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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um unglingsárin og komandi fullorðinsár. Farið verður 

yfir hvernig mannfræðin nýtist við rannsóknir á umskiptum einstaklinga af 

barnsaldri yfir á fullorðinsaldur og jafnframt hvernig hægt sé að nýta 

mannfræðina til þess að skilja þann menningarlega mun sem sjá má á þessu 

þroskaferli víða um veröld. Fjallað verður um hugtökin unglingsár (e. 

adolescence) og komandi fullorðinsár (e. emerging adulthood) og skoðað 

hvernig þau nýtast til útskýringar á aldursskeiðinu. Ritgerðin leitast við að 

svara því hvenær einstaklingar verða fullorðnir og skoðaðir verða helstu 

áhrifavaldar á þessu tímabili. Það getur verið einstaklingsbundið sem og 

menningarbundið hvenær aðilar verða að fullgildum meðlimum samfélags 

fullorðinna. Síðustu áratugi hefur þetta nýja tímabil í lífi einstaklinga orðið 

til vegna hærri giftingaraldurs og seinkunar á barneignum þar sem 

einstaklingar á þessum aldri eru farnir að mennta sig meira en áður og reyna 

fyrir sér á vinnumarkaði. Þetta millibilsástand er talið nauðsynlegt fyrir 

einstaklinga til sjálfsskoðunar og til þess að láta reyna á ýmsa hluti áður en 

þeir geta tekið að sér hina fullbúnu ímynd fullorðinna. Einkenni tímabilsins 

í vestrænum samfélögum birtist í einstaklingshyggju og þróun 

persónueiginleika en í heildina litið virðist sem ferlið sé einstaklingsbundið 

og að hver og einn upplifi það á sínum hraða á sinn sérstaka hátt. 
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Inngangur 

Að flytja að heiman, eignast börn og ganga í hjónaband eru dæmi um 

atburði sem einstaklingar upplifa á ákveðnum tímapunkti ævi sinnar. 

Einstaklingar mótast oft af þeim hugmyndum sem finna má í samfélaginu 

hverju sinni og upplifa á sinn sérstaka hátt það að fullorðnast. Flestir upplifa 

þetta á ólíka vegu og getur það verið vegna menningarlegra aðstæðna í 

samfélaginu sem þessir einstaklingar lifa í. Einnig getur það tengst sálrænu 

og tilfinningalegu ástandi sem þeir eru í hverju sinni. Einstaklingar á 

unglingsárunum  eru að ganga í gegnum heilmiklar breytingar, oftar en ekki 

eru þetta atburðir sem eiga sér stað yfir langt tímabil, eitt skref í einu í átt að 

fullorðinsaldrinum. 

Hægt er að segja að umskiptin yfir á fullorðinsaldurinn séu að ganga inn í 

þau hlutverk sem eru yfirleitt talin af hverju samfélagi fyrir sig vera 

fullorðinshlutverk, eins og að vinna fulla vinnu, ganga í hjónaband og 

eignast börn. Þetta á hinsvegar ekki við um alla og getur verið breytileg eftir 

menningarsamfélögum sem og innan þeirra (Arnett, 2001a).  

Endalok unglingsáranna eru yfirleitt talin vera í kringum 18–19 ára aldur. Í 

vestrænum samfélögum eru margar leiðir til þess að túlka þessa breytingu 

sem verður á einstaklingum á barnsaldri yfir í fullorðna þegna samfélagsins. 

Hérlendis á sú lagalega breyting sér stað um 18 ára aldurinn en þá telst 

einstaklingurinn fullorðinn og getur skrifað undir lagalega bindandi skjöl og 

nýtt sér kosningarétt. Umboðsmaður barna (2007) segir að við þennan aldur 

verða einstaklingar lögráða, sjálfráða og fjárráða. „Sá sem er orðinn 18 ára 

hefur sem sagt sömu réttindi og skyldur og fullorðið fólk“, fyrir utan nokkur 

ákvæði er varða áfengiskaup, skotvopnaleyfi, ættleiðingar, dómaraskipan og 

forsetaembætti. Þó svo að einstaklingar hafi í raun sömu skyldur og þeir 

fullorðnu eru þeir langt því frá teknir inn í samfélag fullorðinna við 

unglingsaldurinn.  

 Hvað hefur orðið til þess að nú á tímum eru einstaklingar lengur en áður 

fyrr að ná fullorðinsaldrinum? Og enn fremur, hvað skal kalla þetta 

nýtilkomna lengda tímabil í lífsskeiði mannsins? Jeffrey Jensen Arnett 

doktor í sálfræði og fjölskyldurannsóknum segir komandi fullorðinsár (e. 

emerging adulthood) vera gott hugtak fyrir þetta tímabil milli unglingsára 
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(e. adolescence) og fullorðinsára þar sem einstaklingar eru ekki lengur 

unglingar en ekki enn orðnir fullorðnir (Arnett, 2001a). Þetta tímabil má 

oftast finna í iðnvæddum vestrænum menningarsamfélögum en nýlega má 

finna þess merki í öðrum samfélögum víða um heim.  

Því hefur hinsvegar lengi verið haldið fram að unglingsárin séu sköpun 

iðnaðarsamfélagsins og virðist það eðlileg ályktun þar sem þetta tímabil á 

lífsskeiðinu er yfirleitt séð sem tímabil þjálfunar fyrir allskonar færni sem 

getur nýst einstaklingnum í samfélagi sínu (Schlegel, 1995).  

Hér á eftir verður farið yfir fræðilegar kenningar varðandi bakgrunn 

unglingsáranna og upphaf fullorðinsára. Skoðaðar verða ólíkar hugmyndir 

fræðimanna og reynt að komast að því hvernig mannfræðin getur nýst á 

sviði rannsókna á þessu nýja lífsskeiði mannsins. Farið verður yfir 

etnógrafískar rannsóknir og niðurstöður sem benda á þvermenningarlegan 

mun og skoðuð verða viðhorf einstaklinga sem eru að ganga í gegnum ferli 

þessara komandi fullorðinsára. Skoðuð verður sú einstaklingshyggja og 

sköpun persónueiginleika sem hefur orðið hvað mest einkennandi fyrir þetta 

tímabil og skoðaðar birtingarmyndir þessa ferlis í ólíkum samfélögum.   

En hvað er það sem gerir þessi umskipti ólík milli menningarsamfélaga og 

hvernig getur mannfræðin nýst við rannsóknir á málefninu? Hvað eru 

einstaklingar að upplifa ólíkt á þessu tímabili og hvers vegna og síðast en 

ekki síst, hversu mikilvægt er þetta tímabil fyrir samfélagið? Þessum 

spurningum verður svarað hér á eftir. 

 

 

Breytingaskeið? 

Margir fræðimenn og fræðisvið hafa mismunandi hugmyndir um hvað það 

er sem veldur því að fólk fullorðnist og er mannfræðin þar engin 

undantekning. Mannfræðingar hafa löngum velt fyrir sér þeim aðstæðum 

sem eiga sér stað við þá þróun einstaklingsins frá því að vera barn yfir í 

ungling og þaðan í fullorðinn einstakling sem á þannig greiðan aðgang að 

samfélagi fullorðinna. Mannfræðingar sem og fræðimenn af öðrum sviðum 

hafa komist að mörgu er varða unglingsárin og komandi fullorðinsár í 
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gegnum etnógrafískar rannsóknir (Jessor, Colby og Shweder, 1996). Í 

etnógrafískum rannsóknum eyða fræðimenn tíma meðal fólksins eða 

viðfangsefnisins sem það rannsakar, oftast með því að búa meðal þeirra um 

þó nokkurt skeið. Þetta eru einkennandi vinnubrögð fyrir etnógrafísk verk 

mannfræðinga sem eru oftar en ekki að skoða menningarheima utan þeirra 

vestrænu. Fyrsta etnógrafían sem skrifuð var um unglingsárin var gerð af 

mannfræðingnum Margaret Mead árið 1928. Mead skoðaði fólk í Samoa og 

rannsakaði unglingsárin og upplifanir kvenna á þessu lífsskeiði en hún var 

með þeim fyrstu til að spyrjast fyrir um alþjóðlega upplifun unglingsára í 

kringum 1950 þegar hún bar saman kynferði unglinga Norður-Ameríku við 

kynferði unglinga í Suður-Kyrrahafi (Bucholtz, 2002; Dehne og Riedner, 

2001).  Mead telur þetta tímabil ekki einungis vera uppfullt af hormónum og 

tilfinningum tengdum aldri og líffræðilegum breytingum heldur einnig vera 

samspil samfélagsþrýstings, menningar og menntunar og auk þess að 

fjölskyldumál ættu stóran þátt í öllu ferlinu við það að fullorðnast (Muuss, 

1996:105). Alice Schlegel og Herbert Barry (1986) komust að því að eðli, 

tími og erfiðleikastig er einkenndu þetta tímabil væru breytilegar eftir 

félagsmenningarlegu samhengi þess. Etnógrafísk nálgun Mead var miklvæg 

fyrir síðari þvermenningarlegar aðferðir á rannsóknum á unglingsárunum en 

síðan þá hafa kenningar í sálfræði og mannfræði þróast og gert ráð fyrir 

menningarlegum mun á þessum uppvaxtarárum (Choudhury, 2009).  

Félagsfræðingurinn Stanley Hall kom hins vegar fyrstur fram með víðtæka 

og sjálfstæða kenningu um unglingsárin en hann skrifaði bókina 

Adolescence sem fjallaði um þau vandamál, áhugasvið og erfiðleika sem 

einkenna unglingsárin. Öll þessi einkenni voru túlkuð sem afleiðing 

líkamlegra breytinga, þroskun kynfæra með tilheyrandi hormónabreytingum 

sem eru taldir orsakavaldar þessa tímabils sem unglingurinn gengur í 

gegnum. Þessu lífsskeiði fannst Hall best að lýsa sem storm og 

stresstímabili (e. storm and stress) en hann sagði að þetta unglingstímabil 

stæði yfir allt frá kynþroskaskeiði fram til þess að fullgildri fullorðinsstöðu 

hafi verið náð, eða í kringum 22–25 ára aldurinn. Á þróunarfræðilegan hátt 

líkti Hall börnum við villimenn og unglingum við hirðingja. Þannig var 

unglingsárunum oft líkt við breytingum frá hinu frumstæða yfir í hið 

siðmenntaða (Choudhury, 2009; Muuss, 1996).  



8 

Innan bandarískra bókmennta hafa margir mannfræðingar gefið til kynna að 

það séu ekkert nema félagslegar aðstæður og félagsleg úthlutun sem ákvarða 

formgerð þessa lífsskeiðs sem unglingsaldurinn er.  Andreas Flitner segir að 

það sé í raun samfélagið og ekkert nema það sem búi til þetta form 

reynslunnar sem einkenna unglingsárin innan þess ákveðna samfélags sem 

um ræðir hverju sinni. Margaret Mead dró í efa ályktun Halls um að 

tímabilið einkenndist af stormum og stressi og sýna skrif hennar okkur að 

slíkar kenningarfræðilegar alhæfingar sem eru aðeins byggðar á áliti 

einstaks manns geti haft of mikil áhrif og verið kennslufræðilega vafasamar 

(Flitner, 1966:228). Mead komst að því að flestir unglinga á Samoa gengu 

auðveldlega í gegnum þetta ákveðna tímabil, án nokkurra vandræða (Arnett, 

2006). Þegar þetta þroskaferli er skoðað er mikilvægt að skoða þróanir fyrri 

kenninga og gott dæmi um það er Hall. Kenningu Halls er hins vegar enn 

haldið á lofti þó svo að Mead hafi dregið hana í efa. Kenning hans á efninu 

hefur velt upp þeim spurningum sem síðar hafa sprottið upp í sambandi við 

þetta tímabil, eins og hvað einstaklingar á þessu lífsskeiði eiga sameiginlegt 

og hvað ekki en slíkar samanburðarrannsóknir gefa fræðimönnum oft góða 

mynd af því hvernig mismunandi menningarsamfélög upplifa sömu atburði 

á ólíka vegu. 

Það var hins vegar ekki fyrr en nokkrum áratugum síðar sem 

mannfræðingar fóru að sýna þessu lífsskeiði manneskjunnar mikinn áhuga. Í 

kringum 1980 stofnuðu mannfræðingarnir Beatrice og John Whiting 

Harvard Adolescence Project, þar sem þau fengu unga nemendur til þess að 

gera etnógrafískar rannsóknir í sjö mismunandi menningarsamfélögum í 

ólíkum hlutum heimsins: hjá Inúítum í Kanada, frumbyggjum í Ástralíu, 

múslimum í Thailandi, Kikuyu í Kenya, Ljo í Nígeriu og dreifbýli í 

Rúmeníu og Marokkó. Þessar etnógrafíur sýndu ekki aðeins að gífurlegur 

fjölbreytileiki á sér stað á þessu ferli unglingsáranna í 

menningarsamfélögum umhverfis heiminn heldur gáfu þær einnig til kynna 

að menningarsamfélög utan Vesturlanda urðu fyrir áhrifum þaðan með 

tilkomu hnattvæðingar (Arnett, 2001a:23). Þannig má segja að 

mannfræðirannsóknir hafi ítrekað sýnt fram á hversu mikið þetta tímabil í 

lífi einstaklingsins sé ákvarðað af gerð og eðli hvers samfélags, reynsla 
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unglingsáranna sem sérstakt tímabil á lífsskeiðinu er breytileg og háð hverri 

menningu fyrir sig (Choudhury, 2009).  

August De Belmont Hollingshead sem framkvæmdi vettvangsrannsókn á 

unglingsárunum í Elmstown sýndi hversu mikið ungt fólk reiðir sig á 

samfélagsgerð og mynstur fullorðinna. Robert Bell og James Coleman halda 

hins vegar fram tilvist þess sem þeir kalla unglingamenningarkima (e. 

adolescence subculture), sem reiði sig á sína eigin félagslegu siði, tákn, 

hegðun og siðferðislegar venjur. Sálfræðingarnir Anna Freud, Erik Eriksen 

og Peter Blos telja þetta ekki svo einfalt. Samkvæmt kenningum þeirra er 

ákveðin samlögun nýrra hvata og samþætting hlutverka unga fólksins að 

þeirra eigin persónuleika sem sé þema unglingsáranna. Einstaklingar séu í 

raun að öðlast það að verða sá sem þeir eru í raun og veru – en það telja þau 

Freud, Eriksen og Blos að unglingsárin snúist um og að fólk á þessu 

lífsskeiði sé stanslaust að reyna að leitast við að ná því markmiði. Má því 

segja að margar fræðigreinar hafi reynt að skilgreina þetta tímabil sem við 

göngum öll í gegnum og að það séu skiptar skoðanir á því hvað það er sem 

gerir okkur að fullorðnum einstaklingum þegar öllu er á botninn hvolft 

(Flitner, 1966).  

Þróunarsálfræðingurinn og heimspekingurinn Jean Piaget kom fram 

með þá kenningu að formleg starfsemi einstaklingsins innan samfélagsins 

væri lokapunkturinn á vitsmunaþroska, en það taldi hann vera í kringum 

tvítugsaldurinn. Hann sagði jafnframt að þegar formlegri starfsemi væri að 

fullu náð væri vitsmunaþroska lokið. En kenningu hans sem og annarra 

fræðimanna er fjalla um sama efni hafa síðar verið kollvarpað af 

rannsóknum. Rannsóknir sýna fram á að vitsmunaþroski heldur áfram að 

þróast á mjög mikilvægan hátt á komandi fullorðinsárum og að þessi ár séu 

mjög mikilvæg þar sem einstaklingar læra að tileinka sér og beita raunsæi 

og rökhugsun (Arnett, 2001a). 

Rolf E. Muuss (1996) og Laurence Steinberg (1990) sögðu að Erik 

Eriksen hafi notað hugtakið sjálfsmynd (e. identity) fyrir tímabil 

unglingsáranna en sjálfsmynd hefur mikið verið skoðuð þegar kemur að 

rannsóknum á þessu sviði unglinga, sem virðast vera í ákveðinni leit að 

sjálfum sér. Steinberg (1990) segir jafnframt að ekki sé skrítið að erfiðleikar 
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eigi sér stað er varðar sjálfsmynd unga fólksins á þessu lífsskeiði vegna þess 

að það veit hreinlega ekki hvort það sé barn, unglingur eða fullorðið, hvað 

þá hvenær ákveðin fullorðinsstaða mótast að fullu.  Kenning Eriksen er 

mikilvæg enn í dag sem byrjunarreitur fyrir leit að sjálfsmynd, þar sem hún 

lagði grunninn að skilningi að ferlinu sem á sér stað við mótun sjálfmyndar 

unglinga. Þegar Eriksen lagði þessa kenningu fram var hann að endurspegla 

það útbreidda viðhorf sem ríkti í samfélögum, að unglingsárin væri sá tími 

er ungt fólk væri að leggja stoðir að framtíð sinni. Það er nú ljóst að 

tímabilið er ákveðið tilraunatímabil fyrir bæði kynin. Félagsfræðingar hafa 

hins vegar lengi bent á að þetta skeið einkennist af nútímavæðingu en 

vestrænir sálfræðingar skilgreina þetta tímabil aðallega sem undirbúning 

fyrir fullorðinsárin, sem tímabil sem dregur fram óáreiðanleika í formi 

líkamlegra og félagslegra breytinga milli lífskeiða. Alice Schlegel (1995:16) 

heldur öðru fram, að þetta lífsskeið hafi ekki verið búið til þess að mæta 

þörfum flókins efnahagskerfis nútímans eins og aðrir höfðu bent á. Hún 

segir að umrætt tímabil sé að finna hjá öðrum tegundum en manninum og 

þannig geti það ekki verið sprottið úr menningu. Schlegel segir að æxlun 

mannsins geri ráð fyrir skyldleika og þar af leiðandi hjónabandi í kjölfar 

þess. Vegna þess að fullgild félagsleg fullorðinsstaða sé næstum því alls 

staðar í heiminum tengd hjónabandi þá hljóti táningsaldurinn í flestum 

menningarsamfélögum að henta best sem tími undirbúnings fyrir hjónaband. 

Mannfræðingar hafa komist að því að í flestum hefðbundnum 

óvestrænum menningum eru þessi umskipti yfir á fullorðinsaldurinn mörkuð 

með hjónabandi, eða réttara sagt það sem marki þau umskipti drengs yfir í 

mann og stelpu í konu (Arnett, 1998; Schlegel and Barry, 1991:18). Í 

þessum menningarsamfélögum er það aðeins eftir hjónaband sem 

einstaklingurinn fær ákveðnar ábyrgðir á herðar sér en í iðnvæddum 

nútímasamfélögum er hjónaband ekki lengur talið forsenda þessara 

umskipta yfir á fullorðinsaldurinn. Meðal þess sem einstaklingur þarf að 

vera eða gera til þess að teljast fullorðinn er hjónabandið ekki í forgangi og 

er það ein meginbreyting sem hefur orðið á þessu atriði í vestrænu 

samfélagi. Hjónaband er talið mikilvægt í menningarsamfélögum utan þeirra 

vestrænu því þar eru aðilar meira háðir innbyrðis þar sem miðað er út frá 

heildinni á meðan iðnvædd vestræn samfélög hugsa meira út frá 
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einstaklingnum og sjálfstæði hans. Hjónaband er félagslegur atburður frekar 

en einstaklingsbundinn og er í raun tákn um vináttu, tengslanet og 

fjölskyldu en þessar sem og aðrar sambærilegar niðurstöður koma frá 

mannfræðingum sem hafa skoðað slíkar menningar (Arnett, 2001:18).  

Unglingsárin eru sá tími þar sem einstaklingur þarf í raun að velja 

sér faggrein, en það er eitthvað sem hefur breyst í samfélagi okkar á 

undanfarinni öld. Skólagangan hefur lengst ásamt endalausum möguleikum 

sem eru í boði og strekkst hefur á þessu tímabili sem getur oft staðið yfir 

lengur en áratug. Unglingsárin eru líka tími nýrra uppgötvana um kynferði 

þar sem ýmsar tilraunir eiga sér stað. En framar öllu eru unglingsárin tími 

mótsagnakenndrar leitar að þremur fyrirbærum sem ekki er að finna á sama 

tíma: leit að félagslegu samþykki, hlutverki í samfélaginu og persónulegu og 

einstaklingsbundnu lífi (Flitner, 1966:230). Þannig er það afar mikilvægt að 

velta því fyrir sér hvernig hinir ungu verða fullorðnir og hver núverandi og 

síbreytileg hlutverk fjölda formlegra stofnana hafa áhrif á þessa þróun. Þær 

þrjár formlegu stofnanir sem eiga hvað mestan þátt í þessum umskiptum 

unga fólksins yfir í fullorðna einstaklinga er fyrst og fremst fjölskyldan, 

skólinn og vinnumarkaðurinn (Coleman, 1972:226).  

Mannfræðin lítur ekki einungis á unglingsárin sem tíma til að læra 

ný fullorðinshlutverk, heldur einnig þann tíma sem einstaklingur er að læra 

þarfir tiltekinna aðstæðna í samfélaginu, einhvers konar langvarandi ferli 

gegnum lífið. Hún skoðar þróun unglinga og breytingar aðallega út frá 

tveimur stigum: einstaklingnum og menningu. Mary Bucholtz (2002) segir 

mannfræðina nauðsynlega til þess að fá fullan skilning á sjónarmiðum ungs 

fólks víða um heiminn því að þetta sé lífsskeið sem ekki sé áberandi í öllum 

menningarsamfélögum þó svo að það sé í auknum mæli að finnast víða í 

mörgum samfélögum vegna tilkomu hnattvæðingar. Margir fræðimenn hafa 

einnig velt því fyrir sér hvort unglingsárin séu alþjóðlegt fyrirbæri og eru 

skiptar skoðanir á því (Muuss, 1996:380). Sá sem rannsakar þetta lífsskeið 

þarf að vera meðvitaður um að þetta ferli unglingsins á sér stað á afar 

fjölbreytilega vegu og á sér stað á mismunandi tímum og er breytileg eftir 

einstaklingum. Þetta er líffræðilegt ferli en segja má að tjáningaformið sem 

gildir hverju sinni fari eftir samfélaginu (Furstenberg, 2000; Hogan og 
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Astone, 1986:113). En vegna þeirrar gífurlegu fjölbreytni sem einkennir 

þetta tímabil einstaklinga, gerir það að efnilegu fræðisviði fyrir fræðimenn 

sem hafa áhuga á tengingu milli umskipta og atburða sem valda þeim og 

þess vegna þarf að veita athygli þeim menningarlega mun sem er á slíkum 

umskiptum og hvernig það breytist innan  og milli kynslóða.  

Flest vestræn samfélög nota lagalegan aldur fólks til þess að útskýra 

þessar breytingar sem eiga sér stað þegar fullorðinsárin nálgast, þá aðallega 

þegar fólk verður 16 ára, 18 ára og 21 árs. Unglingsárin sem lífsskeið var 

ekki notað sem hugtak í vestræna heiminum fyrr en seint á 18.öld (Dehne og 

Riedner, 2001).  Unglingsárin á okkar tímum byrja mun fyrr en þau gerðu 

fyrir aðeins einni öld síðan vegna þess að kynþroskaskeiðið í iðnvæddum 

samfélögum hefst fyrr en áður. Það er vegna þróunar sem hefur átt sér stað í 

okkar vestræna heimi er varðar næringu og heilsugæslu. Hnattvæðing hefur 

einnig átt gríðarlega stóran þátt í lífi ungs fólks í dag, bæði á jákvæðan og 

neikvæðan hátt.  

 

1.1 Hugtakaleikur: Unglingsár og komandi fullorðinsár 
Mikið af kenningum og rannsóknum sem Jeffrey Jensen Arnett (2001) hefur 

skoðað í gegnum tíðina er varða unglingsárin eru fengnar úr mannfræði. 

Arnett leggur áherslu á mikilvægi gagnrýnnar hugsunar til greiningar og 

endurspeglunar á hugmyndum og upplýsingum en það er eitt af 

meginatriðum mannfræðinga sem og annarra fræðimanna að tileinka sér 

hana. Með henni er hægt að tengja saman hugmyndir, velta fyrir sér 

spurningum og bera þær þannig saman við sínar eigin upplifanir. Það að 

draga eitthvað í efa og móta sér stöðu innan málefna og að taka ákvörðun 

sýnir að gagnrýn hugsun leiðir okkur til þróunar á hinum ýmsu málefnum. 

Ef engin gagnrýn hugsun á sér stað verður engin þróun og þannig geta nýjar 

kenningar ekki komist upp á yfirborðið. Arnett er mikill frumkvöðull í 

rannsóknum á þessu ferli mannsins. Hann kynnti til sögunnar nýtt hugtak, 

komandi fullorðinsár sem í raun er nýtt tímabil sem hefur skapast í flestum 

vestrænum samfélögum á síðustu tveimur áratugum. Hugtakið unglingsár er 

ekki nógu fullnægjandi til þess að eiga við þetta tímabil á milli unglingsára 

og fullorðinsára. Með auknu framhaldsnámi ungra einstaklinga samtímans 



13 

og seinkun hjónabanda og barneigna er komið fram nýtt lífsskeið sem á sér 

stað þegar einstaklingur er ekki lengur unglingur en er ekki enn orðinn 

algjörlega fullorðinn. Kenning Arnetts hefur orðið að ríkjandi hugsun um 

þetta lífsskeið í vestrænu samfélagi og hafa margir gagnrýnendur fjallað um 

efnið. Ætlun hans með hugtakinu var að draga athygli að þessu tímabili frá 

síðari unglingsárum (e. late adolecence) og fram á miðjan þrítugsaldurinn. 

Sú ráðandi kenning sem uppi var fyrir hugtak Arnetts var komin frá Eriksen 

í kringum 1950, þar sem lagt var til að unglingsárin gengu yfir frá byrjun 

kynþroskaskeiðsins og til síðari unglingsára og þá tæki við ung-

fullorðinstímabil (e. young adulthood), sem næði þá í raun frá því tímabili 

og fram yfir fertugsaldurinn. Þetta líkan virkaði kannski vel á miðri 20. öld 

og þótti Arnett því nauðsynlegt að finna nýtt hugtak til að mæta þessu nýja 

lífsskeiði sem birtist okkur á nýjum tímum. Eftir því sem leið á 20. öldina 

fór meðalaldur þeirra sem gengu í hjónaband að hækka. Tíð atvinnuskipti 

áttu sér stað og viðbótarnám unga fólksins fór að draga línu á milli þessa 

víða hóps sem hugtakið young adulthood hafði upp á að bjóða. Arnett segir 

þetta tímabil vera hvað mest ómótað og að engir ákveðnir eiginleikar séu 

alþjóðlegir á þessu tímabili en að það hefði marga sameiginlega eiginleika 

fram yfir mörg önnur tímabil samt sem áður (Arnett, 2007:69).  Hugtak 

Arnetts, komandi fullorðinsár hefur verið notað mikið í félagsfræði og í 

rannsóknum sem einblína hvað mest á tímasetningu og röð atburða, eins og 

hvenær fólk flytur að heiman, klárar menntun, giftist eða eignast börn. 

Mikið af vandamálum hefur fylgt öðrum hugtökum um þetta lífsskeið sem 

virðist vera í stöðugri mótun. Æskuár (e. youth) virkar ekki vegna þess að 

það á við um breitt aldurstímabil og þess vegna er hugtak Arnetts tilvalið 

því að það er nýtt hugtak fyrir nýtt fyrirbæri. Arnett telur að þetta brúaða bil 

milli unglings- og fullorðinsára sé afleiðing atburða síðustu hálfu aldar í 

okkar iðnvædda samfélagi. Hugtakið er ekki á reiki eins og mörg önnur sem 

hafa reynt að útskýra þetta aldurstímabil heldur gefur það skýrt til kynna 

einstaklinga sem eru ekki lengur unglingar en eru ekki heldur komnir á 

leiðarenda fullorðinsáranna, en séu í miðju ferli þess að verða fullorðinn 

(Arnett, 2007:70). Fræðimenn telja að þessi umskipti einstaklingsins sé einn 

partur af lífsskeiðinu og að hann sé aðallega uppbyggður af félagslegum 

stofnunum. Skólar eru stéttar- og aldursskiptar stofnanir og skyldumenntun 



14 

er séð eins og hálfgerð greining milli stiga unglings- og fullorðinsára 

(Arnett, 1997:3-4). Þrátt fyrir hinn aukna áhuga á þessu hafa sjónarmið 

einstaklinga  með tilliti til þessara umskipta lítið verið rannsökuð. Í staðinn 

hefur verið einblínt á söguleg mynstur er varða tímasetningu þessara 

hlutverkaskipta og gert ráð fyrir að þessi umskipti yfir á fullorðinsárin séu 

greind af brottför einstaklinga frá stofnunum, eins og lok skólagöngu eða 

byrjun vinnuferils, hjónabands eða foreldrahlutverksins.  

 

Félagslegar stofnanir sem áhrifavaldar 

Fjölskyldan og vinnustaðurinn sameinast ásamt öðrum viðhorfum 

samfélagsins og móta þannig umhverfið sem á sér stað innan skólakerfisins. 

Allir þættirnir hafa innbyrðis áhrif á hvern annan og eiga allir stóran þátt í 

því hvernig unglingsárin mótast og hvernig einstaklingurinn þroskast innan 

hvers samfélags fyrir sig. Fyrst ber að líta á fjölskylduna en áhrifin þaðan 

eru taldar hafa byrjað sem áhrifavaldar í umskiptum einstaklinga, en einnig 

hafa breytingar á þeirri stofnun undanfarna áratugi orðið til þess að 

skólakerfið og vinnumarkaðurinn hafa breyst og orðið enn meiri 

áhrifavaldar í umskiptum unglinga yfir í fullorðna einstaklinga síðustu 

áratugi. Hér áður fyrr var fjölskyldan helsta menntastofnunin fyrir börnin 

vegna þess að þar lærði einstaklingurinn allt sem hann þurfti að kunna til 

þess að fara út í lífið sem fullorðinn einstaklingur og takast á við þau 

verkefni sem biðu hans. Breytingar á fjölskylduhögum og formum hafa 

breyst tiltölulega síðustu áratugi og er tími þessara breytinga í lífi 

einstaklingsins, þar sem hann flytur að heiman og fer að standa á eigin 

fótum, breytilegur milli staða. Í írsku bændasamfélagi gætu þessar 

breytingar verið að eiga sér stað um 35 ára aldur en í iðnaðarsamfélagi gætu 

þessar breytingar verið að eiga sér stað um 16 ára aldur. Breytingin í 

fullorðinn einstakling hefur oft verið sögð eiga sér stað þegar fyrrnefnt barn 

giftir sig eða stofnar nýtt heimili.  

Segja má að fjölskyldan hafi gengið í gegnum tvær umtalsverðar 

breytingar sem takmörkuðu í raun þjálfun á unga fólkinu innan hennar. Fyrri 

breytingin átti sér stað þegar faðirinn fór út á vinnumarkaðinn og hóf 
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starfsemi utan heimili síns á bak við luktar dyr eða í einhverri stofnun. 

Síðari breytingin átti sér stað þegar móðirin hélt einnig út á vinnumarkaðinn 

eða hætti að framkvæma helstu framleiðslustarfsemina innan heimilisins 

(Coleman, 1972). Þannig breyttist fjölskyldulífið, sem hafði áður fyrr verið 

varið miklum tíma innan veggja heimilisins,  í lokaða stofnun á daginn, þ.e. 

allir fóru annaðhvort í skóla eða í vinnu og því lokaði heimilið yfir daginn 

sem gerði það að verkum að heimilið var ekki lengur lærdómsstaður fyrir 

yngstu meðlimi fjölskyldunnar. Fjölskyldan hefur samt haldið áfram að vera 

miðpunktur sem stofnun núverandi tímabils af félagslegum og 

efnahagslegum breytingum. Hjónaband heldur áfram að dvína í mikilvægi 

meðal ungs fólks en fjölskylda og félagsskapur og sambönd teljast mikilvæg 

fyrir einstaklinginn og þá þrautagöngu að fullorðinsárunum (Burton,  

Forrest,  og Stewart, 1989:25). Félagsfræðileg úrræði fjölskyldna hafa líka 

áhrif á umskipti unga fólksins yfir á fullorðinsaldurinn en menntunarstig er 

lykilatriði breytinga í þessu ferli vegna áhrifa af langvarandi skólagöngu 

sem þannig hefur áframhaldandi áhrif á tímasetningu annarra lífsatburða 

eins og það að eignast maka og börn (Hogan og Astone, 1986). 

Breytingar á vinnustaðnum, fyrir utan það að vinnustaðurinn færðist 

út af heimilinu og inn á ákveðnar atvinnustofnanir, hafa einnig haft áhrif á 

stefnu unglinga á fullorðinsaldurinn. Helstu breytingarnar eru þær að minni 

stofnanir hafa fengið að víkja fyrir töluvert stærri, ungu fólk var vikið úr 

flestum störfum sem voru ekki lengur talin æskileg fyrir þau, 

vinnumarkaðurinn krafðist hærri menntunarstiga og ákveðið tímaskipulag 

varð á vinnu og skuldbindingu á tíma fólks. Þannig var unga fólkið 

takmarkað frá vinnumarkaðnum, og sett utan þess rýmis fullorðinna sem 

þeir höfðu áður átt greiðan aðgang að. Úr þessu æxlaðist að skólaganga varð 

lengri og síðast en ekki síst varð sú ganga að „fullri vinnu“ fyrir unga fólkið.  

Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins hefur ítrekað lagt áherslu á 

mikilvægi unga fólksins sem þegnar morgundagsins og hafa þannig löngum 

sýnt áhyggjur af alvarlegum aðstæðum sem ungt fólk er að mæta á 

vinnumarkaði og öðrum stöðum. Æ stærri hluta ungs fólks vantar stað í 

samfélaginu og áframhaldandi útilokun þeirra frá vinnumarkaðnum getur 
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reynst þeim erfitt þegar þeir ætla að finna sér vinnu og þróa með sér 

vinnuferil (Burton,  Forrest,  og Stewart, 1989). 

Eftir að foreldrarnir fóru út á vinnumarkaðinn þá var það orðið hlutverk 

skólans að passa unga fólkið, stofnanir eins og leikskólar og grunnskólar 

fóru að sjá um uppeldi barnanna að hluta. Þessar stofnanir voru í raun svar 

við samfélaginu sem var að breytast, eða öllu heldur afleiðing sem er 

mikilvæg til skoðunar á þeirri leið að því að verða fullorðinn. Áður fyrr voru 

einstaklingar að læra af reynslunni, með því að læra hvaða afleiðingar 

gjörðir þeirra höfðu en nú var það orðið ábyrgt fyrir því að læra í skóla 

ákveðið efni sem fyrir þá var lagt og hættu sömuleiðis að læra eingöngu af 

reynslunni einni og sér. Meginhlutverk nemandans varð þannig að hlutverki 

manneskju sem beið eftir því að einhver kenndi því hluti. Unga fólkinu var 

skýlt frá ábyrgð og voru gerð óábyrg; þeim var haldið í háðri stöðu og 

þannig urðu þau „óvirk“ í samfélaginu (Coleman, 1972:228). Skólinn var 

búinn undir það að kenna ungu fólki vitsmunalega hluti, bæði með því að 

veita þeim upplýsingar og vitsmunaleg verkfæri eins og læsi og 

skriffinnsku, kenna þeim stærðfræði og önnur tungumál. Skólinn var ekki 

undirbúinn fyrir það að kenna aðra hluti, eins og ökukennslu, réttindi og 

skyldur í samfélaginu, efnahagsmál heimilsins sem og hvað annað í þeim 

dúr og því stóð það nám yfirleitt í skugganum af akademískri getu 

einstaklinganna. 

Á þróuðum vinnumörkuðum er það lykilatriði fyrir flest ungt fólk að finna 

sér launaða vinnu. Ungt fólk er að staldra lengur í menntakerfinu en það 

gerði áður fyrr og það eru mjög háir staðlar og strangar kröfur sem og 

hæfnisskalar og gífurleg gagnrýni á staðla ætluðu ungu fólki sem eiga að 

geta unnið starf sitt á virkan hátt á vinnumarkaðnum. Störf sem áður 

kröfðust þess að fólk hætti í skóla krefjast nú háskólagráðu eða annað í þeim 

dúr (Burton,  Forrest,  og Stewart, 1989:29). 

 Umtalsverðar vísbendingar benda einnig til þess að vonir og áætlanir 

ungs fólks hafi gríðarleg áhrif á umskipti þeirra yfir á fullorðinsárin. 

Menntunaráætlanir hafa mjög mikil áhrif og eins og áður hefur komið fram 

en það er einnig tengt hjónabandi því að seinkun á hjónabandi fylgja oft 

hærri menntunaráætlunum. Þessar þrjár stofnanir, fjölskyldan, skólinn og 
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vinnumarkaðurinn hafa haft gríðarleg áhrif innbyrðis á einstaklinginn og 

hafa enn vegna þess að áætlanir unga fólksins er oft bundnar fjölskyldum og 

þeirra áætlunum. Þannig má segja að umskiptin yfir á fullorðinsárin hafi 

gífurleg áhrif á hvernig fullorðinsárin verða í sjálfu sér vegna þess að það 

táknar afgerandi tímamót í persónulegum lífssögum fólks og tengir 

félagslegan uppruna við síðari námsafrakstur hins verðandi fullorðna 

einstaklings (Hogan og Astone, 1986). 

Á unglingsárunum er fólk að öðlast meira sjálfstæði frá fjölskyldum 

sínum og fá dýpri skilning á hverjir möguleikar þeirra verða sem 

einstaklingar í samfélaginu. En á komandi fullorðinsárum er fólk að flytja í 

eigið húsnæði og að skoða allskonar möguleika í vinnu, ástum og móta sér 

heimssýn um leið og það mótar grunn fyrir fullorðinsárum sínum. Þessir 

einstaklingar reyna að þróa með sér ákveðna sjálfsmynd sem verður þeirra 

eigin, sem er jafnvel mótuð úr æsku þeirra og unglingsárum og hefur beina 

tengingu einmitt við þá stofnanir í samfélaginu sem einstaklingurinn á í 

sambandi við á þessu lífsskeiði. En með því að endurskapa sjálft sig, 

endurskapa þessar kynslóðir í rauninni menningu sína og samfélög sín 

(Arnett, 2001a). 

Fjölskyldan er hins vegar að verða æ minna mikilvæg í 

einstaklingsþróun ungs fólks og tengslanet, jafningjar og fjölmiðlar eru 

orðnir miklir áhrifavaldar í mótun einstaklingsins. Skólinn og 

vinnumarkaðurinn halda áfram að vera mótandi og mikilvægir í ferli og 

mótun fullorðinsára einstaklingsins sem koma skal. 

 

Þrautaganga fullorðinsáranna 

Mannfræðingar voru meðal fyrstu fræðimanna til þess að átta sig á félags- 

og menningarlegu mikilvægi aldursins þó svo að nýleg vinna á því sviði sé 

að miklu leyti komin frá félagsfræði og sálfræði. Það að eldast er alþjóðlegt 

fyrirbæri sem og ferli sem allir einstaklingar upplifa á einn eða annan hátt, 

og enn fremur er það fjölbreytilegt fólk sem þroskast á ólíka vegu, sbr. ólík 

menningarsamfélög. Mannfræðingar hafa alltaf sýnt þessu ferli mikinn 

áhuga, og brýnt fyrir mikilvægi þess að skilja hvernig fólk fullorðnast í 
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mismunandi samfélögum (Kertzer og Keith, 1984:9). Meiri athygli sem 

mannfræðirannsóknir sýna aldrinum og ferlinu sem honum fylgir, leiðir til 

fyllilegri skilnings á menningu sem og kenningu og stefnum. Félagslega 

mikilvægir sögulegir atburðir eins og kreppur og stríð, í samvinnu við 

aldursmismun og árgangaröðun hafa breytt aldurskiptingakerfinu. Afleiðing 

slíkra áhrifa er að fjöldi aldurslaga hefur aukist síðan á nýlendutímanum og 

skilin milli aldurshópa hafa orðið greinilegri en þau voru hér áður fyrr 

(Hogan og Astone, 1986:116). En vegna þess að aldursskiptingakerfi í 

hverju samfélagi fyrir sig er sífellt að breytast, þá eru einstaklingar sem 

fæddir eru á mismunandi tímum, með mismunandi félagslegar væntingar 

um þetta þroskaferli. Hvert og eitt samfélag hefur sínar hugmyndir og 

tímatöflu yfir það hvenær er viðeigandi að ganga í gegnum ákveðna atburði. 

Staðlar um það hvort eitthvað sé snemmbúið, á réttum tíma eða of seint er 

dæmi um tímatöflur sem felldar eru inn í hverja menningu fyrir sig og eru 

þær oft kynjaskiptar. Það að greina menningarviðmið hegðunar í samfélagi 

hefur einmitt verið ein af megináherslum etnógrafískra rannsókna í 

mannfræði. Slíkar rannsóknir hafa framleitt mikið magn gagna sem lýsa 

menningarmismun í því sem telst vera viðeigandi fyrir ákveðna 

aldurshegðun, eins og að eiga börn, gifta sig og hvenær fólk hættir að vinna 

(Hogan og Astone, 1986:117; Neugarten, Moore og Lowe 1965:710). 

Hogan og Astone (1986) segja einnig sögulega viðburði og breytingar, 

menningarleg og félagsfræðileg úrræði hafa beinan þátt í umskiptunum yfir 

á fullorðinsárin.  

 Líffræðilegar breytingar eru miðlægar í þróunarferli unglinga en það 

er sama hvaða menning það er, allir menn ganga í gegnum þessar breytingar 

við kynþroskaskeiðið. Hins vegar er fjölbreytilegt hvenær það á sér stað því 

að hvert og eitt menningarsamfélag hefur ekki sömu staðla er varða heilsu, 

heilbrigði og næringu en mataræði hefur mikil áhrif á kynþroskaskeiðið. 

Mismunandi menningarsamfélög greina líka merkingu og tilgang 

tímabilsins á mismunandi vegu (Dehne og Riedner, 2001). 

Rannsóknir á unglingsárunum blómstruðu á síðustu áratugum 20. 

aldarinnar. Frank F. Furstenberg (2000:897) segir tengingu milli síðari 

unglingsára og umskipti yfir á fullorðinsárin hafa skapað nýjan og framandi 
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vettvang fyrir fræðimenn síðustu tvo áratugi.  Aukið atvinnuleysi og lengd 

menntunarstiga byrjuðu þannig að búa til félagsstétt fólks sem voru hvorki 

börn né fullorðnir. Í nútímasamfélagi er oft fjallað um þetta sem mikið 

vandamálatímabil en það er tiltölulega aldursskipt, einstaklingar eru að hluta 

til í bið undan fullorðinsstjórn og eru látnir sjá um sig sjálfir og standa á 

eigin fótum (Arnett, 1988; Furstenberg, 2000). Félagslegar stofnanir 

einangra hina ungu frá hinum fullorðnu, sem er í sjálfu sér kaldhæðnislegt 

að mati Furstenbergs vegna þess að stofnanirnar (fjölskylda og 

vinnumarkaður) eiga að undirbúa þá fyrir fullorðinshlutverkið. „Sautján ára 

unglingurinn er hins vegar að læra hvernig hann á að haga sér sem 

fullorðinn og ábyrgur einstaklingur í samfélaginu. Hann þarf sem sagt hjálp 

og skilning fullorðinna eins og sjö ára barnið, en á allt öðrum sviðum 

lífsins“, þetta sagði Unnur Helgadóttir (unglingur) í dálki samfélagsmála í 

Morgunblaðinu mánudaginn 13.ágúst 2012. Í grein sinni bendir hún á að 

mikilvægi þess að fullorðnir hætti að líta á unglinga sem lata og fúla 

einstaklinga sem ekki sé hægt að treysta fyrir neinu. En svo virðist einmitt 

vera að minna sé um það í vestrænum menningarsamfélögum að fullorðnir 

leiðbeini unga fólkinu og leyfi rödd þeirra að heyrast eins og Furstenberg 

kom að. Mikilvægt er að fullorðnir gefi sér tíma til þess að þeir sýni skilning 

og hjálpi til og leiðbeini á þessu mikilvæga þroskaferli unglings,- og 

komandi fullorðinsára. 

Umskiptin yfir á fullorðinsárin (e. transition to adulthood) er 

umfjöllunarefni sem hefur vakið áhuga félagsvísindamanna í mörg ár. 

Fjöldamargar rannsóknir um þessi svokölluðu umskipti  beina sjónarhorni 

sínu að því hvaða þættir eru tengdir við tímasetningu þessara atburða í 

mismunandi úrtökum sem eru rannsökuð. Umskiptaatburðir sem Arnett 

rannsakaði voru meðal annars að klára menntun, fara út á vinnumarkaðinn, 

stofna heimili, gifta sig og eignast börn. Þessi hlutverk eru kölluð félagsleg, 

lýðfræðileg og eru ákveðin hlutverkaumskipti í þessu ferli einstaklingsins að 

verða fullorðinn. Hugtakið umskipti yfir á fullorðinsárin felur í sér 

félagslegar hugmyndir um hvað það merkir að vera fullorðinn. Það gerir ráð 

fyrir því að það sé almennt viðhorf í samfélaginu sem geri þessa 

fullorðinsstöðu. Það þýðir að fullorðinsstaðan er ekki aðeins líffræðilegur 

hluti heldur félagslega uppbyggt hugmyndakerfi með ríkjandi viðhorfum í 
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samfélaginu um það hvað geri fullorðna að fullorðnum. Frá sjónarhorni 

ungs fólks virðist vera sem að þessi umskipti eigi sér ekki stað vegna 

ákveðins atburðar heldur að einstaklingsbundinn dómur þeirra hvort 

sálfræðileg ferli þeirra að fullorðinárunum hafi borið árangur. Þetta sýnir 

okkur vel að hugmyndafræði breytist á milli kynslóða og hvernig fólk af 

mismunandi menningum upplifir þessi umskipti á ólíkan hátt (Arnett, 

1997:21). 

Hvert samfélag hefur sína skilgreiningu á hvað unglingsárin eru. Það að 

vera ungur er ekki það sama í tveimur löndum eða réttara sagt í tveimur 

ólíkum menningarsamfélögum. Nokkrir þættir útskýra þessa mismunandi 

túlkun á því hvað unglingsár eru og hafa þessir þættir rætur í 

fjölskylduhefðum og skólakerfum meðal annars. Frá félagsfræðilegu 

sjónarhorni má líta á unglingsárin sem lykiltímabil fyrir uppbyggingu á 

stöðugri sjálfsmynd eins og Eriksen benti á, eða sem stig umbreytinga úr 

skóla yfir á vinnumarkaðinn. Það að ganga inn í samfélagið í heimi mikilla 

breytinga er flókið ferli. Ungt fólk spilar sitt hlutverk með því að finna upp á 

nýjum ferlum til að komast á fullorðinsárin. Skólakerfi, fyrirtæki, kennarar 

og félagsleg tengslanet breytast til þess að komast til móts við ný 

breytingamynstur hverju sinni (Clermont, Pontecorvo, Resnick,  Zittoun og 

Burge, 2004:283). Breytingin úr unglingi yfir í fullorðinn einstakling hefur 

teygt úr sér yfir lengra tímabil en áður hefur verið skilgreint og er sífellt að 

verða flóknari. Augljóslega hafa breytingar bæði á félagslegri byggingu og 

menningu ýtt undir þann stigvaxandi hluta ungs fólks sem frestar 

fjölskyldumyndun til að öðlast betri menntun og þekkingu, sem og reynslu á 

vinnumarkaði. Svo virðist einnig vera sem að þetta nýja mynstur umskipta 

sé að eiga sér stað núorðið á enn fleiri árum en áður hefur tíðkast og þess 

vegna hefur þetta tímabil orðið meira áberandi í lífsskeiði mannsins 

(Furstenberg, 2000:899). Ástæðurnar fyrir þessum breytingum eru nokkrar, 

til dæmis leiddi tilkoma getnaðarvarnarpillunnar til þess að konur taka meiri 

þátt í atvinnulífinu og sækjast meira í menntun en áður, því að þær eru ekki 

alltaf að eiga börn. Fólk hefur meiri stjórn á lífi sínu og hefur öðlast meira 

sjálfstæði. Alls konar vinnubreytingar hafa einnig átt sér stað eins og td. frá 

iðnaði yfir í aukinna þjónustu. Arnett (1998) hefur komist að því að þessi 

umskipti yfir á fullorðinsaldurinn séu víða um veröld séð sem ákveðið ferli 
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sem eigi sér stað yfir nokkur ár. En á flestum stöðum og tímum hafa þessi 

umskipti verið talin ná hámarki með hjónabandi, og það talið merki um að 

fullorðinsstöðu hafi verið náð. Ungt fólk í Ameríku hafnar þessu samkvæmt 

rannsóknum Arnetts og segja það vera einstaklingsbundið hvenær fólk 

verður fullorðið og algjörlega óháð því hvenær fólk gengur í hjónaband. 

Sjálfstæði frá öðrum og það að læra að standa á eigin fótum sem sjálfbjarga 

einstaklingur virðist vera hin ríkjandi ímynd þess að ná fullorðinsaldri 

meðal unga fólksins, en einnig það að taka ábyrgð á sjálfum sér, taka 

sjálfstæðar ákvarðanir og öðlast fjárhagslegt öryggi. Hvað varðar óvestræn 

samfélög virðist svo vera sem að fólki finnist það fyrr fullorðið þar en í 

vestrænum menningum en það gæti verið afleiðing þess að það sinnir oft 

mikilli vinnu og fjölskylduábyrgð strax í barnæsku og þess vegna er þetta 

unglingsáratímabil styttra en gengur og gerist í okkar samfélagi því að bæði 

efnahagur og aðrir þættir ætlast til þess að einstaklingar færist fyrr í 

fullorðinshlutverkin (Arnett, 1998; Buchholtz, 2002).  

Coleman og Hollingshead hafa báðir rannsakað þau umskipti sem eiga sér 

stað frá þróun einstaklinga af unglingsárunum yfir í fullorðna einstaklinga. 

Fræðilegur áhugi á breytingum á fjölskyldulífinu leiddi til rannsókna á 

sögulegum breytingum sem hafa orðið á þessari löngu og ströngu 

þrautagöngu að fullorðinsárunum og hafa þessi umskipti hafa lengi verið 

áhugamál hjá nemendum í mannlegri þróun. Á tíma unglingsáranna vex 

ungt fólk í fullorðinsstærð sína um leið og það gengur í gegnum hormóna- 

og líkamlegar breytingar tengdar kynþroskaskeiði og öðlast ákveðinn 

vitsmunalegan þroska. Persónuleikaþróun á unglingsárunum hefur verið lýst 

af Eriksen sem öflun á einstaklingssjálfsmynd sem er nauðsynleg fyrir náin 

tengsl á fullorðinsárunum. Félagslegar breytingar sem einkenna aðgang að 

fullorðinsárunum innihalda lok skólagöngu, innkomu á vinnumarkað, 

hjónaband og foreldrahlutverk (Hogan og Astone, 1986). Félagsfræðilegar 

rannsóknir á þessum umskiptum hafa veitt okkur mikið magn upplýsinga 

um umskiptin yfir á fullorðinsárin. Reynslan af því að verða fullorðinn er 

öðruvísi fyrir einstaklinga af mismunandi kynþætti og stétt alveg eins og 

hún er öðruvísi milli kynja og mismunandi menningarsamfélaga.  
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Flest ungt fólk nær að breytast úr einstaklingum háðum öðrum yfir í 

sjálfstæða búsetu án þess að upplifa mikla erfiðleika, sérstaklega þegar 

aðstæðurnar fyrir því að flytja eru meira löggiltar og virðingaverðar, eins og 

að gifta sig, fara í framhaldsnám, fá vinnu eða ganga í herinn. En það eru 

líka margir sem ganga í gegnum þessar breytingar með miklum erfiðleikum, 

undir miklu stressi og án stuðnings fjölskyldu sem og samfélagsins (Burton, 

Forrest og Stewart, 1989:13). Í þéttbýli Evrópu er gífurlegur meirihluti ungs 

fólks sem yfirgefur foreldrahús þegar það nær fullorðinsárunum. Mynstrið 

er breytilegt hinsvegar, bæði innan og á milli landa. Mesta muninn má sjá á 

milli Norður- og Suður-Evrópu en í Grikklandi, Portúgal og Suður-Ítalíu er 

stór hluti ungs fólks sem heldur sig í foreldrahúsum langt fram eftir 

þrítugsaldri og það að flytja að heiman og stofna til hjónabands fylgist 

gjarnan að í þessum löndum. Sjálfstæð búseta meðal ungs einstæðs fólks er 

einstakt og takmarkað fyrir auðugan minnihluta. En í Hollandi, Englandi og 

Þýskalandi er mynstrið öðruvísi og fólk flytur mun fyrr úr foreldrahúsum. Í 

Hollandi búa um 75% ungs fólks á aldrinum 18-25 ára ekki í foreldrahúsum. 

Hins vegar heldur hjónaband áfram að vera mikilvægur hluti af því að öðlast 

sjálfræði og sem ákveðið stig þar sem sjálfstæði á sér stað. Ferli nýrra forma 

heimilisaðstæðna hefur þannig mismunandi mynstur í mismunandi löndum. 

Hlekkurinn milli þess að eldast og flytja að heiman er því breytilegur og það 

verður að sýna gætni þegar rædd eru hugtök og skilgreining á „ungu fólki“ í 

þessu samhengi. Svo virðist sem að kvenmenn fari fyrr að heiman en 

karlmenn vegna þess að þær eiga það til að gifta sig eða hefja sambúð með 

eldri mönnum (Burton, Forrest og Stewart, 1989:21). Konur virðast líka í 

frekari mæli en karlar búa einar. Það má vera vegna þess að þær hafi meiri 

þörf fyrir það að flýja foreldrahús til þess að öðlast meira sjálfstæði og reyna 

að afla sér fullorðinseinkenna– en þær eru í raun að reyna að finna sjálfa sig. 

Heewon Chang gerði etnógrafíu eftir rannsókn sína á 

heildarmenningu og anda á lífi unglinga í ameríku. Í henni lýsir hún 

hversdagslífi menntskælinga í bandarísku samfélagi og greinir menningarleg 

gildi og ímyndir sem lita hegðun þeirra frá degi til dags. Hún komst að því 

að táningar í Greenfield lögðu að jöfnu hugtakið sjálfstæði og það að vera 

komið fram við þá eins og fullorðna frekar en börn. Að vera fullorðinn í 

þeirra huga virtist tákna frelsi, einhver sem á síðasta orðið, hefur völdin og 
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sjálfstæði (Chang, 1992:126). Skilningur unglinganna á sjálfstæði fól það í 

sér að hafa vinnu, hjálpa öðrum, hafa ökuréttindi, flytja úr foreldrahúsum og 

það að hafa traust jafningja sinna. Enn fremur fól það í sér að sjálfstæð 

búseta sýndi fram á almennt sjálfstæði sem gaf þannig til kynna aukna 

ábyrgð einstaklinga.   Í bandarísku samfélagi opnast aðeins nokkrir 

möguleikar eða sýnishorn af heimi fullorðinna við það að ná 16 ára 

aldrinum og veitir þeim þannig ekki fullan aðgang að samfélagi fullorðinna, 

heldur markar þessi aldur aðeins þá ferlisbreytingu inn í fullorðinsárin. Þetta 

er afar frábrugðið ættbálkasamfélögum þar sem unglingar ganga ekki 

sjálfkrafa í samfélag fullorðinna heldur gerist það við ákveðna athöfn. Í því 

samhengi má segja að flestir unglingar þurfi að berjast fyrir sjálfstæði sínu 

vegna þess að það er ekki gefið í þeim samfélögum sem notast ekki við 

slíkar athafnir (Burton, Forest og Stewart, 1989:125). Arnett (2006) tekur í 

sama streng og segir enga félagslega athöfn í bandarísku samfélagi marka 

þessi umskipti. Hann hefur síðastliðinn áratug rannsakað þetta ferli afar 

náið. Það kom honum margt á óvart þegar hann fór að rannsaka meðal 

unglinga hvað þeir teldu marka þessa breytingu sem verður þegar fólk flyst 

frá unglingsárunum yfir í fullorðinsárin en hann komst að því að full vinna á 

vinnumarkaði og hjónaband hafði ekkert með það að gera og hvorki það að 

ljúka menntun né það að verða foreldri heldur. Í raun komst hann að því að 

helstu ástæðurnar fyrir breytingunum voru óáþreifanlegar og sálfræðilegar: 

það að taka ábyrgð á gjörðum sínum, að taka sjálfstæðar ákvarðanir og að 

verða efnahagslega sjálfstæður skoruðu hvað hæst á meðan hinir félagslegu 

hlutar skoruðu hvað lægst. 

Segja má að á síðustu áratugum hafi hljóðlát bylting átt sér stað í lífi 

ungs fólks í bandarísku samfélagi. Í kringum 1970 var hinn týpíski 21 árs 

einstaklingur giftur eða á leiðinni að gifta sig, búinn að ljúka menntun eða 

að hugsa um ungabarn, kominn í framtíðarvinnuna eða í hlutverki 

heimavinnandi húsmóður í fulli starfi. En í dag gæti líf hins 21 ára 

einstaklings varla verið frábrugðnara. Hjónabandið kemur mun seinna til 

sögunnar en áður fyrr og það sama má segja um foreldrahlutverkið. 

Menntunin er farin að standa mun lengur yfir og fólk skiptir oftar um vinnu 

en áður. Í dag er vegurinn að fullorðinsárunum orðinn mun lengri og 

flóknari eins og fram hefur komið. Bæði hækkandi meðalaldur á því hvenær 
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fólk gengur í hjónaband og eignast börn, sem og lenging og hækkun 

menntunarstiga og sá óstöðugleiki á vinnumarkaði sem á sér stað á þessum 

árum einstaklingsins (sem er að verða fullorðinn) endurspegla þróunina sem 

hefur orðið á nýju tímabili í lífi ungs fólks bæði í Ameríku sem og öðrum 

iðnvæddum vestrænum samfélögum, tímabil sem endist frá síðari 

unglingsárum í gegnum mið- og síðari árum þrítugsaldursins. Hinsvegar 

segir Arnett (2006) þetta ekki beint vera lenging á unglingsárunum vegna 

þess að það sé mjög ólíkt því tímabili þegar maður er unglingur. Hann telur 

þetta tímabil mun frjálsara undan aðhaldi foreldra og segir það aðallega 

tímabil sjálfsskoðunar og sjálfstæðis. En það að þróa með sér sjálfstæði gæti 

í sumum menningarsamfélögum átt við að taka ábyrgð og skyldur að sér, í 

að hugsa um systkini og gamalmenni en ekki endilega það að verða viðskila 

við foreldra (Choudhury, 2000). Arnett sagði að hugtakið emerging 

adulthood ætti eftir að vera þekkt sem öðruvísi tímabil í lífi ungs fólks sem 

mun vara fyrir komandi kynslóðir.  

Segja má að miðlæg einkenni komandi fullorðinsára séu í raun þau að það 

sé sá tími er fólk skoðar hina ýmsu möguleika í ástum og vinnu. Þetta 

tímabil gefur möguleika á sjálfsskoðun og fólk er að læra hver það er og 

hvað það vill út úr lífinu. Þó svo að sjálfsmyndin byrji að mótast á 

unglingsárunum þá mótast hún enn meira á komandi fullorðinsárum. Fólk er 

að þroskast mikið og aðstæður í sambandi við það að hætta í skóla og verða 

sjálfbjarga og sú ákvörðun hvað verður um líf þeirra er í raun stór partur af 

öllu ferlinu á því að fullorðnast (Arnett, 2006:8). Nokkur vandamál hafa 

komið upp varðandi hvað skal kalla þetta tímabil en Arnett er ekki sammála 

því að kalla það umskipti yfir í fullorðinn einstakling (transition to 

adulthood). Hann telur það vera ófullnægjandi lýsingu á atvikum þar sem að 

honum finnst hugtakið vísa of mikið í það hvað fólk er að verða á kostnað 

þess að það gleymist að pæla í því hvað það er á þessu tímabili (Arnett, 

2006:19). Komandi fullorðinsár er sannarlega breytingatímabil – en þetta 

eru í rauninni ekki breytingar heldur tímabil sem allir ganga í gegnum og 

þess vegna ætti það að vera skoðað sem aðskilið tímabil í lífinu en tímabilið 

stendur frá ca. 18 ára aldri til 25-30 ára. K. G. Dolgin og F. P. Rice (2011) 

segja tímabilið hafa birst vegna þess að fólk væri farið að bíða lengur með 

það að gifta sig en áður og að menn væru líklegri til þess að halda áfram að 
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mennta sig og annað í þeim dúr. Lífið á þessu tímabili er sífellt að taka 

breytingum. Einstaklingar flytja oft, skipta um vinnu og byrja og hætta til 

skiptis með menntun sína. Dolgin og Rice töldi það erfitt að lýsa þessum 

hópi og þótti mikill fjölbreytileiki einkenna hópinn. Fólk á þessum aldri sem 

er á milli unglings- og fullorðinsára á erfitt með að skilgreina sig og þegar 

þeir eru spurðir hvort þeim finnist þeir orðnir fullorðnir er svarið oftast 

tvísýnt. Eflaust er það vegna þess að þeim líður ekki eins og þau séu orðin 

algjörlega óháð öðrum, hvorki fjárhagslega né tilfinningalega (Dolgin og 

Rice, 2011). Það sem virðist einkenna þetta tímabil líka er að eignast maka, 

stofna fjölskyldu, ala börn, halda heimili, fara út á vinnumarkaðinn, taka 

upp borgaralega ábyrgð og skyldur og finna sér stöðu innan ákveðins 

félagshóps. Lýsandi fyrir tímabilið er að líða eins og maður sé að undirbúa 

sig fyrir lífið sem maður mun einn daginn lifa. 

Eins og fram hefur komið eru komandi fullorðinsár  ekki alþjóðlegt 

tímabil í þróun mannsins heldur tímabil sem er til vegna ákveðinna 

aðstæðna sem hafa orðið til nýlega og er aðeins til í sumum 

menningarsamfélögum. (Arnett, 2001a; Dolgin og Rice, 2011). Það má því 

segja að unglingsárin megi finna í flestöllum samfélögum en komandi 

fullorðinsár ekki, sem er eflaust komið til vegna þess að fólk í óvestrænum 

samfélögum er að taka að sér fullorðinsstöðu fyrr en á vesturlöndum eins og 

hefur verið rætt (Arnett, 1998). Mannfræðingar hafa skoðað þetta og segja 

að í menningarsamfélögum um allan heim marki hjónaband ekki aðeins 

sameiningu tveggja aðila í lífstíðarsambandi heldur einnig það afrek að ná 

fullorðinsstöðu. En hjónaband hefur ekki lengur þessa merkingu í flestum 

vestrænum samfélögum í dag ef marka má rannsóknir sem fjalla um efnið 

(Arnett, 2006:208). Eftir að hafa velt þessari spurningu fyrir sér í um það bil 

tíu ár komst Arnett að því að það virðist vera samhljómur milli allra 

hópanna sem hann rannsakaði. Það að verða fullorðinn í dag er að verða 

sjálfbjarga, að læra að standa einn sem sjálfstæð persóna. Það að taka 

ábyrgð á sjálfum sér, taka sjálfstæðar ákvarðanir og að verða fjárhagslega 

sjálfstæður eru einkennandi fyrir þetta tímabil. Þannig má segja að unga 

fólkið nái fullorðinsstaðlinum ekki með einum atburði heldur verða 

fullorðinsárin í raun til sem afleiðing af jöfnu ferli, sem felst í því að verða 

sjálfbjarga og á því að læra að standa á eigin fótum. Eftir því sem 
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einstaklingar læra að taka ábyrgð á sjálfum sér, taka sjálfstæðar ákvarðanir 

og þreyta sína eigin göngu í gegnum lífið þá vex að lokum sú tilfinning í 

þeim að þeir séu nú orðnir fullorðnir (Arnett, 2006:227). Það eru ekki aðeins 

þessi hlutverk sem gera fólk að fullorðnum einstaklingum heldur ákveðin 

tilfinningaleg sjálfsstjórn (Arnett, 1997:11).  

Í iðnvæddum samfélögum eins og okkar vestrænu finnast ákveðnar 

athafnir sem eiga að marka upphaf fullorðinsáranna hjá fólki, til dæmis 

ferming. En samfélagið gerir engin formleg skýr tengsl milli líkamlegra, 

sálrænna eða félagslegra umskipta sem eiga sér stað þegar einstaklingar 

færast frá unglingsárunum yfir á fullorðinsárin, enda getur það verið 

mismunandi milli einstaklinga á sama aldri. Þannig má segja að líf ungs 

fólks sé búið til úr mismunandi leiðum til fullorðinsáranna sem gefur til 

kynna fjölbreytileika í öldrunarferlinu hjá hverjum og einum einstaklingi 

fyrir sig. Í ljósi þessa margbrotna eðlis er betra að útskýra umskiptin yfir á 

fullorðinsaldurinn sem ferli frekar en atburð (Arnett, 2001a; Hogan og 

Astone, 1986). Atburðurinn, tímasetning og röð félagshlutverka á 

mismunandi sviðum í opinbera og einkalífinu skilgreina þessar einstöku 

lífskeiðsleiðir manna í Bandaríkjunum, sem og öðrum vesturlöndum. 

Fullorðinsárin í vestrænum samfélögum, sem og barnæska og unglingsár er 

flækja félagshlutverka og sálrænna stiga sem eru samtvinnaðir aldri. 

Umskiptin yfir á fullorðinsárin eru þannig ekkert annað en þróunarferli 

(Hogan og Astone, 1986:114).  

Flest ungt fólk er sem betur fer samþætt í samfélag okkar en enn má 

sjá stóran hluta þeirra sem eiga erfitt með að finna lífi sínu tilgang eða að sjá 

jákvætt viðhorf til framtíðar sinnar. Í óvestrænum samfélögum eru þessi 

umskipti álitin sem samfélagslegur atburður sem upplifaður er af hópi 

tengslaneta og alltaf haldinn undir ábyrgð fullorðinna. En í okkar samfélagi 

eru áhættuhegðun til dæmis partur af þessu félagslega ferli. Þetta eru 

athafnir sem leiða að fullorðinsárunum; afhjúpun sjálfsmyndar og breyting 

tilverunnar á svo marga vegu. Þetta er útbreitt fyrirbæri en tekur á sig 

breytileg form milli einstaklinga (Breton, 2004).  

Þessi þróun unga fólksins er mótast og stjórnast af sameinuðum þáttum 

frekar en einhverjum einum ákveðnum. Lítilli athygli virðist hafa verið veitt 
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þeirri staðreynd að flestir táningar komast til sinna fullorðinsára á einn eða 

annan hátt áfallalaust og tilbúnir til þess að takast á við verkefni sem bíða 

þeirra á fullorðinsárunum (Furstenberg, 2000:903). Jákvæð þróun síðustu 

tvo áratugi hafa sýnt sig í fleiri rannsóknum í víðu samhengi (makró), þá 

sérstaklega kostir langtímarannsókna sem eru í auknari mæli að fylgja 

börnum í gegnum unglingsárin og inn í fullorðinsárin.  

Sumir fræðimenn einblína á líffræðilega hluta tímabilsins og láta breytileika 

milli einstaklinga ósnertan. Enn aðrir beina sjónum sínum að 

einstaklingsmun og hunsa þannig áhrif menningar og félagsbyggingu. Það 

veitir okkur ekki nógu góða sýn á efnið og því þyrfti að skoða alla þessa 

þætti í sameiningu sem víxlverkandi hluta í ferlinu sem fylgir þrautagöngu 

fullorðinsáranna (Furstenberg, 2000:906). 

Líklegt er að málefni, vinnubrögð og sjálfsmyndir ungs fólks á mismunandi 

félagslegum stöðum séu afar fjölbreytileg og sú staðhæfing kallar á frekari 

samanburðarrannsóknir sem hægt er að beita með etnógrafískri gagnavinnu, 

sem er þar af leiðandi tilvalið fyrir mannfræðina til að rannsaka betur. 

 

1.2 Einstaklingshyggja og persónueiginleikar 
S. S. Davis og Douglas A. Davis (1989) gerðu etnógrafíu á ungu fólki og 

spurði það hvenær það vissi hvort það væri orðið fullorðið. Niðurstöður 

þeirra sýndu að sálrænir þættir eins og hegðun hefðu margt um það að segja, 

frekar en hlutverk eins og hjónaband. Enn önnur etnógrafía var gerð um fólk 

á Marquesas-eyjum í Pólynesíu sem sýndi að þessi umskipti yfir í 

fullorðinsstöðu fól í sér ákveðnar persónubreytingar. Ekki voru unglingar 

aðeins álitnir ungir og því ekki komnir með fullorðinsstöðu þó svo þeir 

sinntu sömu störfum, heldur voru þeir enn taldir hálflatir og óábyrgir og 

taldir skorta agastjórn. Með því að fjarlægjast þessa eiginleika með tímanum  

varð fólk fullorðið í því samfélagi. En það er ekki aðeins í óvestrænum 

samfélögum sem einstaklingar þróa með sér persónulega eiginleika eins og 

sjálfstjórn, ábyrgð og alvarleika, heldur eru þetta eiginleikar sem eru víða 

um veröld taldir mikilvægir til þess að sinna fullorðinshlutverki sínu.  
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David D. Gilmore (1990) skoðaði margar etnógrafíur og greindi 

hlutverk stráka. Hann sagði að í óvestrænum samfélögum væru oftar en ekki 

ætlast til að helsta hlutverk stráka sé að veita, vernda og fjölga sér. Þó svo 

að hann hafi ekki fundið til eitthvað sem svipaði til þessara eiginleika hjá 

stúlkum þá komust mannfræðingarnir Schlegel og Barry (1991) að því 

ásamt Davis og Davis (1990). Stelpum í óvestrænum samfélögum er í raun 

ætlað það hlutverk að hugsa um og ala upp önnur börn og reka heimili áður 

en þær eru taldar tilbúnar í hjónaband og öðlast þannig fullorðinsstöðuna 

sem það veitir. Allar skyldur og stöður sem ber að hafa í huga þegar líður að 

fullorðinsárunum, óháð hvaða menningu einstaklingurinn tilheyrir, virðast 

fela í sér einhvers konar breytingu á persónueiginleikum, svo sem ástundun 

og ábyrgð af einhverju tagi. Í heildina litið virðist sem mannfræðirannsóknir 

gefi í skyn að mörg óvestræn menningarsamfélög horfi á hjónaband sem 

fullkomið merki um umskipti yfir á fullorðinsárin. En hvernig sem því líður, 

þá er hjónaband eitt og sér ekki talið veita þá fullorðinsstöðu, heldur frekar 

vera hápunktur þessa tímabils sem tekur yfirleitt nokkur ár (Arnett, 

1998:299).  

Sem tímabil þar sem sankað er að sér færni og persónueiginleikum 

til þess að öðlast hina eftirsóttu fullorðinsstöðu, þá eiga unglingsárin og 

þetta lengda tímabil umskipta yfir á fullorðinsaldurinn sér langa sögu í 

vestrænum samfélögum sem nær allt upp undir 500 ár aftur í tímann. 

Snemma í nútímasamfélagi á Englandi voru þessi umskipti séð sem lengt og 

stigvaxandi tímabil þar sem ungu fólki áskotnaðist ýmsar skyldur og 

löglegur, félagslegur og efnahagslegur réttur þegar persónueiginleikar þeirra 

voru að koma í ljós. Þetta samfélag leit á unglingsárin sem sérstakt og 

afskekkt tímabil á lífsskeiðinu sem einkenndist af agaleysi, tilfinningaöfgum 

og óábyrgri hegðun. Hjónaband var þar á meðal litið á sem hámark þessarar 

persónueiginleikaþróunar einstaklinga og einn mikilvægasti atburður í 

göngu einstaklinga yfir á fullorðinsárin (Arnett, 1998:300). Á 19. öldinni 

þegar hnattvæðing fór að eiga sér stað og flæði fór að verða auðveldara í 

heiminum þá fóru einstaklingar að flytja fyrr út úr foreldrahúsum og 

einstaklingshyggja óx hratt og örugglega þar sem tengingarnar við 

samfélagið snarminnkuðu. Þessi hreyfing yfir á fullorðinsaldurinn var óljós í 

útskýringu og bar engin skil lengur (Arnett, 1998; Arnett, 2001). En það var 
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ekki fyrr en nýlega sem að farið var að skoða viðhorf unglinga til þessara 

umskipta, en hér áður fyrr hafði þetta aðeins verið skoðað út frá augum 

fullorðinna (Arnett, 1998:301). Í byrjun 20. aldar var hjónaband ennþá talið 

sterk eining í ferli þessara umskipta en það breyttist hinsvegar í kringum 

1960 og í kringum miðjan 9. áratuginn fór aldur við hjónaband að rísa 

töluvert og fékk að lokum að víkja fyrir persónueiginleikum og 

einstaklingshyggju. Arnett hefur komist að ýmsu í rannsóknum sínum og 

meðal þess er hversu mikilvægt unga fólkinu finnst að axla ábyrgð á sjálfum 

sér, taka sjálfstæðar ákvarðanir og öðlast fjárhagslegt sjálfstæði/öryggi til 

þess að teljast fullorðinn. Þetta sýnir fram á ólík sjónarmið og hversu 

breytilegt þetta getur verið milli kynslóða. Þessir eiginleikar skoruðu hvað 

hæst yfir sameiginleg einkenni einstaklingshyggjunnar, þe. ábyrgð, 

sjálfstæðar ákvarðanir og fjárhagslegt öryggi, þar sem gert er ráð fyrir því að 

einstaklingurinn standi á eigin fótum sem sjálfbær einstaklingur sem þarf 

ekki að reiða sig á neinn annan (Arnett, 1998:302). Þetta eru hinsvegar ekki 

aðeins einstaklingshyggjulegir eiginleikar heldur eru þeir óefnislegir. Þeir 

þróast ekki endilega á sama tíma hjá einstaklingum heldur jafnt og þétt, en 

persónueiginleikar eru mikilvægir samkvæmt Arnett fyrir þessi umskipti 

þvermenningarlega séð. En í heildina á litið snýst þetta um að bera ábyrgð á 

sjálfum sér og gjörðum sínum, sem er merkilegt því að mannfræðingar hafa 

komist að því að í óvestrænum samfélögum er meira lagt upp úr ábyrgð fyrir 

öðrum, td. öðrum fjölskyldumeðlimum og samfélaginu í heild sinni. Um er 

að ræða hér ólík sjónarhorn á ábyrgð og í hverju hugtakið felst, en augljóst 

er að vestræn samfélög leggja meira upp úr einstaklingnum en samfélaginu í 

heild sinni (Arnett, 1998:306; Choudhury, 2009).  

Bæði í vestrænum og óvestrænum menningarsamfélögum virðist 

sem svo að einstaklingar gangi í gegnum þessi umskipti í tengslum við það 

að öðlast þessa persónueiginleika sem eru nauðsynlegir til þess að standast 

þær menningarlegu kröfur sem fyrirfinnast í samfélaginu til þess að  fá þá 

stöðu að vera fullorðinn. Fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvort staða 

hjónabandsins sé ekki einöngu orsök þessa lengda tímabils þar sem 

unglingurinn er í stöðugri leit að lífsfyllingu heldur sé staðan einnig komin 

til vegna þess að skilnaðir hafa minnkað stöðugildi hjónabandsins sem 

lífskeiðsbreytingu. Schlegel kallar þetta tímabil unglingsáranna og fram að 
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fullorðinsárum  leikhlé (e. timeout) vegna þess að á þessum tíma er auðvelt 

að missa fótanna og að fullorðnir eigi að hjálpa til að beina hinum ungu að 

fullorðinsárunum til þess að öðlast raunveruleg markmið. Þetta eru 

vandamál fyrir allar þjóðir því að framtíð þeirra liggur í höndum unglinga 

dagsins í dag sem eru á miðri leið sinni að fullorðinsárunum (Schlegel, 

1995:31). Þetta tímabil fer í það að einstaklingar eru að fikra sig áfram og 

prófa nýja hluti eins og komið hefur fram og því er þetta tilvalið tímabil 

fyrir einstaklinga til þess að vera stikkfrí í samfélaginu til þessara 

uppgötvana því að þegar fullorðinsstöðu er náð þá varir hún yfirleitt 

ævilangt. Það er því ekki óeðlilegt að einstaklingar á tímabilinu bíði aðeins 

með að ná þessum aldri en þau geta þá dæmt það sjálf seinna hvort þau séu 

tilbúin en á meðan njóta þau frelsisins sem þetta tímabil hefur upp á að 

bjóða (Schlegel, 1995:72). 

Nýjar rannsóknir í taugavísindum er varða þróun og þroskun heilans 

á unglingsárunum hafa sýnt fram á að miklar breytingar eiga sér stað í 

heilanum á þessum tíma og bundnar eru miklar vonir fyrir frekari innsýn inn 

í merkingu á því sem hægt er að rannsaka með slíkum vísindum. Það getur 

þýtt að einn daginn væri hægt að varpa ljósi á það hvernig félagsleg og 

menningarleg samhengi vinna saman með þroskun heilans. Suparna 

Choudhury fjallar um það í grein sinni „Culturing the adolescent brain: what 

can neuroscience learn from anthropology?“ hvernig þessi vísindi geta 

hagnast af mannfræðinni. Samkvæmt Choudhury er mikilvægt hvernig 

gefnir flokkar eða reynsla sem er í rannsókn á rannsóknarstofum geta haft 

mismunandi merkingu í mismunandi menningarsamfélögum. Hann segir 

jafnframt sveigjanleika unglingsáranna geta verið tímabil þróunar á sviði 

menningar og gagnkvæmri mótun heilans (Choudhury, 2009:160). Þó svo 

að fæstir unglingar eigi við geðræn vandamál að stríða, þá er það á síðari 

unglingsárum sem geðsjúkdómar byrja að koma fram hjá einstaklingum. Í 

Bretlandi er ungt fólk af enskum uppruna til dæmis fjórum sinnum líklegra 

til þess að eiga við geðræn vandamál að stríða en þeir sem eru af 

indverskum uppruna. Og þessi menningarlegi munur gefur til kynna að 

sálræn vandamál séu tengd menningarlegum taugavísindum (e. cultural 

neuroscience). Segja má því að menningarleg taugavísindi gefi það til 
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kynna að sálræn vandamál séu tengd menningu, það er að menningin geti 

haft áhrif á þroskun heilans. 

Í hugmyndafræði samfélags okkar sem fjalla um eðli mannlegs vaxtar er 

fullyrt að ungmenni mega ekki byrja of snemma að setjast í hlutverk 

fullorðinna. Þannig er oft sagt að unglingar þurfi undanþágu frá álagi 

ábyrgðar fullorðinsáranna til að uppgötva sérstaka hæfileika sína. Þessi 

hugmyndafræði hvetur unglinga til þess að umbreyta þróunarnauðsynjum í  

félagslega aðferð hegðunar. Með öðrum orðum, þeir hafa leyfi til þess að 

gera tilraunir með þá möguleika sem felast í hlutverkum fullorðinna 

(Schwartz og Merten, 1967:457). Félagsleg mynstur unglinga eru yfirleitt 

byggð hvert af öðru en einnig á skilningi eða hugmyndum fullorðinna um 

æskileg félagsleg samskipti og á þeim hugmyndum fullorðinna um persónu 

eiginleika. Unglingar fara ekki alltaf eftir þessum almennu menningarlegu 

viðmiðum fullorðinna og breyta þannig út af leiðinni og búa til sín eigin 

gildi á ferð sinni til fullorðinsára.  

Arnett segir hlutverkin skipta minna máli en þau gerðu hér áður fyrr 

þegar kemur að komandi fullorðinsárum. Það að verða foreldri virðist ekki 

vera ákveðið merki um fólk sé þar með orðið fullorðið, allavega ekki fyrir 

þá sem eiga engin börn en þeir sem þegar áttu börn segja að það hafi skipt 

miklu máli, eða komið þeim ákveðnu stigi framar þess að ná fullorðinsstöðu 

(Arnett, 2001b). Komandi fullorðinsár eru góð fyrir samfélagið á þann hátt 

að það leyfir ungu fólki að hafa þetta aukatímabil sem nota má í 

áframhaldandi menntun meðal annars og næla sér í þjálfun sem undirbýr 

einstaklinga til að stuðla að upplýsingum og tækni sem byggir á 

heimshagkerfinu.  

 

Niðurstöður og lokaorð 

Augljóst er að unglingsár og komandi fullorðinsár eru mjög mikilvæg í 

þroskaferli einstaklingsins víða um heim. Það að verða fullorðinn felur í sér 

langa og stranga göngu einstaklinga og að vera tekinn inn í samfélag 

fullorðinna einkennist af mikilli sjálfsskoðun og mótun persónuleika, þróun 

skoðana, sjálfstæðis og ábyrgðar. Augljóst er að tímabil komandi 
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fullorðinsára hefur lengst undanfarna áratugi með tilkomu hærri krafna á 

vinnumarkaði þar sem fólk þarf að uppfylla hærri staðla sem ákveðin störf 

krefjast. Lengri skólaganga, hærri giftingaraldur og frestun barneigna hefur 

veitt einstaklingnum aukið frelsi og tíma til þess að finna út hvað það er sem 

hann vill út úr lífinu og þess vegna er hann lengur að ná fullorðinsaldri. 

Sjálfstæði, ábyrgð og skyldur ásamt því að vera óháður öðrum, bæði 

hvað varðar fjárhag, skoðanir og ýmislegt annað er augljóslega hluti þess að 

ná ákveðinni fullorðinsstöðu, þó svo að félagsleg hlutverk spili enn þátt í 

umskiptunum. Þetta ferli sem við flestöll göngum í gegnum á einn eða 

annan hátt, tel ég vera afar mikilvægt til þess að átta sig á framtíðarskyldum 

sem fullorðnir þátttakendur í þjóðfélaginu. Einnig tel ég það mikilvægt að 

einstaklingar fái tíma til þess að njóta og upplifa og læra af reynslunni. Það 

getur verið hluti þess að læra á lífið og öðlast reynslu af samfélaginu að 

skipta um nám fimm sinnum og prófa að vinna á tíu mismunandi stöðum. 

Þetta er leið á heljarmikilli þroskagöngu okkar í lífinu og ég tel að 

tilfinningar spili einnig stóran þátt í ferlinu. Tilfinning sem segir þér að þú 

sért orðinn fullorðinn og sért reiðubúinn að takast á við fullorðinshlutverkið.  

Jeffrey Jensen Arnett heldur því fram að við pælum of mikið í því hvað sé 

framundan, stundum verði að staldra við og hugleiða hver staða okkar sé 

núna, ekki einungis því sem er handan við hornið. Hugtökin unglingsár og 

komandi fullorðinsár eru að mínu mati góð til útskýringar á þessu tímabili 

lífsskeiðsins, en einnig tel ég þau vera afurð af ofurflokkun sem er ríkjandi í 

vestrænum samfélögum. Skilgreindum aldurslögum hefur fjölgað eins og 

hér hefur komið fram og er fjölgun þess konar hólfa oft leið samfélagsins til 

þess að greina á milli ólíkra aldursskeiða sem eru innbyrðis ólík hvert öðru.  

Umskiptin yfir á fullorðinsaldurinn eru fjölbreytileg milli 

menningarsamfélaga. Það eru ekki sömu gildi og reglur í öllum samfélögum 

sem verður til þess að ríkjandi sjónarmið gagnvart þessum umskiptum eru 

ólík. En þó svo að sjónarmiðin séu mörg og ólík að þá verðum við öll á einn 

eða annan hátt einn daginn fullorðin. Þetta er efni sem hefur verið mikið 

rannsakað innan mannfræðinnar og þessi fræðigrein getur komið að notum 

við að skilja þennan þvermenningarlega mun sem um ræðir. Gagnrýnið 

sjónarhorn mannfræðinnar á kenningar, sem og samanburðarrannsóknir geta 
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gefið okkur skýrari mynd af unglingsárunum og ferlinu fram að 

fullorðinsárunum. Með því að íhuga málefnið vandlega og velta fyrir okkur 

þeim menningarlega mun sem er fyrir hendi, sem og reyna að leiðbeina 

unga fólkinu á leið sinni til fullorðinsára þá getum við öll lært að bera 

virðingu fyrir þeim mismunandi viðhorfum sem finnast í þjóðfélaginu. 

 Sem einstaklingur sem er í miðju ferli komandi fullorðinsára finnst 

mér nauðsynlegt að vita hvað ég er að ganga í gegnum og vita að þetta er 

ferli sem allir ganga í gegnum, þó ekki aðeins á misjöfnum hraða heldur 

einnig á  mismunandi hátt.  
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