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Bók fyrir forvitnar STELPUR! er ætluð stelpum á unglingsaldri. Unglingsárin geta verið 

bæði erfið og spennandi ár í lífi þeirra þar sem þær teljast hvorki til barna né fullorðinna. Á 

þessum árum geta vaknað margar spurningar um lífið og tilveruna sem stelpum getur þótt 

erfitt að leita svara við. Bókin er yfirgripsmikið verk um þau mörgu málefni sem snerta 

unglingsstelpur hvað mest á leið sinni til fullorðinsáranna og skiptist hún í ellefu kafla. Þeir 

eru: hver er ég?, ást, útlit, fjármál, kynþroski, kynlíf, áhugamál, vinkonur, fjölskyldan, 

heilsa og ofbeldi. Allt eru þetta mikilvæg umfjöllunarefni sem geta hjálpað 

unglingsstelpum í leit sinni að svörum við ólíkum spurningum.  

Við skoðuðum bókina meðal annars út frá hugmyndafræði forvarna. Forvarnir má flokka í 

þrjú stig eftir inngripum, alvarleika og markmiði. Fyrsta stigs forvarnir miða að því að 

koma í veg fyrir óheilbrigði, á öðru stigi er gengið út frá því að stöðva eða draga úr 

óheilbrigði og á þriðja stigi er markmiðið að draga úr afleiðingum óheilbrigðis með 

viðeigandi meðferð eða endurhæfingu (Lyons og Chamberlain, 2008). Bókin STELPUR! 

myndi flokkast sem forvörn á fyrsta stigi. Í bókinni er bent á ýmiskonar hegðun sem getur 

þótt eftirsóknarverð á unglingsárunum og haft slæm áhrif á heilsu. Sem dæmi má nefna 
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óábyrgt kynlíf, reykingar, áfengisdrykkju og óhollt mataræði. Bókin inniheldur fræðslu þar 

sem áhersla er lögð á að koma í veg fyrir heilsuskerðandi hegðun sem þessa. Þó er ekki 

einungis lögð áhersla á líkamlega þætti heldur er athygli einnig beint að andlegri líðan, 

svo sem sjálfsmynd og sjálfstrausti.  

Í umfjöllun bókarinnar um kynlíf er lögð áhersla á að stelpur stundi kynlíf á sínum eigin 

forsendum og þegar þær telja sig tilbúnar til þess. Viðfangsefnið er nálgast á annan og 

jákvæðari hátt en tíðkast hefur í þeirri fræðslu og umfjöllun sem beint hefur verið til 

unglingsstelpna. Rætt er hvað það skipti miklu máli að báðir aðilar njóti kynlífsins og er 

sérstakur undirkafli um fullnægingar sem liður í að fræða um jákvæða þætti kynlífs. Að 

okkar mati hefur jákvæð umræða, eins og er í bókinni, oft orðið út undan í fræðslu til 

unglinga sem oft einkennist af fræðslu um getnaðarvarnir og neikvæða þætti sem geta 

fylgt kynlífi. Þó svo að mikið sé lagt upp úr gleði og ánægju þess að stunda kynlíf er 

einnig fjallað ítarlega um þær afleiðingar sem geta fylgt óábyrgu kynlífi, svo sem 

kynsjúkdóma og ótímabærar þunganir.  

Lestur bókarinnar getur verið bæði fræðandi og skemmtilegur og er hún sett upp á skýran 

og lifandi hátt. Til að mynda eru notuð mismunandi snið við framsetningu. Reynslusögur 

sem tengjast umfjöllunarefni eru settar fram á svörtum fleti með hvítum stöfum. Það getur 

verið gott fyrir unglinga að lesa þær, sérstaklega ef þeir eru að upplifa svipaðar tilfinningar 

eða eru í svipuðum aðstæðum og segir frá í reynslusögunum. Eins og við vitum getur 

verið einmanalegt að finnast maður vera sá/sú eini/eina sem upplifir ákveðnar tilfinningar 

eða aðstæður og að telja sig ekki hafa neinn til að leita til. Einnig geta þær tölulegu 

upplýsingar og staðreyndir sem fram koma á ýmsum stöðum í bókinni haft sömu áhrif og 

reynslusögurnar.  

Bókin STELPUR! er lausnamiðuð. Unglingum í tilteknum aðstæðum eru gefnar 

upplýsingar um hvert hægt sé að leita og hvar megi afla frekari upplýsinga um hvert og 

eitt viðfangsefni. Sem dæmi þá er bent á heimasíðu Samtakanna 78 í umfjöllun um 

samkynhneigð, tvíkynhneigð og transgender. 

Hér og þar í bókinni eru settir fram gráir kassar með ýmsum fræðandi upplýsingum, 

ráðleggingum og gullkornum. Einn slíkur hafði sérstaklega mikil áhrif á okkur í kaflanum 

Hver er ég? Þar segir „Ef við kæmum fram við vini okkar eins og við komum fram við 

okkur sjálf ættum við enga vini“ (Kristín Tómasdóttir og Þóra Tómasdóttir, 2010, bls. 25). 

Við teljum framsetningu efnisins með þessum hætti áhrifaríka og þau atriði sem tekin eru 

fyrir skipta miklu máli. Einna helst teljum við þetta hafa þau áhrif að auðveldara er að 

halda sig við efnið. Þessi uppsetning getur hugsanlega verið góð fyrir fólk með 

lestrarörðugleika sem getur átt erfitt með að lesa beina og samlita texta.  

Aftast í bókinni er að finna upplýsingar um hvaða réttindi ungt fólk öðlast með aldrinum og 

er þeim beint sérstaklega til unglinga á aldrinum 12–18 ára. Því miður geta ekki allir 

unglingar leitað svara um réttindi sín heima fyrir og þykir okkur því mikilvægt að þessar 

upplýsingar séu sýnilegar og aðgengilegar í bók sem þessari.  

Eins og fram hefur komið teljum við að styrkur bókarinnar liggi í fjölbreytileika hennar, því 

forvarnargildi sem í henni býr og vandaðri uppsetningu. Að okkar mati er bókin einstak-

lega flott og útlit hennar ætti að höfða til unglingsstúlkna. Þá teljum við að hún eigi ekki 

einungis heima á náttborði unglingsstúlkna heldur einnig foreldra þeirra. Foreldrar gera 

sér ekki alltaf grein fyrir því hvað fer í gegnum huga dætra þeirra og hversu mikilvægt það 

er að ræða þessi viðfangsefni opinskátt. Ef foreldrar hafa rætt þessi mál við börn sín 

teljum við að þau séu líklegri til að leita til þeirra ef einhverjar spurningar vakna eða 

eitthvað kemur upp á. Okkur finnst frábært að svona bók sé komin á markaðinn og teljum 

hana án efa eiga eftir að hjálpa fjölda stúlkna í gegnum unglingsárin. Þó má ekki gleyma 
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því að bók sem þessi á ekki að koma í stað foreldrahlutverksins. Við bíðum síðan 

spenntar eftir því að samskonar bók komi á markað sem ætluð er unglingsstrákum!  

----- 

Höfundar eru uppeldis- og menntunarfræðingar. 
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