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Útdráttur 

Ritúöl samfélaga, líkt og vígsluathafnir, hafa verið umfjöllunarefni 

mannfræðinnar lengi og fræðimenn skrifað mikið um slíkar athafnir. Í gegnum 

tíðina hefur mikið af umfjöllun mannfræðinnar um unglinga snúið að 

vígsluathöfnum þeirra og reynt hefur verið að koma auga á hvernig ólík samfélög 

koma börnum til manns og koma þeim í stöðu fullorðinna. Á 20. öldinni var 

algengt sjónarhorn í etnógrafíum að vígsluathafnir í þeim hefðbundnu 

frumbyggjasamfélögum sem mannfræðin einblíndi á væru hliðstæða vestrænna 

skóla. Eftir því sem tíminn leið var það sjónarhorn gagnrýnt meðal annars vegna 

þess að einstaklingar sem ganga í gegnum vígsluathafnir öðlast ekki neina 

praktíska reynslu í ferlinu. Þó hefur verið fjallað um að mýtur og heimsmynd 

samfélaga komi í ljós þegar vígsluathafnir eiga sér stað og á þeim grundvelli ber 

höfundur ritgerðarinnar saman hlutverk og tilgang félagsmiðstöðva á Íslandi og 

vígsluathafnir smærri samfélaga. Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er fjallað um 

mannfræðilegar kenningar og hugtök sem tengjast unglingum. Í öðrum hluta er 

stiklað á stóru í gegnum 20. öldina og nokkrar mannfræðirannsóknir sem tengjast 

unglingum skoðaðar. Í þeim hluta er einnig umfjöllun um félagsmiðstöðvar og 

þjóðfélagsbreytingar á Íslandi. Þriðji og síðasti hlutinn er umræðukafli þar sem 

reynt er að koma auga á sameiginleg einkenni vígsluathafna unglinga í smærri 

samfélögum og félagsmiðstöðvastarfs á Vesturlöndum. Helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar eru að þessar vígsluathafnir og félagsmiðstöðvar eigi ákveðinn 

samhljóm þegar kemur að birtingu heimsmyndar og þeirra mýtna sem viðgangast 

í tilteknu samfélagi. 
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1 Inngangur 

Í ritgerð þessari verður fjallað um unglinga út frá mannfræðilegu sjónarhorni og 

fjallað um unglingsárin sem tímabil í lífi einstaklinga. Unglingsárin eru oft mikill 

átakatími í lífi einstaklinga á Vesturlöndum og samfélagið verður að hafa 

einhverja leið til að halda utan um meðlimi sína á því tímabili. Í því ljósi verða 

skoðaðar hugmyndir mannfræðinga um leiðir samfélaga til að skila börnum til 

fullorðinsára, bæði í þeim frumbyggjasamfélögum sem mannfræðin hefur 

einblínt á í gegnum árin en einnig hvernig ákveðnir siðir og síðari tíma 

samfélagsstofnanir, meðal annars á Íslandi, virka í því samhengi. 

Samkvæmt fólksfjöldaspá Sameinuðu þjóðanna eru um 30% íbúa heimsins 

börn og unglingar undir 15 ára aldri. Þrátt fyrir að hópurinn sé eins stór og raun 

ber vitni hefur mannfræðin því miður ekki fjallað mikið um málefni barna og 

unglinga en þó aldrei horft alveg framhjá þeim heldur (Schwartzman, 2001b). 

Margaret Mead (1928) skrifaði bók um rannsókn sína á unglingum á Samoa-

eyjum og fjallaði þar um unglingsstúlkur. Stuttu eftir útgáfu þeirrar bókar sagði 

hún að mannfræðingar ættu að fjalla meira um börn í rannsóknum sínum til að 

gera betri og dýpri etnógrafíur (Schwartzman, 2001a).  

Börn og unglingar hafa lengi vel birst í etnógrafíum en þó yfirleitt á jaðri 

umfjöllunarinnar. Hér verður sjónum beint að því í hvaða samhengi hefur verið 

fjallað um þennan hóp í gegnum tíðina. Í ritgerðinni verður fjallað um 

vígsluathafnir (e. rites of passage) unglinga en mannfræðin hefur lengi skoðað 

þess háttar ritúöl í samfélögum og litið á unglingsárin sem tímabil innvígslu (e. 

initiation) inn í samfélag fullorðinna. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

innvígslu unglinga voru gerðar frá hinum ýmsu sjónarhornum. Sem dæmi hafa 

vígsluathafnir verið skoðaðar til að rannsaka ritúöl samfélaga, til að rannsaka 

hugmyndir um sársauka á milli menninga og hvernig drengir og stúlkur eru 

innvígð inn í kynjuð hlutverk síns samfélags (Montgomery, 2009). 
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Unglingsárin á Vesturlöndum hafa tekið miklum breytingum á 20. öldinni í 

kjölfar þeirra þjóðfélagsbreytinga sem áttu sér stað á henni. Hugmyndir 

vestrænna samfélaga um börn og unglinga breyttust mikið á árunum í kringum 

aldamótin 1900 og tóku stofnanir, svo sem skólar, og félagslegur raunveruleiki 

unglinga stakkaskiptum. Fyrir þennan tíma þótti æskilegt að senda unglinga eins 

fljótt út á vinnumarkaðinn og unnt var en þær hugmyndir fóru að breytast í 

kringum upphaf 20. aldarinnar (Kett, 2003). 

Í fyrsta hlutanum verður fjallað um mannfræðileg hugtök og kenningar sem 

tengjast aldri, félagslegri stöðu, félagsmótun, habitus, ritúölum og 

vígsluathöfnum. Vígsluathafnirnar eru að vissu leyti veigamesta umræðan í þeim 

kafla ritgerðarinnar sökum þess að þær eru leiðir samfélaga til að koma 

einstaklingum úr stöðu barna yfir í stöðu fullorðinna og það eru þær sem 

mannfræðingar beindu sjónum að varðandi þetta aldurskeið. Ef horft er á 

vígsluathafnir á þann máta eru þær nátengdar hugmyndinni um félagsmótun og 

því verður fjallað um það hugtak og hugtak Pierre Bourdieu habitus. Einnig verða 

skoðaðar hugmyndir fræðimanna, bæði úr sálfræði og mannfræði, um 

æviskeiðalíkön þar sem leitast er við að skipta ævi einstaklinga niður í tímabil út 

frá aldri þeirra. Út frá þeirri umræðu verður líka skoðuð gagnrýni á slíkar 

kenningar en að einhverju leyti eru slík líkön úrelt. Gagnrýnin gengur meðal 

annars út á það að líf einstaklinga er ekki svo klippt og skorið að það sé hægt að 

skipta því auðveldlega niður í æviskeið. 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar verður sjónum beint að Vesturlöndum og þá 

aðallega Íslandi. Fyrst verður þó fjallað stuttlega um sögu mannfræðirannsókna á 

unglingsárunum á 20. öld og nokkur etnógrafísk dæmi tekin. Hugmyndir 

mannfræði sem og sálfræði um unglingsárin verða skoðaðar og hvernig þær hafa 

þróast í gegnum tíðina. Einnig verða hugmyndir mannfræðinnar um menntagildi 

vígsluathafna, sem voru ríkjandi á fyrri hluta 20. aldarinnar og gagnrýni á þær 

ræddar. Í framhaldi af því verður fjallað um hvernig íslenskt samfélag hefur frá 

borgarmyndun í Reykjavík komið fram við æskuna og unglinga sem þar bjuggu og 

hvaða leiðir samfélagið þar hafði til að láta börn öðlast stöðu fullorðinna. Í því 
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samhengi verður fjallað um hvernig félagsmótunaraðilar, svo sem skólar og 

félagsmiðstöðvar, tóku við af fjölskyldunni þegar kom að félagsmótun barna. Þar 

verður einnig stuttlega fjallað um þá hugmyndafræði sem þessir 

félagsmótunaraðilar starfa eftir á Íslandi. 

Í seinasta hlutanum verða umræðurnar í fyrsta og öðrum hluta tengdar 

saman. Þar verður varpað ljósi á hvernig félagsmiðstöðvar og aðrir 

félagsmótunaraðilar í iðnvæddum samfélögum séu í einhverjum skilningi 

hliðstæður vígsluathafna í óiðnvæddum ríkjum. Það er að segja hvernig formgerð 

og heimsmynd samfélaga skilar sér í gegnum þessar tvær tegundir 

samfélagsstofnana til yngri kynslóða. 
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2 Skilgreining nokkurra hugtaka 

Í þessum kafla verður sjónum beint að þeim kenningum og hugtökum sem snerta 

efni þessarar ritgerðar. Í kafla 2.1 verða hugtök eins og aldur, æska og félagslegar 

stöður skoðuð. Í kafla 2.2 verður hugtakið félagsmótun skilgreint sem og hugtak 

Pierre Bourdieu habitus. Einnig verður þar fjallað um hugmyndir Bourdieu um 

menningarlegan auð í tengslum við félagsmótunina. Umfjöllun í kafla 2.3 verður 

æviskeið og vígsluathafnir en þau verða skoðuð og skilgreind í mannfræðilegu 

ljósi. Kenningar um æviskeið verða skoðaðar út frá mannfræði og sálfræði en 

síðan verður fjallað um kenningar Arnold van Gennep sem snerta vígsluathafnir. Í 

seinasta undirkafla annars kafla, 2.4, verður fjallað um hugmyndir 

mannfræðingsins Victor Turner um hugtakið liminality. 

2.1 Aldur og félagsleg staða 

Að eldast er líffræðilegt ferli sem allir einstaklingar fara í gegnum frá vöggu til 

grafar. Fólk fæðist sem ósjálfbjarga smábörn, eldist og öðlast smám saman meiri 

hæfileika og reynslu þar til það á endanum deyr. Samfélög þurfa því að aðlaga sig 

að þessu ferli ef þau eiga að komast af. Ferlið er óhjákvæmilegt og óafturkræft og 

maðurinn hefur enga stjórn á því þrátt fyrir mikinn vilja til þess. Samt sem áður er 

aldur einnig, upp að vissu marki, félagslega skapað fyrirbæri (Eriksen, 2010. bls. 

142-143; Keith og Kertzer, 1984). Á Vesturlöndum horfum við á aldur sem 

tímalengd frá fæðingu, það er að segja við vísum í ártal á tímatali og reiknum 

aldur út frá því en það er ekki raunin í mörgum af þeim samfélögum sem 

mannfræðin hefur einblínt á í gegnum tíðina, óiðnvæddum 

frumbyggjasamfélögum. Þrátt fyrir það er aldur og það að eldast sýnilegt 

náttúrulegt ferli sem er í mörgum tilvikum innifalið í félagslegri formgerð slíkra 

samfélaga (Fortes, 1984). 

Aldur hjá Nuer-fólkinu í Suður-Súdan byggist ekki á tímatali líkt og í 

vestrænum ríkjum heldur samsamar fólk sig með þeim aldursflokki (e. age-set) 

sem það tilheyrir. Til að fá að tilheyra aldursflokki þurfa einstaklingar að fara í 
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gegnum ákveðnar vígsluathafnir. Þegar Evans-Pritchard skrifaði etnógrafíu sína 

um Nuer-fólkið voru um það bil 6 aldursflokkar í gangi í samfélaginu en það 

spannar um 75 ár og nýjir aldursflokkar verða til á 4 ára fresti. Þegar seinasti 

meðlimurinn í hverjum aldursflokki deyr er sá aldursflokkur allur (Evans-

Pritchard, 1940).  

Í mörgum menningarsamfélögum fá einstaklingar meiri völd og aukna ábyrgð 

eftir því sem þeir eldast. Mjög gott dæmi um slíkt er fyrirkomulag Baktaman-

ættflokksins á Papúa Nýju-Gíneu en þar fá karlmenn kerfisbundið meiri aðgang 

að þekkingu og leyndarmálum samfélagsins eftir því sem þeir eldast, frá fyrsta 

stigi upp á það sjöunda (Barth, 1975). Hár aldur er í sumum samfélögum 

samasemmerki um djúpstæða reynslu, þekkingu og góða dómgreind. Því liggur 

beinast við að elstu einstaklingar samfélaga hafi mest pólitískt vald og kallast slíkt 

fyrirkomulag öldungaræði (e. gerontocracy). Mekranoti-fólkið í frumskógum 

Amazon byggir samfélag sitt upp á slíkan hátt en þar er landfræðileg þekking 

öldunganna meðal annars það sem ræður úrslitum í mörgum ákvörðunum innan 

samfélagsins (Werner, 1981). Hafa þarf í huga að etnógrafísku dæmin hér að 

ofan eru úr gömlum ritum og munu rannsóknir á þessum samfélögum í dag 

örugglega skila öðrum niðurstöðum heldur en er sagt frá hér. 

Á Vesturlöndum og öðrum iðnvæddum ríkjum heimsins eru einstaklingar 

sem náð hafa háum aldri þó ekki alltaf álitnir vera hentugir fyrir samfélagið. 

Vinnuframlag einstaklinga í slíkum samfélögum er í hávegum haft og því er hætt 

við því að líta á einstaklinga sem hættir eru að vinna sem byrði á samfélaginu. 

Tækniframfarir og þær menningarlegu breytingar í nútímasamfélögum sem fylgja 

í kjölfarið valda því að þekking og reynsla eldra fólks er oft talin úrelt og óþörf 

(Eriksen, 2010. bls. 143). Þegar maður talar um æsku (e. youth) er erfitt að henda 

reiður á hvað það í raun og veru er. Það er að segja hugtakið getur vísað til 

einstaklinga á mjög breiðu aldursbili og skiptir menningarlegt samhengi þar 

meginmáli. Sem dæmi má nefna geta börn verið sett í þessa skilgreiningu en að 

sama skapi einstaklingar á milli tvítugs og þrítugs, allt eftir því hvernig tiltekið 

samfélag horfir á skyldur einstaklinga eftir aldri. Æskan er og hefur verið í 
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mörgum samfélögum ekki mjög áberandi lífsskeið í gegnum tíðina, skilin milli 

barna og fullorðinna hafa sem sagt oft verið mjög klippt og skorin samanber 

umfjöllun um vígsluathafnir. Með breyttum skilyrðum og samfélagseinkennum er 

það þó að breytast (Bucholtz, 2002). Nánar verður fjallað um þær 

samfélagsbreytingar í kafla 3. Innan félagsfræði hafa skilin á milli æsku og 

fullorðinsára oft verið tengd umbreytingu af einhverju tagi. Sem dæmi mætti 

taka breytingu á búsetu, atvinnu eða sambandsstöðu. Ungt fólk gat talist 

fullorðið þegar það hafði flutt frá foreldrum sínum, sagt skilið við nám og byrjað 

að vinna sem og stofnað til sambanda og fjölskyldu (Molgat, 2007).  

Eins og dæmin hér að framan gefa til kynna hefur aldur áhrif á félagslega 

stöðu (e. social position) einstaklinga og er aldur því að einhverju leyti félagslega 

skapað fyrirbæri. Sömuleiðis eru félagslegar stöður skapaðar innan samfélaga og 

eru þær margar og mismunandi. Einstaklingar hafa mismunandi stöður innan 

samfélaga sem hafa áhrif á hlutverk þeirra og skyldur í sínu samfélagi. Flestir 

einstaklingar gegna fleiri en einni stöðu í samfélagi sínu. Sami einstaklingurinn 

getur til dæmis gengt öllum þessum stöðum í senn: kennari, faðir, eiginmaður og 

sonur. Allar þessar stöður krefjast þess að einstaklingurinn hagi sér á ákveðinn 

hátt. Þrátt fyrir að margir gegni sömu hlutverkum innan samfélags síns þá er það 

aðeins þannig að nafninu til. Sem dæmi má taka að vera faðir. Menn gegna 

ákveðnum skyldum í föðurhlutverkinu en þær eru mjög breytilegar eftir fólkinu 

sem er þá í hlutverkum barna. Eins mætti færa þetta yfir á börnin, sem gegna 

sama hlutverkinu að vera barn, en aðstæður geta kallað á mjög mismunandi 

skyldur í því hlutverki. Stöður geta verið áunnar (e. achieved) eða úthlutaðar (e. 

ascribed). Áunnar stöður einstaklinga eru til dæmis þær sem fólk tekur að sér úti 

á vinnumarkaðnum, sem dæmi getur einstaklingur markvisst stefnt að þeirri 

stöðu að verða læknir og menntað sig þangað til stöðunni er náð. Ef 

einstaklingnum líkar svo ekki sú staða er einfaldlega hægt að hætta í henni. 

Vissulega á þetta ekki við í öllum samfélögum, þar sem störf fólks eru ákveðin af 

einhverjum valdhöfum. Úthlutaðar stöður eru aftur á móti ákvarðaðar fyrir 

einstaklinga, hvort sem þeim líkar betur eða verr. Dæmi um úthlutaða stöðu er 
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að vera sonur/dóttir einhvers. Sama hversu ömurleg einhverjum finnst þessi 

staða sín vera er engin leið út úr henni. Það er tengt menningu hvers og eins 

samfélags hversu harðar refsingar eru við því að bregðast hlutverki sínu. Það eru 

til dæmis mun alvarlegri afleiðingar á Íslandi að bregðast börnum sínum sem 

foreldri heldur en að bregðast foreldrum sínum sem barn (Eriksen, 2010, bls. 53-

54). 

2.2 Félagsmótun og habitus 

Eins og kom fram í inngangi er megin hluti annars kafla tileinkaður 

vígsluathöfnum sem eru í mörgum samfélögum mikilvægur partur af 

félagsmótun einstaklinga. Sú umfjöllun er í kafla 2.3 en áður en að henni kemur 

verður fjallað um hugtakið félagsmótun (e. socialisation) í víðu samhengi og 

hugtak Pierre Bourdieu habitus. Félagsmótun er hugtak sem nær yfir það ferli 

sem einstaklingar ganga í gegnum til að aðlagast því samfélagi sem þeir fæðast 

eða setjast að í. Í því ferli læra einstaklingarnir tungumálið, siði og venjur sinnar 

menningar svo eitthvað sé nefnt. Börn eru í vissum skilningi lærisveinar reyndari 

meðlima samfélaga sem eru þá þeir fullorðnu. Fjölskyldan skiptir mestu máli 

þegar kemur að félagsmótun í mörgum samfélögum en í iðnvæddum ríkjum eins 

og Vesturlöndum koma aðrir, sem kallast félagsmótunaraðilar, að þessu ferli og 

eru það skólar, félagsmiðstöðvar og aðrir sem tengjast einstaklingum ekki 

fjölskylduböndum (Eriksen, 2010; Weisner, 2015). Fjallað verður nánar um þessa 

félagsmótunaraðila í kafla 3. 

Bourdieu fjallaði um hugtakið auður (e. capital) í félagslegu samhengi. 

Auðurinn í félagslegu samhengi eru aðföng sem einstaklingar geta nýtt sér innan 

samfélaga. Samkvæmt Bourdieu getur slíkur auður verið félagslegur og 

menningarlegur. Sem dæmi er félagslegi auðurinn það tengslanet sem 

einstaklingar búa að og geta nýtt sér til framdráttar og menningarlegi auðurinn 

sú þekking sem einstaklingurinn hefur á sinni menningu eins og að hafa gott vald 

á því hvaða siðir eru viðeigandi hverju sinni (Blunden, 2004). Bourdieu hélt því 

fram að menningarlegur auður einstaklinga birtist í þremur formum. Í fyrsta lagi 

birtist hann í formi prófskírteina og annara opinberra viðurkenninga sem 
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einstaklingurinn hefur áunnið sér, í öðru lagi birtist hann í formi hluta svo sem 

bóka, málverka, fatnaðar og þess háttar sem undirstrikar smekk einstaklingsins 

og í þriðja lagi er hann líkamnaður, runninn einstaklingnum í merg og bein. 

Habitus eins og Bourdieu segir frá honum tengist einmitt þessu þriðja formi. 

Habitus er nokkurskonar forskrift að hegðun, skynjun og hugsun sem 

einstaklingurinn beitir án þess að hann endilega geri sér grein fyrir því. Athafnir 

sem í fyrstu virðast vera ómerkilegar og hversdagslegar, svo sem 

handahreyfingar, látbragð, val á fatnaði, borðsiðir og svo mætti lengi telja, 

endurspegla samkvæmt Bourdieu habitus einstaklinga. Ákveðið innrætingarferli 

eða félagsmótun á sér stað í samfélögum án þess að vera meðvitað og formfast 

eins og til dæmis skólar, heldur á það sér stað þegar einstaklingurinn er umlukinn 

ákveðnu menningar- og félagsumhverfi. Samkvæmt Bourdieu ganga öll börn í 

öllum samfélögum manna í gegnum slíkt innrætingarferli sem mótar þeirra 

habitus. Samfélagið og menningin birtast og viðhalda sér í þessum hversdagslegu 

athöfnum einstaklinga án þess að það sé endilega ætlun einstaklinganna (Gestur 

Guðmundsson, 2012, bls. 84; Reed-Danahay, 2005, bls. 46). Í einhverju skyni er 

menningarlegi auðurinn það sem samfélög leitast við að koma áleiðis í gegnum 

vígsluathafnir. Hér í næsta undirkafla verður meðal annars fjallað um 

vígsluathafnir og hvernig þær virka sem leið samfélaga til að koma þekkingu 

áfram til yngri kynslóða.  

2.3 Æviskeið, ritúöl og vígsluathafnir 

Samfélög manna gera skil á milli mismunandi æviskeiða í lífi einstaklinga, sem 

hvert um sig felur í sér ákveðna stöðu, skyldur og réttindi einstaklinganna á 

hverju stigi. 

Sálfræðingurinn Erik H. Erikson setti fram kenningu sína um æviskeið en í 

henni greinir hann á milli átta mismunandi þrepa í þroska einstaklinga, frá 

fæðingu til dauða. Hvert þrep felur í sér sálfélagslega (e. psychosocial) krísu þar 

sem tveir andstæðir pólar takast á. Eitt mikilvægasta þrepið, samkvæmt Erikson, 

er þróun sjálfsmyndar en einstaklingar ganga í gegnum það á unglingsárunum 

þegar barnæska endar og kynþroskaskeiðið fer í gang. Pólarnir sem um ræðir í 
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þeirri krísu og takast á eru sterk sjálfsmynd (e. identity) og hlutverkaruglingur (e. 

role confusion). Samkvæmt Erikson eru unglingar á þessu skeiði mjög uppteknir 

af því að hvernig þeir komi öðrum fyrir sjónir en auk þess hvernig þeir eigi að 

tengja það sem þeir hafa tileinkað sér á fyrri æviskeiðum við mögulega stöðu sína 

í framtíðinni (Erikson, 1995 [1963]). 

Mannfræðingurinn Colin M. Turnbull áleit, líkt og Erikson, að æviskeið væru 

sammannleg og skipti ævi einstaklinga niður í fimm skref sem einstaklingar ganga 

í gegnum allt lífið. Þessi skref eru barnæska, unglingsár, ungdómur, fullorðinsár 

og elliár. Með því að líta á æviskeiðin sem sammannleg getum við skoðað hópa í 

mismunandi samfélögum og borið þá saman. Turnbull segir að það sé 

mismunandi hvenær einstaklingar í samfélögum fara á milli þessara skrefa en 

unglingsárin eru alla jafna sá tími sem einstaklingar verða kynþroska og hafa í lok 

þess tímabils öðlast félagslega stöðu fullorðinna og bera þær skyldur sem því 

fylgir. Sá tími getur einnig verið breytilegur en alla jafna er það frá 14-25 ára hjá 

körlum og 12-20 ára hjá konum (Turnbull, 1983). Þessar tvær nálganir á 

hugtakinu æviskeið eru áhugaverðar í því ljósi að Erikson, með sálfræðina í 

fyrirrúmi, einblínir á einstaklinginn og hans persónulegu krísur en Turnbull lítur 

þau mannfræðilegum augum sem leitast við að skoða heildarmynd samfélaga.   

Slíkar hugmyndir um að hægt sé að skipta lífi einstaklinga í niðurnjörfaða 

flokka hafa þó fengið á sig gagnrýni. Jennifer Johnson-Hanks (2002) telur að 

mikilvægir atburðir í ævi mismunandi einstaklinga séu sjaldan sambærilegir á 

milli einstaklinga og áhrif atburðanna á líf þessara einstaklinga séu mjög 

fjölbreytt. Því telur hún að líkön um æviskeið séu úrelt og eitthvað þurfi að koma 

í stað þeirra og leggur hún þá fram hugtakið vital conjuncture. Það hugtak vísar 

einmitt til þess að framtíðin er óráðin og í staðinn fyrir eina mögulega útkomu 

eftir mikilvægan atburð, líkt og æviskeiðalíkönin gera ráð fyrir, getur líf 

einstaklinga tekið mismunandi stefnur. Hún gerði rannsókn á Beti-konum og 

móðurhlutverkinu í suðurhluta Kamerún og komst að þeirri niðurstöðu að það að 

vera móðir er ekki eitthvað hlutverk sem greypt er í stein. Konur teljast ekki 

endilega verða fullorðnar með því einu að fæða barn heldur er móðurhlutverkið 
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mjög flæðandi og lausleg staða (Johnson-Hanks, 2002). Rannsóknir í 

félagsvísindum, á borð við mannfræði og félagsfræði, sem snúa að unglingum og 

ungu fólki á undanförnum áratugum hafa einmitt færst frá því að rannsaka þetta 

aldursbil sem þroskaskeið í sálfræðilegu ljósi. Þá hafa þessar fræðigreinar einblínt 

meira á unglingsárin og æsku sem menningarlegt fyrirbæri í sjálfu sér eða 

svokallaðan menningarkima (e. sub-culture). Með því að einblína á unglingsárin 

sem þroskaskeið sem þarf að yfirstíga er máluð sú mynd að unglingar og ungt fólk 

hafi lítið sem ekkert atbeini (e. agency) eða vald þegar kemur að þeirra lífi og 

hvernig þau skilgreina sig sjálf (Christiansen, Utas og Vigh, 2006). 

Eins og fram hefur komið gera samfélög skil á milli ýmissa æviskeiða en 

ferðin á milli þessara skeiða gerist yfirleitt ekki sjálfkrafa. Það sem veldur því að 

einstaklingar flytjast á milli þeirra er það ferli sem kallast vígsluathafnir. 

Vígsluathafnir eru í grunninn samansafn af ritúölum (e. rituals) sem framkvæmd 

eru til að skapa einstaklingum eða hópum nýjar stöður og skyldur. 

Ritúöl hafa margskonar virkni bæði fyrir einstaklinga og samfélög í heild. Þau 

geta meðal annars verið notuð til að túlka tilfinningar, stuðla að æskilegri hegðun 

einstaklinga, koma af stað breytingum eða viðhalda friði og jafnvægi innan 

samfélaga. Þau eru einnig mjög mikilvæg þegar kemur að lækningum og til að 

hafa áhrif á frjósemi jarðarinnar og að hafa samband við andaheiminn. Oft notast 

samfélög við ritúöl til að koma þekkingu, siðum og gildum til yngri kynslóða og 

viðhalda formgerð sinni þannig. Ritúöl eru dramatísk og geta litið út fyrir að vera 

einhverskonar listrænn flutningur eða leiksýning, bæði fyrir þá sem taka þátt í 

þeim og áhorfandann. Þrátt fyrir að öll samfélög heimsins notist við það sem 

mætti kalla ritúöl er ekki þar með sagt að þau séu eitthvað þvermenningarlegt 

fyrirbæri heldur einungis aðferð til að túlka og koma auga á ákveðna hluti þegar 

mannfræðingar rannsaka mismunandi samfélög (Bowie, 2006, bls. 138-140). 

Mannfræðingum ber að gera greinamun á ritúölum og vana (e. habit). Þegar fyrst 

er á litið gæti verið auðvelt að rugla þessu tvennu saman vegna þess að þegar 

einstaklingar gera sama hlutinn aftur og aftur verður hann oft svipaður ritúali. 

Sem dæmi má nefna aðferð til að brjóta saman þvott. Einstaklingur sem hefur 
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fundið út bestu leiðina til að brjóta saman þvott endurtekur aðferðina alltaf eins 

rétt eins og um ritúal væri að ræða. Megin munurinn þar á er sá að engin 

merking eða ásetningur er til staðar líkt og í ritúölum heldur einungis 

tímasparnaður (Kutsche, 1998). Ritúöl samfélaga byggjast oft á grunni þeirra 

mýtna (e. myths) sem viðgangast í þeim. Mýtur eru sögur samfélaga og eiga 

rætur að rekja til fortíðar þeirra. Þessar sögur tengjast oft einhverjum atburðum 

sem raunverulega áttu sér stað en eru stundum þess eðlis að vera færðar í stílinn 

og einkennast af fantasíum. Þær eiga sér fastan sess í menningu samfélaga og 

þekkja flestallir meðlimir samfélagsins sögurnar sem sagðar eru. Þegar svo er 

býður það ekki upp á skyndilegar breytingar á sögunum en vegna þess að þær 

eru oft munnmælasögur breytast þær hægt og rólega með tímanum þar sem 

hver kynslóð bætir við eða kemur með eitthvað nýtt inn í söguna án ásetnings. 

Ritúöl samfélaga byggjast oft á slíkum mýtum en þær geta gefið ritúölunum 

samhengi við nútímann (Sillitoe, 1998, bls. 229-230). Heimsmynd (e. cosmology) 

samfélaga er stundum sögð birtast í gegnum mýtur þeirra. Heimsmyndin er það 

samansafn af hugmyndum sem tiltekið samfélag hefur um hvernig heimurinn 

virkar og nær til dæmis til upprunasagna, bæði manna, dýra og jarðarinnar 

(Weiner, 1997). 

Arnold van Gennep setti fram kenningu sína um vígsluathafnir árið 1909 en 

þar heldur hann því fram að vígsluathafnir viðhaldi formgerð samfélaga með því 

að gefa meðlimum þeirra nýjar stöður og skyldur (Eriksen, 2010, bls. 145). Það er 

að segja samfélög viðhalda einkennum sínum í gegnum árin með því að kenna 

nýjum meðlimum á samfélag sitt á kerfisbundinn hátt, líkt og fram hefur komið. 

Samkvæmt þessari skilgreiningu eru vígsluathafnir mikilvægur þáttur í 

félagsmótunarferli samfélaga. Þar sem vígsluathafnir eru í grunnin samansafn af 

ritúlölum eiga þau það sameiginlegt að færa mikilvæga atburði í lífi einstaklinga í 

nokkurskonar leikbúning og skapa einstaklingunum nýja stöðu eða skyldur í lokin 

(Markstrom og Iborra, 2003). Þessir mikilvægu atburðir eru oft tengdir við 

líffræðilegar breytingar svo sem fæðingu, kynþroska, þungun og dauða. 

Kynþroski kvenna er sýnilegur með tilkomu blæðinga og brjósta en oft er erfiðara 
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að koma auga á kynþroska hjá strákum. Mannfræðingar hafa því velt fyrir sér 

hvort það sé ástæða fjölbreytileika þessara athafna þegar kemur að strákum og 

þeirri staðreynd að mjög oft snúast þær um að drengir eru beittir miklu harðræði 

og ofbeldi (Dunham, Kidwell og Wilson, 1986). Þó ber að hafa í huga að vissulega 

eru stelpur líka beittar ofbeldi og harðræði í vígsluathöfnum samfélaga og má þar 

einna helst nefna umskurð. Umskurður kvenna er stundaður víða í samfélögum 

heimsins en samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var í Kenýa eru 32% allra 

kvenna á aldrinum 15-42 umskornar. Konur sem undirgangast slíkar aðgerðir eiga 

í hættu á að fá sýkingar eða blæða út og deyja við framkvæmd þeirra (Sifuna, 

Abagi og Wasike, 2016).  Sem dæmi um slíkt harðræði hjá strákum má nefna 

hellisvígslu sem Kvermin-drengir í frumskógum Papúa Nýju-Gíneu þurfa að takast 

á við. Sveinn Eggertsson (2010) mannfræðingur gerði rannsókn sína á 

samfélaginu þar og lýsir þessari vígslu á þann veg að menn bera drengi 5-12 ára á 

öxlum sér í gegnum skóginn þar sem aðrir menn berja og stinga þá með prikum 

þar til þeir eru blóðugir, en þetta á að tákna það að nágrannaættbálkar geta verið 

hættulegir. Eftir miklar barsmíðar missa drengirnir saur og meðvitund en eftir að 

þeir vakna er haldin mikil átveisla til að fagna þeirri staðreynd að nú geta 

drengirnir sofið í hellum fjarri heimabyggð. Benda má þó á að Kvermin-menn eru 

hættir að stunda þessar vígslur vegna kristilegs trúboðs sem átti sér stað á 

svæðinu á áttunda áratug 20. aldar (Sveinn Eggertsson 2010, bls. 167-169).  

Van Gennep notaði tvö sett af hugtökum þegar kemur að vígsluathöfnum en 

þeim er hvoru um sig skipt niður í þrjá þætti: aðskilnað (e. seperation), 

umbreytingu (e. transition) og innvígslu (e. incorporation) og svo preliminal, 

liminal og postliminal. Gott er að taka  vestræna hjónavígslu sem dæmi um þetta 

en fyrsta þrepið í fyrra settinu felur í sér aðskilnað frá fyrri stöðu í samfélaginu. 

Einstaklingur sem ætlar að gifta sig fer þá frá heimili foreldra sinna og á 

brúðkaupsstað. Eftir athöfnina fer í gang umbreytingatímabilið en þá fara 

brúðhjónin oft í brúðkaupsferð þar sem þau aðlagast nýjum hlutverkum sínum. 

Eftir heimkomu fara þau á sitt nýja sameiginlega heimili og eru þá innvígð og 

samþykkt í samfélaginu sem hjón (Bowie, 2006). Í framhaldi af því sem sagði hér 
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að ofan um að vígsluathafnir hafi oft byggst á miklum þolraunum í þeim 

hefðbundnu samfélögum sem mannfræðingar hafa rannsakað í gegnum tíðina þá 

er það ef til vill ekki raunin í vestrænum samfélögum. Þær vígsluathafnir sem eru 

enn við lýði svo sem fermingar í kristnum kirkjum hafa að einhverju leyti misst 

vægi sitt sem innvígsla inn í samfélag fullorðinna. Norski mannfræðingurinn Allan 

Sande skoðaði athöfnina russefeiring sem er stunduð af 18 ára ungmennum í 

Noregi. Þessi athöfn er framkvæmd frá 1. – 17. maí ár hvert en 18 ára ungmennin 

eru að fagna því að loks sé skólaskyldu þeirra lokið. Á tímabilinu klæðast 

ungmennin búningum sem tákna hvaða hópi þau tilheyra og drekka mikinn bjór 

og vín, sem fyrir suma er þó ef til vill ákveðin þolraun. Sande vill meina að þrátt 

fyrir að fermingin eigi sinn fasta sess í lífi unglinga í Noregi og sé að vissu leyti hin 

„opinbera“ vígsluathöfn þar í landi skipti russefeiring mun meira máli fyrir 

unglingana sjálfa sem upplifa lok skólagöngunnar frekar sem leið til stöðu 

fullorðinna heldur en ferminguna. Þessi vígsluathöfn er að vissu leyti 

samfélagslega samþykkt því fullorðnir reyna ekki að koma í veg fyrir hana (Sande, 

2002). 

 Þegar fjallað er um vígsluathafnir í því ljósi sem van Gennep setur fram 

virðist vera einfalt að skilja á milli hvenær einstaklingur er eitt eða annað. Það er 

að segja maður byrjar sína vígsluathöfn og kemur út úr henni með breytt viðhorf 

og nýjar skyldur eins og ekkert sé. Í raun er það ekki svona einfalt en í kafla 2.4 er 

sagt frá hugtakinu liminality sem er áhugavert hugtak þegar kemur að slíkum 

vígsluathöfnum. 

2.4 Liminality  

Mannfræðingurinn Victor Turner tók hugmyndir van Genneps lengra og þá 

aðallega miðju skrefið liminality. Hann áleit vígsluathafnir hreyfa einstaklinga frá 

ákveðinni fastri formgerð (e. structure) yfir í and-formgerð (e. anti-structure) og 

svo aftur til baka í fasta formgerð. Það er að segja einstaklingar sem hefja 

vígsluathafnir byrja með ákveðna stöðu, færast yfir í stöðuleysi og fá svo nýja 

stöðu þegar athöfninni er lokið. Miðju skrefið, liminality, er þá þetta and-
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formgerðar skref en samkvæmt Turner eru einstaklingar á því stigi, hvorki eitt né 

annað eða betwixt-and-between. Einstaklingar sem eru saman á liminal stigi 

einhverrar vígslu eru því ákveðið samfélag eða samansafn af félögum, sem 

Turner kallaði communitas, þar sem ekki gilda venjulegar hugmyndir um stigskipt 

vald. Þetta er þó ekki sambærilegt við systkina sambönd þar sem aldur og aðrar 

ástæður leiða til valdaójafnvægis (Bowie, 2006; Turner, 1967). Bent hefur verið á 

að liminal tíminn sé sá mikilvægasti í ferlinu þegar kemur að umbreytingu 

sjálfsmyndarinnar. Þar sem búið er að aðskilja einstaklinginn frá sinni gömlu 

stöðu og communitas þátttakandans er orðið til verður sjálfsmyndin sömuleiðis 

flæðandi. Það er að segja við aðskilnaðinn verður sjálfsmynd einstaklinganna 

mótanlegri og því gefur það hópnum tækifæri til að aðlaga sjálfsmyndir nýrra 

meðlima að gildum hópsins (Howard og EnglandKennedy, 2006). 

Hugtak franska félagsfræðingsins Émile Durkheim anomie tengist þessu 

liminal ástandi. Hugtakið vísar til þess að einstaklingar upplifa það að vera 

útskúfaðir úr samfélaginu og geta ekki uppfyllt þau skilyrði og kröfur sem það 

setur þeim. Þegar einstaklingar eru í liminal ástandi geta þeir verið að einhverju, 

jafnvel að öllu, leyti staðsettir fyrir utan sitt venjulega samfélag og á þeim tíma 

gefur samfélagið þeim lítið sem ekkert aðhald. Þegar svo er geta einstaklingar 

litið á samfélag sitt utan frá og jafnvel gagnrýnt ýmis gildi og reglur sem það setur 

þeim og öðrum meðlimum samfélagsins (Eriksen, 2010). 

Ef litið er á unglingsárin sem þann tíma sem það tekur einstakling að fara frá 

stöðu barns í stöðu fullorðins má líta á unglingsárin sem liminal tíma út frá 

hugmyndum Turners, einstaklingar eru hvorki börn né fullorðnir. Eins og sagt var 

fyrr er æska frekar tengd félagslegri stöðu fólks fremur en líffræðilegum 

einkennum og því er erfitt er að festa hugtakið við aldur (Blatterer, 2010). 

Hefðbundnar hugmyndir um vígsluathafnir þar sem liminal tíminn er 

takmarkaður við nokkra daga, vikur eða mánuði á meðan á athöfn stendur eiga 

því að einhverju leyti ekki við þegar horft er á æsku og unglingsár með þessu 

móti þar sem æskutímabilið getur teygt sig yfir mörg ár. Í þessum kafla hefur 

verið fjallað um aldur og félagslegar stöður, ritúöl og vígsluathafnir eins og þessi 
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hugtök birtast í mannfræði. Einnig hefur verið fjallað um félagsmótun og habitus. 

Í næsta kafla verða unglingsárin skoðuð og stiklað verður á stóru hvernig 

mannfræðin hefur fjallað um börn og unglinga á 20. öldinni. Einnig verður skoðað 

hvernig samfélög takast á við félagsmótun barna og unglinga og þá sérstaklega 

nútíma vestræn ríki. 
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3 Unglingsárin 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður sjónum beint að Vesturlöndum og Íslandi 

sérstaklega. Í kafla 3.1 verður stiklað á stóru í gegnum 20. öldina og fjallað 

stuttlega um nokkrar rannsóknir mannfræðinga á unglingum á öldinni. Í kafla 3.2 

er fjallað um nútíma vestræn samfélög og viðhorf þeirra til unglingsáranna. 

Fjallað er um sögu unglingsáranna og hvað varð til þess að tímabilið sem slíkt er 

eins og það er í dag, hvaða hugmyndir eru þar að baki sem og gagnrýni sem 

mannfræðingar hafa lagt á flokkun þessa tímabils. Í kafla 3.3 fer umræðan til 

Íslands og er fjallað um þær þjóðfélagsbreytingar sem áttu sér stað á Íslandi í 

byrjun 20. aldarinnar og hvernig hið nýja borgarsamfélag notaði 

félagsmótunaraðila til að koma börnum til manns. 

3.1 Mannfræði unglingsáranna á 20. öld 

Hvernig samfélög takast á við unglingsár, og það sem þeim fylgir svo sem 

kynþroska meðlima sinna er jafn mismunandi og samfélög heimsins eru mörg. Í 

þeim „hefðbundnu“ frumbyggjasamfélögum sem mannfræðingar 20. aldarinnar 

skoðuðu einna helst snúast vígsluathafnirnar oftar en ekki um tímabundna 

þjáningu og eru oft miklar þolraunir fyrir þá sem þær þreyta. Það er meðal annars 

gert til að ganga úr skugga um að einstaklingarnir séu tilbúnir til að gegna aukinni 

ábyrgð. Oft er líkama einstaklinganna breytt á einhvern hátt, svo sem með 

umskurði eða húðflúri sem tákna að þeir hafi öðlast einhver réttindi eða skyldur 

sem fylgja þeirri stöðu sem þeir gegna (Eriksen, 2010). Velta má því fyrir sér hvort 

mannfræðingar hafi rannsakað þessar vígslur og ritúöl sérstaklega og tekið mest 

eftir þeim vegna dramatísks eðlis þeirra. Mögulega eru þau þess vegna svona 

fyrirferðamikil í umfjöllun um unglinga í etnógrafíum 20. aldarinnar. 

Margaret Mead var einn fyrsti mannfræðingurinn til að gefa út etnógrafíu 

sem fjallaði nær eingöngu um börn og unglinga en hún kom út árið 1928. Bókin 

Coming of Age in Samoa fjallar um unglingsstúlkur á eyjunni Ta’u og dregur Mead 

fram samanburð á unglingsárunum þar og í Bandaríkjunum. Hún nefnir að 
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sálfræðilegt viðhorf til unglingsáranna í Bandaríkjunum sé að þessi tími í lífi 

einstaklinga einkennist af miklum hugsjónum og uppreisnarþörf gegn yfirvaldi. 

Einnig að unglingsárunum fylgi undantekningalaust miklir erfiðleikar og átök 

(Mead, 1928, bls. 2). Mead hélt því fram að þetta séu ekki algild einkenni 

unglingsáranna í öllum samfélögum. Í athugunum hennar á unglingsstúlkum á 

Ta’u kom í ljós að börn voru alin upp á mun rólegri og sveiganlegri hátt heldur en 

í Bandaríkjunum. Hugmyndir um kynferði og kynlíf voru mun lauslegri á Ta’u og 

sköpuðu þar af leiðandi ekki eins mikla togstreitu hjá unglingum þar eins og í 

Bandaríkjunum (Mead, 1928). Í því ljósi dregur hún fram þann punkt að mikið af 

einkennum einstaklinga séu alls ekki meðfædd heldur séu persónuleikar búnir til í 

flóknu samspili einstaklings og samfélags (Eriksen, 2010).  

Mannfræðingar í gegnum tíðina hafa lagt áherslu á menntunarþátt 

vígsluathafna og um miðja öldina var viðhorf einhverra mannfræðinga að slíkar 

athafnir væru í raun „eina formlega skólaganga sem frumbyggjabörn fá“ 

(Richards, 1982, bls. 125). Þessir sömu mannfræðingar vildu meina að í gegnum 

tíðina hefði verið lögð of mikil áhersla á greiningu ritúalsins sem slíks og litið 

hefði verið algjörlega fram hjá menntagildi innvígslunnar. Þessi sýn hefur fengið á 

sig gagnrýni sem spyr hvers vegna samfélög standi í því að halda þessar miklu 

athafnir og ritúöl í stað þess að veita þeim sem fer í gegnum ferlið 

upplýsingarnar. Audrey Richards (1982) hafnaði einmitt þessu viðhorfi í sinni 

etnógrafíu þar sem hún skoðar chisungu sem er vígsluathöfn ungra Bemba-

kvenna í Sambíu. Richards bendir á að notað er sama orð, ukufunda, yfir þá 

þekkingu sem stúlkurnar öðluðust í chisungu og námið í evrópsku skólunum sem 

höfðu verið opnaðir á svæðinu og því væri hægt að setja samasemmerki á milli 

menntunar og innvígslu, líkt og nefnt var hér að framan. Hún heldur því fram að 

stúlkurnar sem gengu í gegnum chisungu fengu í raun og veru ekki neina nýja 

praktíska fræðslu um sitt nýja hlutverk á þessum stutta tíma sem vígsluathöfnin 

stóð yfir heldur voru þær mjög meðvitaðar um hlutverk og stöðu eiginkvenna og 

mæðra í þorpinu enda hefðu þær unnið þau störf með mæðrum sínum nánast frá 

fæðingu. Því hefði vígsluathöfnin í sjálfu sér ekkert menntagildi heldur væri hún 
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aðeins staðfesting á að nú þyrftu þær, sem fullorðnir einstaklingar, að bera fulla 

ábyrgð á skyldum sínum og gjörðum. Því leggur hún til að horft sé á slíkar 

vígsluathafnir og innvígslur með áherslu á uppvöxt og þroska einstaklinga fremur 

en þá menntun sem þeir fá í ferlinu (Montgomery, 2009, bls. 222-223). Til þess 

að setja dæmið hér að ofan í ákveðið samhengi má benda á að á nýlendutíma 

Evrópu höfðu ríki líkt og Frakkland opnað skóla víða í nýlendum sínum til þess að 

breiða út menningu sína og auka áhrif á þeim landsvæðum sem nýlenduríkin 

lögðu undir sig (Reed-Danahay, 2005). Þó birtist menntagildi vígsluathafna víðar 

og hefur mannfræðingurinn Thomas O. Beidelman fjallað um vígsluathafnir 

Kaguru-fólksins í Tansaníu í etnógrafíu sinni frá 1971. Þar bendir hann á að í 

vígsluathöfn 10-12 ára drengja, sem er algengur aldur upphafs unglingsára, eru 

drengirnir umskornir en einnig leggja eldri karlmenn fyrir þá þrautir, kenna þeim 

gátur og söngva sem renna stoðum undir heimsmynd þeirra og hvað það merkir 

að vera Kaguru-maður (Eriksen, 2010, bls. 146).  

Í kjölfar rannsókna sinna hvatti Margaret Mead (1928) mannfræðinga til að 

skoða menningu barna og unglinga  betur í rannsóknum sínum. Í grein Helen B. 

Schwartzman (2001a) fór hún yfir sögu mannfræðirannsókna á þessum hópi. Til 

þess skoðaði hún greinar í tímaritinu American Anthropologist sem hefur verið 

gefið út frá árinu 1888 og tók saman þær sem fjölluðu um börn og unglinga. Þar 

kemst hún að þeirri niðurstöðu að mannfræðingar 20. aldarinnar hafa ekki tekið 

ábendingu Mead alvarlega. Hún nefnir þó nokkrar rannsóknir sem gerðu það en 

dæmi um þær eru skrif Mary Ellen Goodman frá 1957 þar sem hún færir rök fyrir 

því að mannfræðingar litu oft fram hjá mikilvægum heimildarmönnum þegar þeir 

framkvæmdu rannsóknir sínar en það eru börnin í samfélögunum. Hún segir þar 

að börn veiti góðar upplýsingar varðandi samfélag sitt því þau búa oftar en ekki 

yfir sögulegum heimildum og félagsmótun þeirra er ekki lokið. Félagsmótun getur 

haft gífurleg áhrif á sýn og viðhorf einstaklinga til samfélagsins og eru fullorðnir 

einstaklingar oftar en ekki komnir mun lengra í félagsmótunarferlinu. Það er að 

segja börn geta sagt mannfræðingum frá fyrstu hendi hvernig þau líta á samfélag 
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sitt og eru ef til vill hreinskilnari heldur en fullorðnir heimildarmenn 

(Schwartzman, 2001a). 

3.2 Unglingsár nútímans 

Líkt og fram hefur komið eru unglingsárin oft tengd kynþroska einstaklinga og 

einnig hefur verið talað um í sambandi við vígsluathafnir að þær séu til að koma 

einstaklingum yfir í stöðu fullorðinna og öðlast nýjar skyldur og axla ábyrgð. Eins 

og kom fram í kafla 3.1 talaði Mead um að unglingsárin í Bandaríkjunum 

einkenndust af einhverri krísu. Á Vesturlöndum í dag eru mörkin á milli barna og 

fullorðinna oft mjög óljós og þrátt fyrir að notast er við vígsluathafnir eins og 

fermingu skilar hún einstaklingnum ekki endilega út í samfélagið sem fullorðnum. 

Hér verður fjallað stuttlega um sögu unglingsáranna á Vesturlöndum. 

Hugmyndir um unglingsárin eins og þau þekkjast í dag á flestum 

Vesturlöndum  eru tilölulega nýjar af nálinni. Þær tengjast að einhverju leyti 

iðnbyltingunni og komu í kjölfar hennar en í Bandaríkjunum má segja að þetta 

tímabil hafi fengið núverandi einkenni sín á árunum 1890 – 1920. Oft er talað um 

að fyrir þann tíma var talið börnum fyrir bestu að fullorðnast fljótt og taka sem 

fyrst þátt í samfélagi fullorðinna en með hugmyndum bandaríska sálfræðingsins 

G. Stanley Hall, sem gaf út bókina Adolescence árið 1904, hafi það breyst. Í 

bókinni lagði hann til að það skyldi fresta því að leggja ábyrgð fullorðinna á 

unglinga líkt og gert hafi verið í gegnum tíðina. Stofnanir eða 

félagsmótunaraðilar, svo sem gagnfræðaskólar, gegndu lykilhlutverki í þessari 

„frestun“ (e. moratorium) en þeir áttu að undirbúa unglingana yfir langan tíma til 

þess að verða fullorðnir. Frestunin átti að viðhalda sakleysi æskunnar og bjóða 

unglingunum upp á verkefni sem myndu búa þá undir hlutverk fullorðinna (Kett, 

2003). Á svipuðum tíma og Hall gaf út bók sína voru að koma fram hugmyndir í 

Frakklandi um að ríkið ætti að reka frítt skólakerfi fyrir almenning sem allir hefðu 

aðgengi að óháð efnahag eða stétt. Þetta nýja skólakerfi átti að vera veraldlegt 

og losa menntun úr höndum kaþólsku kirkjunnar. Þessir frönsku skólar höfðu þó 

einnig, eins og áður hefur verið nefnt, þann tilgang að auka völd og áhrif 

Frakklands í nýlendum sínum  (Reed-Danahay, 2005). Skólar sem 
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félagsmótunaraðilar voru sem sagt að verða mikilvægari fyrir vestræn samfélög á 

þessum tíma meðal annars til þess að halda unglingum lengur í stöðu barna og 

stuðla að félagsmótun einstaklinga, bæði á Vesturlöndum sem og í nýlendum 

þeirra. 

Mannfræðingar sem hafa rannsakað unglingsárin í Bandaríkjunum, líkt og 

Richard Condon gerði á tíunda áratug 20. aldarinnar, hafa bent á að þetta tímabil 

einkennist ekki af neinum skýrum umbreytingum sem skilgreina einstaklinga í 

nýrri stöðu fullorðinna. Fremur er þetta langt tímabil sem spannar 10-15 ár og 

einstaklingar öðlast þessar nýju stöður jafnt og þétt í gegnum óræðar vígslur yfir 

tímabil (Montgomery, 2009, bls. 207). Í dag viðurkenna lang flest ríki heims 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en í honum eru allir einstaklingar sem ekki 

hafa náð átján ára aldri skilgreindir sem börn (UN General Asssebly, 1989). Ísland 

er eitt þeirra ríkja sem lögfest hefur sáttmálann, með lögum nr. 18/1992 og því 

eru allir einstaklingar undir átján ára á Íslandi börn í augum ríkisins. Í vissu ljósi 

eru hugmyndir Hall um frestun þess að leggja ábyrgð á börn því orðnar að lögum. 

Mannfræðingar hafa þó gagnrýnt þær hugmyndir að horfa á unglingsárin sem 

nokkurskonar afurð nútímans eða nútímavæðingar (e. modernization). 

Gagnrýnin felst aðalega í því að ef hugsað er um unglingsárin sem afurð eða 

afleiðingu nútímans, er horft fram hjá þeirri staðreynd að svipaðar flokkanir 

finnast í hinum ýmsu samfélögum víða um heim (Bucholtz, 2002). Líkt og sagt var 

hér að ofan var yfirleitt talið að í óiðnvæddum samfélögum fullorðnuðust börn 

mun fyrr sökum þess að yfirleitt er ekki til staðar neinn formlegur skóli og börn 

giftast ung og því séu unglingsárin, sem afmarkað æviskeið, eitthvað sem tilheyri 

iðnvæddum samfélögum. Þetta hafa mannfræðingar gagnrýnt en samkvæmt 

rannsókn Schlegel og Barry frá 1991 á etnógrafískum heimildum frá yfir 170 

óiðnvæddum samfélögum fundust hugmyndir um þetta æviskeið í flestum þeirra 

og einnig gerðu flest þeirra upphafi tímabilsins mjög góð skil með 

vígsluathöfnum. Þær vígsluathafnir tengjast þá oftar en ekki einhverjum gildum 

þess að teljast fullorðinn, svo sem frjósemi eða afkastasemi. Iðnvædd samfélög 

svo sem Vesturlönd virðast, þrátt fyrir þessar hugmyndir Hall um mikilvægi þess 
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að fresta ábyrgð unglinga, ekki gera slíkan skýran greinamun á upphafi eða enda 

unglingsáranna og endurspeglast það í því að fáar eða engar formlegar 

vígsluathafnir eru stundaðar í þeim (Chen og Farruggia, 2002). 

Eins og fram hefur komið gangast einstaklingar vanalega undir vígsluathafnir 

á unglingsárunum sem gefa þeim stöðu fullorðinna. Hugmyndir Hall um að það 

beri að fresta þess að fela unglingum ábyrgð og skyldur fullorðinna skilur ef til vill 

þennan aldurshóp eftir í ákveðinni liminal stöðu gagnvart samfélagi sínu. Sem 

dæmi ganga flestir unglingar á Íslandi í dag í gegnum fermingu á fjórtánda ári 

sem eitt sinn var vígsla inn í samfélag fullorðinna, og talað um að vera kominn í 

fullorðinna manna tölu (Loftur Guttormsson, 2008a, bls. 29), en eftir sem áður er 

þeim haldið í stöðu barna samkvæmt lögum til átján ára aldurs. Í einhverjum 

skilningi mætti þannig segja að unglingsárin á Vesturlöndum einkennist af 

liminality. Næst verður fjallað um þær þjóðfélagsbreytingar sem áttu sér stað á 

Íslandi í upphafi 20. aldarinnar og hvernig samfélagið innlimaði nýjar hugmyndir 

um unglingsárin, meðal annars út frá félagsmótunaraðilum svo sem 

félagsmiðstöðvum. 

3.3 Þjóðfélagsbreytingar, unglingsárin og félagsmiðstöðvar 

Hér að framan hefur verið fjallað um að mikill munur sé á milli samfélaga hvernig 

þau takast á við félagsmótun barna og eins hvernig börnum er komið til manns. 

Rædd var gagnrýni á það að líta á unglingsárin sem afurð nútímans en þó hafa 

ákveðnar samfélagsbreytingar á Vesturlöndum og Íslandi sett strik í reikninginn 

þegar kemur að því hvernig samfélagið hagar félagsmótun og menntun yngri 

kynslóða.  

Í grein Jónínu Einarsdóttur Sendur í sveit (2012) fjallar hún um þann íslenska 

sið að senda börn tímabundið í sveit og hvaða ástæður voru fyrir því að foreldrar 

sendu börnin sín í burtu yfir sumarið. Á Íslandi byrjaði borgarmenning að verða til 

í byrjun 18. aldar en undir lok 19. aldar varð fólkfjölgun veruleg í Reykjavík í 

kjölfar þess að vistarskyldan var afnumin árið 1894. Þessu aukna þéttbýli fylgdu 

ýmis vandræði þar sem enn áttu íbúar hinnar nýju borgar, sem áður bjuggu flestir 
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í sveitum landsins, eftir að aðlaga lifnaðarhætti sína að borgarlífi. Því varð fljótt 

talað um að borgin væri spillandi og óhrein fyrir íbúa og þá sérstaklega börnin 

sem þar bjuggu. Einnig var í umræðunni að börnin sem bjuggu í borginni væru 

„ódugandi og iðjulaus skríll sem kynni ekki til verka“ (Jónína Einarsdóttir, 2012, 

bls. 76).  Þjóðfélagsbreytingar sem höfðu í för með sér aukna búsetu í borg og 

þéttbýli á Íslandi virtist hafa slæm áhrif á börn og unglinga, allavega að mati 

sumra fullorðinna einstaklinga undir lok 19. aldarinnar. Þessar breytingar gerðust 

mjög hratt á Íslandi og breyttist samfélagið úr tiltölulega stöðnuðu 

bændasamfélagi í borgarsamfélag á mjög skömmum tíma. Atvinnuhættir, 

menntakerfið, búseta og tækni breyttust gífurlega og hefur verið flókið fyrir 

marga að aðlaga sig breytingunum. Fólk sem hafði ekki þekkt annað en sveitalíf 

þurfti allt í einu að ala börnin sín upp í borg sem bauð upp á allt aðrar aðstæður 

heldur en sveitin og þá aðallega aukinn frítíma sem varð til þegar krakkarnir 

þurftu ekki lengur að sinna bústörfum (Árni Guðmundsson, 2007). Þessi umræða 

um heilnæmi sveitarinnar og spillingu borgarinnar voru þrástef í 

uppeldisumræðu millistríðsáranna á Íslandi.  Skólavist barna í þéttbýli var þá enn 

af mjög skornum skammti miðað við hin Norðurlöndin og sömuleiðis var öll 

félagsleg umgjörð, svo sem skipulagt tómstundastarf ekki til. Því var helsti 

vettvangurinn, til að eyða þessum aukna frítíma, gatan. Lönd sem áttu sér lengri 

sögu um borgarmenningu þekktu vel þau vandamál en þetta var allt nýtt fyrir 

Íslendingum (Loftur Guttormsson, 2008b). Þessi mikla samfélagslega þörf fyrir 

úrræði handa börnum og unglingum varð til þess að fyrsta félagsmiðstöðin 

opnaði í Reykjavík árið 1957. Félagsmiðstöðvarnar sem um ræðir eru stofnanir, 

reknar af sveitafélögum, sem annast menntun einstaklinga en eru þó frábrugðnar 

hefðbundnum skólum sem hólfa námið sérstaklega í tilteknar námsgreinar. 

Menntunin sem fer fram í félagsmiðstöðvum byggist á hugmyndafræði 

óformlegrar menntunar en það þýðir að unglingarnir sem þær sækja öðlast færni 

sem einkennist helst af félagslegri hæfni, virkri þátttöku og lýðræðislegum 

vinnubrögðum (Árni Guðmundsson, 2007, bls. 59).  
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Eftir lok seinni heimstyrjaldarinnar var mikið lagt í að finna leiðir til þess að 

koma í veg fyrir að ólýðræðislegar hreyfingar mynduðust á Vesturlöndum, svo 

sem fasistahreyfingar. Miðevrópskir menntamenn sem gerst höfðu flóttamenn 

og sloppið frá Þýskalandi lögðu mikla áherslu í skrifum sínum á lýðræðislegt 

uppeldi og fóru að velta fyrir sér hvernig samfélög gætu tryggt að nýjar kynslóðir 

þeirra myndu alast upp til ábyrgðar og samfélagslegrar þátttöku og þar með 

koma í veg fyrir að sagan endurtæki sig. Skólar og aðrar menntastofnanir svo sem 

félagsmiðstöðvar voru í lykilstöðu til að kenna og innræta yngri kynslóðum 

vestrænna samfélaga lýðræðisleg vinnubrögð. Samkvæmt þessum hugmyndum 

átti að taka út úr skólastofunni einræðislega tilburði þar sem kennarinn drottnaði 

yfir nemendum sínum og skapa hvata til virkrar og skapandi þekkingarleitar þar 

sem einstaklingar, nemendur og kennarar, vinna saman (Gestur Guðmundsson, 

2012, bls. 58). Velta má fyrir sér hvort þetta hafi tekist í skólakerfi Vesturlanda, 

þar sem algengasta form kennslu byggist enn á valdaójafnvægi sem 

endurspeglast í því að kennarinn stendur yfir nemendum og heldur fyrirlestur. Því 

er áhugavert að skoða félagsmiðstöðvar sem menntastofnanir því að einhverju 

leyti hefur lýðræðiskennslan náð fótfestu í því formi. Eins og áður sagði notast 

félagsmiðstöðvar við kennsluaðferðir óformlegrar menntunar. Óformleg 

menntun byggist að stórum hluta á samtali á milli einstaklinga. Kennari er ekki 

gott orð yfir þá einstaklinga sem nýta sér óformlega kennsluhætti heldur á 

leiðbeinandi betur við í því samhengi. Eitt af megin gildum lýðræðis er frelsi til 

þess að tjá skoðanir og koma sjónarmiðum á framfæri án þess að þurfa að óttast 

ofsóknir og á það líka við um óformlega menntun. Leiðbeinendur í 

menntastofnunum svo sem félagsmiðstöðvum geta því nýtt sér aðferðir 

óformlegrar menntunar  (Jeffs og Smith, 2005). Reykjavíkurborg hefur nú gefið út 

ítarlegan bækling (Björk Ólafsdóttir og Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2015) sem er 

nokkurs konar leiðarvísir að því hvernig á að byggja félagsmiðstöðvastarf upp og 

hvaða viðmið ætti að hafa í huga þegar kemur að slíku starfi og mati á því. Í 

bæklingnum er lögð mikil áhersla á hugmyndafræði óformlegs náms sem og að 

félagsmiðstöðvar stuðli að lýðræðislegri þátttöku einstaklinganna sem þær 
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sækja. Með útgáfu þessa bæklings mætti segja að félagsmiðstöðvastarf sé nú 

orðið hluti af menntakerfi Reykjavíkurborgar og félagsmiðstöðvar viðurkenndar 

sem menntastofnanir sem annast félagsmótun unglinga. 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um unglingsárin sem tímabil í lífi 

einstaklinga og þá helst á Vesturlöndum og á Íslandi. Fjallað var um kenningar úr 

mannfræði, kennslufræði og félagsfræði sem snúa að skilgreiningu þessa tímabils 

innan fræðanna. Farið var yfir þjóðfélagsbreytingar á Íslandi og hvernig breytt 

samfélag þurfti að finna nýjar leiðir til þess að koma börnum til manns. Í næsta 

kafla verður efnisumfjöllunin í kafla tvö og þrjú tengd saman. 
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4 Umræða 

Þegar hér er komið sögu er ágætt að tengja umræðurnar í öðrum og þriðja kafla 

saman og reyna að finna einhverja niðurstöðu í allan þann texta. Mannfræðin 

sem fræðigrein á sér langa sögu sem grein samanburðar þar sem skoðaðir eru 

ýmsir þættir samfélaga og reynt að koma auga á áhugaverða fleti sem bera má 

saman á milli þeirra (Eriksen, 2010, bls. 4). Þegar umfjöllunin hér að framan er 

skoðuð út frá þessari lýsingu á fræðigreininni kemur sitthvað áhugavert í ljós.  

Fjallað var um hugmyndir mannfræðinnar um félagsmótun og vígsluathafnir 

og hvernig þessir þættir tengjast. Það er að segja hvernig samfélög viðhalda 

sjálfum sér og formgerð sinni með því að skila þekkingu til yngri kynslóða á 

kerfisbundinn hátt, þá í gegnum hin sérhæfðu ritúöl sem kallast vígsluathafnir. 

Þegar einstaklingur hefur gengið í gegnum slíka athöfn hefur hann færst úr sinni 

gömlu stöðu í samfélaginu yfir í nýja stöðu, líkt og lýst var hér að framan í kafla 

2.3. Í þessum ritúölum, sem oft eru byggð á mýtum og heimsmynd tiltekins 

samfélags, læra einstaklingarnir sem taka þátt í þeim yfirleitt til hvers er ætlast af 

þeim sem fullorðnum einstaklingum. Í mörgum tilfellum eru það einnig eldri 

meðlimir samfélaga sem sjá um fræðsluna og halda utan um ritúölin. Að þessu 

sögðu gætu vestrænir skólar og vígsluathafnir smærri samfélaga virst svipaðar 

samfélagsstofnanir. Þar eru eldri einstaklingar sem kenna þeim yngri ýmsan 

nýjan fróðleik og stuðla að félagsmótun einstaklinganna. Menningarauðurinn líkt 

og Bourdieu talaði um skilar sér í gegnum kynslóðirnar, bæði í skólum og 

vígsluathöfnum. 

Þó eins og fram hefur komið hefur menntagildi vígsluathafna einnig verið 

gagnrýnt og bent á að þeir sem gangast undir þær öðlist ekki neina praktíska 

reynslu á svo stuttum tíma. Þó svo að praktískur lærdómur sé ekki það sem 

vígsluathafnirnar ná fram er þekking þeirra og hlutverk oft sett í samhengi í 

gegnum fræðslu um heimsmynd og mýtur samfélaga. Menntastofnanir líkt og 

vestrænir skólar eru ekki endilega góður samanburður við vígsluathafnirnar eins 
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og einhverjir mannfræðingar á 20. öldinni gengu út frá einmitt vegna þess hve 

takmarkað praktískt nám á sér stað í þeim. Því er áhugavert að skoða 

félagsmiðstöðvar í þeirri mynd sem þær eru til á Íslandi og víðar í því samhengi. 

Eins og talað var um í kafla 3.3 byggjast félagsmiðstöðvar á því sem kallað er 

óformlegt nám en í því er leitast við að kenna lýðræðisleg vinnubrögð og 

hugsunarhátt. Þar sem vestræn samfélög eru langflest lýðræðisríki eru þessi 

lýðræðislegu vinnubrögð hluti af heimsmynd þeirra. Einnig fá þátttakendur í 

félagsmiðstöðvastarfi tækifæri til að þroskast félagslega og læra að vera virkir 

einstaklingar í lýðræðissamfélagi. Því má sjá einhvern samhljóm með tilgangi 

sumra vígsluathafna unglinga í smærri samfélögum og félagsmiðstöðvastarfi á 

Vesturlöndum. Bæði þessi fyrirbæri leitast við að skila einstaklingum út í 

samfélagið með skilning á þeirri ábyrgð, hlutverki og stöðu sem fullorðnir 

einstaklingar gegna í samfélaginu. Hugmyndir Bourdieu um habitus sem fjallað 

var um í kafla 2.2 gætu tengst þessu líka. Einstaklingar sem hafa fengið óformlega 

menntun í lýðræði, sem sagt lært að hugsa og vinna lýðræðislega eru ef til vill 

líklegri til að taka virkan þátt í samfélaginu, án þess endilega að gera það af 

ásettu ráði og þar af leiðandi hafa áhrif á það. Því má velta því fyrir sér hvort 

stofnanir líkt og félagsmiðstöðvar geti haft áhrif á möguleika einstaklinga til að 

komast til áhrifa og jafnvel valda í samfélögum sem byggja á lýðræði. Í 

áðurnefdum leiðarvísi sem Reykjavíkurborg gaf út stendur: „Félagsmiðstöðin er 

vettvangur fyrir óformlegt nám þar sem unnið er að fyrirfram settum 

markmiðum og starfsfólk veitir þann stuðning sem þarf til að þau náist innan 

ákveðins tímaramma. Unnið er eftir hugmyndafræði um reynslunám“ (Björk 

Ólafsdóttir og Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2015, bls. 24). Þessi texti gæti eins átt við 

ýmsar af þeim vígsluathöfnum sem mannfræðin hefur skoðað í gegnum tíðina. 

Þegar einstaklingar ganga í gegnum vígsluathöfn er eitthvað markmið fyrir hendi 

sem leitast er við að ná innan ákveðins tíma og, eins og áður sagði, veita eldri 

einstaklingar stuðning í því ferli. Reynslan sem einstaklingarnir verða fyrir ætti að 

hjálpa þeim að takast á við og gera sér grein fyrir væntingum samfélagsins til 

þeirra sem fullorðinna einstaklinga. 
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Victor Turner komst svo að orði í bók sinni The Forest of Symbols (1967 bls. 

93) „...að þrátt fyrir að finnast í öllum samfélögum eiga vígsluathafnir það til að 

ná hámarki í túlkun og virkni í litlum, nokkuð stöðugum samfélögum sem byggja 

á hringrás endurtekinna veðurfarslegra og líffræðilegra þátta en ekki í þeim 

samfélögum sem byggja á tækniframförum“. Í kafla 3.3 er talað um þær 

þjóðfélagsbreytingar sem áttu sér stað á Íslandi og skiluðu samfélaginu einmitt úr 

litlu, stöðugu samfélagi bænda yfir í nútíma vestrænt ríki. Vígsluathafnir svo sem 

kristin ferming, sem áður komu einstaklingum í fullorðinna manna tölu eins og 

nefnt var í kafla 3.2, misstu vægi sitt, sem einnig kom fram í norska dæminu um 

russefeiring, þegar samfélagið breyttist og kallaði það á nýjar leiðir til að koma 

börnum til manns og urðu þá til félagsmótunaraðilar líkt og félagsmiðstöðvar.
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5 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um nokkur sjónarhorn mannfræðinnar á unglingsárin 

sem og hugmyndir félagsfræði, sálfræði og jafnvel sagnfræði um þau. Í upphafi voru 

mannfræðileg hugtök í fyrirrúmi. Í kafla tvö var sagt frá hugmyndum mannfræðinnar um 

aldur og félagslegar stöður og hvernig þessir tveir þættir fléttast oft saman, félagsmótun 

og habitus Bourdieu, æviskeið, ritúöl og vígsluathafnir. Þessi hugtök og kenningar snerta 

einmitt umfjöllunarefni ritgerðarinnar sem er unglingsárin. Það mætti segja að öll 

hugtökin tengist sérstaklega einu ákveðnu hugtaki, sem eru vígsluathafnir. Einstaklingar 

ganga yfirleitt í gegnum vígsluathafnir á ákveðnum aldri og til þess að öðlast nýja stöðu 

og, líkt og klassískar kenningar í mannfræði og sálfræði gerðu ráð fyrir, marka þær oft 

upphaf á nýju æviskeiði. Gagnrýni á þessar klassísku hugmyndir var einnig rædd, en 

sumum mannfræðingum 21. aldarinnar finnst slík æviskeiðalíkön heldur mikil einföldun 

á flóknu lífi einstaklinga. Tengsl vígsluathafna og félagsmótunar sést í því að 

einstaklingar sem ganga í gegnum vígsluathafnir læra og upplifa reglur og norm 

samfélagsins sem þeir búa í og er það ótvírætt markmið margra þessara athafna. Í því 

samhengi er hægt að benda á að menningarauður samfélaga skilar sér oft frá einni 

kynslóð til annarrar við framkvæmd vígsluathafna. Sagt var frá þrískiptingu 

vígsluathafna, sem van Gennep skilgreindi, og í kjölfarið á því var sagt frá hugmyndum 

Turners um liminal hugtakið. 

Í kafla þrjú snerist umfjöllunin um unglingsárin og birtingamyndir þeirra í fræðunum. 

Fjallað var aðeins um mannfræði unglingsáranna á 20. öldinni. Mannfræðin hefur í 

gegnum tíðina einblínt á „hefðbundin“ frumbyggjasamfélög þar sem ritúöl og 

vígsluathafnir eru oft fyrirferðamikil og dramatísk. Margaret Mead skrifaði tímamóta 

verk sitt Coming of Age in Samoa snemma á 20. öldinni og skoðaði þar kynlífshegðun 

ungs fólks á Samóa eyjum sem hún bar saman við hegðun ungs fólks í Bandaríkjunum. 

Mead var frumkvöðull í mannfræðirannsóknum á ungu fólki og sjálfsmynd þess. 

Menntagildi vígsluathafna var einnig skoðað ásamt hugmyndum mannfræðinga 20. 

aldarinnar í því samhengi. Algengt var að setja samasemmerki á milli vígsluathafna og 

vestrænna skóla. Undir lok 20. aldarinnar voru mannfræðingar farnir að gagnrýna það 

viðhorf þar sem í raun er mjög takmarkað praktískt nám sem fer fram í vígsluathöfnum 
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og lögðu þeir frekar áherslu á staðfestingu vígsluathafnanna á nýjum hlutverkum og 

skyldum einstaklinga. Vígsluathafnir hafa þó það menntagildi að oft eru mýtur og 

heimsmynd samfélaga kenndar og ritúölin leitast við að renna stoðum undir þær 

hugmyndir. 

Sömuleiðis í kafla þrjú var fjallað um hugmyndir nútíma vestrænna ríkja um 

unglingsárin og saga þeirra hugmynda rakin í stuttu máli. Í kringum aldamótin 1900, í 

kjölfar þeirra miklu breytinga sem iðnbyltingin hafði á vestræn samfélög, fóru 

hugmyndir um unglinga einnig að breytast. Félagsmótunaraðilar líkt og skólar fóru að 

verða fyrirferðameiri hluti af félagsmótun einstaklinga þar sem fjölskyldan hafði áður 

verið í fyrirrúmi. Hugmyndir um að fresta ætti því að láta börn fullorðnast komu fram og 

gegndu skólar þar lykilhlutverki. Í framhaldi af umræðunni um þróun hugmynda á 

Vesturlöndum var sjónum beint að Íslandi og hvernig þær þjóðfélagsbreytingar sem áttu 

sér stað á 20. öldinni, meðal annars í kjölfar heimsstyrjalda og mjög örrar 

þéttbýlismyndunar, höfðu áhrif á hvernig samfélagið tókst á við unglinga og kom þeim 

yfir í stöðu fullorðinna. Fjallað var um mikilvægi félagsmiðstöðva í því ljósi og aðeins 

vikið að þeim markmiðum og hugmyndafræði sem slíkar stofnanir vinna eftir og byggir á 

óformlegri menntun.  

Í fjórða kafla voru umræðurnar í kafla tvö og þrjú tengdar saman. Í stuttu máli eru 

niðurstöður ritgerðarinnar þær að samkvæmt hugmyndum og aðferðum 

mannfræðinnar sem greinar samanburðar eru vestrænir skólar og vígsluathafnir 

„hefðbundinna“ frumbyggjasamfélaga ekki góðar hliðstæður líkt og margir 

mannfræðingar eitt sinn gengu út frá. Þó má ekki afskrifa menntagildi vígsluathafna með 

öllu vegna þess að einstaklingar læra oft mikið um heimsmynd samfélags síns þegar þeir 

ganga í gegnum slíkar vígslur. Tilvitnun Turner um að vígsluathafnir eigi það til að ná 

hámarki í túlkun og virkni í smærri samfélögum en missi vægi sitt í þeim stærri á vel við 

þegar þessar hugmyndir eru skoðaðar. Vígsluathafnir unglinga líkt og kristin ferming 

hafa trúlega misst vægi sitt sem innvígsla inn í stöðu fullorðinna og það hlutverk sitt að 

fræða einstaklinga um heimsmynd samfélags síns. Stofnanir vestrænna samfélaga líkt og 

félagsmiðstöðvar hafa axlað það hlutverk að kenna lýðræðislegan hugsunarhátt, sem er 

að einhverju leyti hluti af heimsmynd þessara samfélaga. 



34 

Heimildaskrá 

Árni Guðmundsson (2007). Saga félagsmiðstöðva í Reykjavík 1942-1992. Hafnarfjörður: 

Kennaraháskóli Íslands. 

Barth, F. (1975). Ritual and Knowledge among the Baktaman of New Guinea. New 

Haven: Yale University Press. 
Björk Ólafsdóttir & Sigrún Sveinbjörnsdóttir (ritstj.) (2015). Viðmið og vísbendingar fyrir 

innra og ytra mat á gæðum frístundastarfs. Reykjavík: Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkur. 

Blatterer, H. (2010). The Changing Semantics of Youth and Adulthood. Cultural 

Sociology, 4(1), 63-79. doi:10.1177/1749975509356755 

Blunden, A. (2004). Bourdieu on Status, Class and Culture. Sótt 17. febrúar 2017 af 

http://home.mira.net/~andy/works/bourdieu-review.htm 

Bowie, F. (2006). The Anthropolgy of Religion: An Introduction. Malden: Blackwell 

Publishing. 

Bucholtz, M. (2002). Youth and Cultural Practice. Annual Review of Anthropology, 31, 

525-552.  

Chen, C. & Farruggia, S. (2002). Culture and adolescent development. Online Readings in 

Psychology and Culture, 6(1).  

Christiansen, C., Utas, M. & Vigh, H. E. (2006). Introduction. Í C. Christiansen, M. Utas & 

H. E. Vigh (ritstj.), Navigating Youth, Generating Adulthood (bls. 9-28). 

Stockholm: Elanders Gotab AB. 

Dunham, R. M., Kidwell, J. S. & Wilson, S. M. (1986). Rites of Passage at Adolescence: A 

Ritual Process Paradigm. Journal of Adolescence Research, 1(2), 139-154.  

Eriksen, T. H. (2010). Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural 

Anthropology. London: Pluto Press. 

Erikson, E. H. (1995 [1963]). Childhood and Society. London: Vintage. 

Evans-Pritchard, E. E. (1940). The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and 

Political Institutions of A Nilotic People. Oxford: Clarendon Press. 

Fortes, M. (1984). Age, Generation and Social Structure. Í D. I. Kertzer & J. Keith (ritstj.), 

Age and Anthropological Theory (bls. 99-122). Ithaca: Cornell University 

Press. 

Gestur Guðmundsson (2012). Félagsfræði Menntunar: Kenningar, hugtök, rannsóknir og 

sögulegt samhengi. Reykjavík: Skrudda. 

Howard, A. & EnglandKennedy, E. (2006). Breaking the Silence: Power, Conflict, and 

Contested Frames within an Affluent High School. Anthropology and 

Education Quarterly, 37(4), 347-365. 



35 

Jeffs, T. & Smith, M. K. (2005). Informal Education. Nottingham: Educational Heretics 

Press 

Johnson-Hanks, J. (2002). On the Limits of Life Stages in Ethnography: Toward a Theory 

of Vital Conjunctures. American Anthropologist, 103(3), 865-880.  

Jónína Einarsdóttir (2012). Sendur í sveit. Stjórnmál og Stjórnsýsla, 8(1), 73-92.  

Keith, J & Kertzer, D. I. (1984). Introduction. Í D. I. Kertzer & J. Keith (ritstj.), Age and 

Anthropological Theory (bls. 19-61). Ithaca: Cornell University Press. 

Kett, J. F. (2003). Reflections on the history of adolescence in America. The History of 

the Family, 8, 355-373.  

Kutsche, P. (1998). Field ethnography: A manual for doing cultural anthropology. Upper 

Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 

Loftur Guttormsson (2008a). Fræðsluhefðin: Kirkjuleg heimafræðsla. Í Loftur 

Guttormsson (ritstj.), Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007 Fyrra bindi: 

Skólahald í bæ og sveit 1880-1945 (bls. 21-35). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

Loftur Guttormsson (2008b). Heimili og skóli. Í Loftur Guttormsson (ritstj.), 

Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007 Fyrra bindi: Skólahald í bæ og 

sveit 1880-1945 (bls. 284-298). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Markstrom, C. A. & Iborra, A. (2003). Adolescent Identity Formation and Rites of 

Passage: The Navajo Kinaaldá Ceremony for Girls. Journal of Research on 

Adolescence, 13(4), 399-425. doi:10.1046/j.1532-7795.2003.01304001.x 

Mead, M. (1928). Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for 

Western Civilisation. New York: William Morrow & Company. 

Molgat, M. (2007). Do Transitions and Social Structures Matter? How ‘Emerging Adults’ 

Define Themselves as Adults. Journal of Youth Studies, 10(5), 495-516.  

Montgomery, H. (2009). An Introduction to Childhood: Anthropological Perspectives on 

Children's Lives. United Kingdom: Wiley-Blackwell. 

Reed-Danahay, D. (2005). Locating Bourdieu. Bloomington & Indianapolis: Indiana 

University Press. 

Richards, A. I. (1982). Chisungu: A girl's initiation ceremony among the Bemba of 

Zambia. London: Routledge. 

Sande, A. (2002). Intoxication and rite of passage to adulthood in Norway. 

Contemporary Drug Problems, 29(2), 277-241.  

Schwartzman, H. B. (2001a). A Century of Studies. Í H. B. Schwartzman (ritstj.), Children 

and Anthropology: Perspectives for the 21st Century (bls. 15-37). 

Westport, CT: Bergin & Garvey. 

Schwartzman, H. B. (2001b). Introduction: Questions and Challenges for a 21st-Century 

Anthropology of Children. Í H. B. Schwartzman (ritstj.), Children and 



36 

Anthropology: Perspectives for the 21st Century (bls. 1-13). Westport, CT: 

Bergin & Garvey. 

Sifuna, D. N., Abagi, O. & Wasike, N. M. (2016). Female Genital Mutilation/Cutting 

among the Wardei of Kenya: Practice, Effects, and Prospects for 

Alternative Rites of Passage. Journal of Anthropological Research, 72(3), 

337-356. doi:10.1086/687749 

Sillitoe, P. (1998). An Introduction to the Anthropology of Melanesia: Culture and 

Tradition. United Kingdom: Cambridge University Press. 

Sveinn Eggertsson (2010). Skálduð skinn: Af lífi fólks á Nýju-Gíneu. Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

Turnbull, C. M. (1983). The Human Cycle. New York: Simon & Schuster. 

Turner, V. (1967). The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. Ithaca: Cornell 

University Press. 
UN General Assembly (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations, 

Treaty Series (1577. bindi) (bls. 3). Sótt 19. mars 2017 af 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html  

Weiner, J. F. (1997). Myth and Metaphor. Í T. Ingold (ritstj.), Companion Encyclopedia of 

Anthropology (bls. 591-612). London: Routledge. 

Weisner, T. S. (2015). Childhood: Anthropological Aspects. Í J. D. Wright (ritstj.), 

International Encyclopedia of the Social & Behavioural Sciences (2. útg., 3. 

bindi) (bls. 451-458). Oxford: Elsevier. 

Werner, D. (1981). Gerontocracy among the Mekranoti of Central Brazil. 

Anthropological Quarterly, 54(1), 15-27.  

 

 

 
 


