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Útdráttur 

Barnæskan hefur breyst mikið í gegnum ár og aldir og er rými barna þar engin 

undantekning. Ritgerð þessi fjallar um réttindi barna til þess að móta umhverfi sitt og  

gengur út frá 12. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem tekið er fram að 

börn hafi rétt á að láta skoðanir sínar frjálslega í ljós í öllum málum sem þau varða. 

Fjallað er um hæfni barna til þátttöku í rannsóknum og aðkomu þeirra að 

hugmyndavinnu um rými barna á opinberum svæðum. Notast verður við hugmyndir 

barnafræðanna og nálgun mannfræðinnar á rannsóknum með börnum. Fjallað verður 

sérstaklega um rými í þéttbýli, jafnt efnaðra sem og fátækra landa. Metið verður 

hvort, og þá hvernig, þátttaka barna í að meta og bæta umhverfi sitt í borgum hafi 

jákvæð áhrif á samfélagið sem og börnin sjálf. Einnig er leitast við að svara því hvers 

vegna slíkt samstarf við börn sé ekki komið í lengri farveg innan landa í ljósi 

jákvæðna niðurstaðna slíkra verkefna.  



Efnisyfirlit 

Útdráttur .......................................................................................................................... 1 

1. Inngangur .................................................................................................................... 3 

2. Barnæskan í gegnum ár og aldir ............................................................................... 5 

2.1 Fyrri hugmyndir og kenningar um barndóminn ...................................................... 5 

2.2 Mannfræði og börn ................................................................................................. 7 

2.3 Fjögur sjónarhorn fyrir barnarannsóknir ................................................................. 9 

2.4 Barnafræðin og aðferðarfræði rannsókna ............................................................. 11 

3. Réttindi barna ........................................................................................................... 13 

3.1 Svæði og leikur barna ........................................................................................... 13 

3.2 Virkur borgari ....................................................................................................... 15 

3.3 Viðhorf til barna og unglinga ................................................................................ 16 

4. Þéttbýli og börn ......................................................................................................... 17 

4.1 Að alast upp í borg ................................................................................................ 17 

4.2 Rými barna ............................................................................................................ 20 

5. Lokaorð ...................................................................................................................... 23 

Heimildaskrá ................................................................................................................. 26 



3 

1. Inngangur 

Heimurinn verður sífellt þéttbýlli og hlutfall barna af íbúafjölda er hátt. Sameinuðu 

þjóðirnar áætla að árið 2050 muni um 70 prósent af jarðarbúum lifa í þéttbýli, en í dag 

er það hlutfall um 50 prósent (United Nations, 2007). Sú þróun mun jafnt eiga sér stað 

innan fátækra sem og efnaðra svæða, þar sem þéttbýlishlutfall vanþróaðra landa mun 

vera í kringum 67 prósent (45 í dag) og þróaðra um 86 prósent (75 í dag). Það 

umhverfi sem börn alast upp í, þ.e. rými barna sem hefur mikil áhrif á uppvöxt þeirra, 

mun því í auknum mæli vera bundið við þéttbýl svæði.  

Við uppbyggingu borgarsvæða er leitað til ýmissa skipulagssérfræðinga og 

fellur það hlutverk oftast í hendur þeirra eldri. Sjaldan er leitað til barna og ungs fólks 

um hugmyndir þeirra og skoðanir við framkvæmd og skipulag þess umhverfis sem 

þau búa við. Svokallað þátttökulýðræði (e. participatory democracy) hefur hins vegar 

notið aukinna vinsælda síðustu ár og er nú keppst við að fá íbúana sjálfa til að taka 

þátt í hugmyndavinnu og framkvæmd að bættri og betri samfélagsumgjörð. Þrátt fyrir 

þessa þróun þá skortir rödd barna á þessu sviði og jafnvel þótt að það standi skýrt í 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að börn eigi rétt á að láta skoðanir sínar í ljós og 

fá að taka þátt í þeim ákvörðunum og ráðagerðum er varða þeirra hag. Færni barna til 

að meta umhverfi sitt og koma með hugmyndir að betra samfélagslegu rými er þó 

sannarlega fyrir hendi eins og niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið með 

börnum hafa sýnt (Hart, 2002, Granberg og Olofsson, 2006, Kruger og Chawla, 

2002). Niðurstöðurnar sýna einnig að nútímabarnæska virðist vera fremur skipulögð 

af stofnunum samfélagsins og börn fá nú færri tækifæri til að rannsaka, skoða og 

prófa sig áfram en áður fyrr.  

Á síðustu árum hafa barnafræðin lagt áherslu á að gefa börnum sterkari rödd. 

Með harðri gagnrýni á fyrri kenningar um barndóminn og þverfaglegu samstarfi hafa 

nýjar kenningar mótast sem hafa haft mikil áhrif á hvernig litið er á börn í 

rannsóknum. Líkt og innan kvennafræðanna, þar sem fyrri hugmyndir um konur voru 

endurskoðaðar og konur rannsakaðar út frá þeirra eigin sjónarhorni, þá eru 

barnafræðin það fræðasvið þar sem raddir barna fá hljómgrunn. Þessi ritgerð byggist 

upp á þeirri hugmyndafræði sem hefur sprottið upp út frá þessum nýju kenningum 

innan barnafræðanna. Fjallað er um hæfni barna til þátttöku í rannsóknum og aðkomu 

þeirra að hugmyndavinnu um rými barna á opinberum svæðum. Sérstaklega er litið á 
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þær rannsóknir sem ganga út frá kenningum um gerendahæfni barna og unglinga að 

skapa og móta sitt eigið umhverfi.  

Ritgerðinni er skipt upp á eftirfarandi hátt. Í kafla tvö verða fyrri hugmyndum 

og kenningum um börn og barnæskuna gefin skil. Þar er fjallað um ólík sjónarhorn 

innan barnafræðanna, um flokkun barna í samfélagshópa, og þá mismunandi 

aðferðarfræði sem hefur verið beitt í rannsóknum á barnæskunni. Kafli þrjú fjallar um 

réttindi barna, en með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eignuðust börn ákveðin 

réttindi sem hafa verið tekin upp í mörgum löndum. Fjórði kafli fjallar um verkefni og 

rannsóknir sem snúa að börnum í þéttbýli og verða hugmyndum verkefnisins “að 

alast upp í borgum” (e. growing up in cities) gerð sérstök skil. Rýnt er í rannsóknir 

sem gerðar hafa verið með börnum í þéttbýli og aðferðafræði og niðurstöður 

skoðaðar. Lokakaflinn, fimmti kafli, tekur saman niðurstöður þessarar ritgerðar og 

leitast við að svara þeirri spurningu hvort, og um leið af hverju, þátttaka barna í að 

móta umhverfi sitt sé mikilvæg fyrir börnin og samfélagið. Skemmst er frá því að 

segja að þessi ritgerð ályktar svo að þátttaka barna í að skapa opinber rými sem snerta 

þau á beinan hátt er mjög jákvæð fyrir samfélagið og börnin sjálf. Einnig er ályktað 

að nútímatækni býður upp á möguleika til þess að virkja börn enn fremur sem 

einstaklinga sem hafa skoðanir og hugmyndir um sitt rými—rými barna.  
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2. Barnæskan í gegnum ár og aldir 

2.1 Fyrri hugmyndir og kenningar um barndóminn 

Árið 1909 sagði sænski umbótarsinninn Ellen Key að 20. öldin yrði „öld barnsins” 

(Montgomery, 2009:1-2). Breytingar myndu eiga sér stað á því hvernig litið væri á 

börn og komið fram við þau. Það má segja að Ellen hafi haft rétt fyrir sér þar sem 

réttindi barna hafa vissulega verið í hávegum höfð á alþjóðlegum vettvangi, t.d. með 

innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Sáttmálinn markaði mikil tímamót í 

baráttunni fyrir réttindum barna þar sem samningurinn felur í sér alþjóðlega 

viðurkenningu á börnum sem sjálfstæðum einstaklingum með fullgild réttindi. Með 

innleiðingu sáttmálans voru öllum börnum upp að 18 ára aldri tryggð réttindi um 

sérstaka vernd og umönnun, en einnig endurspeglar sáttmálinn nýja sýn á hlutverk og 

stöðu barna þar sem hann tekur fram að öll börn eigi rétt á því að vera fullgildir 

þátttakendur í samfélaginu. Sáttmálinn, sem var samþykktur á Allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna árið 1989, hefur verið staðfestur af 192 aðildarríkjum og var 

fullgildur á Íslandi árið 1992 (Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna, e.d). 

Í kringum 1950 voru það helst félagsfræðingar sem kepptust við að rannsaka 

ungdóminn en ásamt félagsfræðingum eru það einna helst sálfræðingar sem hafa 

rannsakað barnæskuna (Wulff, 1995:2). Með þróunarkenningum og félagslegu 

samskiptamódeli hafa þessi fræðisvið í sameiningu mótað ramma utan um rannsóknir 

á barnæskunni. Þar er sú afstaða tekin að þroskaferill barna sé að miklu leyti bundinn 

við þá þekkingu og færni sem fullorðnir veiti þeim. Félagsmótunarkenningin notast 

við útskýringar þroskasálfræðinnar á barnæskunni, þ.e. hvað það þýðir virkilega að 

vera barn, en þar er skipting í börn og fullorðna grundvallarforsendan. 

Þroskasálfræðin tekur því sem gefnu að börn séu náttúrulegt eða líffræðilegt 

fyrirbrigði og að þau búi þar af leiðandi yfir náttúrulegum eiginleikum (James o.fl., 

1998:17-19). Félagsmótunarkenningin gerir ráð fyrir því að þroski barnsins eigi sér 

stað í ákveðnum þrepum og að nauðsynlegt sé að ná valdi yfir einu þeirra áður en það 

næsta geti hafist. Rannsakendur hafa líkt þessu við ferli sem fer frá því einfalda og 

röklausa til þess flókna og skynsama (James o.fl., 1998:18). Með þessum greinarmun 

á fullorðnum og börnum álíta gagnrýnendur kenningarinnar að hún bjóði upp á 

grundvöll fyrir mismunun—bæði menningarlegri og fræðilegri—og takist að réttlæta 

yfirburði og vald fullorðinna yfir börnum. 
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Þegar rannsakendur og fræðimenn leitast við að uppgötva mat barna og 

unglinga á ólíkum þáttum samfélagsins, t.d. á opinberum rýmum, styðjast þeir við 

barnafræðin sem er það fræðasvið sem gefur rödd barna hljómgrunn og ber virðingu 

fyrir skoðun þeirra. Margrétar Einarsdóttir (2004) rannsakaði t.d. blaðburðarstarf 

unglinga á Íslandi og notaðist við kenningar barnafræðanna. Hún nefnir þá gagnrýni 

sem barnafræðin hefur beitt á skiptingu fullorðinna og barna í ólíka samfélagshópa og 

gerir grein fyrir því að sú skipting sé í raun ein af félagslegum lagskiptingum 

samfélagsins. Margrét segir þessa gagnrýni barnafræðanna hafa gert þeim kleift að 

sýna fram á að Vestræn samfélög séu ,,kynslóðuð”, að þar ríki fullorðinsveldi og að 

hefðbundnar kenningar félagsvísindanna um börn séu hluti af stærri forræðislegri 

orðræðu fullorðinna. Barnafræðin benda þannig á að hefðbundnar kenningar byggi á 

tvíhyggju sem grundvalli samband barna og fullorðinna, og með slíkri tvíhyggju hafi 

börnum aðeins verið gefinn félagslegur tilgangur í framtíðinni og barndómurinn 

álitinn sem algilt náttúrulegt ástand (Margrét Einarsdóttir, 2004:12-13). 

Líkt og kvennafræðin, sem drógu hefðbundnar kenningar um konur í efa, þá 

hafa barnafræðin gert slíkt hið sama gagnvart kenningum félagsvísindanna um börn. 

Kvennafræðin hafa þann tilgang að gefa konum sjálfum rödd með því að rannsaka 

þær á þeirra eigin forsendum, en tilgangur barnafræðanna er að gefa börnunum 

sjálfum rödd með því að rannsaka þau á þeirra eigin forsendum (James og Prout, 

1990a:6-7). Barnafræðingar hafa þannig sameinast í því að gagnrýna hefðbundnar 

kenningar um börn og um leið reynt að byggja nýjan kenningarramma þar sem 

börnum er gefin rödd. Þetta starf hefur leitt til þess að barnafræðin gengur út frá 

þremur meginforsendum í dag: a) að börn séu félagslegir gerendur í nútíðinni; b) að 

barndómurinn sé félagsleg smíð (e. social construction); c) að börn séu þess verðug að 

rannsaka eigi þau á þeirra eigin forsendum (Christensen og Prout, 2002; James og 

Prout, 1990b). Með því að ganga út frá þeirri forsendu að börn séu félagslegir 

gerendur í nútíðinni en ekki aðeins verðandi samfélagsþegnar framtíðarinnar þá hafna 

barnafræðin þeirri staðhæfingu þroskasálfræðinnar að barndómurinn sé algilt 

náttúrulegt ástand og ganga fremur út frá þeirri forsendu að barndómurinn sé 

félagsleg smíð.  

Hugmyndir barnafræðanna er hægt að rekja til sagnfræðinnar (Hecht, 

1998:73-74; James og Prout, 1990b:6; Jans, 2004:32; Stephens, 1995:5). Í byrjun 

sjöunda áratugarins birti t.d. franski sagnfræðingurinn Philippe Ariés (1962) 

niðurstöður rannsóknar sinnar þar sem hann hélt því fram að barnæskan væri 
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nýtilkomið hugtak sem hefði orðið til í Evrópu. Hann studdist við miðaldarmálverk 

þar sem börn voru klædd upp á sama hátt og fullorðnir og ekki gerður greinarmunur á 

þessum ólíku samfélagshópum. Börnum var sýnd væntumþykja og þau vernduð fram 

að 6. eða 7. aldursári, en eftir það voru þau skilgreind sem ,,litlir fullorðnir” sem 

meðal annars voru þátttakendur á vinnumarkaði. Barnæskan, samkvæmt Ariés, 

þróaðist svo á 15.-18. öld með nýjum og breyttum hugmyndum evrópsku 

borgarastéttarinnar. Kenning Ariés hefur hins vegar verið gagnrýnd af bæði 

sagnfræðingum og rannsakendum innan annarra fræðigreina. Sharon Stephens (1995) 

telur þó að grunnhugmynd í kenningu Ariés standi enn þar sem barnæskan á sér ekki 

einungis líffræðilegar rætur heldur einnig félagslegar og sögulegar.  

2.2 Mannfræði og börn 

Fræðamenn ólíkra sviða sem byggja skrif sín á rökum barnafræðanna hafa með 

rannsóknum sínum mótað umfang fræðasviðsins enn fremur. Allison James og Adrian 

James (2001) segja barnafræðin þó byggja á frumkvöðlaverkum innan mannfræðinnar 

og félagsfræðinnar og að þau kjósi að ganga út frá kenningalegum forsendum þessara 

fræðigreina. Hirschfield hefur einnig nefnt að þegar aðferðafræði og nálganir 

mannfræðinnar eru skoðaðar ítarlega þá megi sjá að börn eru tilvalin til rannsókna 

innan þess sviðs (Hirschfeld, 2002). Nokkrir mannfræðingar voru farnir að sýna 

börnum áhuga í rannsóknum sínum snemma á 20. öldinni og má t.d. nefna etnógrafíu 

Margaret Mead Coming of Age in Samoa um uppeldi barna á Samoa eyjunni (Mead, 

1928). Rannsóknir sem þessar litu þó á börn sem verðandi fullorðna og barnæskuna 

sem ferli lærdóms fyrir fullorðinsárin fremur en að líta á börn sem einstaklinga sem 

gætu framkvæmt og búið til eitthvað á eigin forsendum sem hefði þýðingarmikið gildi 

fyrir þau á hverjum tíma fyrir sig (Wulff, 1995:2-3). Hvaða uppeldisaðferðir voru við 

lýði var því fremur rannsóknarefnið en spurningin um hvað það væri sem fælist í því 

að vera barn (James og Prout, 1990b:18). James og Prout telja því að stutt sé á milli 

þess að viðurkenna að uppeldisaðferðir séu menningarbundnar, líkt og Mead komst 

að, og að viðurkenna að barndómurinn sé menningarlegur og um leið félagsleg smíð. 

Rannsakendur eins og Mead höfðu því þannig óbein áhrif á brautryðjendur 

barnafræðanna.  

 Charlotte Hardman er ein af frumkvöðlum barnafræðanna og hafði mikil áhrif 

á framþróun þess fræðasviðs, en hún aftengdi barnamenninguna frá fyrri hugmyndum 

félagsfræðinga um þróunarstig barnæskunnar (Hardman,1973). Hún sagði börn búa 
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yfir ákveðnum heimi þar sem mismunandi félagsleg merking ríki og að væri ekki 

endilega skynsamur eða frumstæðara stig fullorðinsmenningar. Hardman setti því 

fram hugmynd sína um sérstaka barnamenningu og rannsóknir hennar bentu á 

mikilvægi þess að sjá börn út frá nútímanum og skilja þau sem fólk sem ætti að vera 

rannsakað á eigin grundvelli. Þessar hugmyndir Hardman fengu þó ekki athygli strax, 

en James og Prout (1990b:19) benda á að hugmyndir hennar hafi verið hvatning til að 

rannsaka börn á nýjum forsendum. Tobias Hecht er einnig annar mannfræðingur sem 

hefur rannsakað líf barna. Etnógrafía hans, At home in the street, um götubörn í 

Brasilíu er ágæt staðfesting á þessum rannsóknaráhuga hans, en Hecht hefur þá 

skoðun að börn séu þess verðug að vera rannsökuð á eigin verðleikum og að líta eigi á 

þau sem félaglegar verur í nútíð, fremur en verðandi fullorðna (e. human becomings) 

(Hecht, 1998:75-77).  

 Mannfræðingar hafa einnig með sinni áherslu á menningarlegan fjölbreytileika 

og menningarlega afstæðishyggju sýnt fram á að hugmyndin um alþjóðlegt barn er 

,,óhugsandi skáldskapur” og að líf barna mótist og sé undir áhrifum jafnt af menningu 

sem og líffræðilegum þáttum (Montgomery, 2009:1-2). Þeir vilja því fremur líta á 

barndóminn sem félagslega skapaðan og viðurkenna fjölbreytileika. Tími 

barnæskunnar er því túlkaður á mismunandi hátt frá einni menningu til annarrar og að 

upplifunin hljóti því að vera að sama skapi ólík á milli svæða og landa (Montgomery, 

2009:43). Stephens leggur t.d. mikla áherslu á þátttöku barna í ákvörðunum um líf sitt 

sem er andstætt hugmyndinni um hið saklausa barn sem þarfnast verndar. Hún segir 

að börn séu ekki alltaf tekin alvarlega þó svo þau séu látin segja hug sinn.  

Mannfræðin hefur þannig fjallað um menningarlega þætti en auk þess hefur 

verið litið á félagslega merkingu flokkunar. Umfjöllun Jónínu Einarsdóttur (2008) um 

flokkun barna í lífvæn og ólífvæn börn byggir á viðmiðum um fæðingarþyngd barna. 

Roy Ellen bendir á að þrátt fyrir að flokkun einkennist af menningarbundnum 

aðstæðum, og þá sérstaklega táknræn flokkun, má einnig greina samsvörun tákna og 

svipaðar andstæður í ólíkum samfélögum (Jónía Einarsdóttir, 2006:457). Það virðist 

því vera mannlegur eiginleiki fremur en menningarlegar aðstæður sem er meginafl 

flokkunaráráttu einstaklinga. Að maðurinn sé sífellt að flokka umhverfi sitt, fólk og 

aðstæður má kannski rekja til þess að það getur hjálpað fólki að einfalda flókinn 

veruleikann með þumalputtareglum og staðalímyndum. Áður fyrr var t.d. sjaldan litið 

á börn sem aðskilinn hóp innan samfélagsins, en það hefur breyst jafnt innan 
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fræðanna sem og í samfélaginu sjálfu þar sem sífellt er verið að flokka börn í 

mismunandi hópa nú til dags.  

Flokkun barna birtist á skýran hátt í borgarumhverfinu. Börn eiga til að mynda 

ekki heima á götunni þar sem gatan er staður fullorðna fólksins. Börnum er gefið 

sérstakt afmarkað rými og hefur þessi flokkun haft bein og óbein áhrif á 

borgarskipulag. Kerfi flokkunar eiga oft að vísa í líffræðilegan aldur en það fer þó 

eftir hentisemi hverju sinni hvernig slík hugtök eru notuð. Nútíminn hefur að geyma 

fjölmargar flokkanir á börnum. Helst ber að nefna flokkanir líkt og ungabörn, 

leikskólabörn, vestræn börn, skólabörn, unglinga, barnahermenn og götubörn ásamt 

öðrum flokkunum á félagslegri aðstöðu barna. Börn hafa því þannig félagslega og 

menningarlega merkingu og flokkun er oft mjög pólitískt fyrirbæri.  

Vestrænar hugmyndir um æskuna og nútímabarnið einkennast af sakleysi og 

áhyggjuleysi (Stephens, 1995). Börnum er þannig ætlaður öruggur heimur sem er 

aðskilinn heimi fullorðna fólksins og þau notuð sem tákn fyrir velsæld þar sem þau 

eru metin tilfinningalega fremur en að hafa efnahagslegt gildi. Þegar fjallað er um að 

börn eigi rétt á að taka þátt í þeim ákvörðunum sem snerta líf þeirra, líkt og  

borgarskipulag, þá fellur sú mynd ekki inn í staðlaða ímynd barnæskunnar. Þannig eru 

börn að koma inn á svæði fullorðinna en það hefur ekki verið svæði barna hingað til. 

Einföld flokkun á börnum í ólíka hópa og flokkun á fullorðnum og börnum getur því 

verið letjandi fyrir frjóa hugsun og nýjar nálganir. Fjöldi greina fjallar um þær 

takmarkanir, sem enn eru margar, á því hvað börn og unglingar geta gert á eigin 

forsendum (Coly og Terenzio, 2007; Kjörholt og Lidén, 2004, Such, Walker og 

Walker, 2005) Líkt og kemur fram í greininni Children and youth as citizens: 

symbolic participation or political actors? (2004) þá eru börn álitin sem jafningjar en 

á sama tíma eru þau álitin sem öðruvísi en fullorðnir. Hvar við staðsetjum börn er því 

enn vandamál. Þrátt fyrir fjölda verkefna og rannsókna sem hafa góðan tilgang þar 

sem reynt er að efla þátttöku barna og virkja þau sem borgara þá eru börn og 

unglingar oft álitin sem óþroskuð og fáfróð en á sama tíma talin sem gildir 

einstaklingar samfélagsins sem búa yfir mikilvægri innsýn í þeirra daglega líf.  

2.3 Fjögur sjónarhorn fyrir barnarannsóknir 

Með fjölda etnógrafía og kenninga um barnæskuna hefur orðið til áberandi 

rannsóknarsvið innan mannfræðinnar sem einblínir á börn, hlutverk þeirra innan 

samfélagsins og þeirra stað í lífsferlinum (Montgomery, 2009:1-2). Íslenskir 
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mannfræðingar hafa t.d. tekið upp þessar hugmyndir um að líta á börn sem virka 

þátttakendur samfélagsins í rannsóknum sínum. Jóhanna Einarsdóttir (2006) 

rannsakaði til að mynda sýn leikskólabarna á tilveru sína þar. Hún leit svo á að börn 

búi yfir þekkingu, skoðunum og áhuga sem þau sjálf eru hæfust til að veita 

upplýsingar um og studdist hún við fjölbreytilegar aðferðir í rannsókn sinni. Jóhanna 

notaði viðtöl, hópviðtöl, teikningar, ljósmyndir og spurningarkannanir til þess að 

safna upplýsingum fyrir rannsókn sína.  

 Til þess að skapa ákveðinn ramma utan um rannsóknir á börnum hafa 

mannfræðingarnir Pia Christiansen og Alan Prout (2002) nefnt fjögur sjónarhorn sem 

styðjast má við í rannsóknum sem snúa að börnum; 1) börn sem hlutir (e. objects); 2) 

börn sem viðfangsefni (e. subjects); 3) börn sem virkir þegnar samfélagsins; 4) börn 

sem þátttakendur og samstarfsrannsakendur. Umræðunni er þannig skipt í tvo flokka, 

hin fullorðinslægu sjónarhorn og hin barnslægu sjónarhorn. Hið fyrr nefnda 

sjónarhorn lítur á börn sem hluti og byggir á aðgreiningu í börn og fullorðna og þeirri 

forsendu að börn þarfnist verndar og séu hluti af stofnunum fullorðinna líkt og 

skólakerfinu. Þegar litið er á börn sem viðfangsefni eru þau viðurkennd sem 

félagsverur á eigin forsendum, en þroskastig sálfræðinnar er þó haft sem viðmið. 

Þegar notast er við barnslægt sjónarhorn er hins vegar litið á börn annað hvort sem 

gerendur eða sem virka þátttakendur. Þar er því litið á börn sem þátttakendur í þeim 

félagslega heimi sem þau lifa í og innan þeirra rannsókna sem notast við þetta 

sjónarhorn fá börn sjálfstæða stöðu í stað þess að vera talin sem hluti af fullorðnum. 

Þar er því lögð áhersla á að hlusta á raddir barnanna og þau höfð með í 

rannsóknarferlinu (Christensen og Prout, 2002:480-481). 

 Hið barnslæga sjónarhorn er stutt af Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar 

sem áhersla er lögð á að allar framkvæmdir, þ.m.t. rannsóknir, sem hafa áhrif á börn 

þurfa að líta á þau sem jafningja og virka borgara (Christensen og Prout, 2002:477-

479). Það að litið sé á börn sem félagslega gerendur er því ekki einungis bundið við 

fræðiheiminn heldur einnig hinn pólitíska (Margrét Einarsdóttir, 2004: 23-24). Allison 

James, Chris Jensks og Allan Prout (1998) halda því t.d. fram að hugmyndin um börn 

sem félagslega gerendur eigi sér ekki aðeins fræðilegan uppruna heldur einnig 

pólitískan. Þau segja hina nýju fræðilegu sýn vera hluta af stærri alþjóðlegri vakningu 

sem feli í sér ákveðna „einstaklingsvæðingu“ (e. individualization) barna sem nái 

langt út fyrir raðir félagsvísindanna. Einstaklingsvæðingin leiði af sér að tilvera barna 

sé viðurkennd, hlustað sé á raddir þeirra og tekið tillit til sjónarmiða þeirra. Um leið 
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sé viðurkennt að börn séu einstaklingar með ákveðin réttindi eins og aðrir 

einstaklingar og að dæmi um slíka viðurkenningu megi einmitt finna í 

Barnasáttmálanum (James og.fl, 1998: 6-7).  

2.4 Barnafræðin og aðferðarfræði rannsókna  

Þegar leitast er við að rannsaka börn á þeirra eigin forsendum hentar vel að notast við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir (Margrét Einarsdóttir, 2004:77). Eigindlegar 

rannsóknir byggja á heimspekilegum grunni fyrirbærafræðinnar, en hún gerir ráð fyrir 

því að veruleikinn sé félagslega skapaður. Barnafræðin eiga rætur að rekja til 

fyrirbærafræðinnar og er sýn þessara beggja fræða á veruleikann náskyldar. Kim 

Rasmusen og Soren Smidt (2003) fjalla einnig um að fyrirbærafræðin hafi haft áhrif á 

þau í sinni rannsókn á börnum, hún auðveldi skilningin á milli viðfangsefnis og 

hlutar. Ástæða þess að þau líti til fyrirbærafræðinnar er sú að það gæti hjálpað til við 

að fá innsýn inn í tilvist barnsins og almennan skilning þess á samfélaginu. 

Bronislaw Malinowski sem gjarnan er kallaður faðir mannfræðinnar, leit svo á 

að til þess að skilja líf framandi þjóða yrði mannfræðingurinn að fara á vettvang og 

dvelja í langan tíma meðal þess fólks sem hann vildi rannsaka (Malinowski, 1978). 

Þetta er framkvæmt með þátttökuathugun og í dag er hið “framandi” ekki endilega 

framandi þjóð, heldur geta hópar innan samfélags mannfræðingsins sjálfs verið 

viðfangsefnið. Anna Lærke (1998) fór í ákveðið ferðalag á vettvang í rannsókn sinni 

sem hún gerði á meðal leikskólabarna. Hún fór á vettvanginn á táknrænan hátt með 

því að klæða sig og haga sér eins og börnin sem hún rannsakaði. Margrét Einarsdóttir 

(2004) fór aðra leið í sinni rannsókn þar sem hún rannsakaði unglingana á 

jafningjagrundvelli og leit á börn sem hæfa þátttakendur í heimi sem þau deila með 

fullorðnum.  

Þegar kemur að því að rannsaka börn og umhverfi þeirra má greina 

sameiginleg sjónarhorn og aðferðarfræði. Líkt og kemur fram í grein Kim Rasmussen 

og Soren Smidt Children in the neighbourhood: the neighbourhood in the children þá 

byggja þau á því sjónarhorni þar sem litið er á börn sem virka þátttakendur 

samfélagsins í að móta sitt eigið líf (Rasmusen og Smidt, 2003:86-97). Þar nefna þau 

aðferðafræði sem er áberandi innan þessa rannsóknarefnis þar sem börnum er fengin 

myndavél og þau látin taka myndir af umhverfi sínu. Þau segja aðferðina henta vel í 

rannsóknum með börnum þar sem hún komi í veg fyrir það valdaójafnvægi sem getur 

verið þegar fullorðnir taka viðtal við börn. Rannsóknir á barnæsku er þverfaglegt svið 
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með mörgum mismunandi nálgunum í barnarannsóknum. Það er vettvangur þar sem 

blandað er saman aðferðarnálgunum sem getur sýnt styrk hverrar fyrir sig og á sama 

tíma sameinað þær til að veita dýpri innsýn á líf barna í borgum (Christensen og 

O´Brien, 2003:2-3). Margir rannsakendur notast einnig við myndir barna, teikningar 

og kort til að lýsa hugmyndum þeirra, skynjun og skoðunum. Að nálgast efnið með 

frásögnum líkt og ævisögum, endurminningum, sögum barna og dagbókum þeirra eru 

einnig vinsælar aðferðir þar sem þær gera börnum sem og fullorðnum kleift að fá 

innsýn í samtíðina ásamt því að vera leið til að kanna framtíðarsýn barna.  

James, Jensks og Prout (1998) leggja áherslu á að rannsakandi verði að huga 

að aðferðum og siðferðilegum spurningum vegna ólíkrar valdastöðu fullorðins 

barnarannsakanda og barnanna í rannsóknum sínum. Barnafræðingar hafa gjarnan 

farið óvenjulegar leiðir í rannsóknum sínum á börnum, líkt og rannsókn Anne Lærke 

ber merki um. Tobias Hecht (1998) beitti einnig óvenjulegum aðferðum í rannsókn 

sinni, en hann var ekki spyrjandinn í rannsókn sinni á götubörnum í Brasilíu. Börnin 

sjálf sáu um að vera bæði spyrjendur og viðmælendur í þeim viðtölum sem áttu sér 

stað og taldi Hecht það veita rétta sýn á það hvað þau gera í stað þess sem þau segjast 

gera. Hann öðlaðist traust þeirra og þróaði aðferðir og spurningar með þátttöku 

barnanna sem bjuggu til útvarpsstöð með upptökutæki hans og spurðu hvort annað 

spurninga.  

Hvaða sjónarhorni er beitt og hvaða aðferðarfræði eru notuð hafa bein áhrif á 

gæði og niðurstöður rannsókna. Það að notast við barnlægt sjónarhorn hefur að geyma 

margar spurningar og athuganir sem vert er að hafa í huga. Undanfarin ár hefur verið 

lögð mikla áherslu á réttindi barna og spila rannsakendur félagsvísinda stórt hlutverk 

með mótun rannsókna þar sem hlustað er á börn og ungt fólk. Mikilvægt er að 

rannsakendur taki þátt í og vinni vandlega að því að sjá börn sem félagslega aðila í 

rannsóknaraðferðum sínum (Christensen og O´Brien, 2003:2). Þeir þurfa einnig að 

vera sveigjanlegir en þó kerfisbundnir um leið og er mikilvægt að innsýn barnanna sé 

vandlega tekin með, túlkuð og fylgt eftir í framkvæmd. Christensen og Prout (2002) 

segja að með því að líta á börn sem virka þátttakendur í samfélaginu sé búið að opna 

vettvang nýrra siðferðislegra spurninga. Rannsakandi þurfi því að vera meðvitaður um 

þær spurningar og ábyrgð sína í gegnum allt rannsóknarferlið. Fyrir farsælt samstarf 

við börnin þá sé nauðsynlegt að vissar samræður eigi sér stað og að siðferðislegu 

jafnvægi (e. ethical symmetry) sé komið á. Það er hins vegar í höndum rannsakanda 

að finna jafnvægið í rannsókn sinni og leysa úr þeim siðferðislegu vandmálum sem 
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geta komið upp. Þetta er gert með sameiginlegum grunni rannsókna með börnum og 

með fullorðnum og þar megi svo greina það sameiginlega og það ólíka milli barna og 

fullorðinna sem og milli barnanna sjálfra.  

3. Réttindi barna 

3.1 Svæði og leikur barna 

Það varð mikil aukning í rannsóknum og skrifum um rými barna í borgum eftir síðari 

heimsstyrjöldina þar sem áhrif þéttbýlis, hreyfanleiki barna og notkun þeirra á 

tómstundar- og leiksvæðum var rannsakað (Christensen og O´Brien, 2003:8). Karen 

Olwig (2003) telur rannsóknir sem varða börn og borgir þurfi að meta borgina sem 

félags- og menningarlega skapaða fremur en einungis vistfræðilegt svið: borgin sé 

staður þar sem fólk myndar og þróar bæði félagsleg- og efnahagsleg tengsl. Borgin 

hefur þannig menningarlegt gildi í tengslum við tiltekna staði undir mismunandi 

sögulegum, félagslegum og persónulegum aðstæðum (Olwig, 2003:46-47). Olwig 

varpar því ljósi á að borgin er félagslegur og menningarlegur vettvangur í lífi barna og 

unglinga. Þetta sjónarhorn telur hún að sé mikilvægt bæði fyrir rannsóknir á börnum í 

þéttbýli sem og á börnum sem lifa á götunni í þróunarlöndum. 

Barnæskan hefur breyst töluvert síðustu hundrað ár í gegnum ferli 

stofnanavæðingar, þar sem sífellt fleiri stundir barna eiga sér stað innan formlegra og 

skipulagðra kerfa (Hart, 2002; Rasmusen og Smidt, 2003). Þessi þróun hefur verið 

sérstaklega áberandi í mörgum velferðarríkjum þar sem leikur barna hefur flust af 

götunni og inn í sérhönnuð svæði. Óhætt er að segja að þær breytingar hafa að öllu 

leyti verið leiddar í gegn af fullorðnum. Það að borgir séu staður þar sem börn og 

fullorðnir geta lifað saman felur hins vegar í sér flókið ferli samningaviðræðna; allt 

frá því að semja um hvar megi sparka bolta til stærri mála líkt og viðræðna um 

skipulag á landssvæðum og borgamynd (Christensen og O´Brien, 2003:1). Eins og 

minnst hefur verið á þá hefur gatan t.d. verið flokkuð sem svæði fullorðinna, en gatan 

sem slík er hins vegar mikilvæg í mótun félagslegrar- og menningarlegrar 

sjálfsmyndar barna. Börn verða sjálfstæðir notendur borgarinnar ef þau fá tækifæri til 

þess að þroskast með leik á götunni. Þar læra þau sínar leiðir, afla sér þekkingar um 

svæðið og auka hæfileika sína í stað þess að styðjast einungis við skipulagðar og 

fastar formgerðir. Gatan er því mikilvægur staður til þess að börn geti stundað sinn 
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leik í mörgum borgum nútímans, en rannsóknir á rými barna greina oft frá skorti á 

tækifærum til þess í þéttbýli (Hart, 2002; Christensen og O´Brien, 2003).  

Dieter Baacke setti fram þá hugmynd að litið sé á börn og ungt fólk sem 

persónuleika í þróun sem eigna sér umhverfi sitt og hafa á sama tíma áhrif á það 

(Jans, 2004: 36). Baacke aðgreinir fjögur félagsvistfræðileg svæði sem börn tileinka 

sér hvert eftir annað þegar þau vaxa úr grasi. Fyrsta svæðið er vistfræðileg miðja sem 

er þá heimilið og fjölskyldan. Annað svæðið er vistfræðileg nálægð, líkt og hverfi 

barna, þar sem samband við ytri heiminn byrjar. Það þriðja er vistfræðilegur geiri, líkt 

og skóli, íþróttavellir, og sundlaugar. Fjórða svæðið kallar Baacke ytra svæðið, þar 

sem einstaklingar eiga í samskiptum af og til við einhvern ákveðinn einstakling eða 

sérstök yfirvöld. Þessi fjögur svið spanna því lífsferil barnsins. 

Roger Hart er frumkvöðull á sviði rannsókna sem byggja á þátttöku barna í að 

móta umhverfi sitt (Berlett, 2002:4). Í rannsókn sinni á rými barna í New York borg í 

Bandaríkjunum lýsir Hart aðstæðum og skipulagi í borginni þar sem það hefur lengi 

verið vinsælt að ,,geyma” börn á leikvöllum (Hart, 2002). Hann sýnir að tækifæri fyrir 

frjálsan leik og félagslíf barna fer ekki batnandi í þróuðum borgum og segir börn vera 

aðgreind frá félagslegu lífi samfélagsins. Helsti rökstuðningurinn fyrir því sé að slíkt 

muni halda börnum öruggum frá hættu og slæmum áhrifavöldum. Hart tengir þróun 

leiksvæða í New York borg við breyttar hugmyndir um barnæsku og sérstaklega þá 

þörf að halda börnum frá götunni og vernda þau frá umferð. Börn voru aðskilin frá 

svæðum hverfisins vegna ótta um börnin og einnig vegna ótta við börn. Sérstakir 

leikvellir spruttu upp víða þar sem börn áttu að vera. Hart segir slíka leikvelli ekki 

fullnægja þörfum barna til að þroskast og að ekki sé þörf á fleiri aðgreindum 

leiksvæðum, frekar ætti að auka gæði og fjölda tilrauna til að gera hverfin örugg og 

börnum sæmandi. Koma þurfi til móts við börnin og veita þeim valmöguleika á 

frjálsum leik nálægt heimili sínu þar sem þau séu forvitin og gefi umhverfi sínu 

merkingu (Hart, 2002:135-136).    

Hart einblínir því á leiki barna og sérstaklega þá sem fara fram á óformlegum 

svæðum, þ.e. hann skoðar ekki skipulagðar íþróttir og svæði tengdum þeim. Eina 

formsatriðið sem er nauðsynlegt, að mati Hart, er að börnin sjálf eiga að hafa rödd 

(Hart, 2002:136-138). Börnum verður að vera frjálst að leika þar sem leikur er 

mikilvægur fyrir þroskaferli barnsins, fyrir þróun borgaralegs samfélags og þar með 

einnig fyrir lýðræðið sjálft. Leikur er því mikilvægur á öllum stigum barnæskunnar 

líkamlega séð og einnig með tilliti til skilnings og hugsunar barna, en í frjálsum leik 
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læra börn að þekkja hvert annað og þróa hæfileika sína í að deila og þykja vænt um 

aðra. Börn hafa hvata til að kanna, snerta og upplifa umhverfi sitt til að skilja það og 

taka þarf tillit til þess í hönnun opinberra leiksvæða. Það sem náttúrulegt umhverfi 

býður upp á fyrir börn er fjölbreyttari leikur sem eflir sköpun barna fremur en 

staðlaður leikbúnaður sem hannaður er af fullorðnu fólki. Þegar vel tekst til með 

slíkan leikbúnað, líkt og með sandkassa eins og Hart bendir, þá er áherslan á vernd oft 

svo sterk að vinsæll leikbúnaður getur verið fjarlægður ef hann er talinn hættulegur 

börnum (Hart, 2002:146).  

3.2 Virkur borgari 

Saga réttinda barna endurspeglar það viðhorf sem almenningur hefur á barnæsku að 

mati Christiansen og James (Christensen og James, 2008:4-5). Það eru margir sem 

eiga erfitt með að sætta sig við að börn eru fólk með sín réttindi í stað þess að vera 

eign foreldra (Montgomery, 2009:43). Mark Jans rannsakaði hvernig hægt væri að 

veita börnum borgararéttindi á þeirra forsendum en ekki út frá fullorðinslægri nálgun 

(Jans, 2004:27). Hann skoðaði mögulega þátttöku barna í daglegu lífi vestræns 

samfélags, félagslega formgerð barnæskunnar og sérstæði þeirra. Jans segir að sú 

merking sem barnæskunni sé gefin sé breytileg og í dag birtast barnæskuárin sem 

mjög tvíræður raunveruleiki þar sem áherslan er annars vegar á vernd og hins vegar á 

að örva börn til sjálfstæðis og eigin réttinda (Jans, 2004:32-33).  

Með lagasetningu um menntunarskyldu barna og banni við vinnu í byrjun 20. 

aldarinnar fór barnæskan að einkennast af mikilli vernd fullorðinna og lítilli þátttöku 

barna í samfélaginu (Jans, 2004:32-33). Áður fyrr var félagsleg þátttaka barna mun 

meiri og nutu þau einnig verndar í mun minna mæli. Þetta helst í hendur við skoðanir 

Ariés um að börn voru ,,litlir fullorðnir” sem nutu verndar fram að 6. aldursári en fóru 

þá að taka þátt í félagslegum athöfnum líkt og að vinna. Breytingar urðu á viðhorfi 

fullorðinna gagnvart börnum með menntunarskyldu og foreldrar þurftu að leita nýrra 

leiða til að meta börnin sín sem voru ekki lengur tekjustofnar. Leiddi þetta m.a. til 

þess að fólk eignaðist færri börn sem þau tengdust sterkari böndum. Þessi þróun hélst 

þó einnig í hendur við almennari efnahagslega velsæld. Þessar breytingar höfðu 

einnig í för með sér að aðskilin svæði voru sköpuð fyrir börn á Vesturlöndum og börn 

eyddu því mestum tíma í landi æskunnar sem var staðsett fjarri samfélaginu. 

Fullorðnir ætluðust þó einnig til þess að þau hegðuðu sér sæmilega, væru sjálfstæð og 

ábyrg. Þessi umbylting á veruleika barna hvatti fylgjendur um réttindi þeirra til 
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frumkvæðis og framkvæmd á rannsóknum þar sem börn eru fengin til þess að koma 

að ráðum um málefni sem snerta þau sjálf (Jans, 2004:32-33).  

Eins og Christensen og James segja, þá hefur áherslan farið frá algjörri vernd 

yfir í þá sýn að litið er á börn sem virka þátttakendur samfélagsins sem eigi rétt á að 

vera virkjuð og þjálfuð í það hlutverk (Christensen og James, 2008). Margir 

fullorðnir, þar með taldir þeir sem segja sig vera talsmenn ungs fólks, hafa oft viðhorf 

gagnvart ungu fólki sem grefur undan stuðningi þeirra til þátttöku barna í þróun 

samfélagsins (Driskell, 2002). Þau líta jafnvel á barnæskuna sem heilagan tíma þar 

sem börn eiga að vera vernduð frá áhyggjum og ábyrgð sem tilheyrir heimi 

fullorðinna, eða líta á þátttöku ungs fólks sem eitthvað sem hljómar vel í eyrum fólks 

en hefur ekki mikið hagnýtt gildi. Ungt fólk er einnig oftast nær álitið óhæft til að taka 

þátt í samfélagslegum ákvörðunum vegna skorts á nauðsynlegri þekkingu, reynslu og 

hæfni (Driskell, 2002:37). 

3.3 Viðhorf til barna og unglinga 

Fjölmiðlaumfjöllun um ungt fólk er oft neikvæð og sett fram á þann veg að ótti og 

hræðsla við ungt fólk getur myndast hjá hinum almenna borgara. Slíkar umfjallanir 

geta haft neikvæð áhrif á líf ungs fólks og leitt til þess að rými þeirra í samfélaginu 

verður takmarkaðra þar sem reglugerð um rými stjórnast þá af ótta og hræðslu. Ungt 

fólk, ekki börn, tilheyrir ,,jaðarsvæðinu” (e. liminal zone), þ.e. ungmenni eru of gömul 

fyrir leikvelli en einnig of ung til að vera gildir þegnar samfélagsins (Malone, 1999). 

Birtist þetta m.a. í því að almenningssvæði verða að svæði fullorðinna og ungt fólk 

verður hluti af jaðri hverfisins að sögn Karen Malone (Malone, 1999:19-22). Til að 

skilja börn og unglinga þarf því að beina augum að fjölbreytileika ungs fólks í stað 

þess að einblína á hið almenna og sameiginlega, en ungt fólk hefur ólíkar þarfir og 

langanir miðað við aðra meðlimi samfélagsins. Einfaldanir og alhæfingar um 

ungdómsreynsluna, líkt og birtast gjarnan í fjölmiðlum, og áherslur nútímans á 

endurbyggingu opinberra rýma sem ,,vöru” geta leitt til þess að ungt fólk sé útilokað 

frá opinberu rými. Unglingar hafa t.d. ætíð verið gjarnir á að hópa sig saman, þeir vilja 

vera með vinum sínum og dvelja oft fyrir utan verslunarmiðstöðvar eða á götum 

borgarinnar. Fullorðnum er oft illa við þennan hóp sökum neikvæðrar umfjöllunar 

fjölmiðla og vilja ekki að þeir dvelji á þessum svæðum sem eru svæði fullorðna. Það 

er því hætta á að ungt fólk fái ekki nægja þekkingu á athafnafrelsinu, að mati Malone, 

þar sem þau njóta takmarkaðar reynslu af rýminu allt um kring (Malone, 1999:16-19). 
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Það að ákveða hver tilheyrir og hver ekki er mikilvæg leið til að móta 

félagsleg rými og leggja línur um almennings- og einstaklingsrými. Tvær leiðir eru 

gjarnan farnar til þess að láta ungu fólki finnast það vera útilokað frá opinberu rými; 

annars vegar í gegnum utanaðkomandi aðila, t.d í gegnum reglur, venjur og stefnur, 

eða hins vegar með sjálfsgæslu (e: self-policing) (Malone, 1999:19). Til að sporna við 

slíkri þróun og útskúfun ungs fólks í samfélaginu hafa mörg verkefni verið þróuð 

(Coly og Terenzio, 2007, Kjörholt og Lidén, 2004, Such, Walker og Walker, 2005). 

Líkt og slík verkefni hafa sýnt þá er það að vera virkur borgari með réttindi og rödd 

hægara sagt en gert hjá börnum og unglingum. Eitt slíkt verkefni var sett af stað í 

Noregi á tíunda áratugnum sem kallast “Try Yourself” með þátttöku 1700 barna á 

aldrinum 7-14 ára og spannaði það yfir þriggja ára tímabil (Kjörholt og Lidén, 2004). 

Norðmenn standa framarlega í málum sem varða réttindi barna og takmark þessa 

verkefnis var að styðja börn á þeirra eigin forsendum með því að veita þeim styrki til 

þess að þróa og viðhalda þeirra eigin sköpunargáfu og menningu. Þeim var gefið 

tækifæri til þess að vera sjálfstæðir einstaklingar sem gátu komið með sínar eigin 

hugmyndir um afþreyingu án afskipta fullorðinna.  

Í Noregi hefur áhersla verið lögð á að líta á börn sem virka gerendur, þ.e. að 

þau geti haft áhrif á samfélagið og litið sé á þau sem jafningja. Þetta tiltekna verkefni 

leit því fyrst og fremst á börnin sem hóp af jöfnum einstaklingum sem búa yfir eigin 

menningu (Kjörholt og Lidén, 2004). Líkt og kemur fram í greininni þá eru enn 

fjölmargar takmarkanir á því hvað börnin ná að gera á sínum eigin forsendum í 

verkefnum líkt og þessu þar sem tólf ára stelpa fékk styrk til þess að stofna 

handboltalið sem gæti tekið þátt í mótum. Þetta verkefni gekk vel í upphafi en mikil 

vonbrigði voru meðal liðsmanna þegar það kom í ljós að þau máttu ekki keppa á 

skipulögðum handboltamótum, en til þess þurfti að hafa fullorðin þjálfara. Af þessum 

sökum stóðu krakkarnir þá frammi fyrir þeirri hindrun að til þess að geta uppfyllt 

markmið sitt þurfti að hafa fullorðna manneskju í fararbroddi. Krökkunum fannst 

þannig loða við þau að litið væri á þau sem óvita. 

4. Þéttbýli og börn  

4.1 Að alast upp í borg 

Heimurinn þróast sífellt í þá átt að fleiri búa í þéttbýli og er fjórðungur fólks meðal 

vestrænna þjóða undir 18 ára aldri (Frank, 2006). Í mörgum löndum eru börn og 
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unglingar um helmingur þjóðarinnar og mætti því ætla að nauðsynlegt væri að hafa 

þau með í sköpun umhverfis síns að mati Granberg og Olofsson (Granberg og 

Olofsson, 2006:3). Þrátt fyrir þennan gríðarlega hagsmunahóp þá er hann hvað minnst 

tekinn með í samfélags- og umhverfisskipulagi (Frank, 2006:351). Bein tengsl eru á 

milli umhverfis sem börn lifa í og gæði lífs þeirra, en húsnæðið, vatnið, loftið, 

umferðin, gæði skóla og nágrennis eru allt þættir sem hafa áhrif á heilsu barna, 

hamingju og þroska til lengri tíma. Rannsóknir hafa í auknum mæli fjallað um þarfir 

barna í borgum með rannsóknum á leiksvæðum, á öryggi leiksvæða, leikskólum og 

öðrum svæða innan hverfa. Einnig hafa óhefðbundnari þættir verið rannsakaðir, líkt 

og  tengsl barna og plantna, barna og dýra, barna og garða, og heilsusamlegt landslag 

(Francis og Lorenzo, 2002:158). 

Af þeim rannsóknum og því efni sem skrifað hefur verið um reynslu og 

upplifun barna af öryggisleysi, smánun og útilokun þeirra innan rýmis og hverfa, má 

greina barnlægt sjónarhorn. Í þeirri nálgun er litið á börn sem virka gerendur í að 

greina vandamál sem eru í umhverfi þeirra, þau eru fengin til að koma með 

hugmyndir að úrbótum og í mörgum tilfellum að vinna að sjálfum úrbótunum. Nefna 

má tvær frumkvöðlahreyfingar sem hafa unnið með þessa nýju sýn á barnæskuna. 

Annars vegar er það Child Friendly Cities (CFC), hreyfing sem vinnur með 

yfirvöldum að því að gera borgir barnvænni með því að notast við þátttöku barna í því 

ferli (Barlett, 2002:3-4). Hins vegar er það alþjóðlega rannsóknaráætlunin Growing 

up in Cities (GUIC), áætlun sem hefur lagt mikla áherslu á að styðja við börn í 

fátækari hverfum borga, en einnig í þeim efnaðri, um víða veröld til þess að fá þau til 

að meta umhverfi sitt og vinna með embættismönnum að úrbótum á því.  

Growing Up in Cities er á breiðum grunni alþjóðlegt rannsóknarverkefni sem 

upphaflega var mótað árið 1970 og stjórnað af umhverfishönnuðinum Kevin Lynch 

(Chawla, 2002:25; Moffat, 2002:46-48). Verkefnið var stutt af Sameinuðu þjóðunum 

(UNESCO) sem var þá með starfrækt verkefnið Man and the Biosphere sem sá um að 

rannsaka skynjun á umhverfi og var unnið í samstarfi við sérfræðinga á sviði 

félagsfræða innan ýmissa þjóða. Meginhugmynd upprunalega verkefnisins var að 

rannsaka hvernig börn og ungt fólk skynjaði umhverfi sitt og hvernig þau notuðu það 

og innihélt rannsóknir í Argentínu, Ástralíu, Mexíkó og Póllandi (Malone, 1999:18). 

Niðurstöðurnar voru gefnar út í bókinni Growing Up in Cities sem er nú metin sem 

klassískt verk innan barnafræðanna sem einblína á börn og rými þeirra í borgum.  
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Þegar Lynch fór af stað með verkefni sitt voru fólksflutningar í borgir að 

færast mjög í aukana og þessari þéttbýlisvæðingu fylgdu margir erfiðleikar þar sem 

það voru yngstu meðlimir samfélagsins sem báru oft hvað mestu byrðar erfiðisins 

(Lynch, 1977:foreword). Lynch þótti mikilvægt að fá sýn barnanna á umhverfi sitt líkt 

og annarra borgarbúa og taldi það geta gefið góða mynd af umhverfinu. Hann skoðaði 

þætti líkt og hvaða svæði það væru sem börn óttuðust, líkuðu vel við og hvatti þau til 

að koma með hugmyndir að bættu og betra umhverfi. Lynch notaðist því við þetta 

sjónarhorn sem hann segir að gleymist oft, þ.e. að skoða hvað börnum og ungu fólki 

finnst um það að alast upp í borginni. Eins og hann segir þá eru börn bæði þau sem 

standa andspænis vandamálinu í dag sem börn og munu að öðru óbreyttu standa 

frammi fyrir því sem fullorðnir einn daginn. Til þess að markmið náist með svo 

metnaðarfullu verkefni um þátttöku barna og ungs fólks, þá krefst það þátttöku 

fullorðinna sem hafa völd til að framkvæma breytingar í stjórnsýslunni og eru viljug 

til að fá ungt fólk til að koma með hugmyndir um það sem þurfi að breyta (Lynch, 

1977:foreword). 

Árið 1994 endurskoðaði umhverfissálfræðingurinn Louise Chawla verkefnið 

og árið 2002 hafði verkefnið verið endurvakið í fjölda landa, þar sem gæði umhverfis 

í þéttbýlum svæðum hafði verið skoðað út frá hugmyndafræði Crowing Up in Cities 

(Moffat, 2002:46-48). Flestar hugmyndir Lynch, áætlanir og niðurstöður eru þar til 

hliðsjónar og í fyrstu var þetta verkefni hugsað í framkvæmd í fátækari svæðum og 

borgum, þar sem börn treysta mjög á sitt nánasta umhverfi í lífsbaráttunni. En líkt og 

Lynch sagði þá er vel hægt að notast við aðferðarfræðina á öðrum svæðum heimsins, 

og hann talaði um mikilvægi þess að kannanir og rannsóknir með börnum þyrftu að 

verða hluti af umhverfisskipulaginu og hönnunar- og stjórnunarferlinu (Chawla, 

2002:25). Hann vildi þróa slíkt verkefni sem myndi bæta hönnun í þéttbýli þar sem 

það væri þátttaka barnanna sem myndi upplýsa skipuleggjendur og þeir gætu haft 

þarfir þeirra til hliðsjónar í verkefnum sínum. Verkefnin byggja flest á vettvangsferð, 

kortlagningu og viðtölum. Eftir ákveðinn tíma af óformlegri þátttöku rannsakenda 

notast þeir síðar við formlegri aðferðir og hlutlægari áætlanir líkt og; 

hegðunarkortlagningu, heimildaljósmyndun og gagnasöfnun. Það sem vegur þó mest 

er sú viðleitni rannsakenda að fá skoðun barnanna sjálfra (Moffat, 2002:46-48).  

Í Jóhannesarborg er einn þriðji af heildarfjölda íbúa undir 19 ára aldri og lifa 

börnin þar við ýmsar aðstæður (Kruger og Chawla, 2002). Þau eiga það þó 

sameiginlegt, að mati Jill Swart Kruger og Louise Chawla, að vera sjaldan spurð um 
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álit á þeirra hverfum og það talið sjálfsagt að fullorðnir viti hvernig þeim líður og 

hvað þau þarfnast. Þær greina frá fjögurra svæða rannsókn þar sem þarfir og 

forgangsröðun barna er skoðuð út frá sjónarhorni barnanna sem hluti af breytingum til 

að gera Jóhannesarborg að barnvænni borg. Verkefnið var sett af stað í 

Jóhannesarborg árið 1999 þar sem það var ákveðið af yfirvöldum að gera borgina 

barnvænni og skrifaði borgarstjórinn undir samstarfssamkomulag við UNICEF til 

þess að það yrði að veruleika (Kruger og Chawla, 2002:85-86). 

Notast var við líkan GUIC hreyfingarinnar þar sem raddir 10-14 ára barna frá 

fjórum mismunandi hverfum, en lýsandi fyrir hverfi borgarinnar, voru til grundvallar í 

rannsókninni (Kruger og Chawla, 2002:94-95). Þar greindu bæði stelpur og strákar frá 

notkun sinni á umhverfi sínu, merktu við þá staði sem þau mátu mest og þá staði sem 

þau hræddust. Þau greindu frá þeim vandamálum sem þau voru að glíma við í 

umhverfinu og hvernig þau myndu forgangsraða betrumbótum á borginni. Líkt og í 

niðurstöðum Roger Hart þá greina Kruger og Chawla frá því að börn kjósa helst 

svæði sem þau sjálf finna sér sjálf, óformlega staði fremur en staði sem fullorðnir 

ákveða, hanna og plana fyrir þau. Börnin í Jóhannesarborg sögðu að það ætti frekar að 

einbeita sér að því að laga til og bæta þau svæði sem börn leika sér helst á, hreinsa til 

og minnka umferð, frekar en að byggja ný afskekkt svæði út frá hugmyndum 

fullorðinna. Í niðurstöðunum kemur t.d. fram að almenningsgarðurinn er helsti 

afþreyingarstaðurinn og hvað mest metinn á meðal barnanna, en hann er einnig álitinn 

hættusamur og börnin finnast þau vera óörugg þar. Mikil einangrun einkennir líf 

barnanna þar sem stelpur fara oftast heim eftir skóla og vinna heimilisstörf og 

foreldrar vilja ekki að þær fari út vegna ótta um hættur í hverfinu. Strákar nefna 

heimilið sitt sem sitt helsta svæði þar sem þeir spila tölvuleiki heima hjá sér eða hjá 

vini sínum (Kruger og Chawla, 2002:85-96). 

4.2 Rými barna 

Ákveðinn samhljóm má greina úr niðurstöðum rannsókna sem snúa að börnum og 

rými í borgum þar sem svipaðir þættir innan ólíkra landa og svæða valda því að 

börnum líði sem þau séu annað hvort samþykkt eða upplifi sig á jaðri samfélagsins. 

Þættir sem eru tengdir gæðum þeirrar menningar sem umlykur börnin hafa hvað mest 

vægi (Moffat, 2002:46-48). Einnig er aukin hagsæld ekki ávísun á ánægjutilfinningu 

barna gagnvart umhverfi sínu. Chawla greinir frá því að af þeim fjölda greina sem 

birtast í bók hennar Growing up in an Urbanizing World þar sem fjallað er um rými 
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barna, þá voru það börnin í hinu litla samfélagi Sathyanagar á útjaðri Bangalore í 

Indlandi og í verkamannastéttarsamfélaginu Boca-Barracas í Buenos Aries hvað mest 

ánægðust. Á báðum þessum stöðum voru börn samþykkt sem þátttakendur innan 

ákveðins menningarramma (e. vibrant culture framework). Þau voru einnig mjög 

frjáls með að hreyfa sig um innan verndaðs svæðis og voru hvað ánægðust þegar 

heimur þeirra var skilmerkilegur og innihélt skýran og ítarlegan menningarramma. 

Einnig var frelsi til að kanna umhverfi sitt án ótta við að verða fyrir skaða mikils 

metið (Moffat, 2002). Í Ástralíu töluðu börnin hins vegar mikið um að þeim leiddist 

mjög og að þau vantaði örugg og óplönuð leiksvæði. Með þessu áætlaði Chawla að 

þróunarmódel nútímasamfélaga sé kannski ekki fullnægjandi fyrir börn og þarfir 

þeirra. Hún benti á að það þyrfti að eyða meiri tíma og orku í að varðveita félagslegan 

auð (e. social capital) líkt og að viðhalda hlutverki barna, auka mikilvægi 

menningarlegar sjálfsmyndar og standa með samfélagslegri sjálfshjálparviðleitni 

(Moffat, 2002:46-48). 

Ólíkt niðurstöðum úr fyrstu rannsókn Kevin Lynch árið 1972 þá hafa þær 

rannsóknir sem hafa fylgt í fótspor hans leitt í ljós að meirihluti barnanna sagði 

hættulega staði fyrirfinnast alls staðar í hverfum þeirra (Malone, 1999). Gatan var 

nefnd sem hættuleg, en þrátt fyrir að umferð hafi aukist til muna þá nefndu börn 

frekar staði þar sem ofbeldi og annað áreiti gat átt sér stað. Af þessum sökum fannst 

börnunum að þau hafi oft ekki aðgang að opinberum rýmum. Þessi ótti var vegna 

félagslegra þátta frekar en líkamlegra þátta og þegar það kom að því að nefna hvað 

vantaði til þess að þeim myndi líða vel í umhverfi sínu þá voru margvíslegar 

hugmyndir settar fram. Þau vildu t.d. fá að vera í friði og óhult frá áreiti, hvort sem 

það væri innan opinbers eða einkarýmis og þau nefndu einnig að þau vildu hafa staði 

þar sem hægt væri að hitta vini í opnu opinberu rými (Malone, 1999:20-21).   

Líkt og kemur fram í rannsókninni sem framkvæmd var innan Jóhannesborgar 

þá eru börn vel til þess fallinn að meta umhverfið og koma með hugsanlegar leiðir til 

að bæta það (Kruger og Chawla, 2002). Börnin mátu það einnig mikils að það hafi 

verið leitað til þeirra um hugmyndir, og sögðust hafa haft gaman af þessu, lært mikið 

og þau sæju að þau hefðu eitthvað að gefa til samfélagsins. Þetta hafði jákvæð áhrif á 

sjálfsmynd þeirra og jók sjálfsálitið. Það er því óhætt að taka undir með Granberg og 

Olofsson, þegar þeir segja að börn og ungt fólk ættu ekki aðeins að vera hvött til að 

greina vandamál og lausnir í umhverfinu sínu heldur ættu þau einnig að vinna með 

fullorðnum og vera hluti af framkvæmd breytinga (Granberg og Olofsson, 2006:3).  
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Þrátt fyrir að markmið margra af þessum rannsóknum hafi haldist óbreytt í 

gegnum tíðina þá hafa orðið mikilvægar breytingar í átt að auknu þátttökulýðræði  

(Driskell, 2002:19). Það er einnig aukin áhersla á meðal sveitafélaga að hlustað sé á 

börn og þau höfð í ráðum með ákvarðanir sem varðar þeirra hag. Jafnvel enn 

mikilvægara er sú staðreynd að reynsla af þátttöku í þessum rannsóknum er mjög 

jákvæð fyrir börnin eins og greint hefur verið frá. Það ætti að vera ofarlega í 

forgangsröðun skipulagsyfirvalda að leita til barna þegar kemur að því að skipuleggja 

rými sem eiga að höfða til þeirra. Það er jákvætt bæði fyrir rýmið sjálft, börnin og 

samfélagið í heild sinni.   
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5. Lokaorð 

Ennþá eru réttindi barna og viðhorf í þeirra garð oft óljós, en margt er þó til í orðum 

Ellen Key sem sagði árið 1909 að 20. öldin yrði öld barnsins. Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna er einn slíkur minnisvarði um framþróun á réttindum barna sem 

hafa átt sér stað undanfarna áratugi. Framlag Kevin Lynch má segja að hafi einnig 

verið mikilvægt, en hann var frumkvöðull í að gera ítarlega vettvangsrannsókn á 

meðal barna í þeirra rými og fá þeirra sýn á umhverfi sitt með það að markmiði að 

afla vitneskju um hvað þau litu á sem gott og hvað mætti betur fara. Markmið hans 

var að þeir einstaklingar sem koma að skipulagsmálum gætu nýtt sér slíka vitneskju 

og að þarfir barna væru um leið hafðar til hliðsjónar  í borgarskipulagi. Verkefni hans 

var hvatning fyrir aðra fræðimenn sem studdust við hugmyndir hans í fjölmörgum 

rannsóknum og verkefnum. Niðurstöður þessara rannsókna, sem flestar sýna fram á 

jákvæð áhrif af þátttöku barna í starfi sem tengist opinberum rýmum, eiga vel við í 

heimi þar sem þátttökulýðræði færist sífellt í aukana og benda auk þess á nýjar leiðir 

til að þróa rými barna innan þéttbýlla svæða á þann hátt sem yrði börnum og 

samfélaginu í hag. Félagslegur veruleiki er mikilvægur fyrir þroska barna og aðkoma 

þeirra að skipulagsmálum hefur hagnýtt gildi fyrir samfélagið til lengri tíma. Slík 

þátttaka veitir börnum einnig ánægju og þjálfar þau í að vera virkir borgarar nú sem 

og í framtíðinni. 

Aðferðarfræði þessara rannsókna er áhugaverð og gefur vísbendingar um 

hvernig notast megi við nútímatækni til að virkja rödd barna varðandi skipulagsmál. 

Rannsóknir hafa gjarnan notast við ljósmyndir teknar af börnunum og kortlagningu á 

hinum ýmsu rýmum sem börnin nota. Aðferð Tobias Hecht um að setja á laggirnar 

ímyndaða útvarpsstöð þar sem börnin sjálf réðu ferðinni og leiddu umræðurnar er 

einnig sérstaklega áhugaverð. Það væri hægt að fara svipaðar leiðir með nútímatækni 

til þess að fá mat breiðari og stærri hóps barna en gjarnan er leitað til. Hversu 

tæknivædd börn eru nú til dags gefur fyrirheit um möguleikana sem felast í því að fara 

óhefðbundnar leiðir til þess að virkja rödd barna. Hægt væri að notast við tölvur, 

síma, og ákveðna leiki innan þessara samskiptaforma sem gætu auðveldað börnum að 

varpa fram hugmyndum sínum um sitt nánasta umhverfi. Þannig væru börnum gefið 

aukið félagslegt vægi í nútímanum og barnæskan ekki aðeins skilgreind sem 

undirbúningur fyrir fullorðinsárin. Auk þeirra jákvæðu áhrifa sem slíkt gæti haft fyrir 
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leik barna og þroskaferil þá myndi lýðræðið einnig styrkjast en lýðræði virkar best 

þegar flest sjónarhorn fá tækifæri á að heyrast. Nútímalegar rannsóknaraðferðir gætu 

einnig hentað börnum betur í samanburði við hefðbundnar leiðir sem felast m.a. í 

viðamiklum vettvangsrannsóknum og fundarsetu. 

Þátttaka barna í borgarskipulagi er hins vegar háð þáttum líkt og pólitík, 

efnahagsmálum, umfjöllun fjölmiðla, almennu viðhorfi og nálgun fullorðinna 

gagnvart börnum og ungu fólki líkt og komið hefur fram. Margir hagsmunir eru í húfi 

þegar kemur að ákvarðanatökum um rými í þéttbýli og hefur það leitt til að þátttaka 

barna í slíkum ráðagerðum hefur ekki verið meiri en raun ber vitni um. Þrátt fyrir að 

það sé mannfræðinni miðlægt að notast við barnslæga nálgun og sjá líf og menningu 

barna út frá þeirra eigin sjónarhorni er að finna annað viðmót innan samfélaga. Þar er 

hlutverk barna sem virkir borgarar á óljósu svæði.  

Þrátt fyrir að stefnumál sveita- og ríkisstjórna leggi áherslu á barnamenningu 

og þátttöku barna þá er þessi málaflokkur oftar en ekki eingöngu hluti af 

ímyndasköpun og fer lítið fyrir í praxis. Eflaust er hægt að rekja það til þeirrar 

tilhneigingar fullorðinna að líta á þroskaferil barna sem sterklega bundinn við þá 

þekkingu sem þeir færa börnum í ætt við félagsmótunarkenninguna. Þrátt fyrir að 

mannfræðin sé tilbúin og eigi auðvelt með að vinna í farsælu samstarfi með börnum í 

rannsóknum sínum þá eru fullorðnir einstaklingar samfélagsins ekki endilega tilbúnir 

til þess að lúta sínu æðra hlutverki yfir börnum. Fullorðnir virðast jafnvel óttaslegnir 

við að hleypa börnum svo langt að fá að taka þátt í svæði fullorðinna. Ótta fullorðinna 

má kannski rekja til þess að börn eru þá ekki lengur á öruggu svæði flokkunar, en 

segja má að börn séu hluti af pólitísku fyrirbæri flokkunar; þeim eru gefin viss heiti 

og ætlaður staður á vernduðum stað æskunnar. Spurningar vakna í þessum efnum eins 

og hversu langt eru fullorðnir til í að ganga í samstarfi við börn þegar kemur 

borgarskipulagi? Vita börn hvað er þeim fyrir bestu er varða rými þeirra á opinberum 

svæðum?  

Þær rannsóknir sem hafa verið til umfjöllunar eru allar frekar nýlegar og er 

þetta rannsóknarsvið því að mörgu leyti sem óplægður akur. Það ætti að líta til þeirra 

rannsókna sem hafa verið framkvæmdar og notast við í áframahaldandi samræðum á 

milli barna og fullorðna til þess að afla nánari þekkingar um hvernig þátttaka barna 

getur verið þeim og samfélaginu til bóta. Með áframhaldandi samræðum, samstarfi og 

aukinni reynslu ættu fullorðnir sem og börn að vera betur undirbúin í að vinna að rými 

barna. Samtalið á milli barna og fullorðinna er einnig nauðsynlegt í gegnum allt ferlið, 
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frá byrjun til enda. Börnin þurfa að samþykkja þátttöku til að byrja með og hafa þann 

rétta að geta dregið sig út úr verkefninu ef þau vilja. Börn líkt og fullorðnir eru 

einstök og því ekki hægt að ætla að öll börn hafi áhuga á þátttöku í málum er varðar 

skipulag, jafnvel á þeirra eigin rými. Samstarfið má einnig ekki stoppa á þeim 

tímapunkti þar sem fullorðnir ákveða að nú þurfi þau að grípa inn í ferlið og að 

fullorðin einstakling þurfi við stjórnvöllinn. 

Allt hefur sinn tíma og tíminn einn getur leitt í ljós hversu virkir borgarar börn 

munu fá að vera í nútíð sem og í framtíð. Niðurstaða þessarar ritgerðar er að 

mikilvægt sé að virkja börn sem borgara í nútíð, þ.e.a.s. á meðan þau eru enn börn. 

Hvort og hversu mikið fullorðnir muni geta koma til móts við börn og hversu farsælt 

slíkt samstarf getur orðið veltur jafnt á þeim yngri sem eldri. Líkt og komið hefur 

fram bendir margt til að slíkt samstarf sé gott fyrir hina félagslegu heild, en alls óljóst 

er hvort að þarfir barna og hagsmunir innan skipulagsmála verði metnir í auknum 

mæli með beinni þátttöku barna þegar fram í sækir. 
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