel að vera gáfuð eða vel unnin verk. Einnig geti stúlka lagt sig harðar 

fram við námið til að reyna að komast inn í hóp þar sem 

námsárangursviðmiðið er hærra. Guðný segir: 

Hins vegar er þetta að sjálfsögðu einstaklingsbundið og 

sumar reyna eflaust að sanna sig á þeim sviðum sem þær eru 

sterkar og ef það er lærdómurinn, þá gæti það verið þeirra 

leið inn í hópinn aftur. 

Það virðist því sem samskiptaárásargirni geti ýmist dregið úr eða 

aukið námsárangur nemanda, þó svo þolendum líði ekki vel á meðan þeir 

ganga í gegnum þessa lífsreynslu. 

 

4.4.2 Viðbrögð skóla 

Allir viðmælendur voru sammála um að foreldrar og starfsfólk skóla þurfi 

að taka á vandanum strax og minnsti grunur vaknar um samskiptaárásir. 

Kennararnir og yngstu stúlkurnar þrjár voru nokkuð jákvæðar gagnvart 

því að hægt væri að ræða vandamálin og takast á við hvert tilvik fyrir sig. 

Guðný (33) segir til dæmis: 

Til að reyna að minnka þetta [samskiptaárásir] er hægt að 

láta nemendur vinna markvisst að verkefnum þar sem þeir 

þurfa að setja sig í spor þeirra sem hafðir eru útundan og líka 

í spor gerandans. Bæði í núinu og líka eftir t.d. 10 ár. Helst 

ættu foreldrar að vera með í verkefninu svo hægt sé að ræða 

báðar hliðar í rólegheitum. Með þessu móti skapast vonandi 

umræður sem verða til þess að þeir hugsi sig um áður en þeir 

taka einhvern fyrir. 

Þær stúlkur sem fundu mest fyrir árásargirni í daglegum samskiptum á 

þeim tíma sem viðtölin voru tekin, á aldrinum 14 til 19ára, þær telja 

skólann og starfsfólk hans almennt vanmáttugt til að leysa vandann.  

Framhaldskólastúlkurnar Anna Valgerður (17) og Karítas (20) sýndu 

mikið vonleysi gagnvart því að kennarar og starfsfólk skóla gæti gert 
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nokkuð til að taka á samskiptaárásum milli stúlkna. Þær töluðu um að 

kennarar gætu ekkert gert þar sem hún sé mest áberandi í frímínútum. 

Anna Valgerður segir að hún hafi leitað til kennara, námsráðgjafa og 

skólasálfræðinga en enginn hafi getað gert neitt því það skorti sannanir. 

Hér á eftir segir Anna Valgerður frá samskiptum sínum við þessa aðila. 

Hún segir um kennara: 

Hún [Arna drottningin] sagði bara að ég væri að ljúga eða 

eitthvað. En þú veist, það sáu allir, kennarar og allir ... en 

þetta fór samt aldrei það langt að ég tók sveig fram hjá henni 

eða þannig, þetta var meira bara þannig að ég vildi ekki fara 

í skólann og langaði ekkert að umgangast hana ... þeir 

[kennarar] bara þora ekkert, sko margir kennarar eru algjörir 

aumingjar, þeir bara þora ekki að gera neitt í málunum eða 

eitthvað. Því að þeir vilja ekki, sko á meðan þetta er ekki 

einelti eða á meðan þetta er ekki verra, þá þora þeir ekkert að 

gera (já) Þá bara hunsa þeir þetta, af því þá þurfa þeir ekki 

að gera mál út af þessu (já). Eða ég held að kennarar líti á 

þetta þannig.   

Anna Valgerður segir um námsráðgjafa: 

Ég náttúrulega byrjaði að tala við námsráðgjafann og – (já) 

og hún sko gerði bara það sem hún gat. Hún má ekkert gera 

mikið í þessu (nei) ... jaa hún er náttúrulega bundin þagnar-

skyldu og svona ... og það er ekki hægt að sanna neitt þannig 

séð — eða þú veist — þannig að — sko, það er ekkert hægt 

að gera neitt mikið í þessu þannig því það var ekki hægt að 

sanna neitt. Og hún [Arna] passaði sig alveg á því að enginn 

kennari eða fullorðinn sá ekki neitt. Þú veist þegar hún gerði 

eitthvað, (já) þá var hún alveg að passa sig á þessu ... sko 

þetta var bara eitthver hæfileiki hjá henni. Hún var svo rosa 

flink að fela þetta. 

Anna Valgerður segir um skólasálfræðing: 

Ég talaði samt líka við ... skólasálfræðinginn hérna í 

skólanum ... sko hún mátti ekkert, sko ef þær ætluðu að gera 

eitthvað í þessu, þá sko, námsráðgjafinn og sálfræðingurinn, 
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þá urðu þær að fara með þetta áfram í, þú veist, 

„bæjardæmið― (já) og þú veist, það var ekkert hægt því hún 

náttúrulega, það var engin sönnun nema bara orð gegn orði 

(já) og það tók enginn eftir þessu, það sko þorði enginn að 

standa með mér sko, við náttúrulega, hvað ef það myndi 

mistakast og þá bara sko yrði sú manneskja bara sko lamin í 

klessu.  

Að lokum segir Anna Valgerður að hún hefði frekar viljað að Arna, 

drottning skólans, hefði beitt sig líkamlegu ofbeldi því þá hefði hún átt 

bæði möguleika á að verja sig og hefði haft sannanir fyrir því að hún væri 

að beita hana ofbeldi og þá hefði líklega verið tekið öðruvísi á málunum. 

Hún segir: 

En það hefði kannski bara verið betra ef hún hefði lamið 

mig. Þá hefði ég haft ástæðu ... náttúrulega, þá hefðu 

kennarar séð þetta meira.  Þá hefði kannski sést utan á mér ... 

en ég held að ég hefði frekar viljað að hún hafi lamið mig 

því ég var ömurleg í að rífa kjaft. Ég bara gat það ekki, ég 

veit ekki hvað var að mér og ég er ekki góð í að rífa kjaft 

enn þann dag í dag ... en þá hefði ég líka bara viljað að hún 

hafi lamið mig því þá hefði ég geta gert eitthvað til baka eða 

varið mig eitthvað.   

Það virðist vera að kennarar og starfsfólk skóla eigi mun erfiðara með 

að koma auga á samskiptaárásir en annarskonar stríðni og árásir. Það 

virðist einnig vera að þeir kennarar sem verða vitni að tilvikum sem sýna 

samskipaárásargirni eigi erfitt með að taka á henni, hvort sem það er 

vegna þess að þeir vita ekki hvernig þeir eiga að bregðast við, þeir sjá 

kannski ekki alvarleika málsins eða þeim finnst vanta haldbærar sannanir 

í málinu. Ef til vill þyrfti að auka faglega umræðu, um samskiptaárásir og 

samskiptaárásargirni, hjá starfsfólki skóla. 

 

4.4.3 Hugmyndir viðmælenda um úrbætur í skólanum 

Yngstu stelpurnar tvær töldu að ekki þyrfti að grípa til sérstakra úrræða 

vegna samskiptaárása, því stelpur ná sáttum af sjálfu sér, nema í erfiðust 

tilfellunum þá þurfi þær að tala saman. Þetta viðhorf samræmist 
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staðalmyndinni um þægu skólastúlkuna, sem er sátt við aðrar stelpur og 

sýnir ekki reiði, og hefur því ekki samskiptavandamál. 

Framhaldskólastúlkurnar höfðu ekki skýrar hugmyndir um hvað ætti að 

gera því þær voru búnar að reyna ýmislegt og búnar að gefast upp. 

Grunnskóla-kennararnir töldu líklegast að besta forvörnin til að draga úr 

samskiptaárásum væri að bæta skólaandann og auka samkennd með 

hópefli, samvinnunámi og samskiptaþjálfun. Karítas (20), Þórunn (31) og 

Guðný (33) tala allar um að það þurfi að þjálfa börn markvisst í því að 

setja sig í spor annarra. Karítas (20) og Þórunn (31) hafa ekki ákveðnar 

hugmyndir um hvernig þær myndu vilja taka á samskiptaárásum. Guðný 

(33) hefur skýrar hugmyndir um úrbætur þar sem hún hefur góða reynslu 

af því að vera með reglulegt hópefli fyrir krakka í sama árgangi en vill 

auka lýðræðisvitund þeirra enn frekar. Hún hefur búið í Danmörku og 

Noregi, bæði sem unglingur og foreldri, þar sem henni finnst lögð meiri 

áhersla á að börn leysi úr vandamálum strax. Guðný segir:  

Það er fátt annað hægt að gera fyrir starfsfólk en að vera vel 

vakandi. Ítreka við nemendur sína að láta sig vita ef það á 

sér stað og reyna að byggja upp sterka samkennd innan 

bekkjarins, þannig að samnemendur passi upp á hvort annað 

... og vera jafnt og þétt með hópefli í gangi innan bekkjarins 

og gefa bekknum tíma til að leika sér saman þar sem kennari 

tekur þátt eða stýrir. Spurning hvort ekki væri hægt að koma 

á einskonar lýðræði innan bekkjarins þar sem ábyrgðinni er 

dreift ... Hér er aðallega spurning um forvarnir. Að gera 

krakkana meðvitaða  hversu særandi þetta er og láta þau 

setja sig í spor hins aðilans. Í Danmörku er hamrað á að börn 

og unglingar eigi að ræða málin til að fyrirbyggja að 

vandamál nái að grassera og kannski mætti innleiða það 

meira í okkar samfélag. 
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5 Umræða 

Þessi lokakafli ritgerðarinnar skiptist í fjóra undirkafla. Fyrst eru 

niðurstöður settar í fræðilegt samhengi og rannsóknarspurningum svarað í 

fjórum undirköflunum. Þar verður farið yfir reynslu viðmælenda af 

samskiptaárásum, helstu afleiðingar samskiptaárásargirni, staðalmyndina 

um þægu skólastúlkuna, að lokum nám og viðbrögð skóla. Þá er farið yfir 

helstu lærdóma sem draga má af rannsókninni og loks eru nokkur lokaorð 

frá höfundi. 

 

5.1 Samantekt á helstu niðurstöðum  

5.1.1 Reynsla viðmælenda af samskiptaárásum 

Viðmælendur höfðu mesta reynslu af samskiptaárásum í gegnum stúlkna-

hópa og valdabaráttu innan þeirra. Viðmælendur lýstu mikilvægi þess að 

komast inn í vinkvennahóp og hvernig þær viðhalda völdum sínum innan 

þeirra. Hafa verður í huga að efnið, árásargirni í samskiptum, er dregið 

fram í viðtölunum og því er varað við því að alhæfa um of út frá því eða 

draga of almennar ályktanir þar sem þetta á ekki við um allar konur. Það 

kom fram að vinkonur eru oft vondar hver við aðra þó svo þær verði 

stundum ekki meðvitaðar um það fyrr en seinna á lífsleiðinni. Yngri 

viðmælendur fundu sterklega fyrir samskiptaárásum í gegnum netmiðla 

en fullorðnu viðmælendurnir höfðu ekki reynslu af því. 

Upplifun viðmælenda um mikilvægi stúlknahópa þegar samskipta-

árásir eiga í hlut samræmist athugununum á mikilvægi barna- og 

unglingahópa. Í grunnskóla er algengt að stúlkur hópi sig saman í 

vinkvennahópa. Hópur getur verið allt frá tveim stúlkum eða fleiri. 

Stúlkur innan hvers hóps tengjast oft sterkum böndum og innan hóps 

myndast svo ákveðin valdaröð. Þar sem margar stúlkur eru samankomnar 

koma fram margir hópar og getur svo myndast ákveðin valdaröð meðal 

hópa. Íþróttahópar, svo sem fimleikastelpur, virðast hafa meiri völd en 

aðrir hópar. Hér er ekki verið að alhæfa yfir á alla stelpuhópa en þetta 

samræmist annarri íslenskri rannsókn þar sem fótboltastelpur reyndust 

vera valdamesti stúlknahópurinn (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003). 

Drottningar (e. queen bee) eru einskonar leiðtogar í stúlknahópi og þær 

stjórna oft með árásargirni í samskiptum. Hjá viðmælendum var yfirleitt 
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ein drottning innan hvers hóps en einnig voru dæmi um að tvær eða fleiri 

stúlkur skiptast á að stjórna hópnum eftir því hver hefur mestu völdin 

hverju sinni. Hér er drottningarhugtakið notað yfir valdamestu stúlkuna 

hverju sinni en það er aðstæðubundið og getur breyst frá degi til dags. Til 

að viðhalda veldi sínu þurfa drottningar að halda öðrum þegnum niðri en 

eiga samt nokkra hliðholla fylgismenn sem eru þá næstæðstir í 

drottningarveldinu (Besag, 2006; Dellasega og Nixon, 2003; Underwood, 

2003). Þetta fer saman við reynslu íslenskra viðmælenda sem töluðu um 

að drottning hóps heldur stöðu sinni með því að beita aðrar stúlkur 

samskiptaárásum svo sem, að baktala, stríða, gera lítið úr og skilja aðrar 

stúlkur útundan. Þær töluðu einnig um að það séu ákveðin óljós 

persónueinkenni sem geri það að verkum að sumar stúlkur verða 

drottningar eða þolendur, þótt þær færist á milli félagshópa. Þetta 

samræmist hugmyndum Bourdieu um að það sé byggður inn í 

einstaklinga ákveðinn habitus sem oft tengist félags-, fjárhags- eða 

stéttarstöðu (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Í mörgum vinahópum skiptast stelpur nokkuð ört á hlutverkum. Bæði 

komu fram dæmi um að leiðtogahlutverkið sé á ferð um vinahópinn og þá 

breytilegt hverjar séu fylgjendur og hver sé neðst í félagslegu stigveldi 

hjá viðmælendum. Einnig voru dæmi um drottningar sem halda völdum 

sínum stærsta hluta grunnskólaáranna. Þá skiptust hinar á að vera í 

náðinni hjá drottningunni og þar með næstæðstar. Dellasega (2005) 

bendir á að sumar stúlkur bíði þann tíma þegar þær eru neðstar í valda-

röðinni og hefna sín svo þegar þær ná völdum aftur, ýmist á þeirri sem 

gerði lítið úr þeim eða á öðrum. 

Margar stúlkur töluðu um þau völd og valdabaráttu sem tengist 

stúlknahópum. Elín (18) hefur mikil völd í sínum hópi og hún segir 

valdabaráttu og sjálfstraust tengjast. Aukið sjálfstraust fylgi oft aukin 

völd. Hún segir að fólk með lítið sjálfstraust rakki ekki niður aðra þó þeir 

hafi kannski lélega sjálfsmynd því þeir hafi ekki völd til að gera það. 

Þetta samræmist niðurstöðu þeirra Merrell o.fl. (2006) þar sem þau segja 

háa félagslega stöðu vera grundvöll þess að einstaklingur geti notað 

samskiptaárásir til að koma sér áfram. Einnig samræmist þetta eineltis-

áætlun Olweus þar sem gerandi eineltis er talinn hafa hærra sjálfsálit en 

meðalbarn og hann telur sig oft vera vinsælli af jafnöldrum en hann er í 

raun og veru (Olweus, 1997; OGE, e.d.1). 
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Þegar upplifun viðmælenda á ástæðum samskiptaárásargirni var 

greind komu fram sömu tveir meginflokkar skv. Owens o.fl. (2000) að 

minnka leiða og auka spennu þar sem aðallega er verið að reyna að gera 

eigið líf meira spennandi og stúlkur slúðri um aðrar til að hafa 

umræðuefni. Í hinum flokknum var vinátta og hópþrýstingur sem 

samanstendur af atriðum eins og leita að athygli, að tilheyra hóp, 

sjálfsvörn og hefnd. Þær tala ekki um valdahugtakið en það myndi þá 

falla í seinni flokkinn. Einnig má flokka samskiptaárásir út frá því hvort 

einstaklingur reynir að fyrirbyggja hugsanlegum erfiðleikum í 

samskiptum (proactive) eða hann er að bregðast við áreiti með 

samskiptaárásum (reactive) (SPS, e.d.). 

Yngri viðmælendur töluðu um að samskiptaárásir væru að finna sér 

nýjan farveg með tilkomu netmiðla. Í þeim farvegi fær fórnarlambið 

hvergi frið en áður komu samskiptaárásir helst fram í tengslum við skóla 

og gátu þolendur þá leitað sér skjóls í heimahúsum. Þetta birtingarform 

árásargirni breytist hratt, því þarf að skoða það nánar bæði hérlendis og 

erlendis. 

 

5.1.2 Helstu afleiðingar samskiptaárása 

Afleiðingar samskiptaárása eru oft á tíðum svipaðar og hjá þeim 

einstaklingum sem upplifa einelti. Þolendum líður mjög illa og eru 

líklegri til að þjást af þunglyndi eða kvíða. Bent hefur verið á að 

gerendum eineltis líður ekki heldur vel og eru líklegri til að sýna aðra 

andfélagslega hegðun í framtíðinni (Olweus, 1997; OGE, e.d.2; Santrock, 

2005). Auk þess bentu viðmælendur á að samskiptaárásir geri 

unglingstúlkur mjög óöruggar með sjálfa sig og vinkonur sínar. Einnig 

var bent á langtímaafleiðingar þar sem konur eiga erfitt með að treysta 

öðrum konum eftir upplifun sína af slíku meðal vinkvenna sem 

samræmist erlendum niðurstöðum (Dellasega og Nixon, 2003; Prothrow-

Stith og Spivak, 2005; Simmons, 2002; Simmons, 2004; Underwood, 

2003). Eldri viðmælendur þjáðust oft á tíðum af sektarkennd vegna þess 

að þær hefðu verði vondar við vinkonur sínar, aðra einstaklinga eða ekki 

staðið upp fyrir önnur fórnarlömb heldur verið þöglir áhorfendur sem 

horfðu aðgerðarlausar á slíka hegðun. Þeim reyndist í flestum tilvikum 

erfitt að viðurkenna og tala um að þær hefðu verið vondar stelpur, sbr. 

umræðu Guðnýjar Guðbjörnsdóttir (2007) þar sem vonda stelpan kemur 



 

83 

fram sem viðnám við staðalmyndinni um þægu stúlkuna. Þetta kom fram 

þar sem þær hlæja eða breyta greinilega rödd þegar þær tala um sjálfa sig 

sem gerendur samskiptaárása. 

 

5.1.3 Staðalmyndin um þægu skólastúlkuna  

Yngri viðmælendur voru almennt í hlutverki þægu skólastúlkunnar þar 

sem þeim var mikið í mun að vera ekki ósáttar eða álitnar vondar við 

aðra. Framhaldskólastúlkurnar töldu sig ekki knúnar til að vera í þessu 

hlutverki en flestar fullorðnu konurnar álitu að þær höfðu fundið fyrir 

þessari pressu frá samfélaginu á yngri árum. Þetta bendir til þess að það 

séu til stúlkur á Íslandi sem finna fyrir hinun af samfélaginu ef þær eru 

ekki þægar og góðar skólastúlkur, eins og erlendir rannsakendur hafa 

fjallað um (Paechter, 1998; Paechter, 2007; Thorne, 1993; Walkerdine, 

1990; Walkerdine o.fl., 2001). Sumar grunnskólastúlkur á Íslandi virðast 

halda uppi gildum hvítra-miðstéttarkvenna með því að halda sig innan 

góðu stelpu (nice girls) ímyndarinnar eins og Reay (2001), Berglind Rós 

Magnúsdóttir (2003) og Walkerdine o.fl. (2001) fjalla um. Viðmælendur 

voru almennt sammála erlendum rannsóknum sem sýna að þótt bæði 

stelpur og strákar noti samskiptaárásir þá upplifa stelpur þær á annan og 

alvarlegri hátt (HOH, e.d; Merrel o.fl., 2006; SPS, e.d.; Yoon o.fl.,2004). 

Umræða um þægu skólastúlkuna og helstu þrástef í orðræðunni um 

samskipti stúlkna falla inn í orðræðuna um stúlkur í vanda. Þessi orðræða 

byggir að einhverju leyti á rannsóknum Carol Gilligan á hvítum-

millistéttarstelpum sem viðmælendur samsama sig ef til vill við (Gilligan, 

1993). Viðmælendur fjölluðu um stúlkur á grunnskólaaldri sem stúlkur í 

vanda. Ef skólastúlkurnar ná að leysa úr þessum vanda á farsælan hátt, þá 

falla þær ef til vill inn í orðræðuna um sterkar stúlkur sem gerendur. Við 

fyrstu sýn virðast drottningar í stúlknahópum falla innan orðræðu um 

sterkar stelpur sem gerendur en við nánari skoðun virðist þær einnig vera 

stúlkur í vanda (Aapola o.fl., 2005). Drottningin er sterkur gerandi en hún 

notar ekki viðurkennda leið og hún er í stöðugri baráttu við að halda 

völdum sínum. 

Ekki er skýr lína á milli orðræðu um sterkar stelpur sem gerendur og 

stúlkur í vanda. Sumra þrástef eins og stelpur vilja hafa góða ímynd út á 

við er hægt að flokka í báða hópa. Yngri viðmælendur, s.s. Tanja (11), 

Vilborg (11) og Erna (12) staðsetja sig sem þægar skólastelpur. Þær 
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töluðu um að stelpur eigi að vera góðar vinkonur og stelpur eigi ekki að 

vera ósáttar og stelpur eigi að sættast sem fyrst jafnvel án þess að ræða 

um hlutina. Þær hafa því góða ímynd út að við. Eldri viðmælendur, s.s. 

þær Þórunn (31) og Sara (43) hafna því þessu þær telja að stúlkum eigi 

ekki að líka við alla og þær telja að stúlkur séu oft ósáttar hver við aðra. 

Það sé góð ímynd út við samkvæmt þeim ef stúlka er þekkt fyrir að koma 

hreint fram. Það er því erfitt að bera saman hugtök sem viðmælendur 

leggja ólíka merkingu í s.s. góð ímynd, slúður o.fl. 

Aapola o.fl. (2005) benda á að orðræðan um stúlkur í vanda dragi 

athygli að þeim vandamálum og baráttu sem stúlkur finni fyrir enn þann 

dag í dag vegna þess að þær eru konur í þjóðfélagi sem er hannað og 

stjórnað af körlum. Þær telja að vandamálin í samfélaginu séu gerð að 

einstaklingsvandamálum og stúlkur því sendar í meðferð í stað þess að 

taka á vandanum í samfélaginu þar sem það verður til. Samfélagið gefur 

til kynna að konur eigi ekki að vera vondar og það er því einskonar 

frelsun ef þær mega vera vondar, ósáttar eða hafa ágreining. Það er 

hugsanlegt að konur ástundi baktal, slúður og finni duldar leiðir til að fá 

útrás fyrir árásargirni sína vegna þess að samfélagið ætlast til þess að 

konur séu ekki vondar eða ósáttar. Þegar stúlkum finnst þær svo hafa 

verið vondar þá rakka þær sig og aðrar stúlkur niður fyrir það en eiga þó 

erfitt með að viðurkenna það, bæði fyrir sjálfum sér og öðrum. 

Viðmælendur virtust eiga auðveldara með að tala um sjálfa sig sem 

vondar stelpur ef þær breyta rödd eða hlæja af því. 

Þrástefið um að stelpur eru falskar kom sterkt fram og viðmælendur 

töluðu um að allar stelpur slúðra. Helga Kress (1990) hefur fjallað um 

slúður sem orðræða hinna valdalausu hópa. Með tilkomu jafnréttis-

þjóðfélags þá þurfa stelpur því að rökræða frekar en að slúðra. Við fyrstu 

sýn virðist það vera afar ruglingslegt hvað það koma fram 

mótsagnakenndar orðræður hjá viðmælendum. Þær töluðu um að þær 

væru góðar vinkonur en samt tala þær illa um sömu vinkonur. Hér á því 

vel við að horfa á rannsóknargögnin með gleraugum póst-strúktúralista 

þar sem hugveran er fljótandi en ekki með heildstætt sjálf og getur því 

verið í mótsögn við sjálfan sig í mismunandi aðstæðum. Viðmælendur 

staðsetja sig eftir aðstæðum sem þeir tala um, þekking mótast í 

orðræðunni og hugveran talar því út frá ýmiskonar sjónarhornum sem eru 

háðar aðstæðum og menningu (Fillingham, 1993; Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2007; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Póst-

strúktúralísk nálgun reyndist því hafa töluvert skýringargildi þegar 
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samskiptaárásir og samskiptaárásargirni voru skoðuð þar sem 

skólastúlkur haga sér mjög mismunandi eftir aðstæðum og félagshóp. 

5.1.4 Nám og skóli 

Níu af tíu viðmælendum áttu erfitt með að koma með tillögur um hvað 

starfsfólk skóla gæti gert til að takast á við samskiptaárásargirni. 

Stúlkurnar sem voru 14 til 19 ára höfðu litla trú á hæfni starfsfólks og 

stuðningsfulltrúa til að leysa vandann og er það áfellisdómur á viðbrögð 

skóla við samskiptaárásum. Framhaldsskólastúlkurnar töldu lítið hægt að 

gera en aðrir viðmælendur bentu á að það þyrfti markvisst að efla 

félagsþroska og kenna börnum fyrr að setja sig í spor annarra, til að börn 

skilji fyrr hvernig öðrum börnum líður (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007; 

Yoon o.fl., 2004). Það kom fram hjá kennurunum að gott væri að hafa 

reglulegt hópefli, þjálfa börn í að leysa úr ágreiningi og auka 

lýðræðisvitund. Það má líta svo á að það sé hluti af því að taka vítt á 

vandanum, hvetja til umhyggju og efla skólamenningu eins og erlendar 

rannsóknir benda á (Björkqvist o.fl., 2000; Bruner, 1996; Merrell o.fl., 

2006; Yoon o.fl., 2004).   

Viðmælendur töldu allir að almenn vanlíðan hefði áhrif á nám eins og 

Illeris (2007) og Olweus (1997) benda á en þær bættu þó við að líklega 

væri töluverður einstaklingamunur í því hvernig stúlkur bregðast við 

aðstæðum. Reynsla af samskiptaárásargirni brýtur suma einstaklinga 

niður en hefur hvetjandi áhrif á nám annarra sem reyna að komast inn í 

hóp þar sem hærri námsárangursviðmið er við lýði. Meirihluti 

viðmælenda benti á að illt augnráð og óljós merki um að þær ættu von á 

samskiptaárásum truflaði nám þeirra einna mest á eftir almennri vanlíðan. 

Þar sem viðmælendur töldu samskiptaárásir hafa haft truflandi áhrif á 

nám sitt, þrátt fyrir að eineltisáætlanir hafi verið við gildi hjá þeim 

flestum, þá þarf að skoða fyrirbærið nánar. Guðný Guðbjörnsdóttir (2007) 

bendir á að þótt orðræða um vanda drengja í skólakerfinu hafi verið 

ráðandi hér á landi undanfarin ár þurfi að taka mið af vandamálum beggja 

kynja í skólum. Samskiptaárásir virðist klárlega vera vandamál hjá hópi 

skólastúlkna á Íslandi í dag. Eins og sjá má í lögum um skóla og 

aðalnámskrám er skólanum ætlað að undirbúa nemendur fyrir framtíðina 

með því að efla borgaravitund í lýðræðisþjóðfélagi á nýrri öld. Gildi 

lýðræðisþjóðfélags, s.s. frelsi, jafnrétti og systkinalag ýta undir 
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samfélagshyggju (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). En það er í andstöðu 

við samskiptaárásir sem myndu frekar falla undir einstaklingshyggju. 

 

5.2 Helstu lærdómar  

Þar sem hér er um að ræða fyrstu íslensku rannsóknina á 

samskiptaárásum var ákveðið að hafa nokkuð víðan sjónarhring. 

Megintilgangur þessarar rannsóknar var að skapa dýpri skilning á 

samskiptaárásum skólastúlkna, afleiðingar hennar og æskileg viðbrögð. 

Fróðlegt væri í komandi rannsóknum að kafa dýpra í einstaka hluti sem 

hér eru skoðaðir. Hér var breiður hópur viðmælenda ýmist nemenda eða 

kennara, en næst er þörf á að heyra fleiri raddir frá hverjum hóp. Framtíð 

samskiptaárása mun án efa fara meira og meira fram á netmiðlum og það 

er ef til vill efni í margar rannsóknir. Flestir viðmælendur höfðu ekki 

skýra hugmynd um hvernig þeir teldu að ætti að taka á samskiptaárásum í 

íslenskum skólum. Það væri fróðlegt að fá dýpri skilning á því ef til vill 

með því að ræða aðeins við fagfólk í skólum eða mynda umræðuhópa og 

gefa þátttakendum tíma til umhugsunar varðandi æskileg viðbrögð. 

Einnig væri áhugavert að ræða við stúlkur fyrir og eftir ýmis inngrip 

skóla sem er ætlað að bæta samskipti. 

Rannsóknin ætti þó að veita nokkra innsýn í reynslu skólastúlkna á 

Íslandi af samskiptaárásum ásamt því að opna augu foreldra, kennara og 

annars starfsfólks skóla gagnvart fyrirbærinu samskiptaárásum. Einnig 

ætti þessi rannsókn og almenn meðvitund um samskipta-árásargirni að 

auðvelda samskipti og umræður um samskipti, s.s. innan skóla. Það 

virðist ekki vera nóg að hafa eineltisáætlanir í skólum, það þarf líka að 

taka á samskiptaárásum og ekki vanmeta áhrif skólamenningar. 

Stelpur og strákar upplifa ekki alltaf sömu vandamál innan 

skólakerfisins og því duga ef til vill ekki sömu úrlausnir þó alltaf sé 

hugað fyrst að einstaklingsþörfum. Það þarf að kenna stúlkum að takast á 

með orðum og kenna þeim að leysa úr togstreitu (e. conflict resolution) 

því svo virðist sem margir strákar fái meiri æfingu í því þegar þeir eru 

ósáttir og takast á í grunnskóla. Stúlkur virðast en í dag samsama sig með 

staðalmyndinni um þægu skólastúlkuna. Það þarf að kenna stelpum að 

það sé allt í lagi að vera ósáttar og það þurfi ekki öll ósætti að vera 

persónuleg. Það þarf að undirbúa stelpur betur undir pólitík, rökræður í 

atvinnulíf og búsetu í lýðræðisríki (Arnot og Dillabough, 2000; Davies, 
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2000; Lees, 2000). Mjög mikilvægt er að huga að virkja þögla áhorfendur 

sem verða vitni af samskiptaárásum (Davis & Davis, 2007). Menning 

skóla þarf að stuðla að því einstaklingar takast á opinskátt og leysa úr 

vandamálum fremur en að nota samskiptaárásir til að hefna sín, auka völd 

sín og stjórna öðrum. Það þarf að hafna staðalmyndinni um þægu 

skólastúlkuna. Það þarf að kenna börnum, stelpum og strákum, að takast 

á í jafnréttisþjóðfélagi og leysa úr ágreiningi. 

Samskiptaárásir eru vandamál sem þarf að taka á í skólum í dag. Það 

kom fram í rannsókninni að þær stúlkur sem nýlega hafa orðið fyrir 

samskiptaárásum í grunnskóla þær upplifðu vanmátt skólakerfisins til að 

takast á við þetta vandamál. Fyrsta skrefið er að auka umræður og 

meðvitund nemenda, foreldra og starfsfólks skóla um samskiptaárásir t.d. 

með verkefnum, fyrirlestri og/eða umræðutímum til þess að einstaklingar 

séu hæfari til að þekkja fyrirbærið. Einnig þarf að auka rannsóknir um 

samskiptaárásir og árásargirni í samskiptum svo hægt sé að hanna 

viðbragðsáætlanir.  Samskiptaárásir eru mjög aðstæðubundnar en á sama 

tíma hafa þær oft sömu einkenni. Árásargirni í samskiptum kemur ekki 

fram vegna eðlis einstaklings heldur frekar vegna aðstæðna sem skapast, 

oft í skólanum, þess vegna er mjög mikilvægt að skólinn grípi inní þessar 

aðstæður.  

 

5.3 Lokaorð  

Þessi ritgerð reyndist mér skemmtilegt, leiðinlegt, auðvelt og erfitt ferli. 

Samkvæmt póst strúktúralísku sjónarhorni er mér eðlilegt að vera í 

mótsögn við sjálfa mig. Viðfangsefnið hefur átt sér langa meðgöngu, 

stundum hefur miðað áfram, stundum afturábak og stundum út á hlið. 

Fyrstu hugmyndir mínar um ritgerðina voru að kynna mér allt um 

samskiptaárásir og hanna leiðbeiningarpakka um æskileg viðbrögð í 

skólum. Þessa þekkingu væri svo hugsanlega hægt að selja íslenskum 

skólum og vandamálið væri afgreitt. Ég fór þó fljótlega að sjá að lausnin 

er ekki svona einföld. Það sem stendur upp úr er að engin ein lausn er til 

sem hentar öllum. Það þurfa allir að taka höndum saman til að auka 

umhyggju, náungakærleik og bæta skólamenningu.  

   Twemlow og Sacco (2008) benda á að það skiptir ekki máli hvað þú 

gerir til að minnka stríðni og einelti heldur hvernig þú gerir það og hvort 

kennarinn hafi trú á því.  Þetta er einnig í samræmi við póst-strúktúralískt 
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sjónarmið þar sem engin heildarkenning getur útskýrt eitt fyrirbæri í 

öllum aðstæðum. Ég hef þó trú á því að stúlkur þurfa að læra að takast á 

með rökum en ekki þögn og slúðri.  Því eins og Helga Kress (1990) hefur 

bent á er slúður orðræða hina valdalausu og við viljum jafnréttisþjóðfélag 

þar sem konur hafa jöfn völd á við karla. Þær þurfa því þjálfun til að geta 

tekist á, rökrætt og fundið lausn mála á opinn máta jafnt við karla. 

Sterkar forhugmyndir mínar, sem ég hef þó reynt eftir bestu getu að 

halda aftur af, hafa vafalaust komið niður á vinnunni við rannsóknina. Ég 

gef mér m.a. það að samskiptaárásir sé neikvætt fyrirbæri. Forhugmyndir 

mínar lita allt sem ég geri, hvað ég skoða, hvernig ég skoða það og 

hvernig ég vinn úr því. Því reyni ég að gera grein fyrir þessum 

forhugmyndum til að lesandi geti betur metið í hvaða átt ég toga gögnin. 

Það hefur lengi staðið í mér máltækið um að konur eru konum verstar. 

Eftir því sem ég skoða árásargirni í samskiptum nánar þá tel ég að slík 

árásargirni ýti undir slíka orðræðu. Árásargirni í samskiptum virðist koma 

til vegna aðstæðna en ekki vegna þess að konur séu í eðli sínu vondar 

hver við aðra. Ég vona að hægt verði minnka árásargirni í samskiptum og 

að máltækið konur eru konum bestar festist í sessi. 

Mér fannst mjög fróðlegt að skoða fyrirbærið út frá póst-

strúktúralisma því það opnaði nýja sýn fyrir mér að það geti verið eðlilegt 

að vera í mótsögn við sjálfan sig og stjórnast af aðstæðum. Það sýnir líka 

hvað samskiptaárásir eru aðstæðubundnar að stúlka getur verð drottning 

einn dag og á neðst í valdastiganum næsta dag. Það má draga þá ályktun 

að gott sé að skoða fyrirbæri út frá mörgum sjónarmiðum og nota nýjar 

nálganir til að auka víðsýni. Það væri því áhugavert að sjá rannsóknir 

annarra rannsakanda á árásargirni í samskiptum. Bruner (2007) bendir á 

að við getum haft tvær nálganir og þær verið í mótsögn hvor við aðra en 

kunna þó báðar að vera réttar í mismunandi samhengi.  

Áhugavert væri að rannsaka árásargirni í samskiptum nánar og ef til 

vill þróa kveikjur fyrir umræðutíma, taka þátt í að virkja stúlkur í 

togstreitulausn og vonandi sjá meiri viðbrögð skóla við árásargirni í 

samskiptum.  
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