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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um íslenska skólasiði. Skólasiðir, eins og þeir eru skilgreindir hér, 

eru hvað það sem nemendur í skólum taka sér fyrir hendur og tengist ekki beint hinu opinbera 

skólakerfi, allt frá stórum hátíðum eins og busavígslu og dimission, í það hvernig þeir hátta 

sínu hversdagslífi innan skólasamfélagsins, en utan kennslustunda. Meðal annarra verður 

notast við kenningar van Gennep um innvígslusiði, kenningar Turner um jaðartíma og 

samkennd, Huizinga um leiki í sinni víðustu merkingu, Bakhtin um karnival og loks 

kenningar Eric Hobsbawm um tilbúnar hefðir. Sýnt er fram á tengsl þeirra skólasiða sem 

tíðkast í dag við eldri hefðir íslensku latínuskólanna. Einnig er fjallað um tengsl við hefðir og 

siði í norrænum framhaldsskólum í fortíð og nútíð. Loks verður gerð grein fyrir 

tilviksrannsókn (e. case study) sem gerð var á myndun og þróun skólasiða í Borgarholtsskóla, 

sem tók til starfa árið 1996.  

 Helstu niðurstöður eru að slíkir siðir verða til í samvinnu nemenda og skólayfirvalda. 

Auk þess eru slíkir siðir mikilvægir við að skapa samheldni innan skólasamfélagsins, sem svo 

aftur hefur jákvæð áhrif á veru nemenda innan skólanna. Hver framhaldsskóli á sér sína 

sérstöku siði sem hafa mótast innan hans, en líkt og sýnt verður fram á vísa íslenskir 

skólasiðir þó alltaf að einhverju leyti aftur í einhvern kjarna slíkra siða sem hefur þróast í 

gegnum aldirnar. Þannig eru slíkir siðir „hefð“ þrátt fyrir að vera endurskapaðir í hvert sinn 

sem nýr skóli tekur til starfa og þegar nýir nemendur byrja í skólunum. 
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Formáli 

 

Í þessari 60 eininga MA ritgerð í þjóðfræði er fjallað um íslenska skólasiði, þróun þeirra og 

mótun. Leiðbeinandi minn í þessu ferli var Terry Gunnell, prófessor í þjóðfræði við Háskóla 

Íslands og langar mig að þakka honum fyrir að því er virtist þrotlausa þolinmæði í minn garð. 

Ég vil líka þakka viðmælendum mínum og þeim sem svöruðu spurningaskrá þjóðháttardeildar 

um framhaldsskólasiði, sem Ágúst Georgsson átti stærstan þátt í að yrði að veruleika og á 

hann einnig þakkir skildar. Auk þess er vert að þakka þeim skólastjórnendum sem brugðust 

vel við spurningalista um busunar og dimission hefðir í þeim skólum sem höfðu ekki svarað 

spurningaskrá þjóðháttadeildar. Einnig vil ég þakka skólastjórnendum og öðru starfsfólki 

Borgarholtsskóla fyrir liðlegheit og að leyfa mér að vera viðstödd óopinberar hátíðir skólans, 

busun haustið 2011 og dimission vorið 2012. Loks langar mig að þakka fjölskyldu minni fyrir 

að umbera mig á meðan á öllu þessu ferli stóð. 

 

 

Inger Hallsdóttir og Kristján Baldvinsson, útskrift frá MR 1955 

   

 

Ég tileinka þessa ritgerð afa mínum, Kristjáni Baldvinssyni lækni, sem lést þann 12. mars 

2012. Hann var mér ómetanleg stoð í öllu mínu námi, hvort sem það var að hlusta á 

endalausar pælingar um allt milli himins og jarðar (sem er einmitt það sem þjóðfræðifagið 

fæst við) og eins yfirlestur hans á ritgerð eftir ritgerð. Auk alls þessa á ég honum og eiginkonu 

hans, ömmu minni, Inger Hallsdóttur kennara, mikið að þakka þegar kemur að áhuga mínum á 

skólasiðum. Þau útskrifuðust samtímis frá Menntaskólanum í Reykjavík vorið 1955 og var afi 
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sérstaklega óþreytandi við að deila með mér sögum af skólaárum þeirra þar. Það var einnig 

hann sem benti mér fyrst á það að það er ekki endilega það sem við lærum í 

kennslustundunum sem situr eftir, heldur hitt, sem gerist utan þeirra, eða eins og hann komst 

að orði í viðtali sem ég tók við þau hjónin í mars árið 2007:  

 

og það finnst mér með menntaskólann, það er ekki bara hvað maður er að læra í 

einstökum fögum, í tímunum, fólk lærir hvað af öðru og fólk fær ákveðin félagsþroska og 

félagshæfni á þessum árum (C060307, 2007:28). 

 

En það er einmitt trú mín að það sé hið óopinbera, það sem nemendur gera saman utan 

kennslustunda, sem hefur hvað mest að segja um upplifun nemenda af veru sinni í fram-

haldsskólum landsins. 

                          

 

Hafnarfjörður 2. maí, 2012 

Cilia Marianne Úlfsdóttir 



9 

 

Efnisyfirlit 

 

Útdráttur ..................................................................................................................................... 5 

Formáli ....................................................................................................................................... 7 

1. kafli Inngangur ..................................................................................................................... 12 

1.1 Rannsóknarspurningar og nálgun ................................................................................... 13 

1.2 Aðferðir og heimildir ..................................................................................................... 14 

2. kafli Hugtök og kenningar .................................................................................................... 16 

2.1 Helstu hugtök ................................................................................................................. 16 

2.1.1 Hópur ....................................................................................................................... 16 

2.1.2 Sjálfsmynd ............................................................................................................... 19 

2.1.3 Hefð ......................................................................................................................... 21 

2.1.4 Hátíð ........................................................................................................................ 24 

2.2 Hátíðir og vígslusiðir ...................................................................................................... 25 

2.3 Að vera á milli, í leik og hátíð ........................................................................................ 28 

2.4 Liminal/liminoid og tilbúnar hefðir ................................................................................ 36 

3. kafli Skólasiðir sem rannsóknarefni í þjóðfræði: Rannsóknarsaga ...................................... 43 

3.1 Inngangur ....................................................................................................................... 43 

3.2 Áhugi á upplifun ungmenna ........................................................................................... 45 

3.3 Rannsóknir á skólasiðum á Norðurlöndum .................................................................... 46 

3.3.0 Heimildir ................................................................................................................. 46 

3.3.1 Fræðileg umfjöllun um norræna skólasiði............................................................... 47 

3.4 Rannsóknir á skólasiðum á Íslandi ................................................................................. 52 

3.4.0 Heimildir ................................................................................................................. 52 

3.4.1 Fræðileg umfjöllun um íslenska skólasiði ............................................................... 54 

3.5 Niðurstöður ..................................................................................................................... 56 

4. kafli Skólasaga og skólasiðir á Norðurlöndum .................................................................... 58 

4.1 Inngangsorð .................................................................................................................... 58 

4.2 Latínuskólarnir á Norðurlöndum .................................................................................... 58 

4.2.1 Námstilhögun og aðbúnaður norrænna skólapilta ................................................... 59 

4.2.2. Skólasiðir í norrænu latínuskólunum ..................................................................... 59 

4.2.2.1 Innvígslur í norrænu latínuskólunum ............................................................... 60 

4.2.2.2 Brottfararsiðir í norrænu latínuskólunum ......................................................... 62 

4.2.2.3 Leikir og skemmtanir norrænna skólapilta ....................................................... 63 

4.3 Framhaldsskólar á Norðurlöndum í dag ......................................................................... 66 

4.3.1 Skólasiðir á Norðurlöndum í dag ............................................................................ 68 

4.3.1.1 Innvígslur á Norðurlöndum .............................................................................. 68 

4.3.1.2 Brottfararsiðir á Norðurlöndum........................................................................ 69 

5. kafli Skólasaga og skólasiðir á Íslandi ................................................................................. 75 

5.1 Inngangur ....................................................................................................................... 75 

5.2 Latínuskólarnir á Íslandi ................................................................................................. 75 

5.2.1 Aðbúnaður skólapilta og refsingar .......................................................................... 76 

5.2.2 Skólasiðir í latínuskólunum ..................................................................................... 77 

5.2.2.1 Innvígslur og þrautir latínuskólapilta ............................................................... 78 

5.2.2.2 Leikir og skemmtanir latínuskólapilta .............................................................. 80 

5.3 Framhaldsskólar á Íslandi í dag ...................................................................................... 84 

5.3.I Bekkjarkerfið ........................................................................................................... 86 



10 

 

5.3.I.a) Menntaskólinn í Reykjavík (1846) .................................................................. 86 

5.3.I.b) Menntaskólinn á Akureyri (1930) ................................................................... 86 

5.3.I.c) Verslunarskóli Íslands (1905, fyrstu stúdentar útskrifaðir 1945) .................... 88 

5.3.I.d) Menntaskólinn að Laugarvatni (1953)............................................................. 88 

5.3.II Aukinn fjölbreytileiki: áfangakerfið ....................................................................... 89 

5.3.II.a) Menntaskólinn við Hamrahlíð (1966) ............................................................ 89 

5.3.III Sameining bóknáms og hagnýts náms – fjölbrautaskólar ..................................... 90 

5.3.III.a) Fjölbrautaskólinn í Breiðholti (1975) ............................................................ 90 

5.3.1 Íslenskir skólasiðir í dag .......................................................................................... 92 

5.3.1.1 Innvígslusiðir í íslenskum framhaldsskólum .................................................... 93 

5.3.1.1 – a) Undirbúningstími .................................................................................. 96 

5.3.1.1 – b) Vígsludagurinn ...................................................................................... 99 

5.3.1.1 – c) Vígsluathöfnin ..................................................................................... 100 

5.3.1.1 – d) Viðurkenning ...................................................................................... 103 

5.3.1.2 Brottfararsiðir í íslenskum framhaldsskólum ................................................. 108 

5.3.1.2 – a) Undirbúningur ..................................................................................... 108 

5.3.1.2 – b) Að kveðja ............................................................................................ 111 

5.3.1.2 – c) Skólinn yfirgefinn ............................................................................... 113 

5.3.1.2 – d) Opinbera útskriftarathöfnin ................................................................. 114 

5.3.1.3 Aðrir siðir í íslenskum framhaldsskólum ....................................................... 117 

6. kafli: Borgarholtsskóli: Tilviksrannsókn ............................................................................ 127 

6.1 Inngangur ..................................................................................................................... 127 

6.2 Borgarholtsskóli: framhaldsskóli fyrir alla .................................................................. 128 

6.3 Upphaf og þróun skólasiða í nýjum framhaldsskóla .................................................... 130 

6.3.1 Innvígslusiðir í Borgarholtsskóla .......................................................................... 131 

6.3.2 Brottfararsiðir í Borgarholtsskóla .......................................................................... 139 

6.3.3 Aðrir siðir í Borgarholtsskóla ................................................................................ 146 

6.3.3 – a) Félög ........................................................................................................... 146 

6.3.3 – b) Skólaböll .................................................................................................... 149 

6.3.3 – c) Skóhlífadagar og Glæsiballið ..................................................................... 151 

6.3.3 – d) Samskipti milli skóla .................................................................................. 155 

6.3.3 – e) Þátttaka í félagslífinu .................................................................................. 159 

6.3.3 – f) Hversdagslífið í skólanum .......................................................................... 163 

7. kafli: Niðurstöður og lokaorð ............................................................................................. 166 

7.1 Íslenskir skólasiðir og tilgangur þeirra ......................................................................... 166 

7.2 Hvernig myndast hefðir og þróast í nýjum skóla? ....................................................... 169 

7.3 Að lokum ...................................................................................................................... 170 

Heimildaskrá .......................................................................................................................... 172 

Prentaðar heimildir ............................................................................................................. 172 

Rafrænar heimildir ............................................................................................................. 181 

Svör við spurningaskrá þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins um framhaldsskólasiði: ....... 184 

Hljóðrituð viðtöl ................................................................................................................. 186 

Munnlegar heimildir ........................................................................................................... 187 

Myndaskrá .............................................................................................................................. 188 

Myndir .................................................................................................................................... 190 

Viðaukar ................................................................................................................................. 202 

Viðauki 1.1 Spurningaskrá þjóðháttadeildar nr. 114 um framhaldsskólasiði. ................... 202 

Viðauki 2.1 Busareglur Borgarholtsskóla 2011 ................................................................. 204 

Viðauki 3.1 Helstu rit/bókarkaflar um íslenska framhaldsskóla ........................................ 205 

Viðauki 5.1 Gaudeamus igitur ........................................................................................... 208 



11 

 

Viðauki 5.2 Framhaldsskólar í stafrófsröð með upphafsári ............................................... 210 

Viðauki 5.3 Listi yfir algengar skammstafanir og styttingar á heitum íslenskra 

framhaldsskóla ................................................................................................................... 211 

Viðauki 6.1: Grunnmynd Borgarholtsskóla ....................................................................... 212 

Viðauki 6.2 Listi yfir áskoranir .......................................................................................... 213 

Viðauki 6.3 Dagskrá Skólhlífadaga vorið 2012 ................................................................. 214 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

1. kafli Inngangur 

Mannfólkið þarfnast þess að brjóta upp hversdaginn. Við notum hvert tækifæri sem gefst til 

þess að gera það. Í eldri samfélögum, þar sem samskipti voru mikil á milli allra einstaklinga, 

voru slíkir viðburðir eitthvað sem allt samfélagið tók þátt í sem heild. Í dag tilheyrum við 

stærri samfélögum þar sem minni tengsl eru á milli allra í samfélaginu. Á hinn bóginn 

tilheyrum við öll mismunandi smærri hópum innan samfélagsins, þar sem samskiptin eru 

nánari. Þótt vissulega séu til hefðir og siðir sem stór hluti samfélagsins tekur þátt í, líkt og 

jólahátíð og þjóðhátíðardagar, þá eiga þessir minni hópar sér einnig sínar eigin hefðir og siði.  

 Ætlunin er að fjalla um einn slíkan hóp í þessari ritgerð. Sá hópur er það samfélag sem 

verður til innan framhaldsskóla Íslands. Þessi samfélög eru mikilvæg ekki síst vegna þess að 

innan þeirra myndast oft vinskapur sem endist út ævina, eða líkt og Kristján Baldvinsson, 

stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík 1955, komst að orði: „stúdentaárgangurinn okkar, 

hann hittist ekki bara þegar eru stúdentsafmæli, heldur tvisvar þrisvar á hverjum vetri og gerir 

eitthvað sameiginlega og þátttakan í því er ótrúlega góð“ (C060307, 2007), en þetta viðtal var 

tekið árið 2007 og því var rúmlega hálf öld síðan skólagöngu Kristjáns lauk. Böndin sem 

Kristján lýsir eru greinilega sterk og myndast ekki síst fyrir tilstilli þeirra siða og hátíða sem 

eiga sér stað innan skólasamfélagsins meðan á náminu stendur. 

 Í áðurnefndum skólasamfélögum eru tvær gerðir hátíða (Ekrem, vefsíða án ártals): 

Annars vegar eru það hinir opinberu sem eru skipulagðir og búnir til af yfirvöldum innan 

skólanna, eins og skólasetning á haustin og útskrift að vori. Hin gerðin sem getur jafnvel haft 

enn meira gildi fyrir unga meðlimi hópsins eru óopinberu hátíðirnar eins og busun, dimission 

og annað sem skipulagt er af nemendum sjálfum. Það eru slíkar hátíðir ásamt öðrum smærri 

viðburðum sem eru burðarásinn í þessari ritgerð. Fjallað verður um tilurð og hlutverk slíkra 

hefða og siða í köflum 4-6. 

 Eitt sem þó verður ávallt að hafa í huga í allri umfjöllun um skólasiði er lengd viðveru 

einstaklinga innan skólasamfélagsins. Framhaldsskólanám er yfirleitt á bilinu þrjú til fjögur 

ár. Terry Gunnell, leiðbeinandi höfundar, sagði frá því á einum fundi okkar að hann hefði eitt 

sinn haldið fyrirlestur um skólasiði. Á þeim fyrirlestri var honum bent á af hlustendum að 

siðir sem hann væri að lýsa væru ekki lengur við lýði (Gunnell, 2012). Í stuttu máli þá þarf að 
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muna að breytingar innan þessara samfélaga eru því örar, enda er ungt fólk öllu jafna 

nýjungagjarnt. Eins eru skólastjórnendur oft að reyna að stýra framkvæmd slíkra hátíða, 

meðal annars með það í huga að draga úr drykkju og öðru sem snýr að ímynd skólanna út á 

við. Þó má velta upp þeirri spurningu í kjölfarið hvort það sé raunverulega hægt að tala um 

hefðir í slíkum síbreytilegum samfélögum eins og hér er verið að fjalla um, en um 

skilgreiningar á hefð og öðrum hugtökum verður fjallað sérstaklega í kafla 2 hér á eftir og 

einnig samhliða annarri umfjöllun í ritgerð þessari.  

1.1 Rannsóknarspurningar og nálgun 

Þegar umfjöllunarefni er valið er mikilvægt að áhugi á efninu sé til staðar. Höfundur skrifaði 

lokaritgerð í BA námi um hefðir og siði í Menntaskólanum í Reykjavík þar sem hún stundaði 

nám á árunum 1998-2003. Áhuginn á skólasiðunum var því til staðar. Þegar Terry Gunnell 

kom með þá tillögu að Borgarholtsskóli yrði fyrir valinu sem tilviksrannsókn í MA-ritgerðinni 

vöknuðu ýmsar spurningar. Menntaskólinn í Reykjavík er elsti framhaldsskóli landsins og 

sem slíkur á hann sér langa sögu. Borgarholtsskóli var hins vegar fyrst settur haustið 1996 og 

á sér því ekki aldagamlar hefðir sem hægt var að fjalla um. Þó kom skýrt fram í viðtali sem 

tekið var árið 2001 að siðir voru að verða til (T080502, 2002). Þá vaknaði sú hugmynd að 

áhugavert væri að fjalla um það hvernig slíkir siðir verða til og þróast, ekki síst í nýjum skóla 

og afaverju. Það var því sú rannsóknarspurning sem varð fyrir valinu og fjallað verður um í 

kafla 6 hér á eftir. En siðir af þessu tagi þarf að skoða í víðara samhengi og þótti höfundi 

nauðsynlegt að skoða hvernig slíkum siðum er almennt háttað í landinu í dag. Þannig var 

tilkomin almenn umfjöllun um íslenska skólasiði sem fram kemur í kafla 5. Því má segja að í 

raun hafi verið um tvær rannsóknarspurningar að ræða í ritgerðinni; 

 

1. Hverjir eru helstu siðir og hefðir sem framhaldsskólar Íslands eiga sameiginlega og 

hver er tilgangurinn með þeim? 

2. Hvernig myndast og þróast slíkir siðir þegar nýr skóli tekur til starfa? 

 

Þetta eru þær spurningar sem hafðar voru til hliðsjónar þegar þessi ritgerð var unnin. Leitað 

var eftir svörum víða og hér á eftir verður farið yfir þær leiðir sem höfundur nýtti sér við 

heimildaöflun. 
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1.2 Aðferðir og heimildir 

 

Við gerð rannsóknarinnar sem ritgerðin byggist á var litið til viðhorfs tveggja hópa. Annars 

vegar voru það skólastjórnendur og aðrir starfsmenn framhaldskólanna. Leiðbeinandi 

höfundar, Terry Gunnell, hafði skoðað íslenska skólasiði veturinn 2001-2002 (sjá kafla 3.4.1). 

Tóku hann og aðstoðarmaður hans, Helga Einarsdóttir, viðtöl við skólastjóra og nemendur í 

öllum framhaldsskólum landsins (Gunnell, 2006:825). Við gerð þeirrar rannsóknar sem þessi 

ritgerð byggist á fékk höfundur aðgang að þeim gögnum sem þá söfnuðust. En eins og bent 

var á breytast siðir ört innan skólasamfélaganna og því var nauðsynlegt að uppfæra þau gögn 

sem Terry Gunnell og Helga söfnuðu, því tók höfundur sjálfur viðtöl skólaárið 2011-2012 við 

Guðrúnu Ragnarsdóttur, kennara í Menntaskólanum í Hamrahlíð og Bryndísi Sigurjónsdóttur 

skólameistara í Borgarholtsskóla og forvarnar- og félagsmálafulltrúana Guðný Maríu 

Jónsdóttur, Hönnu Björg Vilhjálmsdóttur og Sigurð Þóri Þorsteinsson, einnig í 

Borgarholtsskóla. Þetta fólk lifir og hrærist í samfélaginu sem er að finna innan hvers skóla, 

án þess þó að vera fyllilega samþykkt af nemendum sem hluti þess. Auk þess var notast við 

lýsingar nemenda sjálfra af upplifun sinni af þessum hátíðum, hefðum og siðum sem eiga sér 

stað innan skólasamfélagsins. Þar var meginuppistaðan svör við nýrri spurningaskrá 

þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins um framhaldsskólasiði sem einnig var lögð fyrir 

nemendur skólanna skólaárið 2011-2012. Höfundur lagði grunn að samningu þeirrar 

spurningaskrár með dyggilegri aðstoð Ágústs Georgssonar, fagstjóra þjóðhátta.
1
 

Spurningalistinn var sendur í alla framhaldsskóla landsins og þeir nemendur sem náð höfðu 

átján ára aldri beðnir að svara honum.
2
 Auk þess var spurningalistinn kynntur í fjölmiðlum í 

þeirri von að fyrrverandi nemendur svöruðu honum. Þetta var gert til að hægt væri að skoða 

þær breytingar sem hafa átt sér stað í skólasiðum. Þegar unnið var að ritgerðinni vorið 2012 

höfðu svör borist frá núverandi nemendum í fimmtán framhaldsskólum. Þessi svör eru 

meginuppistaðan í umfjöllun í kafla 5.3.1 þar sem fjallað er um form og tilgang íslenskra 

nútímaskólasiða. Þegar unnið var að gerð þeirra taflna sem birtast í 5 kafla (tafla 5.1 á bls. 105 

og tafla 5.2 á bls. 115) var einnig haft samband við skólameistara í þeim skólum þaðan sem 

ekki höfðu borist svör við spurningarlistanum og þeir beðnir að svara spurningum um busanir 

annars vegar og dimission hins vegar. Því til viðbótar voru tekin viðtöl árið 2012 við Margréti 

Sigvaldadóttur, Alexander Harðarson og Egil Kaktus Þorkelsson Wild sem öll hafa verið við 

                                                 
1
 Sjá má spurningalistann í heild sinni í viðauka 1.1. 

2
 Ástæðan fyrir aldursmörkunum er einfaldlega að börn ná fullræðisaldri þá og því þurfti samþykki foreldra ekki 

að vera til staðar. 
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nám í Borgarholtsskóla. Þar að auki voru gerðar þrjár vettvangsathuganir skólaárið 2011-

2012. Annars vegar var höfundur viðstaddur busavígslur í Menntaskólanum í Hamrahlíð og 

Borgarholtsskóla haustið 2011 og hins vegar var fylgst með dimission í Borgarholtsskóla 

vorið 2012. Í þessum vettvangsathugunum voru nemendur skólanna liðlegir við að svara 

ýmsum spurningum varðandi það sem fram fór.  

 Í næsta kafla ritgerðarinnar verður fjallað um helstu hugtök (hóp, sjálfsmynd, hefð og 

hátíð) og kenningar (innvígslusiði, jaðartíma, leikja og karnival kenningar og tilbúnar hefðir) 

sem stuðst verður við í umfjölluninni sem fylgir á eftir. Í 3. kafla verður farið yfir 

rannsóknarsögu skólasiða á Norðurlöndum og á Íslandi. Í 4. kafla og í upphafi þess 5. verður 

farið yfir skólasiði eins og þeir voru í gömlu latínuskólunum bæði á Norðurlöndum og á 

Íslandi. Auk þess verður fjallað um norræna skólasiði eins og þeir eru í dag í seinni hluta 

fjórða kafla. En eins og bent var á að að framan er meginviðfangsefni þessarar ritgerðar 

íslenskir skólasiðir og umfjöllunin er af tvennum toga. Í seinni hluta fimmta kafla er farið yfir 

helstu hátíðir, siði og hefðir sem tíðkast innan íslenskra framhaldsskóla í dag og að mestu 

stuðst við svör við spurningaskrá þjóðháttadeildar. Í sjötta kafla verður hins vegar einn skóli 

tekinn fyrir sem tilviksrannsókn (e. case study). Vorið 2002 tók Terry Gunnell viðtal við 

þáverandi aðstoðarskólameistara Borgarholtsskóla, Bryndísi Sigurjónsdóttur (T080502, 

2002). Þá var skólinn að ljúka sínu sjötta starfsári og allar hefðir og siðir enn í mótun innan 

skólans. Dimission hafði farið fram þrisvar og busun fimm sinnum. Nemendur voru enn að 

skapa sér sína eigin siði. Þetta viðtal er grundvöllur fyrir því að sú ákvörðun var tekin að 

áhugavert rannsóknarefni væri að skoða hvernig hátíðir, hefðir og siðir verða til í nýjum skóla 

og hvað sé í raun hægt að kalla siði og hefðir í svo ungum skóla. Þetta er það sem fjallað er 

um í 6. kafla. Uppbyggingin í þessum kafla er sú sama og í umfjöllun um íslensku skólasiðina 

en þar að auki er verið að rekja þær breytingar sem átt hafa sér stað á þeim áratug sem liðinn 

er síðan Terry Gunnell tók þetta viðtal. Í kafla 7 verður svo farið yfir helstu niðurstöður sem 

fengust með rannsókninni. En líkt og fyrr segir er nú komið að því að ræða þann grunn sem 

umræðan í ritgerðinni byggir á, það eru þau hugtök og kenningar sem notast er við í köflum 4-

6. 
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2. kafli Hugtök og kenningar 

 

2.1 Helstu hugtök 

Áður en lengra er haldið í umræðunni um skólasiði er gott að skoða aðeins helstu hugtök sem 

notuð verða í umfjöllun hér á eftir. Þessi hugtök eru hópur (eða samfélag), sjálfsmynd, hefð og 

loks hátíð. Hugtökin skipta miklu máli í allri umfjöllun sem hér fer á eftir um skólasiði. Þau 

verða skoðuð hvert fyrir sig og einnig gerð tilraun til að sýna fram á það hvernig þau eru 

samverkandi, og skipta máli þegar við ræðum um siði og „ekki“ siði, siði sem eru „búnir til,“ 

eins og hefur gerst í framhaldsskólum á Íslandi. 

 

2.1.1 Hópur  

Hópur (eða samfélag
3
) er hugtak sem er mjög viðeigandi að huga að þegar skoða á 

framhaldsskólasiði og tilgang þeirra. Samkvæmt íslenskri orðabók þá merkir orðið samfélag 

stærri eða smærri hóp manna sem lifa saman, samtímis, á sama stað, í sama ríki og svo 

framvegis (Mörður Árnason, 2007:823). Skilgreining Homans á hópum passar vel við þessa 

skýringu en samkvæmt henni eru hópar: 

 

[A] number of persons who communicate with one another, often over a span of time, and 

who are few enough so that each person is able to communicate with all the others, not at 

second-hand through other people, but face-to-face. 

(Homans, 1950:1) 

 

Þó má benda á að einnig má tala um annarskonar samfélög sem ekki eru svo bundin við 

ákveðin svæði eða bein samskipti á milli meðlima innan þess. Þannig eru til hópar sem byggja 

á öðru en búsetu eða líkamlegri návist einstaklinganna. Til dæmis má nefna hópa fræðimanna 

innan sömu fræðigreinar eða samfélög sem myndast á vefnum í kringum ýmiskonar 

                                                 
3
 Dorothy Noyes leggur til að það sé betra að nota orðið samfélag (e. community) um hópa í nútímasamfélögum 

og byggir það á kenningum Hobsbawm og Ranger (1984) um tilbúnar hefðir og kenningum Anderson (1983) um 

tilbúin samfélög (sjá Noyes, 2003:26-33). 
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áhugamál. Það sem greinir þessar lýsingar á hópum frá eldri skýringum er krafan um bein 

samskipti, samkvæmt nýrri skilgreiningum geta einstaklingar tilheyrt sama hóp án þess að 

hittast augliti til auglitis (Noyes, 2003:12-13 og 16-19). Þannig má segja að hópur eða 

samfélag séu jafn teygjanleg hugtök og hefð sem rætt verður um síðar. Ein besta 

skilgreiningin sem nær utan um hópa, samfélög og hefð er skilgreining Alan Dundes á 

hópum:  

 

The term ‘folk’ can refer to any group of people whatsoever who share at least one 

common factor. It does not matter what the linking factor is – it could be a common 

occupation, language or religion – but what is important is that a group formed for 

whatever reason will have some traditions which it calls its own. In theory a group must 

consist of at least two persons, but generally most groups consist of many individuals. A 

member of the group may not know all other members, but he will probably know the 

common core of traditions belonging to the group, traditions which help the group to have 

a sense of group identity (Dundes, 1965:2). 

 

Í stuttu máli getur hópur (eða samfélag í nútímaskilningi) því fræðilega samanstaðið af tveim 

einstaklingum, sem eiga að minnsta kosti eitthvað eitt, oft einhverja hefð, sameiginlegt. Þessar 

sameiginlegu hefðir eru svo það sem skapar sjálfsmynd (e. identity) hópsins út á við.  

 Við sýnum þannig fram á tilvist hóps með því að sýna fram á að hann eigi sér hefðir 

sem sameina einstaklinga innan hans og skilja hann frá öðrum hópum (Handler í Noyes, 

2003:7). Eins og Barbro Klein segir; „symboler kan både förknippas med förhärligande av 

den egna gruppen och uteslutning av andra“ (Klein, 1997:17-18). Það eru slíkir hópar með 

sameiginlegar hefðir sem eru grundvöllur að skilgreiningu Dan Ben-Amos á þjóðfræði sem 

„artistic communication in small groups“ (Ben-Amos, 1971:13) en með henni gerði hann 

tilraun til þess að taka skrefið frá hugtakinu þjóð (e. folk) sem hafði, meðal annars í kjölfar 

seinni heimsstyrjaldar, fengið sífellt neikvæðari merkingu (Noyes, 2003:11 og Korff, 2004). 

Þannig felur hugtakið hópur í sér ákveðinn hóp fólks sem notar hefðir sínar til að skilgreina 

sig og aðskilja frá öðrum, auk þess sem einstaklingar innan hans eiga sér eitthvað sem 

sameinar hópinn sem eina heild.  

 Í kjölfar performans-kenninga á sjöunda áratug síðustu aldar var farið að leggja meiri 

áherslu á flutning efnis og þar kom önnur skilgreining Ben-Amos um þjóðfræðilegt efni sterk 

inn. Samkvæmt Ben-Amos verða: „both performers and the audience have to be in the same 

situation and be part of the same reference group„ (Ben-Amos, 1971:12). Þannig er ætlast til 
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þess að meðlimir hóps þekki þær hefðir sem sameina hann og kunni að fara með þær á 

„réttan“ hátt. Ef einhver ætlar sér inngöngu í nýjan hóp er grundvöllurinn fyrir því að hann sé 

samþykktur oft að hann læri að hegða sér rétt, samkvæmt þeim reglum sem hópurinn setur. 

Hversu auðvelt er fyrir einstakling að koma nýr inn í hóp fer svo eftir því hversu auðveldlega 

viðkomandi tileinkar sér þær reglur og hefðir sem gilda innan hópsins. Noyes telur upp í grein 

um hópa við hvaða aðstæður hópar geta myndast: 

 

The group created in everyday interaction, the group united by common interest, the 

group made by exoteric ascription, the bounded descent group, the group defined by 

territory, the gendered peer group, the group as a category of political and touristic 

representation, and the group emerging from performance... (Noyes, 2003:10). 

 

Noyes segir þó að þessi listi sé engan veginn tæmandi en hann gefur ágæta hugmynd um 

fjölbreytileika þeirra hvata sem liggja að baki hópamyndun.  

 Til þess að flækja hugmyndina um hópa enn frekar má svo benda á það að við 

tilheyrum öll fleiri en einum hóp. Þannig getum við talað um fjölskylduna sem hóp, vinir 

tilheyra einnig hópum og svo eru hópar þeirra sem starfa eða stunda nám saman; jafnvel 

þjóðir eru hópar. Hverjum hóp fylgja svo ákveðnar reglur og rétt hegðun sem er mismunandi 

á milli þeirra hópa sem við tilheyrum, þannig að við erum sífellt að skipta um hlutverk til þess 

að sýna af okkur þá mynd sem á við hverju sinni (Goffman, 1959). Þessi mynd eða hlutverk 

sem við tökum okkur er svo hluti af því hvernig við sjáum, eða viljum að aðrir sjái okkur. 

Þannig má segja að hópar séu einn hluti af sjálfsmyndarsköpun okkar. En hópar eru ekki 

heldur einsleitir (Noyes, 2003:13); innan hvers hóps eru ólíkir einstaklingar sem hafa ólík 

markmið og gegna ólíkum hlutverkum innan hópsins. Innan hópa eru líka yfirleitt skýrt 

afmarkaðar stéttaskiptingar. Sem dæmi má nefna að innan þess samfélags sem myndast innan 

framhaldsskóla er stéttaskiptingin augljós. Efst eru skólastjórnendur, svo kennarar, næst þeir 

nemendur sem sitja í stjórnum nemendafélaga eða nemendaráðum og loks hinn almenni 

nemandi. Hinir almennu nemendur skiptast svo enn frekar eftir því hversu lengi þeir hafa 

tilheyrt hópnum eða aldri, þannig eru nýnemar öllu jafna neðst í virðingarstiganum á meðan 

þeir sem komnir eru á sitt síðasta námsár eru ofar.
4
 Einnig getur stéttaskipting meðal nemenda 

byggt á virkni nemenda í íþróttum eða skemmtanalífi.  

                                                 
4
 Þetta sést vel á því að þeir sem veljast í stjórnir nemendafélaga eru yfirleitt komnir hvað lengst í sínu námi. 

Hins vegar getur gerst, sérstaklega í skólum þar sem er bekkjarkerfi, að þeir sem taka lengri tíma í námið geta 

verið utanveltu vegna þess og þannig fallið utan við eða neðar í virðingastigann innan skólans. 
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 Þar sem hópar eru sífellt að reyna að aðgreina sig frá öðrum hópum er viss hætta á því 

að það valdi misskilningi og skilningsleysi á milli hópa. Slíkt skilningsleysi getur haft 

margskonar afleiðingar. Eins og Noyes bætir við skiljum við stundum ekki hegðun annars 

hóps og hætta er á því að við misskiljum því merki þeirra: 

 

Anglo-Americans accustomed to looking one another straight in the eye understand the 

respectful averted gaze of Asians as ‘shifty-eyed,’ or WASPs accustomed to wider 

interactive distance and more monophonic turn-taking complain of ‘pushy Jews’ (Noyes, 

2003:28). 

 

Þannig geta skapast deilur á milli hópa, byggðar á misskilningi. Stundum skiljum við ekki 

hina og finnst þeir jafnvel vera kjánalegir eða grunum þá um græsku. En það eru þessi atriði 

sem skilja á milli sem verða til þess að svokallaðar steríótýpur verða til, þar sem við tökum 

það sem okkur finnst ólíkt okkur við aðra hópa og sköpum ýkta ímynd af meðlimum þess 

hóps. Slíkar ímyndir geta svo átt þátt í sjálfsmyndarsköpun hópsins, þar sem þeir annað hvort 

hafna algerlega sýn hinna á sig eða gera í því að gangast við ímyndinni. Ljóst er að hópar eiga 

stóran þátt í því hvernig við sjáum okkur sjálf og aðra í daglegu lífi.  

  

2.1.2 Sjálfsmynd 

Líkt og fram kom hér að framan eiga hópar mikinn þátt í að mynda sjálfsmynd. En 

sjálfsmyndir eru mismunandi; það er hægt að tala um sjálfsmynd einstaklings svo og 

sjálfsmynd hópa. Jacques Lacan fjallar um spegilsjálfið sem við myndum þegar við 

uppgötvum spegilmynd okkar og uppgötvum þannig okkur sjálf sem aðskilin frá umhverfinu. 

Þetta spegilsjálf þróast svo og verður félagslegt sjálf, þar sem samfélagið verður að speglinum 

sem við speglum okkur í (Lacan, 1977:1-2). Þetta félagslega sjálf, eða sjálfsmynd 

einstaklingsins er þannig mótuð af umhverfinu eins og Dundes skrifar: „[t]here can be no self 

without other, no identity of group A without group B“ (Dundes, 1989:6). Þannig má segja að 

við myndum okkur hugmynd um „viðeigandi hegðun“ í þeirri hegðun sem viðgengst innan 

okkar eigin hóps. Við sjáum líka hvernig óæskileg hegðun er með því að fylgjast með hinum 

hópunum. Líkt og Dundes bendir á, þá: 

 

The word ‘identity’ derives from the latin word idem meaning ‘the same’ but it has been 

painfully obvious in all the discussions of the term that its definition depends as much 

upon differences as upon similarities (Dundes, 1989:3). 
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Þannig myndast sjálfsmynd aðallega í gegnum það sem aðgreinir okkur frá öðrum. Börn eru 

börn því þau eru ekki fullorðin, konur eru konur vegna þess að þær eru ekki karlmenn, 

Íslendingar eru Íslendingar vegna þess að þeir eru ekki Danir. En segja má að sjálfsmynd sé í 

raun hlutverk sem við leikum, og hvernig við leikum það ræðst af þeim viðbrögðum sem við 

fáum frá þeim sem í kringum okkur eru. Þú getur í raun aldrei skilgreint eitt hlutverk nema 

hafa annað gagnstætt hlutverk, hvernig útskýrir þú til dæmis hvað það merkir að vera kona ef 

þú getur ekki notað hvað það merkir að vera karlmaður (Mead, 1958:12)?  

 Kyn er eitt af þeim hlutverkum sem við leikum: 

 

... gender is in no way a stable identity. [...] rather, it is an identity tenuously constituted 

in time [....] gender is instituted through the stylization of the body and, hence, must be 

understood as the mundane way in which bodily gestures, movements, and enactments of 

various kinds constitute the illusion of an abiding gendered self (Butler, 2003:154). 

 

Samfélagið segir okkur því hvernig kynhlutverki, líkt og öðrum, er háttað. Líkt og Dundes 

bendir okkur á þá er kynhlutverk eitthvað sem er kóðað alveg frá upphafi: stelpur eru klæddar 

í bleikt, strákar í blátt. Við sjáum þetta einnig í þeim leikjum sem börn leika, stelpur fara í 

mömmuleik og snúsnú á meðan strákar leika sér að bílum og í byssuleikjum (Dundes, 

1989:16).  

 En kyngervi er aðeins hluti af sjálfsmynd okkar og samkvæmt Dundes ætti í raun ekki 

að tala um eina sjálfsmynd heldur: 

 

... that identity, both personal and social, is decidedly multiple in nature. There are many 

personal identities and many social identities. At some amusement parks, one can find a 

battery of different mirrors. In one, a person looks tall, in another short, in a third, skinny, 

a fourth, fat, etc. Which is the real person? I would think that all the images are real in 

some sense and these diverse mirrors would constitute an apt metaphor for the 

complexities of multiple personal identities (Dundes, 1989:6). 

 

Þannig er það eitthvað sem hugtökin sjálfsmynd og hópar eiga sameiginlegt: við tilheyrum 

mörgum hópum og sjálfsmyndum og hverjum hóp/sjálfsmynd fylgir ákveðið hlutverk. Sama 

manneskjan getur verið barn, maki, foreldri, vinnufélagi og vinur á sama tíma. Í hverju 

hlutverki fyrir sig felst svo ákveðin sjálfsmynd, það hvernig við viljum og teljum að aðrir sjái 
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okkur. Eins og bent var á í kafla 2.1.1 þá er hluti af því sem skapar sjálfsmyndina það að 

þekkja þær hefðir og þá siðir sem því fylgja.  

 Dundes nefnir áhugavert dæmi um þau áhrif sem fyrirframgefnar hugmyndir um 

ákveðin hlutverk geta haft á sjálfsmynd einstaklings: í BNA er talað um að einstaklingur í 

yfirvigt sé ávallt geðgóður, þannig getur einstaklingur, sem ekki er geðgóður að eðlisfari, 

tekið upp á því að uppfylla þessa hugmynd um steríótýpu síns hóps (Dundes, 1989:24). Þetta 

sama getur átt við um íslenska framhaldsskólanema. Til eru steríótýpur fyrir skólana sem er 

þá yfirleitt viðhaldið af þeim skólum sem eiga í mestum samskiptum. Þegar höfundur var í 

Menntaskólanum í Reykjavík var talað um að MR-ingar væru nördar og við gerðum okkar 

besta til að viðhalda þeirri ímynd út á við með klæðaburði og hegðun. Eins var reiknað með 

því að MH-ingur væri listaspíra og að Verslingur væri í nýjustu tísku og keyrði um á bíl sem 

mamma og pabbi gáfu honum. Þrátt fyrir að þessar steríótýpur sem til eru eigi ekki við um 

alla einstaklinga innan hópsins er gert í því að viðhalda þeim út á við. Að sjálfsögðu eru líka 

til dæmi um það að einstaklingar geri í því að brjóta þessar steríótýpur niður. Veit höfundur til 

dæmi um að stelpa sem stundaði nám við Verslunarskólann gerði í því að mæta í fötum 

keyptum í Spútnik og að setja sitt hvorn augnskuggann á hvort auga fyrir sig, allt til að brjóta 

gegn þeirri hugmynd að Verslingar gengju bara í fötum úr „17“ og stúlkur í VÍ væru alltaf til 

fyrirmyndar þegar kæmi að förðun. Steríótýpur auðvelda okkur að skapa mynd af hópi sem 

við tilheyrum ekki auk þess sem þær geta auðveldað okkur að hegða okkur „rétt,“ það er að 

segja eins og hinn hópurinn ætlast til af okkur og jafnvel okkar eigin. 

 Líkt og fram kom í skilgreiningu Dundes hér að framan (2.1.2, skilgreining á hópum) 

þá má tengja saman þessi þrjú hugtök; hefð, samfélag og sjálfsmynd að því leyti að innan 

hvers hóps (eða samfélags) ríkja ákveðnar hefðir sem aðstoða okkur við skapa hóp-sjálfsmynd 

og viðhalda henni. Hefðir eru því mikilvægur hluti af því hvernig við sköpum og viðhöldum 

sjálfsmynd hópa og einstaklinga. En hvað er hefð? 

 

 

 

 

2.1.3 Hefð 

„History is not the past: it is an artful assembly of materials from the past, designed for 

usefulness in the future.“ Þannig kemst Henry Glassie að orði í kafla sem hann skrifar um 

hefð (2003:176). Það má segja að það sama eigi við um hefð og sögu í þessu tilfelli, hefð er 
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eitthvað sem við tökum úr fortíðinni og setjum í viðeigandi samhengi í nútíðinni. Margar þær 

hefðir sem eru til staðar í íslenskum framhaldsskólum í dag vísa í eldri hefðir en engu að síður 

eru aðrar hefðir sem hafa horfið vegna þess að þær hafa ekki lengur átt við í því samfélagi 

sem skólarnir eru hluti af í dag. Auk þess eru til hefðir sem eru greinilega nýjar, en eru engu 

að síður kallaðar hefðir. En hvað þarf að vera til staðar til að hægt sé að kalla „hefð“ hefð? 

 Hefð, samkvæmt íslenskri orðabók, merkir rótgróinn siður (Mörður Árnason, 

2007:372). Það er að segja, það sem um er að ræða er eitthvað sem hefur verið endurtekið það 

oft að allir taka því sem gefnum hlut, einhverju sem hefur „alltaf“ verið svona (sem á 

skiljanlega ekki við „siði“ í nýjum framhaldsskóla). Enska orðið yfir hefð, tradition, merkir 

samkvæmt ensk-íslenskri orðabók erfðavenja eða siður sem haldist hefur óbreyttur í marga 

ættliði (Sören Sörenson, 1999:1110). Hefðir geta tíðkast hjá einum manni, innan einnar 

fjölskyldu, innan eins hóps, samfélags eða þjóðar. Hefð er eitt af þeim hugtökum sem rökræða 

má fram og til baka: í hversu margar kynslóðir þarf eitthvað að vera gert til að vera talið hefð? 

Ef nýr framhaldsskóli tekur til starfa og það er ákveðið að busa þar, er það hefð? Vissulega er 

verið að vísa í eldri hefðir sem tíðkast annars staðar, en hversu lengi þarf að busa í nýja 

skólanum til að hægt sé að ræða um hefð þar? Hversu fastar þurfa skorðurnar að vera á 

viðburðinum til að um hefð sé að ræða?  

 Þrátt fyrir mikilvægi hefðarhugtaksins fyrir þjóðfræði þá hafa ýmsir bent á að fátt sé 

um svör þegar leitast er við að fá fullnægjandi skýringar á hugtakinu sjálfu. Áherslan hefur 

verið á að skilgreina mismunandi hefðir, t.d. sagnahefð, handverkshefð ákveðinna hópa, 

innvígsluhefðir o.s.frv. en fátt um verk þar sem fjallað er um hefð sem regnhlífarhugtak (sjá 

t.d. Ben-Amos, 1984, Glassie, 2003 og Oring, í prentun). 

 Elliott Oring gerir tilraun til að breyta þessu í grein sem kemur út árið 2012. Þar setur 

hann fram skilgreiningu á hefð þar sem hann fjallar um það hvað geri hefðir að hefðum: 

 

Traditions are traditions only by virtue of some process that makes them so. Process 

creates products. Without the process, traditions would be indistinguishable from all other 

cultural ideas and practices [....] The process of tradition, I contend, is the process of 

cultural reproduction. Cultural reproductions refers to the means by which culture is 

reproduced in transmission and repetition (Oring, í prentun:222). 

 

Þarna greinir Oring frá því að hefðir séu ferli og í raun endurvinnsla á eldri aðgerðum. Hann 

bætir við að það sem fólk ákveður að viðhalda sem hefð sé svo beintengt túlkun þess á sinni 

eigin fortíð: „How people imagine their pasts contributes directly to the maintenance and 
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modification of past beliefs and practices“ (Oring, í prentun:228) Þannig hefur fyrri reynsla 

áhrif á það hverju er viðhaldið. Reynslan sýnir fólki hvað það er sem virkar, þrátt fyrir að ekki 

liggi alltaf í augum uppi hvers vegna. Þannig má segja að ástæðan fyrir því að busanir eru 

þekktar í einhverju formi eða gerð í öllum framhaldsskólum landsins sé sú að siðurinn vísar 

aftur til fortíðar og hefur þannig gildi innan hópanna. Það að nýir skólar skuli taka upp busanir 

þrátt fyrir að ekki sé verið að vísa beint aftur í þeirra fortíð sýnir bara enn fremur fram á styrk 

og nauðsyn hefðanna. Oring setur fram svar í grein sinni við þeim spurningum sem settar voru 

fram hér að framan „The traditional is what people claim their tradition to be“ (Oring, í 

prentun:226), og allt annað sé bara óþarfa flækjur.  

 Glassie segir: „...tradition [....] [is] created by individuals out of experience. They have 

reasons for their actions, and their actions entail change“ (2003:180), og undirstrikar þar með 

að hefðir eru manngerðar og þjóna alltaf ákveðnu hlutverki. Þetta hlutverk felst meðal annars í 

því að skilja á milli hópa; hefðir sem einn hópur hefur eru ekki eins og hefðir annars hóps eins 

og Glassie segir:  

 

... it is enough to say that culture and tradition are alike in that they are constructed by 

individuals and in that they are constructed differently by people who, as a consequence 

of interaction within different environments, develop ways that, being shared to a degree 

of mutual comprehension, serve to draw them together, while distinguishing them from 

others (Glassie, 2003:180). 

 

Þannig að þrátt fyrir að vissan kjarna hefða megi finna á milli hópa, eins og hinna íslensku 

framhaldsskóla, þá er alltaf hægt að greina, þegar nánar er að gáð, ákveðinn mun. Busun í 

Borgarholtsskóla er ekki eins og í Menntaskólanum í Reykjavík, dimission er ekki eins í 

Menntaskólanum á Laugarvatni og í Kvennaskólanum, og nemendur vilja það ekki heldur því 

að hluti þess hlutverks sem hefðir gegna er að skilja á milli hópa: „svona gerum við, en ekki 

þið.“   

 Endanleg niðurstaða um það hvað hefð sé verður sennilega seint fundin en eitt nýtilegt 

viðhorf er að hefð sé eitthvað sem er endurtekið og að hver endurtekning vísi í einhvern fyrri 

atburð. Hefðir eru þó alltaf eitthvað sem tilheyrir hópum: hver hópur á sínar hefðir sem eru 

ólíkar hefðum annarra hópa líkt og nefnt var að framan. Ein gerð slíkra hefða sem notaðar eru 

til að skilgreina hópa, sjálfsmynd og hefðir út á við eru hátíðir sem fjallað verður um næst. 
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2.1.4 Hátíð 

Hátíð er orð sem allir þekkja, notað um sérstakar hefðir sem flestar eiga það sameiginlegt að 

hafa einhverja djúpstæða merkingu fyrir þátttakendur. Þær hátíðir sem mannfólkið hefur 

skapað eru fjölbreyttar og margvíslegar. En hvað merkir orðið sjálft og hvaðan kemur það? 

Þegar orðið hátíð er leitað uppi í íslenskri orðabók fáum við eftirfarandi skýringu: „vegleg 

samkoma, oft í tilefni tímatalstengdra, trúarlegra eða þjóðminningarlegra atburða“ (Mörður 

Árnason, 2007:370). Þessar veglegu samkomur eru mikilvægur þáttur í því að brjóta upp árið 

og/eða til að marka breytingar (á stöðu eða í samfélagi) og eru margvíslegar.  Í íslenskri 

orðsifjabók er hátíð lýst svo; „(stutt) tímabil fagnaðar eða helgi“ og greint frá því að 

sambærileg orð megi finna í sænsku (högtid) og dönsku (højtid) og að það sé líklega tökuorð 

úr miðlágþýsku (hochtît) sem hafi haft merkinguna „kirkjulegt hátíðarhald eða brúðkaup“ 

(Ásgeir Blöndal Magnússon, 1995:310). Eins og sést á merkingu orðsins í miðlágþýsku þá 

hefur það aðallega átt við kirkjulega viðburði en ekki heiðna tímatalstengda eða 

þjóðminningarlega atburði líkt og á við í íslenskri skýringu orðsins. Þannig hefur orðið að 

öllum líkindum átt eingöngu við trúarlega viðburði í upphafi. Eftir því sem tök kirkjunnar yfir 

tilveru fólks hafa minnkað hafa annarskonar hátíðir eins og þær sem eiga sér stað í skólum 

fengið jafnmikið, ef ekki meira, vægi meðal þess.
5
  

 Annað sem er áberandi í þeim orðum sem farið hefur verið yfir hér að framan er 

hversu miklu tíminn skiptir í umfjöllun um hátíðir. Seinni hluti orðsins hátíð þýðir einfaldlega 

tími og þetta er nokkuð sem Mircea Eliade fjallaði sérstaklega um. Hann talaði um að skipta 

mætti tíma í tvennt:  

 

On the one hand there are intervals of a sacred time, the time of festivals (by far the 

greater of which are periodical); on the other there is profane time, ordinary temporal 

duration, in which acts without religious meaning have their setting. Between these two 

kinds of time there is, of course, solution of continuity; but by means of rites religious 

man can pass without danger from ordinary temporal duration to sacred time (Eliade. 

1987:68). 

 

Á þeirri stund gilda aðrar reglur en venjulega og því er nauðsynlegt að sýna fram á það að um 

eitthvað öðruvísi sé að ræða og þar koma hátíðir og ýmsir siðir og venjur tengdar þeim til.

 Ástæður að baki hátíðarhöldum eru margvíslegar svo og það hvernig þær eru 

                                                 
5
 Sjá til dæmis umfjöllun Árna Björnssonar um þróun afmælishalds í Merkisdagar á mannsævinni (1996a:147-

167). Einnig þar sem Nils Arvid Bringéus ræðir í Årets festseder um dvínandi áhrif kirkjunnar á hátíðahald sem 

leiddi til „stora helgdöden“ í Svíþjóð við lok átjándu aldar (Bringéus, 1976:15). 
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framkvæmdar (þó vissulega megi finna ákveðin sameiginleg atriði í öllum hátíðum, líkt og 

farið verður ítarlegar í hér á eftir). Í bók Nils Arvid Bringéus, Årets festseder, lýsir hann 

ástæðum þess að hátíðir eru haldnar svo; 

 

Kan det finnas något mänskligt behov som är pådrivare till festerna? Ätminstone ett 

sådant är uppenbart: behovet av omväxling. Redan för vår fysiska existens är det 

nödvändigt med en rytmisk växling mellan arbete, sömn och måltider. Veckovilan, vare 

sig den är knuten till söndagen, sabbaten eller weekenden, är också ett uttryck för behovet 

av omväxling mellan arbete och fritid [...]. Det kan ta sig uttryck i att man klär sig i andra 

kläder, äter annan mat, råkar andra människor än dem man träffar dagligdags eller att 

man möts under andra omständigheter (Bringéus, 1976:9). 

 

Hátíðin felur þannig í sér tímamót, breytingu frá einu í annað. Það sem um er að ræða getur 

hvort sem er verið vikuleg breyting, árstíðabreyting eða varanleg breyting á stöðu einstaklings 

innan samfélags. Bringéus bendir einnig á að hátíðir séu ekki lífsnauðsynleg fyrirbæri í 

eiginlegum skilningi. Engu að síður virðast jafnvel hræðilegustu ytri aðstæður ekki verða til 

þess að fólk sleppi hátíðarhöldum (Bringéus, 1976:9). 

 Auk þess sem Bringéus útlistar ástæðu þess að haldnar séu hátíðir bendir hann einnig á 

að þátttakendur í hátíðum séu ekki ávallt þeir sömu: 

 

Gemenskapskretsen vid en fest kan växla. Somliga fester firar vi i familjen, andra fester 

är släktfester, gårdsfester, grannelags- eller byalagsfester, arbetslags- eller firmafester, 

föreningsfester, församlingsfester, ja rentav nationalfester. Festlagets sammansättning är 

avhängigt av samhällsstrukturen, av vårt umgängesmönster (Bringéus,1976:9). 

 

Með því að taka þátt í hátíðarhöldum er hóptilfinningin undirstrikuð. 

 Hátíðir eru því fjölbreyttir viðburðir sem virðast í fyrstu eiga fátt sameiginlegt sín á 

milli en líkt og sýnt verður fram á hér á eftir eru þær þó viðburðir sem setja má upp í ákveðið 

skema. Hér á eftir verður farið ítarlegar í ýmsar kenningar sem lúta að samsetningu hátíða og 

áhrif þeirra á þátttakendur.  

 

2.2 Hátíðir og vígslusiðir 

Edmund Leach sagði „most ritual occasions are concerned with movement across social 

boundaries from one social status to another, living man to dead ancestor, maiden to wife, 
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sick and contaminated to healthy and clean, etc.“ (Leach, 1976:77), þ.e.a.s. alltaf þegar 

einhver breyting verður á stöðu (e. state
6
) okkar þá höldum við hátíð. Eins eru haldnar hátíðir 

á ákveðnum tímum á árinu (t.d. jólin, sólstöðuhátíðir, uppskeruhátíðir). Það eru þessir 

hápunktar í lífi okkar sem hinn franski Arnold van Gennep (1873-1957) fjallar um í bók sinni, 

Les Rites de Passage, sem kom fyrst út á frönsku árið 1909.
7
 Þar fjallar hann um það sem 

kallast life crisis í enskri þýðingu. Þegar slíkt á sér stað virðist það sammannlegt að marka 

breytingar með einhverjum sérstökum viðburðum. Samkvæmt Leach hafa þessir viðburðir: 

„the double function of proclaiming the change of status and of magically bringing it about“ 

(Leach, 1976:77). Þegar ungt par gengur í hnapphelduna er ekki nóg fyrir ytra samfélagið að 

þau heiti hvort öðru því að eyða því sem þau eigi ólifað saman, það þarf að halda veislu og 

skrifa undir opinbera pappíra og jafnvel halda trúarlega samkomu til þess að öllum sé ljós sú 

breyting sem átt hefur sér stað á stöðu þeirra í samfélaginu. Þannig er viðburðurinn leið til 

þess að sýna fram á breytinguna á stöðu þeirra um leið og hann gegnir því hlutverki að breyta 

henni. Þau eru ekki lengur álitin tveir einstaklingar, heldur eiga héðan í frá að mynda eina 

heild, heild sem öllu jöfnu er ætlað að vera heil þar til dauðinn aðskilur þau (og jafnvel 

lengur). Það sama er gert þegar ungmenni víða um heim eru tekin í tölu fullorðinna, hvort sem 

um er að ræða fermingu
8
 eða innvígslu eða útskrift úr framhaldsskóla. Ástæðu þess að við 

þörfnumst slíkra viðburða segir Barbara Myerhoff vera að: 

 

The life course is for the most part unmarked by nature, with the exception of birth, 

sexual maturation, and death. Separations are socially imposed upon its natural 

continuity, divisions established, cut-off points provided, distinctions made. The 

experience of sameness and continuity over the life span is [...] deliberately destroyed by 

rites of passage, though one of their persistent functions is to symbolically state the fact 

of continuity despite the appearance of change and disruption (Myerhoff, 1982:111). 

 

Þar sem engin náttúruleg ummerki eru um þær breytingar sem við upplifum í tilveru okkar 

notum við slíka siði til þess að sýna fram á vægi þeirra. 

                                                 
6
 State er það orð sem Victor Turner notar um þá breytingu sem á sér stað þegar manneskja, ríki eða hópur færist 

úr einni stöðu í aðra (1967 og 1969). 
7
 Sú útgáfa sem hér er stuðst við var fyrsta enska þýðingin sem kom út árið 1960, þýðendur voru Monika B. 

Vizedom og Gabrielle L. Caffee með inngang eftir Solon T. Kimball. 
8
 Fermingar í dag eru raunar táknrænni en var. Áður fyrr var ungt fólk raunverulega tekið inn í samfélag 

fullorðinna að lokinni þessari innvígslu, með öllum þeim skyldum sem slíku fylgir. Enn má heyra fullorðið fólk 

nefna slíkt þegar börn eru fermd, að nú hafi þau verið tekin inn í samfélag fullorðinna. 
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 Eins og gefur að skilja eru það ekki eins siðir sem fylgja hverri gerð breytinga. Engu 

að síður gat van Gennep sýnt fram á að alla slíka siði mætti setja upp í ákveðið skema, þar 

sem þeir hefðu í eðli sínu sama tilgang:  

 

For every one of these events there are ceremonies whose essential purpose is to enable 

the individual to pass from one defined position to another which is equally well defined. 

Since the goal is the same, it follows of necessity that the ways of attaining it should be 

analogous, if not identical in detail (van Gennep, 1960:3). 

 

Þannig fylgja öllum breytingum á stöðu okkar innan þess samfélags sem við tilheyrum 

ákveðnir viðburðir (rites of passage) sem setja má í sama þrískipta skemað. 

 Fyrsti hluti hins þrískipta skema er aðskilnaður (rites of separation), svo kemur 

umbreyting (rites of transition) og loks innlimun (rites of incorporation). Fyrsta og öðru 

stiginu fylgja ákveðin skilyrði sem eiga aðeins við þann eða þá sem ganga í gegnum 

viðburðinn. Viðkomandi er yfirleitt látinn fylgja ákveðnum reglum: „social separation is [...] 

emphasised by subjecting the initiate to all kinds of special prescriptions and proscriptions 

regarding food, clothing, and movement generally“ (Leach, 1976:77). Öll þessi atriði eru 

áberandi í busavígslum framhaldsskólanna, þar sem busunum er oft gert að klæða sig í sérstök 

föt, þeir þurfa að nota ákveðin salerni eða innganga og eru látnir innbyrða eða fá yfir sig 

matvæli eins og lýsi, tómatssósu og hveiti (sjá kafla 5.3.1.1 og töflu 5.1). Að lokum á sér stað 

einhver athöfn þar sem viðkomandi er boðinn velkominn í þann hóp sem hann nú tilheyrir 

(Leach, 1976:78), í framhaldsskólum oft með því að busunum er gefin matur (kaka, pylsur) 

eða er boðið í fyrirpartý fyrir busaballið sem á sér yfirleitt stað um kvöldið, þar sem allir 

skemmta sér saman á jafnréttisgrundvelli (sjá kafla 5.3.1.1). 

 Það er einnig mismunandi hversu áberandi hvert stig er í hverjum viðburði fyrir sig. 

Þannig er aðskilnaðurinn mest áberandi í brottfararsiðum, eins og útskrift frá 

framhaldsskólum, þar sem nemendur eru að kveðja það samfélag sem þeir tilheyrðu á meðan 

á skólagöngu þeirra stóð. Umbreyting og innlimun getur svo verið það sem stendur upp úr 

þegar fjallað er um þá viðburði sem tengjast innvígslum, til dæmis busunum þar sem 

nemendur eru á táknrænan hátt teknir inn í það samfélag sem ríkir innan framhaldsskóla. Þar 

fyrir utan eru dæmi um að ákveðinn hluti viðburðar verði það fyrirferðamikill að hann standi 

sem sjálfstæð eining innan hans. Þannig mætti líta á að inntakan inn í það samfélag sem 
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myndast innan framhaldsskóla, sem sumstaðar getur varað allt fyrsta árið
9
 eigi sér sjálfstæðan 

viðburð innan þess tímabils, í busavígslunni. Þannig, segir van Gennep, að þrátt fyrir að 

fullkomið fræðilegt skema yfir slíka viðburði (rites of passage) innihaldi alla þessa þrjá þætti, 

aðskilnað, umbreytingu og innlimun þá eru þessir þrír þættir ekki alltaf jafn mikilvægir eða 

áberandi í hverjum viðburði fyrir sig (van Gennep, 1960:11). Lykilorðið í kenningum van 

Gennep er liminality
10

 (millibilsástand) sem aðrir fræðimenn hafa tekið upp í sínum 

rannsóknum um hátíðir og má þar helstan nefna Victor Turner. 

 

2.3 Að vera á milli, í leik og hátíð 

Í fyrirlestri sem mannfræðingurinn Victor Turner hélt árið 1964 og birtist í bók hans The 

Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual (1967) byrjar hann á að útskýra hvaða merkingu 

liminal hafi í samfélögum: „If our basic model of society is that of a ‘structure of positions,’ 

we must regard the period of margin or ‘liminality’ as an interstructural situation“ (Turner, 

1967:93). Hann talar þannig um að þessi liminal tímabil séu eitthvað sem á sér stað þegar 

tómarúm skapast á milli fyrri og nýrrar stöðu. Eins og Turner segir: „I came to see 

performances of ritual as distinct phases in the social processes whereby groups became 

adjusted to internal changes [...] and adapted to their external environment“ (Turner, 

1982:22), þ.e. slíkir viðburðir eiga sér stað þegar ákveðin innrás eða brotthvarf einstaklinga á 

sér stað innan hóps og hópurinn sem heild þarf að aðlagast breytingunum. Slíkt getur átt við 

hvort sem um er að ræða fæðingu eða busun, dauða eða útskrift. Stöðu (e. state) innan hópsins 

er á einhvern hátt ógnað og því er þörf á slíkum viðburðum til að koma jafnvægi aftur á innan 

þess. Megináherslan hjá Turner er á miðjustigið í þrískiptu þema van Gennep, en hann leggur 

minni áherslu á hin stigin í sinni umfjöllun. Hann talar líka um að sá sem gangi í gegnum 

slíkan viðburð sé liminal persona óháð því um hverskonar siði er að ræða. Sá sem er í þeirri 

stöðu að vera liminal persona er hvorki né. Öll hegðun gagnvart honum ber yfirbragð þess 

hversu lítils (jafnvel einskis) virði viðkomandi er innan hópsins:  

 

The structural ‘invisibility’ of liminal personae has a twofold character. They are at once 

no longer classified and not yet classified. In so far as they are no longer classified, the 

                                                 
9
 Til dæmis má nefna borðamenninguna í MH þar sem busum eða nýnemum eru ætluð ákveðin svæði. Þessi 

svæði eiga við allt fyrsta árið og það er ekki fyrr en á öðru ári sem þau mega setjast með eldri nemendum (Sigrún 

Hilmarsdóttir, 2011). Einnig má nefna þann aðskilnað frá valdastöðum innan framhaldsskólasamfélagsins sem 

oft á sér stað meðal nýnema og eldri nemenda. Þennan aðskilnað má oft skýra með því að kosningar í ýmsar 

stöður innan hópsins eiga sér stað vorið áður en nýnemarnir hefja sína skólagöngu. 
10

 Hér vísar van Gennep í latneska orðið limen sem þýðir þröskuldur og skýrir ágætlega hlutverk þeirra siða sem 

um er að ræða, þ.e. að verið sé að stíga yfir ákveðin þröskuld til að ganga inn í nýjan hóp innan samfélags. 
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symbols that represent them are, in many societies, drawn from the biology of death, 

decomposition [...] In so far as a neophyte is structurally ‘dead,’ he or she may be treated, 

for a long or short period as a corpse [...] The metaphor of dissolution is often applied to 

neophytes; they are allowed to go filthy and identified with the earth [...] often their very 

names are taken from them and each is called solely by the generic term for ‘neophyte’ or 

‘initiand’ (Turner, 1967:96). 

 

Svipaðar hugmyndir sjást í hátíðum framhaldsskóla þar sem dæmi eru um að nýju 

nemendurnir séu beðnir um að mæta í busavígsluna í fötum sem mega skemmast, þar sem það 

megi búast við að þau séu ónothæf að henni lokinni.
11

 Hinir nýju nemendur eru sömuleiðis oft 

ekki kallaðir annað en „busar“ á meðan á innvígslunni stendur,
12

 sem er það nafn sem nýir 

nemendur eru kallaðir í flestum íslenskum framhaldsskólum. Eins má segja að busunin sjálf 

sé beinlínis tákn um dauða þeirra þar sem það er oft einhverskonar „endurfæðing“ sem á sér 

stað (Gunnell, 2006:830 og kafla 5.3.1.1 og kafla 6.3.1). Nemendur eru látnir fara í gegnum 

einhvers konar göng sem tákn um að þeir séu að fæðast til nýs lífs sem meðlimir hópsins. Auk 

þess eru nýju nemendurnir oft látnir mæta í skólann í fötum sem eiga að sýna fram á að þeir 

séu börn: þannig voru kvenkyns nemendur í Borgarholtsskóla, haustið 2011, látnir setja í sig 

háa tíkarspena, sem minntu óneitanlega á hárgreiðslur sem litlar stelpur eru oft með. Þannig 

eru hinir nýju nemendur eins og initiands hvorki né; þeir eiga að deyja frá sínu fyrra lífi en 

um leið eru þeir börn, eins og Turner skrifar: „neophytes are neither living nor dead from one 

aspect, and both living and dead from another. Their condition is one of ambiguity and 

paradox, a confusion of all customary categories“ (Turner, 1967:96-97). Þeir eru 

aðskotahlutirnir, eiga ekki heima meðal hinna en er um leið ætlað að vera hluti af hópnum. 

Þeir kunna ekki reglurnar og hegða sér þar af leiðandi ekki samkvæmt þeim.
13

 Áður en 

innvígslan sjálf á sér stað eru nýnemarnir því oft látnir lúta sérstökum bráðabirgðareglum 

varðandi umgengni um sameiginlegt rými hópsins.
14

 Þannig þurfa þeir oft að nota ákveðin 

                                                 
11

 Höfundur varð vitni að busun í Borgarholtsskóla haustið 2011. Þar voru busar látnir skríða í gegnum tilbúin 

göng þar sem eldri nemendur stóðu og heltu yfir þá ýmsum matvælum, eins og tómatsósu, lýsi og hveiti. Þegar 

þeir komu út úr göngunum voru fötin að öllum líkindum ónýt (sjá einnig Gunnell, 2006).  
12

 Í viðtali sem tekið var við nemanda í Borgarholtsskóla kom fram að stundum hafi busunum jafnvel verið 

afhentir bolir sem hafa verið númeraðir og þeir verið kallaðir númerinu á meðan á busuninni stóð (C200312, 

2012). 
13

 Þeir þekkja ekki í hverju hin nýja sjálfsmynd eða hlutverk felst og þekkja ekki reglurnar, líkt og rætt var um að 

ofan í sambandi við sjálfsmyndina (kafli 2.1.2). 
14

 Í viðauka 2.1 má sjá þær reglur sem busum var gert að fara eftir fyrir og á meðan á busavígslunni stóð í 

Borgarholtsskóla haustið 2011. 
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salerni eða ganga vissar afmarkaðar leiðir innan skólans.
15

 Þeir þurfa líka að ganga í gegnum 

ákveðnar þrautir á leið sinni inn í samfélagið. Eins og Turner segir:  

 

The ordeals and humiliations [...] to which neophytes are submitted represent partly a 

destruction of their previous status and partly a tempering of their essence in order to 

prepare them to cope with their new responsibilities and restrain them in advance from 

abusing their new privileges (Turner, 1969:103). 

 

Þannig er hlutverk þessara rauna, samkvæmt Turner, að kenna þeim sem verið er að vígja inn 

auðmýkt gagnvart sinni nýju stöðu. Þetta er gert í gegnum athöfn (í busun) sem er ýkt útgáfa 

af því sem ætlast er til af þeim í framhaldinu, þ.e. að þeim sé ætlað að sýna eldri nemendum 

virðingu þar sem þeir búi yfir meira kunnáttu og reynslu en þeir. Busarnir verða þannig hluti 

af því stigveldi sem ríkir innan skólanna. 

 Eins og Turner segir fela slíkir viðburðir oft í sér útúrsnúning á hefðbundnum 

hlutverkum. Líkt og minnst er á hér að framan eru busar oft látnir klæðast barnalegum fötum 

til að ýkja stöðu þeirra sem hinir nýju innan samfélagsins. Oft má einnig sjá ýkta hegðun hjá 

útskriftarnemum á dimission í framhaldsskólum, þar sem þau bregða sér í líki ýmissa 

furðuvera og hegða sér öðruvísi en leyfilegt væri á öðrum tímum. Turner talar um að 

liminality sé í raun ekki venjulegar takmarkanir á hegðun:  

 

We are not dealing with structural contradictions when we discuss liminality, but with the 

essentially unstructured (which is at once destructed and prestructured) and often the 

people themselves see this in terms of bringing neophytes into close connection with 

superhuman power, with what is, in fact, often regarded as the unbounded, the infinite, 

the limitless (Turner, 1967:98).  

 

Vegna þessa takmarkaleysis eru þeir sem taka þátt í vígsluathöfnum af þessu tagi oft merktir 

sérstaklega: „they are often disguised, in masks or grotesque costumes or striped with white, 

red, or black clay, and the like“ (Turner, 1967:98). Þetta á bæði við um busa og þá sem eru að 

                                                 
15

 Á móti kemur að að lokinni innvígslunni er oft litið á þá sem hafa gengið í gegnum hana sem fullgilda 

meðlimi. Þetta getur skapað vandræði fyrir þá nemendur sem hefja nám síðar og eru þar með ekki skyldugir að 

taka þátt í innvígslunni. Einn fyrrverandi nemandi í Menntaskólanum í Reykjavík sagði höfundi frá því að hún 

hefði ekki hafið nám við skólann fyrr en á öðru ári. Hún var ekki busi en hún þurfti engu að síður að ganga í 

gegnum tolleringuna, sem er lokahluti innvígslunnar í MR, því ef hún gerði það ekki var ekki litið á hana sem 

fullgildan MR-ing. Eins og Turner segir: „The arcane knowledge or ‘gnosis’ obtained in the liminal period is felt 

to change the inmost nature of the neophyte, impressing him, as a seal impresses wax, with the characteristic of 

his new state.“ (Turner, 1967: 102) Þar af leiðandi þurfti þessi nemandi að ganga í gegnum tolleringuna til þess 

að það væri hægt að innprenta í hana einhvern hluta af því sem það þýddi að vera hluti af hópnum. 
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dimittera, útliti þeirra er breytt til að sýna fram á stöðu þeirra innan viðburðarins. Þar með er 

óeðlileg hegðun þeirra eðlilegri í augum áhorfenda.  

 Þessi hegðun tengist að vissu leyti því sem Mikhail Bakhtin kallar carnival eða 

carnivalesque hegðun (Bakhtin, 1965/1968:5). Þá fara nemendur í hlutverk sem eru ólík þeim 

sem þeir gegna venjulega. Þessi hlutverk eru gerð hlægileg og/eða ýkt. Dæmi um þetta eru 

böðlar í dimission, sem taka busana táknrænt af lífi til þess að þeir geti endurfæðst inn í 

samfélagið sem er innan skólans (sjá kafla 5.3.1.1). Annað dæmi sem styður þessa túlkun á 

þessum siðum innan framhaldsskólasamfélagsins er sá viðsnúningur sem á sér stað innan 

margra íslenskra framhaldsskóla, sérstaklega í tengslum við dimission. Á þessum tíma virðist 

starfsfólk skólanna tímabundið missa völdin yfir hegðun nemenda. Sérstaklega er þetta atriði 

áberandi þar sem útskriftarnemendur halda sýningar á dimission þar sem gert er grín að 

kennurum og þeir þar með settir neðar nemendum í valdakerfinu sem öllu jafna gildir innan 

skólans (sjá kafla 5.3.1.2). Þrátt fyrir að mikill gáski einkenni báðar hátíðir er ekki þar með 

sagt að það dragi úr gildi þeirra fyrir nemendur, því eins og Bakhtin benti á: 

 

... at the early stages of preclass and prepolitical social order it seems that the serious and 

the comic aspects of the world [...] were equally sacred, equally “official.” This similarity 

was preserved in rituals if a later period of history (Bakhtin, 1965/1968:6). 

 

Þetta á ennþá við í dag, því þessir skólasiðir gegna mikilvægu (ó)opinberu hlutverki fyrir 

skólasamfélagið. Enda eru líklega fáir nemendur sem myndu samþykkja að slíkar hátíðir yrðu 

lagðar af.  

 Þessi viðsnúningur á hlutverkum á hátíðum og í vígsluathöfnum minnir svo líka 

óneitanlega á þá leiki sem börn leika þegar þau eru ung: það að bregða sér í og máta ólík 

hlutverk. Leikur er, líkt og hátíðir, eitthvað sem er mannfólkinu eðlilegt, og Johan Huizinga 

gekk jafnvel svo langt að segja að það væri jafn rökrétt að kalla menn homo ludens (leikandi 

maður) og að kalla þá homo sapiens (1950: ekkert blaðsíðutal, formáli). Huizinga skrifaði 

bókina Homo Ludens um hlutverk leiksins í lífi fólks. Eitt af því sem Huizinga segir að 

skilgreini leik er að hann (eins og hátíðir) er aðskilinn frá hversdeginum: „We find play 

present everywhere as a a well-defined quality of action which is different from ‘ordinary’ 

life“ (1950:4). Þarna sjáum við hvað „leikur“ á sameiginlegt með þeim viðburðum sem ræddir 

hafa verið hér að framan. Leikir, líkt og hátíðir, er skýrt afmarkaður frá hversdeginum. Þeir 

eiga sér sérstakan stað, stund og reglur sem gilda ekki á öðrum tímum, en eru engu að síður 

ekki minna mikilvægir en raunveruleikinn. Eins og Huizinga skrifar:  
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[P]lay is not ‘ordinary’ or ‘real’ life. It is rather a stepping out of ‘real’ life into a 

temporary sphere of activity with a disposition all of its own [...]. Nevertheless [...] the 

consciousness of play being ‘only a pretend’ does not by any means prevent it from 

proceeding with utmost seriousness, with an absorption, a devotion that passes into 

rapture and, temporarily at least, completely abolishes that troublesome ‘only’ feeling. 

Any game can at any time wholly run away with the players. The contrast between play 

and seriousness is always fluid (Huizinga, 1950:8). 

 

Þannig geta þátttakendur, þrátt fyrir öll einkenni leiks, oft gleymt sér algerlega í viðburðinum.  

 Annað sem getur auðveldað þátttakendum að gleyma sér í leiknum (og hátíðum) er sú 

staðreynd að honum er ætlaður ákveðinn, afmarkaður staður og stund. Á meðan þátttakendur 

eru staddir á þessum stað, á þessari stund, getur verið auðvelt fyrir þá að útiloka hinn ytri 

veruleika. Þetta er líka eitthvað sem minnir á annað sem Bakhtin nefnir í sambandi við 

carnival: 

 

While carnival lasts, there is no other life outside it. During carnival time life is subject 

only to its laws, that is, the laws of its own freedom. It has a universal spirit; it is a special 

condition of the entire world, of the world’s revival and renewal, in which all take part. 

Such is the essence of carnival, vividly felt by all its participants (Bakhtin, 1965/1968:7).  

 

En líkt og Huizinga nefnir þá á leikur sér ekki bara skýrt markað upphaf heldur líka ákveðinn 

endi þar sem leiknum lýkur (1950:9). Eins er honum ætlað ákveðið svæði og innan svæðisins 

gilda ákveðnar reglur sem eru ólíkar þeim sem gilda utan þess. Þessi svæði: 

 

are temporary worlds within the ordinary world, dedicated to the performance of an act 

apart. Inside the play-ground an absolute and peculiar order reigns [...]. Into an imperfect 

world and into the confusion of life [play] brings a temporary, a limited perfection 

(Huizinga, 1950:10). 

 

Þannig eru þau svæði sem viðburðunum eru ætluð mikilvæg fyrir virkni þeirra.
16

 Vissulega 

má hugsa um allt skólalíf sem einhverskonar „leik“ og þá hátíðir í skólum sem leik innan 

leiks. 

                                                 
16

 Það má augljóslega sjá í þeim tveim viðburðum sem hafa verið nefndir áður, busun og dimission. Þannig fer 

busun yfirleitt fram innan svæðis sem skólinn afmarkar, oft á lóð fyrir framan skólann, til að sýna fram á 
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 Loks má nefna það að allir leikir, eins og allar hátíðir, fylgja ákveðnum reglum 

(Huizinga, 1950:11). Þessar reglur eru mikilvægar, hvort sem um er að ræða leik eða hátíð. 

Þessar reglur þurfa ekki að vera þær sömu og gilda öllu jafna í samfélaginu, en þær eru 

mikilvægar innan leiksins. Sé gildandi reglum ekki fylgt er ávallt hætta á að leikurinn sé 

dæmdur „misheppnaður“ af þátttakendum eða að tilgangi viðburðarins verði ekki náð fram.
17

 

Dæmi um slíkar reglur eru þær reglur sem gilda um hegðun busa þegar á busavígslu stendur 

en eins og Turner greinir frá þá er ætlast til að þeir sem verið er að innvígja sýni af sér 

ákveðna auðmýkt: „[t]heir behavior is normally passive and humble: they must obey their 

instructors implicitly, and accept arbitrary punishment without complaint“ (Turner, 

1969:95).
18

 Til að leikurinn eða viðburðurinn nái fram að ganga þurfa allir þátttakendur að 

samþykkja þessar reglur. Nái leikur fram að ganga talar Huizinga um að þrátt fyrir að leik 

ljúki þá finni þátttakendur fyrir samkennd að honum loknum:  

 

A play-community generally tends to become permanent even after the game is over [...] 

the feeling of being ‘apart together’ in an exceptional situation, of sharing something 

important, of mutually withdrawing from the world and rejecting the usual norms, retains 

its magic beyond the duration of the individual game (Huizinga, 1950:12). 

 

Þessi tilfinning, að vera aðskilin saman, er einmitt sambærilegt við það sem Turner kallar 

communitas. Communitas eru tengsl sem einstaklingar upplifa sem ganga í gegnum eða eiga 

sameiginlega reynslu að baki:  

 

To put it briefly, at certain life crisis [...] the passage from one structural status to another 

may be accompanied by a strong sentiment of ‘humankindness,’ a sense of generic bond 

between all members of society...“ (Turner, 1969:116) 

                                                                                                                                                         
tilganginn með viðburðinum, þ.e. að taka við þessum nýju nemendum inn í samfélag skólans. Aftur á móti er 

algengt að þeir nemendur sem eru að dimittera yfirgefi skólann á einhverjum tímapunkti í dimission, sem getur 

þá verið tákn um það að þeir séu nú að yfirgefa skólann og ganga út í hið ytra samfélag (sjá kafla 5.3.1.2). 
17

 Í haust átti höfundur að fá að fylgjast með busun í Menntaskólanum við Hamrahlíð. Þegar mætt var á svæðið 

klukkan hálftíu um morguninn var busuninni lokið. Þegar spurt var út í ástæðu þess að viðburðinum hefði lokið 

svo snemma fengust þau svör að eldri nemendur hefðu gengið of langt í framgöngu sinni gagnvart nýnemunum. 

Þannig brutu þau reglurnar sem settar voru af yfirvaldinu og eyðilögðu þar með leikinn. 
18

 Hér vil höfundur nefna eitt sem hann varð vitni að þegar hann fylgdist með busun í Borgarholtsskóla í haust. 

Þar var busunum skipt upp í hópa og hverjum hóp var stjórnað af fjórum eða fimm eldri nemendum, hópstjórum. 

Í þeim hóp sem höfundur fylgdi eftir var einn busi sem ætlaði sko ekkert að láta þessa eldri nemendur stjórna sér. 

Í hvert skipti sem þeim var sagt að gera eitthvað, hvort sem það var að dansa hókípókí eða gera armbeygjur 

spurði hann hvað þau ætluðu að gera ef hann gerði ekki eins og honum væri sagt. Það var augljóst að við þessu 

áttu hópstjórarnir ekkert svar og reyndu að koma með innihaldslitlar hótanir. Þetta virtist valda ákveðinni 

vanlíðan, bæði hjá hópstjórunum og eins hjá hinum busunum. Þarna var þessi eini að skemma leikinn fyrir öllum 

hinum. 
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Slíkt á sérstaklega vel við umræðu um hvernig skólasiðir og hátíðir styðja við sjálfsmynd og 

hópkennd innan hópsins. Þessi samkennd sem myndast við sameiginlega reynslu 

einstaklinganna á hátíðum, í leikjum og vígsluathöfnum, er svo eitt af því sem aðskilur 

þennan hóp frá öllum öðrum sem ganga ekki í gegnum sömu reynslu. Þannig geta myndast 

sérstök tengsl milli einstaklinga sem tilheyra slíkum hópum, jafnvel það sterk að langvarandi 

samkennd myndast milli einstaklinga sem virðast ekki eiga aðra sameiginlega reynslu að 

baki.
19

 Þessum sterku tengslum, sem þekkjast vel meðal framhaldsskólanemenda, má einnig 

lýsa með orðum Martin Buber (hann notar community í stað communitas): „[c]ommunity is 

the being no longer side by side (and, one might add, above and below) but with one another 

of a multitude of persons“ (Buber, 1961:51). Þannig má segja að þegar communitas myndast 

milli einstaklinga þá séu þau tengsl yfirsterkari öðrum tengslum, eins og stéttatengslum eða 

öðru. 

 Þessi sterku tengsl í siðunum sem nefndir voru að framan verða til á jaðrinum. Þau eru 

framhald af upplifuninni sem fólk verður fyrir á umbreytingartímum, hvort sem um er að ræða 

fæðingu,
20

 brúðkaup eða hverskonar breytingar á stöðu einstaklings í samfélagi. Breytingin 

verður til þess að einstaklingurinn hlýtur inngöngu í nýjan hóp og þar með upplifir hann 

communitas, með hópnum og sérstaklega hinum þátttakendunum, sem byggir á annars konar 

sameiginlegri reynslu en aðrir hópar þekkja. Það sama gildir um framhaldsskólanemendur: 

þeir upplifa til dæmis þessa tilfinningu sem fylgir communitas þegar þeir ganga í gegnum 

busavígslu og dimission og einnig þegar þeir mæta á ball eða styðja við sitt fólk í 

spurningakeppnum. Þegar námi þeirra lýkur er ekki þar með sagt að þessi tengsl hverfi, þótt 

mismunandi sé hversu sterk þau eru að námi loknu. Gera má ráð fyrir að því sterkari sem 

tengslin eru innan tiltekins hóps, þeim mun varanlegri séu þau. Communitas myndar þannig 

þessa samkennd sem lætur fólk skilgreina sig sem til dæmis nemanda ákveðins 

framhaldsskóla löngu eftir að skólagöngunni lýkur.
21

  

                                                 
19

 Sem dæmi um þetta má nefna að höfundur hefur heyrt fólk tala um sig sem MR-inga, MH-inga o.s.frv. löngu 

eftir að skólagöngu þeirra lýkur. Þannig er þessi upplifun af communitas ekki aðeins bundin við veru þessara 

einstaklinga í skólunum, heldur viðheldur hún tengslum milli þeirra og annarra sem hafa gengið í gegnum sömu 

upplifun.  
20

 Tengsl milli mæðra eru augljós, meðal annars í því hvernig þær finna til samkenndar með öðrum konum sem 

hafa gengið í gegnum sömu reynslu. Eins mætti nefna þegar einstaklingar verða hluti af pari, þá er oft sem þeir 

kjósa frekar að umgangast önnur pör, þar sem þeir finna fyrir samkennd með öðrum pörum og svo mætti lengi 

telja. 
21

 Slíkar upplifanir geta jafnvel haft það mikil áhrif að fólk sem aldrei hefur beint tilheyrt hóp lítur á sig sem 

meðlim hans. T.d. geta börn innflytjenda, sem fæðast eftir að foreldrarnir hafa flutt til nýja landsins, litið svo á 

að þau séu frekar frá því landi sem foreldrarnir fluttust frá en því landi sem þau fæðast í. 
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 Það má í raun segja að viðkomandi hafi verið tekinn inn í sérsamfélag sem kallast svo 

aftur á við það sem Terry Gunnell kallar míkrókosmos í umfjöllun sinni um íslenska skólasiði 

(2003). Þar segir Gunnell: 

 

framhaldsskólinn er einhvers konar míkrókosmos: hann er ákveðið samfélag afmarkað frá 

ytra samfélagi, með eigin yfirvaldi, eigin stéttaskiptingu (sbr. sérstakan útskriftaraðal), 

reglum, „löndum“ (þar sem mismunandi vinahópar eiga sín sæti og myndir), og árlegum 

hátíðum (Gunnell, 2003:473). 

 

Það eru þessi sérstöku samfélög innan ytra samfélagsins sem verða til þegar communitas 

myndast innan hópa. Þannig verður þessi sérstaka samkennd, sem sprottin er úr sameiginlegri 

reynslu og upplifun hópsins, til þess að skýr afmörkun verður milli hópsins og þess samfélags 

sem ríkir utan hans.  

 En hversvegna hafa þessar hefðir og siðir svona mikil áhrif á okkur? Hvað er það sem 

verður til þess að við viðhöldum þeim eða búum þá til og lítum á þá sem sjálfsagða hluti af 

tilveru okkar? Í samfélögum fyrri alda voru slíkir siðir nauðsynleg tæki til að stýra hegðun 

fólks, kenna því gildi samfélagsins og þá hegðun sem ætlast var til að hver hópur fyrir sig 

sýndi af sér. En hversvegna viðhöldum við þessum siðum í nútímasamfélagi þar sem ýmsar 

opinberar stofnanir
22

 sjá í raun um að kenna okkur rétta hegðun? Hversvegna hafa þessar 

hefðir og siðir ekki lognast út af í þessari nýju samfélagsgerð? Samkvæmt sagnfræðingnum 

Eric Hobsbawm (1984) hafa hefðirnar ekki tapað gildi sínu, þrátt fyrir að það sé annars eðlis í 

dag: 

 

[...] they are responses to novel situations which take the form of reference to old 

situations, or which establish their own past by quasi-obligatory repetition. It is the 

contrast between the constant change and innovation of the modern world and the attempt 

to structure at least some part of social life within it as unchanging and invariant... 

(Hobsbawm, 1984:2) 

  

Þannig er hlutverk hefðanna í dag að sýna fram á tengsl okkar ekki aðeins við hina meðlimi 

hópsins heldur einnig við gengnar kynslóðir. Við leitumst við að gera eins og við ímyndum 

okkur að hlutirnir hafi alltaf verið gerðir til þess að finna fyrir tengslum við fortíðina. 

Samfélagsgerðin í dag er vissulega allt önnur en fyrir einni eða tveim öldum. Sú 

                                                 
22

 Sem dæmi um slíkar stofnanir má nefna ýmsar uppeldisstofnanir frá leikskólum til æðri menntunar, löggjafar 

og dómsvald og fleira. 
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samfélagsgerð sem menn bjuggu við í þá tíð var á þá leið að öll hlutverk sem einni manneskju 

voru ætluð að leika voru fastmótuð af samfélaginu og því vissi hver og einn til hvers var 

ætlast af honum innan samfélagsins. Nútímasamfélag býður upp á meira flæði og þar af 

leiðandi er einstaklingi að miklu leyti í sjálfsvald sett að leita uppi sitt eigið hlutverk. Þetta 

mikla frelsi getur hins vegar orðið til þess að einstaklingur upplifi sig sem rótlausan og týndan 

innan um alla þá valkosti sem honum standa til boða. Þarna koma fyrrnefndir viðburðir til 

sögunnar. Þeir auðvelda einstaklingi að finna sér hlutverk, hvort sem um er að ræða hlutverk 

hans sem meðlims framhaldsskólasamfélagsins, meðlims fjölskyldunnar, meðlims giftra eða 

einstæðra einstaklinga eða sem foreldri, svo örfá dæmi séu nefnd.  

 Hins vegar gefur það auga leið að umfjöllun um innvígslusiði frumstæðra ættbálka 18. 

og 19. aldar og um nútímainnvígslusiði getur aldrei orðið nákvæmlega eins, þrátt fyrir mikil 

líkindi milli þessara gerða á yfirborðinu. Þar af leiðir skipting Turner í liminal og liminoid 

siði, auk umfjöllunar Hobsbawm um tilbúnar hefðir, sem er umfjöllunarefni næsta kafla hér á 

eftir. 

 

2.4 Liminal/liminoid og tilbúnar hefðir 

Þegar van Gennep skrifaði bók sína um hátíðir og vígslusiði þá byggði hann á 

vettvangsrannsóknum annarra fræðimanna. Eitt af því sem er áberandi er að öll hans 

umfjöllun byggir á heimildum um vígslusiði frumstæðra ættbálka. Hann bendir þó á 

sammannleg líkindi, það er að slíka siði megi einnig tengja við nútímasiði en engu að síður 

vísar hann að mestu í innvígslur inn í samfélag fullorðinna og annað slíkt sem á sér stað í 

helgisiðum frumstæðra ættbálka. Turner tók hins vegar skrefið alla leið og fjallaði beint um 

nútímann í sínum skrifum um „helgisiði“ til dæmis má nefna umfjöllun hans um samfélög 

hippa á sjöunda áratugnum (Turner, 1974:261-266). Myerhoff fjallar um það hvernig slíkir 

helgisiðir hafa breyst í nútímasamfélögum: 

 

Instead of having rites performed on us, we do them to and for ourselves, and 

immediately we are involved in a form of self-creation that is potentially community-

building, providing what van Gennep would call regeneration by revitalizing old symbols 

from the perspective of the present. If our rituals do not fully succeed in convincing us, 

we will at least have thought through the messages we wish to state, made an attempt at 

formulating a transitional moment in a particular problem, and this in itself is a major 

accomplishment, a movement in the direction of clarification and resolution. 
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Transformation is the ultimate goal in life-crisis ceremonies, but it is not the necessary 

condition for success in ritual (Myerhoff, 1982:130-131). 

 

 Það er einmitt þetta sem framhaldsskólanemar gera í sínum hátíðum og siðum. Þegar 

nýir nemendur koma inn í skólana á haustin upplifa eldri nemendur það sem innrás í þeirra 

rými. Þar af leiðir að þeir finna fyrir þörf til að bregðast við og vígja nýnemana inn í skólann. 

Eins er þörf á að benda á breytta stöðu þegar nemendur yfirgefa skólana í lok skólagöngunnar. 

Það sér stað bæði í formlegri útskrift (fyrir ytra samfélagið) en einnig í óformlegri, dimission 

(fyrir skólasamfélagið). Þrátt fyrir breytta samfélagsgerð hefur þörfin fyrir slíka siði ekki 

minnkað, eins og Myerhoff segir:  

 

...[i]ndeed given the fragmented, confusing, complex, and disorderly nature of modern 

experience, perhaps they [rituals] are more important: to orient and motivate us in the 

predictable and unique life crises that present themselves“ (Myerhoff, 1982:129).  

 

 Þar sem hlutverk og gildi slíkra „helgisiða“ hefur breyst í tímans rás sá Victor Turner 

þörf á því að skilja á milli eldri og nýrri siða og gerir greinarmun á liminality sem tengist eldri 

helgisiðunum og því sem hann kallar liminoid í siðum sem ekki tengjast beinlínis 

trúarbrögðum:  

 

Failure to distinguish between symbolic systems and genres belonging to cultures which 

have developed before and after the Industrial Revolution can lead to much confusion 

both in theoretical treatment and in operational methodology (Turner, 1982:30). 

 

 Þessi munur á liminal og liminoid  á því við eftir því hvort um er að ræða samfélög 

sem kalla mætti óiðnvædd annars vegar og iðnvædd (eða nútíma) hins vegar. Liminal tilheyrir 

þá þeim samfélögum sveitasamfélagsins sem voru og eru óiðnvædd á meðan liminoid tilheyrir 

iðnvæddum nútímasamfélögum þar sem trúarbrögð skipa veigaminni sess. Í kjölfar 

iðnbyltingarinnar varð verkaskipting meiri og þar af leiddi að til varð frítími, tími sem fór ekki 

í að afla eða gera allt sem þurfti til að viðhalda heimilinu. Þannig tilheyrir liminal þeim 

samfélögum þar sem sjálfsþurftarbúskapur er ríkjandi samfélagsform. Þar er litið á þá siði 

sem hafa verið ræddir hér að framan sem hluta af daglegu lífi, eitthvað sem nauðsynlegt sé að 

framkvæma til að viðhalda samfélaginu. Þetta eru viðburðir sem allir meðlimir hópsins taka 

þátt í, ekki vegna þess að þeir kjósa að gera það heldur vegna þess að það er eitthvað sem 
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ætlast er til af þeim samkvæmt eldri trúarlegum hefðum (Turner, 1982:30-31). Slíkir viðburðir 

hafa mikilvægu hlutverki að gegna í óiðnvæddum samfélögum. Tilgangur þeirra getur verið 

að viðhalda frjósemi (manna, dýra, gróðurs), koma í veg fyrir veikindi, að gera börn að 

fullorðnum, að tryggja það að ný árstíð taki við af annarri (Turner, 1982:32). Þar komum við 

að meginmuninum á liminal og liminoid: þátttaka er ekki valkvæð í liminal siðum á meðan 

þeir liminoid siðir sem eru svipaðir að gerð eru ekki formlega skylda.
23

 Liminoid er þannig 

eitthvað sem Turner talar um að tilheyri frekar nútímanum, í umhverfi sem er ekki háð 

sjálfsþurftarbúskap og þar sem fjölmiðlar og ýmsar stofnanir hafa að einhverju leyti tekið við 

„frumstæðari verkfærum,“ eins og ýmsum samkomum sem allir í hópnum tóku þátt í, til að 

koma áherslum samfélagsins til skila (Turner, 1974:14), líkt og nefnt var hér að framan.
24

 

Þessir siðir eru nú eitthvað sem fólk gerir vegna þess að það kýs að taka þátt, nokkuð sem er 

gert mögulegt í kjölfar þess að fólk hefur meiri tíma sem er ekki undirlagður ýmsum 

lífsnauðsynlegum skyldustörfum, frítímann. Þannig eiga liminoid viðburðir sér stað utan þess 

tíma eða staðar sem ætlaður er til vinnu; „it takes place in ‘neutral spaces’ or privileged areas“ 

(Turner, 1982:33), utan þess sem einstaklingurinn er skyldugur að taka þátt í innan 

samfélagsins.  

 Turner nefnir sérstaklega skóla sem liminoid svæði innan stærri samfélaga þar sem 

einstaklingar hafa tækifæri til að prófa ýmsa hegðun sem ekki er liðin úti í hinu ytra samfélagi 

og nefnir sem dæmi innvígslur skólanna (Turner, 1982:33). Það að innvígslur séu oftast illa 

liðnar af skólastjórnendum má til að mynda sjá á viðhorfum sem fram komu í viðtölum sem 

tekin voru við starfsfólk íslenskra framhaldsskóla veturinn 2001-2002 (Gunnell, 2003:472). Á 

slíkum viðhorfum sést þannig að slíkir viðburðir eru ekki álitnir jafn nauðsynlegir af 

skólastjórnendum og ytra samfélaginu og liminal siðir eru og voru álitnir í óiðnvæddum 

samfélögum. Liminoid siðir eru þar af leiðandi ekki álitnir breyta miklu formlega séð, nýnemi 

í framhaldsskóla getur hafið sitt nám án busunar, eða útskriftarnemi útskrifast án þátttöku í 

dimission eða útskriftarathöfn. Það að taka ekki þátt í liminoid viðburði er ekki ávísun á það 

að missa þátttökurétt í því sem á eftir kemur. Þú kemur ekki í veg fyrir komu vorsins með því 

að sleppa liminoid viðburði. En engu að síður hefur það reynst skólayfirvöldum erfitt að 

útiloka slíka siði úr framhaldsskólum: nemendur sjálfir virðast finna fyrir þörf fyrir því að 

                                                 
23

 Það getur verið að busum sé hótað að eitthvað slæmt gerist mæti þeir ekki í busavígsluna en slíkar hótanir eru 

öllu jöfnu innihaldslitlar og aðeins beitt til að hvetja busana til að mæta. Þrátt fyrir að lítil alvara geti legið að 

baki slíkum hótunum geta þær engu að síður haft mikil áhrif á nýja nemendur í framhaldsskólum landsins, þar 

sem þeir geta ekki vitað hvort um alvöru sé að ræða að baka hótununum eða ekki (C211111, 2011). 
24

 Skilgreining Turner á þessu orði, liminoid, er svohljóðandi: „the “-oid” here derives from Greek –eidos, a 

form,  a shape; and means “like, resembling”; “liminoid” resembles without being identical to “liminal”  (Turner, 

1982:32). 
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viðhalda slíkum siðum. Þannig er ekki hægt að segja að slíkir viðburðir séu merkingarlausir, 

aðeins að merking þeirra hafi breyst. Það er ekki lengur skylda að taka þátt, en engu að síður 

mikilvægt.  

 Líkt og fram hefur komið hafa liminal og liminoid viðburðir ekki alveg sömu 

merkingu, þótt báðir hafi þeir merkingu og svipað form. Auk þess eru liminal og liminoid 

siðir ekki nákvæmlega eins, þótt oft megi segja að liminoid siðir vísi í liminal siði. Það er að 

segja, þeir vígslusiðir sem tíðkast í dag vísa í forna siði (eða að minnsta kosti í þær hugmyndir 

sem eru ríkjandi um þá).
25

 Þetta er eitt af því sem að Eliade segir að einkenni heilagan tíma 

(sjá kafla 2.1.4 um hátíðir): 

 

by its very nature sacred time is reversible in the sense that, properly speaking, it is a 

primordial mythical time made present. Every religious festival, any liturgical time, 

represents the reactualization of a sacred event that took place in a mythical past, ‘in the 

beginning’ (Eliade, 1987, 68-69, skáletrun í upphaflega textanum). 

 

 Þessar vísanir í fortíðina í liminoid siðum borgaranna er eitt af því sem Eric 

Hobsbawm og fleiri fjölluðu um í bók um nútíma hefðir og siði sem kom fyrst út árið 1983
26

 

og fjallaði um tilbúnar hefðir (e. invented traditions).  Líkt og fram kom í upphafi þessa kafla 

(sjá 2.1.3) þá er hin almenna skilgreining á orðinu „hefð“ að um eitthvað sem sé rótgróið sé að 

ræða, eitthvað sem meðlimir samfélags taka sem „hefðbundnu.“ Það er þó ekki alltaf raunin, 

því eins og þekkt er, þá eru þessar gömlu hefðir ekki alltaf svo gamlar þegar nánar er að gáð. 

Til dæmis má rekja Þorrablót, í þeirri mynd sem við þekkjum það í dag til námsmanna í 

Kaupmannahöfn árið 1873,
27

 þaðan sem það barst til Akureyrar og það er svo ekki fyrr en 

veitingastaðurinn Naustið tekur þessa hugmynd upp á sína arma árið 1956 að Þorrablót verða 

að hefð sem allir þekkja (NT, 8. feb. 1985:12).
28

 Slíkar sögur má segja af ýmsu því sem við 

                                                 
25

 Þannig má sjá ýmsar vísanir í forna tíma í íslenskum busavígslum. Í Menntaskólanum í Reykjavík tíðkast til að 

mynda að elsti árgangurinn klæðist tóga að hætti Rómverja meðan á busun stendur og formaður 

nemendafélagsins ber lárviðarsveig á höfði. Þetta er gert til að sýna fram á æðri stöðu hinna eldri nemenda. Oft 

er svo aukið á þessa ímynd æðri stöðu hinna eldri með því að barngera nýnemana, til að mynda sú regla að 

kvenkyns busar við Borgarholtsskóla áttu að vera með tíkarspena haustið 2011, líkt og kom fram hér að ofan og 

sjá má í viðauka 2.1. Eins eru orð eins og böðlar, sem vísar í aftökumáta liðinna tíma, algeng við samskonar 

vígsluathafnir víðs vegar um landið. 
26

 Hér er notuð útgáfan sem kom út á kilju árið 1984. 
27

 Reyndar var fyrsta Þorrablótið utan einkaheimilis sem vitað er með vissu að hafi verið haldið Þorrablót 

Kvöldfélagsins sem haldið var 2. mars 1867. En það Þorrablót var haldið af félagi sem hafði stranga þagnaskyldu 

og því var ekki um opinberan viðburð að ræða. Auk þess bendir Árni Björnsson á það að á þeim tíma hafi ekki 

verið lögboðið trúarbragðafrelsi á Íslandi og því gæti þorrablótshald hafa verið beinlínis talið refsivert (Árni 

Björnsson, 1986:53-58) 
28

 Sjá einnig Þorrablót á Íslandi eftir Árna Björnsson (1986:53-120) og Saga daganna (1996b:14 og 433) eftir 

sama höfund. 
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teljum vera hefðbundið í okkar nútíma samfélagi. Ben-Amos segir í grein frá árinu 1984 að: 

„The phrase ‘new tradition’ may appear as a contradiction in terms, but in fact it is an 

acceptable linguistic paradox, that astonishingly, always occurs in folklore scholarship with 

an aura of a daring theoretical innovation“ (Ben-Amos,1984:99).  Slíka nýja hefð má tala um 

sem tilbúna hefð, þ.e. eitthvað sem rekja má aftur til ákveðins upphafs tiltölulega nær okkur í 

tíma (Hobsbawm, 1984:1). 

 Í innganginum að The Invention of Tradition fjallar Hobsbawm um það hvað átt sé við 

með orðunum tilbúnar hefðir: 

 

The term ‘invented tradition’ is used in a broad, but not imprecise sense. It includes both 

‘traditions’ actually invented, constructed and formally instituted and those emerging in 

less easily traceable manner within a brief and dateable period- a matter of few years 

perhaps- and establishing themselves with great rapidity (Hobsbawm, 1984:1). 

 

Þannig er Hobsbawm að fjalla um tvær gerðir hefða, annars vegar þær sem tekin er opinber 

ákvörðun um að skuli vera til staðar innan ákveðins hóps. Slík ákvörðun er nokkuð sem fram 

kom í viðtali við Bryndísi Sigurjónsdóttur, þáverandi aðstoðarskólameistara, í 

Borgarholtsskóla vorið 2002 að hafi átt við um tilurð dimission siða í þeim skóla (T080502, 

2002; sjá einnig kafla 6.3.2). Hin gerðin er svo þess eðlis að hefðin virðist spretta fram án 

þess að til opinberrar ákvörðunartöku komi: sem dæmi um slíkt má nefna Þorrablótið sem 

nefnt var hér að framan. Tilbúnar hefðir fara þó eftir ákveðnum reglum (eins og aðrar hefðir), 

reglum sem segja til um það hvernig eigi að gera hlutina. Eins og eldri hefðir er þeim líka 

ætlað að innprenta ákveðin gildi innan hópsins í gegnum endurtekningu og sú endurtekning á 

að vísa til einhvers óslitins þráðar sem liggja á milli fortíðar og nútíðar (Hobsbawm, 1984:1). 

Þannig má leiða líkur að því, ef litið er til þeirrar lítillækkunar sem busanir fela oft í sér, að 

þau gildi sem þeim er ætlað að innprenta í nýnemana sé virðing fyrir eldri nemendum og að 

líta niður á þá sem yngri eru, sökum reynsluleysis þeirra. Þessi gildi verða svo til þess að 

skapa samkenndina innan hópsins þar sem allir sem standa innan hans hafa þekkingu á 

þessum gildum sem geta virst illskiljanleg þeim sem standa utan hans.  

 Hobsbawm segir að í raun séu allar hefðir á einhvern hátt tilbúnar (Hobsbawm, 

1984:5). Hann talar engu að síður sérstaklega um tilbúnar hefðir sem kallast á við liminoid 

siði hjá Turner, eða þær tilbúnu hefðir sem komið hafa til frá tímum iðnbyltingarinnar. Hann 

bendir á að þær séu af þrem gerðum sem geta svo snerst á ýmsan hátt, í fyrsta lagi tilbúnar 

hefðir sem ætlað er að skapa samkennd innan hópa; annars vegar tilbúnar hefðir sem eiga að 
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sýna fram á rök fyrir því að þeir sem ráða hafi völdin; og loks þær tilbúnu hefðir sem hafa 

þann megintilgang að innprenta trú, gildi og rétta hegðun (Hobsbawm, 1984:9).  

 Samkvæmt Oring er:  

 

The relation of invented traditions to genuine traditions [...] somewhat analogous to the 

relation between truth and lie. Lies are employed to achieve specific ends. They have 

functional value. But lies can only function effectively if they are represented and 

accepted as truth. Lies are utterly dependant on the power of truth (Oring, í prentun:234). 

 

Það sama á við um tilbúnar hefðir, til þess að þær virki þurfa þeir sem upplifa þær að trúa því 

að þær séu raunverulegar en ekki tilbúnar og séu þær tilbúnar liggi ávallt einhver tilgangur og 

virkni að baki þeim. Það sem helst á við um umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er fyrsta og 

þriðja gerðin hjá Hobsbawm,
29

 þar sem tilgangur skólasiðanna virðist fyrst og fremst vera að 

skapa samkennd innan hópa  og innprenta viðeigandi gildi í þá sem tilheyra skólasamfélaginu.  

 Samkvæmt Hobsbawm er ein helsta leiðin sem notast er við til að skapa tilbúnar hefðir 

endurtekning, endurtekning sem sífellt vísar aftur til (raunverulegrar eða ímyndaðar) fortíðar. 

Það er þessi endurtekning sem verður til þess að farið er að líta á hefðina sem eitthvað sem 

hafi alltaf verið til staðar (Hobsbawm, 1984:4). Slík upplifun ætti að vera sérstaklega auðveld 

í hópum þar sem meðlimaskipti eru ör, líkt og í framhaldsskólum. Hann talar um að þegar 

samfélög breytast ört þá sé auðveldara að skipta algerlega út því sem ekki þykir eiga við 

hverju sinni í siðum af þessu tagi (Hobsbawm, 1984:6).
30

  

 Í tilviksrannsókn í Borgarholtsskóla (sjá 5. kafla) kom fram að þegar nýr skóli er 

stofnaður á Íslandi, með nýjum nemendahóp virðist eðlilegt fyrir þann hóp að byggja á þeim 

hefðum sem eru til staðar í öðrum íslenskum skólum. Þannig má segja að ákveðinn kjarni 

hefða sé nú þegar til staðar í öllum framhaldsskólum, eins og busun og dimission.
31

 Þessar 

hefðir og siðir eru eitthvað sem byggt er á en hver skóli kemur með sína eigin útfærslu sem í 

huga þátttakenda er gjörólík þeirri sem til staðar eru í öðrum skólum. Þrátt fyrir það er alltaf 

hægt að sjá vissa samsvörun á milli skólanna, ákveðin kjarna, líkt og bent verður á í þessari 

ritgerð.  

                                                 
29

 Sem er einmitt sú gerð sem helst kallast á við skilgreiningar Turner á liminoid. 
30

 Þannig hefur komið fyrir að of langt hafi verið gengið í busun í Menntaskólanum í Hamrahlíð eitt árið og þá 

tóku skólayfirvöld í taumana og teknir voru út þeir þættir sem ekki þóttu við hæfi. Samkvæmt Terry Gunnell 

ganga þó slíkar breytingar oft til baka þar til aftur kemur upp atvik þar sem yfirvöld þurfa að grípa í taumana. 

Þannig geta þessir siðir gengið í bylgjum (Terry Gunnell, 2012). 
31

 Það mætti nefna fleiri hefðir eins og þemadaga, árshátíðir, útskriftar- og busaferðir, svo eitthvað sé nefnt sem 

virðist vera til staðar í flestum, ef ekki öllum framhaldsskólum landsins.  
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 Í seinni hluta fimmta kafla verður birtingarmynd íslenskra skólasiða skoðuð ítarlega út 

frá þeim svörum sem bárust við spurningaskrá þjóðháttadeildar um framhaldsskólasiði. Í 

sjötta kafla þessarar ritgerðar verður svo sérstaklega gerð grein fyrir tilviksrannsókn þar sem 

fjallað verður um hefðir, myndun þeirra og þróun, í Borgarholtsskóla. Í næsta kafla verður 

hins vegar farið yfir það helsta sem skrifað hefur verið um skólasiði á Norðurlöndum. Þar 

verður sérstaklega fjallað um skandínavíska rannsóknarsögu á því sviði, svo og hina íslensku. 

Eflaust mætti fjalla um stærra svæði til að gefa skýrari mynd af því sem hefur verið skrifað 

um skólasiði víðs vegar í heiminum, en þar sem Íslendingar hafa verið í mestum samskiptum 

við Norðurlöndin verða mörkin sett þar og nákvæmari rannsóknarsaga látin bíða betri tíma. 
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3. kafli Skólasiðir sem rannsóknarefni í þjóðfræði: Rannsóknarsaga 

 

3.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið á norrænum 

skólasiðum fyrr og nú. Auk þess verður fjallað um það hvert megi leita eftir upplýsingum um 

skólasiði. Skólasiðir voru vanrækt svið rannsókna framan af en með breytingum á áherslum 

innan þjóðfræði á seinni hluta tuttugustu aldar hefur rannsóknum fjölgað á nútíma þjóðfræði. 

Ástæða þess að umfjöllunin hér takmarkast við Norðurlöndin er að þau hafa líklega haft hvað 

mest áhrif á þróun íslenskra skólasiða vegna mikilla samskipta.  

 Líkt og áður segir var mjög lítið fjallað fræðilega um skólasiði framan af, hvort sem 

um er að ræða innlenda eða erlenda skólasiði. Ástæðuna má ætla að séu þær áherslur sem 

voru innan þjóðfræðinnar fram á síðustu öld. Á 19. öld var litið svo á að hlutverk 

þjóðfræðinnar væri að fjalla um þá siði og það efni sem átti sér stað meðal alþýðunnar (e. the 

folk). Alþýðan var ávallt skilgreind í andstöðu við aðra eins og Alan Dundes bendir á: „The 

folk were understood to be a group of people who constituted the lower stratum, the so-called 

“vulgus in populo“ – in contrast to the upper stratum or elite of that society“ (Dundes, 

1980:2). Þar sem þeir sem framkvæmdu rannsóknirnar voru af efri stigum þjóðfélagsins þá 

má segja að áherslan hafi verið á að skoða hina innan samfélagsins, aðallega þá sem voru á 

einhvern hátt utan við nútímann, þá sem voru það sem Kirshenblatt-Gimblett kallar 

„contemporaneous.“
32

 Þessir hinir voru svo notaðir í ímyndarsköpun þjóða sem verið var að 

skilgreina sem slíkar á þessu tímabili. Þessar áherslur má sjá víðast í þeim rannsóknum sem 

áttu sér stað frá 19. öld og í upphafi 20. aldar. Sem dæmi um þetta má nefna ritun Kalevala í 

Finnlandi (sjá Anttonen, 2005:155-177), þjóðsagnasafn Jóns Árnasonar (1862-1864/1961) og 

söfnun þjóðsöngva í Bandaríkjunum á fyrri hluta 20. aldar (sjá Bartók, 1976:105-120). 

Skólasamfélagið hefur þá líklega staðið of nærri fræðimönnunum til að vera álitið verðugt 

rannsóknarefni. 

                                                 
32

 Merking orðsins er nokkurn veginn að það sem um ræðir sé í nútímanum án þess að vera hluti af honum (e. in 

this time but not of it) (Kirshenblatt-Gimblett, 1995:428). 
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 Með fræðimönnum eins og Gramsci og Ó Cadhain á fyrri hluta tuttugustu aldar varð 

vakning á því að þjóðfræðiefni væri eitthvað sem megi líka finna allt í kringum okkur (sjá 

umfjöllun um Gramsci og Ó Cadhain í Ó Giollain 2000/149-162). Talið var að þjóðfræðina 

væri nú ekki eingöngu að finna meðal alþýðunnar heldur ættu allir hópar sér sína þjóðfræði 

sem mótast af umhverfi sínu. Þetta átti bæði við um fullorðna og börn. 

 Á sjötta áratug tuttugustu aldar komu svo út tvær bækur eftir þjóðfræðiteymið Ionu og 

Peter Opie þar sem þjóðfræði barna var sérstaklega til umfjöllunar.
33

 Þar fjölluðu þau bæði 

um bókmenntir fyrir börn og efni sem þau höfðu safnað hjá börnum. Á áttunda áratug síðustu 

aldar var svo stofnuð sérstök deild innan bandarísku þjóðfræðisamtakanna (AFS) sem hafði 

þjóðfræði barna að umfjöllunarefni sínu. Það voru Brian Sutton-Smith, Barbara Kirshenblatt-

Gimblett og Tom Burns sem stóðu fyrir því, en Sutton-Smith hafði þá kennt áfanga við 

Pennsylvaniu háskóla í einhver ár þar sem fjallað var um þjóðfræði barna (Sutton-Smith, 

1999:xi-xii). Þessar áherslur á að börn ættu sér sína eigin sérstöku þjóðfræði varð skref í átt að 

rannsóknum á skólasiðum barna og ungmenna.  

 Eins og bent hefur verið á má eflaust rekja þessar áherslubreytingar í Bandaríkjunum 

til tveggja skilgreininga sem komu fram á sjöunda og áttunda áratugnum. Sú fyrri var 

skilgreining Alan Dundes á hóp sem tveim eða fleiri manneskjum sem ættu í það minnsta einn 

hlut sameiginlegan, sjá í kafla 2.1.1 hér að framan (Dundes, 1965:2) og hin var skilgreining 

Dan Ben-Amos á þjóðfræði sem „listrænum samskiptum í litlum hóp“ (Ben-Amos, 1971:13). 

Þessar skilgreiningar höfðu víðtæk áhrif á fagið. Nú voru ekki bara fjarlægir eða einangraðir 

hópar alþýðunnar, hinir, það eina sem átti að rannsaka. Þjóðfræði varð eitthvað sem var 

lifandi allt í kringum okkur og var í raun í engri útrýmingarhættu. Þar sem þjóðfræðin var nú 

lifandi en ekki aðeins leifar vaknaði einnig áhugi á því hvernig lífi hún lifði. Farið var að 

leggja meiri áherslu á flutninginn í stað þess að skrásetja texta og þar með frysta einn stakan 

flutning og láta hann standa fyrir heildina.
34

 Þessar áherslur urðu til þess að vakning varð fyrir 

því að textarnir voru ekki einhver fasti. Þjóðfræðilegt efni lagar sig að aðstæðum hverju sinni. 

Þessi stefna innan þjóðfræðinnar hefur verið kölluð „performans-skólinn“ vegna þeirrar 

áherslu sem lögð er á flutning efnisins í stað þess að einblína á texta sem slíka. Það er þessi 

                                                 
33

 The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes (1951) og The Lore and Language of Schoolchildren (1959). 
34

 J. Barre Toelken var einn þeirra sem gerði slíkar greiningar í sínum rannsóknum á sjöunda áratugnum. Hann 

greindi ekki aðeins frá texta sagnanna sem hann hlýddi á heldur einnig frá viðtökum hlustenda, frá því hvernig 

sama sögn var ekki eins eftir því hverjir það voru sem hlýddu á frásögnina o.s.frv. Hann var þannig að fjalla um 

flutning á efninu en ekki textann líkt og hafði verið venjan fram að því (Toelken, 1969). Einnig mætti skoða 

Singer of Tales, bók Albert B. Lord sem dæmi um þessa áherslubreytingu yfir á flutning í stað texta en þar 

skoðar hann ásamt Milman Parry hvernig kvæðamenn í fyrrum Júgóslavíu lærðu list sína og hvernig þeir 

aðlöguðu flutning að áhuga hlustenda hverju sinni (1960). 
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breyting á afstöðu, að þjóðfræðiefni sé eitthvað sem tengist upplifun þeirra sem viðhalda því 

sem verður til þess að rými skapast fyrir skólasiðina.  

 

3.2 Áhugi á upplifun ungmenna 

Það er því með þessum áherslubreytingum sem grundvöllur skapast fyrir rannsóknir á nútíma 

skólasiðum. Skólasiðir eru lifandi efni sem breytist ört þar sem sá hópur sem þátt tekur 

endurnýjast að mestu á fjögurra ára fresti, líkt og bent hefur verið á. Þó hefur lítið verið fjallað 

um skólasiði sem slíka. Líkt og Terry Gunnell bendir á þá virðist áherslan hjá mörgum 

þjóðfræðingum hafa verið á „ekta“ þjóðfræði í „ekta“ samfélagi, það er að segja, skólasiðir 

stóðu of nærri efri stéttum samfélagsins til að vera álitnir „ekta“ (Gunnell, 2006:824). Þannig 

virðist hafa verið lítill áhugi hjá skólastjórnendum að varðveita heimildir um lífið innan þess 

samfélags sem myndast innan skólanna og þá einkum meðal nemenda. Ýmsar upplýsingar um 

einkunnir, námskrár og annað sem lýtur að hinum opinbera hluta skólasamfélagsins er 

vissulega varðveitt á meðan hið óopinbera hefur ekki verið talið jafn mikilvægt. Það er þó 

þetta óopinbera sem stendur upp úr þegar rætt er við einstaklinga um veru þeirra í 

framhaldsskólum landsins og í lífinu í heild. Eins Terry Gunnell bendir á er:  

 

Ljóst að brautskráning, dimission og busadagur eru mikilvægar ævihátíðir sem 

Íslendingum þykir vænt um, stoppistöð á æviferlum þar sem menn haga sér 

öðruvísi en þeir gera dags daglega“ (Gunnell, 2003:472).  

 

Þetta má meðal annars sjá á því að það eru viðburðir eins og þessir sem standa helst upp úr í 

minningunni þegar fólk er spurt um helstu siði og hefðir í framhaldskólum. Þrátt fyrir þetta 

virðast fræðimenn ekki hafa álitið efnið verðugt rannsóknarefni framan af tuttugustu öldinni. 

Eins og Gunnell hefur bent á er það jafnvel svo að litið er á suma siði af skólayfirvöldum, þá 

helst busavígslur, sem árlega viðburði sem best væri að forðast. Það eina sem 

skólastjórnendur vonast því eftir ár hvert er að vígslan fari sómasamlega fram og að þeir 

sleppi við æsilega umfjöllun í dagblöðum landsins (Gunnell, 2007a:706). 

 Eins og bent hefur verið á varð vakning á mikilvægi þessa tímabils fyrir ungmenni á 

síðustu áratugum tuttugustu aldarinnar og í upphafi nýrrar aldar. Fræðimenn hafa áttað sig á 

mikilvægi þess að varðveita upplýsingar um upplifun námsmanna innan skólanna á öllum 

stigum. Það er ekki lengur aðeins verið að varðveita tölulegar upplýsingar um gengi í prófum, 

húsakost skólanna og starfsmenn þeirra. Sjónum hefur í auknum mæli verið beint að þessum 
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mótunartíma í lífi þeirra ungmenna sem þarna eyða stórum hluta síns tíma. Það má því segja 

fræðimenn hafi horfið frá sagnfræðilegum áherslum á undanförnum áratugum og á móti hafi 

komið áherslur sem kalla mætti þjóðfræðilegar. Það hafa vaknað spurningar sem snúa að því 

hvernig þessi samfélög myndast innan skólanna, hvernig þau endurspegla hið ytra samfélag 

og hvernig skólarnir aðgreina sig innbyrðis.
35

 Það er mikið ókannað á þessu sviði en hér á 

eftir verður kynnt það helsta sem rannsakað hefur verið á Norðurlöndum og hérlendis.  

 

3.3 Rannsóknir á skólasiðum á Norðurlöndum 

3.3.0 Heimildir 

Eins og nefnt hefur verið þá ríkti áhugaleysi á varðveislu skólasiða meðal skólastjórnenda og 

fræðimanna. Því hefur lítið varðveist, en þó má alltaf finna heimildir af ýmsum toga um eldri 

skólasiði, til dæmis í bókum um sögu skólanna, minningabókum og skólablöðum. Varðveisla 

skyldra gagna eins og myndbandsupptaka og ljósmynda af viðburðum sem haldnir eru á 

vegum skólanna og nemendafélaganna eru einnig mikilvægar í þessu sambandi.
36

  

 Einnig má finna ýmislegt um skólasiði í tímaritum og dagblöðum. Þar má bæði finna 

lýsingar á atburðunum (yfirleitt frá sjónarhorni þeirra sem standa utan skólasamfélagsins) og 

þá helst þeim sem eru sýnilegir út á við, eins og innvígslu og brottfararsiðum. Einnig má finna 

greinar sem lýsa viðhorfi þeirra sem standa utan við atburðinn (ytra samfélagsins), hvort sem 

það er á jákvæðum eða neikvæðum nótum. Efni af þessu tagi getur gert okkur kleift að rekja 

uppruna þessara siða, í það minnsta hvenær umfjöllun um þá hefst í fjölmiðlum. 

 Að lokum má nefna að góður staður til að leita upplýsinga um skólasiði er netið. Sem 

dæmi má nefna að grein Carsten Bregenhøj (væntanleg) um skólasiði, þar sem hann setur 

fram greinargóða mynd af brottfararsiðum danskra grunnskólanema, er að mestu byggð á 

heimasíðum og bloggsíðum þar sem nemendurnir sjálfir skrifa og segja frá eigin reynslu.
37

  

                                                 
35

 Þetta síðastnefnda er efni sem Stephen Mitchell hefur rannsakað í bandarískum háskólum. Hans niðurstöður 

virðast benda til þess að þrátt fyrir að nemendur skólanna leggi mikla áherslu á það hvað er ólíkt með þeirra 

skóla og öðrum, þá er oft um að ræða efni sem er í grunninn það sama en hefur verið aðlagað að aðstæðum á 

hverjum stað, líkt og nefnt hefur verið (Mitchell, 2000 og 2007). Einnig hefur Michael Houseman fjallað um 

innvígslusiði í frönskum skólum, þar sem hann fjallar um hvert sé eðli slíkra hefða, sem líkt og fram kom að 

ofan er ein þeirra leiða sem nemendur nýta til þess að sýna fram á sérstöðu sína gagnvart öðrum skólum 

(Houseman, 2001). 
36

 Hérlendis hefur slík varðveisla hingað til verið að mestu á ábyrgð skólanna sjálfra og nemendafélaga þeirra og 

er hverjum skóla í sjálfsvald sett að ákvarða umfang slíkrar varðveislu samkvæmt þeim sem höfundur hef rætt 

við í skólunum og samtöl við starfsmenn Íslandssafns á Þjóðarbókhlöðu. Skrár um varðveitt efni eru ekki 

aðgengilegar og það er eitthvað sem mætti bæta úr. 
37

 Til að mynda halda norskir útskriftarnemar út heimasíðum allt síðasta árið til undirbúnings fyrir sína 

útskriftarsiði (t.d. heimasíðan http://www.russen.no), einnig má lesa um sænska busun á http://www.nolla.nu og 

víðar). Benda má áhugasömum á að hægt er að nálgast aðrar upplýsingar ef leitað er eftir þeim orðum sem notuð 

eru yfir þessa siði sem koma fram í köflunum um Norðurlöndin hér á eftir. 
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3.3.1 Fræðileg umfjöllun um norræna skólasiði 

Líkt og fram hefur komið nokkrum sinnum í inngangi þessa kafla þá skapaðist grundvöllur 

fyrir rannsóknir á skólasiðum í kjölfar áherslubreytinga innan þjóðfræðinnar á sjöunda áratug 

síðustu aldar. Á þeim tíma sem liðinn er hefur aukning líka orðið í birtingu greina um 

skólasiði. Hér á eftir verður gerð grein fyrir nálguninni sem birtist í nokkrum af þessum 

greinum. Þá verður fjallað um rannsókn á skólasiðum á Íslandi sem gerð var árið 2001 í 

tengslum við samnorræna rannsókn á búningasiðum (sjá Gunnell, 2007a).  

 Nokkrir fræðimenn hafa skrifað sérstaklega um skólasiði á Norðurlöndunum, má þar 

helsta nefna (í tímaröð): Åke Daun (um mikilvægi skólasiða, 1981), Carola Ekrem (finnsk-

sænskir skólasiðir, 1989, 1992, 1996 og 2011), Christine Eike (russ-siðir í Noregi, 2001 og 

2007) og Carsten Bregenhøj (danskir skólasiðir, 2007 og 2012).
38

 Fyrst verður þó fjallað um 

tvær eldri greinar, þá fyrri eftir Per Nilsson Stjernquist (1932) og þá seinni eftir Hilding 

Celander (1948). Þær fjalla báðar um eldri skólasiði í sænskum latínuskólum. Þessar eldri 

greinar sýna vísi að þeim áherslubreytingum sem áttu sér svo stað á sjöunda áratugnum og má 

segja að þær hafi að vissu leyti verið grunnur fyrir seinni tíma rannsóknir.  

 Per Nilsson Stjernquist var sænskur fræðimaður og skrifaði árið 1932 um þróun 

skólasiða í Svíþjóð frá 18. öld fram á hans daga. Í þeirri grein, Svenska skolseder, fjallar 

Stjernquist um ýmislegt sem snýr að skólasamfélaginu, t.d. hvernig skólapiltar gengu í 

sérstökum fötum, hvernig rektor gekk í ábyrgð fyrir þá og fleira. Hann talar einnig um það í 

greininni hvernig skóli er sérstakt samfélag innan samfélags „[a]tt någon tillhörde det lilla 

samhälle för sig, som skolan således utgjorde, har sannolikt från gamla tider utmärkts genom 

dräkten“ (Stjernquist, 1932:17). Þarna kemur líka fram að klæðaburður hafi verið eitthvað 

sem aðgreindi nemendur frá öðrum í ytra samfélaginu og hafi þannig verið hluti af því 

sérstaka samfélagi sem átti aðeins heima innan skólans. Hann undirstrikar líka hvernig skipta 

megi skólasamfélaginu í tvennt: „Det är nämligen i huvudsak två faktorer, som äro 

bestämmande for skollivets gestaltning: en yttre, d.v.s. undervisningssystemet och skolans 

ledning, samt en inre, ungdomen själv.“ (Stjernquist, 1932:15). Með þessum orðum kastar 

hann ljósi á þessar tvær mikilvægu hliðar skólasamfélagsins, hina opinberu og svo hið 

óopinbera, sem snýr að upplifun og menningu nemenda sjálfra. Þessar áherslur má greina víða 

í nýrri skrifum um skólasamfélagið sem slíkt og segja má að Stjernquist sé forfaðir þeirra.
39

 

En Stjernquist fjallar í greininni líka um það hvernig þessu sérstaka samfélagi nemenda var 

                                                 
38

 Einnig mætti skoða verk Marju Köivupuu um eistneska skóla og háskólasiði (1996), grein Lauri Harvilahti um 

finnskar skólasagnir (2000), Anne-Sofie Hjemdahl um hina norsku russe siði (1999).  
39

 Skal þá sérstaklega benda á skrif Terry Gunnell um dimission og busunarsiði á Íslandi (sjá Gunnell, 2003 og 

2006 á íslensku og 2007a og 2007b á ensku). 
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viðhaldið og ræðir sérstaklega um það hvernig nemendur urðu hluti af því. Annað eldra 

sjónarmið sem er augljóst í grein Stjernquist er samt hinn algengi ótti við að siðirnir séu við 

það að hverfa: hann var greinilega á því að hann væri á elleftu stundu og áleit það skyldu sína 

að bjarga þessum siðum frá því að falla endanlega í gleymsku. Þetta gefur til kynna þá sýn 

hans að þessir siðir hafi verið eitthvað sem var þess virði að varðveita heimildir um fyrir 

komandi kynslóðir. Það sem er þó sérstakt við grein Stjernquist er hversu nærri hún stendur, 

að efnistökum, þeim greinum sem skrifaðar hafa verið eftir tilkomu performans-skólans. 

Stjernquist virðist hafa lagt meiri áherslu en samtímamenn hans á skólasiðina sem upplifun 

þeirra sem þátt tóku. Það má segja að hann hafi því verið á undan sinni samtíð en vakið litla 

sem enga athygli samferðarmanna sinna. Hann virðist hafa verið sá eini sem skrifaði um 

skólasiðina út frá þessu sjónarhorni á fyrri hluta tuttugustu aldar. 

 Næsta grein sem fjallað verður um í þessu sambandi er eftir sænska þjóðfræðinginn 

Hilding Celander og var skrifuð 1948. Celander rannsakaði helst siði tengda árstíðum og 

sérstaklega dulbúningasiði en síðarnefndu siðirnir tengdust oft ungu fólki í samfélaginu.
40

 

Þessi grein sem fjallað verður um hér, Skolan og djäknarna i fest och glädje, hefur greinilegar 

sagnfræðilegar áherslur en sýnir þó skilning á því að það efni sem verið er að fjalla um, 

skólasiðirnir, séu einnig þjóðfræðilegs eðlis. Í henni er fjallað um skólasiði á 17.-19. öld í 

Svíþjóð. Áherslan er þó ekki aðeins á hið óopinbera, heldur er fjallað um þær hátíðir sem 

stóðu í raun á jaðri þess opinbera og óopinbera. Þetta eru hátíðir sem áttu sér stað meðal 

nemenda í latínuskólum þess tíma. Þessar hátíðir snerust að miklu leyti um að ungu 

skólapiltarnir gengu um bæinn og nærsveitir og sungu og fengu greitt fyrir í mat og ljósmeti. 

Einnig er fjallað um leikrit sem nemendur héldu samborgurum sínum til skemmtunar og sagt 

frá dansleikjum og öðrum skemmtunum á vegum nemenda (sjá kafla 4.2.2.2). Þannig má 

segja að umræðan snúist meira að samskiptum skólapilta við nærsamfélagið en um þau 

samskipti sem áttu sér stað innan skólasamfélagsins. Þá virðist að mestu vera um að ræða 

samskipti skólapilta við þá stétt sem þeir myndu að öllum líkindum tilheyra að náminu loknu, 

borgarastéttina.
41

 Celander minnist þó lauslega á innvígslur inn í skólasamfélagið en það er 

ekki umfjöllunarefni hans í greininni.  

 Åke Daun, annar sænskur þjóðfræðingur, skrifaði svo lykilgrein sem hét 

Studentsexamensseder, um skólahefðir í Svíþjóð árið 1981. Líkt og hjá Stjernquist er 

umfjöllun Dauns á mörkum þess opinbera og óopinbera. Með grein hans færist þó fókusinn 

                                                 
40

 Sjá meðal annars grein hans Nordisk jul (1928) og bókina Stjärngossespel från trakterna kring Göta (1948). 
41

 Sambærilega umfjöllun má lesa í BA-ritgerð minni (Cilia Marianne Úlfsdóttir, 2008:45-47) um þá dansleiki 

sem skólapiltar Menntaskólans í Reykjavík héldu fyrir heldri borgara í Reykjavík. 
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frá því að rannsaka skólasiði sem aðallega var hægt að rannsaka með því að grúska í gömlum, 

rykföllnum bókum yfir í að skoða lifandi hefðir eins og þær voru á þeim tíma sem rannsóknin 

átti sér stað. Það er að segja, hann rannsakaði þær venjur, hefðir og siði sem hægt var að 

skoða og upplifa í nútímanum. Þetta gerði hann með því að fylgjast með og rannsaka upplifun 

skólanemenda sem stunduðu nám á þeim tíma sem hann gerði rannsóknina. Eitt af því sem 

hann talar um er það hversu mikilvægt það er fyrir nemendur að tilheyra skólasamfélaginu: 

„Studentsexamen var inträdesbiljetten till de intressanta och välavlönade yrkena och såtillvida 

till samhällets överskikt“ (Daun, 1981:7): mikilvægið fólst sem sagt í því að þátttakan í því 

veitti nemendum betri lífsafkomu í framtíðinni. Hann ræðir einnig mikilvægi þess að 

athafnirnar sem eiga að tákna lok skólagöngunnar feli í sér tilfinninguna að einhverju hafi 

verið lokið: „En grundläggande premiss för livshögtiden är förnimmelsen att livet „tar en ny 

vändning“ (Daun, 1981:8). Megináherslan í greininni er því fræðileg umfjöllun um það 

hversvegna skólasiðirnir skipta máli fyrir nemendurna, frekar en að hann sé að greina frá 

siðunum sem slíkum. Hann ræðir það hvernig það felur ekki í sér sama gildi að segjast hafa 

gert eitthvað og að framkvæma athöfnina sem orðin í raun fela í sér:  

 

Det verbala uttrycket utmärks av en lätthanterlig funktionalitet. Att tala om att man gift 

sig går snabbt. Detta är emellertid ett dilemma då det gäller att till omgivningen 

överföra upplevelser av dramatiska förändringar. Det går lika lätt att säga „jag har gift 

mig“ som „jag har tvättat mig“. Språkformen återspeglar här inte de olikheter i 

upplevelsstyrka som knyts till de verkliga händelserna (Daun, 1981:8).  

 

Daun bendir á hversu mikilvægt það er í huga okkar að tilheyra framhaldsskólasamfélaginu 

búum við til siði og athafnir sem sýna þeim sem standa utan við samfélagið þetta mikilvægi. 

En við notum líka ýmislegt annað til að sýna út á við að við tilheyrum skólasamfélaginu, t.d. 

skólasöngva, sérstakan klæðnað, auk innvígslu og brottfarasiða. Útskrifaður nemandi segir 

„ég lauk stúdentsprófi“ jafn auðveldlega og hann segir „ég fór í bað“. Þannig er til dæmis 

Gaudeamus Igitur leið til að segja að viðkomandi sé hluti af þeim nemendahóp sem syngur 

sönginn, leið til að sýna hver hann er. Åke Daun segir: „Vissa sånger är sådana rituella 

handlingsformer, som med sina refränger och skilda variationer på ett tema pedagogiskt kan 

upprepa ett och samma meningsinnehåll“ (Daun, 1981:9).
42

 Þess vegna eru söngvar og tónlist 

til að segja þessa hluti með meiri áherslu. 

                                                 
42

 Einnig má skoða kafla eftir J. L. Austin, How to Do Things With Words, þar sem hann fjallar um það hvernig 

við notum orð til þess að framkvæma það sem sagt er (2007:147-153). 
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 Åke Daun fjallar einnig sérstaklega um kenningar van Gennep (1909/1960) um 

vígslusiði (rites de passage) og kenningar Turner um liminal og liminoid tíma (1967, 1974 og 

1982) sem menn voru að leggja meiri áherslu á á þessum tíma. Þessi grein hans, sem birtist 

1981 er með þeim fyrstu sem nefna kenningar van Genneps og Turners í tengslum við 

innvígslur framhaldsskólanema. Þessi tenging virðist svo hafa verið viðloðandi alla umfjöllun 

um skólasiði í kjölfarið, enda eiga þessar kenningar sérstaklega vel við um þessar stærstu 

hátíðir á skólaárinu (eins og dimission, busavígslur og útskriftir, sjá umfjöllun hér á eftir).
43

 

 Hin finnska Carola Ekrem hefur svo skrifað frá lokum níunda  áratugarins um finnsk-

sænska skólasiði („Int ska en bra tradition brytas“ Fester och evenemang i skolvärlden (1989), 

Skolårets inofficiella fester (1992), Yellow-Beak Admission Ceremonies in Today‘s Schools-

Initiation and Hazing (1996) og „The Ball of the Elders“ – Studying the Meaning of a School 

Ritual (2011)). Fjallar hún bæði um siði sem tíðkast meðal þess skólastigs sem er sambærilegt 

við efsta skólastig grunnskólanna og einnig um framhaldsskólasiðina. Oft er þó erfitt að 

greina á milli um hvort skólastigið hún er að fjalla hverju sinni, því hún virðist gera ráð fyrir 

að lesandinn átti sig á því út frá samhenginu. Siðirnir virðast að miklu leyti vera sambærilegir 

hjá þessum tveim hópum en þó með kynferðislegra yfirbragði hjá eldri hópnum vegna þess 

aldursmunar sem er á hópunum sem um er að ræða. Hjá henni má einnig sjá þá nýbreytni að 

fjalla ekki aðeins um stærstu hátíðirnar, eða einstakar hátíðir á skólaárinu (eins og innvígslur 

og brottfararsiði) heldur gerir hún tilraun til þess að taka fyrir einn skóla sem tilviksrannsókn 

og fjalla um allar þær hátíðir og sérstaka daga sem eiga sér stað yfir skólaárið í þeim skóla. 

Þessum hátíðum skiptir hún svo í mismunandi gerðir, annars vegar eftir því hverjir taka þátt í 

atburðum og hins vegar eftir því um hverskonar hátíðir er að ræða (1989). 

 Hinn austurríski þjóðfræðingur Christine Eike hefur svo skrifað um norska skólasiði 

og þá einkum russ-hefðina sem er sambærileg við íslensku dimission hefðirnar (2001 og 

2007). Þó virðist russ-hefðin vera mun flóknari, enda tekur hún yfir mun lengri tíma: frá 

byrjun maí til 17. maí, þjóðhátíðardags Norðmanna á meðan dimission hérlendis er yfirleitt í 

mesta lagi sólarhringur. Eike rannsakar þessar hefðir og veltir til dæmis fyrir sér tilgangi 

sérstakra russ-búninga í þeim. Hún segir þessa búninga gefa þátttakendum visst frelsi: þegar 

þeir eru komnir í þennan sérstaka klæðnað er leyfilegt að hegða sér á þann veg sem talin væri 

óleyfilegt undir öðrum kringumstæðum eins og á við um aðra dulbúningasiði.
44

 Hún gerir, líkt 

og Ekrem, sérstaka tilviksrannsókn, þar sem hún fjallar um þróun í gegnum tíma á þessum 

                                                 
43

 Til að mynda er þessi umfjöllun einnig áberandi í skrifum Terry Gunnell um hina íslensku dimission og 

busasiði (2003, 2006, 2007a og 2007b). 
44

 Sjá til dæmis Gunnell (2001) fyrir umfjöllun um sérstök viðbrögð við grímuklæddum verum og því leyfi sem 

þær hafa fyrir öðruvísi hegðun á meðan viðkomandi er klæddur búningnum. 
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russ-siðum og öllu sem að þeim lýtur, hvort sem það er þróun í búningum, blaðaútgáfa og þau 

sérstöku verkefni sem russ-þátttakendur þurfa að taka sér fyrir hendur.
45

  

 Terry Gunnell
46

 og hinn danski Carsten Bregenhøj, þjóðfræðingar, voru svo í forsvari 

fyrir rannsóknarverkefni sem stóð yfir frá árinu 2001. Tilgangur þess var að rannsaka norræna 

búningasiði fyrr og nú. Þessi rannsókn endaði með útgáfu bókarinnar Masks and Mumming in 

the Nordic Area árið 2007. Þar birtust, meðal annars efnis, sjö kaflar sem gefa greinargott 

yfirlit yfir dulbúningasiði í Noregi, Svíþjóð, Danmörk, Norður-Atlantshafi, Finnlandi og 

Kareliu, Eistlandi og á Grænlandi. Þar má finna inn á milli heimildir um þá skólasiði sem 

tíðkast þar sem búningar koma við sögu, enda eru búningar oft mikilvægir í skólahátíðum eins 

og hefur verið bent á.  

 Carsten Bregenhøj skrifaði þó ekki sérstaklega um skólasiði í tengslum við þetta 

viðamikla búningasiðaverkefni þótt hann (í samstarfi við Hanne Pico Larsen) minnist í stuttu 

máli á þá í yfirlitskaflanum um danska búningasiði. Áhugi Bregenhøj virðist þó hafa kviknað 

á þessum siðum þegar hann vann að rannsóknum fyrir Masks and Mumming. Þegar unnið var 

að gerð þessarar ritgerðar árið 2011 sendi hann höfundi nýjan kafla sem birtast mun í 

væntanlegri danskri bók. Hún mun koma út undir heitinu Maske og forklædning (væntanleg). 

Bregenhøj skrifar þar sérstaklega um siði sem tengjast því þegar nemendur ljúka dönskum 

grunnskóla. Við gerð þeirrar greinar nýtti hann sér vefinn sérstaklega til að finna heimildir, 

bæði bloggsíður einstaklinga og heimasíður, líkt og minnst var á hér að framan. Slík nálgun er 

sérstök fyrir tuttugustu og fyrstu öldina og á sérstaklega vel við fyrir efni sem snýr að 

ungmennum, þar sem þau hafa framar öðrum tileinkað sér þennan nýja vettvang. Bregenhøj 

leitar þar upp umfjallanir um slíka siði auk þess sem hann notar frásagnir þátttakenda sjálfra 

sem hann finnur á bloggsíðum þeirra. Þannig notar hann að miklu leyti lýsingar 

þátttakendanna sjálfra þrátt fyrir að vera ekki í beinu sambandi við þá.
47

 Þessum dönsku 

siðum sem hann skoðar svipar að miklu leyti til dimission, líkt og sú hefð hefur þróast á 

Íslandi. Líkt og Gunnell og Ekrem hafa gert athugar hann flokkun og byggingu skólasiðanna. 

Hann setur fram ákveðna þrískiptingu viðburðarins yfir daginn þar sem fyrsti hlutinn fer fram 

innan vébanda skólans og er mjög stýrt af skólayfirvöldum; næsti hlutinn fer fram á 

almenningsrými bæjarins, annað hvort í miðbæ eða á strönd; loks er lokahlutinn um kvöldið 

þegar nemendur halda einkapartý þar sem vinahópar taka sig saman og skemmta sér 
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 Sjá nánar í 4. kafla um skandinavíska skólasiði. 
46

 Framlag Gunnell verður rætt nánar hér á eftir í kaflanum um rannsóknir á íslensku skólasiðunum. 
47

 Þetta er einn af þeim möguleikum sem hafa orðið til með tilkomu vefsins og ætti að vera góð leið fyrir 

fræðimenn að afla sér upplýsinga um upplifun þátttakenda þar sem aðgengi að viðfangsefninu er ekki gott. Auk 

þess eru einstaklingar oft mjög opinskáir í lýsingum sínum á bloggum auk þess sem lýsingin er oft skráð niður 

stuttu eftir að atburðurinn átti sér stað. 
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(Bregenhøj, væntanleg:409-411). Þessi þrískipting kallast að vissu leyti á við það hvernig 

slíkir siðir fara fram hérlendis og eru sérstaklega viðeigandi fyrir rannsókn mína. Hann talar 

einnig um það hversu mismunandi það er hvaða hluta viðburðarins nemendur telja 

mikilvægastan og tengir það við að mismunandi umgjörð er utan um skólastarfið í 

mismunandi skólum (Bregenhøj, væntanleg:411-412). 

 Þessar greinar sem hafa verið taldar upp hér að framan eru þær greinar sem gefa hvað 

bestar lýsingar á þeim siðum sem fjallað verður um í kafla 4, þar sem meðal annars verður 

farið verður yfir hvernig skólasiðir á Norðurlöndunum birtast okkur í dag. Þær sýna einnig 

þróun í áherslum sem orðið hafa frá seinni hluta tuttugustu aldar og fram á þessa öld. Hér 

verður næst gefið yfirlit yfir hina íslensku rannsóknarsögu, fyrst verður farið yfir hvert megi 

leita eftir upplýsingum um hina íslensku skólasiði og því næst verður fjallað um þá 

þjóðfræðilegu umfjöllun sem hefur átt sér stað um íslenska skólasiði. 

 

3.4 Rannsóknir á skólasiðum á Íslandi  

3.4.0 Heimildir 

Líkt og á Norðurlöndunum voru það helst tölulegar upplýsingar um aðbúnað nemenda, 

niðurstöður úr prófum og frásagnir af kennurum það sem var varðveitt á Íslandi. Þó verður að 

nefna það sem fram kemur í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar. Sé farið eftir þeim upplýsingum 

sem þar er að finna virðast Skálholts- og Hólapiltar aðallega hafa verið að dunda sér við kukl 

ýmiskonar, vekja upp dauða menn og sækja sér gáfur til þeirra og djöfulsins. Þar fyrir utan 

virðist það hafa verið þeirra helsta skemmtun að pína og kvelja jafnaldra sína sem ekki lögðu 

stund á bóknám (sjá kafla 4.4.2.2 hér á eftir).
48

 En það sem verður að taka tillit til þegar þessar 

frásagnir af skólapiltum eru skoðaðar er að þær eru líklega sóttar til annarra en þeirra sjálfra. 

Eflaust hafa piltarnir vakið öfund í hugum þeirra sem þurftu að strita myrkranna á milli til að 

hafa í sig og á. Á meðan höfðu skólapiltarnir möguleika á að skapa sér betra lífi vegna 

menntunnar sinnar. Þannig veita þau skrif okkur innsýn í viðhorf þeirra sem stóðu utan við 

skólasamfélagið á þeim tíma.
 49

 

                                                 
48

 Sjá eftirfarandi færslur í Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri (1862-64/1993): undir efnisorðinu Hólaskóli; I bindi: 

bls. 434 og 543-4 (dæmi um galdra) / undir efnisorðinu Skálholtsskóli; I bindi: 434 og 529 (dæmi um galdra), II 

bindi: 124 (kostnaður við nám), III bindi: 322 (dæmi um galdra), 557 (draugur gefur gáfur), IV bindi: 63 (náms-

gáfur frá djöflinum), 192 (framkoma við utanaðkomandi), V bindi: 422 (yfirlæti skólapilta) / undir efnisorðunum 

Skólapiltar, skólanám; II bindi: 226, 510-511, IV bindi: 382-3 (framkoma skólapilta við vinnumann). 
49

 Benda má á líkindi við umfjöllun nútímafjölmiðla um unglinga, þar sem talað er eins og þeir geri fátt annað en 

að borða sætindi, leika sér í tölvuleikjum og horfa á sjónvarp. 
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 Þar fyrir utan eru helst bækur um framhaldsskólana sem gefnar hafa verið út, til dæmis 

vegna afmæla skólanna, sem hafa að geyma eitthvað um skólasiði inn á milli tölulegra 

upplýsinga. Hér á eftir verða nefnd örfá dæmi um bækur sem skrifaðar hafa verið um tvo elstu 

framhaldsskólana og greint frá því hvernig umfjöllun þeirra var háttað. Þá verða nefnd dæmi 

um það hvernig nýta má netið til að afla upplýsinga um skólasiði. 

 Skálholtsskóli og Hólaskóli voru elstu skólar landsins.
50

 Það er lítið til hérlendis af 

eldri ritum um þessa elstu skóla landsins sem oftast voru kallaðir Latínuskólarnir vegna 

þeirrar áherslu sem lögð var á latínukennslu. Það er einn kafli í Tímariti Hins íslenska 

bókmentafélags sem fjallar um sögu Latínuskólanna fram til 1846 (Janus Jónsson, 1893). Árið 

1907 kom svo út kafli eftir Árna Helgason sem hét „Frásagnir um skólalíf á Íslandi um 

aldamót 18 og 19 aldar: Skólahættir í Skálholti og í Reykjavíkurskóla hinum forna“ og birtist 

í Safni til sögu Íslands og íslenzkra bókmenta að fornu og nýju. Í seinni tíð virðist áhuginn svo 

hafa kviknað á sögu þessara merku menntastofnana.
51

  

 Líkt og nefnt var að framan þá er netið góð uppspretta þegar leita á eftir heimildum. 

Þar ber sérstaklega að minnast á heimasíðuna www.timarit.is þar sem leita má í flestum þeim 

dagblöðum og tímaritum sem gefin hafa verið út á landinu. Auk þess má gera líkt og 

Bregenhøj gerir í nýjustu grein sinni og leita uppi skrif framhaldsskólanemendanna sjálfra. 

Auk þess eru nemendafélögin flest með heimasíður eða aðrar upplýsingaveitur á netinu þar 

sem nálgast má upplýsingar um margt það sem er á döfinni í félagslífinu. Að lokum skal 

nefna í tengslum við netið að ungmenni eru dugleg að taka myndskeið og setja þau inn á 

skráarsvæði eins og Youtube og Vimeo.  

 Á Þjóðarbókhlöðunni má svo finna varðveitt ýmis blöð sem gefin hafa verið út af 

nemendum í framhaldsskólum landsins. Sú varðveisla er þó reyndar þeim vanköntum háð að 

blöðin eru ekki varðveitt saman sem skólablöð, heldur getur reynst nauðsynlegt að þekkja 

nöfn blaðanna ef leitað er eftir þeim.
52

 Með tilkomu leitarvefsins leitir.is er þó kominn sá 

leitarmöguleiki að leita eftir nöfnum framhaldsskólanna sem höfundi og svo einskorða leitina 

við tímarit og þá getur reynst auðveldara að nálgast upplýsingar um skólablöðin sem til eru 

varðveitt og skrásett. 

                                                 
50

 Nánar verður fjallað um íslenska skólasögu í næsta kafla. 
51

 Í viðauka 3.1 má sjá lista yfir nokkrar af helstu bókum sem ritaðar hafa verið um Latínuskólana á 20. og 21. 

öld auk þess sem þar er skrá yfir bækur um aðra framhaldsskóla í landinu.  
52

 Dæmi um slík blöð eru; Beneventum (MH), Castria og Businn (MR), Mjölnir (VMA), Basic 

(Borgarholtsskóli), Tímarit SMS (MS), Baula (Kvennaskólinn í Reykjavík), Fagurskinna (MK) og Carmina 

secunda (MA) sem flest eru aðgengileg á Þjóðarbókhlöðunni. 
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 Auk þessa er nú í gangi söfnun á vegum Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins líkt og 

kom fram í inngangi.
53

 Það hefur verið leitað til allra framhaldsskólanema í landinu, átján ára 

og eldri
54

 og þeir spurðir spurninga er tengjast skólasiðum í þeirra skólum. Einnig hefur verið 

leitað eftir þátttöku eldri einstaklinga,
55

 til þess að fá samanburð á því hvernig þessir siðir hafa 

breyst í tímans rás.
56

 

 

3.4.1 Fræðileg umfjöllun um íslenska skólasiði 

Eins og áður var greint frá er það helst að finna megi upplýsingar um íslenska skólasiði á milli 

lína í bókum sem skrifaðar voru um framhaldsskólana í landinu. Elstu eiginlegu 

framhaldsskólar landsins eru Menntaskólinn í Reykjavík og Menntaskólinn á Akureyri. Elsta 

bókin sem skrifuð var um Menntaskólann í Reykjavík var gefin út 1946, á hundrað ára afmæli 

skólans. Hún heitir Minningar úr Menntaskóla og voru nemendur sem stundað höfðu nám við 

skólann fengnir til að segja frá skólanum. Árið 1967 kom út önnur bók um skólann þar sem 

leitast var við að setja saman heildstæða sögu skólans á 120 ára afmæli hans: „Með útgáfu 

þessa afmælisrits er þess freistað að drepa á sem flesta þætti skólasögunnar, þótt fátt eitt sé að 

vonum brotið til mergjar í svo stuttu riti. Veki útgáfa þessi hins vegar lesendur til umhugsunar 

um nauðsyn þess að ýtarleg saga skólans verði skráð, telst tilganginum náð“ (Baldur 

Guðlaugsson, 1967:3). Auk hinnar opinberu sögu var fjallað um ýmislegt annað í ritinu sem 

snýr að hinu óopinbera lífi nemenda, Herranótt (sjá kafla 4.4.2.2), nemendafélagið 

Framtíðina, endurminningar  fyrrverandi nemenda og fleira.  

 Þetta ákall eftir sögu skólans hafði þau áhrif að 1975-1984 var gefið út rit í 4 bindum 

um Sögu Reykjavíkurskóla undir ritstjórn Heimis Þorleifssonar. Hvert bindi ber undirtitil, það 

fyrsta er um nám og nemendur og þar má meðal annars finna uppstilltar bekkjarmyndir af 

öllum árgöngum frá 1869 til 1975. Annað bindið er um skólalífið, þar er farið yfir helstu 

viðburði (eins og pereat, félagslíf, skólakómedíur, nám kvenna hefst) sem höfðu áhrif á líf 

nemenda. Í þriðja bindi er fjallað sérstaklega um tímabilið 1904-1946, þar er skipt í kafla eftir 

því hver var rektor á hverjum tíma og síðar eftir öðrum stórviðburðum (stríð, afmæli skólans 

o.s.frv.). Þar má einnig finna lýsingar nemenda á skólanum. Í síðasta bindinu er farið yfir árin 
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 Þessi spurningalisti er unninn í samstarfi við Ágúst Georgsson, þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins og verða 

svörin varðveitt þar að lokinni rannsókn. Það efni ætti að vera aðgengilegt öllum þeim sem hug hafa á að 

rannsaka íslenska skólasiði (sjá spurningalistann í viðauka 1.1). 
54

 Aldursmörkin eru sett af þeirri ástæðu að nemendur eru ósjálfráða til átján ára aldurs og hefði því þurft að leita 

eftir samþykki forráðamanna hjá yngri nemendum. 
55

 T.d. með umfjöllun í dagblöðum og með því að hafa samband við eldri útskrifaða nemendur í þeim skólum 

sem hafa einhver samtök þeirra á milli. 
56

 Spurningalistann má sjá í viðauka 1.1. 
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frá 1946-1980. Þá eru ýmsar viðbætur í því, svo sem rektoratal 1846-1980, dúxatal og aðrir 

listar. Þessar bækur eru góð heimild um þróun elsta starfandi menntaskólans í landinu. 

 Sambærileg rit eru til um Menntaskólann á Akureyri. Það var gefin út bók um sögu 

Menntaskólans 1880-1980 í þremur bindum og er það sambærilegt við fjögurra binda verkið 

um MR. Byrjað er að fjalla um Möðruvallaskóla, svo gagnfræðaskólann á Akureyri og svo 

Menntaskólann 1930-1980. Árið 2008 var svo gefin út önnur bók um sögu skólans. Einnig er 

til endurminningarbók nemenda frá árinu 2000. Auk þess hafa aðrir framhaldsskólar gefið út 

ýmis rit um sögu skólanna en þar er áherslan öllu jafna á hið opinbera, en síður á upplifun 

nemendanna sjálfra. 

 Það hafa fáir fræðimenn skrifað um íslenska skólasiði og virðist áhugi á þeim ekki 

hafa verið mikill framan af. Það er ekki fyrr en þær greinar sem Terry Gunnell hefur birt í 

kjölfar búningasiðaverkefnisins sem nefnt var að framan, sem farið er að fjalla fræðilega um 

íslenska skólasiði af einhverri alvöru. Bakgrunnur Gunnell gefur honum sérstaka innsýn í 

þennan heim íslenskra framhaldsskólanema. Hann starfaði sem kennari við Menntaskólann 

við Hamrahlíð á árunum 1980-1998. Auk þess starfaði hann einnig sem svokallaður 

félagsmálafulltrúi, en sú staða felur í sér ákveðið samstarf milli nemenda og starfsfólks innan 

skólans. Grein Terry Gunnells „Carnival in the Classroom: Pre-Graduation Mumming 

Traditions at Upper-Secondary Level,“ þar sem hann fjallar um íslenska dimission siði birtist í 

Masks and Mumming in the Nordic Area árið 2007 (2007a). Greinin er byggð á niðurstöðum 

sem fengust úr viðamiklu rannsóknarverkefni sem Gunnell var í forsvari fyrir á Íslandi árið 

2001 og var hluti af rannsóknarvinnunni fyrir hið fyrrnefnda norræna búningasiðaverkefni. 

Rannsóknin fólst í því að sendir voru spurningalistar í alla framhaldsskóla í landinu þar sem 

starfsfólk var beðið að lýsa þeim hefðum og siðum sem væru viðamestir í skólasamfélaginu. 

Auk þess tóku Gunnell og Helga Einarsdóttir viðtöl við „skólastjóra, félagsmálafulltrúa og 

nemendur fyrr og nú um sögu siðanna, reynslu þeirra af siðunum og viðhorf“ (Gunnell, 

2003:472).  

 Þetta var þó ekki eina greinin sem Gunnell skrifaði og byggði á niðurstöðum þessarar 

rannsóknar, því áður hafði hann skrifað aðra grein á íslensku um dimission-siði árið 2003 og 

eina um busunarsiði árið 2006, (á ensku 2007, sjá Gunnell, 2007b). Eins og ýjað er að hér að 

framan eru þessar greinar byggðar á reynslu þeirra sem taka beint eða óbeint þátt í siðunum, 

það er bæði nemenda og kennara. Auk þess setur Gunnell ýmsa þætti dimission siðanna upp í 

skýra töflu þar sem borið er saman hvað er líkt og hvað ólíkt á milli hinna ýmsu 

framhaldsskóla í landinu (Gunnell 2003 og 2007a). Út frá þessum samanburði (samanber 

Ekrem, sjá hér að framan) býr hann til beinagrind yfir siðina og fjallar svo almennt um tilgang 
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og framkvæmd slíkra siða á Íslandi fyrr og nú. Hann tengir þá líka til að mynda við kenningar 

Arnold van Gennep um vígslusiði, kenningar Victor Turner um samfélagsleiki og helgileiki 

og liminal,  kenningar Johan Huizinga (1955) um leiksvæði og kenningar Mircea Eliade 

(1959 og 1987) um hið hversdagslega og hið heilaga. Auk þess sýnir hann fram á tengsl við 

búningasiði sem fóru fram á landsbyggðinni fyrr á öldum.  

 Önnur skrif um íslenska skólasiði má einkum finna í lokaritgerðum og rannsóknar-

verkefnum sem gerð hafa verið af nemendum í þjóðfræði við Háskóla Íslands. Árið 2003 lauk 

Sigríður Þorgeirsdóttir BA-gráðu í þjóðfræði með lokaritgerð sinni, „Sækir að mér sveinaval: 

siðir og reglur skólapilta í Skálholti“ þar sem hún fjallar um þær hefðir og siði sem ríktu 

meðal skólapilta í Skálholtsskóla. Einnig má nefna rannsóknarverkefni Þórdísar Eddu 

Guðjónsdóttur sem hún skilaði inn haustönn 2001 þar sem hún fjallar um hátíðir og siði í 

Kvennaskólanum í Reykjavík. Þar tekur Þórdís fyrir viðburði sem flestir framhaldsskólar 

landsins eiga sameiginlega, þ.e. busun og dimission auk viðburða sem einstakir eru fyrir 

Kvennaskólann eins og Epladaginn og Peysufatadaginn. Loks má nefna að höfundur þessarar 

ritgerðar skrifaði lokaritgerð í BA-námi í þjóðfræði árið 2008 um skólasiði í Menntaskólanum 

í Reykjavík. Þar var gerð tilraun til að gefa heildarsýn yfir þá siði sem eiga sér stað innan eins 

framhaldsskóla án samanburðar á milli skóla. Þar er skoðuð þróun siðanna í gegnum tíma 

frekar en í rúmi og því gefur það aðra sýn en þegar er verið að skoða mun á milli staða á sama 

tíma.  

 

3.5 Niðurstöður 

Líkt og kemur fram hér að framan hefur þróunin í umfjölluninni aðallega verið frá hinu 

opinbera til hins óopinbera, frá sagnfræði til þjóðfræði, frá fortíð til nútíðar. Auk þess höfðu 

auknar áherslur á þjóðfræði barna áhrif á áhuga fræðimanna á skólasiðum. Tilkoma 

performans-skólans á sjöunda áratugnum, auk nýrrar áherslu á nútímann og borgina, hefur 

líklega haft hvað mestu áhrifin er þetta varðar. Sú áherslubreyting sem „performans-

skólanum“ fylgdi, áherslan á að þjóðfræðiefni myndaðist alltaf í samhengi við umhverfi sitt, 

varð til þess að farið var að skoða skólasiðina út frá því hvernig nemendur upplifðu þá. Þrátt 

fyrir að grein Stjernquist (1932) sem fjallað var um hér að framan hafi að mörgu leyti verið 

fyrsta merki um slíkan þankagang virðist hún ekki hafa gárað vatnið og hlýtur því að teljast 

undantekning en ekki upphaf að nýrri stefnu.  

 Þessar greinar sem fjallað var um að framan eru þær helstu sem skrifaðar hafa verið 

um norræna skólasiði. Þær eru ekki margar og líklegt má telja að enn megi ausa mikið úr 



57 

 

þessum brunni áður en högg sér á vatni. Það er því mikið verk framundan ef takast á að gera 

greinargott yfirlit yfir þá skólasiði sem tíðkast meðal ungmenna á Norðurlöndunum. Ísland 

gæti þar haft sérstöðu, sérstaklega vegna þess hversu fáir skólarnir eru í raun. Það átak sem 

hafið er á vegum Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins ætti að vera góður grunnur að 

áframhaldandi rannsóknum á íslenskum skólasiðum. Því miður eru fræðimenn enn að vinna 

hver í sínu horni og því lítið um samanburðarrannsóknir á milli landa. Það gæti verið 

áhugavert að stefna að sambærilegu verkefni á sviði skólasiða og því sem gert var um 

búningasiði á Norðurlöndum.  

 En hvað er það sem verið er að rannsaka? Hvernig eru þessir skólasiðir, í hverju felast 

þeir? Um það verður fjallað í næsta kafla þar sem farið verður í það hvernig þessir  íslensku 

skólasiðir hafa þróast og hvar ræturnar er að finna. Auk þess verður gerð tilraun til þess að 

gefa yfirlit yfir það hvernig þessum siðum hefur verið háttað, bæði á Skandinavíu og á Íslandi. 
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4. kafli Skólasaga og skólasiðir á Norðurlöndum 

 

4.1 Inngangsorð 

Í þessum kafla verður fjallað um skólasögu og skólasiði á Norðurlöndunum. Byrjað verður á 

því að greina frá því helsta sem varðveist hefur um skólasiði í gömlu norrænu latínuskólunum 

sem var það skólastig sem samsvarar framhaldsskólastiginu í dag, þar sem ungir piltar fengu 

undirbúningsmenntun fyrir háskólanám. Að því loknu verður farið yfir helstu siði í 

framhaldsskólum nútímans á Norðurlöndum. Þetta er gert til þess að setja íslensku siðina sem 

skoðaðir verða í næsta kafla í víðara samhengi. Umfjöllunin í þeim hluta mun að mestu 

takmarkast við innvígslu- og brottfararsiði, þar sem þetta eru þeir siðir sem mest hefur verið 

fjallað um. Umræðan hefst  þó á því að skýra út hvað gömlu latínuskólarnir voru á 

Norðurlöndum og hvaða kennsla fór fram í þeim. 

 

4.2 Latínuskólarnir á Norðurlöndum 

Eins og á Íslandi (sjá kafla 5.2) voru elstu skólarnir á Norðurlöndum klausturskólar sem 

tengdust kirkjunum á miðöldum. Í þeim skólum fór öll kennsla fram á latínu (Milld, 2007). 

Til voru dæmi um það að ef nemanda varð á að segja aðeins eitt orð á sínu móðurmáli í 

kennslustund þá var honum hegnt með því að ganga með spjald um hálsinn sem á stóð asinus 

(asni) (Celander: 1948:53). Auk þessara klausturskóla voru svo skólar við dómkirkjur sem 

höfðu það meginhlutverk að mennta prestsefni (Milld, 2007).  

 Árið 1623, eftir trúarskiptinguna, var fyrsti skólinn sem samsvaraði nútíma 

framhaldsskóla stofnaður í Svíþjóð. Árið 1649 voru settar reglur í Svíþjóð þar sem 

klausturskólarnir voru taldir fyrsta skólastigið, næstu komu latínuskólar sem veittu fjögurra 

ára undirbúningsnám fyrir háskólanám og loks háskólarnir. Mörkin milli latínu- og 

háskólanna voru frá fyrstu tíð fremur óljós og sumstaðar voru engir latínuskólar til staðar, t.d. 

í Uppsölum. Árið 1894 voru því settar reglur um að þeir sem stunduðu nám við háskólana 

skyldu ganga í gegnum próf, sem voru þá fyrsti vísirinn að stúdentsprófum (Milld, 2007). 
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 Latínuskólar af þessu tagi voru víða á Norðurlöndum allt fram til upphafs tuttugustu 

aldar og þar gátu piltar hafið nám allt niður í 12 ára gamlir, á meðan elstu piltarnir gátu verið 

allt að þrítugu, þannig að aldursbilið var ansi breitt (Celander, 1948:54). Í næsta kafla verður 

svo fjallað um form kennslu og aðbúnað piltanna í latínuskólunum. Einnig verður greint frá 

því hvað þeir gerðu sér til dægradvalar og þeim siðum þeirra sem heimildir hafa varðveist um.  

 

4.2.1 Námstilhögun og aðbúnaður norrænna skólapilta 

Ljóst er að samfélagið í skólunum var eins og sérveröld sem var aðgreind frá ytra 

samfélaginu. Nemendur dvöldu á heimavistum í skólunum á meðan á námi þeirra stóð. 

Samkvæmt Guðlaugi R. Guðmundssyni mun svipað snið hafa verið á flestum latínuskólum 

lútherstrúarmanna í Norður-Evrópu (2000:117).   

 Umgjörð og skipulag náms í þessum skólum var með stífara móti. Skólarnir störfuðu 

allt árið, án þess að tekið væri frí frá náminu (Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:15) fyrir 

utan að nemendur fengu nokkra daga í kringum jólahátíðina og um páskana (Celander, 

1948:64 og 67). Á sextándu og sautjándu öld hófst kennsla í latínuskólunum klukkan fimm 

eða sex á morgnana og stóð til fimm um eftirmiðdaginn. Dagurinn byrjaði öllu jafna á 

guðþjónustu og svo tók kennsla við til tíu. Þá fengu nemendur matarhlé til hádegis og þá hófst 

kennslan aftur. Engin hlé voru annars gerð á kennsludeginum nema þegar kirkjulegar athafnir 

áttu sér stað (Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:116-117). Kennsla fyrir alla fjóra árganga fór 

fram í einum og sama salnum. Slíkir kennslusalir voru óupphitaðir og illa lýstir allt fram á 

nítjándu öld (Celander, 1948: 53-54). Varðandi næringu var ætlast til að nemendur tækju með 

sér matarkost að heiman sem hefur þá verið á þann veg að hann geymdist sem best, þannig að 

lítið hefur verið um ferskmeti nema á tyllidögum (Celander, 1948:54). Því mætti segja að 

aðstæður hafi ekki verið með besta móti og skólapiltar þurft að vera nægjusamir.  

 

4.2.2. Skólasiðir í norrænu latínuskólunum 

En lífið í latínuskólunum var ekki eintómt strit og puð. Skólapiltar áttu sér líka sínar hátíðir og 

tyllidaga þar sem brugðið var út af vananum, hvort sem var í mat og drykk, söng eða leik. Í 

þessum kafla verður farið yfir helstu skólasiðina í þessum elstu skólum. Farið verður um 

víðan völl en lítill greinarmunur verður gerður á milli landa, þar sem ætla má að líkindi hafi 

verið á milli skóla á Norðurlöndunum (og víðar líkt og bent var á hér að framan).  
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4.2.2.1 Innvígslur í norrænu latínuskólunum 

Eins og í framhaldsskólum í dag var ýmislegt gert í latínuskólunum til þess að taka á móti 

nýjum nemendum þegar þeir hófu skólagönguna. Þegar hafður er í huga sá mikli aldursmunur 

sem gat verið á elstu og yngstu nemendum skólanna kunna sumar þessar innvígsluathafnir að 

virðast ansi harkalegar.  

 Hér verður byrjað á því að fjalla um innvígslu í Kaupmannahafnaháskóla af þeirri 

ástæðu að sú innvígsla kallast að miklu leyti á við seinni tíma skólasiði á Norðurlöndum (sjá 

kafla 4.3). Einnig eiga þeir brottfararsiðir sem tíðkast í framhaldsskólum uppruna sinn í þeim 

innvígslusiðum sem tíðkuðust innan háskólanna og iðngildanna á miðöldum (Ekrem, 

1992:16).
57

 Christine Eike fjallar um innvígslur sem tíðkuðust í Kaupmannarhafnarháskóla á 

16. öld. Þar var tekið á móti nýjum nemendum með þeim hætti að þeir voru klæddir í búninga 

sem áttu að sýna dýrslegt eðli þeirra. Sett voru á þá horn og nef og þeir síðan „þrifnir“ með 

ýmiskonar verkfærum. Kallaðist vígslan cornua depositurus
58

 (Eike, 2001:68). Sambærileg 

lýsing er til frá Uppsölum frá árinu 1716 þar sem innvígslan gekk undir heitinu depositionen 

(Albert Nilsson í Ekrem, 1992:16). Þær innvígslur fóru fram þrátt fyrir að blátt bann hafi verið 

lagt við notkun hverskonar ofbeldis eldri nemenda gagnvart þeim yngri í konungsbréfi frá 

árinu 1691 (Ludvig Larsson í Stjernquist, 1932:23), en þörf á slíku banni gefur vísbendingu 

um hversu langt eldri nemendur hafa gengið gegn hinum yngri. Líkt og Carola Ekrem bendir 

á þá hefur slíkt bann ekki orðið til þess að innvígslur og slæm meðferð eldri nemenda á þeim 

yngri hafi hætt. Þess í stað hefur þetta að öllum líkindum orðið til þess að slíkt fór fram í meiri 

leynd og ekki frammi fyrir stjórnendum skólanna, sem þá hefðu getað gripið í taumana ef of 

langt var gengið (Ekrem, 1992:17).  

 Þrátt fyrir að innvígslurnar í menntastofnanir miðalda kunni að hafa verið harkalegar 

er ekki þar með sagt að raunum nýnemanna hafi verið lokið í kjölfar þeirra. Þegar 

innvígslunni, depositionen, var lokið tóku svokallaðir pennalismar,
59

 eða hegningar við 

(Ekrem, 1992:17). Slíkar hegningar gátu tekið á sig margar myndir og það var mismunandi 
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 Þetta er vegna þess að inngönguprófin í háskólana urðu að brottfaraprófum úr framhaldsskólanámi um miðja 

19. öld (sjá kafla 4.3). 
58

 Samkvæmt latneskri orða bók er merking nafnorðsins cornŭa meðal annars „horn“ (Lewis og Short, 1975:471) 

á meðan merking sagnarinnar depono er „to lay, put or set down“ á ensku  (Lewis og Short, 1975:550) og vísar 

líklega til þess að nýnemarnir voru taldir villidýr sem þyrfti að temja til þess að þeir yrðu hæfir til að tilheyra 

skólasamfélaginu. Afleidd mynd orðsins er enn í notkun í norskum skólasiðum, þar sem orðið Russ er notað um 

þá sem eru að fagna lokum náms síns (Eike, 2007a:91), sá nánar í kafla 4.3.1.2.  
59

 Sjá umfjöllun um svokallaðar vices í kafla 5.2.2.1 þar sem sama hugmynd, að hegna verði nýnemum fyrir brot 

sín (innrásina í skólasamfélagið?), virðist vera ríkjandi. 
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hversu lengi nýnemar þurftu að þola þær, eftir því hvaða tíma og svæði er verið að skoða.
60

 Í 

opinberu bréfi frá áhyggjufullum kirkjunnar manni frá árinu 1721 má lesa um það sem hinir 

yngri nemendur gengu í gegnum sem hluta af hegningunum í latínuskólanum í Uppsölum 

þrátt fyrir allar tilraunir til að hafa taumhald á eldri nemendunum: 

 

Then distinction Man förmärckt the äldre Gymnasisterne willja giöra emellansog och the 

nyligen på Gymnasium transferade, nembl:n att the senareicke få under Lectionerne lägga 

ifrån sig hattarne på bäncken, måte stå med bart hufvud på kyrkciogården när the samblas 

att gå i kyrkan, få eij heller lof att som the andre sättja sig i kyrckan så länge the äro 

framme i Choret, skall aldeles afskaffas och hos ungdomen intet tålas, emäden den är en 

species pennalismi som af Kongl. Maj:t så strängel:n förbudin är (Ludvig Larsson í 

Stjernquist, 1932:23). 

 

Hinir eldri nemendur tóku upp á ýmsu til að benda þeim sem voru nýir á lægri stöðu þeirra 

innan skólasamfélagsins, líkt og þarna kemur fram. Þeir voru auk þess gagnrýndir fyrir allt, 

sagðir gera ekkert rétt, voru látnir syngja fyrir eldri nemendur, hlýða hverri einustu skipun 

hinna eldri (Ekrem, 1992:16-17), sums staðar voru þeir látnir ganga á milli tveggja raða af 

eldri nemendum sem slógu þá með reipi með hnútum, eða voru barðir með spýtum í bakið til 

að kenna þeim að beygja sig fyrir sér heldri nemendum og svo mætti lengi telja, en oft lauk 

þessum misþyrmingum á þeim orðum að nú væru þeir orðnir hluti af hópnum (Stjernquist: 

1932:25-26).
61

  

 Þegar nemendur hófu nám við latínuskólana voru innvígslusiðir ekki alveg jafn 

harkalegir og í háskólunum samkvæmt Ekrem en á móti kom að eldri nemendur gátu tekið sér 

nemanda sem hóf nám sem þræl.
62

 Sá þurfti þá að hlýða hverri einustu beiðni þess eldri 

(1992:17). Eins mun hafa tíðkast við þá skóla að skíra
63

 nýja nemendur í snjó allt frá 16. öld 

(Ekrem, 1992:17), en þá voru nemendur gripnir um leið og fyrsti snjórinn féll og þeir þvegnir 

upp úr honum. Tilgang þessara aðfara greinir Stjernquist svo: 
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 Ekrem (1992:16) nefnir dæmi um að slíkt hafi staðið yfir í sex vikur í háskólunum um miðja 17. öld en Per 

Nilsson Stjernquist (1932:19) greinir frá því að á 19. öld hafi þetta varað allt fyrsta árið í framhaldsskólunum. 
61

 Samhliða þessu var það á ábyrgð eldri nemenda að sjá til þess að hinir yngri hegðuðu sér skikkanlega. Þegar 

þetta breyttist og ábyrgð á hegðun nemenda færðist yfir á kennara og aðra sem komu að rekstri skólanna má 

jafnvel greina vissa eftirsjá í skrifum þeirra um þessi mál (Stjernquist, 1932:22). 
62

 Siður sem enn lifir í einhverjum íslenskum framhaldsskólum, sjá kafla 5.3.1.1 
63

 Skírn er siður sem enn tíðkast í einhverjum norrænum (sjá kafla 4.3.1.2) og íslenskum framhaldsskólum (sjá 

kafla 5.3.1.1) 
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[m]eningen var nästan alltid att framställa, vilken eländig och lågt stående varelse den 

nytillträdande förut varit, och vilken ära, som vederfors honom genom upptagandet i 

gesällskapet (Stjernquist, 1932:29).  

 

Þannig var litið svo á að þessi slæma meðferð á ungmennunum væri aðeins til þess að sýna 

þeim fram á hversu heppnir þeir væru, að fá að vera hluti af þessum lokaða hóp sem 

skólasamfélagið var. Um leið var þeim gerð ljós staða sín innan samfélagsins og til hvers væri 

ætlast af þeim. 

 Að lokum má nefna lokahluta innvígslunnar í Svíþjóð á 18. öld í latínuskólunum sem 

oft fór fram á vorin, að loknu fyrsta skólaárinu. Hann var svokölluð „vængstýfing“: 

 

På våren skulle tipporna
64

 vingklippas för att de vid flyttningen till övre klassen  inte 

skulle flyga för högt. Vingklippningen var en smärtsam procedur, där offret med 

utsträckta armar skulle vandra mellan två led av äldre gymnasister sem med handens 

nedre kant slog på offrets armar. För att vingarna skulle bli tillräckligt långa innan de 

klipptes, föstes tipporna ut på skolgården i regnet för att växa (Karl Ivar Nordlund og 

Folke Nyberg í Ekrem, 1992:17). 

 

Þannig lauk fyrsta árinu hjá yngstu nemendunum og ætla má að næsta ár hafi þeir svo tekið 

fullan þátt í innvígslum nýju nemendanna. En innvígslur voru þó ekki það eina sem 

skólapiltar í latínuskólunum höfðu sér til dægrastyttingar þrátt fyrir að eflaust hafi þær verið 

tímafrekar sé miðað við það sem fram hefur komið hér að framan.  

 

4.2.2.2 Brottfararsiðir í norrænu latínuskólunum 

Líkt og Stjernquist nefnir í grein sinni um sænska skólasiði þá eru til fáar ritaðar heimildir um 

brottfararsiði eða útskriftarsiði í gömlu norrænu latínuskólunum. Hann segir að það væri helst 

að minnst væri á að nemendur hafi kvatt kennara sína með einhverjum fögnuði eða drukkið 

kveðjuskál með þeim nemendum sem voru ekki að ljúka námi. Það hefði í raun ekki verið fyrr 

en inngangsprófin í háskólana urðu að lokaprófum í latínuskólunum, sem gerðist 1864 í 

Svíþjóð, sem slíkar hefðir og siðir fóru að taka á sig fast form (Stjernquist, 1932:35).  

 Þó nefnir Stjernquist sið sem enn tíðkaðist þegar hann skrifaði grein sína árið 1932 og 

mátti rekja til latínuskólanna. Þessi siður var skrúðgangan, haltningståget sem enn tíðkast í 

framhaldsskólum (sjá kafla 4.3.1.2 og 5.3.1.2). Þessi skrúðganga gat verið á tvo vegu. Annars 
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 Tipporna er orð yfir nýnema. 
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vegar fóru nemendur í skrúðgöngu frá skólanum þegar þeir höfðu lokið prófunum, hins vegar 

gengu þeir í skrúðgöngu þegar þeir voru á leið í prófin (Stjernquist, 1932:36, sjá einnig 

Celander, 1948:71). Hvorutveggja er vísun í siðina í latínuskólunum, annars vegar er verið að 

minnast þess þegar nemendur yfirgáfu latínuskólana og hins vegar komunnar í háskólana til 

að gangast undir inntökuprófin. Stjernquist nefnir einnig að þegar hann skrifar greinina hafi 

tíðkast meðal nemenda að setja á sig pípuhatta eða rauða inniskó að þessu tilefni (Stjernquist, 

1932: 36). Þar má þá mögulega sjá rætur að búningasiðum sem tengjast brottfararsiðum í 

framhaldsskólunum í dag (sjá kafla 4.3.1.2 og 5.3.1.2).  

 

4.2.2.3 Leikir og skemmtanir norrænna skólapilta 

Í grein sem Hilding Celander skrifaði um skólasiði árið 1948 fjallar hann (líkt og fram kom í 

kafla 3.3.1 hér að framan) um ýmsa viðburði sem áttu sér stað yfir skólaárið meðal sænskra 

latínuskólanema á 17. og 18. öld. Eftirtektarvert er að slíkar hátíðir fylgdu yfirleitt 

hátíðisdögum kirkjunnar á þessum tíma, þar sem voru mest áberandi viðburðir í kringum 

Mikjálsmessu, jól, páska og um mitt sumar (Celander, 1948:58-59). Fyrsti viðburður sem hér 

verður fjallað um átti sér hins vegar stað á degi heilags Gregoriusar, sem meðal annars var 

verndardýrlingur bóknáms.
65

 Eftirfarandi er tilvitnun sem varðveist hefur frá rektor  skólans í 

Björneborg í Svíþjóð frá árinu 1675: 

 

På St Gregorii dag skedde introductio solennis, fastän gossen tillförne halfva året gott i 

Schola; hwilken såleds tillgått: Alla Gregoriani samlades hos Rector: kläddes i hwita 

klädeer med krantsar på hufwude och målade käppar i händerna. Deras Föräldrar woro 

och närwarande. Dädan gingo de i Procession, till Scholan; där möttes de i döre af de 

äldre Scholdjäknar, af hwilka en skulle representera en Biskop, warandes äfwen klädd i 

hwita kläder med en Biskopsspira warandes af trä målad, samt en af papper målad 

Biskopsmyssa; då gossarne hwar efter annan föllo på knä på tröskeln, och Biskopen läste 

en bön på latin. Sedhan kom en annan djekne, som skulle wara probst äfwen i hwita 

kläder med en hammare i handen, dermed han slog sakta 3 slag på hufwude säjande nogra 

honom föreskrefna ord. Därefter geck hela processen i kyrkan, då en latinsk hymnus 

sjöngs (Celander;1948:57) 
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 Sá viðburður á margt skylt með Skraparotspredikun sem átti sér stað í íslensku latínuskólunum, sjá kafla 

5.2.2.2. 



64 

 

Að þessu loknu vísaði rektor nemendum til herbergja sinna og bað fyrir þeim. Athöfnin 

endaði á því að haldið var til veislu í boði foreldra skólapilta (Celander: 1948:58).
66

 Þarna er 

eitt þeirra atriða sem margir af hátíðasiðum skólapilta eiga sameiginlegt fyrr og nú, þ.e. að 

enda á einhverskonar veisluhöldum. Annað sem er áberandi í þessum hátíðum er að oft er 

verið að bjóða eða á einhvern hátt umgangast borgarastéttina. Á jaðartímum eins og þessum 

(við upphaf sumars) mættust heimar, opnuðust dyr sem annars stóðu lokaðar. Skólapiltar 

umgengust þessa stétt við hin ýmsu tækifæri, enda var þeim ætlað að verða hluti af henni að 

náminu loknu.
67

 

 Eins og nefnt var hér að framan voru svo fyrirferðamestar þær hátíðir latínuskólapilta 

sem tengdust jólahátíðinni annars vegar og hins vegar vorkomunni eða páskunum. Líkt og 

greint var frá þá var ekkert sumarfrí í hinum norrænu latínuskólum og aðeins stutt frí yfir jól 

og páska. Því var efnt til  stórrar hátíðar daginn fyrir jólafríið, á degi Luciu.
68

 Helsta einkenni 

þessarar hátíðar var mikil notkun kerta og annarra ljósgjafa. Í lýsingum sem varðveist hafa af 

skólasiðum í latínuskólum á þessum tímum kemur fram að skólapiltar söfnuðu og skreyttu 

skólastofuna með kertum af þessu tilefni. Þeim var komið fyrir allstaðar þar sem pláss var.
69

 

Eins og við Gregoríusarhátíðarhöldin áttu sér stað samskipti við ytra samfélagið og 

utanaðkomandi var boðið að vera viðstaddir þessi hátíðahöld. Að þessu tilefni var mikið 

sungið og í finnsk-sænskri heimild kemur fram að skólapiltar hafi einnig dansað fyrir gestina. 

Á þessari hátíð fengu skólapiltar þannig tækifæri til þess að sýna sig fyrir borgarastéttinni, 

hvort sem var í söng eða dansi. Einnig hefur piltunum gefist tækifæri til að umgangast ungar 

dömur af borgarastéttinni af þessu tilefni og mögulega einhverjir hitt framtíðarmaka sína. Slík 

hátíð hefur verið kærkomin í skammdegismyrkrinu, sérstaklega ef haft er í huga það sem fram 

kom að framan, að ljósmeti hefur öllu jafna verið af skornum skammti.  
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 Í þessum sið kemur fram atriði sem þekkt er víða um Evrópu, drengur úr hópi skólapilta er valinn og settur í 

hlutverk gervi-biskups (Celander, 1948:58). Í Frakklandi var það ungur strákur sem fékk það hlutverk að leika 

biskup. Safnast var saman í kirkju og hinn ungi biskup færður í skrúða sinn, svo gekk vinahópurinn í skrúðgöngu 

og fengu þeir að launum gjafir, í lokin var haldin veisla (Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:258). Sjá einnig í 

umfjöllun um Julebisp í Masks and Mumming in the Nordic Area (Gunnell, (2007a:719; 2007c:43); Bregenhøj 

og Larsen (2007:199;203;205;221;230-239); Eike (2007b:521); 719) og Íslensk leiklist eftir Svein Einarsson 

(1991). Sjá einnig um Gregoriusdagen í Knuts (2007:156). 
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 Sama mætti segja um umgengni skólapilta í Reykjavíkur lærða skóla á seinni hluta 19. aldar, sjá kafla 5.3, lið 

A. 
68

 Enn eimir eftir af þessari hátíð í Svíþjóð þar sem haldin er Lúsíuhátíð þann þrettánda desember ár hvert í 

grunnskólum landsins. Þá er valin ein stúlka sem er Lúsía og ber hún krans á höfði með kertum. Hún klæðist 

hvítum kyrtli og henni fylgja aðrar stúlkur í eins kyrtlum sem allar bera kerti, sungið er sérstakt lag og ganga þær 

saman í skrúðgöngu. Að því loknu eru borðaðar sérstakar saffranbollur. Slíkir viðburðir eru einnig ár hvert í 

Norræna húsinu þar sem höfundur hefur verið viðstaddur. Sjá einnig umfjöllun Bringéus (1976:23-29) og Árna 

Björnssonar (1996b:297-301) um Lúsíumessu. Einnig er rætt um þessa hátíð í Masks and Mumming in the 

Nordic Area (Knuts, 2007:107-188). 
69

 Þegar kvöldinu lauk var svo efnaminni skólapiltum gefin þau kerti sem ekki höfðu brunnið upp (Celander, 

1948:59-66). 
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 Loks er vert að nefna þær hátíðir sem áttu sér stað á vorin, í kringum páskana. Þær 

voru af tveim gerðum. Annars vegar var það hátíð sem snerist um að fagna því að gróðurinn 

væri að vakna til lífsins eftir veturinn og hins vegar hátíð þar sem valinn var svokallaður 

maígreifi (s. majgreve) til að færa vorið í bæinn. Að vera valinn þótti mikill heiður og féll 

yfirleitt efnameiri skólapilt í skaut (Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:258).
70

 Fyrri gerðin fór 

fram um Hvítasunnuhelgina og um hana hefur meðal annarra varðveist heimild frá Örebro 

árið 1616. Þar segir að að morgni 16. maí hafi skólapiltar fengið leyfi til að fara út og týna 

blóm í kransa sem skyldu skreyta syni fyrirmanna bæjarins og auk þess blóm til að skreyta 

kirkjuna. Höfðu þeir tvo daga til þessa starfs. Á þriðja degi gengu þeir í skrúðgöngu, með 

ungu drengina í fararbroddi, inn í bæinn og sungu dýrðarsöngva. Á torgi bæjarins skiptist 

skrúðgangan í tvennt og mættust þeir svo aftur fyrir utan kirkjuna og gengu saman inn  og 

skreyttu hana. Að því loknu var drengjunum fylgt aftur til foreldra sinna. Í sömu heimild 

kemur fram að tveim vikum seinna hafi skólapiltar haldið leiksýningu fyrir heldri borgara tvo 

daga í röð. Að því loknu var haldin veisla til heiðurs skólapiltunum, sem var þakklætisvottur 

fyrir sönginn og blómin á Hvítasunnunni (K. Fr. Karlson í Celander, 1948:67-68). 

 Hin gerðin af vorfagnaði átti sér stað sunnar í Svíþjóð, þar sem vorar yfirleitt fyrr. Sá 

fagnaður gat átt sér stað 1. maí eða á Hvítasunnunni. Kvöldið fyrir hátíðina var haldinn 

dansleikur þangað sem dætrum heldri borgara var boðið og því áttu sér aftur stað samskipti 

milli skólapilta og borgara á þessari hátíð. Daginn eftir var svo valinn einn efnameiri 

skólapiltur sem maígreifi. Hann var klæddur í hvítan klæðnað og skreyttur með blómum og 

eðalsteinum auk þess sem hann fékk veldissprota. Tilgangurinn með þessari hátíð var aftur að 

færa sumarið í bæinn líkt og nefnt var að framan. Fyrst flutti rektor ræðu fyrir framan skólann 

og svo var gengin skrúðganga með maígreifann í fararbroddi inn í bæinn og sungið og spilað 

undir á hljóðfæri. Staðnæmst var við hús efnameiri borgara og fengu þeir að launum 

smápeninga sem ætlaðir voru efnaminni skólapiltum. Þessi hefð hélst allt fram á miðja 19. öld 

(Celander: 1948:68-69).
71

 Allar þessar hefðir hafa eflaust haft mikil áhrif á bæjarlífið, þar sem 

piltarnir gengu um með söng og gleði, og þeir hafi með sanni gengið með sumarið inn í 

bæinn.
72
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 Sjá einnig Bringéus (1976:168-172) og Knuts (2007:169). 
71

 Celander bendir á að leifar af slíkum skrúðgöngum hafi verið til staðar allt fram á miðja tuttugustu öld. Þá var 

hefð fyrir því að verðandi stúdentar hafi gengið í skrúðgöngu um bæinn áður en þeir tóku lokaprófin lýkt og fram 

kom að ofan (Celander, 1948:71 og Stjernquist, 1932:36). Sjá nánar um skrúðgöngur í tengslum við útskrift á 

Norðurlöndum í kafla 4.3.1.2. 
72

 Sjá einnig af Klintberg (1991:97) og Vento (2007:360). 
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 Líkt og fram hefur komið var söngur oft veigamikill hluti af siðum og hátíðum 

skólapiltanna eins og dag.
73

 Söngur af þessu tagi hafði ekki aðeins það hlutverk að lífga upp á 

tilveru þeirra heldur eins og bent var á þá gat hann beinlínis verið lifibrauð hinna fátæku 

skólapilta. Þeir sungu í kirkjum, við jarðarfarir og brúðkaup, við hátíðarhöld heldri borgara og 

síðast en ekki síst frammi fyrir hurðum þeirra efnameiri og á sveitabæjum, þangað sem þeir 

gengu syngjandi undir handleiðslu kennarans. Þeir fengu greitt fyrir sönginn með bæði fé og 

mat og gegndi hann því mikilvægu hlutverki fyrir framfærslu skólapiltanna (Celander, 

1948:56). Söngvar sem sungnir voru við þessi tækifæri voru af ýmsum toga, allt frá því að 

vera söngvar um strit skólapiltanna við lærdóminn, ýmsir árstíðarbundnir söngvar til söngva 

sem skólapiltar sungu um dýrkun Bacchusar og fallega kvenmenn. Sumir þessir söngvar voru 

sungnir á móðurmáli nemenda en einnig voru margir söngvar sem sungnir voru á latínu, 

vegna þeirrar miklu áherslu sem lögð var á það tungumál í allri menntun skólapiltanna 

(Celander, 1948, víðsvegar í greininni). Þessi áhersla á notkun latínu í daglegu lífi skólapilta 

styrkti svo við þá tilfinningu að skólasamfélagið væri skýrt afmarkað frá hinu ytra samfélagi. 

 Auk áðurnefndra siða voru svo auðvitað margir svæðisbundnir siðir sem Celander 

nefnir en verður ekki fjallað um hér.
74

 Hér á eftir verður fjallað um það hvernig skólasiðir sem 

hér hafa verið ræddir birtast okkur á Norðurlöndunum í dag. Margt hefur breyst með breyttum 

tímum, en þó má sjá líkindi með því sem er og því sem var. Þó eru nægilega mikil líkindi til 

þess að það megi tala um „hefð“ af einhverju tagi. 

 

4.3 Framhaldsskólar á Norðurlöndum í dag 

Frá og með miðri nítjándu öld urðu ýmsar breytingar á menntakerfinu á Norðurlöndunum. 

Árið 1850 var gerð sú breyting í Danmörku að inngönguprófin í háskólana voru færð í 

latínuskólana og urðu þar með að lokaprófum þar. Það er síðan árið 1903 sem sett eru ný lög 

þar í landi, almenskoleloven, þar sem stúlkur fengu til dæmis í fyrsta sinn lögbundin rétt til 

framhaldsmenntunar í ríkisreknum skólum. Þá hlutu latínuskólarnir einnig nýtt heiti (Niels 

Jensen, 2009). Eftirfarandi er þriðja grein inngangsins að almenskoleloven: 
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 Sjá til dæmis Gunnell (1995:117-122); Knuts (2007:150); Bregenhøj og Larsen (2007:239); Vento (2007:344); 

Tedre (2007:412;434-437;440-444;447); Heijnen (2007:473); Knuts (2007b:553), Skott (2007:579) og víðar í 

Masks and Mumming in the Nordic Area (Gunnell, 2007d). 
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 Til dæmis má nefna hátíðir í tengslum við Mårten, Kristi himmelfärdsdag, Marknadsdagarna o.fl. (Celander, 

1948:72-73).  
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Gymnasiet giver i Tilslutning til Mellemskolen gennem 3 eetaarige Klasser sine Elever en 

fortsat højere Almenundervisning, som tillige afgiver det nødvendige Grundlag for 

videregaaende Studier (Formålet med almenskoleloven 1903). 

 

Þrátt fyrir að þessi lög hafi verið sett í Danmörk virðist sama þróun hafa átt sér stað á hinum 

Norðurlöndunum. Til dæmis færðust inngangspróf í háskólana niður í latínuskólana árið 1864 

(sjá kafla 4.2.2.2) og þar með líklega einnig í Noregi sem var undir sænskri stjórn til ársins 

1905. 

 Framhaldsskólar á Norðurlöndunum í dag kallast enn yfirleitt gymnasium, nema í 

Noregi þar sem þeir kallast videregående skole. Framhaldsskólar í Svíþjóð og Finnlandi fela í 

sér þriggja ára nám. Í Finnlandi er þó aðeins boðið upp á bóknám en ekki iðnnám í þeim 

skólum sem ganga undir heitinu gymnasium (General upper secondary education og 

Vocational education and training in Finland). Nám í finnsku bóknámsskólunum veita því 

engin sérstök starfsréttindi en eru hugsaðir sem fornám fyrir æðri menntun í háskólum. Í 

Svíþjóð er þetta aðeins öðruvísi. Þar er boðið upp á átján samræmdar námsleiðir að loknum 

grunnskóla. Þessar námsleiðir eru allar kenndar í skólum sem kallast gymnasium. Þessar 

námsleiðir geta hvorutveggja verið bóknám og verknám (Om gymnasieskolan, 2007). Í Noregi 

kallast skólar á þessu skólastigi videregående skole líkt og áður sagði. Þeim er, líkt og annars 

staðar skipt upp í bóknám og verknám (Videregående opplæring, 2012). Í Danmörk er megin 

skiptingin líka í bóknám og verknám. Sérstaða Danmerkur felst hins vegar í því að þar má 

velja fjórar leiðir innan bóknámsins sem eiga að undirbúa nemendur fyrir mismunandi 

háskólanám. Þessar leiðir eru; almenn leið sem býr nemendur undir almennt háskólanám. 

Önnur leiðin er braut sem hefur félagsfræðilegar áherslur og á að búa nemendur undir 

háskólanám í slíkum greinum. Þriðja leiðin er með áherslur á viðskipta- og hagfræði og loks 

er leið sem leggur áherslu á raunvísindagreinar (The Gymnasium (stx), The Higher 

Preparatory Examination (hf), The Higher Commercial Examination Programme (hhx) og 

The Higher Technical Examination Programme (htx)). Þessar leiðir eru yfirleitt kenndar í 

aðskildum skólum í Danmörku en þó eru sumstaðar fleiri en ein leið kennd eins og sést til 

dæmis í nafni eins stærsta skóla landsins, Næstved Gymnasium og Hf (Stubgaard). 

 Líkt og í svo mörgu öðru er það ekki umgjörðin sem segir okkur mest um það sem 

verið er að skoða í þessari ritgerð, heldur innihaldið. Það sem verður skoðað næst eru þeir 

skólasiðir sem tíðkast í norrænum skólum í dag og það sem skapar samfélagið sem myndast 

innan framhaldsskólanna. 

 



68 

 

4.3.1 Skólasiðir á Norðurlöndum í dag 

Umfjöllunin um norræna nútímaskólasiði sem hér fer á eftir er að mestu byggð á rannsóknum 

sem gerðar hafa verið á skólasiðum innan norrænna bóknámsskóla (sjá kafla 3.3.1).
75

 

Skólasiðir á þessu svæði eru auðvitað margvíslegir í dag þótt vissulega megi enn finna 

ákveðinn kjarna sem rekja má til latínuskólanna og sést einnig á Íslandi í dag. Þar sem 

innvígslur og brottfararsiðir eru þær hátíðir sem hafa fengið mesta athygli í skrifum 

fræðimanna mun eftirfarandi umfjöllun litast af þeim áherslum. Það er ávallt best að byrja á 

byrjuninni og næsti kafli mun fjalla um innvígslur nemenda í upphafi nýs skólaárs í skólum á 

Norðurlöndum. 

 

4.3.1.1 Innvígslur á Norðurlöndum 

Eftir að hafa fjallað um hina margvíslegu innvígslusiði sem tíðkuðust í norrænu 

latínuskólunum (sjá kafla 4.2.2.1) er áhugavert að sjá hversu lítið virðist vera um slíka siði í 

norrænum framhaldsskólum í dag. Samkvæmt Christine Eike eru engir sérstakir innvígslusiðir 

viðhafðir í norskum framhaldsskólum (Eike, tölvupóstur til höfundar, dags. 21. okt. 2011.). 

Ekkert hefur verið skrifað um slíka siði í Danmörku og í Svíþjóð virðist slíkur siður, sem 

kallast þar Nollning (Knuts, 2007:183-184), helst vera þegar nemendur hefja nám í háskólum 

en ekki framhaldsskólum landsins. Það virðist helst vera í finnsk-sænskum skólum sem slíkir 

siðir eru áberandi í framhaldsskólum.
76

 Þar er orðið gulnefur (s. gulnäbb) notað um busana, til 

að sýna fram á það hversu óreyndir þeir eru.
77

 Gulnefur er ekki álitinn fullgildur meðlimur 

skólasamfélagsins fyrr en hann hefur gengið í gegnum sína vígslu (Ekrem, 1992:13). Það eru 

annars árs nemar sem sjá öllu jafna um innvígsluna og virðist þá gilda reglan „auga fyrir auga, 

tönn fyrir tönn,“ þar sem annars árs nemarnir hefna sín fyrir sína eigin innvígslu árið áður 

(Ekrem, 1992:27). 

                                                 
75

 Eftir því sem höfundur hefur lesið virðist sem mjög lítið hafi verið skrifað um skólasiði innan iðnnámskólanna 

á Norðurlöndum. 
76

 Því miður eru flest það sem hefur verið skrifað um finnska skólasiði aðeins aðgengilegt á finnsku og því ekki 

hægt að fullyrða um að siðirnir séu eins í finnsku skólunum, þótt gera megi ráð fyrir því þar sem mikill 

samgangur er á þessu svæði (skv. Carsten Bregenhøj, tölvupóstur til höfundar, dags. 18. október 2011). 
77

 Gulnäbb var orð mánaðarins í september á finnsku síðunni Forskningscentralen för de inhemska språk og þar 

má lesa eftirfarandi um merkingu þess: „Det är osannolikt att man ska få se en gulnäbbad lira (lat. Calonectris 

diomedea) i våra trakter, men däremot ser man vid dessa tider ofta andra gulnäbbar, alltså förstaårsstudenter. De 

drar runt i flockar och får utföra stolliga uppdrag i mystiska munderingar. Ibland har de gula näsor också. 

Gulnäbb är numera en finlandism, som i Sverige motsvaras av nolla, recentior, novitie, novisch.“ Svo er rakin 

uppruni orðsins, bent á að sambærilegt orð sé notað víðar um Evrópu um þá sem séu ungir og óreyndir og loks er 

tekið dæmi um það hvernig fyrri hluti orðsins geti einnig vísað til þess sama: „Också adjektivet gul har tidigare 

förekommit i betydelsen ’oerfaren’:”vad han är gul ännu, den ungdomen!”, jämför grön i dagens språkbruk.“ 

(Gulnäbb, 2011).  
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 Innvígsluathöfnin sjálf er þrískipt í finnsk-sænskum siðum
78

 (Ekrem, 1990:43). Í fyrsta 

lagi eru gulnefir aðgreindir með klæðaburði þann dag sem vígslan fer fram. Þeir eru látnir 

mæta í búningum þar sem kynjahlutverkum getur til dæmis verið snúið við, þannig að strákar 

eru látnir mæta í kvenmannsfötum og öfugt (Ekrem: 1992:28). Þetta er gert til þess að 

gulnefirnir þekkist auðveldlega og allir viti að þetta eru þessir nýju. Annað atriðið í vígslunni 

er athöfn sem fram fer um kvöldið. Þar er megintilgangurinn að niðurlægja gulnefina. Þeir eru 

látnir koma upp á svið og leika ýmsar þrautir, eldri nemendum til mikillar skemmtunar. Dæmi 

um þrautir sem gulnefirnir þurfa að leika er til dæmis að sleikja rjóma af einstaklingi af hinu 

kyninu, drekka berjasafa í gegnum tíðartappa og að hella súrmjólk í skál sem er á höfði annars 

gulnefs, með bundið fyrir augun (Ekrem, 1990:44-45). Þar sem tilgangurinn er að skemmta 

sér er tekið tillit til þeirra gulnefja sem feimnari eru og þeim úthlutað auðveldari verkefnum 

(Ekrem: 1992:30). Þeir gulnefir sem komast í gegnum sína þraut án þess að kvarta er fagnað 

af eldri nemendum á meðan þeim sem mistekst eru látnir finna fyrir vanþóknun þeirra og eru 

púaðir niður af sviðinu (Ekrem, 1990:45). Lokatriðið í innvígslunni er svo ball sem allir 

nemendur, yngri og eldri, taka þátt í saman og þá hafa gulnefirnir fengið stöðu innan 

skólasamfélagsins (Ekrem: 1990:45). 

 Innvígslan í áðurnefndum skólum fer fram fyrir luktum dyrum og öðrum en 

nemendum er ekki veittur aðgangur (Ekrem, 1992:27-28). Eftirtektarvert er að 

skólastjórnendur standa utan við innvígsluhátíðina og neita jafnvel að þær tengist skólunum á 

nokkurn hátt. Þannig fría þeir sig ábyrgð af því sem fram fer því að það sem er ekki á vegum 

skólans getur ekki verið á ábyrgð skólastjórnenda. Þar af leiðir að það er á ábyrgð nemenda að 

finna húsnæði, utan skólans, þar sem hægt er að halda slíka viðburði (Ekrem, 1990:43). Þetta 

endurspeglar svo það að innvígslurnar eru eitthvað sem tilheyrir skólasamfélaginu en ekki 

hinu ytra samfélagi. 

 

4.3.1.2 Brottfararsiðir á Norðurlöndum 

Brottfararsiðir úr framhaldsskólum eru aftur á móti margvíslegir á Norðurlöndunum. Þeir 

skiptast líkt og á Íslandi í tvennt, hina opinberu útskrift og óopinberu siðina. Hér á eftir verður 

farið yfir helstu einkenni þeirra í hverju landi fyrir sig. Gerð verður tilraun til að benda á 

líkindin jafnóðum en einnig farið yfir þau að lokinni yfirferðinni.  
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 Terry Gunnell skiptir hinni íslensku busavígslu upp á sambærilegan hátt, en bætir við einum lið, þar sem hann 

bendir á þann undirbúning sem á sér yfirleitt stað áður en busadagurinn sjálfur rennur upp (Gunnell, 2006:828-

830). Fjallað verður nánar um þessa skiptingu hans í umfjöllun um íslensku skólasiðina í kafla 5.3.1.1.  
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 Í Noregi standa brottfararsiðir yfir frá byrjun maí og fram á þjóðhátíðardaginn 17. maí 

(Eike, 2001:71).
79

 Á því tímabili eru útskriftarnemar, rödruss,
80

 mjög áberandi í samfélaginu, 

enda eru þeir allir klæddir í rauða heilgalla
81

 og með russ-húfur á höfði. Annað atriði sem 

einkennir útskriftarnemana er að þeir ferðast um í skreyttum farartækjum og er mikill 

metnaður lagður í að hafa þau sem flottust (Eike, 2001:71). Hátíðin byrjar á því að í lok apríl 

eru útskriftarnemendur skírðir af sérstaklega tilnefndum russ-presti
82

 og endurfæðast þá til 

þessarar nýju stöðu, á sama tíma fá þeir afhentar húfurnar (Eike, 2001:73-74). Frá og með 

þessari athöfn er öllum gildum snúið á hvolf í anda karnivals, nemendur hrekkja hvern annan 

og aðra. Mikilvægur hluti af þessum norsku brottfararsiðum eru svokallaðar hnútareglur.
83

 

Þetta eru þrautir sem útskriftarnemendur þurfa að ljúka til þess að verða eliteruss (Eike, 

2007a:91) sem er einhverskonar aðall innan útskriftarhópsins. Slíkar reglur geta verið 

margvíslegar, allt frá því að hjálpa einhverjum yfir götu, kyssa lögregluþjón og í að neyta 

óhóflegs magns af áfengi. Þessum hátíðarhöldum lýkur svo sem fyrr segir á þjóðhátíðardaginn 

17. maí. Sá dagur hefst á því að útskriftarnemendur vekja kennara sína (í það minnsta í smærri 

bæjum) með miklum látum (Eike, 2007a:91). Seinna um daginn taka útskriftarnemendur þátt í 

skrúðgöngu þar sem þeir eru oft með einhver skemmtiatriði (Eike, 2007b:505-506).
84

 

  Þessum russ hátíðarhöldum hefur fylgt mikil og neikvæð umfjöllun í norskum 

dagblöðum í seinni tíð. Hún hefur líka orðið til þess að útskriftarnemum hefur beinlínis verið 

bannað að mæta í búningunum í skólann ekki síst vegna þess að skólastjórnendur tala um að 

búningarnir hafi bein áhrif á hegðun nemenda (Eike, 2007b:515-516). Um þessi áhrif 

búninganna fjallar Eike sérstaklega: 

 

Disguise and the use of masks in public were, and are, signals to the fact that other rules 

now dominate; that one can do abnormal things; and that everything is different. They 

define time and space as a playground; a could-be or a would-be reality. The rules 

                                                 
79

 Þar sem þessir siðir eru svona viðamiklir í norsku samfélagi má finna margar vefsíður sem þeim tengjast. Til 

dæmis er hægt að versla allt það sem útskriftarnemarnir þarfnast fyrir hátíðina á síðunni http://russesiden.no/ Þar 

er líka að finna ýmislegt annað sem snýr að þessari hátíð, eins og russ-lag (russelåt) ársins 2012 og ýmsa 

viðburði sem eru í boði fyrir þá sem eru að útskrifast úr norskum framhaldsskólum. 
80

 Orðið russ sem notað er í norskum brottfararsiðum er komið af latnesku sögninni depositurus, sem notað var 

um þá sem voru að ganga inn í háskólann í Kaupmannahöfn eins og fjallað var um í kafla 4.2.2.1. Þegar 

inngönguprófin inn í háskólann færðust niður í framhaldsskólana fylgdi þetta heiti með. 
81

 Rauðu gallarnir tilheyra yfirleit bóknámsskólunum á meðan nemendur annarra skóla klæðast öðrum litum. 

Einnig er ætlast til þess að nemendur séu í sama búningnum allan tímann meðan á hátíðinni stendur og verði 

hann skítugur er það aðeins merki um að viðkomandi hafi „lifað russ lífinu“ (Eike, 2007a:91).  
82

 Það að einn nemandi sé tilnefndur prestur minnir á uppruna skólanna í latínuskólunum og einnig leiki 

skólapilta þar, þar sem þeir brugðu sér í hlutverk biskups, sjá kafla 4.2.2.3 og 5.2.2.2. 
83

 Í Borgarholtsskóla var tekið upp á þeirri nýjung vorið 2012 að lista yfir sambærilegar áskoranir var dreift á 

meðal útskriftarnemenda á dimission daginn, sjá kafla 6.3.2. 
84

 Hér má sjá tengsl við fleiri eldri siði: sjá umfjöllun um skrúðgöngur hér að ofan (kafla 4.2.2.2). 
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experienced here are fundamentally different from those encountered in normal, daily life 

since everything is turned upside down. Nonetheless, rules still exist, not least because 

the interaction between the masked visitors and those visited, between those in disguise 

and their audience, has a clear pattern, and can therefore be called a ritualized action 

(Eike, 2007b:529).
85

 

 

Þessar reglur sem Eike nefnir virðast engu að síður vera brotnar þegar útskriftarnemarnir eru í 

sínum búningum. Meðal þess sem nemendur hafa verið að gera er að henda matvælum innan 

skólanna og spreyja á veggi hans (Eike, 2007b:515-516). Engu að síður má ætla að reglurnar 

séu einhverjar innan hópsins þótt þær séu ógreinilegar fyrir þá sem standa utan hans.  

 Brottfararsiðir eru ekki jafn viðamiklir á hinum Norðurlöndunum þar sem þeir taka 

yfirleitt aðeins einn dag. Í Svíþjóð mæta útskriftarnemendur í búningum í skólann síðasta 

kennsludaginn (sumstaðar alla síðustu vikuna). Þar taka þeir þátt í ýmiskonar leikjum og 

drekka áfengi á skólalóðinni
86

 (Knuts, 2007:183-184). Samkvæmt Åke Daun (í umræðu um 

sænska skólasiði) er þó ekki nóg að skoða brottfararsiðina sjálfa, því einnig verður að skoða 

aðdragandann, og ekki síst það aukna álag sem er á útskriftarnemum síðasta árið og Daun 

segir meðal annars að: 

 

[s]kolans värld och klasskamraterna tenderade under den sista terminen att bli ett slutet 

socialt sammanhang, präglad av mycket starkare gruppkänsla än förut (Daun, 1981:10).  

 

Í stuttu máli þá loka útskriftarnemar
87

 sig af frá öðrum félögum þennan lokasprett í skólanum. 

Því má segja að allt síðasta námsárið sé í raun undirbúningur fyrir kveðjustundina sem í 

vændum er.  

 Stúdentshúfur eru einnig mikilvægur hluti af því að segja skilið við skólann í Svíþjóð 

eins og á öðrum Norðurlöndum. Að loknum stúdentsprófunum skipta útskriftarnemendur út 

svörtum og gráum húfum fyrir hvítar stúdentshúfur.
88

 Því næst er haldið í skrúðgöngur þar 

sem próflokum er fagnað. Þessar skrúðgöngur kallast „stúdentalestin“ og lýsir Åke Daun 

henni svo: 
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 Sjá einnig umfjöllun um áhrif þess að vera í grímu hjá Gunnell (2007e:305-306). 
86

 Þessi lokadagur kallast Jippo-dagen í Svíþjóð (Knuts, 2007:183). 
87

 Útskriftarnemar kallast abiturientar (eða abi), sem komið er af latnesku sögninni ăbĭtĭo sem í enskri þýðingu 

merkir: „a going away, departure“ (Lewis og Short, 1975:7). 
88

 Á Íslandi útskrifast stúdentar með hvítar húfur og taka hvíta kollinn af ári síðar til að sýna svarta húfuna þar 

undir. Åke Daun greinir frá ástæðunni fyrir að þessu er snúið við í sænsku siðunum, þar sem hvíta húfan tekur 

við af þeirri svörtu og gráu: „Skolmössornas sammetskullar följde ett anknutet symbolsmönster – den svarta 

skolmössan, den grå realmössan, den vita studentmössan – sem reflekterades i studentsångens strof, „den 

ljusnande framtid är vår“.“ (Daun, 1981:10) 
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överallt var studenttåget ett folkligt skådespel, där den från den övriga befolkningen i 

stort avspjälkade eliten for året lät sig beskådas. Studenttåget följde ett mönster av 

offentliga markeringar: första majtåg, militära marscher m.m. Sådana drar fram centrala 

gatustråk, ockuperar dessad utrymme, hindrar trafiken med breda ordnade marschled, 

ackompanjerade av hornmusikkår. Vid dylika tilfällensamlas människor som åskådare 

längs trottoarkanterna och gatan omvandlas till „estrad“ (Daun, 1981:8). 

 

Þessi lýsing minnir óneitanlega á skrúðgöngur skólapilta fyrr á öldum eins og rætt var um hér 

að framan (kafla 4.2.2.2).  

 Brottfararsiðir í finnsk-sænskum skólum eru sérstakir að því leyti að þeir eiga sér stað 

í febrúar en ekki að vori, líkt í hinum Norðurlöndunum. Þá fara útskriftarnemendurnir (sem 

kallast þar abiturientar eins og í Svíþjóð) í upplestrarfrí. Á þessum degi ryðjast elstu 

nemendurnir inn í kennslustundir hjá þeim yngri, stundum í skrautlegum búningum (Vente, 

2007:363). Oft eru líka haldnar athafnir í sal í skólanum og kennurum og yngri nemendum 

boðið.
 89

 Þá er oft tekið á móti þeim við innganginn þar sem sungnar eru vísur sem gera lítið 

úr gáfnafari kennaranna. Þar er svo haldin ræða þar sem kennurum er þakkað fyrir samstarfið 

og útskriftarnemendur „överlåter makten åt gymnasiets andra klass som i fortsättningen skall 

„styra skutan“ (Ekrem, 1992:48-49). Kennurum er þannig bent á að raunveruleg völd innan 

skólasamfélagsins liggi í höndum nemenda en ekki stjórnenda. Loks eru svo kennarar leiddir 

upp á sviðið þar sem þeim eru gefin grínnöfn, sungin fyrir þá frumsamin lög og þeim loks 

gefnar gjafir sem vísa í það sem þeir kenndu eða persónuleika þeirra (Ekrem, 1992:49) Að 

þessu loknu eru útskriftarnemendurnir keyrðir um miðbæinn í skreyttum, opnum vörubílum. 

Eins og venjulega fylgja þessu mikil öskur og læti. Um kvöldið hittast þeir svo aftur og borða, 

dansa og drekka. Oft er kennurunum boðið með (Vente, 2007:363).  

 Í Danmörku kallast brottfararsiðurinn líka dimission
90

 (Festleksikon, Dimission) en 

öfugt við það sem á við hérlendis (sjá kafla 5.3.1.2 og 6.3.2) og á hinum Norðurlöndunum, þá 

hefst sá viðburður á opinberri útskriftarathöfn innan veggja skólans, frammi fyrir kennurum 

og foreldrum þeirra sem eru að útskrifast. Nemendur klæðast sparifötum, hafa stúdentshúfur 

með hvítum kolli og taka við sínum próflokaskírteinum (Bregenhøj, væntanleg:409). Það eru 

haldnar ræður, bæði af nýstúdentum, kennurum og eldri stúdentum (Festleksikon, 

                                                 
89

 Sama þekkist í íslenskum brottfararsiðum, sjá kafla 5.3.1.2 og 6.3.2. 
90

 Dimission er komið af latnesku sögninni dimitto sem í enskri þýðingu merkir: „to send out or forth in different 

directions“ (Lewis og Short, 1975:581-582). 
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Dimission).
91

 Þessi siður virðist vera samblöndun af því sem er hérlendis annars vegar 

dimission og hins vegar hin opinbera útskriftarathöfn. Að lokinni þessari athöfn yfirgefa 

nemendur skólann: 

 

De dimittanter der gør sig tydeligst i gadebilledet er nok studenterne, på grund af det 

farverige forløb med studenterhue og studenterkørsel i pyntede vogne og efterfølgende 

festligheder på gade og vej, ofte med megen munterhed (trukket op af en flaske – eller to) 

(Festleksikon, Dimission). 

 

Hér má sjá bergmál af áðurnefndum skreyttum farartækjum í Noregi og um leið eldri hefðum 

sem tengdust vorhátíðum skólapilta í eldri tíð þar sem þeir fóru um göturnar með 

skrúðgöngum og söng (sjá kafla 4.2.2.2).
92

 Eftir það borða svo nýstúdentar og kennarar í 

Danmörku sameiginlega máltíð (líkt og þekkist einnig hérlendis, sjá kafla 5.3.1.2 og 6.3.2). 

Þessi máltíð getur átt sér stað að deginum til eða um kvöldið. Sé borðhaldið að kvöldi til 

hittast nýstúdentar og kennarar og borða saman, svo er dansleikur að kvöldverði loknum (sjá 

meðal annars Dimission 2011, 2011/Velbesøgt dimission på handelsgymnasiet, 

2011/Dimissionen, årets festligste dag! 2011/Dimission 2011, 2011). 

 Líkt og sjá má af þessari yfirferð yfir brottfararsiði í hinum norrænu skólum þá er viss 

kjarni sem endurtekur sig og hefur gamlar rætur. Í öllum löndunum, nema Danmörk, eru 

búningar orðnir hluti af brottfararsiðunum. Annað sem kemur fram á öllum Norðurlöndunum 

er að  á einhverjum tímapunkti í brottfararsiðunum taka útskriftarnemendur yfir göturnar með 

usla og látum. Þetta segir Daun gert til að: „bryta vardagens normala flöde. Det onormala 

tillståndet, visuellt og audivit, anger att situationen är extraordinär“ (Daun, 1981:8). Þannig 

skapa útskriftarnemendurnir sérstakt andrúmsloft, bæði innan skólanna og úti á götunum. Líkt 

og Terry Gunnell bendir á þá er: „umhverfið [...] merkt sem framandi leiksvæði [...]. Þetta 

veldur bæði spennu, eftirvæntingu, og ef til vill kvíða“ (Gunnell, 2003:476). En eftir að þetta 

sérstaka andrúmsloft hefur verið skapað er nauðsynlegt að koma jafnvægi á aftur og þetta sést 

í sameiginleg borðhald nýstúdenta og kennara að lokinni skrúðgöngu. Þar sem nemendur eru 

teknir á táknrænan hátt inn í samfélag hinna fullorðnu (Eike, 2001:75-76). Slíkar máltíðir eru 

til staðar í öllum löndunum nema Noregi. Allt þetta á sér svo samsvörun í eldri norrænum 

skólasiðum eins og fram kom að framan (sjá kafla 4.2.2.2 og 4.2.2.3). Auk þess má sjá 
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 Sjá einnig Gunnell (2007a:705-720; 2007c:43) og Vento (2007:324). 
92

 Slíkar yfirtökur á götunum þekkjast einnig hérlendis, sjá kafla 5.3.1.2 og 6.3.2. 
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samsvörun í öllum þessum atriðum í hinum íslensku skólasiðum, líkt og fjallað verður um í 

næstu köflum. 

 Vissulega eru margir aðrir siðir sem eiga sér stað í framhaldsskólum Norðurlanda, 

margir tengdir sérstökum hátíðardögum innan hverrar þjóðar fyrir sig (Ekrem, 1990:39) en 

hér verður staðar numið. Í næsta kafla verður fjallað um íslensku skólasiðina og líkt og að 

framan verður byrjað á því að fjalla um það sem átti sér stað innan elstu skólanna, 

latínuskólanna, til þess að sjá hvernig íslenskir skólasiðir hafa myndast og þróast áður en farið 

verður yfir í íslenska nútímaskólasiði. 
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5. kafli Skólasaga og skólasiðir á Íslandi 

 

5.1 Inngangur 

Í kjölfar umfjöllunar um norræna skólasögu og skólasiði verður nú tekist á við hina íslensku.
93

 

Líkt og fjallað verður um hér á eftir voru aðstæður sérstakar á Íslandi á fyrri öldum. Það var 

alltaf eitthvað sem barst til landsins með lærðum mönnum en annað sem þróaðist sem 

séríslensk fyrirbæri. Í seinni tíð hafa að sjálfsögðu orðið breytingar á samgangi milli Íslands 

og annarra þjóða en enn í dag má greina leifar af þeim siðum sem íslenskir latínuskólapiltar 

þróuðu með sér á meðan rætur annarra siða má greina í umfjölluninni í kafla 4 hér að framan.  

 Umfjöllunin hér á eftir skiptist, líkt og í fyrri kafla, í tvennt. Byrjað verður á því að 

fjalla um hina eldri skóla fram til þess að skólahald flyst til Reykjavíkur árið 1846, auk þeirra 

skólasiða sem tíðkuðust meðal latínuskólapiltanna. Að því loknu verður fjallað um þróunina í 

menntakerfinu sem hefur átt sér stað frá þeim tíma. Loks verður fjallað ítarlega um helstu 

skólasiði sem tíðkast í íslenskum framhaldsskólum í dag. 

 

5.2 Latínuskólarnir á Íslandi 

Elstu skólarnir á Íslandi voru latínuskólarnir; Skálholtsskóli (1553-1784), Hólaskóli (1552-

1802), Hólavallarskóli (1786-1804) og loks Bessastaðaskóli (1805-1846) (Guðlaugur R. 

Guðmundsson, 2000:9).
94

 Það voru þessir skólar sem kenndu hin svokölluðu klassísku fræði. 

Lykju menn námi þar gaf það réttindi til frekara náms við æðri menntastofnanir á 

Norðurlöndunum. Eins og gefur að skilja voru aðstæður þær sem hinir íslensku latínuskólar 

störfuðu við að sumu leyti ólíkar því sem átti sér stað í öðrum norrænum skólum, þar sem 

                                                 
9393

 Guðlaugur R. Guðmundsson er höfundur bókarinnar Skólalíf – Starf og siðir í latínuskólunum sem út kom 

árið 2000. Í því riti gefur hann greinargott yfirlit yfir helstu siði og hefðir skólapilta í latínuskólunum. Í 

umfjölluninni hér á eftir verður að miklu leyti stuðst við þetta rit, en aðrar heimildir notaðar til að dýpka og 

styðja við umfjöllun Guðlaugs.  
94

 Hólavallarskóli, Bessastaðaskóli og Hinn lærði skóli í Reykjavík (frá 1846) sem tók við af Bessastaðaskóla 

voru á lista yfir konunglega lærða skóla ásamt um tuttugu öðrum skólum í Danaveldi (Heimir Þorleifsson, 

1978:13). 
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ekki var um eiginlega borgarastétt að ræða hérlendis. Auk þess störfuðu þrír af þeim fjórum 

latínuskólum sem hér voru staðsettir í dreifbýli ólíkt sambærilegum skólum á meginlandinu.  

 Annað sem gaf hinum íslensku latínuskólum sérstöðu var að aðrar reglur giltu um leyfi 

skólapilta hérlendis. Það samfélag sem myndaðist innan latínuskólanna var mjög mótað af því 

umhverfi sem var utan þeirra. Hérlendis þótti til dæmis mikilvægt að nemendur væru ekki 

bundnir við skólabekk á þeim tímum þegar þeirra var helst þörf í sveitastörfin. Í Danaveldi 

var reglan hins vegar sú að nemendur stunduðu nám við skólana allt árið um kring (sjá kafla 

4.2.1 hér að framan). Hérlendis kom oftar en einu sinni fyrir að slíta varð skólastarfi um 

miðjan vetur sökum þess að matarskorts gætti við biskupsstólana (Janus Jónsson, 1893:38). 

Það leiddi til þess að 30. apríl 1614 sendu íslensk skólayfirvöld bréf til konungs þar sem 

kvartað var undan þessu fyrirkomulagi. Í konungstilskipun frá 1. apríl 1618 var því kveðið á 

um að sumarfrí skyldi vera í þrjá mánuði í íslensku skólunum (Guðlaugur R. Guðmundsson, 

2000:15). Helstu hátíðir innan skólasamfélagsins eru litaðar af þessari uppbyggingu. 

Skólaárið hófst að hausti og lauk að vori (og gerir enn í dag). Helsti frítíminn frá skólanum 

stóð svo yfir á sumrin þegar mest var að gera í bændasamfélaginu. Sumrin urðu þannig 

jaðartími fyrir nemendurna og skólasamfélagið sem svipar til jólanna í ytra samfélaginu, tími 

þar sem hversdagurinn er settur á bið og heimurinn tekur á sig aðra og breytta mynd (Gunnell, 

2007:708).  

 

5.2.1 Aðbúnaður skólapilta og refsingar 

Líkt og bent var á hér að framan, voru latínuskólarnir og skólalífið litað af umhverfi sínu. 

Latínuskólarnir voru fram til 1802 tveir og svo var aðeins einn framhaldsskóli í landinu sem 

útskrifaði nemendur fram til ársins 1928 (sjá kafla 5.3). Þurfti því stór hluti skólapilta að 

ferðast langar leiðir á haustin og vorin, í og úr skólanum. Þessar ferðir kölluðust 

skólapiltaferðir og gátu reynst hættulegar á þessum tíma árs þegar allra veðra var von 

(Sigurbjörn Á. Gíslason, 1946:145 og Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:28). 

 Aðbúnaður þeirra í skólunum var ekki góður og sem dæmi má nefna að í 

Hólavallaskóla voru aðstæður það slæmar að skólapiltar voru mikið veikir og dæmi eru um að 

þeir hafi ekki náð sér af þeim veikindum. Eins voru aðstæður þannig að ekki var hægt að láta 

þá sem voru veikir liggja annarsstaðar og því hefur smit borist hratt á milli. Þetta varð til þess 

að skólinn varð illa þokkaður og foreldrar veigruðu sér við að senda syni sína til náms (Janus 

Jónsson, 1893:83). Að lokum gáfust skólapiltar hreinlega upp og báðu um að skólahaldi yrði 
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slitið og var því ekkert latínuskólahald í landinu veturinn 1804-1805 (Guðlaugur R. 

Guðmundsson, 2000:68-69).  

 Refsingar voru notaðar til þess að hafa hemil á hegðun skólapilta. Í Skálholti og á 

Hólum var hluti af laugardeginum ætlaður fyrir refsingar á þeim skólapiltum sem höfðu gerst 

brotlegir yfir vikuna.
95

 Skólameistarinn sá um að úthluta refsingum og skólapiltar báru sjálfir 

ábyrgð á að tilkynna um brot félaga sinna (Guðmundur R. Guðlaugsson, 2000:213-214), sem 

kann að skýra þá miklu áherslu sem lögð var á þagmælsku og trúnað þeirra á milli sem fjallað 

verður um í næsta kafla. Skólapiltar skiptust á að vera varðmaður, custos, hrísvandarins sem 

notaður var við refsingar og var það hlutverk talið virðingavert (Árni Helgason, 1907:89). Það 

var að mestu hætt að beita refsingum þegar skólinn fluttist í Hólavallaskóla í Reykjavík og 

alveg þegar skólinn flutti til Bessastaða (Guðmundur R. Guðlaugsson, 2000:199). 

 Að lokum má nefna að það tíðkaðist frá 16. öld í latínuskólum í Evrópu að skólapiltar 

fengu úthlutað yngri skólapilti sem þeir báru ábyrgð á. Þessi hefð hélst á Íslandi allan þann 

tíma sem þeir skólar sem hér um ræðir störfuðu. Þessir eldri nemendur kölluðust notarius í 

Skálholti, á Hólum og í Hólavallarskóla, en inspector í Bessastaðaskóla. Þeir nutu sjálfir 

forréttinda og voru að mestu undanskildir refsingum við brotum sem þeir kunnu að gerast 

sekir um (Guðmundur R. Guðmundsson, 2000:199-200). 

 Skólalífið snerist þó um meira en slæman aðbúnað og refsingar. Skólapiltar fundu upp 

á ýmsu til að skemmta sér við. Það eru þessir siðir sem fjallað verður um næst. 

 

5.2.2 Skólasiðir í latínuskólunum 

Margir af þeim siðum sem fjallað verður um hér á eftir kunna að hafa flust hingað með 

mönnum sem héldu utan til náms og sneru til baka. En eins og Guðlaugur R. Guðmundsson 

bendir á þá var líka margt sérstakt við hina íslensku skólasiði: 

 

Landfræðilegar aðstæður og einangrun landsins mótuðu aðbúnað, siði, leiki og söng 

skólapiltanna. Latínuskólarnir fjórir voru því einstæðir í skólasögu Evrópu, útkjálkaskólar 

þar sem klassísk fræði voru kennd við aðstæður sem í engu líktust þeim sem skólapiltar í 

borgaralegum skólum bjuggu við í nágrannalöndunum (Guðlaugur R. Guðmundsson, 

2000:12). 
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 Þó mun  maímánuður hafa verið refsingalaus í Skálholti og kallaðist strákamánuður (Árni Helgason, 1907:78). 
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Þannig hafa aðstæður hérlendis getið af sér siði sem eiga rætur sínar í skólasiðum erlendis en 

hafa þurft að aðlagast íslenskum raunveruleika líkt og á við um flesta íslenska þjóðsiði. 

 

5.2.2.1 Innvígslur og þrautir latínuskólapilta 

Eins og í öðrum norrænum latínuskólum voru helstu siðir latínuskólapilta hér ýmsar vígslur 

sem yngstu nemendurnir voru látnir ganga í gegnum. Auk þeirra voru ýmsir leikir, 

samsöngur, dansar og íþróttir stundaðar. Líkt og í norrænum skólunum fólu þessir vígslusiðir 

í sér niðurlægingu fyrir þá sem átti að vígja inn. Á miðöldum tóku stjórnendur og kennarar 

þátt í þessum innvígslum en eftir siðaskiptin fóru þessir viðburðir meira að tilheyra 

nemendum einum (Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:251).  

 Fáar heimildir eru til um vígslusiði í gömlu latínuskólunum, ekki síst vegna þess að 

mikil launung hvíldi öllu jafna yfir þessum siðum (Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:252 og 

271). Í grein í riti gefnu út í tilefni af 145 ára afmæli Menntaskólans í Reykjavík eru nefndar 

fimm gerðir vices,
96

 en svo nefndust þrautir nýnema í Skálholti (Dagur Eggertsson 

(ábyrgðarmaður), 1992:31).
97

 Efnameiri foreldrar greiddu þó oft eldri skólapilti fyrir að 

vernda þá sem komu nýir inn í skólann. Var þá valinn einhver stór og stæðilegur piltur og 

nefndist hann tutor (Árni Helgason, 1907:75). Fyrst þessara þrauta var skírnin.
98

 Þar tóku 

tveir eldri nemendur nýnema upp á fótunum og dýfðu höfði hans þrisvar áfram og þrisvar 

aftur á bak ofan í vatn. Þessi þraut mun vera með elstu vígsluathöfnum sem tíðkuðust við 

Skálholtsskóla. Ástæðan fyrir heitinu á þrautinni, fyrir utan vatnsdýfingarnar, var að 

skólapiltum var gefið eitthvað viðurnefni í kjölfarið sem hélst þá út skólagönguna. Þessi hefð 

var einnig til staðar í Hólavallarskóla. Þar fór hún fram í laugunum í Laugardal. Hlupu menn 

þá í einum spretti frá Hólavallarskóla og inn í Laugar. Í kjölfar skírnarinnar voru nýnemar 

látnir sverja þagnareið og heita tryggð við skólafélagið (Guðlaugur R. Guðmundsson, 

2000:253-254). Skírnin var einnig til staðar í Bessastaðaskóla þar sem hún fór fram í 

Bessastaðatjörn, (Heimir Þorleifsson, 1978:11) en þó mun hafa verið hætt að gefa nýnemum 

viðurnefni í kjölfarið árið 1828 (Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:254). Áherslan á tryggð 

og þagmælsku var þó enn mikil (sjá einnig Gunnell, 2006:826; 2007b:289). 
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 Sama heiti var notað yfir hegningar skólapilta vegna opinberra brota (sjá kafla 5.2.1), sem gefur til kynna að 

litið hafi verið á innvígsluna sem einhverskonar hegningu eða refsingu, sambærilega við refsingar sem veittar 

voru af rektor. 
97

 Einnig þekkjast heitin descensiones og jambus yfir vígsluathafnir í Bessastaðaskóla (Heimir Þorleifsson, 

1978:11) 
98

 Sem enn sést merki um í dag, sjá kafla 5.3.1.1.  
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 Næsta þraut var pressan og var þá nýneminn látinn standa í horni kennslustofunnar 

eða svefnsalarins á meðan hinir eldri söfnuðust að honum. Þrengdu þeir svo að honum þar til 

hann lét í sér heyra af kvölum. Léti hann ekki heyra í sér var þrýst meira á hann (Guðlaugur 

R. Guðmundsson, 2000:272-273). Talað var um að þeir piltar sem byrjuðu að emja áður en 

farið var að þrengja að þeim kynnu skólareglurnar (Árni Helgason, 1907:76).  

 Þriðja þrautin hét járning. Nýnemi var látinn krjúpa á gólfinu á fjórum fótum og fólst 

járningin í því að fætur nýnemans voru teknir upp líkt og verið væri að járna hest og barið 

neðan á iljar hans og hendur með krepptum hnefa. Eins voru dæmi um það að notaður væri 

steinn til að járna með (Árni Helgason, 1907:76). Að þessu loknu settist eldri nemandi á bak 

honum og lét hann hlaupa um gólfið til að sjá hversu vel hann dugði til reiðar (Guðlaugur R. 

Guðmundsson, 2000:272). 

 Fjórða þrautin kallaðist bál. Þá settust elstu nemendurnir flötum beinum á gólfið og 

sneru fótum saman. Bundið var fyrir augu nýnema og þeir látnir ganga yfir fætur hinna eldri. 

Þegar þeir gengu yfir spörkuðu hinir eldri af öllu afli í hina yngri. Var sagt að sá sem félli í 

gólfið við þetta brenndi sig. Í Hólaskóla kallaðist þessi leikur að troða bál (Guðlaugur R. 

Guðmundsson, 2000:273 og Dagur Eggertsson (ábyrgðarmaður), 1992:31). 

 Loks var það fimmta þrautin sem kallaðist snorri.
99

 Þá var öllum nýnemunum smalað 

inn í skólastofu. Áður höfðu nokkrir eldri skólapiltar komið sér fyrir inni í stofunni. Hengd 

voru tjöld fyrir alla glugga þannig að inni var niðamyrkur. Þeir voru svo lokaðir þar inni og 

eldri nemendur börðu veggina að utan og létu öllum illum látum (Dagur Eggertsson 

(ábyrgðarmaður), 1992:31). Tveir eldri nemendur stóðu svo hvor við sinn vegg og kveiktu 

neista til þess að það mætti þekkja þá úr sem átti að berja. Þessi leikur beindist bæði gegn 

nýnemum og eins þeim eldri sem þóttu hafa brotið gegn óskrifuðum lögum skólafélagsins 

(Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:273-274). Að leiknum loknum: „var tekinn nokkurskonar 

eiður af novis, ekki einasta að þegja yfir öllu þessu út í frá, heldur breyta eins við þá, sem í 

þeirra tíð kæmi í skóla og hefði verið breytt við þá“ (Árni Helgason, 1907:77).  

 Þessi siður var mjög umdeildur og feðgarnir Finnur Jónsson og Hannes Finnsson, sem 

báðir gegndu stöðu biskups á Skálholti, gerðu tilraun til að uppræta hann á seinni hluta 18. 

aldar án árangurs. Hannes gekk jafnvel það langt að reyna að koma því á að hann væri 

brottrekstrarsök (Guðlaugur R Guðmundsson, 2000:273). Sami leikur var enn við lýði í 
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 Snorri þekktist líka undir heitinu strepitus (Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:273). Guðlaugur R. 

Guðmundsson (2000:275) segir að gangaslag í Menntaskólanum í Reykjavík megi rekja til leiks með sama nafni 

sem tíðkaðist í Bessastaðaskóla,  en þá var leikurinn með þeim hætti að slökkt voru öll ljós í annarri hvorri 

skólastofunni og allir skólapiltar flugust á í myrkrinu. 
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Hólavallaskóla en kallaðist þá hráskinnuleikur.
100

 Eins var leikur sem kallaður var snorri 

stundaður í Bessastaðaskóla en lýsingar á honum líkjast meira lýsingum á pressu. Þá var 

honum aðeins beitt sem refsingu við brotum á óskráðum reglum skólapilta til dæmis ef 

viðkomandi hafði klagað annan skólapilt til skólayfirvalda (Guðlaugur R. Guðmundsson, 

2000:274).  

 Fyrir utan þessar fimm þrautir nefnir Guðlaugur R. Guðmundsson fleiri í bók sinni um 

hina íslensku latínuskóla (2000:272-277). Hér verður aðeins nefnd ein sem á sér samsvörun í 

seinni tíma sið. Þessi siður er uppruni tolleringar sem tíðkast enn í tveim skólum (sjá kafla 

5.3.1.1). Ekki er minnst á tolleringu undir því heiti í heimildum fyrr en árið 1888 (Heimir 

Þorleifsson, 1978:11) en til var þraut sem var keimlík henni í Skálholti sem kallaðist flug.
101

 

Þá voru nýsveinar gripnir og þeim kastað láréttum upp í loft og þeir síðan gripnir aftur. Þessu 

var líka beitt gegn utanaðkomandi sem þóttu óvelkomnir (Guðlaugur R. Guðmundsson, 

2000:273).
102

  

 Þessar þrautir áttu það allar sameiginlegt að fela í sér mikla niðurlægingu fyrir hina 

nýju skólapilta. Að þrautunum loknum voru þeir svo formlega teknir inn í samfélag 

skólapiltanna. Þar var mest áhersla lögð á þagnarskyldu og bræðralag eins og nefnt er að 

framan. Hefur niðurlægingin sem í innvígslunni fólst orðið til þess að sterk bönd mynduðust á 

milli þeirra sem gengið höfðu í gegnum sömu reynslu.
103

 Skólapiltar hétu hver öðrum trúnaði 

og bundust þagmælskueiðum (líkt og áður hefur verið nefnt) (Heimir Þorleifsson, 1978:11). 

 

5.2.2.2 Leikir og skemmtanir latínuskólapilta 

Líkt og áður sagði bjuggu hinir íslensku skólapiltar við allt aðrar aðstæður en jafningjar þeirra 

á Norðurlöndum. Þetta sést vel á þeim leikjum og skemmtunum sem þeir tóku sér fyrir 

hendur, eins og Guðlaugur R. Guðmundsson bendir á:  
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 Um hráskinnuleik má einnig lesa í: Jón Árnason og Ólafur Davíðsson (1887:129-130). 
101

 Sama hefð þekktist í Danmörku, en þar gekk hún undir heitinu himmelspræt (Sigfús Blöndal í Guðlaugur R. 

Guðmundsson, 2000:273). 
102

 Hér mætti benda á sýnileg líkindi þess sem skólapiltar tóku sér fyrir hendur og þess sem átti sér stað meðal 

alþýðunnar. Í bók sem Terry Gunnell skrifaði um uppruna leiklistar í Skandinavíu (1995) fjallar hann meðal 

annars um íslenska vikivakaleiki sem vinsælir voru meðal alþýðu manna, hér á eftir kemur lýsing hans á leik sem 

kallaðist hestleikur: „The hestleikur, which had a brief song attached to it, seems to have involved a basic 

scenario in which the ‘horse’ was danced with, and the developed a limp which was cured by the other 

participants spitting on the animal and beating it. The proceedings ended with the creature being up-ended and 

thrown into the air“ (Gunnell, 1995:150). Þarna má sjá tengsl við tvær af þeim þrautum sem skólapiltar lögðu á 

nýja nemendur, annars vegar járningu og hins vegar flugið. Það mætti því gera ráð fyrir að hin nánu tengsl 

skólapilta við alþýðuna hafi orðið til þess að þeir hafi tekið leiki hennar og aðlagað að sínum þörfum. Eins munu 

skólapiltar hafa leikið ýmsa vikivaka í tengslum við herranótt (Guðlaugur R. Guðmundsson: 2000:279). 
103

 Samanber umfjöllun um communitas í kafla 2.3. 
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Skólapiltar stunduðu auðvitað sömu leiki og alþýðufólk á Íslandi þar sem sérstök 

yfirstéttamenning var ekki við lýði á Íslandi eins og í nágrannalöndunum þar sem 

aðalsstétt skar sig úr með sérsiðum og sérleikjum (Guðlaugur R. Guðmundsson: 

2000:278-279).  

 

Ekki voru heldur aðstæður fyrir skólapilta að betla sér mat eða pening með söng eða öðru líkt 

og gert var á hinum Norðurlöndunum. Á Íslandi voru ekki heldri borgarar sem mátti bjóða á 

leikskemmtanir eða dansleiki framan af (sjá umfjöllun um norrænu latínuskólana í kafla 

4.2.2.3 hér að framan), þar sem skólahald var langt frá þéttbýli þar til skólahald fluttist til 

Reykjavíkur 1786. Því var flest af þeim leikjum og skemmtunum sem skólapiltar tóku sér 

fyrir hendur hugsaðar sem skemmtanir fyrir þá eina og þá sem störfuðu og lifðu í nánd við 

skólana. 

 Á haustin héldu skólapiltar hátíð sem kallaðist herranótt.
104

 Við það tækifæri var 

dúx
105

 skólans krýndur konungur og fékk afhent epli, veldissprota og kórónu. Auk hans voru 

tilnefndir allir helstu embættismenn honum til stuðnings, stiftamtmaður, biskup og dómarar 

(Heimir Þorvaldsson, 1978:9). Þetta kallast mjög á við þá siði sem tíðkuðust meðal norrænna 

skólapilta á Gregoríusarhátíð sem fjallað var um hér að framan (kafla 4.2.2.2). Að lokinni 

krýningu var leikveisla þar sem skólapiltar settu á svið gleðiprédikun til að skemmta biskupi 

og öðrum. Predikunin, eða Skraparotsprédikun eins og hún var kölluð, var skopgerð af 

raunverulegum ræðum presta við messu (Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:261).
106

 

Skraparot var verndarvera tóbaks og kerta, en dætur hans hétu Kertisskar og Tóbaksstubbur 

(Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:263). Fjallaði prédikunin um nauðsyn þess að fara 

sparlega með þessi verðmæti svo þau mættu duga frá jólum til páska (Heimir Þorvaldsson, 

1978:9). Skraparot á að hafa verið einhverskonar mannslíki, líkt og oft voru notuð við 

vikivakaleiki,
107

 sem notað var til að hræða mýs frá tólgarkertum og matarforða skólapilta. 

Það mætti líta svo á að þessar ræður hafi líka verið þjálfun prestsefnanna fyrir prédikanir 

framtíðarinnar (Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:262). Þannig hafa líkindi verið, líkt og 

bent hefur verið á, með leikjum skólapilta og þeirra leikja sem tíðkuðust meðal alþýðunnar að 
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 Herranótt er það nafn sem leikfélag Menntaskólans í Reykjavík notar enn. Einnig má lesa um herranótt og 

herradag í Íslensk leiklist eftir Svein Einarsson (1991:119-228). 
105

 Líkt og enn tíðkast var dúx sá sem hafði hæstu einkunnirnar en í latínuskólunum fór röðun fram á haustin. 
106

 Sjá einnig Íslensk leiklist eftir Svein Einarsson (1991:163-175). 
107

 Nánar má lesa um vikivakaleiki í The Origins of Drama in Scandinavia eftir Terry Gunnell (1995:142-161); í 

Jóni Árnasyni og Ólafi Davíðssyni (1887) og Sveini Einarssyni (1991:65-118). Um skraparot má einnig lesa í 

Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur sem safnað var af Jóni Árnasyni og Ólafi Davíðssyni (1887:24) og 

í Íslensk leiklist I. bindi eftir Svein Einarsson (1991:169-171). 
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því undanskildu að skólapiltar notuðust við latínu í sínum leikjum (Guðlaugur R. 

Guðmundsson, 2000:262-263).  

 Herranæturhefðin fluttist til Reykjavíkur með skólanum og í takt við breytingar í hinu 

ytra samfélagi var nú farið að tilnefna ráðherra auk annarra embættismanna (Heimir 

Þorleifsson, 1978:9). Nú var farið að leika leikrit, svokallaða Gleðileika og Skraparots-

prédikun gegndi þar af leiðandi veigaminna hlutverki í skemmtuninni. Eftirtektarvert er að 

þeir embættismenn sem voru tilnefndir í hlutverk dómara á herranótt í Hólavallarskóla héldu 

því hlutverki út skólaárið og áttu að dæma í þrætumálum skólapilta (Guðlaugur R. 

Guðmundsson: 2000:269). Endalok slíkra krýningarathafna komu í kjölfar frönsku 

byltingarinnar (Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:270). Árið 1798 lauk athöfninni á því að:  

 

sá krýndi kóngur lagði niður völdin, þakkaði sínum Magnater sæmd þá, sem þeir hefðu 

gert sér með því að velja sig til kóngs, en sagðist nú ekki vilja vera meiri en þeir, heldur 

bara í samfélagi við þá, og eptir megni með þeim efla ríkisins heillir (Árni Helgason, 

1907:78). 

 

Þessi sýndarmennska skólapilta fór fyrir brjóstið á skólastjórnendum og öðrum valdsmönnum 

í Reykjavík. Í kjölfarið var tekið fyrir herranæturhátíðarhöldin. Eitthvað var þó um 

leiksýningar hjá skólapiltum á Bessastöðum þrátt fyrir þetta bann (Guðlaugur R. 

Guðmundsson, 2000:270).  

 Auk leiksýninga tíðkuðust einnig ýmis hátíðarhöld í tengslum við konungsvaldið. Ef 

nýr ríkiserfingi fæddist eða nýr konungur tók við völdum voru til dæmis fluttar hátíðarræður í 

skólunum. Það var svo í Bessastaðaskóla sem að farið var að halda hátíð í tengslum við 

afmælisdag konungs og var styrkur veittur úr ríkissjóði vegna hennar (Guðlaugur R. 

Guðmundsson, 2000:272). Til veislunnar var helstu embættismönnum boðið með boðsriti þar 

sem kennarar skólans birtu fræðileg skrif sín (Heimir Þorleifsson, 1978:13). Nefna má eitt 

dæmi um slík hátíðarhöld sem sýnir vel sérstöðu Íslands. Hinn 3. desember árið 1839 lést 

Friðrik VI Danakonungur. Afmælishátíð hans var haldin við skólann í janúar og það var ekki 

fyrr en fyrstu skip komu um vorið sem skólapiltar frétta af dauða konungs (Guðlaugur R. 

Guðmundsson, 2000:272). Þar sem boðleiðir voru svo langar var því haldið upp á afmæli 

konungs einu ári of lengi.  
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 Þar fyrir utan voru íþróttir og söngur helsta skemmtun skólapilta (Heimir Þorleifsson, 

1978:11).
108

 Glíman var sú sem var í mestum metum af íþróttunum en auk hennar var iðkað 

hringbrot, stökk, kapphlaup og fleira (Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:279). Svo mikill 

metnaður var lagður í velgengni í glímunni að það hafa fundist ýmsar galdrarúnir sem áttu að 

stuðla að henni (Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:280). Skólapiltar glímdu sín á milli, við 

aðkomumenn og einnig eru til frásagnir af glímum þeirra við tröll og útilegumenn (Heimir 

Þorleifsson, 1978:12).
109

 Ein af mörgum slíkum frásögnum, þar sem sjá má hvernig 

samskiptum skólapilta við aðkomumenn gat verið háttað, má finna í sagnasafni Jóns 

Árnasonar (1862-1864/1961): 

 

Það var eitt haust þegar Jón átti að ferðast í skólann frá Holti að Kjartan í Gerðakoti var 

fenginn til að fylgja hönum þangað. Var Kjartan þá átján ára og þótti hið mesta 

hraustmenni í Holtssókn af jafnöldrum sínum. Þegar þeir komu í Skálholt voru margir 

skólapiltar komnir þar fyrir og sagði Jón þeim þá að fylgdarmaður sinn væri hraustmenni 

mikið og mundi hvurjum hinum þeirra ofvaxið að eiga við hann; en af þessu umtali Jóns 

vissi Kjartan ekki, en af þessu umtali lét skólapiltum hugur á að reyna sig við Kjartan. 

Var hann þá fyrir þeirra tilstilli látinn um kvöldið fara í stofu eina og gefinn þar matur og 

var hann so þar þangað til dimmt var orðið. Síðan var kallað á hann af einhvurjum 

skólapilti að koma á eftir sér í gegnum göng dimm hvar níðamyrkur var, en í göngum 

þessum veit Kjartan ekki fyr til en tveir menn ráðast á hann að framan og þegar finnur 

hann að hinn þriðji kemur aftan að sér og ætlar að taka um fætur sér. Kjartan verður 

fljótur til og slær þann sem fyrir framan var hnefahögg svo mikið á vangann að hann 

fellur flatur, en hrindir hinum frá sér, og um leið setur hann fótinn svo snöggt aftur undan 

sér fyrir brjóst þeim sem að baki hans stóð svo hann hrökkur aftur [á] bak upp í loft; en so 

hafði hann hart hrint þeim er fyrir framan hann var að hann féll og flatur á gólfið. Stökk 

Kjartan þá áfram og yfir þá og hélt áfram; varð hann þá þess var að fleiri menn vóru í 

göngunum, en þeir hrukku allir undan og forðuðu sér (Jón Árnason, 1993:192-193). 

 

Þessi glímuiðkun tíðkaðist í öllum latínuskólunum og þegar var reist íþróttahús við 

Reykjavíkurskóla árið 1858 hélt glíman áfram innanhúss (Heimir Þorleifsson, 1978:12-13). 

 En hreyfing sú sem skólapiltar tóku sér fyrir hendur var ekki öll jafn átakamikil. Þeir 

iðkuðu einnig aðrar skemmtanir eins og dans. Á meðan jafningjar þeirra dönsuðu dansa til að 

skemmta heldri borgurum og við heldri manna dömur á Norðurlöndunum (sjá kafla 4.2.2.2) 

                                                 
108

 Sjá einnig safn Jóns Árnasonar og Ólafs Davíðssonar (1887:37-139). 
109

 Sjá einnig Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri safnað af Jóni Árnasyni (1862-1864/1993) og Íslenzkar þjóðsögur 

sem Ólafur Davíðsson safnaði (1895). 
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var slíku ekki að skipta hérlendis. Því var vinsælasti dans meðal skólapilta í öllum 

latínuskólunum svokallað hringbrot. Dans þessi er hluti af vikivakaleik og var dansaður 

þannig að piltarnir héldust í hendur og dönsuðu í opnum eða lokuðum hring (Guðlaugur R. 

Guðmundsson, 2000:287). Spilað var undir á hljóðfæri ef einhver skólapilta átti slíkt 

(Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:291). Eins var söngurinn, sem á Norðurlöndum var ein 

helsta leið skólapilta til að afla sér viðurværis líkt og fjallað hefur verið um, hérlendis aðeins 

til skemmtunar skólapiltum og þeim sem bjuggu í nánd við skólana. Tvísöngur var sá söngur 

sem þeir helst sungu og mun hann hafa borist hingað með þýskum manni sem var 

skólameistari í Skálholti 1561-1564 (Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:288). Í tvísöng 

syngja tvær raddir saman, bassi og tenór, venjulega aðeins tveir söngmenn. Annar söng lagið 

sjálft en hinn „fór upp“ eða söng bassann (Guðlaugur R. Guðmundsson, 2000:289). Líklegt er 

að svipað innihald hafi verið í söngvum skólapilta og jafningja þeirra á meginlandinu. Sem 

dæmi má nefna að Gaudeamus Igitur (sjá viðauka 5.1), sem enn er sungin við hátíðleg 

tækifæri í framhaldsskólum landsins, mun að öllum líkindum hafa fylgt skólapiltum hér líkt 

og á meginlandi Evrópu. Engar heimildir eru til um brottfararsiði skólapilta í latínuskólunum. 

Gera má ráð fyrir að þeir fáu piltar sem héldu til Kaupmannahafnar hafi þess í stað þurft að 

ganga í gegnum innvígslur sem þar tíðkuðust.  

 Það sem næst verður fjallað um er þróun hinna íslensku framhaldsskóla frá því að 

latínuskólarnir voru lagðir niður og Menntaskólinn í Reykjavík tók til starfa 1846. Hann var 

eini framhaldsskóli landsins fram til 1880 þegar gagnfræðaskóli tók til starfa á Möðruvöllum. 

Það er ekki fyrr en 1930 sem sá skóli, sem þá hafði flust til Akureyrar, verður að menntaskóla. 

Það er því ekki fyrr en fer að líða á 20. öldina sem framhaldsskólum fer að fjölga og um þessa 

þróun skólahalds verður fjallað hér á eftir. 

 

5.3 Framhaldsskólar á Íslandi í dag 

Hér á eftir verður stiklað á stóru í framhaldsskólasögu Íslands áður en farið verður að skoða 

þróun skólasiðanna. Framan af var sú saga fremur einsleit, líkt og fram kom að framan. 

Aðeins einn til tveir framhaldsskólar voru á landinu og því þurftu skólapiltar að leggja á sig 

löng ferðalög til þess að stunda nám. Þessi löngu ferðalög og annað til hefur orðið til þess að 

aðeins þeir sem efnameiri voru eða þeim piltum sem sýndu fram á einstaka námshæfileika 

gafst tækifæri til að stunda framhaldsnám. Um miðja 19. öld var staðan lítið breytt, þar sem 

Reykjavíkur lærði skóli, síðar Menntaskólinn í Reykjavík (MR), var áfram eini framhaldsskóli 

landsins. Það voru því áfram helst synir heldri borgara sem gátu sest á skólabekk. Enn eimdi 



85 

 

eftir af þessu hugarfari um miðja 20. öldina í Menntaskólanum í Reykjavík, því eins og Inger 

Hallsdóttir og Kristján Baldvinsson, sem útskrifuðust frá MR árið 1955, greina svo 

skemmtilega frá í sameiningu: 

 

I: Þetta var fyrsti árgangurinn þar sem var, afar lítið af svona embættismannabörnum, 

þetta voru bara börn, Jóns... 

K: Börn venjulegs fólks... 

I: Venjulegs fólks... það þótti þeim líka verra, sko, það var ægilegt... 

K: Það var dáldið, snobb... 

I: Snobb fyrir... 

K: Fyrir þessum gömlu... 

I: embætt- 

K: Embættum. 

(C060307, 2007) 

 

Þarna kemur fram að þessi merka menntastofnun, sem á þessum tíma var einn af aðeins þrem 

skólum sem útskrifuðu íslenska nemendur með stúdentspróf, væri enn helst fyrir heldri manna 

börn þegar komið er fram á miðja síðustu öld.  

 Um og eftir miðja síðustu öld fór þó að bera á viðhorfsbreytingu varðandi rétt 

ungmenna til framhaldsnáms. Í dag er það talið sjálfsagður réttur hvers einasta ungmennis í 

landinu að hafa aðgang að framhaldsmenntun, hvort sem er á sviði bók- eða iðnnáms. Í 

Reglugerð um innritun nemenda í framhaldsskóla frá árinu 2008 segir:  

 

Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, hafa hlotið jafngilda undirstöðumenntun eða hafa 

náð 16 ára aldri, eiga rétt á að hefja nám í framhaldsskóla og að stunda nám í 

framhaldsskóla til 18 ára aldurs“ (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

 

Hér á eftir verður fjallað stuttlega um helstu breytingar sem urðu í skólamálum á því tímabili 

sem liðið er frá stofnun Reykjavíkur lærða skóla og til dagsins í dag, breytingar sem áttu eftir 

að hafa ýmiskonar áhrif á þróun íslenskra skólasiða. 

 Hægt er að skipta íslensku nútímaframhaldsskólanámi í þrennt. Fyrst eru það elstu 

bóknámsskólarnir sem allir byggja á sama kerfi, bekkjarkerfinu. Skólarnir sem tilheyra þessu 

tímabili eru Menntaskólarnir í Reykjavík, á Akureyri (frá 1930) og loks Laugarvatni (frá 

1953). Í þennan hóp má svo bæta Verslunarskólanum, en fyrstu stúdentarnir útskrifuðust 

þaðan 1945. Næsta skref er Menntaskólann við Hamrahlíð (1966) þar sem meðvituð ákvörðun 
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var tekin strax í upphafi að ekki yrði byggt á gamla bekkjarkerfinu. Byrjað var að leita nýrra 

leiða í menntamálum í kjölfar ýmissa breytinga í samfélaginu á sjöunda áratug síðustu aldar. 

Átti nýtt kerfi að henta betur breyttum og ört vaxandi hópi framhaldsskólanemenda. Þetta nýja 

kerfi (sem byggðist á kerfi sem notað var í BNA) kallast áfangakerfi og gátu nemendur nú 

valið sér fög eftir áhugasviði. Um leið gátu þeir  stjórnað því hversu miklum tíma var varið í 

námið. Með tilkomu öldungadeildar 1972 gafst svo fullorðnu fólki sem var í vinnu í fyrsta 

skipti tækifæri til að setjast á skólabekk samhliða starfinu.  

 Loks er það þriðja breytingin: það var sameining bóknámskennslu til undirbúnings 

háskólanámi og hagnýts náms sem veitti starfsréttindi í einn skóla. Fyrstur skóla til að bjóða 

upp á slíka sameiningu var Fjölbrautaskólinn í Breiðholti (1975).
110

 

  

5.3.I Bekkjarkerfið 

5.3.I.a) Menntaskólinn í Reykjavík (1846) 

Líkt og áður segir fluttist eini framhaldsskólinn sem til staðar var í landinu í höfuðbólið árið 

1846 og var þá kallaður Reykjavíkur lærði skóli. Menntaskólinn í Reykjavík hefur því verið 

staðsettur í höfuðborginni í rúmlega 160 ár og hefur á þeim tíma haft mikil áhrif á menningu 

og yfirbragð hennar.
111

 Þetta var ekki síst vegna þeirrar stöðu sem hann hafði lengi vel, að 

vera æðsta menntastofnun landsins. Auk þess gengu flestir helstu embættismenn landsins í 

skólann og hafa þar eflaust bundist vináttuböndum sem hafa varað að námi loknu.  

 Fyrirkomulag náms í skólanum var með þeim hætti að bekkirnir voru í upphafi þrír. 

Það tók tvö ár að ljúka hverjum þeirra, þannig að námið stóð í sex ár til að byrja með. Árið 

1904 var skólanum skipt upp í tvær deildir, gagnfræðadeild annars vegar og lærdómsdeild 

hins vegar og tók nám í hvorri deild fyrir sig þrjú ár. Árið 1937 kom svo reglugerð þar sem 

gert var ráð fyrir að nám við menntaskóla tæki fjögur ár (Cilia Marianne Úlfsdóttir, 2008:10-

11). Það fyrirkomulag hefur síðan haldist að mestu innan íslenskra framhaldsskóla. 

 

5.3.I.b) Menntaskólinn á Akureyri (1930) 

Í tilefni Þjóðfundarins árið 1851 voru skipaðar nefndir í sveitum landsins sem semja áttu 

tillögur um samband Íslands og Danmerkur. Í tillögunni frá Skagafirði var meðal annars 

fjallað um þörfina á því að fá annan lærðan skóla fyrir pilta frá austur- og norðurlands-
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 Sjá má lista yfir framhaldsskóla landsins með upphafsári í viðauka 5.2 hér að aftan. 
111

 Lesa má meira um sögu Menntaskólans í Reykjavík í BA-ritgerð höfundar frá 2008: „M og R er merki mitt, 

merki sigurvegaranna – Hefðir og siðir í Menntaskólanum í Reykjavík.“ 
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fjórðungi (Tryggvi Gíslason, 1981:14). Allt frá því að skólinn á Hólum var lagður niður árið 

1804 höfðu skólapiltar af norður- og austurlandi þurft að ferðast langar vegalengdir til að 

setjast á skólabekk sunnanlands, þar sem eini lærði skóli landsins var staðsettur (sjá kafla 5.2 

hér að framan). Það er þó ekki fyrr en Íslendingar fá fjárforræði með nýrri stjórnarskrá árið 

1874 að nýr þáttur hefst í skólasögu Íslands (Tryggvi Gíslason, 1981:18). Árið 1875 var lögð 

fram tillaga til Alþingis þar sem farið er fram á fjárstyrk til stofnunar gagnfræðastofnunar á 

Möðruvöllum í Hörgárdal (Tryggvi Gíslason, 1981:19). Úr varð að stofnaður var 

gagnfræðaskóli, Möðruvallaskóli sem tók til starfa árið 1880 (Tryggvi Gíslason, 1981:26). 

Skólahúsið þar brann svo 1902 og skólinn fluttist til Akureyrar í kjölfarið (Tryggvi Gíslason, 

1981:139-141).. 

 Reglugerð var gefin út um lærða skólann í Reykjavík 1904 sem eftir það gekk undir 

heitinu Menntaskólinn í Reykjavík. Önnur reglugerð var samin fyrir Gagnfræðaskólann á 

Akureyri. Þessar reglugerðir voru svo til samhljóða (Steindór Steindórsson, 1981:164). Árið 

1908 var sett reglugerð í Menntaskólanum í Reykjavík þar sem gagnfræðapróf frá báðum 

skólum var talið jafngilt. Þurftu skólapiltar frá Gagnfræðaskólanum á Akureyri því ekki 

lengur að taka inntökupróf inn í Menntaskólann (Steindór Steindórsson, 1981:170).  

 Enn héldu þó umræður um að Gagnfræðaskólinn yrði fullgildur menntaskóli áfram og 

fór það svo að kennsla hófst í réttindalausri framhaldsdeild haustið 1924. Farið var fram á að 

þeir sem þar lykju eins árs námi gætu sest beint í fimmta bekk í Menntaskólanum í Reykjavík. 

Þetta myndi spara skólapiltum verulegar fjárhæðir. Beiðninni var synjað af Menntaskólanum í 

Reykjavík þar sem ekki lægi fyrir hvers eðlis námið væri og að reglur heimiluðu ekki að 

nemendur væru teknir inn nema á fyrsta ár lærdómsdeildar. Að sama skapi neitaði ráðuneytið 

beiðninni (Steindór Steindórsson, 1981:185-187). 

 Lærdómsdeildin hélt áfram þrátt fyrir þetta og 1927 luku sex nemendur stúdentsprófi 

frá Menntaskólanum í Reykjavík án þess að hafa sest þar á skólabekk. Þau próf sem þeir 

þurftu að þreyta tóku til námsefnis allra þriggja áranna. Engu að síður stóðu þeir sig allir með 

ágætum. Segja má að frammistaða þessara sex nemenda hafi verið það sem til þurfti til að fá 

lokasigur í menntaskólamálinu. Í kjölfarið var fyrsta stúdentsprófið haldið 1928 á Akureyri 

(Steindór Steindórsson, 1981:189-193). Það var svo árið 1929 sem tekin var ákvörðun um að 

stofnaður skyldi menntaskóli á Akureyri og um leið var algerlega skilið á milli gagnfræða- og 

menntaskólanáms í landinu (Steindór Steindórsson, 1981:198). Tók svo Menntaskólinn á 

Akureyri til starfa árið 1930.  
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5.3.I.c) Verslunarskóli Íslands (1905, fyrstu stúdentar útskrifaðir 1945) 

Frá því að Íslendingar höfðu fengið fullt verslunarfrelsi árið 1854 hafði stofnun 

verslunarskóla verið í umræðunni. Það var svo á hátíðarkvöldverði árið 1904 sem  ákveðið var 

að ganga í það að stofna slíkan skóla. Verslunarskólinn tók til starfa árið 1905 fyrir tilstuðlan 

Verslunarmannafélags Reykjavíkur og Kaupmannafélags Reykjavíkur. Fyrstu áratugina var 

lokaprófið frá skólanum verslunarpróf. Árið 1943 tók svokölluð Lærdómsdeild til starfa við 

skólann og voru fyrstu nemendurnir útskrifaðir með stúdentspróf sem veitti inngöngu í 

háskólanám þaðan tveim árum síðar (Saga skólans- Verslunarskóli Íslands). 

 

5.3.I.d) Menntaskólinn að Laugarvatni (1953) 

Sagan að baki stofnun Menntaskólans að Laugarvatni er um margt merkileg. Þetta var fyrsti 

skólinn utan stóru þéttbýliskjarnanna sem fékk leyfi til að hafa sérstaka braut sem kenndi 

námsefni til stúdentspróf.  

 Í kjölfar stofnunar Menntaskólans á Akureyri og Verslunarskólans komu upp raddir 

um jafnrétti ungmenna til náms á fimmta áratug síðustu aldar. Menn töldu almennt mikla þörf 

á að auka aðgengi að framhaldsskólamenntun. Einn liður í  því að auka á þetta jafnrétti var 

stofnun þriðja bekkjar
112

 við Héraðsskólann að Laugarvatni haustið 1945. Þannig átti að gefa 

nemendum úr sveitinni tækifæri til að ljúka gagnfræðaprófi í sinni heimasveit. Áður hafði 

aðeins verið hægt að ljúka slíku prófi, sem veitti nemendum aðgang að Menntaskólunum í 

Reykjavík og á Akureyri án inntökuprófs líkt og áður segir (Margrét Guðmundsdóttir og 

Þorleifur Óskarsson 2001:20-22).  

 Það var svo haustið 1946 að Bjarni Bjarnason, skólastjóri Héraðsskólans, nefndi það 

við Ólaf Briem kennara hversu leitt honum þætti að senda alla efnilegu nemendurna sína frá 

sér til að stunda menntaskólanám í Reykjavík. Ári síðar er stofnuð sérstök Skálholtsdeild 

héraðsskólans að Laugarvatni. Þetta var gert á grundvelli munnlegs samþykkis þáverandi 

menntamálaráðherra. Nemendurnir voru átta talsins þennan fyrsta vetur. Þeir fengu að þreyta 

próf frá Menntaskólanum í Reykjavík að vetri loknum og stóðust það allir. Þetta var gert í 

samvinnu við Pálma Hannesson, þáverandi rektor Menntaskólans í Reykjavík og í kjölfar 

                                                 
112

 „3. bekkur“ er enn notað yfir fyrsta árið í Menntaskólanum í Reykjavík og byggir þetta á gamla kerfinu þegar 

nám við skólann tók 6 ár en ekki 4. 
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lagasetningar um skólamál (Margrét Guðmundsdóttir og Þorleifur Óskarsson 2001:23-25) 

sem samþykkt voru á Alþingi 1946.
113

  

  Næsta vetur voru tveir bekkir í Skálholtsdeildinni, tveim árum síðar voru þeir þrír og 

loks fjórir, líkt og tíðkaðist í öðrum menntaskólum í landinu. Fyrstu árin virðist þetta þó hafa 

verið leynileg aðgerð þar sem aldrei var falast eftir skriflegu samþykki menntamálaráðherra, 

heldur unnið út frá því munnlega samþykki sem gefið var fyrir tilrauninni. Það er svo árið 

1951 sem tímamót verða þegar Pálmi rektor treysti sér ekki til að prófa nemendur frá 

Laugarvatni lengur án fyrirmæla frá yfirvöldum. Bréfaskriftir hófust nú á milli Bjarna 

skólastjóra á Laugarvatni og embættismanna innan menntamálaráðuneytisins. Þáverandi 

menntamálaráðherra, Björn Ólafsson, setti sig beinlínis upp á móti stofnun skólans, en varð 

undir. Stofndagur Menntaskólans að Laugarvatni varð svo 12. apríl 1953, tæpum sex árum 

eftir að kennsla í Skálholtsdeildinni hófst þar (Margrét Guðmundsdóttir og Þorleifur 

Óskarsson 2001:29-34).  

 

5.3.II Aukinn fjölbreytileiki: áfangakerfið  

 

5.3.II.a) Menntaskólinn við Hamrahlíð (1966) 

Í bók sem gefin var út í tilefni þess að Hamrahlíðarskólinn varð 30 ára eru gefnar upp tvær 

ástæður fyrir stofnun skólans. Sú fyrri er sögð vera sá æsingur sem fram kom í menntamálum 

á Vesturlöndum í kjölfar þess að Sovétríkin urðu fyrst til að senda mannað geimfar á braut um 

jörðu. Í kjölfarið var lögð mikil áhersla á umbætur í menntamálum í Bandaríkjunum og barst 

sú áhersla einnig til Íslands. Fólksfjölgun var mikil í landinu og sérstaklega í Reykjavík. Á 

sama tíma var lögð mikil áhersla á jafnrétti allra til náms og skólakerfi elítunnar ekki lengur 

talið dugandi (Heimir Pálsson, 1997:7). Því var nauðsynlegt að stofna fleiri skóla. 

 Árið 1965 var Guðmundur Arnlaugsson ráðinn rektor yfir Menntaskólanum í 

Hamrahlíð. Notaði hann það ár sem leið fram að skólasetningu í að hefja uppbyggingu á nýju 

skólakerfi. Kerfið var svo þróað áfram næstu ár í nánu samstarfi við aðra starfsmenn skólans. 

Bekkjarkerfið var notað fyrstu fimm árin sem skólinn starfaði en var svo skipt út fyrir það 

sem var kallað áfangakerfi haustið 1972 (Sverrir Einarsson, 1997:5 og Heimir Pálsson, 

1997:7). Meðal þess sem gerði þetta kleift var frumvarp sem lagt var fram árið 1968. Þar voru 

                                                 
113

 Í frumvarpi að lögunum kemur meðal annars fram í 8. grein: „Ríki og sveitarfélögum er skylt að tryggja 

nemendum, hvar sem er á landinu, sem jafnasta aðstöðu til menntunar eftir því sem lög kveða nánar á um“ (Nd. 

280. Frumvarp til laga um skólakerfi). 
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lögð fram drög að því að skipting náms yrði í kjarna (sem allir tækju), kjörsvið og valgreinar. 

Einnig var lagt til að einingakerfi sem gerði ráð fyrir að nám til stúdentsprófs yrði 144 

einingar. Að lokum var lagt til að fjölbreytni yrði aukin í námsvali en fram að því höfðu 

aðeins verið tvær námsleiðir í boði til stúdentsprófs, annars vegar tungumálabraut og hins 

vegar raungreinabraut (Jón Torfi Jónasson, 2008:165). 

 Guðmundur  sá líka nauðsyn þess að bjóða fullorðnu fólki upp á framhaldsmenntun og 

stofnaði því Öldungadeild innan skólans (Sverrir Einarsson, 1997:5). Árið 1972 var því í 

fyrsta skipti boðið upp á námskeið við Menntaskólann í Hamrahlíð fyrir fullorðið fólk: „sem 

óskar að afla sér þeirrar menntunar og réttinda er fylgja stúdentsprófi, án reglulegrar 

skólagöngu“ (Guðmundur Arnlaugsson, 1997:34).  

 Áhrif þróunarstarfs Guðmundar á íslenska framhaldsskóla má finna víða. Margir af 

þeim sem störfuðu með honum að þróun áfangakerfisins hafa síðar starfað við aðra skóla þar 

sem þeir hafa komið áfangakerfinu á (Heimir Pálsson, 1997:7-8). Í kjölfar Menntaskólans við 

Hamrahlíð voru svo stofnaðir þrír menntaskólar til viðbótar á tímabilinu 1969-1973
114

 og 

hefur áfangakerfið haft áhrif í þeim öllum (sjá viðauka 5.2). 

 

5.3.III Sameining bóknáms og hagnýts náms – fjölbrautaskólar  

 

5.3.III.a) Fjölbrautaskólinn í Breiðholti (1975) 

Á sjöunda áratug síðustu aldar komu fram ýmis ný vandamál sem sneru að starfsmenntanámi. 

Ekki var mikið úrval af starfsnámsbrautum í bóknámsskólunum. Nám sem áður hafði verið í 

boði í framhaldsdeildum gagnfræðaskóla, eins og starfsnám í heilsugæslu (hjúkrunarfræði) og 

uppeldisstörfum (kennarastarfið) voru að færast yfir á háskólastig, bæði hérlendis og í 

nágrannalöndunum. Mikil vöntun var á undirbúningsnámi á framhaldsskólastigi fyrir þetta 

háskólanám. Reyndar buðu iðnskólarnir
115

 upp á verknám og höfðu með lögum frá árinu 1966 

verið færðir nær framhaldsskólakerfinu með því að stjórn þeirra var færð frá 

iðnaðarráðuneytinu til menntamálaráðuneytisins. Auk þess var hluti af því verknámi sem 

hafði farið fram hjá meisturum fært inn í skólana (Jón Torfi Jónasson, 2008:164-165). En 

starfsmenntanám stóð utan við þetta. 

                                                 
114

 Menntaskólinn við Tjörnina, síðar Menntaskólinn við Sund, var stofnaður 1969, Menntaskólinn á Ísafirði var 

stofnaður 1970 og loks Menntaskólinn í Kópavogi 1970. 
115

 Tveir verkmenntaskólar voru þá starfandi í landinu; Iðnskólinn í Reykjavík sem tók til starfa árið 1904 og 

Iðnskólinn í Hafnarfirði sem hóf starfsemi sína 1928. 
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 Gagnfræðaskóladeildirnar heyrðu undir bæjar- og sveitastjórnir á meðan 

framhaldsskólar heyrðu undir ríkisvaldið. Þrátt fyrir það var samþykkt í borgarstjórn 

Reykjavíkur árið 1970 að láta vinna tillögu að tilraunaskóla á framhaldsskólastigi sem átti að 

bjóða upp á fjögurra ára nám í bæði bóknámi og starfsgreinamenntun (Jón Torfi Jónasson, 

2008:167). Sá sem vann tillöguna var Jóhann S. Hannesson. Hann hafði áður starfað sem 

skólameistari í Menntaskólanum að Laugarvatni og tekið mikinn þátt í uppbyggingu 

áfangakerfisins. Fólst tillaga hans meðal annars í hugmyndum um að nemendur ættu að geta 

hafið framhaldsskólanám án þess að útiloka ákveðnar námsbrautir í upphafi námsins. Þannig 

gátu nemendur ef þeir kusu svo byrjað námið á kjarnanum og ákveðið síðar hvaða nám yrði 

fyrir valinu. Í tillögunni var sérstaklega tekið fram að til þess að sameinaður skóli gengi upp 

mætti hann ekki aðeins vera samsafn af ólíkum og aðskildum skólum heldur yrði að vera virkt 

samstarf á milli ólíkra brauta (Jón Torfi Jónasson, 2008:168).  

 Í kjölfar þess að tillagan var birt 1971 var farið að vinna að stofnun Fjölbrautaskólans í 

Breiðholti. Skólinn átti meðal annars að bjóða upp á menntaskólanám, verslunarnám, iðn-, 

iðju-, og tækninám. Bæði var í boði að stunda fjögurra ára nám til stúdentsprófs en einnig 

styttri námsbrautir, allt eftir námsvali (Jón Torfi Jónasson, 2008:169-170). Fjölbrautaskólinn í 

Breiðholti tók svo til starfa árið 1975. Segja má að hann marki upphaf tímabils 

fjölbrautaskólanna sem stóð til ársins 1984. Á þessu tímabili tóku ellefu framhaldsskólar til 

viðbótar til starfa í landinu (sjá viðauka 5.2).  

 Til viðbótar við þá skóla sem hafa verið nefndir hér að framan hafa tíu 

framhaldsskólar til viðbótar verið stofnaðir. Þar af eru tveir verkmenntaskólar, þrír 

menntaskólar og fimm fjölbrautaskólar (sjá viðauka 5.2). Vert er að nefna einn þessara skóla 

sérstaklega vegna sérstöðu hans: Menntaskólann Hraðbraut sem var settur haustið 2003. Það 

sem er sérstakt við þennan framhaldsskóla er að þar er boðið upp á nám til tveggja ára sem 

lýkur með fullgildu stúdentsprófi. Þar er boðið upp á nám á náttúrufræðibraut og 

tungumálabraut. Báðar brautir eru skipulagðar að fullu og ekki boðið upp á valáfanga. Þannig 

hefur bæst við valkostur sem tekur styttri tíma en hefðbundið framhaldsnám. Þótt vissulega sé 

mögulegt að ljúka stúdentsprófi á sambærilegum tíma í öðrum framhaldsskólum er allt nám á 

Hraðbraut miðað við þetta snið og því allir nemendur í eins námi (Um Hraðbraut). 

 Einnig má segja að Borgarholtsskóli sé sérstakur, þar sem hann er fyrsti skólinn sem 

sérstaklega er stofnaður eftir að sett voru lög sem áttu að stuðla að framhaldsskóla fyrir alla. 

En í þeim lögum fólst að skólinn átti að vera staður þar sem flestir áttu að geta fundið nám við 

sitt hæfi, óháð aldri, þjóðerni, kyni, kynhneigð eða fötlun (Eygló Eyjólfsdóttir, 2006:6). Um 

Borgarholtsskóla verður sérstaklega fjallað í kafla 6 hér á eftir. 
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 Mikil og hröð þróun hefur greinilega átt sér stað á stuttum tíma í þróun framhaldsnáms 

á Íslandi. Hafa þarf í huga að hver nýr skóli hefur myndað nýtt skólasamfélag og hver þessara 

nýju hópa skapað sér sína eigin siði. Líkt og fram hefur komið í umfjöllun hér að framan er þó 

alltaf viss kjarni í þessum siðum sem vísar aftur í eldri siði, sem sumir hverjir eru mjög 

gamlir. Það sama á við um þá siði sem eiga sér stað innan skólasamfélaganna, eins og kemur 

fram í næstu köflum. 

 

5.3.1 Íslenskir skólasiðir í dag 

Hér að framan kemur greinilega fram sú fjölbreytni sem er í framhaldsskólunum á landinu í 

dag. Hér er um að ræða allt frá skólum sem rekja sögu sína aldir aftur í tímann til þeirra sem 

aðeins hafa starfað í örfá ár. Nemendur skólanna í dag geta líka verið á öllum aldri, frá því að 

hafa nýlokið grunnskóla til þeirra sem ákveða á fullorðinsárum að hefja nám. Þar af leiðir að 

siðir eru margvíslegir í þessum skólum. Þó er viss kjarni siða sem finna má í þeim flestum, ef 

ekki öllum.
116

 Gunnell greinir frá slíkum siðum í grein sem hann skrifaði í kjölfar rannsókna 

sem hann gerði í tengslum við búningasiðaverkefnið sem fjallað var um í kafla 3.3.1 og 3.4.1 

hér að framan: 

 

Í staðinn fyrir kirkjuhátíðir eða árstíðaskipti halda skólarnir aðrar hátíðir og þá verður 

svokallaður liminoid- eða jaðartími þegar umhverfið og hegðun fólks breytist: þema- eða 

lagningadagar; skólaböll, söngvakeppni, skólaleikrit, íþróttadagar, ræðukeppni, og 

sérstaklega þeir mismunandi vígslu- og útskriftasiðir sem marka upphaf og endi 

skólaársins (Gunnell, 2006:824-825). 

 

 Líkt og þarna kemur fram (og oft áður) þá eru innan framhaldsskóla sérstök samfélög 

innan hins ytra samfélags, míkrókosmos, sem framhaldsskólanemar tilheyra á meðan á 

skólagöngunni stendur. Í þessum innri samfélögum gilda aðrar reglur en í því ytra. Því 

tilheyra aðrar tímaeiningar (kennslustund í stað klukkustundar), aðrar sögur og sagnir (af 

kennurum, byggingum og samskiptum nemenda sjálfra), annarskonar yfirvald (skólayfirvöld), 

                                                 
116

 Þær upplýsingar sem koma fram hér á eftir eru að mestu fengnar úr þeim svörum sem bárust við 

spurningaskrá þjóðháttadeildar númer 114: um framhaldsskólasiði. Þegar þessi ritgerð er skrifuð hafa 92 

núverandi nemendur úr fimmtán íslenskum framhaldsskólum, víðsvegar að af landinu, svarað. Einnig hefur verið 

stuðst við viðtöl tekin af Terry Gunnell og Helgu Einarsdóttur veturinn 2001-2002 á þeim stöðum sem vantað 

hefur upp á upplýsingar (sjá kafla 5.3.1.1 og 5.3.1.2). Loks má nefna að einnig hefur verið byggt á þeim 

viðtölum sem tekin voru veturinn 2011-2012 af höfundi, einkum við einstaklinga sem tengjast tveim 

framhaldsskólum, Menntaskólanum við Hamrahlíð og Borgarholtsskóla. Um Borgarholtsskóla verður 

sérstaklega fjallað í næsta kafla þar sem sá skóli er tekinn sérstaklega fyrir sem tilviksrannsókn (e. case study). 
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aðrar reglur (skólareglur og þær óskráðu reglur sem gilda meðal nemenda) og síðast en ekki 

síst á það sína eigin siði og hátíðir sem ekki tilheyra hina ytra samfélagi (Gunnell, 2006:823). 

 Hinar ýmsu hátíðir og siðir sem tilheyra skólasamfélaginu yfir skólaárið brjóta upp 

hversdaginn og eru bundnar við ákveðinn tíma. Tíminn sem líður á meðan á hátíðum þessum 

stendur er líkur „heilögum tíma“ eins og hann er innan trúarbragða, þar sem vísað er aftur í 

löngu liðna atburði. Þessi heilagi tími sem vísað er í er þannig ekki eitthvað sem aldrei verður 

afturkallað; hann gerist að nýju á hverju hausti þegar tekið er á móti nýjum nemendum og á 

vorin þegar elstu nemendurnir eru kvaddir. Hann breytist aldrei, líður aldrei hjá og er sami 

tíminn í raun sóttur aftur á hverju ári (Eliade, 1959:68-69 og Gunnell, 2007a:709). 

 Líkt og fjallað hefur verið um hér að framan þá er innvígslan í upphafi skólaársins og 

svo brottfararsiðir við lok þess dæmi um slíkar hátíðir. En eins og í latínuskólunum eiga sér 

einnig stað minni viðburðir, líkt og kemur fram í tilvitnun í Gunnell hér að framan. Hér á eftir 

verður fjallað bæði um stóru hátíðirnar og viðaminni siðina. Eins og áður, hefst umfjöllunin á 

innvígslusiðunum. 

 

5.3.1.1 Innvígslusiðir í íslenskum framhaldsskólum 

Fyrstu vikurnar í nýjum skóla eru nýir nemendur að kynnast allt öðru umhverfi en þeir hafa 

átt að venjast fram að því. Oft er kennt í fleiri en einni byggingu og langt getur verið á milli 

kennslustofa og fyrstu dagarnir fara því oft í að læra að rata um rýmið. Einnig þurfa þeir að 

fara eftir öðru tímakerfi, venjast því að það geti verið göt í stundatöflum þeirra og öðru sem 

snýr að kennslunni. Þeir þurfa einnig að kynna sér þau rými sem eru ætluð nemendum á þeim 

tímum sem ekki fer fram kennsla, hvort sem það er í matsölum eða öðrum svæðum skólans. 

Þeir kynnast nýjum samnemendum eftir að hafa oft umgengist sömu bekkjarfélagana í tíu ár. 

Það er því margt sem þau þurfa að sjá og læra þessar fyrstu vikur. Eitt af þessu eru þær 

opinberu og óopinberu reglur sem gilda innan skólanna. Margir skólar bjóða upp á kynningar 

áður en kennslan byrjar þar sem nemendur eru leiddir um hin ýmsu svæði skólanna og þeim 

sýndir helstu hlutar þess. Einnig er oft boðið upp á ýmis konar kynningar á starfsemi skólanna 

og opinberum reglum hans þessa fyrstu daga skólaársins. En þetta nægir þó ekki eldri 

nemendum því það eru í raun tvö samfélög til staðar innan hvers skóla, hið „opinbera“ og svo 

hið „óopinbera“ sem kennarar eiga ekki hlut í. Nemendum þykir því nauðsynlegt að taka 

sjálfir á móti nýjum nemendum á sinn hátt og taka þá þar með inn í „óopinbera“ hluta 

skólasamfélagsins og þar koma inn innvígslusiðirnir. 
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 Innvígslusiðir tíðkast í öllum framhaldsskólum og á öllum tímum eins og sjá má af því 

sem fram kom í fyrri köflum (sjá kafla 4.2.2.1, 4.3.1.1 og 5.2.2.1). Vígslurnar þekkjast undir 

ýmsum nöfnum og eins þeir sem undir þær gangast. Á Íslandi kallast slíkir viðburðir öllu 

jafna busavígslur
117

 og talað er um busa. Það heiti skýrir Jes A. Gíslason, sem var við nám í 

Lærða skólanum (Menntaskólanum í Reykjavík) eins og hann kallaðist á þeim tíma, svo: 

 

1. bekkur var á þeim tímum – og eflaust lengi fyrr og síðar – nefndur busía. Nafn þetta á 

bekkurinn að hafa hlotið af því, að nýsveinn einn í þeim bekk átti að beygja orðið novus 

(nýr), og í stað þess að gefa þessu orði endinguna -is í þágufalli fleirtölu sagði hann 

novibus, og við þá villu festist nafn þetta: busi og vistarveran busía (Jes A. Gíslason, 

1946:104).  

 

Samkvæmt Jes er það því aðeins beygingarvilla sem liggur að baki því heiti sem notað er yfir 

nýnema í íslenskum skólum. Þetta er kannski við hæfi, þar sem það viðhorf virðist almennt 

ríkja meðal eldri framhaldsskólanema að nýnemar séu vitlausar og óæðri manneskjur.  

 Á hverju hausti er eðlilegu ástandi innan veggja skólanna ógnað með komu nýrra 

nemenda. Öðruvísi andrúmsloft ríkir innan skólans og ekki er litið á hina nýkomnu sem hluta 

af fyrrverandi heildinni. Þetta ástand skapar ákveðna spennu og vegna þessarar spennu er 

nauðsynlegt að til komi einhverskonar athöfn til að koma ástandinu í eðlilegt horf (Kimball, 

1960: vi-xix). Allstaðar í ytra samfélaginu þar sem kemur til einhver breyting á stöðu 

einstaklings, má finna svipaða siði sem tengjast breytingunni. Sá siður getur verið 

atvinnuviðtal, að senda nýjan starfsmann í tilgangslaust verkefni til að sýna fram á 

vanþekkingu hans eða busun í menntaskóla.
118

 Eldri nemendum í framhaldsskólunum hefur 

ávallt þótt mikilvægt að sýna nýju nemendunum hver staða þeirra sé innan skólanna. 

 Gunnell setur fram þrjár mismunandi gerðir af íslenskum busavígslum. Hverja þeirra 

má tengja við mismunandi tímabil í þróun framhaldsskólanna. Fyrsta gerðin er það sem hann 

kallar tolleringa-mynstrið og tengist elstu bóknámsskólunum, menntaskólunum í Reykjavík, á 

Akureyri og Laugarvatni (Gunnell, 2006:827).
119

 Í þessum skólum eru busar tolleraðir (sjá 

kafla 5.2.2.1, um flug og mynd nr. 5.1) en auk þess virðist skólinn á Laugarvatni hafa tekið 

upp eldri sið frá latínuskólunum. Þetta er skírn, þar sem busar eru skírðir í Laugarvatni (sjá 

                                                 
117

 Nema í Verslunarskólanum, þar sem tekið var fyrir notkun þess orðs og talað var um nýnemavígslur, skv. 

viðtali við Gísla Kristjánsson, þáverandi forseta Verslunarskólans, tekið vorið 2002 (TG2, 2002). 
118

 Van Gennep, 1960, bls. 3. 
119

 Reyndar virðist hafa verið tekið fyrir tolleringu á Laugarvatni þar sem hún er ekki lengur til staðar. Það er því 

aðeins í MR og MA sem enn er tollerað, en í MA er farið að notast við net (sjá svör við spurningaskrá 

þjóðháttadeildar um skólasiði). 
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kafla 5.2.2.1 og mynd nr. 5.2).
120

 Næsta gerð fylgir fordæmi þeirra tveggja skóla sem 

stofnaðir voru í nágrenni við Menntaskólann í Reykjavík. Það er annars vegar Menntaskólinn 

við Sund sem í upphafi var staðsettur við Tjörnina í Reykjavík og hins vegar Kvennaskólinn. 

Aðaláherslan hjá þessum skólum var á skírnina. Kvenskælingar leiddu þá nemendur niður að 

Tjörn og skírðu þá þar á meðan MS-ingar notuðust við tunnu með vatni sem staðsett var í 

skólaportinu (Gunnell, 2006:827-828). Þriðju gerðina má að mestu rekja til Menntaskólans í 

Hamrahlíð. Þegar hann var stofnaður var lögð mikil áhersla á að skapa sér nýja siði, en fylgja 

ekki gömlu skólunum eftir. Meðal þess sem MH-ingar voru frumkvöðlar að var notkun á 

orðinu böðull yfir þá sem sjá um að vígja busana inn í skólann. Böðull er það orð sem er 

ríkjandi í dag yfir þá sem sjá um að vígja busana inn í skólana, með örfáum 

undantekningum.
121

 Einnig gerðu þeir tilraun til að endurnefna athöfnina, jamberingar, en það 

heiti lognaðist fljótt út (Gunnell, 2006:828).  

 Allir íslenskir framhaldsskólanemendur taka á móti nýjum nemendum með sínum 

hætti. Nemendur leggja oft mikið upp úr því að finna sínar eigin útfærslur, eða eins og 

Kristján B. Ólafsson (Flensborgarskóla) sagði:  

 

...það fjölgar þarna ört mjög ört skólum og þá held ég að nemendur þar hafi sko verið 

alveg ólmir í að taka nú upp eitthvað svona, en náttúrulega ekki að stæla neitt sem var 

komið áður, reyna að finna uppá einhverju nýju og síðan kannski svolítil keppni á milli 

þeirra um það, svona yfirgangur um hver annan þannig að þeir síðari byrjuðu kannski 

með svona miklu grófari athafnir heldur en hafa kannski verið í sko, gömlu skólunum 

(T181001, 2001). 

 

Þrátt fyrir þessa nýjungagirni í nýju skólunum sem byrjuðu upp úr miðri síðustu öld þá virðast 

samt sömu atriði birtast aftur og aftur í þessum siðum, sem er merki þess að um „hefð“ af 

einhverju tagi sé að ræða. Þessar þrjár gerðir sem nefndar voru hér að framan kunni að virðast 

ólíka á yfirborðinu en Terry Gunnell hefur bent á hvernig íslenskar busavígslur fylgja allar 

svipuðu mynstri. Í fyrsta lagi er það undirbúningstími frá því skólinn hefst að hausti og þar til 

vígsludagurinn rennur upp. Inni í vígsludeginum er svo kjarninn sem er vígsluathöfnin sjálf. 

                                                 
120

 Auk þess nefnir Terry Gunnell (2007a:709) að naflaskoðun tíðkaðist á Laugarvatni í grein sem birtist árið 

2007, en í þeim svörum sem bárust þjóðháttadeild frá núverandi nemendum Menntaskólans á Laugarvatni er 

hvergi minnst á naflaskoðun. 
121

 Í Verslunarskólanum er ekki talað um busavígslu heldur nýnemakvöld og þar eru engir böðlar (svör við 

spurningarskrá þjóðháttadeildar um skólasiði).  Eins hefur verið tekið fyrir notkun orðsins í Borgarholtsskóla þar 

sem þeir sem busa eru kallaðir „hópstjórar“ eins og fram kom í þeim viðtölum sem tekin voru við starfsmenn og 

nemendur þar í tengslum við þessa rannsókn. 
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Lokahlutinn er svo viðurkenningin sem kemur í lokin (Gunnell, 2006:828-830).
122

 Þessi 

fjögur atriði birtast á ólíkan hátt í ólíkum skólum. Hér á eftir verður þessi skipting notuð til 

þess að kynna hvernig busanir fara fram í íslenskum framhaldsskólum í dag.
123

  

 

5.3.1.1 – a) Undirbúningstími 

Það fer mislangur tími í undirbúning fyrir busavígslurnar á milli skóla. Sumstaðar er ætlast til 

að eldri nemendur taki eitt kvöld í að umbreyta skólanum fyrir busavígsluna á meðan hún nær 

yfir bróðurpartinn af viku í öðrum. Oft eru líka haldnir nokkrir undirbúningsfundir
124

 þar sem 

ákveðin eru þemu fyrir busavígsluna. Aðeins þeir sem sjá um vígsluna koma á slíka fundi. 

Misjafnt er hvort það er nemendafélagið eða elstu nemendurnir í skólunum sem taka slíkt að 

sér.  

 Aðaltilgangur undirbúningstímans er að lækka rostann í busunum og gera þá 

auðmjúka til þess að búa þá undir sjálfan vígsludaginn (Gunnell, 2006:828). Í mörgum 

skólum, til dæmis í Flensborg, Kvennaskólanum, Menntaskólanum í Reykjavík og víðar eru 

busunum birtar reglur sem lúta að ásættanlegri hegðun þeirra fram að vígslunni sjálfri. Slíkar 

birtingar geta átt sér stað á veggjum skólans, í blöðum sem gefin eru út innan hans eða jafnvel 

á facebook síðum skólanna (svör við spurningaskrá þjóðháttadeildar um framhaldsskólasiði). 

Þessar reglur virðast helst vera af fjórum gerðum:  

 

1. Fyrsta gerðin snýr að klæðaburði og geta falist í að busunum er gert að mæta í 

ákveðnum fötum eða að þeir eigi að klæðast fötum sínum á ákveðin hátt, t.d. á röngunni 

eða að girða buxur ofan í sokkana eins og gert var í Verslunarskólanum 2011 og víðar, 

(samanber kenningar Huizinga um leikbúninga og leiksvæði, sjá kafla 2.3), þannig eru þeir 

gerðir sýnilegri fyrir aðra nemendur skólanna. Um leið verða þeir sjálfir meðvitaðir um að 

þeir séu á einhvern hátt öðruvísi en hinir. 

 

2. Önnur gerð virðist snúa að einhverju leyti að því að barngera busana. Þeim var sagt að 

þau mættu til að mynda ekki nota hárgel eða snyrtivörur í Flensborg árið 2011. Eins virðist 

algengt að láta stelpur vera með tíkarspena, t.d. í Kvennaskólanum og í Fjölbrautaskóla 

Snæfellinga.  

 

                                                 
122

 Sjá einnig Ekrem (1990:43) þar sem hún setur fram þrískiptingu innvígsluathafna inn í skóla. 
123

 Í lok umfjöllunar um busasiði er tafla yfir helstu atriði í íslenskum busasiðum. 
124

 Slíkir fundir skapa líka andrúmsloft leyndar, þar sem þeir sem taka þátt eru „inni“ en hinir sem eru ekki með í 

undirbúningi eru „úti.“ 
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3. Þriðja gerðin felst í því að stjórna umgengni þeirra um sameiginleg rými skólanna. Oft 

eru þeim úthlutað ákveðnum svæðum innan skólans, til dæmis er algengt að afmarkaðar 

séu brautir meðfram veggjum og þau mega þá aðeins ganga innan þess, til dæmis í 

Menntaskólanum á Ísafirði og Flensborg. Algengt er að þeim sé úthlutað einu salerni sem 

er yfirleitt úr alfaraleið innan skólans eins og í Borgarholtsskóla haustið 2011. Eins er þeim 

oft meinaður aðgangur að matsölum skólanna, eins og einn svarenda þjóðháttadeildar 

greindi frá: 

 

Þeir eru alveg velkomnir í skólann, en þeir eru oft ekkert sérlega velkomnir að sitja inn í 

sal (þar sem nemendur halda til milli tíma), oft eru sett [!] miðar á borðin sem á stendur: 

„Busar bannaðir“ eða „Engir busar hér“ (N48 FVA). 

 

4. Lokagerðin af reglum lýtur að umgengni busanna við eldri nemendur skólans, eins og 

ein stúlka, sem busuð var 2008 greinir frá: „við áttum alltaf að ávarpa stjórn 

nemendafélagsins með fullu nafni þeirra og tala við þau með sokkabrúðu á annarri hendi 

og aldrei líta í augun á þeim“ (N55 Kvennaskólinn). Þeim er gert að líta undan ef þeir 

ganga fram hjá eldri nemendum, oft mega þeir ekki ávarpa þá að fyrra bragði, og mega 

aðeins svara ef á þá er yrt.  

 

Þessar reglur virðast eiga eitthvað sameiginlegt með reglum sem börnum eru settar, reglur 

sem virðast aðeins lúta geðþótta hinna fullorðnu (eldri nemenda í þessu tilfelli) og eru í 

mörgum tilfellum óskiljanlegar þeim sem eiga að hlýða þeim.  

 Eins og bent var á fyrir framan er hlutverk reglnanna fyrst og fremst að skapa 

jaðartíma sem stendur yfir frá því að undirbúningur hefst og þar til að vígslunni er lokið (van 

Gennep, 1960:11; Turner, 1982:24-25). Með þessum reglum er reynt að draga sem mest úr 

samskiptum busanna við eldri nemendur skólans. Þar sem ekki er hægt að koma algerlega í 

veg fyrir samskipti á milli hópanna þá er valdamunurinn ýktur á meðan. Þeir óvígðu eru 

óæðri, í raun eitthvað óhreint sem ber að forðast, þar til vígslunni er lokið (van Gennep, 

1960:12-13). 

 Uppboð á busunum eru annað atriði sem kemur fyrir í mörgum skólum. Þau geta átt 

sér stað hvort sem er meðan á undirbúningstímanum stendur eða á vígsludaginn sjálfan. Víða 

má sjá vísað til busa sem busakjöts, til dæmis í Menntaskólanum á Laugarvatni og í 

Borgarholtsskóla (sjá mynd nr. 5.3). Á Laugarvatni er busunum smalað eins og kindum í rétt 

sem staðsett er í nánd við skólann, nokkrum dögum fyrir vígsludaginn. Tveir eldri nemendur, 
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klæddir sem bændur, sjá um smölunina og eru busarnir þá oft látnir jarma á leiðinni. Þegar 

komið er á leiðarenda er þeim smalað saman og svo eru litlir hópar, 2-4 busar, látnir standa 

frammi fyrir hinum eldri. Þar eru þeir látnir gera ýmsar kúnstir og svo eru þeir seldir 

hæstbjóðanda og eru þeirra eign fram að kvöldmat. Kaupendurnir geta svo látið busana sína 

gera ýmislegt fyrir sig, eins og að þrífa herbergin þeirra eða bílinn (N67 ML, N68 ML, N76 

ML, N82 ML, N86 ML). Þannig er busunum greinilega sýnt fram á hversu lítils virði þeir eru. 

Bæði er kaupverð þeirra sjaldan hátt og eins er litið á þá sem búfénað. Þeim er gert að hlýða 

kaupendum sínum í einu og öllu, án þess að mótmæla.  

 Í mörgum skólum, eins og Menntaskólunum í Reykjavík og á Ísafirði og víðar eru 

einnig svokallaðir svartir listar notaðir til þess að hafa stjórn á busunum. Brjóti þau gegn eldri 

nemendum eða fara ekki eftir reglunum sem þeim eru settar fara nöfn þeirra á slíka lista (N52, 

N54  Kvennaskólinn). Einnig geta busar lent á listunum ef vinir eða systkini eru meðal eldri 

nemenda skólanna (N26 Flensborg). Afleiðingin af því að lenda á listunum getur verið sú að 

þau fá sérstakar þrautir sem þau þurfa að leysa á vígsludaginn sjálfan. Einnig eru dæmi um 

það að þeim sé hegnt strax fyrir brot á reglum, líkt og nemandi í Menntaskólanum á Ísafirði 

greinir frá:  

 

...á meðan á busun stendur eru til svokölluð skot, en það er þá eitthvað sem að sumir úr 3. 

bekk hafa búið til handa nýnemum sem hlýða ekki og er það vanalega samansett úr 

ógeðslegum hráefnum og kryddum. Þá er búið að líma ákveðin form á gólfin í skólanum 

sem segja til um hvar nýnemarnir mega stíga á, ef þeir fylgja ekki þessum formum um 

skólann, þá er þeim refsað (N57 MÍ). 

 

Slík neysla matar og drykkja sem þykja miður geðslegir er einmitt eitthvað sem virðist fylgja 

flestum framhaldsskólunum í landinu, en þó oftast sem hluti af vígsluathöfninni. 

 Eins og bent var á snýr allt það sem busarnir eru látnir ganga í gegnum á þessum 

undirbúningstíma að því að skapa spennu (jafnvel ótta og kvíða) fyrir það sem framundan er. 

Þegar vígsludagurinn rennur upp eru busarnir því oftast orðnir mjög meðvitaðir um það sem í 

vændum er. Þeir hafa lært að hlýða beri þeim sem eldri eru, sama í hverju það felst. Í þeim 

skólum þar sem undirbúningur er minni getur oft reynst erfiðara fyrir böðlana að fá busana til 

þess að hlýða þeim. 
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5.3.1.1 – b) Vígsludagurinn 

Um leið og busarnir mæta um morguninn á vígsludaginn sjálfan eru þeir oft merktir enn 

frekar. Þetta er líkt og áður gert til þess að auðveldara sé að þekkja busana úr hópnum og 

merkja þá sem þátttakendur í leiknum. Þessar merkingar eru oft viðbót við þær merkingar sem 

eiga sér stað á undirbúningstímanum. Oft er krotað eða stimplað framan í þá þegar þeir mæta í 

skólann. Í öðrum skólum eru þeim afhentir bolir sem ætlast er til að þeir gangi í og eru þá 

ýmiskonar niðrandi merki eða myndir á þeim, til dæmis í Borgarholtsskóla og 

Kvennaskólanum í Reykjavík (N49 Kvennaskólinn, N53 Kvennaskólinn, N54 Kvennaskólinn 

og einnig vettvangsferð höfundar á busavígslu Borgarholtsskóla haustið 2011).  

 Eins eru böðlarnir yfirleitt líka merktir til þess að busarnir viti hverja þeir eigi að 

óttast. Oft er klæðnaður böðlanna þannig úr garði gerður að hann eigi að vekja ótta hjá 

busunum. Dæmi sem nefnd voru í svörum við spurningaskrá þjóðháttadeildar voru meðal 

annars hermannabúningar, uppvakningar, slátrarar og svo hreinlega böðulsklæði. Þessir 

búningar vísa þannig oft til þess að busarnir eigi nú að deyja frá sínu fyrra lífi og endurfæðast 

sem meðlimir skólasamfélagsins, sem kallast á við lýsingar van Gennep á innvígsluathöfnum 

(1960).  

 Í sumum skólum, til dæmis í Menntaskólanum í Hamrahlíð, eru busarnir látnir neyta 

einhvers áður en þeim er hleypt inn í skólann, til dæmis mysu eða hákarls. Í þeim skólum sem 

ekki hafa haft takmarkað umgengi á undirbúningstímanum kemur það yfirleitt á vígsludaginn.  

 Að hátíðin er ekki „opinber“ hátíð innan skólans sést á því að yfirleitt er einhver 

kennsla í skólanum um morguninn á vígsludaginn og vígslan sjálf hefst ekki fyrr en um 

hádegi. Oft virðast samt busarnir verða fyrir einhverju áreiti allan daginn. Þeim nemendum 

sem af einhverjum ástæðum geta ekki eða vilja ekki taka þátt í vígslunni er gefið færi á því að 

sleppa í mörgum skólum, en ekki öllum. Sumstaðar er litið fram hjá því ef nemendur mæta 

ekki þennan dag. Annars staðar er þeim busum sem ekki geta eða vilja taka þátt afhent 

eitthvað sem þeir geta sýnt böðlunum og þá sleppa þeir við vígsluna. Þetta getur átt við alla 

athöfnina sem heild eða einstaka hluta hennar. Oft er þó litið niður á þá sem nýta sér þessar 

„undankomuleiðir,“ á Laugarvatni geta busar til dæmis fengið armbönd sem leyfa þeim að 

sleppa busuninni. Svarendur spurningaskrárinnar tala þó um þessi armbönd sem aumingja-

bönd (N69 ML, N70 ML, N75 ML). Sama viðhorf kemur fram hjá Verkmenntaskólanum á 

Akureyri, en þar geta nemendur fengið gul spjöld sem þeir sýna ef þeir vilja ekki taka þátt í 

einstökum hlutum vígslunnar:  
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Sumir streitast smá á móti og reyna að flýja og böðlar hafa leyfi til að ná í þá en allir 

busar fá gult spjald sem þeir geta notað til þess að sleppa undan hvaða athöfn sem er 

(hugsað fyrir fólk með ofnæmi eða aðra kvilla). Oftast gera böðlar mikið grín af busum 

sem gera það (og þeir sem nota spjaldið oft eru taldir aumingjar) (N97 VMA). 

 

Þrátt fyrir þetta neikvæða viðhorf virðast alltaf einhverjir nýta sér þennan kost þar sem hann 

er í boði þótt stærsti hluti busanna virðist láta sig hafa það að ganga í gegnum vígsluna. 

 

5.3.1.1 – c) Vígsluathöfnin 

Líkt og nefnt hefur verið þá virðist megintilgangurinn í viðburðum dagsins vera að lítillækka 

og hræða busana. Þetta á ekki síst við um hápunkt dagsins, vígsluathöfnina sjálfa. Þær þrautir 

sem busarnir þurfa að ganga í gegnum meðan á þessum hluta vígslunnar stendur, ólíkt þeim 

sem þeir ganga í gegnum fyrri hluta dagsins, eru oft hugsaðar sem sérstök sýning fyrir hina í 

skólanum (Gunnell, 2007b:292) Oft eru busarnir sóttir með miklum látum inn í kennslustofur. 

Algengt er að hávær tónlist sé látin spila undir til þess að auka á áhrifin af innrás eldri 

nemendanna inn í rými busanna. Þar eru þeir stundum merktir enn frekar, til dæmis nefna 

nokkrir svarendur spurningarskrárinnar að busar séu klæddir í bleiur inn í stofunum (N3 FB, 

N4 FNV, N53 Kvennaskólinn og víðar). Einnig eru þeir oft látnir standa uppi á stólum og 

syngja einhver lög. Þegar þeir hafa verið hrekktir inni í stofunum er þeim oft smalað saman á 

eitt svæði, hvort sem það er salur innan skólans (N45 FVA) eða út á lóð hans (N49 

Kvennaskólinn). Oft eru þeir látnir skríða eða ganga aftur á bak þangað sem þeir hittast (N89 

MR).  

 Eitt af því sem kemur fyrir í mörgum skólum þegar á vígslunni stendur er 

einhverskonar ræða. Slíkar ræður eru yfirleitt fluttar af einhverjum úr hópi elsta árgangsins og 

ganga að miklu leyti út á það að tala um hversu lítilsverðar verur busar séu, líkt og eftirfarandi 

dæmi frá Menntaskólanum í Reykjavík sýnir vel:  

 

Haltu kjafti!! 

Þögn... þögn!! 

Enn og aftur stöndum við frammi fyrir því að hópur múgæstra horétandi útbólóttra 

slordóna hefur gert innrás í þessa stofnun mennta og háttvísi. Nú ríkir svartnætti í 

Menntaskólanum í Reykjavík. Enn á ný leikur hrollur um götur borgarinnar. Jú, afsprengi 

’86 árgangsins hefur gersýkt menntastofnun vora með yfirlæti og heimsku sinni. 

  Á seinustu vikum hefur þessi flokkur afturkreistinga og kúkaklepra hreiðrað um 

sig í híbýlum okkar. Ísland og heimurinn allur er í ljósum logum og Lækjargatan er full 
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af örvæntingarfullu fólki sem óttast um börn sín. Þessi kynslóð sem nært hefur heila sinn 

með útsýktum grillum sjónvarpsins og teiknimyndablaðanna veit að eina vonin er 

hreinsunareldur hins Lærða skóla. Þessar aumu sálir sem hafa í hugsun ekkert hreint og 

fagurt eru á barmi glötunar. Við erum hér saman komin, ekki til að vígja þau eða bjóða 

velkomin, heldur til að forða frá sáludauða og eilífu lífi í helvíti.  

  Við höfum sýnt umburðarlyndi og látið atgang þeirra sem vind um eyru þjóta en 

nú er komið nóg. Þessi hjörð af sauðum fær ekki að jarma mikið lengur. Við munum 

þurrka upp hinn bersynduga poll og látum ekkert stöðva okkur til. Til varnar sóma og 

stolts þessa lands rekum við sinnulausa sauðina í sláturhúsið.  

Í dag mun blóðlyktin hvetja okkur til aðgerða. 

  Í dag munu saurugar hundarímur víkja fyrir latneskum sagnbeygingum, poxin 

víkja fyrir reglu 13 og ½ og í stað elsku mömmu kemur Hannes Portner. Í dag munuð þið 

frelsast, en til þess að svo geti orðið verður sparkað í andlit, potað í augu og skallað í 

nef. 

  Kæru samnemendur, þótt blóði verði úthellt, þótt brestir munu heyrast, þótt óp 

hins bannfærða munu æra þig, þótt andremma og ólykt munu fylla vit þín, láttu ekki 

hugfallast, hefndin á hinu sýkta er hafin.  

  Á tólfta slagi verða dræsurnar á hárinu dregnar, bítum, klórum og kýlum, 

töpum okkur og svömlum svo í blóðbaðinu. Á tólfta slagi munu drunurnar dynja og 

drengirnir emja. Látum þá til skarar skríða, spörkum í punga og klípum í nef. Látum 

klærnar strjúka þeim um hjartastað og kreistum svo úr þeim sorann. 

  Á tólfta slagi munu helvítis lömbin þagna. 

(Cilia Marianne Úlfsdóttir, 2008:66) 

 

Eins og þarna kemur fram þá er það viðhorf sem birtist í slíkum ræðum á þá leið að busarnir 

sé það lægsta sem hugsast getur. Enn er vísað í busana sem lömb og þeim jafnvel hótað lífláti. 

Slíkar ræður eru til þess gerðar að hræða busana áður en hin eiginlega vígsla hefst. 

 Í flestum skólum eru busarnir látnir ganga í gegnum ýmsar þrautir meðan á vígslunni 

stendur. Þær geta verið af ýmsum toga en eru þó keimlíkar í eðli sínu. Líkt og bent var á að 

framan er nokkuð algengt að busar séu látnir neyta einhvers sem þeim þykir ógeðslegt. Einn 

nemandi í Flensborg greindi frá því að matur væri látinn súrna í lýsi til þess að hann 

bragðaðist illa (N21 Flensborg og sjá mynd 5.4). Skyr hefur einnig verið notað oft, en það var 
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fyrst notað í busavígslu í Flensborgarskóla árið 1972
125

 (T181001, 2001). Oft eru busar líka 

makaðir út í hinum ýmsu matvælum, t.d. tómatsósu, remúlaði og hveiti.  

 Nemendur eru einnig látnir gera hinar ýmsu kúnstir, sumar með kynferðislegum 

undirtónum. Þessar þrautir fela oft í sér að þeir eru látnir gera hluti sem valda því að þeir þurfa 

að horfa upp til hinna eldri nemenda, yfirleitt krjúpandi eða liggjandi á jörðinni. Einn nemandi 

í Menntaskólanum á Ísafirði greindi svo frá: „ég man að ég þurfti að leggjast ofan á stelpu 

með klofið á mér í andlitið á henni og andlitið á mér í klofið á henni“ (N57 MÍ). Eins eru 

nemendur látnir fara upp á svið eða standa frammi fyrir eldri nemendum og syngja hinum til 

skemmtunar. Það var þó algengt að svarendur greindu frá því að tekið hefði verið fyrir að einn 

busi væri látinn gera slíkt einn síns liðs. Frekar væru nokkrir teknir saman og látnir syngja eða 

gera einhverjar kúnstir saman.    

 Eitt af því sem er áberandi í þessum þrautum sem busarnir eru látnir ganga í gegnum 

er að þeir þurfa oft að fara einhverja ákveðna leið meðan á þeim stendur. Í sumum skólum eru 

beinlínis útbúin göng sem nemendur þurfa að skríða í gegnum. Þessi göng eru þá oft táknræn 

vísun í dauða og endurfæðingu þeirra inn í skólasamfélagið (van Gennep, 1960:75-76;91-92 

og víðar). Í einhverjum skólum eru busarnir hins vegar látnir ganga lengri vegalengd. Í 

Menntaskólanum að Laugarvatni eru þeir látnir ganga svokallaða dauðagöngu (!) eins og einn 

nemandi segir: „Aðal vígslan heitir Dauðaganga og fer athöfnin fram á föstudegi, innan 

Laugarvatns. Þá er nýnemum smalað saman og látnir hlaupa og ganga smá túr um Laugarvatn 

þar sem þau þurfa að gera ýmislegt skemmtilegt á leiðinni“ (N80 ML). Svo er alltaf spurning 

hversu skemmtileg busunum sjálfum þykir þessi ganga. Þeir eru stundum látnir gera 

armbeygjur og annað sem reynir á líkamlega á meðan á henni stendur. Eins og í gegnum allt 

ferlið þennan dag er ætlast til þess að þeir hlýði öllu sem eldri nemendur segja þeim að gera. Í 

skólum sem staðsettir eru í litlum bæjarfélögum er líka stundum gengið með busana um 

bæinn og þeir látnir syngja fyrir vegfarendur. Þannig nýta framhaldsskólanemar oft umhverfi 

sitt þegar kemur að því að móta þá viðburði sem eiga sér stað innan skólasamfélagsins.  

 Tilvísun í endurfæðingu (eins og minnst hefur verið á að framan) getur tekið á sig 

nokkur form. Líkt og áður segir er eitt þeirra að busarnir eru látnir skríða í gegnum 

einhverskonar göng, hvort sem þau eru mynduð af eldri nemendum eða búin til. Oft er 

einhverju hellt yfir busana á meðan þeir fara í gegnum þau þannig að þeir koma óhreinir út 

hinum megin (sjá mynd 5.5 ). Þessi tengsl jarðarinnar og niðurlægingar, sem er svo algengt 

atriði í busunum, er eitt af því sem Bakhtin nefnir: 

                                                 
125

 Ástæða þess að skyr var notað þar á þessum tíma er að Helgi Hóseasson henti skyri í þingmenn og forseta við 

setningu Alþingis það haust (T181001, 2001). 
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Degradation here means coming down to earth, the contact with earth as an element that 

swallows up and gives birth at the same time. To degrade is to bury, to sow, and to kill 

simaltaneously, in order to bring forth something more and better (Bakhtin, 

1965/1968:21). 

 

Annað sem þekkist er að þau eru látin kveðja sitt dýrslega (eða svínslega) eðli með því að 

kyssa svínshöfuð, en til eru dæmi um það frá þremur skólum: Flensborgarskóla (N12 

Flensborg, N23 Flensborg, N29 Flensborg), Fjölbrautaskóla Suðurlands (TG1, 2001) og 

Fjölbrautaskóla Suðurnesja (TG3, 2002). Síðasta atriðið sem stendur fyrir endurfæðingu er 

svo skírnin (sjá mynd 5.2)). Hún tíðkast víða um landið. Hún er lokaliður í busavígslum á 

Laugarvatni, í Kvennaskólanum og í Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi þar sem hver 

busi er tekinn og skírður. Líkt og fram hefur komið þá er skírnin arfleifð frá latínuskólunum 

(sjá kafla 5.2.2.1). Þetta er sérstaklega augljóst á Laugarvatni þar sem formaður 

nemendafélagsins þylur upp nokkur orð á latínu á meðan skírt er (N75 ML). Í öðrum skólum 

endar vígslan hins vegar á skírn sem er táknrænni, þar sem busum er dýft ofan í ker full af 

vatni (og stundum er reyndar einhverju bætt út í vatnið). 

 Loks má nefna tolleringuna (sjá mynd 5.1) sem er lokahnykkurinn í busavígslum 

Menntaskólans í Reykjavík og á Akureyri. Líkt og bent var á fyrir framan var tollering líka til 

staðar á Laugarvatni þegar Terry Gunnell gerði sína búningasiðarannsókn á árunum 2001-

2002 (TG4, 2002), en er þar ekki lengur. Í Menntaskólanum á Akureyri hafa einnig verið 

gerðar breytingar, því að í stað þess að busar séu teknir með handafli af eldri nemendum og 

þeim kastað upp í loft þá eru notuð net til þess í dag. Menntaskólinn í Reykjavík er því sá eini 

sem enn tollerar án þess að nota til þess verkfæri. Til varnar þessum gamla sið má hér nefna 

það sem einn svarenda sagði um sína reynslu af tolleringu: „svo var tolleringin svo mögnuð 

og þegar mér var sleppt fannst mér ég laus við allar áhyggjur og hreinlega leið eins og ég ætti 

heiminn. Þetta var mjög hreinsandi“ (N92 MR). Lokahluti busavígslunnar er svo 

viðurkenningin á busunum sem hluta af skólasamfélaginu sem undirstrikar sameiningu hinna 

nýinnvígðu og eldri nemenda á einhvern hátt. 

 

5.3.1.1 – d) Viðurkenning 

Viðurkenningin getur átt sér stað um leið og gengið er í gegnum lokahluta vígslunnar sjálfrar. 

Þetta á til dæmis við á Laugarvatni þar sem nemendur fá afhenta rós frá Stallara (formanni 

nemendafélagsins) og eru faðmaðir af eldri nemendum í kjölfar skírnarinnar (N62 ML, N66 

ML, N71 ML og víðar). Slíka viðurkenningu má líka sjá að lokinni tolleringu í 
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Menntaskólanum í Reykjavík þar sem nemendum er afhent barmmerki með innsigli skólans 

(Cilia Marianne Úlfsdóttir, 2008:43). 

 Annars má segja að til séu tvær megingerðir viðurkenningar í framhaldsskólunum: 

Annars vegar er það þegar nemendum er boðið upp á veitingar í lok vígslunnar. Algengt er að 

þeim sé boðið upp á köku eða grillmat. Slíkar veitingar eru þá yfirleitt á jafnréttisgrundvelli 

þar sem busar og böðlar borða saman að lokinni vígslunni. Þó er vert að nefna það sem fram 

kemur í svari eins nemanda í Verkmenntaskólanum á Akureyri: „Busarnir eru látnir hreinsa 

skólann (ganga frá hlutum sem voru notaðir við vígsluna) og svo fá allir pylsur og gos (böðlar 

og aðrir nemendur fá forgang á undan busum)“ (N97 VMA). Þarna er busunum boðið upp á 

veitingar í lok vígslunnar en það felur þó ekki í sér viðurkenningu á stöðu þeirra sem 

jafningja. Í raun er verið að hnykkja á því að þeir séu enn lægstir í því valdakerfi sem ríkir 

innan skólans. Þeir þurfa að þrífa og fá síðastir að borða. 

 Hins vegar má nefna busaballið, þar sem allir nemendur skemmta sér saman að lokinni 

vígslunni. Í Menntaskólanum í Reykjavík fela þau böll í sér sérstaka viðurkenningu þar sem 

yngstu bekkjunum er boðið í fyrirpartý til eldri bekkjar. Þar felst lokaviðurkenningin í því að 

elstu nemendurnir deila nú drykkjum með busunum, eða nýnemum eins og þeir kallast að 

lokinni vígslunni (Cilia Marianne Úlfsdóttir, 2008:44). Að lokinni viðurkenningu busanna inn 

í skólasamfélagið eru þeir ekki lengur ógn við það og allt fer í eðlilegt horf aftur innan veggja 

skólans (Gunnell, 2006:830). 

 Busun er mikilvægur hluti af því að vera í framhaldsskóla. Án hennar væri engin leið 

til að viðurkenna tilvist nýrra nemenda innan veggja skólans á sýnilegan máta. Höfundur telur 

þesskonar innvígslur líka nauðsynlegar, bæði fyrir hina eldri og nýnemana. Samkvæmt 

Houseman er innvígsla í raun undirbúningur fyrir þá raunverulegu erfiðleika sem fylgja 

framhaldsskólalífinu, námið sjálft (Houseman, 2001:42). 

 Framhaldsskólanemendur sjálfir átta sig á mikilvægi busunar við að samþykkja nýja 

meðlimi inn í skólasamfélagið, líkt og fram kemur aftur og aftur í svörum við spurningaskrá 

þjóðháttadeildar. Eins og einn nemandi við Menntaskólann á Laugarvatni komst að orði: 

 

En eftir þessa viku er öllum tekið fagnandi af því að það er nú raunin, við erum að fá nýja 

einstaklinga inn í samfélagið okkar og viljum kynnast þeim svo að auðvitað breytist 

hegðun eldri nemenda í garð nýnema þegar busunin er afstaðin (N68 ML).  

 

Að lokinni vígslunni eru busarnir orðnir fullgildir meðlimir í skólasamfélaginu og 

jaðartímanum sem þeir hafa gengið í gegnum er lokið. Þó má segja að þótt einum jaðartíma sé 
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lokið þá taki annar við.
126

 Í raun má tala um að sá tími sem nemendurnir tilheyri 

skólasamfélaginu sé í heild sinni jaðartími. Þeir lifa innan þess án mikillar þátttöku 

utanaðkomandi. Þetta kemur líklega hvað greinilegast fram í þeirri þörf sem lýst er í gegnum 

brottfararsiði framhaldsskólanema. Líkt og nemendurnir finna hjá sér þörf fyrir að taka á móti 

nýjum nemendum með sýnilegum hætti finna þeir líka hjá sér þörf að kveðja samfélagið með 

sýnilegum hætti. Um slíka brottfararsiði verður fjallað hér fyrir neðan. 
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 Sjá einnig Gunnell, 2006:830; 2007b:293-294. 
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 Sjá má lista yfir skammstafanir og styttingar á nöfnum íslenskra framhaldsskóla í viðauka 5.3. 

Tafla 5.1 Yfirlit yfir helstu atriði íslenskra busasiða
127

 

 

 Hver vígir Undirbún- 

ingstími 

Vígsludagurinn Vígsluathöfnin Viðurkenning 

 

Skóli 

 

0A 

 

0B 

 

 

0C 

 

 

1A 

 

1B 

 

2A 

 

2B 

 

2C 

 

2D 

 

3A 

 

3B 

 

3C 

 

3D 

 

3E 

 

4A 

 

4B 

Borgarholt   X   X X X X  X X  X X X 

FAS  X    X   X     X   

FÁ   X  X X X X X  X X  X X X 

FáH  X  X  XX  X X  X   X X  

FB   X  X XX X X X X  X   X X 

FG X  X  X X X X X X  X  X X X 

FíV   X  X X   X     X   

Flaug  X  X  X X X X   X  X X  

Flensborg   X  X X X X X X  X  X X X 

Fmos   X  X X X X X  X X  X X X 

FNV      X X  X       X 

FS      X X X    X   X X 

FSN  X X   X X     X   X X 

FSU   X  X X X  X X X X  X X X 

FVA  X X   X X  X  X X  X X X 

Kvennó  X X  X XX X X X X  X  X X X 

MA  X  X  X X  X X X    X X 

ME  X X X  XX   X  X X  X  X 

MH   X X      X X X X   X 

Mhrað   X  X X     X      

MÍ  X   X X X X    X   X X 

MK X   X  X X X   X X  X X X 

ML X  X  X XX X X X X X X  X  X 
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0A: Allir eldri nemendur.  

0B: 3. eða 4. árs nemendur. 

0C: Nemendafélag. 

1A: Busavika eða dagar. 

1B: Enginn, eða bara kvöldið áður. 

2A: Busar á einhvern hátt merktir, sérstök föt, hárgreiðslur, eða krotað á þau. XX merkir að þau eru merkt alla busavikuna. 

2B: Böðlar klæðast búningum. 

2C: Þau látin neyta „ógeðslegra“ matvæla (oft mysa eða hákarl) eða matvælum hellt yfir þau. 

2D: Þátttaka nýnema í vígslu valfrjáls. 

3A: Ræða sem haldin er yfir busum (felur oft, en ekki alltaf, í sér niðurlægingu fyrir busana).  

3B: Ganga, þau látin ganga vegalengd frá skólanum eða um bæinn. 

3C: Göng eða annarskonar þrautir sem þau eru látin fara í gegnum. 

3D: Tollering. 

3E: Einhverskonar skírn. 

4A: Busum boðið upp á veitingar í beinu framhaldi af vígslu. 

4B: Busaball um kvöldið. 

 

MR X    X X X   X  X X  X X 

MS  X  X  XX X X X X  X  X  X 

VA   X X  X X    X X  X   

Versló  X   X X X X    X     

VMAkur. X     X X  X X  X   X X 
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5.3.1.2 Brottfararsiðir í íslenskum framhaldsskólum 

 

Líkt og busanir marka óopinbert upphaf skólaársins má segja að brottfararsiðir marki lok 

þess.
128

 Í íslenskum framhaldsskólum kallast slíkar hátíðir dimission, sem líkt og fram hefur 

komið er leitt af latneskri sögn sem merkir að senda burt, og hinni opinberu útskrift. 

Dimission er merki um að þeim jaðartíma sem námstíminn er sé að ljúka, um leið og hún 

markar upphaf annars konar jaðartíma. Líkt og ákveðin óvissa ríkir þegar nýir nemendur 

koma inn í skólanna á haustin þá á það sama við þegar elstu nemendurnir yfirgefa hann í lok 

ársins. Því er mikilvægt, bæði fyrir þá og aðra nemendur skólans að kveðjustundin sé sýnileg.  

 Dimission er lokahátíð útskriftarárgangsins sem einnar heildar. Hún er frjálslegur 

vettvangur fyrir útskriftarnemendurna til að kveðja bæði aðra nemendur og kennara (Cilia 

Marianne Úlfsdóttir, 2008:51-52). Það er til að mynda algengt að nemendur borði að minnsta 

kosti eina máltíð með kennurum yfir daginn. Þar gefst nemendum færi á að umgangast 

kennara sína á jafnréttisgrundvelli sem fullorðið fólk, nokkuð sem á sér sjaldan stað á meðan 

á skólagöngunni sjálfri stendur (um slíkar sameiginlegar máltíðir verður fjallað nánar hér á 

eftir).
129

  

 Líkt og busasiðum má skipta brottfararsiðum í ákveðna þætti. Í fyrsta lagi er það 

undirbúningur fyrir dimission sem getur átt sér stað allt árið og felur meðal annars í sér val á 

búningum og öðru. Næst er það einhverskonar kveðjuathöfn, þegar kennarar og nemendur eru 

kvaddir á táknrænan hátt. Loks er það sem á sér stað þegar skólinn er yfirgefin. Þar með hafa 

nemendur kvatt skólann og eru ekki lengur fullgildur hluti af skólasamfélaginu. Þeir standa á 

þessum tíma á jaðrinum, líkt og busar gera í upphafi árs. Lokahlutinn er svo opinbera 

útskriftarathöfnin, þar sem skólinn er endanlega kvaddur og útskriftarnemendur stíga 

lokaskrefið út úr skólasamfélaginu sem þeir hafa tilheyrt undanfarin ár. Hér á eftir verður 

fjallað um hvern þessara hluta fyrir sig. 

 

5.3.1.2 – a) Undirbúningur  

Það að yfirgefa samfélag sem þú hefur tilheyrt getur reynst mörgum erfitt, þótt margir 

útskriftarnemendur tali um að það verði gott að ljúka náminu. Líkt og fjallað var um hér að 

framan þá er yfirleitt mikið álag á nemendum á lokaári þeirra í framhaldsskóla (sjá kafla 

4.3.1.2 hér að framan). Í skólum þar sem er einingakerfi skiptir miklu máli að ljúka þeim 

                                                 
128

 Í sumum skólum er dimitterað í lok hverrar annar en ekki aðeins í lok skólaársins. Sjá töflu 5.2 hér á eftir. 
129

 Fyrsta dæmi um slíka sameiginlega kveðjumáltíð er frá árinu 1955 í Menntaskólanum í Reykjavík. Þá bauð 

útskriftarárgangurinn kennurunum til skemmtunar þar sem þeim var boðið upp á mat, drykk og skemmtun (Cilia 

Marianne Úlfsdóttir, 2008:52). 
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áföngum sem upp á vantar til að útskrifast. Í skólum með bekkjarkerfi þarf stundum að lesa 

upp meira en námsefni eins vetrar fyrir stúdentsprófin, líkt og í Menntaskólanum í Reykjavík 

þar sem námsefni til stúdentsprófs getur náð yfir námsefni tveggja eða jafnvel fleiri skólaára. 

Álagið í náminu er því oft aukið miðað við önnur námsár. Einnig vofir það yfir nemendum að 

þetta geti verið síðasta tækifæri þeirra til að taka þátt í þeim siðum sem tíðkast innan 

skólasamfélagsins, þar sem þeir hafa verið meðlimir í 3-4 ár og eru yfirleitt álitnir æðstir 

innan þess stéttakerfis sem er til staðar innan þess.  

 Eitt af því sem tíðkast í mörgum framhaldsskólum eru svokallaðar útskriftarferðir. 

Slíkar ferðir eru farnar áður en síðasta námsárið hefst eða að því loknu (sjá töflu 5.2 hér á 

eftir). Hvenær sem þær eru farnar eru þær yfirleitt eitt af því sem þjappar útskriftarhópnum 

enn frekar saman. Sé ferðin farin fyrir síðasta árið skapar hún sérstaklega samkennd eða 

communitas (sjá kafla 2.3 hér að framan) meðal útskriftarnemanna sem er svo styrkt yfir árið 

með ýmsum viðburðum. Sé hún farin að loknu síðasta árinu á sér stað söfnun meðal nemenda 

yfir síðasta skólaárið eða önnina þar sem allir útskriftarnemendur taka þátt. Þannig kynnast 

útskriftarnemendur sérstaklega án þátttöku annarra hópa innan skólasamfélagsins. Segja má 

að útskriftarferðin sé lokatækifæri þeirra til að skemmta sér saman sem hópur áður en haldið 

er á önnur mið. Þannig eru slíkar ferðir, þar sem þær eru farnar, mikilvægur hluti af 

undirbúningi þess að kveðja skólasamfélagið. Auk þess verður það til þess að 

útskriftarhópurinn upplifir sig sem sérstakan hóp, aðskilinn frá öðrum hópum innan skólans. 

Þetta getur með þeim hætti auðveldað þeim að segja skilið við aðra nemendur sem tilheyra 

skólasamfélaginu.  

 Annar hluti af undirbúningnum fyrir námslok er sú vinna sem liggur að baki því að velja 

og útvega búninga
130

 sem notaðir verða á dimission. Mismunandi er hvernig staðið er að þessu 

vali. Í sumum skólum eru í boði áfangar sem snúast sérstaklega um það að undirbúa 

dimission, til dæmis í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti (N2 FB) og Flensborg (N11 

Flensborg), í öðrum er kosið í nefndir sem sjá um ákvarðanir sem snúa að deginum. Aðrir 

skólar hafa þann háttinn á að útskriftarnemendur mega koma með tillögur að búningum og 

svo er kosið um hver sé best, til dæmis í Menntaskólanum á Laugarvatni (N74 og N78 ML). 

Eins er mismunandi hverjir eru í eins búningum. Í þeim skólum sem eru með einingakerfi er 

algengt að allur útskriftarhópurinn gangi í sambærilegum búningum (N2 FB og N47 FVA), í 

                                                 
130

 Búningar voru fyrst notaðir í tengslum við dimission í Menntaskólanum í Reykjavík 1972. Þá klæddist einn 

bekkur heimatilbúnum fangabúningum í mótmælaskyni til að sýna að fangavist þeirra myndi senn ljúka. Guðni 

Guðmundsson rektor átti þá að vera fangavörðurinn sem þeir væru nú að sleppa undan. (Upplýsingar eru frá Jóni 

Skaptasyni og bekkjarfélögum hans sem voru nemendur í þessum hópi og koma úr gögnum í vörslu Terry 

Gunnell). 
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bekkjarkerfi er hver bekkur oft í sínum eigin búningum. Það sem virðist þó vera sameiginlegt 

með öllum skólunum er að mikil leynd hvílir öllu jafna yfir búningunum þar til mætt er í þeim 

á dimission. Búningarnir geta verið heimatilbúnir, sérsaumaðir, keyptir eða leigðir. Þrátt fyrir 

alla vinnuna sem að baki liggur eru þessir búningar yfirleitt aðeins notaðir einu sinni. Þeir fara 

svo inn í skáp þar sem þeim er leyft að safna ryki og varðveita minningar um skemmtilegan 

sið. Búningarnir gegna þó mikilvægu hlutverki í hátíðarhöldunum þar sem þeir merkja 

útskriftarnemendurna sem þátttakendur í leiknum. Þeir eru einnig merki til þeirra sem standa 

utan við útskriftarhópinn um það hverjir eru þar á ferð og gefur þeim líka visst leyfi til 

breyttrar hegðunar. Einn nemandi í Fjölbrautaskóla Snæfellinga svaraði því hvort búningar 

væru mikilvægir fyrir framkvæmd skólasiða svo: 

 

Að mínu mati eru búningarnir mikilvægir í dimmiteringu og busun því þá skapast 

einhvern veginn allt öðruvísi stemmning. Fólki líður öðruvísi þegar það er komið í búning 

og stemmningin verður allt önnur (N5 FSN).
131

 

 

Það er þessi stemning sem skapast sem er svo mikilvæg á dimission. Það er verið að kveðja 

skólann og það er gert með því að hegða sér allt öðruvísi en venjulega væri leyft (sjá kafla 

4.3.1.2). Búningarnir eru þá mikilvæg hjálpartæki fyrir útskriftarnemendurna. Mönnum finnst 

auðveldara að brjóta reglurnar þegar þeir eru að leika það hlutverk sem búningurinn felur í 

sér. 

 Annað sem þarf að skipuleggja er dimissiondaginn sjálfan. Það þarf að semja og æfa 

atriði og annað sem fram fer á kveðjuathöfn. Einnig er algengt að útskriftarnemendur skreyti 

skólann að innan kvöldið áður. Skólinn sjálfur er þannig klæddur í búning líkt og 

útskriftarnemendurnir sjálfir. Þetta sýnir öðrum innan skólasamfélagsins að eitthvað sérstakt 

sé í gangi, líkt og á innvígsluhátíðinni. Eins og með busadaginn getur þetta valdið spennu og 

eftirvæntingu meðal nemenda og jafnvel kvíða meðal kennara þar sem þeir hafa litla stjórn 

yfir því sem útskriftarnemendur taka sér fyrir hendur þennan dag (Gunnell, 2003:476). 

 Þegar dimissiondagurinn rennur svo upp er algengt að vinahópar eða bekkir hittist 

snemma morguns heima hjá einum útskriftarnemanda.
132

 Þar klæðast þeir búningunum sínum 
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 Varðandi mikilvægi búninga í slíkum siðum má einnig skoða Gunnell (2007c) og Kaivola-Bregenhøj (2007).  
132

 Í Menntaskólanum á Laugarvatni er hins vegar hist snemma morguns á setustofu 4. bekkjar þar sem allir 

nemendur búa saman á heimavist (N78 og N86 ML). 
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og fá sér einhverjar veitingar, oft í fljótandi formi.
133

 Að þessu morgunpartýi loknu má segja 

að undirbúningi fyrir daginn sé lokið og nú taki kveðjan sjálf við. 

 

5.3.1.2 – b) Að kveðja 

Í mörgum skólum í smærri bæjarfélögum (og reyndar líka í báðum framhaldsskólunum á 

Akureyri, sjá töflu 5.2 hér á eftir) er farið heim til kennara.
134

 Yfirleitt er þetta gert strax um 

morguninn og kennararnir þá vaktir.
135

 Þetta er gert með miklum látum og oft eru 

heimatilbúnir söngvar sungnir fyrir kennarana. Auk þess eru þeim stundum færðar gjafir. 

Þarna á sér stað ákveðinn viðsnúningur (líkt og bent var á í kafla 2.3) á hlutverkum innan 

skólasamfélagsins (Bakhtin, 1965/68:5 og mynd 5.6). Útskriftarnemendurnir gefa nú 

kennurum sínum gjafir, í stað alls þess sem þeir hafa gefið nemendum sínum í gegnum 

skólagönguna í formi kennslunnar. Sumstaðar fá dimittandar eitthvað táknrænt að launum, 

einhver viskuorð eða ávöxt: útskriftarnemendum í Menntaskólanum á Ísafirði er til dæmis 

boðið í morgunmat heima hjá skólameistara eða sínum umsjónarkennara áður en haldið er í 

skólann sjálfan (N56 og N59 MÍ).  

 Oft hefst kveðjuathöfnin innan veggja skólans svo á því að útskriftarnemendur borða 

morgunmat með kennurum sínum. Þar fá dimittandar tækifæri til að setjast niður með 

kennurum sínum og borða með þeim máltíð. Í öðrum skólum borða nemendur hádegismat 

með kennurum sínum, þá oft á einhverjum veitingastað. Eins er algengt að kennurum sé boðið 

til kvöldverðar um kvöldið og þá eru áfengir drykkir oft í boði. Þessar máltíðir má greinilega 

tengja við kenningar van Gennep um vígslusiði (1960). Þær eru viss leið til þess að sýna fram 

á breytta stöðu útskriftarnemendanna. Þeir eru ekki lengur álitnir „börn,“ þeir eru orðnir hluti 

af heimi hinna fullorðnu og geta nú borðað með kennurum sínum sem jafningjar. Þannig má 

segja að máltíðin sé innlimun í þann heim sem þeim er ætlað að tilheyra að lokinni útskrift. 

Máltíðir sem kennarar og útskriftarnemendur deila eru þannig mikilvægur hluti af dimission í 

langflestum skólum (sjá töflu 5.2 hér á eftir)
136

. 
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 Margir svarendur spurningaskrár þjóðháttadeildar um framhaldsskólasiði nefndu reyndar að alveg hefði verið 

tekið fyrir að dimittendar mættu drukknir í skólann og því er stundum beðið með að opna bjórinn þar til búið er 

að fara í skólann. 
134

 Uppruna þessa siðar má rekja til Menntaskólans í Reykjavík. Árið 1958 tóku útskriftarnemendur upp á því að 

keyra um bæinn í vögnum sem dregnir voru af dráttarvélum, þeir fóru í þessu farartækjum heim til kennaranna 

og vöktu þá (Gunnell, 2003:475) 
135

 Á Laugarvatni fara dimittandar heim til kennara þegar kennslu er lokið en vekja þess í stað yngri skólafélaga 

sína á heimavistinni um morguninn með miklum látum og hárri tónlist (N62, N69, N71, N79, N80, N84 og N86 

ML). 
136

 Sjá einnig Gunnell, 2003:476-477. 
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 Dimissiondagurinn er að mestu leyti venjulegur kennsludagur fyrir alla nemendur 

skólanna nema dimittanda sem undirstrikar það að hér sé um óopinbera hátíð að ræða.
137

 Það 

fylgir þannig alltaf ákveðin truflun „innrás“ þeirra í skólann. Þeir eru í búningum, þeir hegða 

sér öðruvísi en venjulega er liðið og þeim fylgja yfirleitt mikil læti. Í mörgum skólum eru þeir 

að slæpast innan veggja skólans í einhvern tíma án þess að skipulögð dagskrá sé í gangi. Oft 

eru þeir aðallega að trufla kennslu styttra kominna nemenda á þessum tíma. Í 

Menntaskólanum á Laugarvatni fá dimmittandar jafnvel leyfi til þess að taka við kennslu hjá 

yngri nemendum (N69 ML, N74 ML, N75 ML).   

 Þegar líður á morguninn eða um hádegisbil er svo oft hápunktur þess sem gert er innan 

skólans á þessari hátíð í formi kveðjuathafnar eða einhverskonar sýningar (sjá mynd 5.7).
138

 Í 

sumum skólum er þetta í fyrsta skipti sem yngri nemendur sjá þá eldri í þessu formi og því 

getur fylgt mikil spenna, sérstaklega að sjá búningana sem líkt og áður sagði hefur ríkt mikil 

leynd yfir fram að því (N48 FVA). Þetta er sá hluti sem styttra komnir nemendur skólans 

verða hvað mest varir við. Mikil karnival stemning ríkir yfir þessum viðburðum sem er skýrt 

afmarkaður jaðartími þar sem venjulegum hlutverkum er snúið við (Bakhtin, 1965/1968:5 og 

mynd 5.6). Kennurum eru oft gefnar gjafir eða blóm meðan á athöfninni stendur og það eru 

útskriftarnemendur sem stjórna því sem fram fer.
139

 Annað sem er algengt á þessum sýningum 

eru ýmis frumsamin leikatriði, söngvar og kvæði sem útskriftarnemendur flytja. Oft snúast 

þessi atriði um að gera lítið úr kennurunum. Í Verkmenntaskólanum á Akureyri eru kennarar 

til dæmis fengnir til að taka þátt í ýmsum keppnum. Það er svo sama hvernig kennararnir 

standa sig, alltaf eru það útskriftarnemendur sem standa uppi sem sigurvegarar (N95 VMA). 

Eitt sem bendir á mikilvægi þessarar athafnar fyrir hátíðarhöldin er að í Fjölbrautaskóla 

Vesturlands er þessi sýning kölluð Dimmissionið. Þar semja dimittandar leikatriði um helstu 

atburði sem hafa átt sér stað yfir árið, innan og utan skólans, og sýna við þetta tækifæri (N41 

FVA, N46 FVA).  
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 Þetta gæti útskýrt hversvegna það virðist erfiðara að afla upplýsinga um dimission en aðra skólasiði. Eina 

skiptið sem að nemendur taka beinan þátt í dimission er þegar þeir dimittera. Þessvegna hafa yngri nemendur 

yfirleitt óljósa hugmynd um það hvað gert er á dimission. Eins er fjallað um það í BA-ritgerð höfundar að 

ástæðan fyrir því að útskrifaðir nemendur muna svo lítið eftir deginum geti verið sú að mikil drykkja fylgir 

yfirleitt þessum viðburðum, auk þess að yfirleitt leggjast nemendur svo í þungan prófalestur að þeim loknum. 

Þar með verði minni þeirra oft verra en ella (Cilia Marianne Úlfsdóttir, 2008:55). 
138

 Sjá kafla 4.3.1.2 þar sem fjallað er um sambærilegar athafnir í finnsk-sænskum skólum. Einnig mætti nefna 

umfjöllun hér að framan um Skraparotsprédikun latínuskólapilta þar sem viðsnúningur á hlutverkum var stór 

hluti af sýningunni (kafli 5.2.2.2). 
139

 Sjá umfjöllun í kafla 4.3.1.2 um sambærilega siði í nágrannalöndunum. 
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 Þessar athafnir geta verið margvíslegar en eiga það sameiginlegt að vera kveðjuathöfn 

fyrir yngri nemendur skólanna. Yfirleitt taka yngri nemendur ekki frekari þátt í 

hátíðarhöldunum, nema í þeim skólum sem halda lokaball ársins um kvöldið (sjá töflu 5.2). 

 

5.3.1.2 – c) Skólinn yfirgefinn 

Að loknum þessum sýningum er hinu gamla svo ýtt burt, til þess að hleypa hinu nýja að. Þetta 

er hluti af því sem þarf að gera innan skólasamfélagsins til þess að allt geti hafist að nýju 

næsta haust, með nýjum busum og nýjum útskriftarárgangi. Þessu má líkja við ýmsar hátíðir 

sem haldnar eru víða um heim til þess að fagna komu vorsins. Það þarf að losa sig við þetta 

gamla til þess að hleypa vorinu að (Cilia Marianne Úlfsdóttir, 2008:54). Í mörgum skólum eru 

notuð sérstök skreytt farartæki þegar skólinn er yfirgefinn, líkt og gert er annars staðar á 

Norðurlöndum (Gunnell, 2003:474-475). Annars staðar ganga nemendur eða taka 

strætisvagna. Oft eru einhverjir skipulagðir viðburðir sem þau taka þátt í (sjá kafla 6.3.2).  

 Einnig er algengt að nemendur gangi svo um bæinn og fylgja þeim þá oft mikil læti í 

formi söngva og hrópa. Líkt og þeir breyta sér sjálfum með búningum og skólanum með 

skreytingum þá breyta þeir bænum með nærveru sinni. Bærinn verður að leiksvæði þeirra á 

meðan þau ganga um (Gunnell, 2003:477 og mynd 5.8). Þannig minnir þetta bæði á 

skrúðgöngur og ferðir í skreyttum farartækjum sem farnar eru á öðrum Norðurlöndum (sjá 

kafla 4.3.1.2) og einnig vorhátíðir sem tíðkuðust meðal norrænna latínuskólapilta fyrr á öldum 

(sjá kafla 4.2.2.2). Það má segja að dimittandar séu þannig ákveðinn vorboði á götunum, 

merki um að senn fari skólaárinu að ljúka og sumarið sé að nálgast.  

 Í þessum hluta hátíðarinnar verður annað einkenni karnivalsins sérstaklega áberandi ef 

það hefur ekki enn komið fram en það er mikil ofneysla áfengis (Bakhtin, 2005: 92-95). Þessi 

ofneysla eykur enn á þau læti sem fylgja dimittöndunum og verður til þess að þessi yfirtaka 

þeirra á götunum verður mjög áberandi fyrir þá sem ekki taka beinan þátt. Þarna eru 

búningarnir aftur mikilvægir, þar sem ölvun á almannafæri brýtur beinlínis í bága við 

landslög. Búningarnir eru þannig einskonar útskýring á háttalaginu og veita ákveðið svigrúm 

til óeðlilegrar hegðunar (Cilia Marianne Úlfsdóttir, 2008:54). 

 Að bæjarferð lokinni er algengt að dimittandar fari svo heim til sín í einhvern tíma og 

hvílist. Um kvöldið er svo aftur hist en í öðrum fötum og borðað með kennurum og í mörgum 

skólum er ball um kvöldið (til dæmis Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi (N45) og í 

Menntaskólanum á Ísafirði (N56) og víðar). Mismunandi er hvort þetta ball er aðeins ætlað 

dimittöndum, þeim og kennurum eða öllum nemendum skólans. Í þeim skólum sem ekki 

halda slík böll eða skipulagðar samkomur hittast dimittendur yfirleitt engu að síður um 
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kvöldið. Í þeim framhaldsskólum þar sem eru bekkjarkerfi er líka algengt að hver bekkur 

haldi partý og skemmti sér saman. Í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu er algengt að 

dimittandar taki bæinn yfir öðru sinni yfir daginn. Í þetta skiptið eru þeir þó klæddir annars 

konar búningum, sparifötunum sínum, og eru því ekki eins sýnilegir og fyrr um daginn.  

 Þannig geta hátíðahöldin tekið sólarhring hjá sumum útskriftarnemendum. Að þeim 

loknum tekur svo við lestur fyrir lokaprófin, þar sem segja má að komi fram annarskonar 

ofneysla: ofneysla á orkudrykkjum og upplýsingum (Cilia Marianne Úlfsdóttir, 2008:54).  

 Auk allra tenginga dimission við karnival þá er hún líka hluti af innvígsluathöfn (sjá 

kafla 2.2). Dimissiondagurinn sjálfur er kveðjuathöfn og sá tími sem líður frá þeim degi þar til 

hin opinbera útskrift á sér stað er jaðartími, þegar útskriftarnemendur eru aðskildir frá 

umheiminum og eyða sínum tíma að mestu í upplestur fyrir prófin. Á þessum tíma hafa þeir 

sagt skilið við skólann, kvatt kennara og yngri nemendur, en hafa ekki enn lokið prófunum. 

Þeir eru þannig aftur á jaðrinum, eru ekki hluti af skólasamfélaginu en hafa engu að síður ekki 

tekið lokaskrefið út úr því (van Gennep, 1960). Það skref er svo tekið í hinni opinberu útskrift, 

þar sem endanlega er skorið á tengsl við skólasamfélagið. 

 

5.3.1.2 – d) Opinbera útskriftarathöfnin 

Ein af þeim spurningum sem voru í spurningaskrá þjóðháttadeildar um framhaldsskólasiði (sjá 

viðauka 1.1) var hver væri munurinn á dimission og hinni opinberu útskrift. Svörin fólu í sér 

að meginmunurinn væri að dimission væri fyrst og fremst skemmtun sem tilheyrði 

útskriftarnemendum einum á meðan opinbera útskriftin væri hátíðleg og væri aðallega fyrir 

vini og vandamenn. Hér fylgir eitt svar sem sýnir þennan mun vel með orðum nemanda í 

Fjölbrautaskóla Snæfellinga: 

  

Á dimmission er verið að skemmta sér og allir eru mjög glaðir yfir því að vera að yfirgefa 

skólann. Þá er meira flipp í gangi, allir út um allt í skemmtilegum búningum að skemmta 

sér saman. Útskriftin sjálf er að sjálfsögðu mun hátíðlegri og þá er maður meira að 

gleðjast með sínum bestu vinum og fjölskyldu. Allt öðruvísi stemmning er á útskriftinni 

sjálfri – allir mjög fínir og flottir og mun hátíðlegra (N5 FSN). 

 

 Á meðan mikil skrípalæti fylgja dimission er allt mun lágstemmdara á hinni opinberu 

útskrift. Þá sýna nemendur og kennarar á sér sínar bestu hliðar. Þar sem athöfnin fer fram er 

allt fágað og fínt, blómaskreytingar og hátíðleg tónlist. Það eru haldnar ræður, en nú eru þær 

fluttar af kennurum og stjórnendum skólanna, ólíkt því sem á sér stað í þeim athöfnum sem 
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fylgja dimission. Einnig er algengt að fulltrúar útskrifaðra nemenda komi og flytji ræður af 

þessu tilefni. Útskriftin er þannig hin opinbera uppskeruhátíð skólaársins. Þeir sem hafa staðið 

sig vel í náminu fá viðurkenningar og allir fá afhent prófskírteinin sín. Útskriftarnemendurnir 

eru líka í annarskonar búningum, sínum bestu fötum og líka með hvítar stúdentshúfur,
140

 sem 

tákna nýja stöðu þeirra í samfélaginu, líkt og jafningjar þeirra í nágrannalöndunum (sjá kafla 

4.3.1.2).   

 Að lokinni útskriftarathöfninni eru svo haldin annars konar boð fyrir vini og 

vandamenn. Að þessum boðum loknum hittast útskriftarnemendur oft aftur eða fara með 

vinum sínum og skemmta sér á skemmtistöðum. Segja má að þetta kallist einnig á við það 

sem fram fer á dimission, þar sem þetta er lokayfirtaka þeirra á bænum. En í þetta skipti fara 

flestir með útskriftarhúfurnar og eru þær því oft áberandi á skemmtistöðum þá daga sem hinar 

opinberu útskriftir fara fram. 

 Í raun eru dimission og opinber útskrift sambærilegar. Annað fer fram á forsendum 

ungmennanna sem eru að yfirgefa skólasamfélagið og tilheyra því. Hitt fer fram sem sýning út 

á við, þar sem allir sýna sínar bestu hliðar, eins og þær eru skilgreindar af hinu ytra samfélagi. 

Báðar hátíðirnar eru mikilvægar fyrir skólasamfélagið en af ólíkum ástæðum (Gunnell, 

2003:478).  

 Eitt af því sem bæði busun og dimission eiga sameiginlegt er að þeir eru 

eftirminnilegir umbreytingarviðburðir í lífi þátttakenda. Þeir eru sérstakar hátíðir þar sem 

leikin eru sérstök hlutverk sem eru undirstrikuð með notkun einhvers konar búninga, ólík 

þeim hlutverkum sem leikin eru dags daglega (Gunnell, 2007a:706). Þetta eru þeir siðir sem 

marka upphaf og endi í þátttöku nemenda í skólasamfélaginu. En þetta eru engan veginn einu 

markverðu siðirnir sem tilheyra skólagöngunni. Eins og hefur verið sýnt þá á skólasamfélagið 

sér marga viðburði sem endurteknir eru árlega með þátttöku allra nemenda, og eins og í busun 

og dimission er þátttaka í slíkum siðum mikilvæg til þess að efla samstöðu og samkennd 

innan hópsins. Eins eru þessir siðir og bygging þeirra mikilvæg verkfæri í 

sjálfsmyndarsköpun (sjá kafla 2.1.1 hér að framan) innan hvers skóla fyrir sig. Það eru þessir 

siðir sem næst verður fjallað um. 
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 Nemendur sem útskrifast með stúdentspróf fá hvíta kolla á sínar húfur en í síauknum mæli hafa nemendur 

sem útskrifast úr öðru námi, til dæmis iðnnámi, farið að fá sínar eigin útskriftarhúfur, þá með öðruvísi litum kolli 

(sjá einnig kafla 6.3.2). Norrænir framhaldsskólanemendur hafa notað stúdentshúfur í eina og hálfa öld. 

Upphaflega voru þær notaðar til að auðvelda nemendum að þekkja hvern annan úr stærri hópum. Fljótlega fóru 

þær þó að tilheyra útskriftinni (Studentmössor, 2012). 
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 Yfirlit yfir helstu atriði í íslenskum brottfararsiðum
141

 

 A B C D E F G H I J K L 

Skóli A1 A2    E1 E2  G1 G2 G3 G4      

Borgarholt    X   X     X X X  X X 

FAS      X     X X      

FÁ   X X  X  X X   X X X  X X 

FáH  X  X X X     X   X    

FB    X  X  X X   X X X   X 

FG  X X X  X  X X   X X X X X X 

FíV   X X X X  X     X X X X  

FLaug X   X X X  X     X X    

Flensborg   X               

FS  X   X X      X  X  X  

FSN  X  X  X  X X   X  X X  X 

FSU   X X  X  X X    X X X X X 

FVA  X X   X  X X    X  X  X 

Kvennó X   X   X X    X X X  X  

MA X   X X  X X   X  X X X X X 

MB X   X  X  X X    X  X X  

ME  X X X X X  X X    X X X X  

MH   X X   X X X    X X X X X 

Mhrað  X  X  X  X   X  X X  X  

MÍ X    X X    X      X X 

MK X     X   X    X     

ML  X  X X X  X    X X   X X 

MR X   X   X X     X X    

MS X   X   X     X X X  X X 

VA X   X X X  X X       X  

Versl.Ísl.  X          X      

VMAkur.     X  X X     X     

 

A  Útskriftarferð     G Máltíð með kennurum  

  A1 fyrir lokaár     G1 morgunmatur í skólanum 

  A2 eftir lokaár     G2 morgunmatur heima hjá kennara/skólameistara 

B  Dimission tvisvar á ári     G3 hádegismatur 

C  Hittast útskriftarnemendur um morguninn    G4 kvöldmatur 

D  Er farið heim til kennara    H  Dimission sýning eða kveðjuathöfn 

E  Búningar, eða á einhvern hátt merktir   I  Kennurum gefnar gjafir eða blóm? 

  E1 allir eins    J  Leikatriði eða söngvar samdir til að kveðja 

  E2 mismunandi eftir bekkjum/brautum/hópum K  Farið í bæinn í búningum 

F Farið inn í skólann í búningum    L  Ball eða samkoma um kvöldið 
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 Sjá má lista yfir skammstafanir og styttingar á nöfnum íslenskra framhaldsskóla í viðauka 5.3. 
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5.3.1.3 Aðrir siðir í íslenskum framhaldsskólum 

Yfirleitt liggur mikil vinna að baki öllu því félagslífi sem á sér stað í framhaldsskólum. Á 

meðan kennslan er í höndum kennara er þessi mikla vinna í höndum nemendanna sjálfra. Í 

öllum framhaldsskólum landsins eru svo nemendafélög sem bera þungan af því skipulagi. Oft 

eru líka sérstök undirfélög sem sjá um einstaka viðburði eða ákveðna hluti. Þau undirfélög 

sem oftast eru nefnd í svörum við spurningaskrá þjóðháttadeildar eru leiklistafélög, 

íþróttafélög og kórar. Einnig virðast skemmtinefndir eða skreytinganefndir vera algengar, auk 

sérstakra nefnda eða félaga sem sjá um stuðning þegar skólarnir keppa sín á milli, til dæmis í 

Söngkeppni framhaldsskólanna, Gettu betur og Morfís (ræðukeppni framhaldsskólanema). 

 Þessi félagsstörf eru mikilvæg innan skólanna, bæði fyrir þá sem um þau sjá og eins þá 

sem njóta þeirra. Fyrir þá sem skipa þessar nefndir og ráð eru þau góður undirbúningur undir 

sambærileg störf í framtíðinni þar sem nefndarmenn læra að skipuleggja viðburði innan 

ákveðins fjárhagslegs ramma. Félagsstörfin hafa því margþættan tilgang. Félagslíf skólanna 

hefur líka áhrif á það hversu þéttur hópurinn er, og þar af leiðir það hversu mikil áhrif 

skólasamfélagið hefur á sjálfsmynd nemenda.  

 Eitt af því sem gefur hvað skýrasta mynd af sjálfsmynd skólanna er það efni sem gefið 

er út af nemendum þeirra. Nemendafélög bera ábyrgð á hverskonar útgáfu sem fram fer innan 

skólanna og á hans vegum. Flestir skólar gefa út skólablað einu sinni á ári.
142

 Auk þess eru 

ýmis minni fréttablöð gefin út yfir skólaárið. Þar er yfirleitt greint frá helstu viðburðum eða 

eins og í Menntaskólanum að Laugarvatni er sagt frá slúðri sem á sér stað innan 

skólasamfélagsins (N62 og N66 ML). Einnig halda flest nemendafélög úti vefsíðu
143

 og/eða 

eru með síðu á samskiptavefnum facebook. Þar er fjallað um þá viðburði sem eru á döfinni og 

einnig þá sem hafa átt sér stað. Þannig nýtast þær vel nemendum skólanna sem 

upplýsingaveita um það sem er í gangi hverju sinni. Slíkar síður eru líka góð kynning fyrir 

verðandi nemendur á því óopinbera starfi sem fram fer innan skólasamfélagsins. Þar sjá þeir 

hversu virkt félagslífið er og í hverju það felst. Þar eru oft settar inn myndir af þeim 

viðburðum og siðum sem eiga sér stað yfir skólaárið.  
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 Sem dæmi má nefna Beneventum (MH), Skólablaðið Skinfaxa (MR), Ómen (FNV), Kusk (FSN), Draupni 

(Flensborg), Heimasætuna (Kvennaskólinn), Sólrisublaðið (MÍ), Mímisbrunn (ML) og Verslunarskólablaðið 

(VÍ). Að rannsaka innihald slíkra blaða væri í raun nægilegt efni í annað lokaverkefni. Auk þess má nefna að 

veturinn 2011-2012 hafa verið gefin út nokkur tölublöð af Framhaldsskólablaðinu, sem gefið er út af Sambandi 

íslenskra framhaldsskólanema. Því hefur verið dreift frítt í alla framhaldsskóla í landinu og þar er fjallað almennt 

um málefni og viðburði sem eiga sér stað innan þeirra. 
143

 Sem dæmi má nefna heimasíður Munins, nemendafélags Menntaskólans á Akureyri (www.muninn.is); Mímis, 

nemendafélags Menntaskólans að Laugarvatni (mimir.ml.is); NFMH, nemendafélags Menntaskólans við 

Hamrahlíð (www.nfmh.is) og NFF, nemendafélags Flensborgarskóla (www.nff.is). 
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 Það sem nemendafélögin og undirfélögin sjá um að skipuleggja er af ýmsum toga. 

Hver framhaldsskóli í landinu hefur skapað sér sína sérstöku viðburði sem skapa sjálfsmynd 

þeirra út á við og styrkja tengsl nemenda innbyrðis. Hér á eftir verður fjallað um það helsta 

sem finna má í flestum, ef ekki öllum, framhaldsskólum. Þau atriði sem fjallað verður um eru: 

skólaböll, árshátíðir og þemadagar (þessi atriði eru tekin saman þar sem þemavikur eru oftast í 

tengslum við árshátíðir skólanna) og ýmsir viðburðir sem fela í sér samskipti á milli tveggja 

eða fleiri framhaldsskóla. Því næst verður fjallað um hvaða þættir hafa helst áhrif á þátttöku í 

félagslífinu. Í lok kaflans verður fjallað í stuttu máli um það hvernig óopinbera 

hversdagslífinu er háttað innan íslenskra framhaldsskóla. 

 

5.3.1.3 a) Skólaböll 

Líkt og nefnt hefur verið er busaball ball sem á sér stað í upphafi skólaársins (sjá kafla 5.3.1.1 

– d). Þar er nýir nemendur boðnir velkomnir í skólasamfélagið að lokinni vígslu dagsins. Það 

gegnir því veigamikla hlutverki að samþykkja nýja nemendur inn í samfélagið. Auk þess er 

það ball oft ákveðin vígsla í sjálfu sér. Það eru margir nemendur sem stíga sín fyrstu skref inn 

í þá drykkjumenningu sem oft einkennir framhaldsskólalífið, þó vissulega hafi drykkja á 

viðburðum framhaldsskólanna minnkað á undanförnum áratugum með hertari reglum og 

aukinnar áherslu á forvarnir innan skólanna (sjá til dæmis kafla 6.3 – c).  

 En busaböllin eru þó ekki einu böllin sem haldin eru á árinu og samkvæmt svörum 

sem bárust við spurningaskrá þjóðháttadeildar þá er miðað við að haldin séu sex böll yfir 

skólaárið (N55 Kvennaskólinn og N93 Verslunarskólinn). Þar af eru tvö sem mega standa 

lengur en hin og oft er annað þeirra árshátíðin sem fjallað er um hér á eftir. Mismunandi er þó 

eftir skólum hverskonar böll þetta eru. Oft eru einhver þemu á böllunum, til að mynda 85 ball 

sem er orðið að hefð innan Menntaskólans við Sund og haldið árlega (85 vikan, 2011). Einnig 

er haldið ghettoball í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti (N1 og N2 FB). Það að Breiðhyltingar 

haldi ghettoball spilar skemmtilega inn á það að böll séu þáttur í sjálfsmyndarsköpun skólanna 

og viðhaldi: gettó er ímynd sem Breiðholtið hefur fengið á sig í daglegri orðræðu. Skólinn er 

klæddur í búning sem samsvarar ímyndinni á meðan og ýmsir viðburðir eiga sér stað dagana á 

undan eins og rapp og battl keppnir (N1 og N2 FB). Þarna taka nemendur þessa ímynd 

hverfisins og snúa henni upp í leik. Ýmis böll eru þekkt utan skólasamfélaganna og eru þá oft 

talin einkennandi fyrir hvern skóla fyrir sig. Oft vísa þessi böll aftur í tímann og verið að 

minnast einhvers sem átti sér stað innan skólans í fyrri tíð. Eplaballið er dæmi um slíkt ball, 

en það er ball sem haldið er árlega í Kvennaskólanum. Það á rætur sínar að rekja til þess tíma 

þegar ekki fengust epli á Íslandi nema fyrir jólin. Þá voru öllum nemendum skólans gefin epli 
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í staðinn fyrir skemmtun sem þau skipulögðu fyrir kennara og annað starfsfólk. Að henni 

lokinni var dansað og skemmt sér saman (Þórdís Edda Guðjónsdóttir, 2001:16). 

 Önnur böll eru aðeins ætluð ákveðnum hópi innan skólasamfélagsins og taka því 

nemendur aðeins einu sinni þátt í þeim. Bæði Verslunarskólinn og Kvennaskólinn hafa til 

dæmis Peysufatadaga, þar sem einn af eldri árgöngum skólanna klæðist þjóðbúningum og 

kemur saman á dansleik þar sem dansaðir eru „gömlu dansarnir.“
144

 Í Menntaskólanum í 

Reykjavík á sér stað svokallað Fiðluball: þar mæta allir nemendur sem eru á síðasta ári í 

skólagöngunni sinni í síðkjólum og jakkafötum sem skapar hátíðlega stemningu. Dansaðir eru 

samkvæmisdansar og hljómsveit spilar undir. Danskort eru fyllt út á dögunum fyrir 

dansleikinn. Kennurum er boðið á þennan dansleik og taka þátt í dansinum (Cilia Marianne 

Úlfsdóttir, 2008:48).  

 Böll eru líka haldin við ýmis tækifæri. Þannig er til dæmis haldið stjórnarskiptaball í 

Menntaskólanum að Laugarvatni þegar kosning fer fram í embætti innan skólans (N62 og 

N63 ML). Í Menntaskólanum á Ísafirði er svo eitt af stærri böllum ársins haldið á 

fullveldisdaginn, 1. desember (N56 MÍ). Auk þess hefur orðið algengt á síðustu 10-15 árum 

að haldin séu Hrekkjavökuböll í mörgum skólum. Þessi böll hafa á vissan hátt tekið við af 

þeim sveitaböllum sem tíðkuðust áður (sjá til dæmis kafla 6.3.3 – b). Þar klæða nemendur sig 

í búninga og í sumum skólum eru veitt verðlaun fyrir besta búninginn. Þetta fylgir því sem 

Gunnell  hefur sagt um dulbúningasiði, að þeir höfði einkar vel til þessa aldurshóps (Gunnell 

2007b: 288). 

 Loks má nefna að framhaldsskólar eiga sér oft vinaskóla. Vinaskólar Menntaskólans í 

Reykjavík eru til dæmis Kvennaskólinn og Verslunarskóli Íslands. Nemendur vinaskóla fá þá 

afslátt af miðaverði á böll og aðra viðburði sem haldnir eru (N92 MR). Eins halda vinaskólar 

stundum sameiginleg böll. Sem dæmi um slíkt má nefna Westside ball sem 

framhaldsskólarnir á vesturlandi halda: Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi, Menntaskóli 

Borgarfjarðar og Fjölbrautaskóli Snæfellinga (N40 FVA). 

 Flestir svarendur spurningaskrár greina líka frá því að áður en farið er á böllin séu 

haldin fyrirpartý í heimahúsum eða sölum [eða vistarpartý á Laugarvatni (N66 ML)]. Reglur 

gilda um það í öllum framhaldsskólunum að neysla áfengis sé með öllu óleyfileg á þeim 

viðburðum sem formlega tengjast skólunum. Einnig er yfirleitt tekið fram á aðgangsmiðum að 

ölvun ógildi miðann. Þó er mismunandi hversu hart skólayfirvöld ganga fram í því að fylgja 
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 N49 og N52 Kvennaskólinn; N94 Verslunarskólinn og Þórdís Edda Guðjónsdóttir, 2001:18-19 



120 

 

þessu ákvæði. Í fyrirpartýum á sér því oft stað drykkja samkvæmt heimildamönnum, þótt 

menn drekki ekki á böllunum sjálfum.   

 Hver skóli á sér þannig sín eigin böll sem þjappar hópnum saman á annan hátt en 

kennslan. Sum eins og busaball eru til staðar í flestum skólum, en önnur eru sérstök fyrir 

hvern skóla fyrir sig. Eitt af þeim böllum sem eru til staðar í öllum framhaldsskólum landsins 

eru haldin í tengslum við árshátíðir. Um slíkar hátíðir verður fjallað næst.  

 

5.3.1.4 b) Árshátíðir og þemadagar 

Árshátíðir eru haldnar á flestum vinnustöðum á Íslandi og eru hátíðir sem tilheyra öllum 

nemendum í skólasamfélaginu. Þær eru öllu jafna haldnar á vorönn,
145

 þegar langt er liðið á 

skólaárið. Oft standa hátíðahöldin alla vikuna og er endað á ballinu sjálfu á fimmtudegi (þá er  

gefið frí á föstudeginum) eða föstudegi.  

 Skólarnir eða ákveðin svæði innan þeirra eru aftur skreytt á þessum hátíðartíma og 

færðir í búning, líkt og gert er þegar um busanir og dimission er að ræða. Þannig er skólunum 

aftur breytt tímabundið í einskonar leiksvæði til að sýna fram á að nú sé sérstakur tími. Þessar 

breytingar geta verið umfangsmiklar og jafnvel öllu umbreytt innan skólans (sjá mynd 5.9). Í 

mörgum skólum er kennsla líka brotin upp þessa daga. Nemendum er til dæmis boðið að 

mæta á öðruvísi námskeið og fyrirlestra í stað hefðbundinnar kennslu. Í öðrum skólum er 

boðið upp á ýmsa viðburði eins og ferðir á listasöfn og í sund. Nemendur þurfa þó alltaf að 

taka virkan þátt í því sem á sér stað. Þeir skrá sig á ákveðna viðburði, oft þrjá og þurfa að 

sækja þá alla til að fá mætingu þessa daga (N1 FB; N7 FSN; N49 Kvennaskólinn; N80 ML og 

víðar).  

 Það er einnig margt annað sem getur átt sér stað innan skólasamfélagsins meðan á 

þemadögum stendur. Í einhverjum skólum, til dæmis Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, 

Menntaskólanum á Ísafirði og Verslunarskólanum, eru leikrit leikfélaganna einnig frumsýnd í 

árshátíðarvikunni (N2 FB, N56 MÍ, N62 ML og N94 VÍ). Ef leikrit eru ekki frumsýnd eru 

engu að síður einhver atriði sýnd á skemmtunum sem eiga sér stað fyrir árshátíðina. Þar er oft 

verið að gera grín að kennurum eða gera upp árið á einhvern hátt, líkt og gert er á dimission. Í 

einhverjum skólum eru líka kosningar í árshátíðarvikunni og eru úrslitin þá oft kynnt kvöldið 
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 Í Menntaskólanum í Reykjavík eru tvö starfandi nemendafélög sem í upphafi gegndu mjög ólíkum 

hlutverkum. Í dag er minni munur á þessum félögum en þau starfa bæði eftir sem áður. Þetta hefur aftur á móti 

orðið til þess að þar eru haldnar tvær árshátíðir, ein á hvorri önn (N89 MR og Cilia Marianne Úlfsdóttir, 

2008:33-34).  

 



121 

 

fyrir eða á árshátíðinni.
146

 Þannig taka nemendur sér margt fyrir hendur í árshátíðarvikunum 

og segja má að allt skólasamfélagið taki þátt í að leika leik alla vikuna. Þetta er gert með 

þátttöku allra, einnig kennara sem þurfa líka að mæta og sitja yfir þeim viðburðum sem í boði 

eru. Þeim er yfirleitt líka boðið að vera við kvöldverðinn á árshátíðardaginn.  

 Auk þeirra þemadaga sem haldnir eru í tengslum við árshátíðir eru dæmi um að 

hefðbundin kennsla sé brotin upp oftar yfir árið. Þannig geta þemadagar líka átt sér stað án 

tengsla við árshátíðir. Til dæmis má nefna að í Flensborg eru haldnir þemadagar 

(Flensborgardagar) í tengslum við afmæli skólans. Þá er engin hefðbundin kennsla og 

nemendur skrá sig í mismunandi hópastörf (N11 Flensborg). Í MK eru Tyllidagar haldnir á 

haustönn en engir þemadagar haldnir vikuna fyrir árshátíðina sjálfa á vorönn (N60 MK). 

Þannig getur allur gangur verið á því hvernig staðið er að slíkum hátíðum. Í flestum skólum er 

þó boðið upp á einhverskonar daga þar sem brotin er upp kennsla einhvern tíma yfir skólaárið.  

 Þessir dagar bjóða upp á öðruvísi samskipti innan skólanna. Þegar nemendur velja sér 

atburði til að taka þátt í gera þeir það eftir því hvar áhugi þeirra liggur. Þeir kynnast því oft 

nemendum sem eru að gera aðra hluti í náminu en hafa sömu áhugamál. Þannig geta þessir 

dagar orðið til þess að nemendur kynnast betur og á öðrum grundvelli en í gegnum 

hefðbundna kennslu. Þetta getur svo aftur orðið til þess að skapa nánari tengsl milli nemenda 

innan skólanna. Þessi nánu tengsl eru svo eitthvað sem nýtist þeim í því sem verður næst 

fjallað um, en það eru ýmsir viðburðir þar sem fleiri en einn skóli hittast. Þessir viðburðir eru 

oftast einhverskonar keppnir sem fara fram á milli skólanna. Þar má oft sjá sérstaklega vel 

hvernig ímynd hver skóli fyrir sig vill sýna út á við. Eins skapa þeir enn meiri samstöðu milli 

nemenda innan hvers skólasamfélags fyrir sig, þar sem þetta er gert á grundvelli þar sem þetta 

er þeir gegn hinum. 

 

5.3.1.5 c) Samskipti á milli skóla 

Sá vettvangur þar sem tveir eða fleiri skólar mætast getur verið af tveim gerðum. Annars 

vegar eru það dagar sem haldnir eru af nemendum sjálfum. Þar hittast oft tveir skólar og 

keppa sín á milli í ýmiskonar keppnum yfir daginn. Þesskonar dagar eru skipulagðir af 

nemendafélögum viðkomandi skóla og eru á þeirra ábyrgð. Nefnd eru tvö dæmi um slíka 

viðburði í svörum til þjóðháttadeildar. Fyrsta dæmið snýr að samskiptum Kvennaskólans og 

Menntaskólans í Hamrahlíð. Þá er hist um daginn á Klambratúni og farið í ýmsar keppnir, þar 

                                                 
146

 Hér kemur dæmi um það sem kosið er um í Kvennaskólanum í Reykjavík í árshátíðarvikunni: „úrslit eru 

tilkynnt í kosningum um herra Kvennó, frú Kvennó, rass Kvennó, krútt Kvennó, björtustu vonina, hössler 

Kvennó o.s.frv.“ (N49 Kvennaskólinn). 
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á meðal puttastríð (!). Sigurvegarar hverrar keppni fá svo stig. Deginum lýkur svo á því að 

hist er um kvöldið og þá fer fram ræðukeppni. Úrslitin í ræðukeppninni er yfirleitt það sem 

sker úr um sigurvegara dagsins. Þessi viðburður gengur undir heitinu Kvennó-mh dagurinn 

eða MH-kvennó dagurinn ef nemendur Menntaskólans í Hamrahlíð er spurðir. Sambærilegur 

dagur er haldinn á milli Menntaskólans í Reykjavík og Verslunarskólans (N49, N52, N54 

Kvennaskólinn; N89, N90 MR). Það getur verið að til séu fleiri dæmi um svona daga sem 

haldnir eru á milli skóla í landinu en þetta eru þau dæmi sem svarendur spurningaskrárinnar 

nefna. 

 Hinn vettvangurinn er þessar þrjár stóru keppnir sem haldnar eru á milli framhalds-

skólanna. Þetta eru Morfís (hófst 1983),
147

 Gettu betur (hófst 1986)
148

 og Söngkeppni 

framhaldsskólanna (hófst 1990).
149

 Þar er um stærri viðburði að ræða þar sem allir 

framhaldsskólarnir hafa þátttökurétt og koma oft aðrir að skipulagi en skólarnir sjálfir eða 

nemendafélögin. 

 Mismikill áhugi er innan hvers skóla fyrir þessum keppnum. Þó er algengt að innan 

þeirra séu starfandi vissar nefndir eða félög sem sjá annarsvegar um að undirbúa og hinsvegar 

hvetja þá sem valdir eru sem þátttakendur í keppnunum.
150

 Mikill rígur getur myndast á milli 

nemenda meðan á keppnunum stendur en eins og einn nemandi í MR komst að orði:  

 

Hann lýsir sér fyrst og fremst í yfirborðskenndum hroka og tilheyrandi gríni, en hefur það 

engin áhrif á myndun eða viðhaldi vinatengsla einstaklinga í mismunandi skólum (N91 

MR). 

 

Þannig eru þessar keppnir til þess að sýna samstöðu innan hvers skólasamfélags fyrir sig, án 

þess þó að  það risti sérstaklega djúpt. Meðal þess sem gert er að samin eru lög sem eiga 

annaðhvort að niðurlægja andstæðinginn eða sýna fram á yfirburði síns skóla (N59 MÍ og 

kafli 6.3.3 – d). 

 Rígur á milli skóla virðist taka á sig grófari mynd þegar um Morfís er að ræða. Mörg 

dæmi voru nefnd um það hvernig nemendur í skólum hafa gert hverjir öðrum grikk þegar þeir 

                                                 
147

 Sjá um sögu Morfís á heimasíðu keppninnar (Saga Morfís, 2009). 
148

 Sjá um sögu Gettu betur á heimasíðu keppninnar (Saga keppninnar, 2011). 
149

 Upplýsingar um upphafsár keppninnar eru fengnar á facebook síðu hennar (Söngkeppni Framhaldskólanna, 

2012). 
150

 Dæmi um heiti þessara félaga er til dæmis áróðursfélagið (N92 MR), viskuklúbbur (N44 FVA) og stríðsnefnd 

(N1 FB) svo einhver dæmi séu nefnd. Eins nefnir nemandi í Flensborg að þar sé lukkudýr sem yfirleitt mæti á 

allar slíkar keppnir (N11 Flensborg). 
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áttu að mætast í þeirri keppni. Nægir hér að nefna eitt dæmi til að sýna fram á eðli þessara 

hrekkja. Eftirfarandi lýsing var sett inn á vefsíðuna Huga 27. mars árið 2006:  

 

MH vs MR round 4 

Okei, aðeins að laga þetta til 

Round 1 
MH-ingar stela þáverandi Inspector Scholae (Formaður skólafélagsins) og neyða hann til 

að skrifa undir stríðsyfirlýsingu. 

Staðan = MH 1 - MR 0 

Round 2  
MR-ingar stela Miðgarðsorminum og spreya fatlaðamerki á flestöll bílastæði fyrir utan 

MH 

Staðan = MH 1 - MR 2 

Round 3 
Operation:LOL 

Status:Success 

MH-ingar SMS-a stóran hluta MR-inga með þeim skilaboðum að djamm með fríu áfengi 

sé á Pravda 

Staðan = MH 2 - MR 2 

Round 4 
Operation:Nachtvogel 

Status:Success 

MH-ingar skrifa MH í grasið fyrir framan MR, Flagga NFMH fána, setja filmur á 

kastarana svo að MR verður rauður og teipa gínughendi með hnefa á Aþenu. Aþena er 

klædd í NFMH bol og er þ.a.l. í NFMH bol með hnefann á lofti. 

(ATH! Húsvörðurinn tók eitthvað niður áður en flestir sáu eitthvað af þessu, en það er allt 

til á video-i) 

Staðan = MH 3 (4?) - MR 2 
(Timburvatn, 2006) 

 

Það sem einkennir þessi átök á milli Menntaskólans í Reykjavík og Menntaskólans við 

Hamrahlíð er að þarna er ráðist gegn táknum sem þykja standa nærri hvoru skólasamfélagi 

fyrir sig. Þannig er Miðgarðsorminum
151

 stolið í Hamrahlíð, nokkuð sem er mjög einkennandi 

fyrir miðrými skólans og búinn til af nemendum skólans. Hamrahlíð hefnir sín með því að 

klæða styttu af Pallas Aþenu sem stendur fyrir framan aðalbyggingu Menntaskólans í 

Reykjavík í föt sem einkenna Menntaskólann við Hamrahlíð.
152

 

 Allar þessar keppnir verða til þess að auka enn meira samstöðuna innan skólanna, í 

það minnsta á yfirborðinu. Á þessum vettvangi fá nemendur skólanna tækifæri til að sýna sig 

                                                 
151

 Sem er prjónaður ormur sem „býr“ í skólanum og er núna um tuttugu ára gamall samkvæmt Terry Gunnell.  
152

 Til gamans má geta að þetta stríð milli Menntaskólans við Hamrahlíð og Menntaskólans í Reykjavík er 

viðvarandi þegar skólarnir eigast við í Morfís. Þannig var leikurinn endurtekinn árið 2008 og svo aftur árið 2012. 

Það ár komst „stríðið“ í fjölmiðla ytra samfélagsins og á vefsíðu RÚV birtist eftirfarandi umfjöllun: „Heldur 

óvenjulegt stríð hefur geisað milli menntaskólanna MH og MR að undanförnu en skólarnir eigast við í úrslitum 

Morfís, ræðukeppni framhaldsskólanna. Þannig rændu fulltrúar MR forseta nemendafélags MH og skvettu í 

morgun [26. apríl] gerviblóði á byggingu skólans. MH-ingar hafa ekki látið sitt eftir liggja í hinu svokallaða 

stríði, MH var málað stórum stöfum á túnið fyrir framan MR og þá var hádegismatur MR-inga á föstudaginn 

afpantaður en hefð er fyrir því að þá gæði nemendurnir sér á flatbökum“ (Stríð milli MH og MR, 2012).  
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út á við og oft er þetta góður vettvangur til að sjá hversu langt nemendur ganga í að viðhalda 

eða brjóta gegn þeirri ímynd sem fylgir þeirra skóla. Nemendur er sjaldan meiri MH-ingar eða 

Kvenskælingar en þegar þeir eru á slíkum vettvangi. Samstaða innan skóla fer svo helst eftir 

því hversu mikil þátttaka er í hinum ýmsu viðburðum. Þar ríður á að nemendafélagið sé öflugt 

og boðið sé upp á sem mest úrval viðburða sem henta sem flestum. Hér á eftir verður fjallað 

stuttlega um það sem svarendur við spurningaskrá þjóðháttadeildar höfðu að segja um 

þátttöku í félagslífi innan skólanna. 

 

5.3.1.6 d) Þátttaka í félagslífi 

Flestir svarendur töluðu um að yfirleitt snérist þátttaka í félagslífi einmitt um það hversu 

mikinn áhuga nemendur hefðu á því sem í boði væri. Margir nefndu að það væru helst yngri 

nemendur sem væru hvað duglegastir að mæta á viðburði (N15 Flensborg; N95 VMA og 

víðar í svörum við spurningaskrá þjóðháttadeildar). Ástæðan sem var hvað oftast nefnd var að 

þegar einstaklingar hæfu nám við skólana þá væri allt svo nýtt og spennandi og því meiri 

hvati til að kynnast því sem í boði væri (N45 FVA; N86 ML og víðar í svörum við 

spurningaskrá þjóðháttadeildar).  

 Tvö atriði til viðbótar virðast hafa áhrif á þátttöku. Það fyrra er þjóðerni. Svarendur 

tala um að innflytjendur haldi sig til hlés, sérstaklega þeir sem ekki hafa tileinkað sér 

íslenskuna (N1, N2 FB; N38 FS). Hitt atriðið sem sérstaklega var spurt um var þátttaka 

fatlaðra og þroskaheftra í félagslífinu. Bæði í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti og 

Verkmenntaskólanum er talað um að þeir séu alveg jafn velkomnir og aðrir að taka þátt en 

geri það engu að síður ekki (N1 FB; N97 VMA). Á hinn bóginn tala nemendur úr 

Fjölbrautaskóla Snæfellinga og Flensborgar um að þeir sem séu fatlaðir séu mjög duglegir að 

mæta á alla viðburði. Á Snæfelli eru það fatlaðir og þroskaheftir ásamt yngstu nemendunum 

sem eru sagðir hvað virkastir í þátttöku í félagslífinu (N5 FSN; N19 Flensborg). Það er því 

mismunandi þátttaka í hátíðum og viðburðum skólasamfélagsins á milli skóla, en eins og bent 

hefur verið á þá er það sem hefur þó hvað mest áhrif á þátttöku hversu virkt nemendafélagið 

er.  

 Þrátt fyrir mikinn fjölbreytileika í slíkum siðum og hátíðum meðal íslenskra 

framhaldsskólanema þá eru þeir ekki það eina sem fylgir þátttökunni í óopinberum hluta 

skólasamfélagsins. Hér á eftir verður því fjallað um nokkur atriði sem snúa að hversdags-

lífinu í framhaldsskólasamfélaginu. 
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5.3.1.7 e) Hversdagslífið í skólanum 

Stóru hátíðirnar sem eiga sér stað yfir skólaárið eins og busun, dimission, árshátíðir og annað 

skipa vissulega stóran sess í því að skapa skólasamfélagið. En þess á milli tekur 

hversdagsleikinn við og hann skiptir einnig máli fyrir lífið í skólanum. Á milli hinna stóru 

viðburða eiga sér oft stað minni viðburðir sem standa ekki jafnmikið upp úr og hinir en skipta 

miklu máli fyrir líðan og upplifun nemenda í skólasamfélaginu. 

 Í sumum skólum er til dæmis hver vika með ákveðið þema eins og lista-, íþrótta- eða 

leynivinavika og þá eitthvað tengt því í gangi á skólatíma (N49, N51 Kvennó; N89 MR; N94 

VÍ). Aðrir skólar standa fyrir uppákomum í hádegishléum og frímínútum. Í sumum skólum 

spila til dæmis hljómsveitir í hádegishléum eða einhverjir skemmtikraftar sjá um að skemmta 

nemendum. Annars staðar eru hlé notuð til kynninga á því sem væntanlegt er í félagslífinu 

(N7 FSN; N15 Flensborg; N49 Kvennaskólinn; N94 VÍ). Oft eru aðrir smærri viðburðir í boði 

á kvöldin nokkrum sinnum í viku, til dæmis eru sett upp kaffihús eða tónleikar. Í 

Menntaskólanum í Kópavogi eru til dæmis haldin ostakvöld, sem eru sambærileg við opið hús 

í grunnskólum (N60, N61 MK). Slíkir viðburðir styrkja enn frekar samkenndina sem myndast 

innan skólasamfélagsins.  

 Auk þess eru eins og fyrr segir oft mörg smærri félög til staðar innan skólanna. Þessi 

félög standa oft fyrir smærri viðburðum. Nemendur geta gengið í þessi félög og þannig fundið 

sér hópa innan skólasamfélagsins sem hafa svipuð áhugamál. Slíkir hópar eru algengir innan 

framhaldsskóla eins og í hinu ytra samfélagi. Nemendur umgangast frekar aðra sem hafa 

áhuga á því sama. Slíkt getur líka leitt til þess sem kallað hefur verið „borðamenning“ innan 

skólanna. 

 Algengast er að borðamenning sé til staðar í matsölum skólanna. Vinahópar „eigna“ 

sér þá borð og „eiga“ það þá út önnina, jafnvel alla skólagönguna (N48 FVA). Stundum fara 

þessir hópar eftir aldri nemenda en oftar eru það vinahópar sem eigna sér borð. Nemendur í 

Fjölbrautaskóla Suðurnesja og Fjölbrautaskóla Snæfellinga nefna að þar sé setið á borðum 

eftir því úr hvaða bæjarfélagi viðkomandi er kominn (N7 FSN, N32 FS). Svarendur tala líka 

um að helsti kostur borðamenningar sé að þá sé auðvelt að hitta á sinn hóp á milli tíma: þú 

veist alltaf hvert þú átt að fara til að hitta á þína vini. Einn nemandi í Fjölbrautaskóla 

Vesturlands á Akranesi kemst svo að orði: „nemendur og vinahópar eru búnir að eigna sér 

ákveðin sæti í matsalnum og þá er ekki gaman að sitja á borði sem einhver á“ (N35 FVA). 

Borðamenning af þessu tagi er ekki til staðar í öllum skólum sem sendu inn svör við 

spurningaskránni en vísir að henni er í flestum skólunum. Slíkar reglur eru ávallt óskráðar og 

eru eitthvað sem nemendur þurfa að vera fljótir að tileinka sér þegar þeir koma nýir inn í 
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skólana eins og einn nemandi í Verslunarskólanum bendir á: „elstu nemendur eiga síðan 

óskiljanlegan forgang á sæti og sófa á Marmaranum og fatta busar það bara og þora ekki að 

sitja þar, þá hafa þeir eitthvað til að hlakka til síðar meir“ (N94 VÍ). Þannig er þetta eitt af því 

sem nemendur þurfa að læra til þess að vera álitnir fullgildir meðlimir í skólasamfélaginu.
153

  

 Stundum er hinar óskráðu reglur varðandi borðamenningu svo áberandi að ekki aðeins 

nemendur taka eftir henni heldur einnig starfsfólk skólanna. Höfundur tók viðtal við Guðrúnu 

Ragnarsdóttur, dönskukennara í Menntaskólanum við Hamrahlíð. Hún sagði frá því að ekki 

aðeins vissu kennarar af borðamenningunni þar, heldur fylgdust þeir með því að þeirra 

umsjónarnemendur hefðu fundið sér stað. Aðspurð um Norðurkjallara sem er sérstakt svæði 

aðeins ætlað nemendum skólans kemur í ljós að svo skýrar eru hinar óskráðu reglur varðandi 

það svæði að á þeim fimmtán árum sem hún hefur starfað við skólann hefur hún aðeins farið 

tvisvar þangað:  

 

Sko, Norðurkjallari tilheyrir nemendum og ég hef tvisvar orðið að fara og ná í, sko, 

fulltrúa nemendaráðs, út af einhverjum praktískum hlutum... mér bara, einhvern veginn 

fannst mér þetta vera helgað nemendum. Var bara algjör aðskotahlutur, þarna inni 

(C211111, 2011:8-9). 

 

Þannig gilda hinar óskráðu reglur ekki aðeins um nemendur heldur þurfa kennarar að vera 

vakandi fyrir slíkum reglum.  

 Eins og sést af yfirferðinni hér að framan er margt sem er hluti af því að tilheyra 

skólasamfélaginu og greinilega hægt að tala um hefðir í því sambandi. Þessir siðir og hefðir 

eru eitthvað sem hefur verið til staðar á öllum stöðum og öllum tímum eins og áður hefur 

verið sagt. Þetta er það sem skapar og viðheldur samkennd innan skólasamfélagsins. Hér á 

eftir verður svo skoðað hvernig slíkir siðir myndast innan nýs skóla. Til þess verður farið yfir 

þróun siða í tiltölulega ungum skóla, Borgarholtsskóla sem hóf störf haustið 1996. 

 

                                                 
153

 Samkvæmt Terry Gunnell kemur slík borðamenning í Menntaskólanum við Hamrahlíð í stað bekkjahópa. 
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6. kafli: Borgarholtsskóli: Tilviksrannsókn 

 

6.1 Inngangur  

Í þessum kafla verður greint frá tilviksrannsókn (e. case study) á einum íslenskum 

framhaldsskóla, Borgarholtsskóla, til þess að sjá hvernig hefðir og siðir verða til í nýjum 

skóla. Ýmissa leiða hefur verið beitt við upplýsingaöflun fyrir þennan hluta ritgerðarinnar. 

Vettvangsferðir fóru fram þar sem fylgst var með busavígslu haustið 2011 og dimission vorið 

2012 og myndir teknar af framkvæmd þessara hátíða. Einnig var notast við samskiptasíður 

nemendafélags skólans og þannig fengin yfirsýn yfir helstu viðburði sem hafa átt sér stað yfir 

skólaárið 2011-2012. Þar að auki heldur skólinn úti öflugri heimasíðu þar sem reglulega eru 

birtar fréttir af félagslífi nemenda (www.borgarholtsskoli.is). Þetta verður notað til að gera 

grein fyrir hvernig skólasiðir hafa þróast á þeim tíma sem skólinn hefur starfað. 

 Viðtöl voru tekin við sjö einstaklinga í tengslum við þessa tilviksrannsókn sem hafa 

verið eða eru í tengslum við skólann til þess að fá skýrari mynd af þeirri þróun sem hefur átt 

sér stað í skólasiðum innan skólans og til þess að vita hvernig þeim er háttað. Þetta voru;  

 Margrét Sigvaldadóttir sem stundaði nám við skólann 2000-2003 (C020312, 2012). 

 Alexander Harðarsson sem stundaði nám við skólann 2000-2006 (C090312, 2012). 

 Egill Kaktus Þorkelsson Wild sem stundaði nám við skólann 2003-2007, kom svo 

aftur nokkru seinna eftir leiklistanám í Bretlandi og er viðloðandi leiklistakennslu við 

skólann (C200312, 2012). 

 Bryndís Sigurjónsdóttir, skólameistari Borgarholtsskóla (C050312, 2012). 

 Sigurður Þórir Þorsteinsson, kennari á íþrótta- og stuðningssviði/ forvarnar- og 

félagsmálafulltrúi (C150312, 2012). 

 Guðný María Jónsdóttir, kennari á leiklista-, kór- og stuðningssviði/ forvarnar- og 

félagsmálafulltrúi (C150312, 2012). 

 Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, kennari á félagsfræði- og stuðningssviði/ forvarnar- og 

félagsmálafulltrúi (C150312, 2012). 
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Auk þessara viðtala er notast við viðtal sem Terry Gunnell tók við Bryndísi Sigurjónsdóttur, 

þá aðstoðarskólameistara, vorið 2002. Það má einnig benda á að Ívar Guðmundsson, 

markaðsfulltrúi Nemendafélags Borgarholtsskóla var liðlegur við að svara spurningum 

höfundar um ýmis atriði varðandi félagslíf Borghyltinga. Þau samskipti áttu sér stað í gegnum 

samskiptavefinn facebook. Þessu til viðbótar var stuðst við rit sem gefið var út í tilefni tíu ára 

afmæli skólans árið 2006, en þar er félagslífi nemenda á þeim tíma gerð góð skil (Ari 

Halldórsson, Hlynur Helgason og Kristján Ari Arason, 2006) auk ýmissa rita sem gefin hafa 

verið út af nemendum og félögum innan skólans. Loks var umfjöllun fjölmiðla um skólann 

höfð til hliðsjónar. 

 Hér á eftir verður sama grunnuppsetning og í köflum 4 og 5. Fyrst verður fjallað um 

skólann sjálfan og tilurð hans. Þar á eftir verður fjallað um þá skólasiði sem skólasamfélaginu 

hafa fylgt og í þeim undirköflum verður til viðbótar gerð tilraun til að sýna fram á þróun 

skólasiðanna í Borgarholtsskóla á þeim sextán árum sem hann hefur starfað. Gerð verður 

grein fyrir hugsanlegum ástæðum breytinga auk þess sem kenningar Hobsbawm um tilbúna 

siði (sjá kafla 2.4 hér að framan) verða hafðar til hliðsjónar í umfjölluninni. 

 

6.2 Borgarholtsskóli: framhaldsskóli fyrir alla 

Árið 1990 var unnin verkskiptaáætlun fyrir nýjan framhaldsskóla þar sem Grafarvogshverfið 

var ört stækkandi og farið var að vanta framhaldsskóla í hverfið. Í henni kom fram að nýr 

skóli ætti að rísa á Borgarholtinu í Grafarvogi. Hann átti að vera leiðandi í málm- og 

bíliðngreinum og átti auk þess að bjóða upp á kennslu í bóknámi til stúdentsprófs. Eygló 

Eyjólfsdóttir, sem hafði áður kennt við Menntaskólann í Hamrahlíð, var ráðin sem 

skólameistari Borgarholtsskóla árið 1995 (Eygló Eyjólfsdóttir, 2006:6).
154

 

 Stuttu áður en skólinn tók til starfa voru ný lög um framhaldsskóla (lög nr. 80/1996 

(Lög um framhaldsskóla, 1996)) samþykkt á Alþingi. Í þeim komu fram kröfur um nýjar 

námsleiðir sem ættu að vera í boði í framhaldsskólum landsins. Þetta voru almenn námsbraut, 

styttri starfsnámsbrautir og námsbraut fyrir fatlaða nemendur.
155

 Á sama tíma var Eygló 

Eyjólfsdóttir enn að vinna að skipulagningu á því námi sem átti að vera í boði í 

Borgarholtsskóla. Tók hún þá ákvörðun að allar þessar námsleiðir skyldu vera til staðar innan 

                                                 
154

 Eygló starfaði sem skólameistari Borgarholtsskóla á árunum 1995-2001. Þá tók til starfa Ólafur Sigurðsson. 

Hann sagði starfi sínu lausu vorið 2010, en þá hafði hann verið í leyfi í einhvern tíma. Á meðan hafði Bryndís 

Sigurjónsdóttir gegnt starfi skólameistara og var ráðin í þá stöðu haustið 2010. Bryndís er núverandi 

skólameistari skólans.  
155

Áður hafði framhaldsnám verið í boði fyrir útskrifaða nemendur Öskjuhlíðarskóla í tengslum við 

tilraunaverkefni sem unnið var í samstarfi við Iðnskólann í Reykjavík. Borgarholtsskóli var hins vegar fyrsti 

framhaldsskólinn í landinu sem byggður var með sérþarfir nemenda í huga (rve: 2010:26). 
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veggja skólans (Eygló Eyjólfsdóttir, 2006:6). Því var námsframboð frá upphafi mjög 

fjölbreytt innan veggja hans.  

 Skólinn (sjá yfirlitsmynd af skólanum í viðauka 6.1) var settur 2. september 1996 og 

hófu þá nám 300-400 nemendur (Ólafur Sigurðsson, 2006:10). Í dag eru nemendur skólans 

um 1500 (Um skólann - heimasíða Borgarholtsskóla: 2012). Mörgu var enn ólokið innan 

veggja skólans þegar hann tók til starfa. Lóð skólans var einnig enn ófrágengin og bárust því 

mikil óhreinindi inn. Brugðið var á það ráð að allir nemendur og starfsfólk fengu bláar 

skóhlífar til að nota innandyra (C050312, 2012:4; sjá einnig kafla 6.3.3. – c). Enn í dag er 

mikil áhersla lögð á hreinlæti innan dyra og eru skóhillur staðsettar innan við aðalinngang 

skólans. Þar er ætlast til að nemendur og aðrir skilji eftir útiskó sína og gangi á sokkum eða 

inniskóm innandyra (vettvangsferð höfundar, haust 2011).  

 Mikið frumkvöðlastarf átti sér stað innan skólans fyrstu árin sem hann starfaði og var 

krefjandi fyrir Eygló að fá alla til að standa saman í því starfi. Eins og bent hefur verið á þá 

bauð Borgarholtsskóli upp á mikla fjölbreytni í námi og aldri
156

 og því erfiðara en ella að 

skapa samkennd innan hópsins en í öðrum skólum. Eygló brá á það ráð að minna fólk á að 

þrátt fyrir fjölbreytnina þá tilheyrðu þau nú sérstöku samfélagi innan skólans, eða eins og hún 

greinir sjálf frá:  

 

Í amstri og ýmiss konar mótlæti fyrstu áranna hvatti ég fólk til að flýta sér að verða sannir 

Borghyltingar og gleyma sínu fyrra lífi. Reynt var að styðja sem best við félagslíf 

nemenda og kennara og auðga samskipti með ýmsu móti. Öll vorum við nýbúar, 

starfsfólk og nemendur, og okkur var nauðsynlegt að styrkja sjálfsmynd okkar sem 

þegnar þessa litla samfélags og vilja veg þess sem mestan (Eygló Eyjólfsdóttir, 2006:7). 

 

Þessar kröfur Eyglóar á hinn fjölbreytta hóp sem finna má innan skólans virðist hafa skilað 

tilskyldum árangri. Á þeim tíma sem skólinn hefur starfað hefur hann og nemendur hans 

unnið til ýmissa verðlauna. Má þar nefna Múrbrjótinn frá Þroskahjálp fyrir félagsstarf með 

þátttöku fatlaðra árið 2000 og viðurkenningu fyrir gott aðgengi fatlaðra frá Sjálfsbjörg 2003 

(Ólafur Sigurðsson, 2006:11). Skólinn hefur einnig sigrað í Gettu betur (árið 2005) og 

Söngkeppni framhaldsskólanna (árið 2010) (C050312, 2012; C090312, 2012; C200312, 

2012).  

                                                 
156

 Auk þess sem boðið er upp á dagskóla í Borgarholtsskóla er einnig boðið upp á dreifnám og kvöldskóla þar 

sem hentar þá eldri einstaklingum. Þessvegna er ekki aðeins fjölbreytni til staðar í námsvali heldur eru nemendur 

skólans einnig á mjög breiðu aldursbili. 
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 Skólinn hefur því á sínum stutta starfstíma sýnt að hann er öflugur skóli og samfélag 

sem gerir kröfur til nemenda sinna í öllu því fjölbreytta námi sem þar er í boði. Strax fyrsta 

haustið var boðið upp á kennslu í fornámi (sem nú kallast framhaldsskólabraut), 

bóknámsbrautir til stúdentsprófs auk iðnnáms á sviðum málm- og bíliðna. Á vorönn 1997 

hófst svo starfsemi starfsbrautar fyrir fatlaða nemendur (sem nú kallast sérnámsbraut) 

(Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2006:3). Auk þess eru þar í boði í dag félagsliða-, verslunar- 

og fjölmiðla- og upplýsingabraut auk listnámsbrauta á sviði margmiðlunarhönnunar 

(Námsbrautir, 2012).  

 En þrátt fyrir að opinbert hlutverk framhaldsskóla sé kennslan þá á hér það sama við 

og um aðra framhaldsskóla sem fjallað hefur verið um að framan: kennsla og annað sem snýr 

að opinberum rekstri er ramminn sem er utan um það samfélag sem Eygló lagði svo mikla 

áherslu á að skapa. Það eru svo þær hefðir og siðir sem tíðkast innan skólans sem styrkir 

samfélagið. Það er eins og hefur verið sagt áður þessir skólasiðir sem nemendur minnast þegar 

þeir hugsa til veru sinnar í skólanum. Næsta skref í umfjölluninni um Borgarholtsskóla er því 

að fjalla um þessa siði og hefðir sem skapa þá samkennd sem er grunnurinn að 

skólasamfélaginu og sjálfsmynd hans. 

 

6.3 Upphaf og þróun skólasiða í nýjum framhaldsskóla 

16 ár eru ekki langur starfsaldur hjá framhaldsskóla. Hefðir og siðir í Borgarholtsskóla eru þó 

núna eins fjölbreyttir eins og í öðrum íslenskum framhaldsskólum. Þar eiga sér stað hátíðir 

sem finna má annars staðar eins og busun og dimmission. Einnig er leikfélag og kór til staðar 

í skólanum, það er haldin árshátíð í kjölfar þemadaga og nemendur halda sín böll eins og 

nemendur annarra framhaldsskóla. Stemning er líka mikil innan skólans fyrir þeim keppnum 

sem eiga sér stað á milli framhaldsskólanna. En þar má líka finna siði sem eru sérstakir fyrir 

skólann, til dæmis svokallaða Bíladaga (sjá kafla 6.3.3. e). Eins hafa nemendur sett sitt 

sérstaka mark á aðrar hátíðir sem haldnar eru innan skólasamfélagsins. Eins og annars staðar 

eru siðir og hefðir enn í stöðugri þróun innan skólans.  

 Líkt og nefnt var í upphafi kaflans verða kenningar Hobsbawm (sjá kafla 2.4) um 

tilbúnar hefðir (e. invented traditions) hafðar til hliðsjónar í því sem hér fer á eftir en ef 

skólasiðir eru skoðaðir má segja að þeir séu sú gerð tilbúinna hefða sem: „those whose main 

purpose [is] socialization, the inculcation of beliefs, value systems end conventions of 

behaviour“ (Hobsbawm, 1983:9). Þannig eru skólasiðir ein af þeim leiðum sem nemendur 

framhaldsskóla hafa til þess að skapa þá samkennd (communitas, sjá kafla 2.3) sem 
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nauðsynleg er til að mynda samfélagið innan skólans. Líkt og fram kom í kafla 2.4 á hugtakið 

„tilbúnar hefðir“ annars vegar við um hefðir sem eru meðvitað búnar til, byggðar upp og 

formlega komið á og hinsvegar um þær sem koma fram á innan stutts en afmarkaðs tímabils 

en sem erfiðara er að rekja til ákveðins uppruna (Hobsbawm, 1983:1). Hvorutveggja er til 

staðar í Borgarholtsskóla. Fyrri gerðin á einkum við stóru hátíðirnar innan skólans, busun, 

dimission og árshátíðina. Allar þessar hátíðir eiga það sameiginlegt að skólastjórnendur hafa 

frá upphafi átt mikinn þátt í því hvernig staðið er að þeim innan skólans og eins staðið að baki 

þeim breytingum sem hafa átt sér stað, eins og fram kemur hér á eftir. Seinni gerðin á þá helst 

við um „minni“ siði innan skólasamfélagsins svo og önnur atriði eins og borðamenningu 

innan skólans og mikla „hverfaskiptingu“ sem sýnileg er innan hans.  

 Í umræðunni um hefðir og siði Borgarholtsskóla verður sambærileg uppsetning notuð 

og í kafla 5 hér að framan. Þar sem hér er verið að fjalla um þróun siða verður þó umfjöllun 

um hvern hluta fyrir sig á þann hátt að einnig verður fjallað um þær breytingar sem hafa átt 

sér stað á þeim tíma sem skólinn hefur starfað. Þetta ætti á sama tíma að sýna fram á það 

hvernig siðirnir hafa verið búnir til í þessum nýja skóla og hversvegna þeir birtast okkur eins 

og þeir gera. Byrjað verður á umfjöllun um innvígslusiði Borghyltinga. 

 

6.3.1 Innvígslusiðir í Borgarholtsskóla 

Þegar skólinn var settur haustið 1996 hófu nám á milli 300 og 400 nemendur eins og fram 

kom að framan. Líkt og Bryndís Sigurjónsdóttir bendir á þá voru allir nemendur skólans það 

haust nýnemar. Engin innvígsla fór því fram, enda allir nemendur að ganga í fyrsta sinn inn í 

hinn nýja skóla. Það tók hins vegar ekki langan tíma fyrir þá að kalla eftir því að fá að vígja 

inn nemendur: 

 

Þetta er já, það eru busasiðir og menn taka, ef þú hugsar um, sem sé, hugmyndafræðina, 

af hverju gera þessir krakkar, þetta er bara hefð annars staðar og þá þegar þau koma í 

nýjan skóla, þá vilja þau hafa busadag líka. Svo einfalt er það (T080502, 2002:1). 

 

Á næstu árum var hátíðin byggð upp af nemendum og lagði Bryndís mikla áherslu á það árið 

2002 að skólastjórnendur hafi komið að allri uppbyggingu:  

 

það tekur svoldinn tíma í nýjum skóla að koma upp hefðum og allt sem að þau eru að 

gera er nýtt, sem að er bæði kostur og líka þarf svoldið sterka forystu til að gera það 

skemmtilegt sko (T080502, 2002:2).  
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Til dæmis greinir hún frá því að 1999 og 2000 hafi strax tíðkast uppboð á busunum eins og 

gerðist í öðrum skólum (sjá kafla 5.3.1.1), svokölluð þrælasala. Þá keyptu eldri nemendur þá 

yngri og fóru með þá burt af skólalóðinni (T080502, 2002:2).  

 Margrét Sigvaldadóttir greinir frá atviki sem átti sér stað haustið 2000, þegar hún hóf 

nám við skólann. Hún var nýnemi þar en hafði áður verið í Verkmenntaskólanum á Akureyri. 

Hún hafði því enga löngun til að taka þátt í busun í annað sinn. Hún ásamt nokkrum 

samnemendum sínum lokaði sig af í kennslustofu meðan á busuninni stóð. Þar urðu þær vitni 

að eftirfarandi atburði: 

 

...við fylgdumst með því, við horfðum á út um gluggann, þar sem að þar sem var 

nokkrum busagreyjum troðið inn í einhverja bíldruslu og þau voru það mörg að þau 

komust ekki fyrir þannig að einn endaði í skottinu, já, það var bara ofan í skottið og lokað 

og svo keyrt í burtu og við stóðum þarna bara. Hvað eigum við að gera, eigum við að 

hringja í lögguna, og ég man ekki hreinlega hvort að einhver þarna, við vorum bara tvær 

eða fjórar sem stóðum þarna, hvort að einhver hringdi hreinlega á lögguna. Þetta er 

náttúrulega, hugsaðu þér bara ef þau hefðu lent í árekstri, en ég man ekki nákvæmlega 

hvernig það fór, nema jú það komst í skólastjórnendur og það varð allt brjálað og það 

þurfti að bassa busunina svoldið niður (C020312, 2012:5). 

 

 Bryndís nefnir þetta atvik ekki sérstaklega en nefnir að þessi uppboð hafi ekki verið 

talin viðeigandi af skólastjórnendum. Ef nemendur þóttu ganga of langt var fljótt gripið í 

taumana og þeim beint í aðra átt: 

  

Þá vildu þau hafa eitthvað sem þau kölluðu þrælasala og þá voru eldri nemendur, þá áttu 

þau að fara upp á sko, „við bjóðum í þennan“ og það fór aðeins úr böndunum, eða sko, 

okkur fannst þetta ekki hérna, geðþekkt. Svo við sögðum sko, þetta er ekki, við skulum 

ekki gera þetta að okkar sið, heldur reynum að gera eitthvað jákvæðara og þá voru, var 

svona nefnd skipuð í þetta, í sambandi við undirbúning. Bæði af nemendum og kennurum 

og þau komu upp með aðra hugmynd sem að er miklu svona jákvæðari finnst okkur 

(T080502, 2002:1). 

 

Tillaga nefndarinnar var að yfirbragð vígslunnar ætti að vera nær íþróttaviðburði þar sem 

busarnir ættu að leysa ýmsar þrautir. Eins og Bryndís sagði frá: „okkur fannst þau þurfa á 

hjálpa að halda. Þannig að við fórum svoldið inn í dæmið og reyndum að hafa þetta á svoldið 
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svona íþróttamannsstigi“ og auk þess var tekið fyrir notkun orðsins böðlar (T080502, 2002:1-

2) (sjá einnig kafla 5.3.1.1). Þó má benda á að Margrét Sigvaldadóttir talar enn um böðla, en 

hún gegndi því hlutverki haustið eftir að nefndin setti nýju reglurnar, árið 2002 (C020312, 

2012: 7). Þeir nemendur sem voru í nemendaráði (og vinir þeirra) voru þeir sem sáu um 

busavígsluna. Margrét Sigvaldadóttir var formaður leiklistafélagsins í Borgarholtsskóla 

veturinn 2002-2003 (sjá kafla 6.3.3) og sem slíkur var hún því ein af þeim sem sáu um að 

vígja nýja nemendur inn haustið 2002. Þar virðist samt hafa farið lítið fyrir þeim 

íþróttamannslega brag sem Bryndís hafði nefnt í viðtalinu aðeins nokkrum mánuðum fyrr. 

Hún greinir frá því að böðlarnir hafi klæðst svörtum ruslapokum og málað andlit sín. Innan 

skólans höfðu verið afmörkuð með límbandi þau svæði sem busarnir máttu fara um, líkt og 

þekkist í flestum skólum landsins (sjá kafla 5.3.1.1 og töflu 5.1). Ef busarnir brutu gegn 

þessum takmörkunum var þeim hegnt: farið var með þá inn í kennslustund og þeir látnir 

standa þar uppi á borðum og syngja (C020312, 2012:6-7). Margrét greinir sérstaklega frá 

atviki sem hún man eftir í tengslum við þesskonar uppákomu: 

 

Ég man það voru einmitt tvær stelpur úr mínum, eða semsé úr, eða semsagt þegar ég 

byrja. Ég man sérstaklega að það voru tvær stelpur sem voru í félagsliðanum, önnur var 

svo ofboðslega feimin og lítil, algjör mús sem gekk meðfram veggjum, þannig að hún 

sagði náttla bara nei, nei, af því að hún þorði ekki og vildi ekki, en hún var samt sett upp á 

borð og hún roðnaði upp og niður og hún varð að syngja eitthvað, ég man ekki hvað hún 

söng greyið en ég held að hún hafi sungið einhverjar tvær línur, svo var henni sleppt bara 

því þau sáu að það myndi bara líða yfir hana. Og svo var önnur sem var líka með mér í 

bekk sem var einmitt svona týpa sem að fílaði alveg athyglina, hún var alveg nei ég syng 

ekki, ég geri ekki þetta og það voru náttúrulega strákar að busa hana, þetta var voða sæt 

stelpa, þannig að hún fékk náttla fullt af athygli og var látin standa uppi á borði og syngja 

og fílaði það bara alveg. Maður spáði svoldið í það, þú verður að spá svoldið í það þegar 

þú ert böðull, þú verður aðeins að lesa fórnarlambið þitt, ekki setja hvern sem er upp á 

borð (C020312, 2012:7). 

 

Margrét talar einnig um það að það hafi alltaf einhverjir farið yfir strikið, einhverjir sem áttu 

erfitt með að höndla valdið sem fólst í því að vera böðull (C020312, 2012:8). Þessi atriði áttu 

sér þó öll stað um morguninn áður en hin eiginlega vígsla hófst og fellur undir þann hluta sem 

fjallað er um undir heitinu vígsludagur í kafla 5.3.1.1 – b hér að framan. Næst verður þá 

fjallað um framkvæmd vígsluathafnarinnar eins og hún var haustið 2002.  
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 Ein af þeim reglum sem höfðu verið settar af nefndinni ári áður var að ekki mætti taka 

busana út af lóðinni. Margrét talar um að Borghyltingar hafi á þessum tíma einfaldlega ekki 

verið búnir að læra að nýta sér umhverfi sitt (sjá kafla 5.3.1.1.c). Þarna hafi í raun ekki verið 

boðið upp á annað og þeir því þurft að gera sitt besta úr aðstæðum. Hver böðull fékk úthlutað 

sínum hópi af busum sem hann átti að sjá um. Gengu svo böðlarnir öskrandi um með sinn hóp 

og sagði honum fyrir verkum. Þeir voru látnir halda í band og ganga í röð út í port sem er við 

skólann.
157

 Þar var búið að skipta svæðinu í nokkur minni svæði. Á hverju þeirra var þraut 

sem þeir þurftu að leysa, til dæmis var hoppukastali á einu svæðinu. Einnig voru þeir látnir 

drekka ógeðisdrykk (samanber kafla 5.3.1.1.c), sem Margrét tengir við vinsældir 

sjónvarpsþátta Sveppa og Audda á þessum tíma. Loks var kastað í busana vatnsblöðrum og 

þau þannig bleytt (sem minnir á táknræna skírn sem tíðkast í öðrum framhaldsskólum, sjá 

kafla 5.3.1.1.c). Að vígslunni lokinni kom svo viðurkenning (sjá kafla 5.3.1.1 – d) sem fólst í 

að busarnir fengu pylsu, gos og súkkulaði og voru þannig teknir inn í samfélagið með 

táknrænni sameiginlegri máltíð (C020312, 2012:6-8).  

 Líkt og fram kom hjá Margréti virðist bann við notkun orðsins böðull hafa haft lítil 

áhrif til að byrja með. Í viðtali við forvarnar og félagsmálafulltrúa skólans kom hins vegar 

fram að bréf hafi borist frá umboðsmanni barna nokkrum árum síðar (árið 2008 eða 2009). 

Það ár hafði verið gengið sérstaklega hart fram í busavígslu í einhverjum skóla í landinu. Í 

kjölfarið hafði foreldri eins nemanda haft samband við embætti umboðsmanns barna og lagt 

fram formlega kvörtun. Meðal efnis í bréfinu var að taka ætti fyrir allt sem mætti túlka sem 

vísun í ofbeldi. Ólafur Sigurðsson, þáverandi skólameistari, tók efni bréfsins mjög alvarlega. 

Hann lagði blátt bann við notkun orðsins böðull (sem var þá greinilega enn í notkun, þrátt 

fyrir umræðunni sem hafði átt sér stað árið 2002) auk þess sem ekki var lengur leyfilegt að 

nota hermannabúninga eða háværa tónlist á meðan á busavígslunni stóð (C150312, 2012:10). 

 Ekki hafa allir nemendur verið jafn sáttir við þessar breytingar, frekar en aðrar sem 

snúa að því að stýra hegðun þeirra (sjá kafla 6.3 hér á eftir, um Glæsiballið). Egill Kaktus 

Þorkelsson Wild lýsti óánægju sinni svona í viðtali við höfund: 

  

þetta má ekki, mega ekki heita böðlar lengur, heldur hópstjórar, af því að, ég veit ekki, 

busarnir eru hræddir við böðla, eða eitthvað, mega vera í trúðabúningum, mega vera í 

læknabúningum, læknabúningar það var síðast, læknar með blóð á sér og svona og það 

má rosa ekki [...] Nei, böðlarnir mega ekki gera neitt, þau mega segja alveg hvað sem er, 

busarnir, ef ég segi hey má ég krota framan í þig? Nei. Þá má ég ekki gera neitt á móti, ef 
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 Sjá yfirlitsmynd af Borgarholtsskóla í viðauka 6.1. 
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þau segja nei, þá má ekki, ef að busi segir nei, þá bara nei, ekki séns. Og það má ekki 

segja þeim að gera eitthvað, ef þau segja nei, þá bara má ekki gera neitt, sem mér finnst 

fáránlegt. Það er busadagur, og það eru allir busaðir og maður er ekki að drepa neinn, 

maður er ekki að meiða neinn, sem að svona, meira niðurlægjandi en eitthvað annað, og 

það hafa allir gengið í gegnum þetta (200312, 2012:5-6) 

 

 En þrátt fyrir þessa óánægju virðast nemendur engu að síður reyna að gera sitt besta til 

að skapa ákveðna stemningu. Virðist óánægjan, í það minnsta hjá þessum viðmælanda, að 

miklu leyti snúast um það að það sé verið að breyta þeirri vígslu sem aðrir nemendur hafa 

þurft að ganga í gegnum á fyrri árum að það sem nemendur núna ganga í gegnum er á 

einhvern hátt ekki það sama og eldri nemendur gengu í gegnum og þannig er verið að minnka 

mögulega samkennd eða communitas sem sameiginleg reynsla myndar (sjá kafla 2.3). Engu 

að síður eru breytingar stöðugar í öllum skólasiðum og í raun hluti af siðunum. 

 Alltaf hefur tíðkast að busavígslur í Borgarholtsskóla fari fram skömmu fyrir 

hádegishlé. Árið 2002 voru ætlaðir um tveir tímar í þær og svo áttu allir að mæta aftur í 

kennslustund. Á meðan það eina sem busarnir fengu yfir sig var vatn úr vatnsblöðrum hefur 

það verið í lagi en í seinni tíð hafa böðlar, eða „hópstjórar,“ eins og þeir þekkjast í 

Borgarholtsskóla í dag, gengið lengra í því að óhreinka nemendur. Það er því ekki ætlast til 

þess að nemendur mæti aftur til kennslu að lokinni busun.
158

  

  Á þeim árum sem liðið hafa síðan Margrét tók þátt í busavígslunni árið 2002 hafa 

nokkrar breytingar greinilega orðið á henni. Enn merkja þeir sem sjá um að busa sig rækilega 

með búningum. Síðasta haust voru það, líkt og Egill benti á að framan, vel blóðugir læknar 

sem tóku á móti busunum (sjá mynd 6.1). Hins vegar voru busar ekki merktir sérstaklega árið 

2002. Undanfarin ár hefur einnig verið tekið á móti busunum strax og þeir mæta í skólann um 

morguninn og þá hefur nemendafélagið yfirleitt afhent þeim boli sem þeir eiga að vera í yfir 

vígsludaginn auk þess sem þeir eiga að vera með sérstakar hárgreiðslur (C150312, 2012:8 og 

samanber kafla 5.3.1.1.a).
159

 Um framkvæmd og tilganginn með þessum merkingum segir 

Egill Kaktus þetta: 

 

Hafa verið í bolum, svo er gert númer á þá, númer eitt, tvö, þrjú og svo upp úr, af því að 

það er svo miklu meira niðrandi að vera númer sautján í staðinn fyrir Daníel [...] og jú 

                                                 
158

 Höfundur varð reyndar vitni af samtali sem snýr að þessu og átti sér stað haustið 2011. Þar voru tveir 

nemendur að ræða saman og minnti annar hinn á að taka með sér skólatöskuna því að skólabyggingunni yrði læst 

þegar busunin hæfist (vettvangsathugun höfundar á busun, haust 2011). 
159

 Sjá busareglur í Borgarholtsskóla fyrir haustið 2011 í viðauka 2.1. 
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það er ekkert það að maður hati busa, sko, þeir eru margir voða fínir sko. [...] þau koma 

bara í skólann, þá eru svona reglur, strákar með skipt í píku, stelpurnar með tíkó, 

sokkarnir yfir buxurnar, ekki buxurnar yfir sokkana og eitthvað þannig dót sem þeir eiga, 

auðveldara að skilgreina þau og oft bara svoldið kjánalegt, þannig að það sé, þau séu 

kjánar bara (C200312, 2012:3-4). 

 

 Þarna kemur fram að verið sé að lítillækka busana um leið og verið er að barngera þau 

með því sem þau eru látin gera, sem er einmitt það sama og tíðkast í öðrum framhaldsskólum 

(sjá kafla 5.3.1.1 – a hér að framan). Haustið 2011 voru þessir bolir með áletruninni „Busakjöt 

Borgó 2011“ (sjá mynd 6.2). Eftir þessar móttökur mæta þau í tíma, en leiðin þangað getur 

reynst erfið, því eins og Egill Kaktus greinir frá þá: 

 

... mega [busarnir] bara labba eftir ákveðnum stað á ganginum, það er semsagt teipuð leið 

eftir ganginum, meðfram veggnum, og þau mega bara vera öðru megin við, bara á minni 

helmingnum, ganginum skipt í tvennt... sem þau fá að labba og verða að stikla á milli, ef 

þau þurfa að fara í stofu þá þarf að hoppa á kassa sem er á miðjum ganginum og svo 

mega þau fara inn í stofu (C200312, 2012:4).  

 

Þeir eru svo í skólanum samkvæmt stundatöflu þar til busavígslan sjálf hefst um hádegi. Þá er 

farið að ná í þá inn í kennslustundir þar sem sumir busanna eru merktir enn frekar, til dæmis 

voru settar bleyjur á einhverja busa haustið 2011 (sjá mynd 6.3). Þeir busar sem hætta sér svo 

inn í matsalinn eru gripnir af hópstjórunum og þurfa að framkvæma ýmsar þrautir; sumir eru 

látnir týna rusl, aðrir fara upp á svið og syngja eða jafnvel mata eldri nemendur (C200312, 

2012:4-5 og sjá einnig kafla 5.3.1.1.b). 

 Þegar öllum busunum hefur verið smalað út úr kennslustofunum er farið með þau út 

um aðalhurðina (en fram að því hafa þau aðeins mátt hliðarinngang daginn sem vígslan á sér 

stað). Þar er þeim stillt upp við vegg í sama porti og busavígslan fór fram árið 2002, þar sem 

hópstjórarnir láta þau dansa og syngja. Svo er þeim skipt upp í hópa og fyrir hverjum hóp fara 

nokkrir hópstjórar, þessir hópar ganga svo hver fyrir sig áleiðis að Gufunesbæ 

(vettvangsathugun höfundar haustið 2011). Samkvæmt Agli hefur verið farið niður í 

Gufunesbæ frá því að hann hóf nám við skólann haustið 2003 (C200312, 2012:8), en það er 

aðeins ári eftir að Margrét Sigvaldadóttir tekur þátt sem böðull. Nemendur í Borgarholtsskóla 

hafa því fljótt fundið leið til þess að nýta umhverfi sitt (sjá kafla 5.3.1.1 – c), en um tveggja 

kílómetra gangur er frá skólanum niður í Gufunesbæ. Á leiðinni eru þau látin stoppa öðru 
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hvoru og gera til dæmis armbeygjur, ganga hægt yfir götur svo þau trufla umferð og velta sér 

niður brekkur (sjá mynd 6.4, sjá einnig kafla 5.3.1.1.c), þau eru einnig látin syngja eins og 

Egill Kaktus greinir frá:  

 

alla leiðina eru þau að skokka og „mamma mín og mamma þín,“ þú veist þessir 

hersöngvar sko,
160

 sem Borgó hefur fengið að tileinka sér og það er sungið og farið í 

hókípókí eitthvað svona alla leiðina (C200312, 2012:7).  

 

Egill talar einnig um að alltaf séu einhverjir sem séu að kasta eggjum í krakkanna á leiðinni 

niður í Gufunesbæ: 

 

Það eru eldri nemendur og það er ógeðslega bannað, hópstjórarnir eiga að taka niður 

númer á bílunum sem að gera þetta, en það er aldrei gert neitt, þetta er svona hey ég er 

með númerið þitt, svo kemur aftur hérna með, það var númer þetta og þetta, full hendi af 

númerum, að henda eggjum, „já, ég er með þetta, skoða þetta“ en aldrei gert neitt, þetta er 

alltaf gert aftur, alltaf hent aftur, kannski talað við, hey varstu að henda eggjum, ha, nei, 

já ok. Það er ekkert gert (C200312, 2012:7). 

 

Þessu eggjakasti er beint gegn nemendum en aðrir vegfarendur geta einnig orðið fyrir kastinu. 

Auk þess skilur þetta eftir sig óhreinindi á götunum. Engu að síður virðist þetta gerast aftur og 

aftur eins og fram kemur hjá Agli.
161

 

 Þegar komið er niður í Gufunesbæ er búið að útbúa þrautabraut á opnum grasfleti sem 

busarnir þurfa að fara í gegnum. Haustið 2011 voru þeir fyrst látnir drekka staup af mysu. 

Egill sem ekki var viðstaddur busunina síðast talar reyndar um að það hafi verið tekið fyrir að 

krakkarnir drykkju mysu á meðan á busuninni stæði því það væri „ógeðslegt“ (C200312, 

2012:6). Á þessu sést hversu fljótt eldri nemendur fara fram í því að reyna á þær reglur sem 

settar eru. Þar voru svo þröng göng sem busarnir voru látnir skríða í gegnum (sjá einnig kafla 

5.3.1.1.c). Á meðan þeir voru að fara í gegn var hellt yfir þá lýsi, tómatssósu og fleiru slíku í 

gegnum göt á plastinu sem þakti göngin (sjá myndir 6.5 og 6.6) þannig að þeir komu skítugir 

út hinum megin, líkt og nýfædd börn (sjá umfjöllun um endurfæðingu í busun í kafla 5.3.1.1 – 

c). Ávallt eru starfsmenn skólans á svæðinu til þess að fylgjast með því að það sem fram fer 

                                                 
160

 Eins og þarna kemur fram virðist hafa verið ákveðin hermennskubragur á busavígslunni í Borgarholtsskóla, 

þar sem eitt af því sem Ólafur Sigurðsson, þáverandi skólameistari, tók fyrir í kjölfar bréfsins frá umboðsmanni 

barna var notkun á hermannabúnignum og svo þessir hermannasöngvar sem Egill Kaktust nefnir. 
161161

 Höfundur varð vitni að slíku eggjakast haustið 2011. Þessu fylgdu köll og læti og virtust þetta aðeins vera 

ungir karlmenn sem stóðu í þessu kasti. 
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fari ekki yfir velsæmismörk og busarnir eiga alltaf að geta leitað til einhvers starfsmanns ef 

þeim finnst gengið of langt. Eins hafa forvarnar- og félagsmálafulltrúar mikið um það að segja 

hversu langt busavígslan fær að ganga:  

 

svo hefur verið pínu mismunandi hérna hvað stjórn, eða teymið hefur leyft stjórninni 

[stjórn nemendafélagsins] að fara langt, í því að búa til þessa þrautabraut, sko af því að 

stundum er hún algerlega dansandi á, mér fannst hún til dæmis í fyrra [haustið 2011] til 

dæmis dansa á mörkunum (C150312, 2012:10). 

 

Eftir að þeir komu út úr þessum göngum voru þeir látnir fara ofan í tvö stór fiskiker. Í því 

fyrra var einhver rauður vökvi (sem átti þá líklega að vísa í blóð) og í því seinna var hveiti. 

Þegar þeir komust svo loks úr þrautinni áttu þeir að hlaupa að hvítum plastrenningi sem var á 

grasinu og renna sér. Að þessu loknu höfðu þeir lokið sinni vígslu. Í lokin kom 

viðurkenningin, þar sem þeim er boðið upp á pylsur og drykk (sjá mynd 6.7) og um kvöldið 

var svo haldið busaball sem fjallað verður um nánar í kaflanum um skólaböllin hér á eftir. 

 Það má sjá ýmsar breytingar á busun í Borgarholtsskóla frá árinu 2002. Vel hefur 

gengið að útrýma þrælasölunni sem tíðkaðist haustið 2001 og leifar af því hvergi sjáanlegar 

haustið 2011. Hvergi kemur fram að busar hafi verið sérstaklega merktir árið 2002 en í dag 

gilda sérstakar reglur um klæðaburð þeirra á vígsludaginn auk þess sem þau fá afhent boli frá 

nemendafélaginu. Böðlarnir voru í einföldum búningum haustið 2002, eða svörtum 

ruslapokum og með málningu í framan, en haustið 2012 voru búningarnir orðnir flóknari og 

tengdust inn á það þema sem vígslan öll hafði. Hópstjórar voru klæddir í einhverskonar 

læknabúninga það ár og vísun í þetta læknaþema er líka sýnilegt í þeim reglum sem giltu fyrir 

busana, síðasta reglan var til dæmis sú að framkvæmd yrði skurðaðgerð á þeim busum sem 

ekki hlýddu öllum reglum (sjá viðauka 2.1). Árið 2002 var tekið fyrir að farið væri með 

nemendur út af skólalóðinni en haustið 2011 var komin sterk hefð fyrir því að gengin er þessi 

tveggja kílómetra leið í Gufunesbæ þar sem aðalhluti vígslunnar á sér stað. Haustið 2002 fór 

vígslan fram í porti skólans og sjá má leifar af því haustið 2011, þar sem nemendur voru látnir 

raða sér upp meðfram vegg skólans áður en gengið var með þau af stað. En í stað þess að 

vígslunni ljúki þar, líkt og árið 2002 þá eru busar nú látnir framkvæma ýmsar kúnstir á 

leiðinni í Gufunesbæ þar sem vígslan heldur áfram. Haustið 2011 voru til staðar göng sem 

busarnir voru látnir skríða í gegnum (sjá einnig kafla 5.3.1.1.c), sem ekki var til staðar árið 

2002. Árið 2002 voru busar látnir drekka ógeðisdrykk og mildara form af þessu er sýnilegt 

enn í dag þar sem busarnir þurfa að taka staup af mysu áður en þeir ganga í gegnum lokahluta 



139 

 

vígslunnar. Busar voru einnig bleyttir í busun haustið 2002, en þá var aðeins notað vatn og þar 

af leiðandi voru busarnir þá ekki óhreinkaðir. Í dag eru þeir einnig bleyttir eftir að þeir hafa 

farið í gegnum vígslugöngin en þar fyrir utan er ýmsum matvælum hellt yfir busana. Þetta 

hefur orðið til þess að busarnir, sem árið 2002 mættu aftur til kennslu að lokinni vígslu árið 

2002, voru ekki velkomnir inn í skólabygginguna að lokinni vígslunni haustið 2011. 

Viðurkenningin var í sama formi árið 2002 og 2011, nýnemunum var gefið að borða og um 

kvöldið var haldið busaball. Eins og sést af þessari yfirferð þá eru sum atriði eins á meðan 

önnur hafa þróast. Ekki er þó um að ræða neina grundvallarbreytingu á þessu tímabili og 

kallast busun í Borgarholtsskóla augljóslega á við busun í  öðrum framhaldsskólum á Íslandi 

(sjá kafla 5.3.1.1). 

 Eitt af því sem einkennir tilbúnar hefðir er að ýmislegt er framkvæmt þrátt fyrir að 

upprunaleg merking hafi glatast (Hobsbawm, 1983:3). Þetta er sjaldan jafn augljóst og í 

busavígslum. Við lok vígslunnar eru  busarnir í Borgarholtsskóla bleyttir og þegar þetta er 

skoðað í samhengi við kafla 5.2.2.1 hér að framan má augljóslega sjá vísun þarna í skírnina 

sem framkvæmd var í latínuskólunum. Þessi merking er þó ekki það sem er í huga eldri 

nemenda á meðan á vígslunni stendur heldur er þetta eitthvað sem er gert vegna þess að það er 

hluti af skemmtuninni, að bleyta og óhreinka busana.  

 Annað dæmi um að eitthvað sé framkvæmt þrátt fyrir að upprunaleg merking hafi 

glatast er þegar kennurum eru gefnar gjafir á dimission, en dimission og útskrift í 

Borgarholtsskóla er það sem næst verður fjallað um. 

  

6.3.2 Brottfararsiðir í Borgarholtsskóla 

Borgarholtsskóli útskrifaði fyrstu nemendurna með stúdentspróf árið 2000. Fram að því hafði 

skiljanlega ekki verið dimitterað í skólanum og árið 2002 var þetta enn aðallega hátíð þeirra 

sem stunduðu nám á bóknámsbrautunum. Þá voru þó farnar að koma upp hugmyndir, vegna 

fjölbreytileikans sem ríkti innan skólans, að víkka út þessa dimissionhátíð, eins og Bryndís 

Sigurjónsdóttir greindi frá árið 2002: 

 

... svo er annað sem að ég myndi vilja innleiða, að það er sko, nú, þessi skóli er svoldið 

tímanna tákn, varðandi fjölbreytileika. Þarna eru þessir stúdentsprófsnemendur, þeir hafa 

þessa gamla hefð, en svo sér maður, það eru aðrir að útskrifast og þau langar, eru spennt 

fyrir að vera með og svo voru krakkar hérna sem komu af listnámsbraut og segja við 

erum að útskrifast líka, megum við dimittera? Að sjálfsögðu megið þið það, sagði ég. En 

þið verðið náttúrulega að spá í það hvernig þið ætlið að gera það. Og þau gerðu það, 
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einhver, og það var dáldið óskipulagt því að það, það er ekki hefð fyrir því [innan 

Borgarholtsskóla]. Og þá kemur sko upp, ég meina, það er hérna sérnámsbraut, krakkar 

sem eru, hérna, þroskaheftir, það eru átta stykki, þau eru búin að vera hérna í fjögur ár, 

þau eru að kveðja skólann sinn, ég meina, þau hefðu mátt vera með og verslunarbraut, 

félagsliðabraut og sko, eh, næsta ár þá held ég að kennslustjórar brautanna þurfi, fyrr á 

árinu, að ræða um það, bæði meðal kennara og nemenda, viljum við gera eitthvað 

sérstakt, viljum við hafa það með þessum, ætlum við að hafa það sér (T080502, 2002:3).  

 

Þarna kemur fram vilji þáverandi aðstoðarskólameistara til að allar brautir fái að taka þátt eða 

hafa sína eigin kveðjuhátíð. Einnig nefnir hún hlutverk kennslustjóra í því að skipuleggja slíka 

hátíð. Árið 2002 var skipulagning dimissionhátíðarinnar sameiginlegt verk forvarnarfulltrúa, 

fulltrúa nemendafélagsins og leiklistarnema (T080502, 2002:5). Þannig komu starfsmenn 

skólans að skipulagningunni og gátu haft áhrif á viss atriði hennar, eins og þeirri drykkju sem 

oftast fylgir dimission. Aðspurð um drykkju nemenda við þessa hátíð árið 2002 sagði Bryndís: 

 

Nei, það var ekkert fyllerí, ekki hérna. Ég skal ekki segja hvernig það var í, á þessari 

skemmtun [um kvöldið], af því að ég fór ekki. Ég skal ekki garantera, en hér, um 

morguninn var það til fyrirmyndar og líka á salnum, alveg mjög (T080502, 2002:4).  

 

Þessi skemmtun sem Bryndís nefnir þarna var kvöldmatur sem útskriftarnemendur snæddu 

saman um kvöldið. Þá buðu þau kennurum að koma og hitta sig á veitingastaðnum (T080502, 

2002:3). 

 Árið 2002 var dimission líkt og fram hefur komið enn í þróun. Nemendur voru ekki 

nema 25 talsins þetta ár og voru tilbúnir að prufa nýja hluti (T080502, 2002:3). Þeir voru 

byrjaðir að klæðast búningum en þeir voru einfaldir þetta ár, þrátt fyrir að hafa verið 

íburðarmeiri árið áður en árið 2002 mættu allir útskriftarnemendur í íþróttafötum (T080502, 

2002:4). Eitt af því sem kom hins vegar nýtt inn það ár var að útskriftarnemendur buðu 

kennurum í morgunkaffi áður en kennsla hófst um morguninn: 

 

það sem að var til dæmis núna, var það að við fengum kennarar, sem kenna krökkunum 

sem eru að útskrifast sem stúdentar, þau hópurinn sendi okkur boðskort í hólfin okkar um 

að mæta hérna klukkan hálf átta í morgunkaffi. Og þau buðu okkur, það var mjög 

huggulegt. Þau bara, hérna niður á sal, settu svona U upp og hérna svo voru þau með 

rúnstykki og kakó og kaffi og við sátum svona og það var bara spjallað og sko ekkert 
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vesen, það var, eins og ég hugsaði með mér, það er ekki hægt að gera þetta á huggulegri 

hátt (T080502, 2002:3).   

 

Að loknu kaffinu fór fram kennsla hjá yngri nemendum líkt og tíðkast í öðrum íslenskum 

framhaldsskólum (sjá kafla 5.3.1.2.b) en útskriftarnemendur fóru burt af svæðinu og komu 

svo aftur um hálftólf. Þá var öllum gefið frí frá kennslu á meðan eldri nemendur voru með 

athöfn þar sem kennurum voru gefnar gjafir og léttvægt grín gert að hverjum fyrir sig 

(T080502, 2002:3). Að þessu loknu yfirgáfu nemendur skólann. Þeir hittust svo eins og fyrr 

segir um kvöldið á veitingastað og borðuðu saman. 

 Eitthvað hefur gengið hægt að fá nemendur af öðrum brautum með í dimission 

hátíðina. Þegar Margrét Sigvaldadóttir útskrifast sem félagsliði vorið 2003 þá tók hún ekki 

þátt og ástæðan sem hún gefur er eftirfarandi: „ég dimmiteraði nebblega aldrei! er ekki 

stúdent ...“ (svar við viðbótarspurningum höfundar gegnum samskiptaforritið facebook, 18. 

apríl 2012). Þannig að árið 2003 hefur dimission enn verið eitthvað sem að mestu tilheyrði 

þeim sem hugðu á stúdentspróf.  

 Þrátt fyrir að nemendur af öðrum brautum hafi ekki tekið þátt í dimission á þessum 

fyrstu árum tóku þeir að sjálfsögðu þátt í hinni opinberu útskrift sem er eins uppsett og í 

öðrum íslenskum framhaldsskólum (ræðuhöld, söngvar og afhending verðlauna, sjá kafla 

5.3.1.2.d). Þar var komið fram með nýjung árið 2002, eins og Bryndís greinir frá: 

 

það sem mér finnst núna svoldið skemmtilegt að í vor þegar þau útskrifast þá útskrifast 

þau bara með mismunandi litar húfur. Já, og ég fór að hugsa það sko, að allt í einu verður 

það þannig, það verða allir með húfur. Eða allir hóparnir, það er náttúrulega ekki alltaf 

allir sem vilja vera með húfur, en sem sé, stúdentarnir verða með hvítar, iðnnemarnir 

dökkrauðar, þroskaheftu krakkarnir með ljósgrænar, félagsliðarnir og verslunar með 

einhverja blá sjetteringu, listamenn ætla að vera með gular held ég. Þannig að mér finnst 

það þá kannski, ég sé fyrir mér á útskriftinni að það endurspeglist fjölbreytileiki skólans, 

sem er mjög mikill og kannski styrkleiki okkar. Gaman að því sko (T080502, 2002:3-4). 

 

Þessi nýjung hefur orðið að hefð innan Borgarholtsskóla. Af þessari ástæðu sést vel hversu 

fjölbreytt nám er í boði innan skólans á útskriftarmyndum sem hanga á vegg í matsal 

nemenda.
162

  

                                                 
162

 Sjá meira um stúdentshúfur í köflum 4.3.1.2 og 5.3.1.2 – d. 
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 Litlar heimildir eru til um dimission í Borgarholtsskóla frá árinu 2003 fram til ársins 

2011. Þetta er líklega af sömu ástæðu og nefnd var í kafla 5.3.1.2 – b, þeirri að þetta er sú 

hátíð sem nemendur koma aðeins einu sinni beint að. Ekki er fjallað um hana í skólablöðum 

sem gefin hafa verið út af nemendum enda eru þeir nemendur sem upplifðu hátíðina og gætu 

lýst henni fæstir til staðar lengur innan skólasamfélagsins.  

 Í dag er aðeins dimitterað einu sinni á ári í Borgarholtsskóla en þeir sem hyggjast 

útskrifast um jól geta dimitterað með útskriftarnemendum vorið áður en ætluð námslok eru. 

Vorið 2012 útskrifuðust 184 nemendur frá skólanum (Bryndís Sigurjónsdóttir, 2012).  

 Þegar dimission árið 2012 er skoðuð er margt sem er líkt með dimission árið 2003 en 

einnig margt sem er ólíkt. Enn er sameiginlegur morgunverður í skólanum en nú er hann í 

boði skólans, líkt og Bryndís greinir frá: 

 

í sambandi við það að það, þau fara oft í eitthvað partý á undan, við vitum það og 

morgunverðurinn er til þess, að við erum að láta, ríkulegur morgunverður með góðum 

djús og ávöxtum og rúnstykkjum og eitthvað svona sem að við bjóðum þessum krökkum 

upp á, til þess að þau hafi sig góð (C050312, 2012:5). 

 

Í þessu svari Bryndísar kemur fram önnur breyting sem hefur átt sér stað síðan 2003. Sú 

breyting er líkleg ástæða þess að ákvörðun var tekin um að bjóða nemendum upp á 

morgunmat í skólanum í upphafi dagsins (sjá einnig kafla5.3.1.2.b). Nú tíðkast drykkja meðal 

útskriftarnemenda strax um morguninn á dimissiondaginn og þau fara ekki mjög leynt með 

þessa drykkju innan veggja skólans, þrátt fyrir að blátt bann liggi við slíku í skólareglum. 

Egill Kaktus greinir svo frá spurður um drykkju sem á sér stað innan skólans á dimission, en 

hann var viðstaddur
163

 dimission vorið 2011: 

 

Nei, en maður gerir það samt, opna bjór, hellti í glas eða einhverja dós og drukku úr því 

sko, voru með svona travel mug, hitabrúsa, þannig og það drukku allir, allir voru orðnir 

fullir þegar þeir komu, eða skruppu á klósettið og þömbuðu einn bjór, þannig að það voru 

allir fullir þarna (C200312, 2012:10). 

 Þetta var einmitt áberandi í vettvangsferð höfundar, en honum bauðst að vera 

viðstaddur dimission þann 20. apríl 2012. Nemendur tóku að mæta í skólann upp úr átta um 

morguninn í búningum sínum. Aðspurð um þátttöku nemenda í dimission í dag svöruðu 

forvarnar- og félagsmálafulltrúar svo: 

                                                 
163

 Hann er ekki útskrifaður sjálfur en tók óbeinan þátt í dimission árið 2011 sem aðstoðarmaður vinar síns, sem 

er í hjólastól. Hann var því viðstaddur alla helstu viðburði dagsins (C200312, 2012:9). 
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Guðný: Allir eru boðnir til að taka þátt í dimmisjón sem eru að útskrifast og vilja gera 

það. 

Hanna Björg: En þetta er fyrst og fremst bóknáms og listnámsmál. Þannig er það nú bara 

(C150312, 2012:7). 

 

Þess konar skipting var einmitt hvað greinilegust þegar búningar útskriftarnemenda voru 

skoðaðir. Flestir nemendur voru í sérsaumuðum Kærleiksbjarnabúningum,
164

 þessir búningar 

voru í fjórum litum en hver stærð hafði verið saumuð í sér lit. Hins vegar voru líka einhverjir 

nemendur í pandabjarnarbúningum og mörgæsabúningum, auk einnar skjaldböku (sjá myndir 

6.8 og 6.9). Ástæðan fyrir þessu var að þessir nemendur höfðu ekki haft efni á eða kært sig 

um að greiða fyrir hina búningana og höfðu því sett sig í samband við útskrifaða nemendur og 

fengið búninga þeirra að láni. Fyrir utan þetta voru tveir hópar sýnilegir sem voru ekki í 

samskonar búningum; annars vegar útskriftarnemendur af sérnámsbraut en þeirra búningur 

samanstóð af rauðum spöngum með rauðu efni á (sjá mynd 6.10); hinn hópurinn voru 

félagsliðar sem voru í heimatilbúnum ofurhetjubúningum.  

 Eftirtektarvert var að margir nemendur voru að koma beint úr fyrirpartýum þar sem 

morgunmatar hafði verið neytt í fljótandi formi. Drykkjan hélt áfram þegar komið var í 

skólann og voru nemendur með brúsa sem þeir drukku úr en Bryndís Sigurjónsdóttir 

skólameistari bað nemendur sérstaklega að vera ekki að drekka úr brúsunum sínum á meðan 

þau væru inni í skólanum áður en hún bauð þeim að fá sér morgunmat, sem byrjaði um hálf 

níu. Þegar nemendur höfðu fengið sér rúnstykki og álegg hélt Bryndís smá tölu yfir 

nemendum þar sem hún bað nemendur um að muna eftir því að „ganga hægt um gleðinnar 

dyr“ og bað þá um að gæta þess að vera öllum til sóma í því sem þeir tækju sér fyrir hendur 

yfir daginn. Þarna koma áhyggjur skólastjórnenda fram: þegar nemendur koma fram sem 

hópur eru þeir upp að vissu marki alltaf að koma fram fyrir hönd skólans. Við morgunmatinn 

var svo önnur breyting frá því árið 2003 sýnileg, en það var að kennarar borðuðu ekki 

morgunmat með nemendum. 

 Að loknum morgunverði leið stutt stund sem notuð var til að fá sér ögn meira að 

drekka. Það var svo um hálftíu sem nemendur héldu smá athöfn í sal skólans (sjá einnig kafla 

                                                 
164

 Val á búningum fór þannig fram að útskriftarnemendur komu með nokkrar tillögur og svo var kosið um þær, 

sú sem hlaut flest atkvæði var valin.  
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5.3.1.2 – b og mynd 6.11), þar sem skólastjórnendur, kennarar og aðrir starfsmenn
165

 skólans 

voru kallaðir upp og þeim gefin blóm og gjafir.
166

  

 Þessir viðburðir samsvara að vissu leyti því sem fór fram árið 2003; enn er 

morgunverður í skólanum, þó að áherslan á að borða með kennurum sé ekki lengur til staðar; 

eins er athöfn þar sem nemendur kveðja kennara sína með gjöfum og þakka þeim fyrir 

kennsluna. En nemendur eru enn að finna upp á nýjungum, vorið 2012 var til að mynda tekið 

upp á því að setja saman lista yfir áskoranir sem útskriftarnemendur áttu að reyna við yfir 

daginn. Meðal þessara áskorana var allt frá því að flengja kennara (sjá mynd 6.12) og trufla 

kennslustund upp í það að fá sér húðflúr. Sumar áskoranirnar sneru að því að neyta áfengis og 

aðrar voru jafnvel af kynferðislegum toga (sjá listann í heild sinni í viðauka 6.2).
167

 Þesskonar 

listar voru nýjung í skólanum og hafa slíkir listar ekki komið fram í svörum nemenda úr 

öðrum skólum. Í vettvangsferð höfundar var honum tjáð að þetta væri alfarið þeirra eigin 

hugmynd og hefði ekki verið gert annars staðar. Það sem er áhugavert við þessa nýjung er 

hins vegar hversu sambærilegar þessar áskoranir eru þeim áskorunum sem norskir 

útskriftarnemar taka sér fyrir hendur (sjá kafla 4.3.1.2).
168

  

 Þessum listum var dreift til nemenda meðan kveðjuathöfnin fór fram. Næsti 

klukkutími eða svo fór í það að reyna að krossa við sem flest atriði af listanum áður en 

skólinn var yfirgefinn. Því voru útskriftarnemar á rölti um skólann þar sem þeir flengdu og 

knúsuðu kennara sína og trufluðu kennslustundir yngri nemenda (slík truflun tíðkast einnig í 

öðrum skólum, sjá kafla 5.3.1.2 – b). Það að trufla kennslustundir er  þó ekki nýr hluti í 
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 Þar á meðal voru starfsmönnum á skrifstofum, bókasafni og ræstitæknum einnig gefnar veglegar ostakörfur. 
166

 Þeir sem sáu um þessa athöfn voru fulltrúar útskriftanemenda en þegar athöfnin var vel á veg komin fór 

fulltrúi nemenda í félagsliðanámi upp á sviðið. Þá voru sérstaklega kallaðir upp þeir kennarar sem sáu um 

kennslu á þeirri braut og þeim gefnar aðrar gjafir. Þannig að þrátt fyrir að sýn Bryndísar frá 2003 um að allir 

nemendur tækju þátt í einhverskonar kveðjuhátíð hafi ræst virðist einhver skipting vera enn til staðar, í það 

minnsta á milli þeirra sem ljúka stúdentsprófi og þeirra sem stunda félagsliðanám, sem sést bæði á sérstökum 

búningum þeirra og einnig þörf til að kveðja sína kennara sérstaklega (vettvangsathugun höfundar 20. apríl 

2012). 
167

 Vandinn við sumar áskoranir var að hætta var á að útskriftarnemendur lentu í útistöðum við þá sem voru á 

hinum endanum. Þannig voru tvær áskoranir á listanum sem sneru að því að bregða ókunnugum annars vegar og 

hins vegar að hrinda ókunnugum. Seinna um daginn þegar útskriftarnemendur voru í Gufunesi voru þar líka 

útskriftarnemendur úr Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Tveir nemendur úr FB sátu í brekku þegar nemandi úr 

Borgarholtsskóla gekk aftan að þeim og reyndi fyrst að hrinda annarri manneskjunni niður brekkuna. Þegar það 

tókst ekki var gengið að þeim næsta og honum hrint niður. Bæði gat þetta verið hættulegt fyrir þann sem var 

hrint og hins vegar getur þetta valdið deilum (Halla Kristjánsdóttir, 2012). 
168

 Framkvæmdin í kringum þessa lista var þannig að útskriftarnemendur mynduðu hópa og reyndu að ljúka sem 

flestum atriðum á listanum. Hver áskorun gaf ákveðin stig og þurftu hóparnir að taka mynd af framkvæmd hvers 

atriðis til að það væri tekið gilt. Að lokum voru svo stigin talin saman og sigurvegari tilkynntur á sameiginlegum 

kvöldverði útskriftarnemenda. 
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dimissionhefð innan skólans,
169

 líkt og fram kom hjá Hönnu Björg, forvarnar- og 

félagsmálafulltrúa: 

 

... þau eru svoldið liggjandi kannski á, það eru svona gluggar inn í kennslustofurnar og 

þau eru svoldið og sumir kennarar leyfa þeim að koma inn og gera smá usla, en þetta er 

svona minniháttar, myndi ég segja. En þau eru á rölti hérna um gangana í smá stund og 

svo fara þau niður í bæ (C150212, 2012:7) 

 

Hins vegar varð listinn til þess að allir, eða flestir nemendur lögðu metnað í að ganga inn þar 

sem kennsla var í gangi. 

 Annað sem kemur fram í lýsingu Hönnu Bjargar er að lokinni athöfninni í skólanum 

hafi verið farið niður í bæ líkt og gerist í öðrum skólum (sjá kafla 5.3.1.2.c). Samkvæmt Agli 

Kaktusi var þó vorið 2011 farið í keilu áður en haldið var niður í bæ (C200312, 2012:10). Í ár 

var ekki heldur farið niður í bæ strax, eftir að nemendur höfðu gert sitt besta til að ljúka þeim 

áskorunum sem átti að framkvæma innan veggja skólans gengu þeir sem leið lá  í 

Skemmtigarðinn í Gufunesi þar sem nemendur fóru saman í Lasertag. Að því loknu, eða milli 

eitt og tvö var haldið niður í miðbæ Reykjavíkur þar sem nemendur héldu áfram að leysa 

áskoranirnar á listanum, auk þess sem mikið var sungið og drukkið. Loks hittust 

útskriftarnemendur í þeim skólum sem voru með dimission þennan dag á Austurvelli og þar 

sátu nemendur við drykkju fram eftir degi. Svo var haldið heim á leið þar sem 

útskriftarnemendur gerðu sig tilbúna fyrir skemmtun kvöldsins og klæddu sig í sparifötin. 

 Dagurinn endaði á því að útskriftarnemendur úr Borgarholtsskóla fóru saman út að 

borða á Buddha, skemmtistað við Hverfisgötu. Þar var meðal annars tilkynnt um úrslit í 

áskorunarkeppni dagsins. Kennurum var líka tilkynnt um staðsetningu kvöldverðarins og sagt 

að þeim væri velkomið að mæta. Hins vegar gera kennarar ekki mikið af því að mæta. 

Bryndís skólameistari greindi frá því að hún hefði einu sinni farið og ætlaði sér ekki að mæta 

aftur (Bryndís Sigurjónsdóttir, 2012). Líkt og fram kom í töflu 5.2 eru slíkar sameiginlegar 

máltíðir kennara og nemenda algengar í öðrum framhaldsskólum. Þær eru um leið viss 

inntaka í samfélag hinna fullorðnu, líkt og fram kom í kafla 5.3.1.2 – b. Það er hins vegar ekki 

lengur föst máltíð sem kennarar og nemendur snæða saman í Borgarholtsskóla og því á þetta 

óopinbera samþykki hinna eldri sér ekki stað á dimissionhátíðinni þar. Að kvöldverði loknum 

                                                 
169

 Viðtölin voru öll tekin áður en dimission átti sér stað árið 2012 þannig að svör þeirra eiga við fyrri dimission 

hátíðir. 
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skemmtu útskriftarnemar sér saman fram á nótt og endaði skemmtunin hjá sumum því ekki 

fyrr en sólarhring eftir að hún hófst. 

 Dimissionhátíðin í Borgarholtsskóla vorið 2012 kallast að vissu leyti á við busunina 

um haustið líkt og í öðrum framhaldsskólum. Í báðum tilfellum eru nemendur sérstaklega 

merktir þennan dag og það eru allskonar fíflalæti í gangi innan veggja skólans áður en 

þátttakendur ganga tveggja kílómetra leið í Gufunesið. Þannig eru einhverskonar líkindi á 

milli þessara tveggja stærstu hátíða innan skólans. Munurinn er hins vegar stór þar sem verið 

er að taka á móti nýjum meðlimum í skólasamfélagið að hausti, en að vori er verið að kveðja 

elstu nemendurna. Auk þess er þátttaka annarra nemenda skólans mun minni að vori heldur en 

í busun að hausti líkt og sagt hefur verið.  

 Að lokinni þessari yfirferð yfir stærstu hátíðir skólaársins verður nú fjallað um aðrar 

hefðir og siði sem myndast hafa innan Borgarholtsskóla. 

 

6.3.3 Aðrir siðir í Borgarholtsskóla 

 

6.3.3 – a) Félög  

Í 39. grein laga númer 92/2008 um framhaldsskóla kemur fram að í öllum framhaldsskólum 

skuli vera starfandi nemendafélag. Nemendafélög eiga samkvæmt lögunum meðal annars að 

vinna að félagsmálum nemenda. Þau starfa á ábyrgð framhaldsskólans (Lög um 

framhaldsskóla, 2008). Þar sem þau starfa á ábyrgð skólanna er mikilvægt fyrir 

skólastjórnendur að viðburðir sem nemendafélögin standa fyrir fari fram á viðeigandi hátt.  

 Félagastarfsemi er margvísleg í Borgarholtsskóla eins og öðrum skólum. Fyrir utan hið 

lögbundna nemendafélag eru margar smærri nefndir og undirfélög starfandi. Samkvæmt 

heimasíðu nemendafélagsins voru eftirtalin undirfélög og nefndir starfandi veturinn 2011-

2012: Skemmtinefnd, Listanefnd, Margmiðlunarnefnd, Nýnemaráð, Íþróttaráð, Málfundafélag 

og Leikfélag (Stjórn NFBHS, 2011). Hver þessara nefnda hefur sínu hlutverki að gegna. 

Skemmtinefnd hefur til að mynda á sinni könnu að skipuleggja öll böll og aðrar smærri 

uppákomur innan skólans (Skemmtinefnd, 2011). Málfundafélagið sér um skipulagningu í 

kringum keppnir eins og Gettu betur og Morfís (Málfundafélag, 2011). Um hvorutveggja 

þessara atriði verður fjallað sérstaklega um hér á eftir (sjá kafla 6.3.3.b og 6.3.3.d hér á eftir).  

 Leikfélag hefur verið starfandi innan Borgarholtsskóla frá árinu 1997. Það ár var 

minnst á það í skólablaðinu Ber og meginhlutverk leiklistarfélagsins sagt vera að gera 

myndband fyrir árshátíðina (Ingi Þór Emilsson, 1997:3). Litlum sögum fer þó af þessu 
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leikfélagi í kjölfarið og það er ekki fyrr en það fer af stað tilraunaverkefni í kennslu leiklistar 

árið 2001 sem breyting verður á sviði leiklistar innan skólans. Það var Guðlaug María 

Bjarnadóttir sem stóð að baki tilraunaverkefninu sem var verkefni hennar í 

Kennaraháskólanum en Margrét Sigvaldadóttir var í fyrsta hópi nemenda sem tóku þátt í því. 

Eitt af verkefnum nemendanna var að setja á svið leikrit og því var stofnað leikfélag sem 

kallaðist Agon (C020312, 2012:8-10) og settu þau upp sýningu sem Bryndís Sigurjónsdóttir 

lýsir svo árið 2002: 

 

Svo var annað, svo settum við upp, þau settu upp leikrit í fyrsta sinn núna. Og þetta sko, 

það er heilmikil leiklist hérna í skólanum, en allt þetta hefur verið sko að fæðast, þetta er 

svoldið já. En í fyrsta sinn sem var sett upp leikstykki sem að var sett upp hérna í 

Sjónvarpshúsinu gamla og það var mjög faglegt og flott, ég var ánægð með það. Hins 

vegar fannst mér ekki nógu mikil aðsókn (T080502, 2002:5) 

 

Í aðalhlutverkum voru nemendur úr leiklistaráföngunum. Aðrir fengu að taka þátt, en eins og 

Margrét lýsir þá voru þau í veigaminni hlutverkum:  

 

þannig að hérna, já ég held þau hafi verið einhver þrjú, sem að léku með okkur í 

sýningunni en þau voru bara í hópatriði, sem sagt, þau fengu ekki að vera með svona 

mónólóga eins og við í rauninni (C020312, 2012:10).  

 

Egill Kaktus greinir hins vegar frá því að í dag sé leiklistin og leikfélagið í raun sitt hvor 

hluturinn: „leiklistaráfangar upp í 503 og svo leikfélagið, hver sem er kemst í leikfélagið, hver 

sem er kemst í leiklist, þetta er oft saman“ (C200312, 2012:23). 

 Eins og fram kemur hjá Bryndísi hér að framan var leikritið ekki sérstaklega vel sótt 

vorið 2002. Aðsóknin var reyndar það lítil að sýningin stóð ekki undir sér. Lítil aðsókn hefur 

staðið starfsemi leiklistarfélagsins fyrir þrifum frá upphafi og gerir enn, eins og Guðný 

forvarnar- og félagsmálafulltrúi lýsti:  

 

Þau eru samt ekki að gera neitt núna, og í fyrra var sett upp sýning sem að floppaði. Hún 

var sett upp í Norðurpólnum, það er bara staður sem er ómögulegur, hérna, fólk sem að, 

þetta hljómar náttla ekki vel, en fólki fannst það langt í burtu, sem býr hér, nú er náttla 

meirihluti skólans, er úr þessu, af þessu svæði hérna, það gekk ekki upp (C150312, 

2012:4). 
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 Þrátt fyrir fjárhagserfiðleika eru „leiklistakrakkarnir“ áberandi í skólanum samkvæmt 

Bryndísi: 

 

... leiklistarnemar eru mjög aktívir hérna... það er sem sé margir leiklistaáfangar kenndir, 

og oft hafa verið settar upp sýningar, en hérna, og það er svona, og það hefur verið gert af 

leiklistarfélaginu (C050312, 2012:7), 

 

og leiklistin tekur sér ýmislegt fyrir hendur þótt að ekki séu settar á svið sýningar, eins og 

kemur fram hjá Agli Kaktusi: „Matti er í stjórn og hann er að reyna að halda spunakvöld einu 

sinni í viku, tvisvar í mánuði, eitthvað svoleiðis“ (C200312, 2012:23). 

 Önnur félagastarfsemi sem þeir viðmælendur sem koma úr hópi starfsmanna skólans 

nefndu var kór sem er samsettur af útskrifuðum og núverandi nemendum við skólann. 

Kórstjórinn heitir Guðlaugur Viktorsson og er kórinn starfræktur í samstarfi við 

Grafarvogskirkju þar sem hann hefur aðstöðu til æfinga (C150312, 2012:5-6). Þrátt fyrir 

fjölda nemenda í skólanum gengur erfiðlega að fá þá til að taka þátt í kórastarfinu, líkt og 

Bryndís greinir frá: 

 

... þetta eru flottar raddir, en þau eru fámenn. Og það gengur í raun dáldið illa að aktivera 

það, að fá fleiri inn, svona tregða hjá krökkunum sko að fara í kórstarfið, og við erum 

svoldið leið yfir því, en það er svona (C050312, 2012:8). 

 

Forvarnar- og félagsmálafulltrúar greindu reyndar frá því að það væri ekki aðeins erfitt að fá 

nemendur til að taka þátt í kórastarfi. Þátttaka í félagslífi almennt innan skólans færi 

minnkandi. Nefna þeir að möguleg ástæða fyrir þessu sé takmarkað aðgengi nemenda að 

skólabyggingunni:  

 

Guðný: Það er líka eitt sem að mér hefur fundist sko, því að ég, í sem sagt skólanum með, 

ég sem sagt bý vestur í bæ, krakkarnir sem eru í skólanum þar hafa meiri aðgang að 

húsinu, skólahúsinu sínu, það held ég persónulega, og ég held við séum öll sammála, að 

hafi rosalega mikil áhrif hér, að hér er lok lok og læs klukkan átta þrjá daga í viku og 

ekkert aðgengi um helgar, samasem, þau hafa aðeins aðgengi á laugardögum, þannig að 

það er ekkert svona, það myndast ekki svona stemning, oh höfum kósýkvöld í kvöld bara 

uppi í skóla og horfum á eitthvað mynd eða eitthvað, hvað sem það er sem þau vilja gera, 

spilum eða eitthvað (C150312, 2012:14). 
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Ástæðuna fyrir þessu takmarkaða aðgengi segja forvarnar- og félagsmálafulltrúar vera 

stjórnunarlega ákvörðun og að þetta sé eitthvað sem þau hafi í huga að vinna í (C150312, 

2012:15). Þetta takmarkaða aðgengi nemenda hefur bein áhrif á félagslíf nemenda. Það virðist 

hafa samverkandi áhrif að því minna sem er í boði af smærri viðburðum því minni er 

þátttakan í þeim stærri, en stærri viðburðirnir, böllin, eru það sem næst verður fjallað um. 

 

6.3.3 – b) Skólaböll  

Fyrsta skólaball ársins er ávallt busaballið sem er haldið kvöldið sem busavígslan fer fram. 

Margrét Sigvaldadóttir segir svona frá busaböllum og fyrirpartýum á þeim tíma sem hún var í 

skólanum (2000-2003): 

 

Já, já, það var busaball sko, en svo veit ég, þetta er náttúrulega alltaf bara ákveðin hópur 

sem tekur ákveðin hóp fyrir og þessi ákveðni hópur var held ég aðallega, svoldið eins og 

allstaðar, vinsælu krakkarnir, að þau tóku mest í gegn krakka sem þau þekktu eitthvað til 

og svo náttúrulega sætu stelpurnar. Þetta er alltaf svona. Af því það voru nú aðallega 

strákar sem voru verstu böðlarnir og svo man ég alveg eftir því ennþá hvaða stelpur voru, 

og svo var þeim boðið í partý og þær fylltar alveg dauðadrukknar og haldið á þeim á ball 

og ég man að þetta var jú líka eitthvað sem var alveg talað um sko (C020312, 2012:8). 

 

Þannig að mikil drykkja hefur fylgt þessum busaböllum frá upphafi líkt og í öðrum skólum. 

Bryndís Sigurjónsdóttir skólameistari segir frá því að þegar hún hafi mætt á þessi böll fyrst 

hafi henni verið mjög brugðið: 

 

Ég man þegar ég var þarna í fyrsta sinn, í fyrstu sinn og þá var ég bara nú svoldið 

sjokkeruð hvernig þetta var, þessi böll. En það hefur breyst rosalega mikið, það skiptir 

svo miklu máli að það er ekki reykt inni á þessum stöðum, miklu ferskara andrúmsloft og 

allt það (C050312, 2012:3).  

 

 Í dag er tekið mjög hart á allri drykkju á böllum og þá sérstaklega á busaböllunum, því 

eins og Bryndís bendir á þá:  

 

það er oft þannig að nemendur byrja að drekka í fyrsta sinn á þessu balli, eða áður en 

þetta ball er, því menn fara náttúrulega oft í einhver forpartý (C050312: 2012:3).  
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Segja má að busaballið sé þannig lokahlutinn af innvígslunni inn í óformlega hluta 

skólasamfélagsins, þar sem drykkjan er þá tákn um aðild nemenda að því. Til þess að ná 

tökum á þessu hefur skapast hefð fyrir því að skólameistari, aðstoðarskólameistari og félags- 

og forvarnarteymið mætir á böllin en það er auk þess á ábyrgð nemendafélagsins að ráða 

utanaðkomandi gæsluaðila. Öll gæsla er því mjög ströng, eins og Guðný og Sigurður félags- 

og forvarnarfulltrúar greina frá: 

 

Guðný: Núna er þetta bara eins og líkamsleit sem þú ferð í gegnum á flugvelli sko, það er 

bara leitað á þér og þeir eru með svona dót í eyranu og, 

Sigurður: Við höfum verið með mæla líka, áfengismæla (C150212, 2012:8-9).   

 

Þegar slíki áfengismælar eru notaðir eru einstaka nemendur teknir út og þeir geta ekki vitað 

fyrirfram hver þarf að blása í þá (C050312, 2012:3). Sigurður nefnir að fallið hafi dómur um 

það að ekki mætti nota áfengismælana svo að menn hafi verið að ræða um notkun þeirra en 

hann efast hins vegar ekki um notagildi slíkra mælitækja þar sem þau hafi getað boðið þeim 

nemendum sem grunaðir eru um ölvun að blása í þau og þannig getað haldið drukknu fólki úti 

(C150312, 2012:9). 

 Auk busaballsins nefna heimildamenn nokkur önnur böll en ekkert sem virðist hafa 

fest í sessi fyrir utan Glæsiballið (sjá kafla 6.3.3.c) og busaballið. Þó nefnir Margrét að hún 

hafi farið á sveitaball á þeim tíma sem hún stundaði nám við skólann (2000-2003), sem haldið 

var utan bæjarmarkanna. Þá klæddust nemendur í „sveitaleg“ föt, annaðhvort að íslenskri eða 

bandarískri fyrirmynd. Þarna átti að: „kynna borgarbörnin fyrir sveitaböllum og það semi 

tókst“ en nefnir að hún hafi sjálf alist upp í sveit og þetta hafi ekki líkst neinu sveitaballi sem 

hún þekkti. Hún nefnir að þetta hafi verið endurtekið í nokkur ár (C020312, 2012:14-15) en 

enginn heimildamanna talar um að þetta sé enn í gangi í dag.  

 Einnig talar Egill um annað ball eða skemmtun sem haldin var árlega í einhvern tíma 

sem hét Jörfagleði
170

 og hann lýsti því svona: 

 

það var rosalega bannað, af því að þetta voru bara einhverjir kikkarar sem leigðu sal og 

héldu bara risapartý [...] en það mátti ekki auglýsa þetta í skólanum. Af því að 

nemendafélagið gerði þetta ekki í nafni skólans, beint, gerði þetta í nafni skólans, notuðu 

peningana, fengu krakka úr skólanum, síðan komu líka aðrir utanaðkomandi, leigðu bara 

sal og mátti koma með eigið áfengi, bara megapartý (C200312, 2012:3). 

                                                 
170

 Heitið Jörfagleði vísar í vikivakadansleiki sem haldnir voru á 17. og 18. öld í Haukadal í Dalasýslu. Þessir 

dansleikir voru þyrnir í augum yfirvalda og voru bannaðir á fyrri hluta 18. aldar (Gunnell, 2000). 
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Jörfagleðin er líka nefnd í blaði sem gefið var út í tilefni af tíu ára afmæli skólans árið 2006, 

þar sem talað er um að það sé eitt helsta „stemnings-ballið“ sem Borghyltingar haldi (Birgir 

Örn Grétarsson, 2006:56). Skólastjórnendur hafa þó vitað af þessu balli því Egill nefnir líka 

að einhverjir kennarar hafi mætt og séð um gæslu. Þetta var svo bannað því eins og Egill 

segir: „þetta er menntaskóli, þannig að það má í rauninni ekkert vera að drekka þegar maður 

er þetta gamall“ (C200312, 2012:3).  

 Þannig virðast Borghyltingar enn vera að leita að sínum eigin siðum þegar kemur að 

ballhaldi (líkt og aðrir skólar hafa þurft að gera). Það virðist ætla að ganga hægt því veturinn 

2011-2012 voru aðeins haldin þrjú böll, busaball, Glæsiballið og lokaball. Ætlunin var að 

halda Nýársball, sem er eitt af þeim böllum sem nefnd voru í greininni um félagslífið frá 2006 

en það var hætt við það vegna lítillar aðsóknar. Þetta hefur orðið til þess að nemendurnir þora 

ekki að halda ball:  

 

krakkarnir eru alltaf að segja að bara það að halda ball er orðið, þau kvíðir fyrir því af því 

þau vita ekki hversu mikla athygli það fær eða hvort þurfi að fresta (C150312, 2012:16-

17).  

 

Einn siður hefur þó rækilega fest í sessi frá því að hugmyndin kom fram árið 2001, en það er 

Glæsiballið sem verður fjallað um næst.  

 

6.3.3 – c) Skóhlífadagar og Glæsiballið 

Árið 2001 var í fyrsta skipti haldin svokölluð forvarnarvika í Borgarholtsskóla (T080502, 

2002:5). Bryndís Sigurjónsdóttir, þá aðstoðarskólameistari, lýsti þessari viku árið 2002: 

 

... hún var núna í apríl, og þá eru uppákomur alla vikuna.... það eru alltaf einhverjar 

forvarnaruppákomur alla dagana, svo endar hún á fimmtudegi með því að það er 

Glæsiball og þá er skólinn allur skreyttur.... Þetta er í annað sinn sem við gerum þetta og 

það er náttúrulega algerlega vímulaust og það er svo gaman hvað krakkarnir fá ofsalega 

mikið út úr þessu og þau skreyta sem sé með blöðrum og dúka upp salinn og gera þetta 

allt flott og svo, bara öll skemmtiatriðin heimabúin og síðan er matur og kennararnir, við 

þjónum krökkunum til borðs og síðan er bara dansað og kennararnir og allir og þannig, 

mér hefur fundist þetta alveg mjög skemmtilegur siður. Sko, svo var árshátíð líka, og ég 

hérna, fór á árshátíðina, en þessar árshátíðir hjá þessum krökkum, þetta er bara svona eins 

og hálfgert skrall, sko. Þannig að ég sko, er nú aðeins, var nú ekki par, nei, en þetta átti að 
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hafa farið alveg sérlega vel fram, en ég var þarna og hugsaði með mér alveg vá... En svo 

fannst mér þetta hins vegar alveg, þannig að ég legg til næst að þetta verði árshátíðin 

(T080502, 2002:4-5). 

 

Eins og þarna kemur fram var önnur árshátíð haldin á vegum nemendafélagsins á þessum 

tíma. Bryndís nefnir að þar hafi verið mikil drykkja á meðan þetta Glæsiball var vímulaust, 

enda haldið í lok forvarnarviku. Leikurinn var svo endurtekin ári síðar og þáverandi 

forvarnarfulltrúi lýsti aðdragandanum í grein sem birtist í Morgunblaðinu: 

 

Nú stendur yfir undirbúningur fyrir Glæsiball 2002. Að þessu sinni stöndum við frammi 

fyrir alveg nýjum vandamálum. Í fyrra var aðalmálið að fá fólk til að mæta. Núna vitum 

við ekki hvernig í ósköpunum við eigum að koma fólkinu fyrir, því það lítur út fyrir að 

„allir“ ætli að mæta. Hljómsveitin Jagúar mun spila fyrir dansi, okkur öllum til mikillar 

gleði, og búið er að stofna skólahljómsveit með nemendum og kennurum sem mun einnig 

spila nokkur lög. Orðrómur er í gangi um að sjálfur skólameistarinn ætli að taka lagið! 

Hér ríkir tilhlökkun og gleði og ef þetta eru ekki forvarnir, þá veit ég ekki hvað! (María 

Pétursdóttir, 2002:34).  

 

 Hér höfum við orð og lýsingar starfsmanna skólans og augljóst að mikið stolt ríkti yfir 

þessari nýjung í íslenskum framhaldsskólum. Margrét Sigvaldadóttir segir einnig frá 

Glæsiballinu, en að þessu sinni frá hlið nemandans: 

 

Já, sko, ég held að Glæsiballið sé einmitt hérna, ekki það, mér fannst það kannski ekki 

helsti viðburðurinn en það er einna sérstakast fyrir skólann sem að allaveganna, ég veit nú 

reyndar ekki hvenær það byrjar en það er ekki haldið í fyrsta skipti þegar ég byrja og ég 

veit ekki betur en það sé haldið ennþá og það sem er kannski mest sérstakt við þetta er 

það að þetta er haldið í skólabyggingunni á bara virku kvöldi og það náttla er alveg 

bannað að drekka sem er náttla alltaf verið að reyna að passa uppá, þar sem var alltaf 

svoldið mikið fyllerí á þessum framhaldsskólanemum, og er náttla að þetta er haldið í 

semsagt stóra glersalnum í semsagt Borgó og hérna, þetta hét náttla Glæsiball og það er 

svona galakvöld, allir mættu í sínu allra, allra fínasta pússi og ég man að ég hafði þvílíkt 

fyrir því, ég fór reyndar bara einu sinni, hafði alveg þvílíkt fyrir því að redda mér sko 

síðkjól sem að er ekki eitthvað sem að ég fer í yfirhöfuð, sko, en ég hefði bara ekkert 

fittað inn hreinlega ef að ég hefði ekki mætt í mínu allra fínasta (C020312, 2012:1). 
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 Þrátt fyrir að Margrét hafi ekki verið tilbúin að segja að Glæsiballið hafi verið helsti 

viðburðurinn í skólasamfélaginu viðurkennir hún þó að þetta hafi verið eitt af því sem 

einkenndi Borgarholtsskóla. Margrét nefnir einnig, eins og fram kom í fyrri lýsingum, að 

Glæsiballið hafi verið tilraun til þess að hafa hemil á drykkju nemenda sem er stöðugt 

áhyggjuefni skólastjórnenda. Eitt af því sem er sérstakt við frásögn Margrétar, sem var 

nemandi við skólann frá 2000-2003, er að samkvæmt henni var ballið ekki haldið í fyrsta sinn 

þegar hún er í skólanum. Þetta er einmitt eitt af einkennum tilbúinna hefða: til þess að tilbúin 

hefð gangi upp þurfa þeir sem upplifa hana að líta á hana sem hefð (sjá kafla 2.4). Hefð er 

ekki eitthvað sem er gert í fyrsta sinn og ef orð Margrétar eru tekin gild hefur þetta Glæsiball 

strax í upphafi orðið að viðtekinni hefð, að minnsta kosti í augum nemenda. 

 Ætlun Bryndísar sem nefnd er hér að framan, að Glæsiballið yrði árshátíð nemenda 

gekk eftir, í dag er Glæsiballið eina árshátíð nemenda í Borgarholtsskóla. Það er enn haldið 

innan veggja skólans og er enn vímulaus skemmtun. Þemadagarnir sem haldnir eru í 

aðdraganda ballsins kallast þó ekki lengur forvarnarvika eins og árið 2002 þó enn séu í boði 

nokkrir viðburðir sem tengjast þessum uppruna þeirra (sjá dagskrá Skóhlífadaga 2012 í 

viðauka 6.3). Í dag kallast þessi þemavika Skóhlífadagar og fékk höfundur tvær ólíkar 

skýringar á þessu heiti. Önnur kom frá starfsmönnum skólanna og vísar í uppruna skólans en 

hér er útskýring Bryndísar skólameistara á heitinu: 

 

þeir eru kallaðir Skóhlífadagar vegna þess að hérna áður fyrr þegar skólinn var stofnaður 

var ekki búið að ganga frá lóðinni og það var sandur og skítur og við vorum með þessar 

bláu skóhlífar og það kom eitthvað til út af því, að það er ástæða þess að þeir eru kallaðir 

skóhlífardagar; síðan var það þannig hér að menn ganga ekki á útiskónum inni, enda er 

skólinn mjög hreinn og áberandi, þannig, snyrtilegur. Og það hefur tekist að halda því, 

einn og einn sem að maður er að segja að fara úr skónum, sem að reynir að brjóta 

(C050312, 2012:4).
171

 

 

Þarna er líka útskýrð ein af skólareglunum sem gilda í skólanum. Ætlast er til að allir hvort 

sem það eru nemendur, kennarar eða gestir fari úr skónum þegar komið er inn í skólann og 

setji í þar til gerðar skóhillur sem staðsettar eru í anddyri skólans
172

 líkt og greint var frá í 

kafla 6.2. Þannig er heitið sjálft leið til að hefðgera Skóhlífadagana, þar sem vísað er aftur í 

fortíð og endurtekningin svo notuð til að styrkja þá í sessi (sjá kafla 2.4). Hin skýringin sem 

                                                 
171

 Sambærilegt svar fékkst hjá forvarnar- og félagsmálafulltrúum skólans (C150312, 2012:3). 
172

 Ef yfirlitsmynd af skólanum í viðauka 6.1 þá eru skóhillurnar staðsettar á svæðinu á milli bóknámshúsins og 

húsins sem hýsir meðal annars skrifstofur skólans. 
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höfundur fékk hefur hins vegar ekki sömu tilvísun í fortíðina. Egill Kaktus útskýrir heitið 

svona: 

 

Skóhlífadagar af því það er, þú veist, koma svona utanaðkomandi kennarar og það á að 

vera á sokkunum inni í skólanum, en utanaðkomandi kennarar fara bara í skóhlífar og það 

er fólk labbandi um á skóhlífum, Skóhlífadagar (C200312, 2012:2). 

 

Athyglisvert er að sjá að á meðan starfsmenn nota þetta tækifæri til þess að benda á og útskýra 

reglur skólans þá notar Egill þess í stað augljósustu skýringuna: þær skóhlífar sem eru 

sýnilegar innan skólans í dag.   

 Þrátt fyrir að ekki sé lengur talað um þemadagana í skólanum sem „forvarnarviku“ er 

Glæsiballið sem haldið er í lok þeirra enn vímulaust líkt og nefnt var að framan. Einnig sjá 

kennarar enn um að þjóna nemendum til borðs og allir mæta í sínum bestu fötum. Nú ganga 

nemendur þó lengra í skreytingunum. Það nægir þeim ekki lengur að blása upp blöðrur og 

dúka borð, líkt og fyrstu árin (sjá mynd 6.13), þannig reyna nemendur að setja sitt mark á hefð 

sem er í raun skipulögð af yfirvaldinu. Hér fer á eftir lýsing Egils Kaktusar á skreytingunum 

sem voru á Glæsiballinu árið 2012: 

 

en þetta er alltaf að verða flottara og flottara, voru með kastara fyrir utan, svona róbóta út 

um allt, svona kastara, og snjór út um allt, ógeðslega flott og snjókoma og ógeðslega flott 

að horfa á þetta, svo náttúrulega, ég veit ekki, það er rauður dregill.... Íslistaverk og hérna, 

æi, stendur Borgó í klaka og fordrykkur og svona (C200312, 2012:2). 

 

Auk veglegri skreytinga hafa skemmtiatriðin verið uppfærð. Enn tíðkast að bæði nemendur og 

kennarar komi með sín skemmtiatriði og mikill metnaður er lagður í þau. Til dæmis gera 

nemendur Glæsiballsmyndband sem sýnt er um kvöldið (C200312, 2012:2).
173

 Auk þessara 

atriða eru líka aðkeypt skemmtiatriði (C150312, 2012:12). 

 Þrátt fyrir aukin metnað í allri umgjörð ballsins greina forvarnar- og 

félagsmálafulltrúar aftur frá því að áhuginn fari síst vaxandi meðal nemenda: 

 

Sigurður: Hvað varðar Glæsiballið þá var þetta forvarnarfulltrúinn og 

félagsmálafulltrúinn sem var á þeim tíma sem kom með þetta, þetta hefur verið svona 

einkenni skólans, Glæsiballið, og er mjög vinsælt og komast færri að en vildu á þeim 

                                                 
173

 Mikill metnaður er lagður í gerð þessara myndbanda. Myndband ársins 2012 var paródía af vinsælli 

unglingamynd Twilight og var um 14 mínútur að lengd (Glæsiballsmyndbandið, 2012). 
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tíma, en í dag er það þannig að síðustu skiptin hefur verið töluvert óskað eftir því að fara 

með árshátíðina eitthvað út úr húsi. Stjórnendur hafa viljað halda því hérna innan húss og 

það hefur verið á.... en þannig að það hafa kannski verið aðeins færri undanfarið í þessu 

af því að sum hafa verið að svona, ja, verið að mótmæla að þetta skuli vera hérna og það 

hafa kannski, eftir skemmtiatriðin, það hefur fækkað svoldið, og menn hafa kannski farið 

annað og ég svona þykist vita hvert þau eru að fara þá og það er það sem ég sé svona, og 

við, sé helsta breytingin á því. Þeim viðburði.  

Guðný: Já, stemningin fyrir því hefur algerlega, svona, dalað. 

Sigurður: Og minnkað, það eru færri en hafa verið, undanfarin ár, hafa samt alveg verið 

og verið fínt. Fram að í rauninni að skemmtiatriðin eru búin, sko, þá hafa verið örfáir sem 

hafa verið eftir og slíkt sko (C150312, 2012:11-12).  

 

Ástæðan að baki minnkandi áhuga virðist því tengjast því að nemendur vilja fá að halda 

árshátíð annars staðar. Bryndís skólameistari greinir frá ástæðunni fyrir því að þetta hefur ekki 

verið leyft: 

 

Já, ég veit að það hefur verið víða í skólum, þegar krakkarnir hafa verið að biðja um að hafa 

þessar árshátíðir sem að eru að vilja hafa einhversstaðar úti í bæ, þá er það drykkja og eitthvað 

svona í kringum það. Okkur hefur tekist ennþá að halda þessu svona, en það verður alltaf svona 

smá suð um það, en þau settlast alltaf á það að hafa þetta svona (C050312, 2012:5). 

 

Þannig er ástæðan fyrir því að nemendum er ekki leyft að fara með árshátíðina út úr húsi í 

raun sú sama og þegar tekin var ákvörðun um að hún yrði innanhússhátíð, það er verið að 

vinna markvisst gegn drykkju nemenda og drykkja er eitthvað sem getur gefið neikvæða 

mynd af skólanum út á við og því gera skólastjórnendur, eins og í öðrum skólum, sitt besta til 

að hafa hemil á drykkju nemenda sinna á þeim viðburðum sem haldnir eru undir nafni 

skólans. Ímynd skólans skiptir einnig máli í því sem næst verður rætt um, en það er í 

samskiptum Borgarholtsskóla við aðra framhaldsskóla þar sem við sjáum ef til vill best 

sérkenni og hefðir skólans. 

 

6.3.3 – d) Samskipti milli skóla  

Líkt og fram kom í kafla 5.3.1.3 er sá vettvangur, þar sem fleiri en einn framhaldsskóli á í 

samskiptum, þær keppnir sem þeir taka þátt í. Hjá íslenskum framhaldsskólum eru stærstu 
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keppnirnar þrjár, spurningakeppnin Gettu betur, Söngkeppni framhaldskólanna og loks 

ræðukeppnin Morfís, líkt og fram hefur komið (sjá kafla 5.3.1.3 – C).  

 Þar sem verið er að etja kappi á slíkum vettvangi er eðlilegt að rígur myndist á milli 

þeirra hópa sem taka þátt. Borghyltingar, eins og nemendur skólans kalla sig, hafa átt nokkuð 

góðu gengi að fagna í Gettu betur. Þeir kepptu í fyrsta sinn í úrslitum árið 2001 gegn 

Menntaskólanum í Reykjavík og þar mættust yngsti og elsti framhaldsskóli landsins en sá 

yngri varð undir í þeirri viðureign. Borgarholtsskóli keppti svo aftur til úrslita í Gettu betur 

árið 2004. Í það skipti var mótherjinn Verslunarskólinn. Á úrslitakvöldinu hafði hvor skóli 

fyrir sig samið lag um andstæðingana (Pétur Blöndal, 2004:6) og sungu þau hástöfum áður en 

útsending hófst. Lag Verslunarskólanemenda var á þessa leið: 

 

Versló er kominn að kveða burt Borgó 

að kveða burt leiðindin, það gerir hann. 

Hann hefur sagt mér að senn komi sigur, 

sólskin í Versló og blómstur á tún. 

 

Á meðan sungu Borghyltingar lag sem kvengerði andstæðingana: 

 

Ein lítil, tvær litlar, þrjár litlar gellur. 

Fjórar litlar, fimm litlar, sex litlar gellur. 

Sjö litlar, átta litlar, níu litlar gellur. 

Tíu litlar tapsárar gellur. 

 

Þessir textar sína vel það keppnisskap sem ríkir á milli skólanna þegar þeir mætast á þessum 

vettvangi. Borghyltingar töpuðu þó fyrir Verslunarskólanum í bráðabana þetta kvöld (Pétur 

Blöndal, 2004:6). Þeir mættu hins vegar tvíefldir til leiks árið 2005 og slógu Menntaskólann í 

Reykjavík úr keppni það ár. Lið Borgarholtsskóla sigraði svo lið Menntaskólans á Akureyri í 

úrslitaviðureigninni og það ár sigraði yngsti framhaldsskóli landsins í Gettu betur.  

 Þessi velgengni skólans í Gettu betur hefur skapað stemningu fyrir keppninni innan 

hans. Málfundafélag skólans sér um allan undirbúning fyrir keppnirnar, en með aðstoð 

kennara, Alexander Harðarson greindi frá því hvernig staðið var að því að velja í liðið sem átti 

að keppa fyrir hönd skólans: „Það var einn kennari sem tók þetta að sér... Kennarinn valdi, 

hann sá svona hverjir voru líklegir“ (C090312, 2012:5-6). Í þessu vali fólst að þeir sem áhuga 
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höfðu voru látnir svara spurningum. Þar sem kennarinn sem tók þetta að sér var sögukennari 

voru spurningarnar flestar á því fræðisviði (C090312, 2012:6). 

 Mikils stolts gætir hjá Bryndísi skólameistara yfir velgengni nemendanna í keppninni: 

 

Nú það hefur alltaf verið dáldið í kringum Gettu betur og okkur hefur vegnað vel þar.... 

ein af fáum skólum sem hafa unnið MR, unnum þá í tvígang þannig að það var dáldið 

gott (C050312, 2012:7).  

 

Nemendur sjálfir sýna líka einskonar „þjóðarstolt“ á slíkum keppnum: lið Borgarholtsskóla 

atti kappi við lið Menntaskólans í Hamrahlíð þann 9. mars 2012. Þegar útsending hófst lögðu 

Borghyltingar hægri hönd á brjóst sér og sungu eftirfarandi lag: 

 

Borgó er skólinn sem ávallt þú geymir, 

Borgó í huga þér hvar sem þú ferð. 

Borgó er skólinn sem ungann þig dreymir, 

Borgó er skólinn sem lífið þér gaf.
174

 

 

Þetta stolt sem sést í textanum (þar sem Borgarholtsskóla er gefið sama merki og Íslandi) er 

að mörgu leyti eðlilegt, því segja má að hvergi tilheyri nemendur framhaldsskólanna jafn 

mikið sínum hópi og þegar þeir mæta öðrum sem ekki tilheyra honum (sjá einnig kafla 5.3.1.3 

– c). Birgir Örn Grétarsson, nemandi í Borgarholtsskóla, komst svona að orði um þessi mál 

árið 2006: 

 

Fólki finnst fátt skemmtilegra en að styðja skólann sinn vel og dyggilega til sigurs gegn 

öðrum framhaldsskólum. Þá fyrst kemur skólastoltið í mönnum og ótrúlegustu karakterar 

taka sig til á svona viðburðum og peppa sig upp í að hvetja allan tímann þar til 

raddböndin gefa sig og andlitið er orðið eins og vatnsmelóna á litinn (Birgir Örn 

Grétarsson, 2006:58). 

 

Eins er þetta stolt mikilvægt fyrir ímynd skólans út á við. Þetta eru skólastjórnendur vel 

meðvitaðir um, eins og fram kom í viðtali við forvarnar- og félagsmálafulltrúanna: 

 

Sigurður: ...nú var Gettu betur í sjónvarpinu um daginn og þá höfðu skólastjórnendur 

gríðarlegar áhyggjur af því að stemningin yrði ekki nægilega góð í sjónvarpinu. Hringdu í 

                                                 
174

 Þarna vísa nemendur í lag Magnúsar Þórs Sigmundssonar, „Ísland er land þitt.“ 
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okkur og,  fengum tölvupóst og höfðu miklar áhyggjur af að það var ekki búið að klappa 

af í matsalnum og peppa þetta upp, sko. Það yrðu ekki nein, sko, skemmtiatriði, af því að,  

miðað við það sem hann er að segja sko, þetta er auglýsing fyrir skólann, þetta selur, að 

það sé góð stemning og svona, þá þarf stemninguna (C150212, 2012:15). 

 

Eins og þarna kemur fram er sjaldan jafn mikilvægt að samstaða nemenda sé sýnileg og á 

þessum vettvangi, þar sem öll þjóðin fylgist með.  

 Önnur keppnin sem er sýnileg hinu ytra samfélagi er Söngkeppni framhaldsskólanna, 

sem Borghyltingar sigruðu árið 2010. Bryndís skólameistari segir svo frá: 

 

Svo eru alltaf svoldið, sko, spenningur í kringum söngvakeppnina, þau eru með, það er 

svona undan gert hér, einhvern tíma var það þarna í, þar sem að Austurbæjarbíó var, eða 

þar.... Já, já, síðan er það, og við unnum hana í, ekki í fyrra heldur hittífyrra (C050312, 

2012:6). 

 

Líkt og þarna kemur fram eru haldin undankeppni innan skólanna, þar sem valinn er fulltrúi 

eða fulltrúar nemenda í keppnina. Hún hefur verið vegleg og virðist ekkert vera til sparað. 

Meðal annars má nefna að árið 2006 var hún haldin í Vetrargarðinum í Smáralind (Birgir Örn 

Grétarsson, 2006:57). Árið 2012 var hins vegar tekið upp á þeirri nýbreytni að tólf lög voru 

valin úr þeim lögum sem sigruðu í innanskólakeppnunum til að taka þátt í úrslitakvöldinu sem 

sýnt var í beinni útsendingu í Ríkissjónvarpinu, fram fór símakosning og niðurstöður úr þeirri 

kosningu ásamt kosningu dómara réði því hvaða lög voru valin. Lag Borgarholtsskóla komst 

ekki áfram í úrslit og það á eftir að koma í ljós hvaða áhrif þetta hefur á áhuga nemenda fyrir 

þessari keppni. 

 Síðasta atriðið í þessari umfjöllun um samskipti skólanna er ræðukeppnin Morfís. 

Þessi keppni er ólík hinum í einu grundvallaratriði, líkt og Guðný forvarnar- og 

félagsmálafulltrúi benti á: „Morfís og Gettu betur, sem er svona, sérstaklega kannski Morfís á 

vegum nemendafélagsins, Gettu betur kannski pínu miðað út frá skólanum“ (C150312, 

2012:6). Morfís er ekki sjónvarpað eins og hinum tveim keppnunum, hún snýst því ekki jafn 

mikið um að sýna sig fyrir hinu ytra samfélagi, enda eru keppnirnar haldnar innan skólanna 

og hefur verið haldin í Borgarholtsskóla (C150312, 2012:4). Snýst þessi keppni því aðallega 

um samskipti á milli tveggja framhaldsskóla og þegar slík samskipti eiga sér stað getur komið 

til árekstra, líkt og fram kom í kafla 5.3.1.3 – C hér að framan. Ein slík keppni fór fram á milli 

Borgarholtsskóla og Fjölbrautaskóla Vesturlands föstudaginn 7. nóvember 2008 og í 
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umræðum sem fram fóru á samskiptavefnum Huga í kjölfarið sunnudaginn 9. Nóvember 2008 

kemur fram að ýmislegt hafi gengið á á þessum vettvangi: 

 

hreidmar: Þrír nemendur FVA voru með áfengi inn í sal og var hent út. Einhverjir 

stuðningsmenn úr báðum skólum voru ölvaðir og ákvað var að henda út öllum 

stuðningsmönnum nema fimm úr hvoru liði, að meðtöldum þjálfurum. Ég var einn af 

þessum fimm sem voru þarna inni verð að segja að framkoma námsráðgjafa og 

forvarnarfulltrúa Borgarholtsskóla var algjörlega óásættanleg og vildu þau kenna FVA 

alfarið um allt. 

... 

kvensnift: ég var þarna... málið var að það voru nokkrir í fva sem voru drukknir og það 

var ekki liðið... það voru kannski einhverjir úr borgó líka fullir en ég sá allavega engan.. 

Forvallafulltrúarnir [!] sáu sér ekki annað fært en að skipa krökkunum að fara af því að 

það var ekki hægt að láta alla blása... FVA krakkarnir pissuðu utan í Borgarholtsskóla, 

þau blönduðu áfengi inná klósetti, þau kveiktu í klósettpappír og stífluðu klósettin okkar. 

Þau voru með kjaft við kennara og nemendur og virtu ENGAR reglur hjá okkur, þau gátu 

ekki einu sinni farið úr skónum. Þess vegna fór hálf keppnin undir luktum dyrum fyrir 

utan dómara, tímavarða, þjálfara og 5 úr sitthvorum skólanum (hreidmar og kvensnift, 

2008). 

 

 Eins og þarna kemur fram gekk á ýmsu þetta föstudagskvöld. Virðast nemendur FVA 

hafa gert í því að brjóta gegn reglum skólans en eins og fram kom í kafla 5.3.1.3 er slíkt ekki 

einsdæmi. Almennt virðist vera sem samskipti milli skólanna verði hvað grimmilegust á 

þessum vettvangi, vettvangi þar sem engir utanaðkomandi fá aðgang. Því virðist vera minni 

þörf en ella á því að sýna á sér sínar bestu hliðar.  

 Á þessum samkomum sem hér hafa verið ræddar skiptir greinilega miklu máli að 

nemendur komi fram sem ein heild en til þess að slíkt gangi upp er nauðsynlegt að slík heild 

sé til staðar innan skólans. Þessi sameining sem hefur áður verið rætt um sem nemendur sýna 

út á við er auðvitað sprottin úr þeirri samstöðu sem myndast við þátttöku í félagslífinu, en það 

er það sem fjallað verður um í næsta hluta. 

 

6.3.3 – e) Þátttaka í félagslífinu 

Líkt og fram hefur komið stunda margir og ólíkir hópar nám við Borgarholtsskóla. Fjölbreytt 

nám er í boði og nemendur eru á öllum aldri. Líkt og fram kom að framan er þessi 
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fjölbreytileiki eitthvað sem skólastjórnendur eru stoltir af og hann er undirstrikaður með 

mislitum húfum á hinni opinberu útskrift. Þrátt fyrir að ástæða sé til að vera stoltur yfir 

fjölbreytileikanum fylgir honum þó viss atriði sem þarf að varast. Í umfjöllun um fyrsta 

fjölbrautaskólann í kafla 5.3 hér að framan er nefnd tillaga Jóhanns S. Hannessonar um 

skipulag fjölbrautaskóla (sjá kafla 5.3.III.a) en eitt af því sem hann tók sérstaklega fram þar 

var að fjölbrautaskólar mættu ekki aðeins verða samsafn ólíkra skóla undir sama þaki. Það er 

þó þetta sem virðist hafa gerst í Borgarholtsskóla líkt og Hanna Björg, forvarnar- og 

félagsmálafulltrúi greinir frá: 

 

Sko, það er eitt sem að þarf að hafa í huga, ég veit ekki hvort þú ert búin að kynna þér það 

eða hvernig, jú, að Borgarholtsskóli er í rauninni tveir skólar, bóknám og verknám.... sko 

við gerum það ekki [skiptum skólanum], við gerum það náttúrulega landfræðilega, 

verknámið er í öðrum skála, en það er, af því að það verður eiginlega að horfa á það þegar 

er verið að skoða virkni í félagslífinu, að verknámsnemendur eru allaveganna, þeir eru, 

bæði eru þeir í rauninni annars staðar, þeir taka kaffitíma á öðrum tímum [...]. Já, eru með 

allt öðruvísi kerfi og allt öðruvísi allt, og þeir eru líka með, það er líka svoldið af eldri 

nemendum sem koma, skiluru hvað ég er að meina? Og því eldri sem að nemandinn er 

því minni samleið á hann með félagslífi nemenda, eðlilega. Þannig að tilfellið er að 

félagslífið hefur svoldið hverfst um bóknáms og listnámsnemendur. Þrátt fyrir tilraunir til 

þess að virkja verknámsnemana, það hefur bara ekki tekist, hvort sem að tilraunirnar hafi 

bara ekki verið nógu ákafar eða hvað, það hefur bara ekki tekist (C150312, 2012:4-5). 

 

 Verknámsnemendur er í raun á allt öðrum stað innan skólans, líkt og sést í viðauka 

6.1. Þessi fjarlægð er eitthvað sem Margrét Sigvaldadóttir fann fyrir á árunum 2000-2003 

þegar hún gerði sjálf tilraunir til að breyta þessu á meðan hún sat í nemendaráði, en án 

árangurs: 

 

... ég man það var eitthvað reynt en einhverra hluta vegna var það ekki alveg að ganga 

alveg nógu vel þó að, þú veist það var ekki þannig að, þetta var alltaf allt í góðu en þetta 

var bara svona.... Já, það var ekki af því að við vildum ekki umgangast þau og öfugt, 

skiluru, það var ekkert þannig í gangi en ég veit ekki, þau höfðu náttla líka, nú segi ég 

alveg þau, sko, já, já, að þau höfðu náttla líka soldið sitt félagslíf (C020312, 2012:3) 

 

 Eins og þarna kemur fram var þessi skipting ekki byggð á meðvitaðri ákvörðun, það 

þróaðist svona, líklega vegna fjarlægða á milli kennslurýma. Eins og Margrét nefnir líka þá 
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voru þeir sem voru í verknáminu líka með sitt eigið félagslíf, einn slíkur viðburður voru 

svokallaðir Bíladagar, sem voru haldnir í fyrsta sinn 19.-21. september 2007 (Mafían, 

2008:44) og voru líka haldnir á haustönn 2008 og vorönn 2010 (Heimasíða 

Borgarholtsskóla). Þrátt fyrir að hafa aðeins verið haldnir í þessi þrjú ár má sjá af svörum 

viðmælenda að þeir voru þegar orðnir að (tilbúinni) hefð eins og Guðný, forvarnar- og 

félagsmálafulltrúi sagði frá: 

 

Guðný: Var hérna um tíma svona Bíladaga uppákoma á haustin alltaf, en það hefur ekki 

verið núna og ég held að það hafi ekki verið í fyrra, það var áður en ég byrjaði að sinna 

þessu svona. En þá einmitt voru þeir nemendur miklu sýnilegri heldur en í öðrum 

uppákomum sem við höfum (C150312, 2012:5). 

 

Þarna kemur líka fram að verknámsnemendurnir eru yfirleitt ekki sýnilegir í öðrum hátíðum 

og viðburðum skólasamfélagsins. Þetta viðhorf til Bíladaga sem hefðar kemur einnig fram hjá 

Agli Kaktusi þegar hann lýsir því sem fram fór þessa daga: 

 

Jú það voru Bíladagar, það er alltaf [...] það bara koma gaurar með bílana sína, af því að 

gaurarnir í bílagreinunum eiga annaðhvort druslur, ljóta bíla, eða ógeðslega flotta bíla, 

ógeðslega dýra og skulda bankanum alveg milljónir, og það er hávaðakeppni og það er 

look keppni og það er sprautukeppni og kvartmíla og hraðaakstur og svona sem þeir eru 

að keppa í (C200312, 2012:22). 

 

Auk þess sem þarna kemur fram að Bíladagar séu „alltaf“ er líka augljóst, eins og hjá 

Margréti hér að framan að bóknámsnemendur líta á verknámsnemendurna sem „hina.“ 

 Það er þó annar hópur í skólanum sem er í sérstakri hættu á að vera álitnir „hinir,“ og 

það eru nemendur á sérnámsbrautinni. Það er hins vegar opinber stefna að gæta þess að 

nemendur þar séu sem mest með í félagslífinu eins og forvarnar- og félagsmálafulltrúarnir 

bentu á þegar þau voru spurð um þátttöku þeirra: 

 

S: Hún er mjög góð.  

G: Ef að þeim er gefinn kostur á því þá mæta þau mjög vel. 

S: Já, já, á böll og allt, á alla viðburði, reyna að, eru mjög framarlega í öllu 

H: Þau eru bara  
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S: Það er einmitt farið sérstaklega inn á það að, þegar tekið er á móti nýnemum hérna í 

skólanum, að taka vel á móti þeim, að taka þeim eins og þau eru. Og segja líka nei, ef það 

er verið að ganga of langt eða eitthvað svoleiðis, snertingar og eitthvað svoleiðis. 

G: Þau eru líka á þannig staðsetningu í skólanum, þau eru í miðjum gangi á annarri hæð, 

þannig að þau eru mjög miðsvæðis í skólanum í raun og veru, þannig að það er, já, já, 

algjörlega, þau eru alltaf hluti af félagslífinu og uppákomum sem að eru, sko. 

 

Þrátt fyrir þetta taka aðrir viðmælendur eftir því að sérnámskrökkum býðst ekki alltaf að taka 

þátt í öllum viðburðum, til dæmis segir Egill Kaktus svo frá: 

 

Þau eru með í sumu, þau eru með í Skóhlífardögunum, þá eru þau ekki bara í tímum, þau 

eru í einhverjum leiklistartímum og svona og jú ég hef komið að kenna þeim þá einhvern 

tíma, þau eru ekki í þessum, hvað segir maður, ekki í þessum námskeiðum sem eru á 

Skóhlífardögum (200312, 2012:19). 

 

Þarna fá þau breytingu á sínu hefðbundna starfi en fá ekki sama val og aðrir nemendur 

skólans á Skóhlífadögum. Hins vegar verður að taka til greina að nemendur á 

sérnámsbrautinni eru margir með skerðingar sem myndu gera þeim erfitt fyrir að taka fullan 

þátt í félagslífinu. En líkt og Egill Kaktus bendir á þá eru líka fatlaðir nemendur við nám í 

skólanum sem ekki eru með skerta greind og oft eru þeir flokkaðir með nemendum 

sérnámsbrautar af öðrum nemendum skólans:  

 

en það er svo mikið sko, þetta hræðsla við fatlaða, það er þarna einn gaur úr Mosó sem að 

keyrir voða mikið á milli og spjallar við alla [...] keyrir eitthvað og sest við borð hjá 

einhverjum gellum eða eitthvað, þá er hann bara ignoraður, af því að þau þora ekki að tala 

við hann [...]. Á ég að tala við hann eins og hann sé þroskaheftur, alveg „eertu einn úúti 

að skeemmta þér?“ Þessi gæi sko, sem að enginn þolir, það vill ENGINN láta tala svona 

við sig, hvort sem að maður er í hjólastól eða þroskaheftur eða bara þú veist 

kynþroskaheftur eða bara hálfdauður, það vill enginn láta tala svona við sig, það á að tala 

við fólk sem jafningja, eða á að tala við hann eins og jafningja, er hann skemmtilegur, er 

hann vitlaus, hvað á ég að gera? (C200312, 2012:18). 

 

Þarna kemur fram áhugaverður punktur hjá Agli: óttinn við hið óþekkta, nokkuð sem mætti 

mögulega leysa ef allir tækju meiri þátt í félagslífinu. En öll þessi hópaskipting innan skólans 
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hefur mikil áhrif og þá sérstaklega á hversdagslífið innan skólans og það er það sem verður 

fjallað um næst. 

 

6.3.3 – f) Hversdagslífið í skólanum 

Afleiðing af „hverfaskiptingunni“ í Borgarholtsskóla er viss „borðamenning“ innan hans í 

matsal skólans (sjá yfirlitsmynd af skólanum í viðauka 6.1, sjá einnig kafla 5.3.1.3 – e) sem 

var strax sýnileg á námsárum Margrétar Sigvaldadóttur 2000-2003. Hún tók eftir að 

verknámsnemendur höfðu sína eigin aðstöðu í sínum byggingum þrátt fyrir að aðeins væri 

einn matsalur í skólanum:  

 

... þau nenntu ekkert endilega að koma upp, þetta er náttúrulega pínu spotti að labba og 

svo náttla héldu þau bara sinn hóp þar, og ég veit ekki, fóru bara upp og sóttu mat og fóru 

svo aftur niður [...] ég veit ekki hvort þeim leið ekki eins og þau væru velkomin en ég 

held að það hafi ekki verið málið, ég held frekar að bara þau héldu sinn hóp. Og það hefði 

heldur ekkert þýtt fyrir mig að tölta þarna niður og bara hæ má ég borða hádegismatinn 

minn með ykkur (C020312, 2012:3).  

  

Margrét nefnir þó að nemendur hafi verið hvattir til þess að blanda geði við nemendur af 

öðrum brautum en hvatningin hafi þó ekki haft mikil áhrif og þeir sem voru henni samferða í 

náminu héldu líka hópinn þótt reynt væri að koma í veg fyrir að ákveðnar brautir tækju yfir 

ákveðin borð (C020312, 2012:15).  

 Þessi skipting hefur ekki horfið eða minnkað á þeim árum sem liðið hafa síðan 

Margrét var við nám í skólanum. Eins og oft vill verða í framhaldsskólum þar sem ekki er 

bekkjarkerfi taka nú einstaka hópar yfir ákveðin borð eða svæði innan sameiginlegs rýmis 

skólanna (sjá kafla 5.3.1.3 – e) og til dæmis segir Alexander Harðarson að hans vinahópur 

hafi alltaf setið á sama borði: 

 

... það er kannski svolítið skemmtilegt að segja frá því að við sátum alltaf á sama stað í 

matsalnum, og það litla sem eimir af þessum vinahóp ennþá og það náttla endurnýjast 

situr þar ennþá. Enda erum við með grúppu á facebook sem heitir Fremsta borðið, það er 

semsagt borðið við hérna sjoppuna, þannig að við sátum bara beint á móti sjoppunni 

(C090312, 2012:2).  
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Það sem er skemmtilegt við þennan hóp sem hann nefnir að sé á facebook er að alltaf eru 

einhverjir nýir að bætast þar við og nefnir hann að í dag þekki hann fæsta meðlimi hópsins em 

engu að síður eiga þeir allir sameiginlegt að hafa setið á þessu borði þegar þeir stunduðu nám 

í Borgarholtsskóla. Segja má að borðin séu að sumu leyti sambærileg við bekki og félög, þar 

megi finna hópa innan skólasamfélagshópsins.  

 Egill Kaktus situr líka á þessu sama borði í matsal Borgarholtsskóla og hafði margt að 

segja um borðamenninguna í skólanum, meðal annars þetta: 

 

Við sátum á þessu borði. Svo sat elítan, sem sagt þotuliðið, sem sagt gaurarnir sem voru í 

nemendaráðinu þá, nemendafélaginu, alveg hinum megin í sömu röð, það eru svona þrjár 

raðir, við gluggann, miðjan og svo við stóra gluggann, og fremsta borðið er næst 

sjoppunni, í miðjunni. Þotuliðið sat hinum megin, af því að það var styst fyrir það að 

labba, löbbuðu bara út af sinni skrifstofu og settust síðan þar bara, voða kósý og keyptu 

örugglega ekkert í sjoppunni, þannig séð. Svo breyttist það, elítan hætti að sitja þarna og 

byrjaði mikið meira að sitja bara inni á skrifstofu hjá sér [...]. Það er semsagt fremsta 

borðið, þá sit ég þar, og svo voru svo margir, ótrúlega margir komnir að það var ekki 

hægt að sitja við borðið lengur að listafólkið [...] sem sat við hliðina á okkur fóru að færa 

sig sem sagt út í enda gluggamegin, ekki sem sagt salarmegin, heldur gluggamegin, við 

endann þar, og þá voru þessi tvö borð sem voru listaborðin... svo eru busarnir komnir 

núna með sitt borð sem er, sérnámsbrautin er með borðið sem að elítan sat á, eitt eða tvö 

borð frá því er busacrewið, allir alveg helbakaðir með derhúfur og svo er þeir sem voru 

busar síðast, þeir sitja á fremsta borðinu við sviðið, salarmegin, þar sitja þau yfirleitt 

(C200312, 2012:12-13). 

 

Þannig virðast flestir bóknámsnemendur vera komnir með sitt svæði í matsal skólans í dag. 

Borðamenningin er það fyrirferðamikil að hún fer ekki fram hjá neinum sem eyðir einhverjum 

tíma á svæðinu, þannig var svar forvarnar- og félagsmálafulltrúa um það hvort slík menning 

væri til staðar í skólanum einfaldlega „já.“ Þeir nefndu einnig að verknámsnemendur hafi sín 

svæði í matsalnum og að þessi borðamenning væri orðin það ríkjandi að þegar nýir nemendur 

byrja í skólanum vissu þau ekki hvar þau ættu að vera:  

 

Já, og krakkarnir, nýnemarnir eru oft að segja, hvar má maður setjast í matsalnum? Hvar 

á ég að sitja, það eru öll borð full, hvað á ég að, þið verðið bara að helga ykkur pláss og 

setjast einhverstaðar og sjá bara, þannig að það er pínu og það var ein sem ég man að 
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sagði, hún sagði, það var sagt við hana, farðu, þú tilheyrir ekki þessu borði, sko 

(C150312, 2012:13).  

 

Þannig virðist hafa þróast mikil og ríkjandi borðamenning innan Borgarholtsskóla, þar sem 

hver nemandi þarf að finna sér sinn stað innan samfélagsins sem ríkir þar.  

 Hér lýkur yfirferðinni yfir þá siði og þær hefðir sem ríkja innan Borgarholtsskóla. Eins 

og komið hefur fram hafa þessi siðir þróast mikið frá því að skólinn tók til starfa árið 1996 og 

eru enn að þróast. Það er kominn fram viss kjarni hefða sem sést aðallega í stærstu hátíðum 

skólans, busuninni, dimission og Glæsiballinu, en jafnvel þessar hefðir eru ekki komnar í 

mjög fastar skorður. Fjölbreytileikinn sem er ríkjandi innan skólans verður þess valdandi að 

þeir sem sitja í stjórn nemendafélagsins á hverjum tíma þurfa að takast á við ærið verkefni 

þegar kemur að því að sameina alla þessa óíku hópa. Eins er áberandi hversu virkir 

starfsmenn innan skólans hafa verið í mótun og þróun siðanna. Nemendur hafa haft tækifæri 

til að þróa sína siði og hefðir en innan skýrt afmarkaðs ramma þar sem aðallega er verið að 

gæta að forvörnum.   

 Í næsta kafla verður farið yfir umfjölluninni um skólasiði sem hefur verið í tveimur 

síðustu köflum og gerð grein fyrir hvaða tilgangi þessar hátíðir, (tilbúnu) hefðir og siðir þjóna 

í lífi þeirra sem lifa innan framhaldsskólasamfélagsins. 
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7. kafli: Niðurstöður og lokaorð 

 

Líkt og fram kom í inngangi var lagt af stað með tvær rannsóknarspurningar. Annars vegar að 

gera grein fyrir almennri birtingarmynd íslenskra framhaldsskólasiða og tilgangi þeirra hefða 

og hátíða sem eiga sér stað innan skólanna. Hins vegar að gera grein fyrir hvernig slíkir siðir 

myndast og þróast þegar nýr framhaldsskóli tekur til starfa. Þessum spurningum verður reynt 

að svara í stuttu máli hér á eftir. 

 

7.1 Íslenskir skólasiðir og tilgangur þeirra 

Það að vera nemandi í framhaldsskóla snýst um að afla sér menntunar sem nýtist viðkomandi 

í því sem hann tekur sér fyrir hendur það sem eftir er ævinnar. En eins og sést á því sem fram 

kemur í þessari ritgerð þá er það ekki aðeins þetta opinbera, sem snýr að náminu, heldur líka 

þetta óopinbera sem skiptir máli fyrir nemendur skólanna. Allar hátíðir, siðir og hefðir sem 

eiga sinn stað innan skólasamfélagsins er mikilvægur hluti af upplifuninni af 

framhaldsskólunum. Þegar Terry Gunnell gerði sína rannsókn á skólasiðum skólaárið 2001-

2002 var ein af þeim spurningum sem hann spurði viðmælendur sína sú hvort slíkir siðir væru 

mikilvægir fyrir skólana. Hér koma tvö af þeim svörum sem hann fékk við þessari spurningu 

þar sem má greina ákveðin rauðan þráð í viðhorfi til skólasiða: 

 

Tryggvi Gíslason (þáverandi skólameistari Menntaskólans á Akureyri): Hér leggjum við 

miklar áherslur á hefðir, tradisjónir, og sögu skólans og skólinn segir að hann vilji 

sameina gamalt og nýtt ... þetta eflir samstöðu og samkennd nemenda [skáletrun 

höfundar] og við höfum spurst fyrir um það og nemendur eru allir á einu máli um að þetta 

eflir skólasamfélagið (TG5, 2002). 

 

Sigurður Ragnarsson (fyrrverandi skólameistari Menntaskólans við Sund): Mér finnst það 

persónulega, að það hljóti að vera ákveðinn akkur í því, það sé ákveðinn kostur að menn 

hafi einhverja fasta punkta í skólastarfinu, einhverjar hefðir, einhverja atburði sem getur 

virkjað eitthvað samtengjandi, orðið ákveðið sameiningartákn, eitthvað sem bindur 
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saman eldri og nýjar kynslóðir nemenda [skáletrun höfundar], þannig að ég held að það 

sé nú ótvíræður kostur og fengur að því (TG6, 2002). 

 

Líkt og fram kemur í þessum svörum fyrrum skólameistara eru þessar hefðir og siðir sem allir 

nemendur eiga sameiginleg eitthvað sem verður til þess að sérstakt samfélag myndast og er 

styrkt af þeim líkt og bent hefur verið á (sjá einnig kafla 2.1.1).  

 Líkt og bent var á í kafla 2.1.2 var og er sjálfsmynd skólasamfélagsins sköpuð í 

gegnum þátttöku í þessum siðum og sérstaklega í hátíðum nemendanna. Með þátttökunni og 

siðunum sjálfum skilgreina nemendur framhaldsskólana hverjir þeir eru. Þessi sjálfsmynd er 

einnig sýnileg út á við og nemendur byggja til dæmis á þegar þeir koma fram fyrir hönd 

skólans á opinberum vettvangi og í samskiptum við nemendur annarra skóla. 

 Áberandi er hversu margar hefðir og siðir íslenskra framhaldsskólanemenda sem 

tíðkast í dag má rekja langt aftur í aldir. Hátíðir eins og innvígslusiðir hafa fylgt 

framhaldsskólanemum frá upphafi (sjá kafla 4.2 og 5.2) líkt og Kristján Bersi Ólafsson, 

fyrrverandi skólameistari Flensborgarskólans benti á: 

 

Þetta er náttúrulega svo ævagamalt að ég held að það sé ekki hægt að leggja þetta niður. 

Þetta er svo ævagamalt í skólum að þeir nýju séu einhvern veginn auðmýktir, það er 

náttúrulega það sem er verið að gera – þetta er auðvitað bara gamla ideólógían um nýtt líf 

eins og er í gömlu manndómsvígslunum og því öllu saman, að sá gamli deyr og hinn rís 

upp. Þetta er í rauninni sú hugmynd (T181001, 2001). 

 

 Vegna þessa sérstaka samfélags sem ríkir á meðan nemendur eru í námi er nauðsynlegt 

að marka þetta upphaf með vígslum. Þessar vígslur og aðrir skólasiðir hafa verið það sem 

hefur auðveldað nemendum að afmarka samfélagið innan skólanna frá hinu ytra samfélagi frá 

upphafi. Þetta á jafnt við um eldri og yngri skólana, það er því alltaf ákveðinn kjarni sem er til 

staðar í skólasiðum, líkt og fram kemur í titli þessarar ritgerðar: „Að fortíð skal hyggja, ef 

frumlegt skal byggja“ (Einar Benediktsson, 1998:46). Það er þó ekki sjálfgefið að slík tengsl 

við fyrri tíma séu í huga þeirra sem taka þátt í dag. Aðspurð af hverju nemendur gerðu hitt og 

þetta var svarið öllu jafna að það væri annaðhvort skemmtilegt, fyndið eða einfaldlega alltaf 

gert. Þannig að þótt uppruna ýmissa siða framhaldsskólanema megi rekja aftur í aldir þá væru 

þeir ekki til staðar í dag nema fyrir þær sakir að þeir eiga enn við, enda er skólasamfélag í dag 

enn sérstakt samfélag aðskilið hinu ytra samfélagi þrátt fyrir að nemendur dvelji ekki lengur 

að jafn miklu leyti innan veggja skólans eins og tíðkaðist fyrr á öldum. Þessir siðir eru þó 
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enginn fasti líkt og bent var á í kafla 2.1.3. Viðvera einstaklinga í skólasamfélaginu er að 

meðaltali fjögur ár í flestum framhaldsskólum í dag. Breytingar geta því verið örar líkt og 

fram kom í inngangi ritgerðarinnar (sjá 1. kafla). Nýjum nemendum fylgja nýjar hugmyndir, 

einnig sýna nemendur ákveðna löngun til þess að vera skapandi og það sem var viðeigandi í 

gær er ekki endilega viðeigandi í dag. Eins geta utanaðkomandi áhrif breytt siðunum og þá oft 

í gegnum skólastjórnendur. Það er því við hæfi að tala um tilbúnar hefðir þegar fjallað er um 

skólasiði (sjá kafla 2.4). Vissulega má sjá einkenni í skólasiðum í dag sem voru sýnileg í elstu 

skólasiðum landsins, en oft hafa þessi atriði glatað merkingu sinni í dag, líkt og fram hefur 

komið. En ný atriði líta stöðugt dagsins ljós, eins og kom skýrt fram í þeim áskorunum sem 

nemendur Borgarholtsskóla tóku þátt í í dimission vorið 2012 (sjá kafla 6.3.2) sem þó kallast á 

við hefðir í brottfararsiðum norskra útskriftarnemenda (sjá kafla 4.3.1.2). Það er svo spurning 

hvort slíkt eigi eftir að festast í sessi sem hefð, líkt og átti við um Glæsiballið sem fjallað var 

um í kafla 6.3.3.c eða hvort þetta eigi eftir að eiga sér stað í þetta eina skipti.  Nemendur eru 

fljótir að tileinka sér nýja siði en alveg jafn fljótir að henda þeim út ef þeir passa þeim ekki. 

 Ljóst er að stærstu hátíðirnar í skólasamfélaginu eru tvær. Báðar þessar hátíðir 

innihalda einkenni leiks (sjá kafla 2.3) þar sem nemendur klæðast búningum og taka þátt í 

einhverskonar sýningum. Annars vegar eru þetta þær hátíðir sem fara fram á haustin, í upphafi 

skólaársins þegar tekið er á móti nýjum nemendum inn í skólasamfélagið. Þegar þessir 

nemendur byrja í skólanum eru þeir á jaðrinum (sjá kafla 2.2 og 2.3) og þar með opnir fyrir 

því að framkvæma það sem til þarf til að gerast meðlimir þessa nýja samfélags. Þeir hafa 

hafið nám við skólana en eru engu að síður ekki orðnir hluti af samfélaginu innan hans. 

Nemendur þurfa að ganga í gegnum vígslu inn í þetta samfélag og að henni lokinni búa þeir 

að reynslu sem allir aðrir nemendur skólans eiga sameiginlega. Þessi sameiginlega reynsla 

verður til þess að skapa það sem Victor Turner kallaði communitas, eða samkennd innan 

hópsins (sjá kafla 2.3). Það mætti þó líka líta svo á að í raun sé allur sá tími sem nemendur eru 

í skólanum á vissum jaðri. Þeir hafa lokið skyldunámi sínu en eru ekki komnir inn á 

vinnumarkaðinn. Á þessum tíma verða ef til vill til sterkustu vinabönd sem þekkjast á Íslandi, 

vinabönd sem geta haft áhrif á vinnu, stöðu og stjórnmálaskoðanir þeirra sem tilheyra 

jaðarsamfélaginu. Þannig má segja að skólasamfélagið sé jaðarsamfélag innan samfélags og 

því aðskilið hinu ytra samfélagi líkt og fram hefur komið. Framhaldsskólinn er þá í raun 

millibilsástand sem varir á meðan nemendur afla sér þeirrar kunnáttu sem er þeim nauðsynleg 

til þátttöku í því samfélagi sem þeir ætla sér að verða hluti af að loknu námi. En það getur 

reynst erfitt að yfirgefa þetta jaðarsamfélag þegar námi lýkur. Hin stóra hátíðin er því sú sem 

nemendur standa fyrir að vori, við lok skólaársins, til þess að kveðja elstu nemendurna. 
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Þannig geta útskriftarnemendur kvatt skólann á sýnilegan hátt og ganga þannig út úr 

skólasamfélaginu á sambærilegan hátt og þeir gengu inn í það. Íklædd búningum og með 

miklum látum taka þau yfir skólann og kveðja samnemendur og kennara. Um leið eru nýir 

hópar skapaðir og styrktir á meðan á dimission hátíðinni stendur, þar sem sérstök samstaða 

verður til á milli útskriftarnemendanna í gegnum þann undirbúning fyrir og þátttöku í 

hátíðinni sjálfri, sem aðrir nemendur skólans hafa mjög takmarkað aðgengi að.  

 En auk þessara stóru hátíða eiga skólarnir sér margar minni hefðir og siði sem eiga sér 

stað yfir skólaárið. Þessir siðir styrkja og viðhalda samkenndinni sem ríkir innan 

skólasamfélagsins og hefst með þátttöku nýnemans í busavígslunni. Þessir siðir eru þó ekki 

sjálfsprottnir og því er þess virði að endurskoða það sem fram hefur komið um þróun og 

myndun slíkra siða í nýjum framhaldsskóla. 

 

7.2 Hvernig myndast hefðir og þróast í nýjum skóla? 

Þegar nýr framhaldsskóli tekur til starfa stendur hann frammi fyrir ýmsum áskorunum. Það 

þarf að vinna að skipulagi náms og nýtingu á húsnæði. Einnig þarf að ákveða hvernig staðið 

verði að inntöku nemenda í hinn nýja skóla og margt fleira. En það eru ekki aðeins þessar 

opinberu áskoranir sem skólastjórnendur og nemendur standa frammi fyrir. Það þarf einnig að 

huga að því hvernig það á að byggja upp það samfélag sem ríkir innan skólans. Það er því 

mikilvægt að nemendur fái tækifæri til þess að skapa sér sína siði og hefðir til þess að skapa 

þessa samkennd og stuðla að sjálfsmyndarsköpun skólans. Líkt og Bryndís Sigurjónsdóttir 

segir í viðtali við Terry Gunnell árið 2002, aðspurð um það hvort slíkir siðir væru mikilvægir 

fyrir nemendur: „Mér finnst skipta svolítið máli að menn reyni að finna sitt. Mér finnst það“ 

(T080502, 2002:5).
175

 Þannig er ekki nóg fyrir nemendur í nýjum skóla að taka bara siði 

annars staðar frá og hafa sem sína eigin. Þeir þurfa að fá tækifæri til þess að setja sinn lit á 

hefðirnar.
176

 Þannig skapa þeir sér sína eigin sjálfsmynd, setja fram í hefðum og siðum það 

hverjir þeir eru, líkt og fyrr segir (sjá kafla 2.1.2og 2.1.3). 

 Myndun hefða og siða í Borgarholtsskóla hefur greinilega átt sér stað með mikilli 

eftirfylgni skólastjórnenda. Það er fylgst með því að rétt sé staðið að hlutunum og 

forvarnarhugmyndir eru mjög sýnilegar, eins og sést í vímulausri árshátíð skólans (sjá kafla 

6.3.3, lið C). Þannig hefur skýr stefna skólayfirvalda frá upphafi haft áhrif á skólasiði í 

Borgarholtsskóla. Nemendur hafa þó líka fengið tækifæri til að skapa sér sína eigin siði eins 

                                                 
175

 Sjá einnig orð Kristjáns B. Ólafssonar í kafla 5.3.1.1. 
176

 Hér er áherslan á það sem Carl Wilhelm von Sydow (1948) kallaði ociotype eða staðbrigði, það er þegar sami 

siðurinn fyrirfinnst í fleiri en einum samfélagi, en hvert samfélag hefur sett sitt mark á siðinn.  
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og sjá má til dæmis í þeirri borðamenningu sem tíðkast innan skólans (sjá kafla 6.3.3.f). 

Einnig virðist alltaf vera til staðar einhver smávægileg uppreisn gegn forvarnarhugmyndum 

stjórnenda. Þannig á sér stað viss togstreita á milli nemenda og stjórnenda þar sem nemendur 

reyna að ganga lengra og lengra þar til stjórnendur ýta á móti eins og sést í umfjöllun um 

Glæsiballið í kafla 6.3.3.c þar sem nemendur reyna árlega að fá árshátíð skólans út fyrir veggi 

skólans. Þannig ganga siðirnir og hefðirnar í bylgjum og eru oft á mörkum þess leyfilega og 

sambærilegt „stríð“ milli nemenda og þeirra sem stjórna á sér stað í öllum framhaldsskólum. 

(sjá Gunnell, 2006:830). 

 Þessi þróun skólasiða í Borgarholtsskóla er eitthvað sem á sér stað í samskiptum 

nemenda og þeirra sem stjórna en geta tekið örum breytingum, bæði vegna breytinga sem 

nemendur sjálfir kjósa að koma á og einnig vegna utanaðkomandi áhrifa líkt og annars staðar. 

Nemendur Borgarholtsskóla hafa greinilega skapað sér margar „hefðir“ og siði sem eru 

einkennandi fyrir þá út á við og slíkt er mikilvægt fyrir skólasamfélagið sem heild. Helsta 

breyting sem hefur átt sér stað er að í dag hefur það ákveðna merkingu að vera Borghyltingur, 

sem í sjálfu sér er afrek út af fyrir sig. Líkt og fram kom í kafla 6 er sú heild um margt sérstök 

í Borgarholtsskóla vegna þeirrar fjölbreytni sem er í námsvali og þar af leiðandi meðal 

nemenda.  

 

7.3 Að lokum 

En hvað er þá hefð? Líkt og fram kom í kafla 6.3.3.c virðast þátttakendur í skólasamfélaginu 

vera fljótir að tileinka sér ákveðna hluti og líta á þá sem hefð. Líkt og bent var á í kafla 2.3 þá 

er hefð eitt af þessum hugtökum sem má rökræða fram og til baka. Hversu lengi þarf eitthvað 

að tíðkast til að vera talið hefð? Líkt og Oring bendir á þá hefur verið haft mikið fyrir því að 

skilgreina mismunandi hefðir, sagnahefð, handverkshefð og svo framvegis en það hefur reynst 

fræðimönnum erfitt að komast að einni niðurstöðu þegar skilgreina á hefð í heild sinni. En 

Oring setur líka fram þá kenningu að hefð sé í raun endurvinnsla á fyrri reynslu, reynslu sem 

hefur sýnt fram á virkni sína, þrátt fyrir að ekki sé alltaf augljóst hvers vegna (sjá kafla 2.3) 

sem kallast á við það sem var sagt hér að framan að ástæða að baki því að hefð sé viðhaldið 

þarf ekki að vera flóknari en að það sé „skemmtilegt“ eða hafi „alltaf“ verið gert. Þrátt fyrir að 

í tilfelli Borgarholtsskóla sé ekki um langa sögu hefðanna að ræða þá eru þeir engu að síður 

að sækja sínar hefðir í þennan kjarna eldri hefða sem allir framhaldsskólanemendur hafa 

aðgang að. Þrátt fyrir að þeir setji hefðirnar fram í sínum búningi og aðlagi þær að sínum 

aðstæðum, sem gefur þeim einkenni „tilbúinna“ hefða, þá er engu að síður um að ræða 
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ákveðin kjarna sem hefir sannað gildi sitt, þrátt fyrir að ástæðan að baki liggi ekki alltaf í 

augum uppi.  

 Eins og fram hefur komið í þessari ritgerð er margt um að vera innan 

skólasamfélagsins, hvort sem um er að ræða eldri eða nýjan framhaldsskóla. Allt þetta verður 

til þess að sterk tengsl skapast innan skólasamfélagsins og þeirra hópa sem eiga í samskiptum 

innan skólans. Hvort sem það er þegar tekið er á móti nýjum meðlimum á haustin eða elstu 

nemendurnir kvaddir að vori, þegar nemendur skemmta sér saman eða standa saman sem 

hópur gegn öðrum skóla, þá eiga þessir siðir og hefðir það sameiginlegt að skapa samheldið 

samfélag þar sem margir eignast þá vini sem endast þeim út ævina. 
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Svör við spurningaskrá þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins um framhaldsskólasiði: 

  

(Svörin voru ekki komin með skráningarnúmer þegar unnið var að skrifum, þetta eru því 

merkingar höfundar). 

 

N1 FB – Kvk. 19 ára, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti. 

N2 FB – Kvk. 21 árs, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti. 

N3 FB – Kvk. 20 ára, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti. 

N4 FNV – Kvk. 18 ára, Fjölbrautaskóli Norðurlands Vestra. 

N5 FSN – Kvk. 19 ára, Fjölbrautaskóli Snæfellinga. 

N7 FSN – Kk. 18 ára, Fjölbrautaskóli Snæfellinga. 

N11 Flensborg – Kvk. 18 ára, Flensborg. 

N12 Flensborg – Kvk. 18 ára, Flensborg. 

N15 Flensborg – Kvk. 19 ára, Flensborg. 

N19 Flensborg – Kvk. 18 ára, Flensborg. 

N21 Flensborg – Kvk. 18 ára, Flensborg. 

N23 Flensborg – Kk. 19 ára, Flensborg. 

N29 Flensborg – Kk. 20 ára, Flensborg. 

N32 FS – Kvk. 22 ára, Fjölbrautaskóli Suðurnesja. 

N35 FVA – Kvk. 16 ára, Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi. 

N38 FVA – Kk. 18 ára, Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi. 

N40 FVA – Kvk. 18 ára, Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi. 

N41 FVA – Kvk. 19 ára, Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi. 

N44 FVA – Kvk. 17 ára, Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi. 

N46 FVA – Kvk. 19 ára, Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi. 

N48 FVA – Kvk. 18 ára, Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi. 

N49 Kvennaskólinn – Kk. 19 ára, Kvennaskólinn í Reykjavík. 

N51 Kvennaskólinn – Kvk. 19 ára, Kvennaskólinn í Reykjavík. 

N52 Kvennaskólinn – Kvk. 18 ára, Kvennaskólinn í Reykjavík. 

N53 Kvennaskólinn – Kvk. 17 ára, Kvennaskólinn í Reykjavík. 

N54 Kvennaskólinn – Kvk. 19 ára, Kvennaskólinn í Reykjavík. 

N55 Kvennaskólinn – Kvk. 19 ára, Kvennaskólinn í Reykjavík. 

N56 MÍ – Ótilgreint, ótilgreint, Menntaskólinn á Ísafirði. 
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N57 MÍ – Kk. 18 ára, Menntaskólinn á Ísafirði. 

N59 MÍ – Kvk. 18 ára, Menntaskólinn á Ísafirði. 

N60 MK – Kvk. 18 ára, Menntaskólinn í Kópavogi. 

N61 MK – Kvk. 19 ára, Menntaskólinn í Kópavogi. 

N62 ML – Kvk. 19 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N63 ML – Kvk. 19 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N66 ML – Kvk. 19 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N67 ML – Kk. 19 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N68 ML – Kvk. 19 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N69 ML – Kk. 19 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N70 ML – Kvk. 19 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N71 ML – Kvk. 19 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N74 ML – Kvk. 20 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N75 ML – Kk. 19 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N76 ML – Kvk. 18 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N78 ML – Kvk. 19 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N79 ML – Kvk. 19 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N80 ML – Kvk. 19 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N82 ML – Kvk. 19 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N84 ML – Kvk. 19 ára, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N86 ML – Kvk. Ótilgreint, Menntaskólinn á Laugavatni. 

N89 MR – Kvk. 18 ára, Menntaskólinn í Reykjavík. 

N90 MR – Kk. 19 ára, Menntaskólinn í Reykjavík. 

N91 MR – Kvk. 19 ára, Menntaskólinn í Reykjavík. 

N92 MR – Kvk. 18 ára, Menntaskólinn í Reykjavík. 

N94 Verslunarskólinn – Kvk. 18 ára, Verslunarskóli Íslands. 

N95 VMA – Kvk. 20 ára, Verkmenntaskólinn á Akureyri. 

N97 VMA – Kk. 19 ára, Verkmenntaskólinn á Akureyri. 
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Mynd 5.3 Titill myndarinnar er „Norðlenska... mmm busakjöt :) og hún birtist í Muninn, skólablaði 

Menntaskólans á Akureyri árið 2008. 
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Mynd 5.4 Verið að mata busa á einhverju „ógeði,“ busun í Borgarholtsskóla árið 2010.  

 

Mynd 5.5 Greinileg tilvísun í endurfæðingu í busavígslu Borgarholtsskóla árið 2010. 
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Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi haustönn 2010. 

 

 

 

Mynd 5.7 Kveðjuathöfn útskriftarnema í skólanum, Fjölbrautaskólinn við Ármúla árið 2009 
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Mynd 5.8 Útskriftarnemendur taka yfir miðbæ Reykjavíkur vorið 2009. 

 

 

 

Mynd 5.9 Hér sést hvernig framhaldsskólanemendur geta breytt skólanum í leiksvæði meðan á þemadögum stendur, 
Vakningadagar í Flensborg árið 2011



195 

 

 

 

Mynd 6.1 Hópstjórar í Borgarholtsskóla í gervi blóðugra lækna, haustið 2011 

 

 

Mynd 6.2 Busar í Borgarholtsskóla í merktum bolum með áletruninni „Busakjöt Borgó 2011“ á busun haustið 2011. 
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Mynd 6.3 Busar eru merktir þegar verið er að vígja þá inn í skólann, oft eru þeir barngerðir eins og sést á myndinni hér að 
ofan sem tekin var við busavígsluna í Borgarholtsskóla haustið 2011. 

 

Mynd 6.4 Busarnir voru látnir gera ýmsar þrautir á leiðinni niður í Gufunesbæ, frá busavígslu Borgarholtsskóla haustið 2011. 
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Mynd 6.5 Busarnir voru látnir skríða í gegnum göng sem á voru göt. Í gegnum götin var hellt ýmiskonar matvælum eins og 

sést á myndinni hér fyrir ofan. 

 

Mynd 6.6 Hér sést innan í göngin sem busarnir voru látnir skríða í gegnum í busavígslunni í Borgarholtsskóla haustið 2011. 
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Mynd 6.7 Að lokinni busavígslunni í Borgarholtsskóla haustið 2011 var hinum nýinnvígðu meðlimum skólasamfélagsins 

boðið upp á pylsur og drykk. 

 

 

Mynd 6.8 Útskriftarnemendur í Borgarholtsskóla í Kærleiksbjarnarbúningum vorið 2012. 
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Mynd 6.9 Útskriftarnemendur í Borgarholtsskóla í mörgæsabúningum vorið 2012. 

 

 

Mynd 6.10 Útskriftarnemendur af sérnámsbraut í Borgarholtsskóla vorið 2012 í gervi púka, ásamt einum útskriftarnemanda í 
Kærleiksbjarnabúning. 
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Mynd 6.11 Útskriftarnemendur í Borgarholtsskóla, vorið 2012, gáfu kennurum og öðru starfsfólki gjafir á kveðjuathöfn sem 

átti sér stað í matsal skólans. 

 

Mynd 6.12 Útskriftarnemendur í Borgarholtsskóla vorið 2012 fengu lista yfir áskoranir sem þeir áttu að gera yfir daginn, þar 

á meðal að flengja kennara. 
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Mynd 6.13 Mikill metnaður er lagður í skreytingar fyrir Glæsiballið í Borgarholtsskóla, hér má sjá ísskúlptúr sem gerður var 

fyrir ballið árið 2011. 
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Viðaukar 

Viðauki 1.1 Spurningaskrá þjóðháttadeildar nr. 114 um framhaldsskólasiði. 

Spurningalistinn var unninn af höfundi ritgerðar í samvinnu við Ágúst Ó. Georgsson, 

fagstjóra þjóðháttasafns haustið 2011 og var lagður fyrir nemendur í framhaldsskólum 

landsins skólaárið 2011-2012. Spurningalistinn verður áfram aðgengilegur á heimasíðu 

Þjóðminjasafns (http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/thjodhattasafn/) og má 

skila svörum inn hvenær sem er. Þeim verður bætt í gagnagrunn sem hægt er að fá aðgang að í 

gegnum þjóðháttasafn síðar. 

 

Þjóðminjasafn Íslands, spurningaskrá nr. 114 

Framhaldsskólasiðir 

 

Hér er fyrst og fremst verið að spyrja um þína eigin reynslu af hinum ýmsu siðum sem tíðkast í framhaldsskólum, 

þótt einnig sé áhugavert að fá upplýsingar um það sem þú hefur heyrt hjá öðrum. Sumar spurninganna passa 

kannski ekki við þína reynslu en þá svarar þú aðeins eftir því sem við á. Spurningarnar eru settar þannig fram 

að þær eiga að höfða bæði til núverandi og fyrrverandi nemenda. Þú getur skrifað svörin inn í þetta skjal, annað 

hvort á eftir hverri spurningu eða í samfelldu máli og algerlega frjálst, ef að þér finnst það betra. Þú getur 

einnig haft svörin í sérstöku skjali. Öll svör verða varðveitt ópersónugreinanleg og aðeins er óskað eftir 

lágmarks upplýsingum um þann sem segir frá.  

 

Kyn:  

Aldur:  

Nafn skóla: 

Tímabil sem nám var stundað:  

 

Busavígsla  

Getur þú lýst vígslu nýnema? (Hvað heitir þessi athöfn, hvar og hvenær fer/fór hún fram, hverjir taka þátt, hvaða 

hlutverkum gegna hinir ýmsu þátttakendur, hversu lengi stendur/stóð hún yfir, hvað heita þeir sem sjá um 

framkvæmdina og hvernig eru/voru þeir valdir, eru/voru einhverjir nýnemar teknir sérstaklega fyrir, 

fylgjast/fylgdust kennarar og annað starfsfólk með o.s.frv.).  

Eru/voru busar látnir klæðast öðruvísi en aðrir nemendur á þessum degi? Hvernig? Hver ræður/réði því hvernig 

þeir eru/voru klæddir? 

Klæða/klæddu þeir sem sjá um busavígsluna sig einnig í búninga? Hvernig búninga ef svo er? 

Hafa nýnemar sýnt mótþróa við busavígslu eða reynt að sleppa undan henni? Ef svo er hvernig lýsir/lýsti þetta 

sér? Af hverju heldur þú að þetta sé?  

Eru/voru notuð tæki við athöfnina (myndavélar, símar, tölvur)? Á hvaða hátt, ef svo er?  

Hvernig er/var busavígsla undirbúin? Eru/voru t.d. teknar myndir til að sýna við vígsluna eða settar á netið? 

Hvað finnst þér um það? 

Hvað er/var gert á eftir busavígslu?  

Hvernig upplifðir þú þína eigin busavígslu? Fannst þér hún jákvæð og skemmtileg eða gekk hún hugsanlega of 

langt (niðurlægjandi t.d.)? 

Hvernig er/var viðhorfið til nýrra nemenda? Breytist/breyttist það í kjölfar busavígslu?  

Hvernig er/var tekið á móti nýjum nemendum að öðru leyti?  

Er/var upphaf skólaársins mismunandi eftir því hvar þú ert/varst stödd/staddur í skólagöngunni? Hvernig þá?   

 

Dansleikir og félagsstarf 

Hvaða dansleikir eru/voru haldnir af nemendum? Hvar og hvenær eru/voru þeir? Bera/báru þeir einhver ákveðin 

heiti? Hver? 

Hittast/hittust nemendur fyrir böllin? Ef svo er, hvaða nemendur, hvar og hvað er/var gert? 

Hvar og hvenær eru/voru haldnar árshátíðir? Hvaða viðburðir eru/voru í kringum þær?  

Hvaða aðrar samkomur eða viðburðir eru/voru á vegum nemenda (hópsöngur, keppnir, þemavika t.d.)? 
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Hver eru/voru helstu félög og klúbbar í skólanum og hvert er/var hlutverk þeirra (leikfélag, íþróttafélag, 

nemendafélag, skólakór t.d.)? 

Er/var einhver útgáfustarfsemi á vegum þessara félaga? Um hvaða rit eða netmiðla er/var að ræða? 

Hvernig er/var þátttaka í félagslífi nemenda? Hvaða munur er/var á þátttöku eftir kyni, aldri, fötlun, þjóðerni eða 

öðru?  

Eru/voru einhverjir hópar útilokaðir frá þátttöku eða kjósa/kusu að vera ekki með? Hverjir, ef svo er, og hvers 

vegna? 

Hvaða hlutverk spilar netið og farsímar í tengslum við félagslíf nemenda? 

Hvernig standa/stóðu þeir nemendur sem ekki eru/voru keppendur að stuðningi við sín lið eða fulltrúa í 

viðburðum eins og Morfís, Gettu betur og Söngkeppni framhaldsskólanna? 

Myndast/myndaðist rígur á milli skóla þegar þeir mætast/mættust á keppnisgrundvelli? Hvernig lýsir/lýsti hann 

sér, ef svo er?  

Eru/voru sérstaklega mikil samskipti á milli þíns skóla og einhvers annars skóla? Í hverju felast/fólust þessi 

samskipti, ef svo er? 

 

Hversdagslíf  

Hvað er/var gert í frímínútum/hádegishléi eða í beinu framhaldi af kennslu?  

Er/var ákveðin sætaskipan í kennslustofum, í matsal eða á öðrum svæðum innan skólans? Eftir hverju fer/fór 

það, ef svo er?  

Tengjast/tengdust einhverjir siðir eða venjur sérstaklega við heimavist, þar sem þær eru/voru? Hvað er helst um 

ræða, ef svo er?    

 

Ferðalög 

Er/var útskriftarferð? Ef svo er, hvenær er/var hún farin (fyrir eða eftir síðasta námsárið)? Fer/fór fram fjáröflun 

fyrir ferðina og hvernig er/var staðið að henni? 

Hvaða aðrar ferðir eru/voru farnar á vegum skólans og/eða nemenda?  

 

Dimission 

Hvernig fer/fór dimission fram? Hvaða dag, klukkan hvað byrjar/byrjaði hún og hvenær lýkur/lauk henni, hvað 

er/var gert og hvert er/var farið?  

Er eitthvað annað nafn á þessari athöfn? Hvaða? 

Borða/borðuðu útskriftarnemar saman morgunmat? Hvar, ef svo er? Á þetta við um alla útskriftarnema eða 

einstaka bekki og hópa?  

Er/var sameiginleg máltíð nemenda og kennara? Ef svo er, hvar og hvenær að deginum? Hver stendur/stóð fyrir 

þessari máltíð? 

Hittast/hittust útskriftarnemar í heimahúsi um kvöldið? Hverjir hittast/hittust og hvað er/var gert? Er/var ball í 

skólanum um kvöldið eða er/var farið á einhvern skemmtistað?  

Klæðast/klæddust útskriftarnemar sérstökum fötum eða búningum? Ef svo er, hvernig búningum og hvaðan 

eru/voru þeir fengnir? Eru/voru allir í eins búningum eða fer/fór það t.d. eftir bekkjum? Hvað ræður/réði valinu á 

þessum fatnaði?  

Hvaða máli skipta/skiptu búningar almennt séð í hinum ýmsu hefðum og siðum í skólanum? Er/var þetta 

eitthvað sem er nauðsynlegt eða má/mátti sleppa? Af hverju? 

Hver finnst þér vera munurinn á því sem nemendur gera/gerðu á dimission og svo á útskriftinni sjálfri? Hvar og 

hvernig fer/fór útskriftin fram í aðalatriðum? 
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Viðauki 2.1 Busareglur Borgarholtsskóla 2011 

Hér koma þær reglur sem busum var gert að 

fara eftir í Borgarholtsskóla í busavígslunni 

haustið 2011. Þessar reglur voru hengdar upp 

um allan skólann og efst á blaðinu stóð 

„Busareglur 2011“ en reglurnar voru svo 

prentaðar á hvolfi á blaðið þannig að víða mátti 

sjá busana standa og reyna að halla höfðinu til 

að geta lesið reglurnar. Eins varð ég vitni að því 

að á einum stað hafði einhver sniðugur busi 

snúið blaðinu við en þegar eldri nemandi gekk 

fram hjá blaðinu var hann snöggur að snúa því 

aftur við. 

  

BUSAREGLUR 2011 
 

Regla 1 

Busar skulu hlýða hópstjórum í einu og öllu annars refsing! 

 

Regla 2 

Busar skulu ganga inn í skólann um litla anddyrið austanmegin. 

 

Regla 3 

Allir busar skulu ganga innan þess svæðis sem hefur verið afmarkað 

EF busar fara útfyrir þurfa þeir að skríða í kónguló og stynja. 

 

Regla 4 

Enginn busi hefur leyfi til að tjá sig. 

 

Regla 5 

Klæðaburður: Busabolur og buxur ofan í sokkum sem eiga að vera í sitthvorum litnum. 

 

Regla 6 

Kvenkyns busar skulu vera málaðara mikið öðru megin á andlitinu en ekkert hinu megin (two- face) 

og vera með hátt tígó 

 

Regla 7  

Karlkyns busar verða málaðir af hópstjórum. 

 

Regla 8 

Busar skulu einungis nota litlu klósettin út í enda 

 

Regla 9 

Framkvæmd verður skurðaðgerð á þeim busum sem ekki fylgja 
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Viðauki 3.1 Helstu rit/bókarkaflar um íslenska framhaldsskóla 

Skrá yfir helstu rit/bókarkafla um íslenska framhaldsskóla sem aðgengileg eru á bókasöfnum, 

á þjóðháttadeild Landsbókasafnsins og á netinu. Hafa ber í huga að þetta er ekki tæmandi listi. 

 

Latínuskólar biskupsstólanna, Hólavallaskóli og Bessastaðaskóli 

-Aðalgeir Kristjánsson. (2005). Bessastaðaskóli: tveggja alda minning. Andvari : tímarit Bókaútgáfu 

Menningarsjóðs og Hins íslenzka þjóðvinafélags, 2005, 53-74.  

-Aðalgeir Kristjánsson. (2003). Æðri menntun fyrr á öldum. Í Sigríður Stefánsdóttir, Kristján Kristjánsson og Jón 

Hjaltason (ritn.), Afmæliskveðja til Háskóla Íslands (9-20). Akureyri: Hólar.  

-Árni Helgason. (1907). Frásagnir um skólalíf á Íslandi um aldamót 18. og 19. aldar : skólahættir í Skálholti og í 

Reykjavíkurskóla hinum forna. Í Safn til sögu Íslands og íslenzkra bókmenta að fornu og nýju (74-98). 

Kaupmannahöfn : Hið íslenzka bókmenntafjelag. 

-Árni Thorsteinson (1984). Í Bessastaðaskóla 1844-1846. Gestur 1.b., 23-38.  

-Árni Thorsteinson. (1970). Gamall söngur og nýr í Bessastaðaskóla. í Eimreiðin, 76. árgangur, (2. Heftir) 87-

88. 

-Guðlaugur R. Guðmundsson. (2000). Skólalíf: Starf og siðir í Latínuskólunum á Íslandi 1552-1846. Reykjavík: 

Iðnú. 

-Hjalti Hugason. (1983). Bessastadskola: ett försök till prästskola på Island 1805-1846. Uppsala : Uppsala 

universitet. 

-Jón Halldórsson. (1916). Skólameistarar í Skálholti eftir séra Jón prófast Halldórsson í Hítardal. 

Skólameistarar á Hólum eftir séra Vigfús prófast Jónsson í Hítardal ; með athugasemdum eftir Hannes 

Þorsteinsson. Reykjavík : Sögufélag. 

-Svavar Þór Guðmundsson. (2006). Þættir úr sögu Bessastaðaskóla 1805-1846 : af lektorum, brillistum og 

nonistum. Reykjavík: Hólar. 

Námsritgerðir 

-Hólmfríður Sigurðardóttir. (1979). Skólar á Íslandi fyrir siðaskipti. Lokaritgerð: Kennaraháskóli Íslands, 

kennarafræði. 

-Hrafn Sveinbjarnarson. (1997). Latínusöngur og söngmennt við latínuskólana á Íslandi. Lokaritgerð: Háskóli 

Íslands, sagnfræði. 

-Sigríður Þorgeirsdóttir. (2003). Sækir að mér sveinaval: siðir og reglur skólapilta í Skálholti. Lokaritgerð: 

Háskóli Íslands, þjóðfræði. 

-Svavar Þór Guðmundsson. (1997). Bessastaðaskóli 1805 til 1846. Lokaritgerð: Háskóli Íslands, sagnfræði. 

 

Lærði skólinn í Reykjavík 

-Bogi Th.Melsteð. (1888). Um menningarskóla eða um "lærða skólann" í Reykjavík og samband hinna lægri 

skóla við hann. Kaupmannahöfn : Nokkrir Íslendingar. 

-Brjef til Íslendinga um lærða skólann frá Velvakanda og bræðrum hans (1882-1883). Velvakandi og bræður 

hans. 

-Finnur Jónsson. (1931). Latínuskólinn 1872-1878. Skírnir, 105. árgangur (1. tölublað), 32-62.  

-Heimir Þorleifsson. (1978). Saga Reykjavíkurskóla, Historia Scholae Reykjavicensis: Skólalífið í Lærða 

skólanum. Reykjavík: Sögusjóður Menntaskólans í Reykjavík, Menningarsjóður. 

-Heimir Þorleifsson  (1978). Samskipti skólapilta í Lærða skólanum og Reykvíkinga á öldinni sem leið. Í Kristín 

Ásgeirsdóttir (ritstj.), Reykjavík miðstöð þjóðlífs (116-136). Reykjavík : Sögufélag. 

-Klemens Jónsson. (1914). Pereatið 1850. Skírnir, 88 árgangur, 166-181 og 256-268.  

-Lærði skólinn. (1887). Reglur fyrir umsjónarmenn í Reykjavíkur lærða skóla. Reykjavík: Lærði skólinn. 

-Lærði skólinn. (1887). Reglur fyrir lærisveina hins lærða skóla í Reykjavík. Reykjavík: Lærði skólinn. 

-Lærði skólinn. (1896). Minningarrit fimtíu ára afmælis Hins lærða skóla í Reykjavík. Reykjavík: Lærði skólinn. 

-Matthías Jochumsson. (1862). Skilnaðarminni lærisveina Reykjavíkurskóla til yfirkennara herra Björns 

Gunnlögsen. Reykjavík: s.n. 

-Páll Sveinsson. (1921). Lærði skólinn. Skírnir, 95. árgangur, (1. tölublað) 20-34.  

-Þorvaldur Jakobsson. (1937). Einar Hjörleifsson og lærði skólinn 1875-1881. Reykjavík: s.n.  

 

Menntaskólinn í Reykjavík 

-Ármann Kristinsson og Friðrik Sigurbjörnsson. (1946). Minningar úr Menntaskóla. Reykja-vík: Ármann 

Kristinsson. 
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-Birgir Ármannson, Gunnlaugur A. Jónsson og Sveinn H. Guðmarsson. (2001). Minningar úr Menntaskólanum í 

Reykjavík. Akureyri: Hólar. 

-Dagur Bergþóruson Eggertsson og Gauti Bergþóruson Eggertsson. (1992). Reykjavíkurskóli í 145 ár : 1991. 

Reykjavík: Skólafélag Menntaskólans í Reykjavík. 

-Davíð Guðjónsson. (1996). Afmælisrit Skólablaðsins í tilefni af 150 ára afmæli Menntaskólans í Reykjavík. 

Reykjavík: Skólafélag Menntaskólans í Reykjavík. 

-Heimir Þorleifsson. (1975). Saga Reykjavíkurskóla - Historia Scholae Reykjavicensis: Nám og nemendur (1. 

bindi). Reykjavík : Sögusjóður Menntaskólans í Reykjavík : Menningarsjóður 

-Heimir Þorleifsson. (1981). Saga Reykjavíkurskóla -  Historia Scholae Reykjavicensis: Skólalífið í 

Menntaskólanum í Reykjavík (3. bindi). Reykjavík : Sögusjóður Menntaskólans í 

Reykjavík : Menningarsjóður 

-Heimir Þorleifsson. (1984). Saga Reykjavíkurskóla - Historia Scholae Reykjavicensis: Skólalífið í 

Menntaskólanum 1946-1980 (4. bindi). Reykjavík: Sögusjóður Menntaskólans í Reykjavík: 

Menningarsjóður. 

-Menntaskólinn í Reykjavík. (1996). Fauna – 1946. Reykjavík: Menntaskólinn í Reykjavík. 

-Ólafur Grímur Björnsson. (2010). Minningar úr menntaskóla og meira en það: Eymundur Magnússon. 

Reykjavík: s.n. 

-Skólafélag menntaskólanema. (1968). Menntaskólasögur. Reykjavík: Skólafélag menntaskólanema. 

Námsritgerðir 

-Cilia Marianne Úlfsdóttir (2008). "M og R er merkið mitt, merki sigurvegaranna" : hefðir og siðir í 

Menntaskólanum í Reykjavík. Lokaritgerð: Háskóli Íslands: þjóðfræði. 

-Ingi F. Vilhjálmsson (2006). Efnahagslegt jafnrétti til náms í Menntaskólanum í Reykjavík á árunum 1904-1953 

og fræðslulögin árið 1946. Lokaritgerð: Háskóli Íslands: sagnfræði. 

 

Menntaskólinn á Akureyri 

-Gísli Jónsson. (1981). Saga Menntaskólans á Akureyri 1880-1980. Akureyri: Menntaskólinn á Akureyri. 

-Jón Hjaltason. (2008). Saga Menntaskólans á Akureyri. Akureyri: Völuspá, Menntaskólinn á Akureyri. 

-Pétur Halldórsson, Kristján Kristjánsson og Jón Hjaltason. (2000). Minningar úr Menntaskólanum á Akureyri. 

Akureyri : Hólar. 

 

Verslunarskóli Íslands 

-Jón Karl Helgason. (2005). Vor unga stétt: Verslunarskóli Íslands í 100 ár. Reykjavík: Verslunarskóli Íslands. 

-Kristinn Reyr Pétursson. (1955). Kantata Verslunarskólakandídata: 1935- 30. apríl – 1955. Reykjavík: s.n. 

 

Framhaldsskólinn á Laugum 

-Steinþór Þráinsson. (2005). Saga Laugaskóla 1925-1988. Laugar: Framhaldsskólinn á Laugum. 

 

Iðnskólinn í Hafnarfirði 

-Iðnskólinn í Hafnarfirði. (1988). Starf og menntun: Iðnskólinn í Hafnarfirði: 1928-1988. Hafnarfirði: Iðnskólinn 

í Hafnarfirði. 

-Lýður Björnsson (2006). Saga Iðnskólans í Hafnarfirði. Reykjavík: Iðnú. 

 

Iðnskólinn í Reykjavík 

-Ásgeir Ásgeirsson. (1994). Iðnskólinn í Reykjavík 90 ára. Reykjavík: Iðnskólinn í Reykjavík. 

-Georg Sigurðsson. (1954). Iðnskólinn í Reykjavík fimmtíu ára: 1904-1954. Reykjavík: Iðnskólinn í Reykjavík. 

-Georg Sigurðsson og Óli Vestmann. (1979). Iðnskólinn í Reykjavík 75 ára: 1904-1979. Reykjavík: Iðnskólinn í 

Reykjavík. 

-Iðnskólinn í Reykjavík. (2004). Afmælisblað Iðnskólans í Reykjavík: Iðnskólinn í Reykjavík 100 ára: 1904-

2004. Reykjavík: Iðnskólinn í Reykjavík. 

-Jón Ólafur Ísberg. (2004). Iðnskóli í eina öld: Iðnskólinn í Reykjavík 1904-2004. Reykjavík: Hólar. 

 

Menntaskólinn að Laugarvatni 

-Margrét Guðmundsdóttir og Þorleifur Óskarsson. (2001). Menntaskólinn að Laugarvatni: forsaga, stofnun og 

saga til aldarloka. Reykjavík: Sögusteinn. 

-Menntaskólinn að Laugarvatni. (1983).  Afmælisrit: Menntaskólinn að Laugarvatni 30 ára: 1953-1983. 

Laugarvatn: Menntaskólinn að Laugarvatni. 

Námsritgerð: 

-Kristjana Jónsdóttir (1980). Menntaskólinn að Laugarvatni. Lokaritgerð: Kennaraháskóli Íslands. 

 

Menntaskólinn við Hamrahlíð 
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-Heimir Pálsson. (1997). Menntaskólinn við Hamrahlíð 30 ára. Reykjavík: Menntaskólinn við Hamrahlíð. 

-Helgi Hjálmtýsson, Hafþór Baldvinsson og Guðmundur Smárason. (1992). Öldungadeild Menntaskólans við 

Hamrahlíð 20 ára: afmælisblað. Reykjavík: Öldungaráð Menntaskólans við Hamrahlíð. 

 

Menntaskólinn á Ísafirði 

-Björn Teitsson. (2010). Saga Menntaskólans á Ísafirði til 2008. Ísafjörður: Menntaskólinn á Ísafirði. 

Námsritgerð: 

-Hjördís Hjartardóttir. (1984). Menntaskólinn á Ísafirði. Lokaritgerð: Kennaraháskóli Íslands. 

 

Menntaskólinn í Kópavogi 

-Inga Karlsdóttir. (1993). Menntaskólinn í Kópavogi: tuttugu ára. Kópavogur: Menntaskólinn í Kópavogi. 

-Ingólfur A. Þorkelsson. (1995). Saga Menntaskólans í Kópavogi: 1983-1993. Kópavogur: Menntaskólinn í 

Kópavogi. 

-Ingólfur A. Þorkelsson. (1997). Saga Menntaskólans í Kópavogi: 1973-1983. Kópavogur: Menntaskólinn í 

Kópavogi. 

-Soffía Ófeigsdóttir. (2003). Menntaskólinn í Kópavogi 30 ára: afmælisrit. Kópavogur: Menntaskólinn í 

Kópavogi. 

 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 

-Kristín Arnalds (1985). Áfangakerfi og námsframboð í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Í Mennt er máttur, með 

óreglulegu blaðsíðutali. 

-Sigurjón Jóhannsson. (2000). Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 25 ára: afmælisrit. Reykjavík: Fjölbrautaskólinn í 

Breiðholti. 

 

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði 

-Guðni Jónsson. (1932). Minningarrit Flensborgarskólans 1882-1932. Reykjavík: Nemendasamband 

Flensborgarskólans.  

-Kristján Bersi Ólafsson. (1982). Flensborgarskólinn í 100 ár. Hafnafjörður: Afmælisnefnd Flensborgarskóla. 

 

Verkmenntaskóli Austurlands 

-Helga M. Steinsson. (2006). Afmælisblað Verkmenntaskóla Austurlands: VA 20 ára 1986-2006. Egilsstaðir: 

Verkmenntaskóli Austurlands. 

 

Verkmenntaskólinn á Akureyri 

-Bernharð Haraldsson. (2002). Um verkmenntun við Eyjafjörð og Verkmenntaskólann á Akureyri. Akureyri: 

Verkmenntaskólinn á Akureyri. 

-Bernharð Haraldsson. (2005). Um verkmenntun við Eyjafjörð og Verkmenntaskólann á Akureyri 1984-2004. 

Akureyri: Hólar. 

 

Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu 

-Þorlákur H. Helgason. (2005). Viðhorf íbúa Sveitarfélagsins Hornafjarðar til Framhaldsskólans í Austur-

Skaftafellssýslu. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

 

Borgarholtsskóli 

-Kristján Ari Arason. (2006). Borgarholtsskóli 10 ára. Reykjavík: Borgarholtsskóli. 

 

Menntaskóli Borgarfjarðar 

Námsritgerð 

-Silja Eyrún Steingrímsdóttir. (2008). Viðhorf og væntingar ungmenna í Borgarbyggð til Menntaskóla 

Borgarfjarðar. Bifröst: Háskólinn Bifröst. 
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Viðauki 5.1 Gaudeamus igitur 

Uppruna Gaudeamus igitur má rekja til handrits frá árinu 1267. Í því koma reyndar ekki fram 

tvö fyrstu orðin í fyrsta erindi kvæðisins og því er umdeilt hvort hægt sé að segja að kvæðið í 

heild sinni megi rekja til þess tíma. Hins vegar inniheldur handritið tvö erindi sem eru enn 

hluti af kvæðinu í dag, annað og þriðja erindið. Fyrsta merki um texta sem líkist þeim sem 

þekkist í dag var í þýskri, handskrifaðri, stúdentasöngvabók sem var gerð einhverntíma á 

árunum 1723-150. Það var þessi texti sem Þjóðverjinn Christian Wilhelm Kindleben (1748-

1785) tók og stílfærði áður en hann gaf hann út í bók sinni Studentlieder sem kom út árið 

1781 (Karl, 2010 og Gaudeamus Igitur, 2010).  

 Gaudeamus er sunginn þannig að fyrstu tvær línurnar í hverju erindi eru endurteknar 

(nema í íslensku þýðingunni þar sem önnur línan er ekki eins í fyrsta og annað skiptið) og eins 

sú síðasta. Í íslenskri þýðingu hefur verið bætt inn línu þar sem námsmeyjar eru sérstaklega 

ávarpaðar, en fyrsta erindið er það eina sem hefur verið þýtt á íslensku. Þýðingin er 

eftirfarandi: 

 

|:Kætumst meðan kostur er,  

knárra sveina flokkur/kátra meyja flokkur, :| 

æskan líður, ung og fjörleg, 

Ellin bíður, þung og hrörleg 

|:moldin eignast okkur! :| 

 

Texti Gaudeamus Igitur ásamt enskri þýðingu (fengið af Gaudeamus Igitur: 

http://ingeb.org/Lieder/gaudeamu.html) 

Nach C.W. Kindleben 1781 

1. |: Gaudeamus igitur, 

   Juvenes dum sumus; :| 

Post jucundam juventutem, 

Post molestam senectutem 

|: Nos habebit humus! :| 

 

2. |: Vita nostra brevis est, 

   Brevi finietur, :| 

Venit mors velociter, 

Rapit nos atrociter, 

|: Nemini parcetur. :| 

 

3. |: Ubi sunt qui ante 

  

Tr. J. Mark Sugars 1997 

 

|: While we're young, let us rejoice, 

   Singing out in gleeful tones; :| 

After youth's delightful frolic, 

And old age (so melancholic!), 

|: Earth will cover our bones. :| 

 

|: Life is short and all too soon 

   We emit our final gasp; :| 

Death ere long is on our back; 

Terrible is his attack; 

|: None escapes his dread grasp. :| 

 

|: Where are those who trod this globe 
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   Nos in mundo fuere? :| 
Vadite ad superos, 

Transite ad inferos, 

|: Hos si vis videre. :| 

 

4. |: Vivat academia, 

   Vivant professores, :| 

Vivat membrum quodlibet, 

Vivant membra quaelibet, 

|: Semper sint in flore! :| 

 

5. |: Vivant omnes virgines 

   Faciles, formosae, :| 

Vivant et mulieres, 

Tenerae, amabiles, 

|: Bonae, laboriosae! :| 

 

6. |: Vivat et respublica 

   Et qui illam regit, :| 

Vivat nostra civitas, 

Maecenatum caritas, 

|: Quae nos hic protegit! :| 

 

7. |: Pereat tristitia, 

   Pereant osores, :| 

Pereat diabolus, 

Quivis antiburschius, 

|: Atque irrisores! :| 

 

8. |: Quis confluxus hodie 

   Academicorum? :| 

E longinquo convenerunt, 

Protinusque successerunt 

|: In commune forum; :| 

 

9. |: Vivat nostra societas, 

   Vivant studiosi :| 

Crescat una veritas, 

Floreat fraternitas, 

|: Patriae prosperitas. :| 

 

10. |: Alma Mater floreat, 

   Quae nos educavit; :| 

Caros et commilitones, 

Dissitas in regiones 

|: Sparsos, congregavit; :| 

   In the years before us? :| 
They in hellish fires below, 

Or in Heaven's kindly glow, 

|: Swell th' eternal chorus. :| 

 

|: Long live our academy, 

   Teachers whom we cherish; :| 

Long live all the graduates, 

And the undergraduates; 

|: Ever may they flourish. :| 

 

|: Long live all the maidens fair, 

   Easy-going, pretty; :| 

Long live all good ladies who 

Are tender and so friendly to 

|: Students in this city. :| 

 

|: Long live our Republic and 

   The gentlefolk who lead us; :| 

May the ones who hold the purse 

Be always ready to disburse 

|: Funds required to feed us. :| 

 

|: Down with sadness, down with gloom, 

   Down with all who hate us; :| 

Down with those who criticize, 

Look with envy in their eyes, 

|: Scoff, mock and berate us. :| 

 

|: Why has such a multitude 

   Come here during winter break? :| 

Despite distance, despite weather, 

They have gathered here together 

|: For Philology's sake. :| 

 

|: Long live our society, 

   Scholars wise and learn-ed; :| 

May truth and sincerity 

Nourish our fraternity 

|: And our land's prosperity. :| 

 

|: May our Alma Mater thrive, 

   A font of education; :| 

Friends and colleagues, where'er they are, 

  Whether near or from afar, 

|: Heed her invitation. :| 
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Viðauki 5.2 Framhaldsskólar í stafrófsröð með upphafsári 

Borgarholtsskóli  ..................................... 1996 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti ..................................... 1975 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ ..................................... 1984 (1978) 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla ..................................... 1981  

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra............................... 1979 (iðnskóli 1946) 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga ..................................... 2003 

Fjölbrautaskóli Suðurlands ..................................... 1981 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja ..................................... 1976 

Fjölbrautaskóli Vesturlands ..................................... 1977 (1987 undir þessu nafni) 

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði .................................... 1975  

Framhaldsskólinn á Húsavík ..................................... 1987 

Framhaldsskólinn á Laugum ..................................... 1988  

Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu........................... 1987 

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ ..................................... 2009 

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum............................. 1979 

Iðnskólinn í Hafnarfirði  ..................................... 1928 

Kvennaskólinn í Reykjavík ..................................... 1979 

Menntaskólinn að Laugarvatni ..................................... 1953 (frá 1947 útskr. frá MR) 

Menntaskólinn á Akureyri ..................................... 1880/1930 (útskr. frá MR) 

Menntaskólinn á Egilsstöðum ..................................... 1979 

Menntaskólinn á Ísafirði ..................................... 1970  

Menntaskólinn á Tröllaskaga ..................................... 2010 

Menntaskólinn Hraðbraut ..................................... 2003 

Menntaskólinn í Kópavogi ..................................... 1973 

Menntaskólinn í Reykjavík ..................................... 1846 

Menntaskólinn við Hamrahlíð ..................................... 1966 

Menntaskólinn við Sund ..................................... 1969 

Menntaskóli Borgarfjarðar ..................................... 2007 

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins.................................. 1966 (1915) var áður Iðnskólinn í  

       Reykjavík 

Verkmenntaskólinn á Akureyri ..................................... 1984 

Verkmenntaskóli Austurlands ..................................... 1986 

Verslunarskóli Íslands  ..................................... 1905 (verslunarpróf) /1943 (stúdentspróf) 
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Viðauki 5.3 Listi yfir algengar skammstafanir og styttingar á heitum íslenskra framhaldsskóla 

 

Borgarholtsskóli   Borgó 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti  FB 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ  FG 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla  FÁ 

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra FNV 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga  FSN 

Fjölbrautaskóli Suðurlands  FSU 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja  FS 

Fjölbrautaskóli Vesturlands  FVA 

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði Flensborg 

Framhaldsskólinn á Húsavík  FáH 

Framhaldsskólinn á Laugum  FL 

Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu FAS 

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ  FMos 

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum FíV 

Iðnskólinn í Hafnarfirði   Iðnskólinn 

Kvennaskólinn í Reykjavík  Kvennó 

Menntaskólinn að Laugarvatni  ML 

Menntaskólinn á Akureyri  MA 

Menntaskólinn á Egilsstöðum  ME 

Menntaskólinn á Ísafirði  MÍ 

Menntaskólinn á Tröllaskaga  MTR 

Menntaskólinn Hraðbraut  Hraðbraut 

Menntaskólinn í Kópavogi  MK 

Menntaskólinn í Reykjavík  MR 

Menntaskólinn við Hamrahlíð  MH 

Menntaskólinn við Sund  MS 

Menntaskóli Borgarfjarðar  Menntaborg 

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins Tækniskólinn 

Verkmenntaskólinn á Akureyri  VMA 

Verkmenntaskóli Austurlands  VA 

Verslunarskóli Íslands   Versló 
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Viðauki 6.1: Grunnmynd Borgarholtsskóla 

Grunnmynd Borgarholtsskóla og helstu svæði sem notuð voru í busun 2011 (Borgarholtsskóli 

– Grunnmynd, 2012). 
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Viðauki 6.2 Listi yfir áskoranir 

Listi yfir áskoranir sem útskriftarnemendur áttu að framkvæma á dimission í Borgarholtsskóla 

vorið 2012. 

Dimmeteringar drykkjuleikur  (Vera með myndband eða mynd sem sönnunargagn) ;) 

Kyssa skalla  20 Stig 

Láta bjóða sér í drykk  10 Stig 

Fá tryllingshláturkast 20 Stig 

Sjúga putta á ókunnugum 10 Stig 

Sleikja eyra á ókunnugum 30 Stig 

Dansa við róna 20 Stig 

Þamba drykk frá öðrum 10 Stig 

Trolla í túrista 10 Stig 

Ríða upp á Arnarhóli 200 Stig 

Láta einhvern gráta 20 Stig 

Láta einhvern hlægja 5 Stig 

Láta sem það sé öskudagur og syngja í búð fyrir nammi 30 Stig 

Fá sér tatto 200 Stig 

Ræna úr búð 15 Stig 

Knúsa kennara 10 Stig 

Spanka kennara 20 Stig 

Trufla kennslustund 15 Stig 

Vera live í útvarpi 75 Stig 

Taka skot 10 Stig 

Stoppa umferð með því að taka orminn fyrir framann bílinn 50 Stig 

Rappa fyrir svartann mann 30 Stig 

Lyfta dverg 20 Stig 

Ríða dverg 200 Stig 

Gera mennskan pýramída 20 Stig 

Kyssa stranger 20 Stig 

Dansa upp á borði 20 Stig 

Hömpast á stranger 20 Stig  

Fá far frá stranger  15 Stig 

Rúlla niður Arnarhól 20 Stig 

Bregða stranger 10 Stig 

Fella manneskju 20 Stig 

Ná mynd af sér með frægum 20 Stig 

Fá ókunnugan til að flassa 20 Stig 

Kynferðisstelling á almannafæri 30 Stig 

Deyja fyrir miðnætti -100 stig
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Viðauki 6.3 Dagskrá Skólhlífadaga vorið 2012 

Skóhlífadagar 2012 

- NFBHS 

Skóhlífadagarnir eru þemadagar sem skipulagðir eru af Nemendafélagi Borgarholtsskóla. Um er að ræða tveggja 

daga dagskrá þar sem hægt er að velja um margs konar námskeið og skemmtanir við allra hæfi. Hver nemandi 

fær sitt mætingarkort sem er kallað danskort. Á það merkja kennararnir mætingar. Þeir sem eru ekki skráðir í 

NFBHS þurfa að borga 200 króna gjald fyrir öll þau námskeið sem þau sækja eða 200 krónur aukalega fyrir þau 

námskeið sem kosta á fyrir. Dagarnir enda svo á árshátíð Borgarholtsskóla, Glæsiballinu, sem er vímulaust ball 

og haldið í gluggasal skólans. 

Góða skemmtun! 

Stjórn NFBHS 

 

Miðvikudagurinn 

Tímar fyrir hádegi, frá 9:00 - 12:00 
3D - Teiknun 

Aðalsteinn Ómarsson 
Sirkusnámskeið 

Sirkus Íslands kemur og sýnir listir sínar, kennir nokkur brögð. 

Prjónanámskeið 

Þar verður kennt meðal annars Magic Loop, að prjóna tvo hluti á einn hringprjón. 
Þóra, Hrönn og Anna Kristjana. 

Úlfarsfell fyrir fólk með hunda 

Fólk fer á Úlfarsfell með hundana sína, hægt er að fá rútu ef þess er óskað. 

Inga Jónsdóttir verður með umsjá. 
Öryggi á fjöllum 

Kristinn Arnar Guðjónsson fer yfir helstu öryggisráðstafanir á fjöllum. 

Badminton 

TBR húsið, Egill Magnússon og Hans Herbertsson eru með umsjá. 
The Inside Job, kynning 

Ásgeir Valdimars viðskiptafræðikennari kynnir og sýnir kvikmyndina The Inside Job. 

Bak við tjöldin 

Gulla fer með nemendur í Borgarleikhúsið og nemendur geta kynnst því sem fer fram bak við tjöldin í leikhúsinu. 
Skíðaferð 

Kostnaður er 1100 krónur ef viðkomandi á harðspjald, ef ekki 2100 krónur , leiga á skíðum 2100 krónur, greitt í skála. Frítt í 

rútu. 

Skóhornasmíði 
Matthías Nóasson og Sigþór Haralds. 

Keila 

650 krónur innan nfbhs 

850 krónur utan nfbhs 
Mæting í Keiluhöllina. 

Félagsvist 

Eiríkur hefur umsjá með spilinu Félagsvist. 

Bókasafn 
Lært inni á bókasafni. 

Ræktin 

Mæting í World Class Spöng, færð mætingu í íþróttum. 

Glæsiballsskreytingar 
Hjálpa nemendafélaginu við að skreyta fyrir Glæsiballið. Mæting á skrifstofa nemendaráðsins. 

Opið verkstæði fyrir listnema 

Guðrún Ragnars hefur umsjón með nemendum á meðan þeir vinna sjálfstætt í verkefnum. 

 

Tímar eftir hádegi, frá 13:00 - 16:00 
Kökubakkasmíði 
Egill Magnússon, Jón Benediktsson hafa umsjá. 

Bíó 

Horft verður á myndina A Few Best Men. 
750 kr. miðinn innan nfbhs 

950 kr. miðinn utan nfbhs 

Mæting í Egilshöllina. 

Þjóðminjasafnið 
Guðrún Guðjónsdóttir & Berglind Rúnarsdóttir fara með nemendur á sýningu í Þjóðminjasafninu 
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Skoðunarferð 

Mæting á Gljúfrastein kl. 13:00 Ásdís Kristinsdóttir með umsjá 

Dungeon and dragons 
Kynnt verður spilið Dungeon and dragons auk þess sem það verður spilað. Björn Þórisson hefur umsjá. 

Bókasafn 

Lært inn á bókasafni. 

Ræktin 
Mæting í World Class Spöng, færð mætingu í íþróttum. 

Glæsiballsskreytingar 

Hjálpa nemendafélaginu við að skreyta fyrir Glæsiballið. 

Mæting á skrifstofu nemendaráðsins. 
Indverskt matreiðslunámskeið 

Inga Sigurðardóttir verður með námskeið í kennslueldhúsinu í Borgarholtsskóla. 

500 krónur innan nfbhs 

700 krónur utan nfbhs 
Opið verkstæði fyrir listnema 

Guðrún Ragnars hefur umsjón með nemendum á meðan þeir vinna sjálfstætt í verkefnum. 

Skíðaferð 

Kostnaður er 1100 krónur, ef viðkomandi á harðspjald, ef ekki 2100 krónur, leiga á skíðum 2100 
krónur, greitt í skála. Frítt í rútu. 

 

Miðvikudagurinn 
Safnaferð 

Safnaferð í Listasafn Reykjavíkur 

Ingibjörg, Hafdís og Kristveig hafa umsjá, nemendur í mhl 407 í forgangi. 
Frá 11:00 - 13:00 og 

frá 13:00 - 16:00. 

Skoðunarferð 

Mæting á Gljúfrastein kl. 10:00 
Ásdís Kristinsdóttir með umsjá 

Samtökin 78 

Fræðsla um samtökin 78 og spurningum frá nemendum svarað. 

Geðfræðsla 
Fræðsla um geðraskanir og upplýsingar um sjúkdóminn. 

Lifandi ráðgjöf 

Forvarnafræðsla um áfengis og vímuefnamál. 

Sundferð 
120 krónur innan nfbhs 

320 utan nfbhs 

Mæting í Grafarvogslaug. 

Eskimó 
Farið verður yfir hvernig starfsemi og fyrirsætustörf, ljósmyndun og skráning. 

Fjármálafræðsla 

Hvernig á að halda utan um fjármál og tækni við það. 

Safnaferð 
Ljósmyndasafn RVK 

Ingibjörg, Hafdís og Kristveig hafa umsjá, nemendur í mhl 407 í forgangi. 

Klifurhúsið 

500 krónur innan nfbhs 
700 utan nfbhs 

Mæting í Klifurhúsið. 

Skreytingarnámskeið 

Farið verður yfir ýmsa þætti í skreytingum. 

 

Fimmtudagurinn 

Tímar fyrir hádegi, frá 9:00 - 12:00 
3D - Teiknun 
Aðalsteinn Ómarsson 

Ferilskráargerð 

Hanna Björg 

Bókasafn 
Læra inn á bókasafni. 

Prjónanámskeið 

Þar verður kennt meðal annars Magic Loop, að prjóna tvo hluti á einn hringprjón. 

Þóra, Hrönn og Anna Kristjana. 
Tölvuleikjagerð 

Sigrún Harðardóttir 
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Ræktin 

World Class, færð mætingu í íþróttum. 

Öryggi á Fjöllum 
Kristinn Arnar Guðjónsson fer yfir helstu öryggisráðstafanir á fjöllum. 

Golfnámskeið með Birgi Leif 

Mæting í Kórinn - Kópavogi 

Glæsiballsskreytingar 
Hjálpa nemendafélaginu við að skreyta fyrir Glæsiballið. 

Skrifstofa nemendaráðsins. 

Opið verkstæði fyrir listnema 

Guðrún Ragnars hefur umsjón með nemendum á meðan þeir vinna sjálfstætt í verkefnum. 
Illusion 

Strákar Illusion sem eru fyrverandi nemendur úr borgó ætla að halda fyrirlestur. 

Ræðunámskeið 

Jóhann Fjalar og Björn Þór fara yfir grunnatriðin í ræðuhöldum. 
Brauðbakstur 

Kostar 500 krónur innan nfbhs 

Kostar 700 krónur utan nfbhs, 

mæting í kennslueldhús í Borgarholtsskóla. 
Söngnámskeið 

Guðlaugur létt og skemmtilegt söngnámskeið. 

Skáknámskeið 

Geir Ragnvaldsson kennir skáktækni. 
Laxveiðinámskeið 

Í þessum fyrirlestri mun Aron sálfræðikennari fjalla um reynslu sína af laxveiði úr ám eins og Laxá í Aðaldal, Laxá í Kjós, 

Laxá í Ásum og Stóru Laxá. 

Dale Carnegie 
Sjálfstyrkingarnámskeið og kynning. 

Hárgreiðslunámskeið 

Kennsla á ýmsum greiðslum fyrir hversdags- og fínni tilefni. 

 

 

 

 


