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Um nokkurt skeið hafa höfundar þessa kafla, annar í hlutverki meistranema í mannfæði og hinn 

sem leiðbeinandi, undirbúið meistaraverkefni sem ber titilinn Reiðar stelpur. Verkefnið skoðar 

svigrúm unglingsstúlkna til að tjá reiði og tengdar tilfinningar með áherslu á að meta mögulegar 

afleiðingar þess að skerða tækifæri stúlkna til að fá heilbrigða útrás fyrir reiði sína. Rannsóknin er 

unnin út frá feminískri og aðgerðamiðaðri hugmyndafræði þar sem virkni og samvinna 

rannsakanda og þátttakenda er hvað líkust sjálfseflingarnámskeiði. 

Á vordögum 2012 gekk undibúningsvinna verkefnisins samkvæmt áætlun og kenninga-

ramminn var nokkuð mótaður. Þá barst Háskóla Íslands kærkomin heimsókn frá Kanada. 

Claudia Mitchell, prófessor við McGill háskólann í Montréal, tók sér tíma í Íslandsheimsókn sinni 

til að halda erindi um rannsóknir sínar og ritstjórn fræðitímaritsins Girlhood Studies. Í fyrirlestri 

sínum opnaði Claudia fyrir okkur nýjan heim, heim stelpufræða. Allt í einu vorum við ekki einar, 

langt í frá. Fjöldi fólks um allan heim er að leggja nýrri þverfræðilegri nálgun lið í ritrýndu tímariti. 

Með þessari grein viljum við kynna stelpufræði fyrir íslensku fræðasamfélagi og þær rannsóknir 

sem lögðu grunnin að tilvist fræðigreinarinnar.  

Börn og kyn 

Í árdaga mannfræðinnar beindust rannsóknir hennar stundum að börnum (Hardman, 1973; 

LeVine, 2007; Montgomery, 2009). Þessar rannsóknir beindust þó fyrst og fremst að aldurs-

tengdum þáttum barnæskunnar frekar en þeirri staðreynd að börn eru kynjaðar verur 

(Montgomery, 2005). Rannsóknir sýna þó að kyn geti haft meiri þýðingu í lífi barnsins en til 

dæmis aldur þess. Etnógrafískar rannsóknir lýsa gjarnan hvernig kyn barns hefur afgerandi áhrif á 

uppeldi þess en vandinn er að kyn er tekið sem fyrirfram gefið fyrirbæri en ekki eitthvað sem er 

háð aðstæðum, stöðugt í mótun og jafnvel umdeilt. Dæmi eru um samfélög þar sem stúlkur hafa 

skyldum að gegna við að aðstoða mæður sínar frá unga aldri og fara þannig fyrr í 

fullorðinshlutverk en drengir. Drengir eyða hins vegar miklum tíma í leik, jafnvel fram á 

unglingsár, en þá eru stelpur gjarnan giftar og orðnar mæður. Eins er tilhneiging í eldri 

etnógrafíum til að túlka frekar vinnu stelpna en drengja sem félagsmótun. Því er efnahagslegt 

framlag stelpna oft vanmetið af samfélaginu, þeim sjálfum og rannsakandanum á hliðstæðan hátt 

og vinnuframlag kvenna almennt (Montgomery, 2007). 

Athygli vekur að margar af eldri etnógrafíum mannfræðinnar, sem lýsa aðstæðum og daglegu 

lífi barna, sniðganga sjónarmið barnanna sjálfra sem stingur í stúf við þá hefð mannfræðinnar að 

koma sjónarmiðum þátttakenda á framfæri (Montgomery, 2009). Gagna um verkaskiptingu 

kynjanna er þá aflað með samtölum við fullorðna, fyrst og fremst karla, og hún er skoðuð útfrá 

sjónarhóli þeirra. Stelpur eru ekki einungis þaggaður hópur vegna þess að þær eru kvenkyns 

(Ardener, 1977) heldur eru þær einnig börn og hljóta þannig síður hljómgrunn en fullorðnir 

(Hardman, 1973). Í rannsóknum hafa raddir stelpna því ekki fengið nægilega mikla áheyrn eins og 

svo oft er tilfellið með börn (Willis, 2009). Stelpufræðin einblína ekki á stelpur sem eingöngu 

verðandi fullgildar konur, heldur er áhersla stelpurannsókna á að skoða stelpurnar sem sérstæðan 

aldurshóp, þar sem kastljósinu er beint að lífi þeirra, umhverfi og upplifunum í núinu (Sullivan, 

2008). Þessi áhersla endurspeglast í rannsóknum sem kynntar eru í tímaritinu Girlhood Studies. Í 

almennum félagsvísindum hefur verið alhæft um börn út frá rannsóknum á strákum og 
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strákafræði (e. boyhood studies) hafa verið stunduð lengi og sérhæft tímarit birt niðurstöður þeirra 

rannsókna (Mitchell, Reid-Walsh og Kirk, 2008). Það er markmið stelpufræðanna að koma 

sjónarmiðum stelpna á framfæri og stuðla þannig að jafnrétti kynjanna. 

Upphaf stelpufræða 

Allar konur, óháð aldri, hafa einhverntíma verið stelpur. Á þeim aldri sem konur eru stelpur 

mótast sýn þeirra á lífið og tilveruna, sjálfsmyndin skapast og kvenleikinn með, áhugamál og 

hugmyndir um möguleika og áform taka á sig mynd (Ensler, 2010; Lamb, 2001; Willis, 2009). Á 

þeim tíma sem kvenkyns mannverur eru stelpur ákvarðast því einnig framtíðarmöguleikar barna 

þessara tilvonandi kvenna. Sé þetta haft í huga er ámælisvert að áherslan á stelpur hafi ekki verið 

meiri í rannsóknum. Til að bæta úr þessu tóku áhugakonur um málefni stelpna sig saman og hófu 

útgáfu fræðiritsins Girlhood Studies (Brown, 2008; Mitchell o.fl., 2008). 

Tímaritið Girlhood Studies hefur þá sérstöðu að vera ekki birtingamynd fræðasviðs sem nú 

þegar hefur verið mótað heldur vettvangur hugmynda og gagnrýnnar umræðu fyrir fræðigrein í 

mótun (Mitchell o.fl., 2008). Áhersla er lögð á þverfæðilega kenningalega nálgun og að 

rannsakendur tileinki sér sjálfrýni til hins ítrasta um leið og þeir takast á við áleitnar spurningar 

eða brýn þjóðfélagsmál. Dæmi um slíkt eru greinar um sýn stúlkna á að alast upp í skugga 

stríðsátaka (Robinson, 2008; van der Gaag, Henriks og Rodway, 2010), pólitík drusluvæðingar 

(Ringrose og Renold, 2012), barátta stelpna fyrir rétti sínum til að læra (Renold, 2010), málefni 

innfleytjendastúlkna (Palacios, 2010), raddir palestínskra stelpna (Mitchell, 2005), sýn stúlkna á 

kynþáttafordóma (de Finney, 2010) og söguleg úttekt á bókmenntaverkum um stelpur (Sullivan, 

2008). 

Eins og ofangreind dæmi gefa til kynna er tímaritið Girlhood Studies ekki aðeins þverfræðilegt 

og þversögulegt, heldur einnig þvermenningarlegt, þar sem fengist er við ólík málefni um allan 

heim. Sérstakt tölublað tileinkað norrænum stúlkum er til dæmis í undirbúningi og mun koma út 

á næsta ári. Tímaritinu er ætlað að endurspegla og endurskoða verklag, fjalla um vel heppnaða 

aðferðafræði og rannsóknir, en um leið veita lesendum tækifæri til að læra af því sem betur hefði 

mátt fara. Með þessum hætti telja ritstýrur blaðsins að leiða megi saman krafta ólíkra fræðikvenna 

og -manna til að draga fram ný málefni og skapa aðferðafræðilegar nálganir sem veita röddum 

stúlkna áheyrn (Mitchell o.fl., 2008). Í raun er tilgangurinn að gefa aldri, kyni og jaðarstöðu aukið 

vægi og gildi í fræðum og samfélagi (Gonick, Renold, Ringrose og Weems, 2009).  

Það má líta svo á að upphafskonur stelpufræða séu ritstýrur blaðsins, Claudia Mitchell, 

Jacueline Reid-Walsh og Jackie Kirk, sáluga. Það á einnig við um Lyn Mikel Brown og Carol 

Gilligan sem hafa skrifað um þroska stelpna út frá feminískum kenningum frá því snemma á 10. 

áratug síðustu aldar. Angela McRobbie hefur einnig átt stóran þátt í mótun stelpufræða með 

rannsóknum sínum á sköpun kvenleika meðal lágstéttastúlkna (McRobbie, 1978), áhrifum póst-

femínisma á stelpur (McRobbie, 2006) og daglegt líf og tómstundaiðju stelpna (Mitchell og Reid-

Walsh, 2009b).  

Catherine Driscoll er einnig ein af frumkvöðlum stelpurannsókna en hún hefur meðal annars 

rýnt í merkingu hugtaksins stelpa (Brown, 2008; Mitchell o.fl., 2008). Driscoll (2008) leggur 

áherslu á mikilvægi Simone de Beauvoir fyrir stelpufræðin, en bók hennar, Hitt kynið, sem 

markaði að miklu leyti upphaf annarrar bylgju femínisma, fjallar um uppvaxtarárin. Í kjölfar 

umræðu de Beauvoir voru unglingsárin skilgreind sem hindrun sem konur þyrftu að yfirstíga en 

samkvæmt Driscoll er það einmitt á því æviskeiði sem konur tileinka sér stöðu innan kynjakerfis 

feðraveldisins. Í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar og þeirrar pólitíkur og poppmenningar sem 

henni fylgdi varð unglingurinn afsprengi meðvitaðrar ímyndasköpunar, kynjahlutverka, 

fjölskylduuppbyggingar og þjóðarímyndar. Eins konar notendaleiðbeiningar um meðhöndlun 

unglinga urðu vinsælar á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar. Unglingsárin urðu sífellt lengra 

skeið ævinnar og einkenndust af neyslutengdri ímyndasköpun. Á þessum tímum mótmæla, 

feminískrar vitundavakningar og Bítlaæðis endurmótaðist hlutverk stelpunnar og hún fékk 
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félagslega stöðu sem einkenndist bæði af andófi og fylgispekt. Samkvæmt Driscoll eiga 

stelpufræðin rætur sínar í viðleitni til að fást við þessa tvíbentu veru.  

Stelpulegheit 

Flestar rannsóknir innan stelpufræða eru framkvæmdar af konum (Driscoll, 2008). Ástæðan er 

ekki endilega sú að konur hafi greiðari aðgang að stelpum, heldur vegna þess að þær hafa sjálfar 

verið stelpur og deila með þeim tilfinningunni, hugmyndinni og reynslunni af að vera stelpa. 

Framkvæmd stelpurannsókna einkennist því oftar en ekki af einskærum áhuga á málefnum 

stúlkna og beitingu eigindlegra aðferða, fremur en vandamálavæðingu og tölulegri úrvinnslu 

gagna. 

Markmiðin með útgáfu tímaritsins Girlhood Studies og tilheyrandi mótun þessarar þverfræðilegu 

greinar eru margþætt. Ein megináherslan skýrist af þeirri þörf að þróa rannsóknaraðferðir með 

stúlkum; stelpuaðferðir, þar sem raddir stúlkna fá að heyrast og viðfangsefni rannsókna ná til 

málefna sem þær þekkja hvað best sjálfar. Áhugi rannsakanda innan stelpufræða beinist því að 

þátttökuaðferðum, notkunar ólíkra tjáningarmáta, listsköpunar og myndrænnar örvunar og 

tjáningar (Mitchell o.fl., 2008). Lykilatriði er að rannsaka stúlkur í allri sinni fjölbreytni og útlista 

hvað það þýðir að vera stelpa við mismunandi aðstæður þar sem þær stunda virka endurmótun 

eigin kvenleika og sjálfsmyndar. Athugun á stelpum og því hvað það þýðir að vera stelpa tekur 

tillit til allra þeirra þátta sem móta sjálfsmynd einstaklingsins, svo sem stétt, kynþátt, 

fjárhagsstöðu og kynhneigð (Adams og Bettis, 2009; Willis, 2009). Lykilatriði er að skapa stelpum 

öruggt og traust umhverfi þar sem þær fá tækifæri til að tjá sig með sínum hætti með fólki sem 

þær geta treyst (Brown, 2008; Ensler, 2010). 

Megan Sullivan (2008) leggur áherslu á mikilvægi eigin æskuupplifana rannsakanda og hvernig 

þær stjórna að miklu leyti og varpa ljósi á framgang rannsóknarinnar og niðurstöður. Áhugasvið 

mótast að miklu leiti af reynslu og meðvitund um æskuna getur aukið næmni og upplifun í 

rannsóknum til muna. Því á orðatiltækið „fræðimaðurinn minnist barnsins“ ekki síður við í 

stelpurannsóknum en „hið persónulega er pólitískt“ á við í kynjafræði (sjá Þorgerði Einarsdóttur, 

2004). Samkvæmt Lyn Mikel Brown (2008) er það skylda þeirra sem starfa með stelpum að hlusta 

á það sem þær hafa að segja og veita þeim möguleika og vettvang til að tjá skoðanir sínar þannig 

að eftir sé tekið. Brown hvetur fræðikonur til að rísa upp sem fyrirmyndir stúlkna og sýna þeim í 

verki hvernig hægt sé að njóta stelpulegheita (e. girlieness) með tilheyrandi tilfinningasemi. 

Stelpufræði eru og verða svið þar sem stelpur eru í forgrunni. Samkvæmt Mitchell og Reid-

Walsh (2009b) eiga þær að vera þungamiðja rannsóknarinnar. Talað skal þeirra máli út frá 

feminískum hugsjónum og öll viðfangsefni skulu taka mið af því að rannsóknin sé gerð fyrir og 

með stelpum. Mikilvægt er að gefa stelpum atbeina og auka möguleika þeirra á að móta eigið 

umhverfi með daglegum athöfnum. Andspyrna, orðræða eða hvers konar breytingar geta haft 

fiðrildaáhrif og endurmótað afstöðu og aðstöðu stúlkna sem og raskað kyngervishugmyndum í 

samfélaginu (Willis, 2009). 

Adams og Bettis (2009) leggja áherslu á að stelpulegheit séu nokkuð sem þurfi að taka 

alvarlega. Brýnt sé að það sem einkenni hugmyndina um tilveru stelpna, svo sem tískutímarit, 

Barbie-dúkkur, háir hælar og maskari, sé ekki litið hornauga. Jafnframt er mikilvægt að 

kynjafræðin taki stelpur alvarlega og beri virðingu fyrir stelpum og ólíkri stöðu þeirra og 

fullorðinna kvenna bæði í tíma og rúmi. Kynverund stelpna hefur alltaf verið miðpunktur í 

stelpufræðum og er enn í sífellt fleiri rannsóknum á líkömnun (embodiment) og kynferðisathöfnum 

í bland við aukinn áhuga á poppmenningu, fjölbreytni stelpna og áhugamálum þeirra (Driscoll, 

2008). Rannsaka ber lífsreynslu stelpna þvert á kynslóðir til að skilja breytingar í merkingu og 

upplifun þess að vera stelpa og skilja þar með áhrifaþætti breytinganna (Kehily, 2008). Sjálfrýni 

með áherslu á að finna nýjar leiðir til aukinnar þekkingar er lykilatriði í áframhaldandi þróun 

stelpufræða (Mitchell og Reid-Walsh, 2009a).  

Helsti vandi stelpufræða er spurningin um mögulegt alhæfingagildi skilgreiningarinnar á 

hugtakinu stelpa. Annars vegar er mikilvægt að geta fjallað um stelpur í heild sinni, óháð sérstöðu, 
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og geta alhæft yfir hópinn rétt eins og allar stelpur væru eins. Hins vegar leggur póst-femínísk 

nálgun áherslu á mikilvægi sérstöðunnar og að undirstrika fjölbreytileika stelpna og þá staðreynd 

að stelpulegheit eru margbreytileg. Í stelpufræðum er fengist við tvö meginhugtök, stelpur og 

menningu, en bæði hugtökin eru erfið afmörkunar. Driscoll (2008) varar við notkun skilgreininga 

sem geti takmarkað framgang fræðasviðsins í heild.  

Líkömnun stelpna 

Hugmyndin um mikilvægi siðprýði og fegurðar kvenna hefur lengi verið allsráðandi og því er 

nokkuð um stelpurannsóknir sem fjalla um kröfur samfélagsins til kvenlegs útlits og hegðunar. 

Willis (2009) heldur því fram að markviss kynjun barna hefjist strax og kyn barns er þekkt. Allt 

frá fæðingu eru stelpum gefin skilaboð um hvað felist í því að vera kvenkyns og þau skilaboð eru 

í samræmi við menningu, sögu og félagslegt samhengi stúlkubarnsins. Líkömnun stúlkunnar er 

snemma sýnileg og kvenlegir eiginleikar verða ýktir (Bourdieu 1977), kynhlutverkin eru síðan lærð 

í gegnum leik og tómstundir. 

Fyrir tilkomu annarrar bylgju femínisma voru stelpur nær ósýnilegar í rannsóknum á ungu 

fólki. Þá sjaldan sem um þær var fjallað var hin svokallaða herbergisbundna stelpumenning í 

brennidepli með áherslu á að stelpur litu vel út og væru karlmönnum til yndisauka, þá sjaldan sem 

þær væru á almannafæri. Mikilvægast var að styrkja þá eiginleika sem þóttu einkenna góða 

eiginkonu en það hlutverk beið allra stúlkna (Driscoll, 2008; Kehily, 2008). Adams og Bettis 

(2009) halda því þó fram að kynbundnar stelputómstundir eins og að vera klappstýra geti verið 

gefandi og valdeflandi, þrátt fyrir augljós tengsl við hefðbundna kvenímynd. Það sé ekki endilega 

kúgandi fyrir stúlkur að uppfylla óraunhæfar kröfur um útlit, klæðnað og staðlað kynjahlutverk 

heldur geti það veitt þeim kærkominn vettvang til að sýna kynferðislegar hliðar og fá útrás án 

þess að vera fordæmdar. 

Emilie Zaslow (2009) komst að þeirri niðurstöðu að klæðnaður væri alls ekki eins 

einstaklingsbundin ímyndasköpun og oft hefur verið talið. Val á klæðnaði endurspeglar ekki 

endilega vald eða atbeina stelpna. Þvert á móti eru strangar samfélagslegar reglur um það hverju 

hver og einn megi klæðast háð aldri, stöðu, stétt og efnahag. Það sé mikilvægt að klæða sig við 

hæfi til að efla félagslegt auðmagn (social capital) í anda Bourdieu. Þessar reglur verka heftandi 

frekar en frelsandi og eru líklegar til að valda valkvíða og draga úr atbeina við sjálfsmyndarsköpun 

einstaklingins. Þótt vissulega séu til stelpur sem njóti þess að versla og klæða sig upp er 

klæðaburður, samkvæmt Zaslow, frekar birtingarmynd félagslegrar stöðu og skotspónn 

dómhörku en vettvangur persónulegrar tjáningar.  

Lyn Mykel Brown (2008) hóf rannsóknir á þroska stelpna við Harvard á 9. áratug síðustu 

aldar til að jafna vægi milli rannsókna á stúlkum og drengjum. Á þessum tíma þóttu stelpur ekki 

verðugar þess að eyða í þær miklum fjármunum og tíma í rannsóknum. Það sem helst kom 

Brown á óvart voru kröftugar tilfinningar á borð við reiði og ótta. Stelpurnar skorti vettvang til 

að koma tilfinningum sínum og skoðunum til þeirra sem höfðu á þeim hömlur. Ætlun Brown var 

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

hætta að bæla niður tilfinningar sínar, sem til skemmri tíma getur virst besta lausnin en getur haft 

alvarlegar afleiðingar í för með sér. Brown (2009) telur að tjáning sterkra sameinaðra tilfinninga 

sé forsenda pólitískrar réttindabaráttu.  

Eve Ensler (2010) telur að „stelpufruman” í okkur öllum sé markvisst bæld niður í þeim 

tilgangi að halda tilfinningasemi, samkennd, viðkvæmni og vinsemd í skefjum. Stelpum um allan 

heim sé uppálagt að þóknast öðrum frekar en að þroska sjálfar sig á eigin forsendum. Þær taki því 

þátt í að bæla niður stelpuna í sjálfum sér og þar með tilfinninganæmni og samúð með 

náunganum. Með því að gera stelpunni í okkur hátt undir höfði telur Ensler að við getum tryggt 

jafnræði og frið á jörðu og þar með tilveru mannkyns til frambúðar. Samkvæmt Ensler er að 

finna í stelpufrumunni samnefnara þeirra tilfinninga sem allir geta fundið til, konur, karlar, stelpur 

og strákar, en þær teljast stelpulegar og óþarfar í samfélagi feðraveldis og nýfrjálshyggju. Póst-

módern stelpan leggur ekki rækt við stelpufrumur sínar. 
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Póst-módern stelpur 

Sú hugmynd sem hefur tröllriðið fjölmiðlum, menntastofnunum og félagskerfinu undanfarið er 

hin póst-femíníska hugmynd um girl-power (Gonick o.fl., 2009). Póst-femínismi er fyrirbæri sem 

hefur vakið bæði áhuga og óhug þeirra sem starfa að stelpurannsóknum. Póst-femínismi er þróun 

þess sameiningartákns sem femínismi var hér áður fyrr og stendur fyrir þann möguleika að hugsa 

út fyrir fyrirframgefna reglu feminískra kenninga (Driscoll, 2008; Kehily, 2008; Kelly og 

Pomerantz, 2009). Í póst-feminískri nálgun er munur á milli einstaklinga talinn persónubundinn 

og ekki sjálfgefið að fólk eigi eitthvað sameiginlegt vegna kyns. Með því er sameiginlegri 

greiningu vandamála og réttindabaráttu kúgaðra hópa hafnað (Adams og Bettis, 2009; Kelly og 

Pomerantz, 2009) og jafnframt gengið út frá því að kynlíf og kynferði geti verið valdeflandi og 

tákn um sjálfstæði og aukið tjáningafrelsi fremur en að leggja áherslu á kvenkynveru sem afurð 

feðraveldisins (Doull og Sethna, 2011). 

Girl-power er miðlæg hugmynd í póst-femínisma og birtist hvað skýrast í vinsældum 

stelpuhljómsveitarinnar Spice Girls á sínum tíma. Skilaboðin eru þau að stelpur séu ólíkar og 

einstakar, hafi öll spil á hendi sér og geti allt sem þeim þóknast, óháð umhverfi sínu. Þær upplifi 

sig því ekki síður sem framleiðendur en neytendur menningar (Driscoll, 2008). Persónulegur 

vandi telst ekki afleiðing kerfisbundinnar stöðu stúlkna heldur afleiðing óheppilegra persónulegra 

ákvarðanna (Adams og Bettis, 2009). Undirliggjandi skilaboð Spice Girls, unglingamynda og 

annarrar afþreyingar sem einkennist af girl-power, eru þau að femínismi sé óþarfur því tækifæri allra 

séu jöfn, óháð kyni, aldri og uppruna (Kelly og Pomerantz, 2009). Í vinsælum unglingamyndum 

eru það hvítar, gagnkynhneigðar, ríkar stelpur sem njóta vinsælda og vandamálin eru vítahringur 

sem stelpurnar viðhalda sjálfar með stelpulegheitum sínum; ekki síst með ýktum kynferðislegum 

athöfnum, tilheyrandi athyglissýki og óþarfa tilfinningum sem betur væri haldið í skefjum. Kelly 

og Pomerants (2009) leggja áherslu á að ímyndir stúlkna í unglingamyndum gefi ranga mynd af 

lífi stelpna og lítið sé þar gert úr mikilvægi femínisma. Engu að síður sé gefið til kynna að verið sé 

að kenna stelpum að takast á við alvarleg sameiginleg vandamál þeirra.  

Girl-power endurspeglast í hugmyndum um hina virku stelpu sem getur gert það sem hún vill. 

Henni er stillt upp sem mótvægi við stelpu í vanda, ófríska eða í eiturlyfjum, dæmda fyrir rangar 

ákvarðanir (Kehily, 2008). Stelpur sem tileinka sér þessa hugmyndafræði kallast alpha-stelpur: Þær 

taka áhættu, eru keppnismanneskjur, sjálfstæðar og stefna hátt, þær eru taldar hafa yfirburði 

félagslega, menningarlega og efnahagslega sem endurspeglast í takmörkuðum áhuga á 

karlmönnum og fjölskyldulífi. Sjálfstæðið hefur þó ekkert með femínisma að gera, heldur þá trú 

að með fyrirhöfn geti hver sem er gert, eða keypt, hvað sem er. Tækifærin tilheyra þó aðeins 

afmörkuðum hópi sem uppfyllir þær kröfur sem þarf til að teljast til alpha-stelpna; kröfur sem 

tryggja vinsældir í jafningjahópnum; kynferðislega aðlaðandi útlit og góðan efnahag, samhliða því 

að haga sér samkvæmt viðurkenndum hugmyndum um karlmennsku. Það er þó ekki svigrúm 

fyrir kynferðislega löngun í ímynd þessarra sterku stelpna (Adams og Bettis, 2009). 

Skilaboð girl-power menningarinnar eru ótvírætt þau að það sem þú ert ekki, getur þú keypt. 

Allt er því falt, enda felst vald stelpunnar ekki síst í kaupmættinum. Fyrirtæki hafa ekki látið þetta 

tækifæri framhjá sér fara og auglýsa vörur sínar í því ljósi að kaupandi öðlist aukið vald yfir lífi 

sínu (Zaslow, 2009). Stelpur eiga að nota og njóta og byggja sjálfmynd sína á efnislegum varningi 

(Kehily, 2008). Deilt er um hvort eiginlegt vald geti falist í slíkri neyslumenningu, hvort stelpur 

trúi því að kynferðisleg framkoma færi þeim aukið vald, hvort hún geri það í raun eða hvort 

stúlkur séu einfaldlega hlutgerðar. Eins er umdeilt hvort raunverulegt réttlæti geti falist í 

kynferðislegu frelsi og hvort réttindaumræðan hafi týnst í þeirri girl-power hugmynd að allir eigi 

jafna möguleika með þeim afleiðingum að stelpur telji sig búa í jafnréttissamfélagi (Doull og 

Sethna, 2011). Er það val sem stelpur standa frammi fyrir virkilega ekki meira en það hvort þær 

sem einstaklingar séu meðvitaðar eða ómeðvitaðar um hlutgervingu sína? 

Í heimi þar sem girl-power er orðið að markaðsvöru er mikilvægt að endurskoða og kryfja 

samhengi valds, atbeina og mótspyrnu í lífi stúlkna (Gonick o.fl., 2009). Hér þarf að leggja 

sérstaka áherslu á upplifun nautnar, kynhegðun og líkömnun til að kanna samspil líkama, 

kynhlutverks, valds og undirgefni í lífi nútímastelpna (Adams og Bettis, 2009). Til að átta sig á 



Esther Ösp Valdimarsdóttir og Jónína Einarsdóttir 

6 
 

samspili valds og kynlífs í lífi stelpna er nauðsynlegt að flétta feminískum kenningum og 

aðferðafræði saman við persónulegar frásagnir stelpna um náin sambönd. Með virkri hlustun og 

jafningjasamstarfi getur feminískt fræðafólk nálgast hugsanahátt stelpna og hugmyndir þeirra um 

konur, vald og kynlíf um leið og það áttar sig á síbreytilegum kynferðislegum veruleika þeirra. Á 

þennan hátt er mögulegt að taka tillit til sjálfsákvörðunarvalds og atbeina stelpna og gera þær 

meðvitaðar um kosti og galla stöðu sinnar. Raunverulegu valdi stelpnanna er viðhaldið í 

rannsóknarferlinu um leið og fjölbreytni mannlífsins er gefinn gaumur. Með þessu væri eflaust 

hægt að útrýma þeirri hugmynd að stelpur þurfi ýmist að vera valdmiklar eða valdalausar (Doull 

og Sethna, 2011).  

Lokaorð 

Stelpufræðin sem slík eiga ekki rætur í rannsóknum mannfræðinnar. Grunn stelpufræðanna er að 

finna í þverfræðilegum rannsóknum frá áttunda og níunda áratug síðustu aldar sem ýmist lögðu 

áherslu á jöfn réttindi kynjanna eða beindust að börnum. Mannfræðin er þó sennilegast sú 

fræðigrein sem hvað fyrst veitti stelpum sérstaka athygli í etnógrafíum sínum. Eins svipar 

aðferðafræðilegri nálgun stelpufræðanna til áherslu mannfræðinnar á að koma sjónarmiðum 

svokallaðra viðfanga eða þátttakenda á framfæri með hjálp eigindlegrar aðferðafræði.  

Tímaritið Girlhood Studies hefur gegnt mikilvægu hlutverki við að kynna stelpurannsóknir og að 

skapa samræðuvettvang slíkra rannsókna. Í ritinu hafa birst fjöldi greina sem varpa áhugaverðu 

ljósi á líf stelpna frá hinum ýmsu heimshlutum. Með tilkomu stelpufræða gerir akademían kröfu á 

að stelpur séu sýnilegar og að hlustað sé á þær. Slík krafa dugir ef til vill ekki til að tryggja jafnrétti 

kynjanna en þær opna vonandi augu sem flestra fyrir því að jafnrétti hefur ekki verið náð. 

Stelpufræðin eru ekki aðeins fræði fræðanna vegna, þau eru einnig vettvangur aðgerða. Eins og 

Mitchell og Reid-Walsh (2010) vonumst við til að stelpufræðin verði til þess að efla samstöðu um 

markvissar aðgerðir þeirra sem ekki finnst eðlilegt að stelpur haldi kjafti og séu bara sætar.  
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