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Útdráttur 

Tilgangur með starfi ungmennaráða er að veita unglingum sem ekki hafa 

kosningarétt fræðslu og þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og skapa vettvang 

og leiðir til þess að þeir geti komið skoðunum sínum á framfæri. Til þess að 

komast að því hvað unglingar telja sig læra af því að starfa í ungmennaráði tók ég 

viðtöl við sex unglinga þar sem þau lýsa með eigin orðum reynsluheimi sínum og 

því sem þau telja sig hafa lært af því að starfa í ungmennaráði. Niðurstöðurnar 

benda til þess að unglingarnir læri margt og öðlist fjölbreytta reynslu. Þar ber hæst 

aukna færni í því að skoða hlutina frá öðru sjónarhorni en sínu eigin og að bera 

virðingu fyrir skoðunum annarra. Í verkefninu er einnig fjallað um einkenni 

unglingsáranna, lykilfærni í frítímanum, grunnforsendur ungmennalýðræðis og 

ungmennaráð. Niðurstöðurnar má nota til þess að sýna fram á mikilvægi þess 

starfs sem er unnið með ungu fólki á vettvangi ungmennaráða og kosti þess að 

beita lýðræðislegum vinnubrögðum. 
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Inngangur 

Þegar kom að því að velja efni fyrir lokaverkefni til B.A. prófs í tómstunda- og 

félagsmálafræði var úr vöndu að ráða. Ég var hinsvegar staðráðinn í að láta það 

fjalla um unglinga og fljótlega kviknaði sú hugmynd að tengja verkefnið 

ungmennaráðum sem hafa undanfarin ár skotið upp kollinum víða um land. Á 

endanum varð fyrir valinu sú hugmynd að skoða mikilvægi starfsemi 

ungmennaráða fyrir þátttakendurna. Ungmennaráð eru verkefni á vegum 

sveitarfélaganna, skipuð unglingum á aldrinum 13-18 ára sem valdir eru á 

lýðræðislegan hátt af öðrum unglingum. Tilgangur verkefnisins er að veita þeim 

sem ekki hafa kosningarétt fræðslu og þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og 

skapa vettvang og leiðir til þess að unglingar geti komið skoðunum sínum á 

framfæri við viðeigandi aðila (Umboð til athafna [án árs]). 

 

Í fjölmiðlum er gjarnan dregin upp ósanngjörn mynd af unglingum þar sem frekar 

er fjallað um neikvæða hegðun þeirra heldur en það sem þeir gera vel. Þessi mynd 

af unglingum litar svo viðhorf almennings til þeirra. Sjónarhorn íslenskra 

æskulýðsrannsókna er einnig ansi þröngt þar sem flestar þeirra fjalla um vandamál 

unglinga, t.d. kannanir á vímuefnaneyslu og brottfalli úr framhaldsskóla (Þórólfur 

Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson 

1998; Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson 2002), frekar en jákvæð 

viðfangsefni, þó þær séu vissulega til. Ein af þeim rannsóknum sem fjallar um 

jákvæð viðfangsefni unglinga er doktorsritgerð Ragnhildar Bjarnadóttur (2002) en 

hún fjallar um hvað unglingar telja sig læra af áhugamálum utan skóla. Þar er litið 

svo á að áhugamál séu nýr vettvangur lærdóms. Að einhverju leyti hef ég stuðst 

við rannsókn Ragnhildar í verkefninu en þó aðallega að því leyti að fá lánað 

orðalag rannsóknarspurningarinnar: Hvað telja unglingar sig læra af því að starfa í 

ungmennaráði? 

 

Til þess að svara spurningunni gerði ég stutta rannsókn þar sem ég tók viðtöl við 

sex unglinga sem hafa starfað í ungmennaráðum. Áður en niðurstöðurnar verða 

skoðaðar mun ég lýsa því hvernig rannsóknin fór fram. Fjallað verður um 

grunnforsendur ungmennalýðræðis og söguna á bakvið það hvernig ungmennaráð 
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urðu til. Þá verður fjallað um ungmennaráð í Reykjavík og Ungmennaráð 

Hafnarfjarðar. Mér finnst einnig mikilvægt að fjalla um þá lykilfærni sem er unnið 

með í frítímanum en fyrst mun ég fjalla um unglingsárin og einkenni þeirra til 

þess að varpa ljósi á þær breytingar sem unglingar ganga í gegnum á 

unglingsárunum sem tengjast setu þeirra í ungmennaráðum. 

 

Einkenni unglingsáranna 

Það er erfitt að staðsetja unglingsárin í tíma. Þau eru gjarnan lögð að jöfnu við 

táningsárin (þrettán til nítján) en með ýmsum þjóðfélagslegum breytingum 

undanfarin ár hafa unglingsárin lengst. Nú er talað um að unglingsárin byrji við 

tíu ára aldur, við upphaf kynþroska, og ljúki á tvítugsaldrinum, þegar unglingurinn 

hefur fengið réttindi og tekið á sig skyldur sem fullorðinn einstaklingur (Steinberg 

2005:6-7). Í þessari ritgerð verður aðallega stuðst við þá skilgreiningu að 

unglingar séu þrettán til átján ára en það er sá aldur sem er venjulega gjaldgengur 

til setu í ungmennaráðum. Þrettán ára byrja unglingar í unglingadeildum 

grunnskólanna (í 8. bekk) og átján ára hljóta þeir sjálfræði og kosningarétt 

samkvæmt íslenskum lögum. 

 

Unglingsárin eru tíminn þegar börn breytast á örfáum árum í fullvaxta og 

kynþroska karla eða konur og verða fullorðin með tilheyrandi líffræðilegum, 

vitsmunalegum og félagslegum breytingum. Kynþroskinn er eitt af 

undirstöðuatriðum unglingsáranna og hefur hann í för með sér miklar líkamlegar 

breytingar og getuna til þess að eignast börn. Á unglingsárunum tekur vitþroski 

einnig stökk. Tilkoma flóknari hugsunarháttar er annað af aðaleinkennum 

unglingsáranna. Viðtekinn sannleikur verður afstæður og unglingar verða færari 

um að taka eigin ákvarðanir. Á unglingsárunum fá unglingar kosningarétt, leyfi til 

að stunda atvinnu, keyra bíl og ganga í hjónaband. Slíkar félagslegar breytingar, 

sem eru þriðja einkenni unglingsáranna, eru gjarnan ákvarðaðar í lögum 

(Steinberg 2005:8-9). Aukin færni unglinga í því að mynda sína eigin skoðun og 

taka ákvarðanir er forsendan fyrir því að unglingar geti tekið þátt í starfi 

ungmennaráða. Þess vegna er mikilvægt að vita hvernig sá hæfileiki, og aðrir 

tengdir þættir, þróast. 
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Á unglingsárunum stokkar unglingurinn upp heimsmynd sína, samskiptakerfi og 

sjálfsmyndina. Sjálfsmyndin felur í sér allar þær hugmyndir sem einstaklingur 

hefur um sjálfan sig og notar til að skilgreina sig og aðgreina frá öðrum 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:62). Flestir fullorðnir svara spurningunni „Hver 

ert þú?“ með blöndu af líkamlegum einkennum, félagslegum og sálrænum 

eiginleikum, hæfileikum, færni og fleiru sem er sérstakt fyrir þann einstakling sem 

svarar (Shaffer 2002:417-418). Sá er í raun að lýsa því sem sálfræðingar kalla 

sjálfið (self). Á unglingsárunum færast unglingar nær því að lýsa sjálfinu á sama 

hátt og fullorðnir. 

 

Snemma á 20. öld settu félagsfræðingarnir Charles Cooley og George Herbert 

Mead fram kenningar sínar um að sjálfsvitund þróist gegnum félagsleg samskipti. 

Í daglegum samskiptum á lífsleiðinni gengur sjálfsvitundin í gegnum miklar 

breytingar. Cooley notaði hugtakið „sjálfið sem spegilmynd“ (looking-glass-self) 

til þess að undirstrika að sjálfsvitund fólks sé speglun þess hvernig aðrir bregðast 

við því. Cooley og Mead héldu því báðir fram að sjálfið og félagsþroski þróuðust 

saman og tækju litlum framförum án hvors annars (Shaffer 2002:417-418). 

 

Sjálfið felur í sér einkasjálf, sem getur velt fyrir sér hlutunum og aðrir geta ekki 

séð, og sýnilegt sjálf, sem aðrir sjá og geta dregið ályktanir um. Unglingur sem 

gerir greinamun á sýnilega sjálfinu og einkasjálfinu hefur þróað með sér huglægan 

skilning á því hvernig hugurinn starfar. Hann veit að maðurinn er vitsmunavera og 

að hugarástand hans sé ekki alltaf sýnilegt öðrum (Shaffer 2002:422). Með 

þessum aukna skilningi þróast félagsþroskinn á þá leið að unglingar meta sjálfa 

sig og annað fólk á annan hátt en þeir gerðu. Lýsingar unglinga á þeim sjálfum og 

öðru fólki fjarlægjast ytri þætti, eins og t.d. kyn og aldur, og þeir hætta að lýsa 

fyrri hegðun eða tilgreina veraldlegar eignir eins og þeir gerðu þegar þeir voru 

börn. Þess í stað verða unglingar líklegri til þess að meta frekar innri þætti eins og 

persónulega eiginleika, hæfileika fólks, gildismat, skoðanir og hugmyndafræði. 

Að auki koma þeir betra skipulagi á þessar hugsanir með því að nota mismunandi 

eiginleika við mismunandi aðstæður (Shaffer 2002:422; Steinberg 2005:85-87). 
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Samskipti okkar við annað fólk eru líklegri til þess að vera farsælli ef við skiljum 

hugsanir og tilfinningar fólks og getum spáð fyrir um hegðun þeirra (Shaffer 

1999:461). Á unglingsárunum öðlast unglingar aukna getu til þess að skoða 

hlutina frá öðru sjónarhorni en sínu eigin og læra að setja sig í spor annarra og 

skilja sjónarmið þeirra (Steinberg 2005:85-87). Getan til að mynda sína eigin 

skoðun felur í sér þann hæfileika að geta skilið sjónarmið annarra, að rökstyðja 

mál sitt á vandaðri hátt en áður með auknum vitþroska unglingsáranna og sjá fyrir 

mögulegar afleiðingar gjörða sinna. Þessir þættir stuðla að því að unglingurinn 

getur vegið og metið skoðanir og athugasemdir annarra og komist þannig að 

ígrundaðri og sjálfstæðri skoðun (Steinberg 2005:300). 

 

John Piaget færði rök fyrir því að þegar grunnskólabörn taka að sér ólík hlutverk í 

leik stuðlar leikurinn að aukinni færni í því að setja sig í spor annarra. Þegar ósætti 

kemur upp í leiknum verða börnin vör við ósamræmi í sjónarmiði sínu og 

sjónarmiði þeirra sem þau leika við. Til þess að leikurinn geti haldið áfram verða 

börnin að læra að miðla málum með því að aðlaga sjónarmið sín að sjónarmiði 

leikfélaganna (Shaffer 1999:486). Starfsemi ungmennaráða er á vissan hátt 

ákveðinn leikur þar sem unglingar öðlast reynslu við það að prófa sig áfram í 

lýðræðinu. 

 

Erik H. Erikson setti fram kenningu um þroska fólks frá vöggu til grafar. 

Samkvæmt kenningu Erikson þarf fólk að leysa úr ákveðnum „kreppum“ á átta 

þroskaskeiðum sem eru aðgreind af samspili líffræðilegs og félagslegs þroska. 

Verkefni hvers þroskastigs þarf að leysa á velheppnaðan hátt til þess að vel gangi 

á næsta þroskaskeiði. Samkvæmt Erikson er helsta verkefni unglingsáranna, frá 

kynþroska að tvítugu, að svara spurningunni: „Hver er ég?“ Til þess að svara 

spurningunni, og finna það hlutverk sem þeir ætla sér að leika þegar þeir verða 

fullorðnir, verða unglingar að þroska eigin hugmyndir um lífið og tilveruna og 

samsama sjálfa sig þeim hugmyndum. Á þessu tímabili er vinahópurinn 

sérstaklega mikilvægur (Shaffer 2002:42-43; Sigurlína Davíðsdóttir 2006)  

 

Þar sem svör við spurningunni „Hver er ég?“ fást að stóru leyti í gegnum viðbrögð 

annarra skiptir álit jafnaldra miklu máli. Svo fullir áhuga eru unglingarnir á hvað 

öðrum finnst um sig að samtöl vina á þessum árum snúast gjarnan um að fá 
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viðbrögð á sig, eiginleika sína og umhugsunarefni sín á ýmsu formi, s.s. með 

slúðri um aðra, bröndurum eða innilegum trúnaðarsamtölum (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir 1993:64).  

 

Mat einstaklingsins á þeim eiginleikum sem hann telur sig búa yfir er kallað 

sjálfsálit. Unglingur með hátt sjálfsálit er ánægður með hver hann er, hefur trú á 

sjálfum sér og eigin getu. Gildismat barna og unglinga á þeim sjálfum og hæfni 

þeirra er mjög mikilvægur hluti af sjálfinu sem getur haft áhrif á allt atferli þeirra 

og sálfræðilega velferð (Shaffer 2002:428). 

 

Eitt mikilvægasta verkefni unglingsáranna samkvæmt ofangreindu er að móta 

sjálfsmyndina, sem felur í sér allar þær hugmyndir sem einstaklingur hefur um 

sjálfan sig, og svara spurningunni „Hver er ég?“ Á unglingsárunum eru unglingar 

fullir áhuga á hvað öðrum finnst um sig og eiginleika sína því sjálfsvitundin 

þróast í gegnum félagsleg samskipti og svörin við spurningunni „Hver er ég?“ eru 

speglun þess hvernig aðrir bregðast við. Með þessu móti eru börn og unglingar að 

meta þá eiginleika sem þau telja sig búa yfir. Miklu skiptir að vel takist til við 

mótun sjálfsmyndarinnar og að börn og unglingar séu ánægð með hver þau eru, 

hafi trú á sjálfum sér og eigin getu því jákvætt sjálfsálit barna og unglinga getur 

haft góð áhrif á atferli þeirra og sálfræðilega velferð. 

 

Á unglingsárunum verða unglingar einnig færari um að taka eigin ákvarðanir og 

læra að setja sig í spor annarra og skoða hlutina frá öðru sjónarhorni. Þátttaka í 

félags- og tómstundastarfi, þar á meðal ungmennaráðum, er kjörinn vettvangur þar 

sem unglingar geta prófað þessa nýfengnu hæfileika sína í öruggu umhverfi og 

fengið jákvæðan stuðning við verkefni unglingsáranna svo útkoman verði sem 

ákjósanlegust. Frítíminn í dag er orðinn vettvangur uppeldisstarfs þar sem þeir 

sem vinna með börnum og unglingum reyna að hafa jákvæð áhrif á þróun 

sjálfsmyndarinnar og aðra þætti. Í næsta kafla er fjallað um þá hæfni og færni sem 

er unnið með á vettvangi frítímans. 
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Lykilfærni í frítímanum 

Í inngangi er greint frá rannsókn Ragnhildar Bjarnadóttur (2002) sem fjallar um 

hvað unglingar telja sig læra af áhugamálum utan skóla. Í rannsókninni er 

hugtakið hæfni notað yfir árangur eða útkomu úr námi, „um getu einstaklingsins 

til að takast á við viðfangsefni - vitræn, félagsleg, líkamleg eða tilfinningaleg - á 

markvissan og viðurkenndan hátt miðað við aðstæður á stað og stund“ 

(Ragnhildur Bjarnadóttir 2002:208). Ýmsir fræðimenn hafa á undanförnum árum 

sett jafnaðarmerki milli þroska barna og hæfni þeirra á ýmsum sviðum en aðrir 

hafa leitast við að skilgreina ýmsar hliðar, dýptir og víddir hugtaksins og sagt 

hæfni geta birst í ýmsum tegundum leikni og kunnáttu en einnig falið í sér 

skilning og sjálfsvirðingu. Þá hafa rannsóknir sýnt að hæfni sé mikilvæg 

áhugahvöt til frekari athafna og að skortur á hæfni dragi úr áhuga (Ragnhildur 

Bjarnadóttir 2002:208). 

 

Við undirbúning rannsóknar Ragnhildar kom fram í viðtölum við nokkra unglinga 

að þeir telja sig læra ýmislegt af áhugamálum utan skóla. Niðurstaða 

rannsóknarinnar er sú að flokka megi þá hæfni sem unglingarnir telja sig öðlast í: 

a) hagnýta hæfni sem tengist athöfnum, s.s. líkamleg færni, b) persónulega hæfni, 

s.s. sjálfsstjórn og sjálfsaga, c) færni í félagslegum samskiptum og d) 

félagsskilning/félagslegan vitþroska. Flokkun á svörum unglinganna sýnir ekki 

aðeins mismunandi tegundir hæfni heldur einnig hversu fjölbreytt hún er. 

Niðurstöðurnar benda einnig til þess að þeir unglingar sem hafa jákvætt mat á 

eigin hæfni hafi hærra sjálfsmat (Ragnhildur Bjarnadóttir 2002:207-208, 214-

217).  

 

Í nýrri starfskrá skrifstofu tómstundamála Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkur 

(ÍTR), sem er „kjölfesta þess starfs sem fram fer á vegum [skrifstofunnar,]“ eru 

samskiptafærni, félagsfærni, sjálfsmynd, virkni og þátttaka skilgreind sem 

lykilfærni í frítímanum. Þessir þættir vega sífellt þyngra í nútímaþjóðfélagi og eru 

eftirsóttir kostir í fari fólks, t.d. á vinnumarkaði. Frítíminn er í dag orðinn 

vettvangur uppeldisstarfs þar sem gefast ótal tækifæri til að vinna með þessa þætti 

með fjölbreyttum viðfangsefnum og reynslunámi (Starfsskrá skrifstofu 

tómstundamála ÍTR 2007:2-5). 
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Hlutverk þeirra sem vinna með börnum og unglingum í frítíma þeirra er því meðal 

annars að þjálfa samskipta- og félagsfærni þannig að þau styrkist í að segja og 

fylgja eftir skoðunum sínum en beri jafnframt virðingu fyrir skoðunum annarra. 

Þeirra hlutverk er einnig að veita jákvæðan stuðning við mótun sjálfsmyndar 

barna og unglinga og hafa þannig jákvæð áhrif á atferli þeirra og sálfræðilega 

velferð. Vettvangur frítímans er að auki kjörinn þjálfunarvettvangur til þess að 

efla samfélagslega virkni og þátttöku því það er mikilvægur hluti af þroska hvers 

og eins að taka virkan þátt í samfélaginu (Starfsskrá skrifstofu tómstundamála 

ÍTR 2006:5). Það er auðvelt að finna þessum markmiðum farveg í starfsemi 

ungmennaráða. Fyrsta leiðin er að virkja unglingana og veita þeim ábyrgð. 

 

Grunnforsendur ungmennalýðræðis 

Upp úr 1980 komu fram hugmyndir um aukið unglingalýðræði í 

félagsmiðstöðvum í Reykjavík í því skyni að auka áhrif unglinga á starfsemi 

þeirra. Unglingalýðræði var innleitt haustið 1985 eftir ráðstefnu um 

unglingalýðræði og í kjölfarið urðu tímamót í starfsemi félagsmiðstöðva. Aðferðir 

unglingalýðræðis hafa síðan orðið viðteknir starfshættir félagsmiðstöðva hér á 

landi (Árni Guðmundsson 2007:117) og í dag er unglingalýðræði sú 

hugmyndafræði sem félagsmiðstöðvastarfið byggir á. Hluti af unglingalýðræðinu 

er að kjósa svokölluð unglingaráð sem í sitja einstaklingar sem hafa boðið sig 

fram og eru lýðræðislega kjörnir. Markmiðið með starfi unglingaráða er að þjálfa 

unglinga í að taka sjálfstæðar ákvarðanir byggðar á þeirra eigin skoðunum og 

hugmyndum. Tilgangurinn er að kynna unglingana fyrir þeim vinnubrögðum sem 

tíðkast almennt í lýðræðislegu samfélagi, kenna þeim að temja sér víðsýni og 

gagnrýna hugsun ásamt því að styrkja sjálfsmynd þeirra. Starfið er því góð æfing 

fyrir lífið framundan (Starfsskrá tómstundaskrifstofu ÍTR 2007:11). Ungmennaráð 

í Reykjavík voru fyrst stofnuð haustið 2001 eftir hugmyndum um 

ungmennalýðræði (Umboð til athafna [án árs]) sem þróuðust upp úr hugmyndum 
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um unglingalýðræði1. Aðferðir ungmennalýðræðis kenna ungu fólki m.a. að taka 

ákvarðanir og koma hugmyndum í framkvæmd. 

 

Hugtakið sjálfsefling ungs fólks (youth empowerment) er notað yfir það ferli 

þegar ungu fólki býðst aukið sjálfstæði í eigin lífi, þegar þau læra að taka 

ákvarðanir og framkvæma breytingar sem snerta líf þeirra og líf annarra 

(Wikipedia 2007). Í anda hugtaksins er talið mikilvægt að hver og einn hafi 

eitthvað að segja um eigið líf og taki þar með ábyrgð á sjálfum sér (Umboð til 

athafna [án árs]). Hugmyndin um sjálfseflingu ungs fólks er eitt af aðalatriðunum 

í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en sáttmálinn er ein af grunnforsendum 

ungmennalýðræðis. 

 

Hér á eftir verður fjallað um grunnforsendur ungmennalýðræðis. Með 

grunnforsendur er átt við þá hugmyndafræði sem er gjarnan lögð til grundvallar 

stofnun ungmennaráða. Fyrst verður fjallað um kenningar John Dewey um 

reynslunám og lýðræði, þá um ákvæði Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

stefnumörkun Evrópusambandsins í málefnum evrópskra ungmenna og síðast 

fjallað um nýja æskulýðslöggjöf á Íslandi sem gerir ráð fyrir stofnun 

ungmennaráða. 

 

John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur og menntafrömuður sem 

hefur haft mikil áhrif á skólastarf í heiminum. Kenningar hans voru róttækar og 

hafa vakið mikla athygli. Dewey hefur verið kallaður notastefnumaður 

(pragmatist), m.a. vegna þess að hann taldi að það þyrfti að prófa hugmyndir í 

raunveruleikanum áður en þær gætu talist hugmyndafræði eða sannleikur 

(Jóhanna Einarsdóttir 1997:28). 

 

                                                
1 Að mati Eyglóar Rúnarsdóttur, verkefnisstjóra á skrifstofu tómstundamála ÍTR, er 

unglingalýðræði og ungmennalýðræði nánast það sama. Að hennar sögn var hinsvegar 

ungmennalýðræði í augum margra ákveðið framhald á unglingalýðræðinu. 
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Samkvæmt kenningum Dewey er skólinn ómissandi stofnun í samfélaginu og 

kennsla eitt mikilvægasta hlutverk þess. Með menntun lifir samfélagið áfram og 

þróast, því er menntun nauðsynleg hverju samfélagi. Að mati Dewey er lýðræði 

hið augljósa lögmál þessa samfélags og að hans mati lífsmáti eða lífsskoðun 

frekar en stjórnskipunarform (Hartman 1979:26-27). Dewey sá fyrir sér skóla þar 

sem lýðræði yrði haft að leiðarljósi og nemendum gefið tækifæri til þess að 

kynnast lýðræði í raun. Lögð yrði áhersla á að þjálfa hjá börnum eiginleika sem 

renna stoðum undir lýðræðislegt samfélag með því að ólíkir einstaklingar myndu 

starfa saman og leggja sitt af mörkum (Jóhanna Einarsdóttir 1997:28-29). 

 

Í lýðræðisþjóðfélagi Dewey er það mikilvæg þekking að geta leyst verkleg og 

fræðileg viðfangsefni. Undirstaða þessarar þekkingar verður alltaf, að mati 

Dewey, að vera eigin reynsla nemandans. Hann taldi að einstaklingar lærðu með 

því að framkvæma og lærðu af reynslunni - lögmálið er „learnig by doing“ 

(Hartman 1979:26-27). Það þýðir þó ekki að öll reynsla sé jafn menntandi og því 

lagði Dewey ríka áherslu á að kennarar veldu vandlega þá reynslu sem þeir 

sköpuðu nemendum sínum og þau viðfangsefni sem þeir lögðu fyrir þá (Jóhanna 

Einarsdóttir 1997). 

 

Eftir að Dewey tók við prófessorsstöðu við háskólann í Chicago setti hann á fót 

tilraunaskóla í tengslum við kennslufræðideild háskólans og í samvinnu við 

eiginkonu sína, Alice Chipman, í því skyni að prófa hugmyndir sínar. Í skólanum 

var börnunum gefið færi á því að læra með því að framkvæma og kynnast 

samfélaginu með virkri þátttöku en lögð var áhersla á að rannsaka veröldina fyrir 

utan skólann (Jóhanna Einarsdóttir 1997:30) 

 

Kenningar Dewey sýna greinilega fram á mikilvægi þess að byggja uppeldisstarf á 

lýðræði og möguleikanum á reynslu. Ungmennaráð starfa í anda Dewey. Þar prófa 

unglingar lýðræðisleg vinnubrögð á eigin skinni og öðlast reynslu með því að 

framkvæma sjálf. Það er, að mati Dewey, besta leiðin til þess að læra og þroskast. 
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Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

1. janúar 1998 var með nýjum lögræðislögum (Lögræðislög nr. 71/1997, 28. maí) 

sjálfræðisaldur barna hækkaður úr 16 árum í 18 ár. Síðan þá hafa börn á Íslandi 

verið skilgreind sem allir einstaklingar undir 18 ára aldri. Breytingin var gerð til 

þess að Ísland fylgdi skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og 

einnig til þess að vera í samræmi við nágrannalöndin (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands [án árs]). 

 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sem oftast nær er kallaður 

Barnasáttmálinn, var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 20. 

nóvember 1989 og undirritaður fyrir Íslands hönd 26. janúar 1990. 

Barnasáttmálinn hefur ekki verið lögfestur hér á landi eins og 

Mannréttindasáttmáli Evrópu en Alþingi heimilaði ríkisstjórn að fullgilda hann 

með ályktun þann 13. maí 1992 sem skuldbindur Ísland til að virða og uppfylla 

ákvæði hans. Samningurinn öðlaðist gildi á Íslandi þann 27. nóvember 1992 

(Umboðsmaður Barna [án árs]). 

 

Barnasáttmálinn er sá mannréttindasamningur sem hefur verið staðfestur af 

flestum þjóðum heims, alls 192 aðildarþjóðum SÞ. Sáttmálinn skilgreinir réttindi 

barna mjög víðtækt en jafnframt felst í honum viðurkenning á því að börn séu 

sjálfstæðir einstaklingar með sjálfstæð réttindi óháð réttindum hinna fullorðnu 

(Umboðsmaður Barna [án árs]). 

 

Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er réttindum barna skipt niður í 

fjögur svið: réttur til lífs, réttur til að þroskast og læra, réttur til þátttöku og réttur 

til verndar. Með rétti til að þroskast og læra er átt við réttindi barna til þess að 

þroska þá hæfileika sem í þeim búa, t.d. með möguleika á menntun og 

möguleikanum á tómstundum og leik. Með rétt til þátttöku er átt við rétt barna og 

unglinga til að taka þátt í því samfélagi sem þau búa í (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands [án árs]). 

 

Í 12. og 13. grein í Barnasáttmálanum (Lög nr. 18/1992, 2. mars) er fjallað um rétt 

barna, sem geta myndað eigin skoðanir, til þess að láta skoðanir sínar í ljós í 
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öllum málum sem þau varða og hafa bein áhrif á þeirra eigið líf. „Felur það í sér 

rétt til að leita, taka við og miðla hvers kyns vitneskju og hugmyndum, [...] 

annaðhvort munnlega, skriflega eða á prenti, í formi lista eða eftir hvers kyns 

öðrum leiðum að vali þess“ (Lög nr. 18/1992, 2. mars). Aðildarríki setja þær 

skyldur á foreldra að veita barni sínu leiðsögn í því að beita rétti sínum í samræmi 

við vaxandi þroska og í 15. grein viðurkenna aðildarríki samningsins rétt barns til 

þess að mynda félög og koma saman með öðrum. 

 

Eins og sjá má eru réttindi barna skilgreind mjög vítt í Barnasáttmálanum en segja 

má að sáttmálinn renni stoðum undir stofnun ungmennaráða með því að m.a. 

viðurkenna rétt barna til að láta skoðanir sínar í ljós á fjölbreyttan hátt og koma 

saman með öðrum og stofna félög. Það er mikilvæg byrjun. Þegar hefur verið 

fjallað um hvenær börn geta myndað sínar eigin skoðanir í kaflanum um einkenni 

unglingsáranna en nú vaknar sú spurning hvort þau hafi yfirhöfuð áhuga á að láta 

þær í ljós. Þeirri spurningunni verður svarað í kaflanum hér á eftir um Hvítbók 

Evrópusambandsins. 

 

Hvítbók Evrópusambandsins 

Hvítbók framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, „Ný sókn í málefnum 

evrópskra ungmenna,“ er stefna ESB í málefnum ungs fólks, byggð á niðurstöðum 

viðhorfskönnunar sem gerð var á árunum 2000 og 2001. Leitað var til mjög 

fjölbreytts hóps ráðgjafa, bæði ungs fólks með ólíkan bakgrunn, 

æskulýðssamtaka, vísindasamfélagsins, stefnusmiða og stjórnsýslunnar. 

Upplýsingarnar sem eftir könnunina liggja gera hana að einni umfangsmestu 

könnun sem gerð hefur verið í Evrópu (Hvítbók 2001:9). Markmið 

framkvæmdastjórnar ESB með útgáfu Hvítbókarinnar er að finna leiðir til þess að 

fá ungt fólk til þess að taka þátt í ákvarðanatöku innan ESB, „enda hafa flestar 

ákvarðanirnar með framtíðina að gera og þar með unga fólkið“ (Hvítbók 2001:3). 

 

Niðurstöður viðhorfskönnunarinnar sem var gerð eru skýrar: Gildismat og 

metnaður ungs fólks í Evrópu er svipaður þrátt fyrir ólíkar aðstæður. Ungir 

Evrópubúar hafa ýmislegt til málanna að leggja og meirihluti þeirra vill hafa áhrif 

en hefur ekki fundið skoðunum sínum réttan farveg. Sumir leita skjóls í 
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skeytingarleysi meðan enn aðrir kjósa að tjá skoðanir sínar með öfgafullum hætti 

(Hvítbók 2001:3-4). 

 

Breytingar á samfélaginu hafa orðið til þess að ungt fólk öðlast sjálfstæði síðar á 

lífsleiðinni. Þetta unga fólk vill að rödd þess heyrist og að það fái að taka þátt í 

ákvarðanatöku. Til þess að svo megi verða þarf að skapa vettvang þar sem það 

getur kynnt hugmyndir sínar og borið þær saman við hugmyndir annarra. Það er 

kominn tími til að líta á ungt fólk sem jákvætt afl fremur en vandamál (Hvítbók 

2001:3-4). 

 

Ungt fólk í Evrópu hefur yfirleitt mjög mikinn áhuga á að hlúa að lýðræðinu og þá 

sérstaklega að nýta lýðræðisleg réttindi sín. Í skýrslunni segir hinsvegar að ungt 

fólk hafi ekki jafn mikinn áhuga á hinum hefðbundnu stjórnmálalegu öflum, s.s. 

stjórnmálaflokkum og verkalýðsfélögum. Skoðanir ungs fólks eru því ekki 

áberandi í umræðunni og ákvarðanatöku. Flest ungmenni vilja þó vera með og 

hafa áhrif. Ekki má skilja þetta áhugaleysi sem svo að ungt fólk hafi engan áhuga 

á þjóðlífinu. Ungt fólk vill heldur hafa áhrif annars staðar en í 

stjórnmálahreyfingum og/eða stofnunum. Hlutverk hins opinbera er að brúa þetta 

bil sem hefur myndast milli áhugasamra ungmenna og stjórnkerfisins (Hvítbók 

2001:8). 

 

Í greinagerð með nýjum æskulýðslögum, sem lögð var fyrir Alþingi á 133. 

löggjafarþingi 2006-2007, segir að framkvæmdastjórn ESB leggi mikla áherslu á 

að aðildarlöndin hafi tillögur og áherslur í Hvítbókinni til hliðsjónar í stefnumótun 

í æskulýðsmálum (Alþingi [án árs]). Í Hvítbókinni kemur greinilega fram að það 

er þörf fyrir vettvang eins og ungmennaráð þar sem raddir ungs fólks fá að 

heyrast. Stjórnvöld hafa haft það að leiðarljósi þegar ný æskulýðslög voru samin 

en þau gera ráð fyrir að sveitarfélögin stofni ungmennaráð sem verða þeim til 

ráðgjafar um málefni ungs fólks á viðkomandi stað. Það má því segja að 

ungmennaráðin séu leið til þess að brúa bilið milli unga fólksins og hins opinbera 

og stofnun þeirra komi til móts við þær óskir sem unga fólkið setur fram í 

skýrslunni. 
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Ný æskulýðslög 

Vorið 2007 voru samþykkt á Alþingi ný æskulýðslög (Æskulýðslög nr. 70/2007, 

28. mars) til þess að leysa af hólmi eldri löggjöf um æskulýðsmál frá árinu 1970. 

Tilgangur laganna er að styðja börn og ungmenni til þátttöku í skipulagðri félags- 

og tómstundastarfsemi þar sem félags-, forvarnar-, uppeldis- og menntunarlegt 

gildi skal miða að því að auka mannkosti og lýðræðisvitund þátttakenda. 

 

Í 10. grein nýju æskulýðslaganna er lagt til að sveitarstjórnir hlutist til um að 

stofnuð séu ungmennaráð sem sveitarstjórnir setji nánari reglur um, t.d. varðandi 

hlutverk og val. Hlutverk ungmennaráða samkvæmt lögunum er að vera 

sveitarstjórnum til ráðgjafar um málefni ungs fólks í viðkomandi sveitarfélagi. 

 

Í greinagerð með frumvarpinu segir að með því að sveitarstjórnir setji á laggirnar 

ungmennaráð sé komið til móts við þær óskir um lýðræðislega aðkomu ungs fólks 

sem eru meðal annars orðaðar í Barnasáttmála SÞ og Hvítbók ESB. Með þátttöku 

hafa ungmenni möguleika á því að koma skoðunum sínum á framfæri við 

viðeigandi aðila. Þá er bent á mikilvægi þess að val í ungmennaráð sé lýðræðislegt 

og þess gætt að fulltrúar sem flestra félaga og hópa eigi aðild (Alþingi [án árs]). 

 

Hugtakið sjálfsefling, eins og áður hefur komið fram, vísar til þess þegar ungt fólk 

lærir að taka ákvarðanir og framkvæma breytingar sem snerta líf þeirra og líf 

annarra. Það er réttur unglinga samkvæmt Barnasáttmálanum að fá að segja sína 

skoðun og koma henni á framfæri við viðeigandi aðila og samkvæmt óskum unga 

fólksins sem koma fram í Hvítbók ESB. Með starfsemi ungmennaráða er komið 

til móts við þessi réttindi og óskir unga fólksins. Með virkri þátttöku í 

lýðræðislegum vinnubrögðum ungmennaráða er markmiðum æskulýðslaganna, að 

þroska mannkosti og lýðræðisvitund þátttakenda, einnig náð. 

 

Setning laga um stofnun ungmennaráða hlýtur að hvetja ungt fólk alls staðar að af 

landinu til þess að stofna ungmennaráð og sveitarfélögin til þess að styðja við 

unga fólkið í því ferli. Það má því leiða líkur að því að ungmennaráð verði innan 

tíðar komin í flest ef ekki öll sveitarfélög í landinu og óskandi að fulltrúar 

sveitarfélaganna hlusti á unga fólkið af áhuga. 
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Ungmennaráð 

Ungmennaráðum í Reykjavík var fyrst komið á fót haustið 2001 eins og þegar 

hefur komið fram. Með stofnun ungmennaráða var vonast eftir frekari umfjöllun 

borgaryfirvalda um málefni ungs fólks. Í bæklingi um starfið kemur fram að 

starfað sé eftir ákvæðum Barnasáttmála SÞ og að starfið eigi sér einnig sterka 

tilvísun í Hvítbókinni, stefnumótun ESB í málefnum ungs fólks (Umboð til 

athafna [án árs]). 

 

Eins og kom fram í inngangi er tilgangur verkefnisins er að veita þátttakendum 

fræðslu og þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og skapa vettvang og leiðir til 

þess að gera þeim sem ekki hafa kosningarétt kleift að koma skoðunum sínum og 

tillögum á framfæri við viðeigandi aðila. „[Með því] er látið reyna á hvernig 

raddir, þarfir og hagsmunir barna og unglinga geta heyrst, verið mætt og fengið 

fram að ganga“ (Umboð til athafna [án árs]). 

 

Ungmennaráð í Reykjavík 

Í hverju hverfi í Reykjavík eru nú starfandi ungmennaráð skipuð fulltrúum á 

aldrinum 13-18 ára sem eru tilnefndir á lýðræðislegan hátt af nemendaráðum allra 

framhaldsskóla og grunnskóla í borginni með unglingadeild. Tveir fulltrúar úr 

hverju ungmennaráði mynda Reykjavíkurráð ungmenna (Starfsskrá skrifstofu 

tómstundamála ÍTR 2007:6). 

 

Ungmennaráðin koma sínum málefnum á framfæri við pólitískt kjörin hverfaráð 

og Reykjavíkurráð kemur sínum málefnum á framfæri við borgarráð (Umboð til 

athafna [án árs]). Einnig hefur skapast hefð fyrir árlegum fundi Reykjavíkurráðs 

með borgarstjórn þar sem Reykjavíkurráð leggur tillögur fyrir borgarstjórn sem 

hefur vísað þeim til umfjöllunar í nefndum á vegum borgarinnar og sumar þeirra 

hafa síðan komið til framkvæmda (Morgunblaðið 2005a). Margir hafa einnig 

óskað eftir áliti Reykjavíkurráðs á hinum ýmsu málum auk þess sem 

ungmennaráðin í Reykjavík hafa verið dugleg við það að halda málþing um 

málefni ungs fólks (Morgunblaðið 2005b). 
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Reykvíkingar voru brautryðjendur í stofnun ungmennaráða og síðan hafa þau 

skotið upp kollinum víðar. Á Seltjarnarnesi, Egilsstöðum, Vestmannaeyjum og í 

Hafnarfirði eru nú starfrækt ungmennaráð, svo nokkur dæmi séu tekin. 

 

Ungmennaráð Hafnarfjarðar 

Forsaga stofnunar ungmennaráðs í Hafnarfirði er sú að eftir Landsþing ungs fólks 

í félagsmiðstöðinni Miðbergi vorið 2004 vildu fulltrúar Hafnarfjarðar á þinginu 

stofna ungmennaráð að reykvískri fyrirmynd, en þau höfðu kynnst hugmyndinni á 

landsþinginu. Á fundi sem unglingarnir áttu með lýðræðis- og jafnréttisfulltrúa 

Hafnarfjarðar og starfsmönnum félagsmiðstöðva, þar sem þau kynntu þessa 

hugmynd sína, kynnti lýðræðis- og jafnréttisfulltrúi hugmynd sína um að halda 

unglingaþing samhliða íbúaþingi sem átti að halda í bænum. Niðurstaðan varð sú 

að haldið var sérstakt unglingaþing þá um vorið og þar var samþykkt með 

dynjandi lófataki rúmlega 100 unglinga sem sóttu þingið að stofnað yrði sérstakt 

ungmennaráð (Andri Ómarsson 2004). Undirbúningshópur þingsins, sá sami og 

hafði farið á Landsþingið, vann svo áfram um haustið að tillögum um stofnun 

ungmennaráðs og í mars 2005 voru fyrstu fulltrúarnir valdir til þess að sitja fram á 

haust (Ungmennaráð Hafnarfjarðar [án árs]). 

 

Í Hafnarfirði er nokkurn veginn hafður sami háttur á og í Reykjavík hvað varðar 

val á fulltrúum. Fyrstu árin voru þeir valdir á sama hátt og í Reykjavík en eftir að 

Ungmennaráð Hafnarfjarðar gerði breytingar á lögum ráðsins skulu fulltrúar 

kosnir í lýðræðislegri kosningu. Nemendur grunnskóla með unglingadeild skulu 

kjósa tvo fulltrúar hver, nemendur Flensborgarskólans og nemendur Iðnskólans í 

Hafnarfirði kjósa þrjá fulltrúa hver og þrír fulltrúar, sem eru ekki í framhaldsskóla 

eða grunnskóla í Hafnarfirði, eru kosnir í gegnum Gamla Bókasafnið, kaffi- og 

menningarhús 16 ára og eldri. Það gefur þeim sem eru ekki í framhaldsskóla í 

Hafnarfirði og þeim sem stunda ekki nám í framhaldsskóla tækifæri til að hafa 

áhrif. Verði breyting á fjölda skóla í Hafnarfirði fjölgar að sjálfsögðu, eða fækkar, 

fulltrúum í ungmennaráði í samræmi við það (Ungmennaráð Hafnarfjarðar [án 

árs]). 
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Fastur liður í starfsemi Ungmennaráðs Hafnarfjarðar hefur verið að halda 

unglingaþing þar sem unglingar koma saman og setja fram hugmyndir um hvað 

megi betur fara í bænum. Ungmennaráð hefur svo unnið áfram með tillögurnar og 

flutt fyrir bæjarstjórn. Í lögum ungmennaráðs segir að ungmennaráð skuli leitast 

við að halda fund með bæjarstjóra að hausti og bæjarstjórn að vori (Ungmennaráð 

[án árs]). Líkt og í Reykjavík hefur tillögum ráðsins verið vísað til nefnda og ráða 

bæjarins og þær hlotið afgreiðslu þar. 

 

Ungmennaráð Hafnarfjarðar lét reyndar ekki þar við sitja heldur sótti um seturétt 

fyrr einn fulltrúa úr ungmennaráði í íþrótta- og tómstundanefnd með málfrelsi og 

tillögurétt til þess að geta haft áhrif á ákvarðanir er varða unglinga og þeirra 

málefni. Tillagan var rædd í fjölskylduráði og samþykkt í bæjarstjórn 

(Hafnarfjarðarbær 2005a) og nú kýs ungmennaráð árlega aðal- og varafulltrúa í 

nefndina. Aðrar nefndir hafa einnig óskað eftir áliti ungmennaráðs á hinum ýmsu 

málum, t.d. hefur forvarnarnefnd sent ungmennaráði forvarnarstefnu bæjarins til 

umsagnar og fundað með ráðinu um forvarnir (Hafnarfjarðarbær 2005b), en ekki 

hefur verið farin sú leið að veita fleiri fulltrúum seturétt í öðrum nefndum og 

ráðum og ungmennaráð hefur ekki óskað eftir því. 

 

Starfsreglur ungmennaráða 

Fulltrúar í ungmennaráðum skulu hafa lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi. Í 

lögum Ungmennaráðs Hafnarfjarðar segir að ungmennaráð skuli hafa umboð til 

athafna frá ungu fólki í Hafnarfirði. Það þýðir að ungt fólk skuli velja ungt fólk til 

þess að starfa í ungmennaráðum. Báðar leiðirnar, að nemendaráð velji fulltrúa síns 

skóla eins og er gert í Reykjavík og að kosið sé á milli þeirra sem bjóða sig fram 

eins og er gert í Hafnarfirði, veita ungu fólki umboð til athafna frá ungu fólki. 

Forsenda fyrri leiðarinnar er auðvitað sú að nemendaráð sé kosið af nemendum 

viðkomandi skóla í lýðræðislegri kosningu. Fulltrúar eru venjulega valdir að 

hausti og starfa fram á haust næsta ár eða þar til þeir verða 18 ára gamlir og fá 

kosningarétt. Þó mega fulltrúar í Ungmennaráði Hafnarfjarðar ekki sitja lengur í 

einu en tvö ár (Umboð til athafna [án árs]; Ungmennaráð Hafnarfjarðar [án árs]). 
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Ungmennaráðin funda venjulega á tveggja vikna fresti undir handleiðslu 

starfsmanna sem hafa hlotið viðeigandi þjálfun. Sitt hvor starfsmaðurinn úr 

þjónustumiðstöð hverfisins og frístundamiðstöðinni í hverfinu starfa með 

ungmennaráðum í Reykjavík en starfsmenn sem æskulýðsfulltrúinn í Hafnarfirði 

tilnefnir starfa með Ungmennaráði Hafnarfjarðar. Þessir starfsmenn taka ekki 

frumkvæði á fundum heldur starfa fyrst og fremst sem ráðgjafar og mega því ekki 

hafa áhrif á starfsemi ungmennaráðs nema brýna nauðsyn krefur. Þátttakendur 

stýra ferðinni þegar kemur að því að gera tillögur og ákveða framsetningu þeirra. 

Meðlimir ráðanna skipta með sér verkum á fundum, einhver tekur að sér 

fundarstjórn og annar skrifar fundargerð en í Hafnarfirði er hefð fyrir því að 

starfsmaður ráðsins skrifi fundargerð. Fundir geta verið stuttir og langir, allt eftir 

því hvort og þá hvaða efni liggur fyrir. Á þeim gilda almennar reglur um 

fundarsköp (Umboð til athafna [án árs]; Ungmennaráð Hafnarfjarðar [án árs]). 

 

Aðferð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að komast að því hvað unglingar telja sig læra af 

því að starfa í ungmennaráði. 

 

Framkvæmd og gagnasöfnun 

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð og gagna aflað með hálfstýrðum viðtölum 

til þess að koma í veg fyrir hlutdrægni. Fyrirfram var ég búinn að setja mér 

ákveðinn spurningaramma en gangur viðtalsins var látinn stýra því hvaða 

spurninga var spurt. Fyrst voru unglingarnir alltaf beðnir um að lýsa sjálfum sér 

og svara því hverjir þeir væru. Þá voru þeir spurðir hvernig það kom til að þeir 

byrjuðu í ungmennaráði og hve lengi þeir hefðu starfað. Unglingarnir voru einnig 

spurðir hvort þeir gætu lýst því að vera í ungmennaráði, hvað þeir gerðu, hverja 

þeir hittu og þeir beðnir um að lýsa einum fundi og umstanginu í kringum þá. 

Þegar þeir voru beðnir um að lýsa því hvað þeir fengu útúr þessu fylgdu venjulega 

spurningarnar hvað hefur þetta gert fyrir þig og finnst þér þú eitthvað breytast í 

kjölfarið. Þau voru líka flest beðin um að lýsa dæmum þegar þeim leið vel / leið 

illa í starfi ungmennaráðs. Einnig var spurt hvernig værir þú ef þú værir ekki í 

þessu, gætir þú verið í einhverju öðru og hvað tekur svo við? Mikilvægasta 
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spurningin var svo auðvitað hvað telur þú þig hafa lært af því að starfa í 

ungmennaráði? 

 

Lögð var áhersla á að þátttakendurnir lýstu með eigin orðum þeirra eigin 

reynsluheimi af því að starfa í ungmennaráði og því sem þeir telja sig hafa lært. 

Viðtölin voru tekin upp á segulband og síðan afrituð nákvæmlega. Hvert viðtal 

var um það bil tíu til þrjátíu mínútna langt. Viðtölin fóru fram í 

frístundamiðstöðinni Tónabæ í Reykjavík, kaffi- og menningarhúsinu Gamla 

Bókasafninu í Hafnarfirði og Landsbókasafni Íslands - Háskólabókasafni. 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru sex fulltrúar úr Reykjavíkurráði ungmenna og Ungmennaráði 

Hafnarfjarðar, þrír úr hvoru ráði. Úrtakið var markmiðisúrtak. Ég hafði þannig 

uppi á viðmælendum að ég hafði samband við starfsmenn sem vinna með 

ráðunum og bað þá um aðstoð við val á þátttakendum með tilliti til ákveðinna 

viðmiða sem ég setti fram. Markmiðið var að fá jafn mikið af stelpum og strákum, 

úr grunnskóla og framhaldsskóla og þátttakendur sem höfðu starfað í 

ungmennaráði tvö ár eða lengur. Skiptingin varð þannig að ég fékk stelpu og strák 

á grunnskólaaldri og tvær stelpur og tvo stráka á framhaldsskólaaldri. Nöfnum 

þátttakenda hefur verið breytt. 

 

Vinnsla rannsóknarinnar var tilkynnt til Persónuverndar. Þar sem þátttakendur 

höfðu ekki náð 18 ára aldri var óskað eftir leyfi foreldra til þess að taka viðtöl við 

unglingana um reynslu þeirra að hafa starfað í ungmennaráði. Óskað var eftir 

sérstöku samþykki fyrir vinnslu upplýsinganna og þeir látnir staðfesta að þeim 

hafi verið kunnugt um tilgang hennar, hvernig hún fór fram, hvernig persónuvernd 

var tryggð, og að heimilt sé að afturkalla samþykkið hvenær sem er. 

 

Skráning og úrvinnsla 

Rannsóknargögn sem fyrir liggja eru viðtöl við sex unglinga sem telja samtals 39 

blaðsíður. Við greiningu á gögnum var byggt á aðferðum Bogdan og Biklen 

(1998). Greiningin fór þannig fram að þau voru lesin oft yfir, áhugaverð atriði 
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voru dregin út úr einstaka viðtölum og borin saman við sams konar atriði í öðrum 

viðtölum. Eftir nákvæman lestur voru búnir til lyklar sem viðtölin voru greind 

eftir. Flestir lyklarnir urðu að sér kafla í niðurstöðuhlutanum eða fléttuðust saman 

við aðra. Eftir að ályktanir höfðu verið dregnar og söguþráður fundinn var 

skrifaður útdráttur úr hverju svari fyrir sig. 

 

Niðurstöður 

Flestir unglingarnir hafa tekið virkan þátt í félagsstörfum og voru flestir starfandi í 

nemendaráðum grunnskólanna eða félagsmiðstöðvaráðum þegar þeir byrjuðu í 

ungmennaráði. Þeir sem voru komnir á framhaldsskólaaldurinn höfðu sömu sögu 

að segja, þeir höfðu flestir haldið áfram í félagsstörfum og starfa í dag innan 

stjórna nemendafélaga framhaldsskólanna. Alli orðaði það þannig að hann sé 

„einn af þeim sem var alltaf í öllum málum.“ Unglingarnir vissu flestir lítið um 

starfsemi ungmennaráða áður en þeir byrjuðu og eiga það flestir sameiginlegt að 

hafa verið bent á að fara í ungmennaráð af einhverjum eldri, annaðhvort 

starfsmönnum í félagsmiðstöðvum eða félagsstarfskennara, eftir að hafa sýnt 

virkni í umræðum innan nemendaráðanna. Tvær stelpur buðu sig hinsvegar sjálfar 

fram í kosningum í skólunum sínum. Eftir að hafa mætt á fund hafa unglingarnir 

hinsvegar ekki getað „slitið sig frá ungmennaráði“ (Brynja) og „bara alveg fílað 

þetta í botn síðan“ (Alli). 

 

Fulltrúar ungs fólks 

Unglingarnir finna fyrir því að það sé mikil ábyrgð að vera í ungmennaráði og 

finnst þeir ekki bara vera að tala fyrir sjálfa sig á fundum heldur tala þeir sem 

fulltrúar ungs fólks í sínum skóla eða sínu hverfi. Þeim finnst mikilvægt að vernda 

hagsmuni félaga sinna með því að benda þeim á þær leiðir sem ungmennaráð 

hefur til þess að koma skoðunum ungs fólks á framfæri, í staðinn fyrir að það sé 

„bókstaflega vaðið yfir það sem krakkar eru að gera eða vilja gera“ eins og Elli 

orðaði það. Brynja sagði: 

 

„Ég er náttúrulega fulltrúi fyrir marga aðra líka. Og það sem felst í 

þessu er náttúrulega að koma þeim skoðunum á framfæri, þeim 
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skoðunum sem annað ungt fólk hefur líka. Og kannski bara okkar leið 

til þess að hafa kannski áhrif á samfélagið, semsagt ungt fólk. Það er 

kannski það sem felst í þessu. Að unga fólkið fái að segja sínar 

skoðanir.“ 

 

Þannig reyna sumir þeirra að vera í góðum tengslum við vini og kunningja og 

reyna „að fá hugmyndir um það sem vantar frá þeim“ (Alli). Hafnfirðingarnir hafa 

farið þá leið að halda sérstök ungmennaþing þar sem aðrir unglingar koma saman 

og skrifa hugmyndirnar sínar niður og ræða um þær í hópum. Ungmennaráð tekur 

svo við tillögunum, útfærir þær og klárar á fundum hjá sér. Fanney segir 

hinsvegar að „síðustu tvö þing [hafi] ekki gengið mjög vel“ vegna þess að fáir hafi 

mætt og flestir hafi bara lagt til eitthvað rugl. Þeim finnst áhugaleysi unglinga 

vera mikið og vilja kynna ungmennaráð betur fyrir félögum sínum og gera þeim 

grein fyrir því að þessi vettvangur er til. Þá geta þeir sem eru ekki í 

ungmennaráðunum komið skoðunum sínum á framfæri við þá sem eru í 

ungmennaráði og ungmennaráð komið því áfram til viðeigandi aðila. 

 

Þó að margir viðmælenda sjái sig fyrir sér í pólitík á komandi árum og finnist þeir 

kynnast pólitík í starfinu er ungmennaráð fyrir þeim ekki pólitík. Þeir fara ekki 

eftir einhverri ákveðinni stefnu heldur eru þeir með það í huga að hagsmunir ungs 

fólks séu númer eitt. 

 

Hvað felst í því að vera í ungmennaráði? 

Starfsemi ungmennaráða snýst fyrst og fremst um að funda um málefni ungs 

fólks. Milli funda gerist hinsvegar frekar lítið að mati viðmælenda, nema eitthvað 

sérstakt standi til og þá skipta þeir gjarnan verkum á milli sín. Í starfi 

ungmennaráðs höfðu viðmælendur t.d. sótt starfsdaga, skipulagt og framkvæmt 

málþing, skipulagt og framkvæmt unglingaþing, farið í ungmennaskipti til annarra 

landa og ekki má gleyma undirbúningi fyrir borgar- og bæjarstjórnarfundina, sem 

mætti kalla uppskeruhátíð ungmennaráða, enda mesta umstangið í kringum þá 

fundi. 
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Viðmælendur voru sammála um að það væri skemmtilegt að vera í ungmennaráði, 

enda væru þeir eflaust ekki í þessu ef svo væri ekki. Fanney sagði að það væri 

„gaman að setjast niður og rífast reglulega“ og sum þeirra hlakka til að mæta á 

næsta fund í þær tvær vikur sem líða á milli funda. Þeir nefna það líka að þetta sé 

oft mikil vinna, sérstaklega í aðdraganda borgar- eða bæjarstjórnarfunda, en að 

það sé vel þess virði. Þeir eru stoltir af þessu hlutverki sínu og sumir líta á sig sem 

fyrirmynd annarra unglinga og segja að meðal unglinganna í ungmennaráði 

þekkist áfengisdrykkja og reykingar varla. 

 

Feimni 

Margir unglinganna lýsa „pínu feimni“ eða „skringilegri tilfinningu“ á fyrstu 

fundunum sínum í ungmennaráði. Brynja sagði: 

 

„Maður hafði alltaf skoðun á hlutunum en þorði ekki að segja þær. En 

svo þegar það fer að líða á skilurðu þá byrjar maður að segja líka sínar 

skoðanir. Það tók, sko hérna, alveg svolítinn tíma fyrir mig. [...] Það 

var samt svona eitthvað sem maður komst yfir en þá hef ég ábyggilega 

brotið einhvern vegg með sjálfa mig.“ 

 

Þetta kemur ekki á óvart því aldursbilið milli þeirra sem eru yngstir og elstir í 

ungmennaráði getur verið 5 ár og því talsverður munur á þroska og reynslu 

fulltrúanna. Aldursmunurinn og reynslan verður hinsvegar til þess að þeir eldri og 

reyndari miðla reynslunni til þeirra sem eru yngri og óreyndari og þannig viðhelst 

þekkingin innan ungmennaráðsins. Þeim eldri finnst þeir einnig læra af þeim yngri 

og segja að margt hafi breyst í lífi unglinga frá því að þau voru yngri. Þegar þau 

nýju hafa kynnst starfinu, hópurinn kynnist betur innbyrðis og þeim fer að líða vel 

á fundum fara þau að segja sínar skoðanir og hafa meiri áhrif. Þetta er mikilvægt 

fyrir starfsmenn sem vinna með ungmennaráðum að gera sér grein fyrir því þeir 

geta haft talsverð áhrif á það að gott andrúmsloft ríki á fundum. Vellíðan, þægilegt 

umhverfi og traust virðist nefnilega hvetja þá yngri til þess að segja sína skoðun: 

 

„[...] mér finnst það eiginlega grundvöllurinn á því að maður geti sagt 

sína skoðun og verið ekki hræddur um að aðrir skjóti mann bara niður 
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strax. Að finnast, eða skiluru, bara... líða rosalega vel í kringum fólkið. 

Þannig að mér finnst það mjög mikilvægt að vera í þægilegu umhverfi 

og treysta fólkinu sem þú ert að tala við“ (Elli). 

 

Þörfin til þess að láta skoðanir sínar í ljós 

Að sitja í ungmennaráði hentar þeim vel sem hafa áhuga á því sem er að gerast í 

kringum sig, pæla í hlutunum og vilja gera eitthvað í málunum. Unglingarnir sem 

rætt var við hafa sínar skoðanir á hlutunum og lýsa flestir einhverskonar „þörf“ til 

þess að láta þessar skoðanir sínar í ljós og fagna starfsemi ungmennaráða sem 

leiðinni til þess að koma hugmyndum sínum á framfæri við einhvern sem hefur 

áhuga á að hlusta: 

 

„Ég hef svo mikið um það að segja hvað er að gerast í þjóðfélaginu. 

Það er svo mikið sem ég verð að koma frá mér. Og þetta er eini 

vettvangurinn sem ég í rauninni get það“ (Danni). 

 

„Ég hef alltaf einhvernvegin haft áhuga á því sem er að gerast í 

bænum. Og ég hef oft verið mjög ósátt við það sem er í gangi og vildi 

hafa einhver áhrif á það“ (Fanney). 

 

„Ég hef alltaf verið rosalega mikið fyrir að segja mína skoðun. En 

núna finnst mér svona vera miklu fleiri leiðir opnar. Þegar ég var lítill 

þá var ég alltaf tuðandi í mömmu. Skilurðu, af hverju er þetta svona en 

ekki hinsegin? Öllum í bekknum finnst að þetta eigi að vera svona. Og 

mamma segir bara „Já, ég get ekkert gert í því.“ En núna finnst manni 

sjálfur að ég get alveg gert hlutina“ (Elli). 

 

„Kannski að maður fái bara einhverja útrás bara að vera að segja sínar 

skoðanir fyrir fólk sem vill hlusta á mann“ (Gunna). 

 

Vinirnir eru nefnilega ekki alltaf tilbúnir að hlusta og þeim er jafnvel „alveg sama 

hvað er að gerast í þjóðfélaginu“ (Danni). Ungmennaráð er hinsvegar „besti 
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vettvangurinn fyrir unglinga til að koma skoðunum sínum á framfæri. Þó að það 

sé mjög lítið hlustað á okkur sem er annað mál“ (Danni). 

 

Tilvistarkreppa 

Stundum sjá unglingarnir engan tilgang í því að láta skoðanir sínar í ljós við 

viðeigandi aðila. Þeim finnst að það sé ekki hlustað á sig og þeir vilja fá að hafa 

meira að segja um það sem er að gerast og snertir þá. Þeim finnst þeir þó hafa 

áhrif, en alls ekki þau áhrif sem þeir hefðu viljað hafa: 

 

„Þó að við höfum ekki nein áhrif í samanburði við Alþingismenn og 

allt það þá höfum við samt einhver áhrif bara við það að vera í 

ungmennaráði“ (Danni). 

 

„[...] að geta virkilega komið skoðunum sínum á framfæri er einhvern 

veginn meira en maður heldur. Og ég vona bara að borgarstjórn eigi 

eftir að taka betur í þetta og að fjölmiðlar eigi eftir að mæta á 

borgarstjórnarfund og ég vona að ungmennaráð eigi eftir að verða 

stærra og stærra“ (Brynja). 

 

Þeim finnst auk þess að það taki of langan tíma að koma málum á 

framkvæmdastig. Tveimur viðmælenda úr Reykjavík finnst svolítið sárt að ári 

eftir fund með borgarstjórn hafi tillögurnar þeirra engin áhrif haft þó þær hafi 

kannski verið „mjög ómerkilegar,“ og meina þá líklega að þeim finnist þær 

auðveldar í framkvæmd. Tilfinningarnar sem fylgja eru pirringur og reiði. Og 

viðmælendur eru ekki bara pirraðir útí stjórnmálamennina heldur einnig fjölmiðla 

sem þeir segja að sýni málefnum ungs fólks lítinn skilning: 

 

„Varðandi það bara að við í ungmennaráði erum að gera fullt af 

frábærum hlutum en ég hef séð það kannski einu sinni eða tvisvar að 

fjölmiðlar séu að fjalla um þetta, að fjölmiðlar séu að fjalla um 

ungmennaráð. Fólk í Reykjavík veit ekki hvað ungmennaráð er. Þú 

veist, það veit ekki einu sinni að það sé til“ (Danni). 
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Danni sagði að eitt árið hafi aðalfundur Eimskipa verið meira spennandi að mati 

fjölmiðla heldur en að ungt fólk hafi fundað með borgarstjórn. Hann nefnir einnig 

að Landsþing Samtaka félagsmiðstöðva á Íslandi, þar sem ungt fólk fundar um 

málefni ungs fólks, hafi ekki hlotið neina umfjöllun en fréttir af unglingapartíi í 

miðborg Reykjavíkur sama dag hafi nær samstundis verið komnar á netið. En hver 

er lausnin á þessum vanda? Danni segir að svarið sé að lækka kosningaaldur og 

segir: „þá myndu fjölmiðlar og alþingismenn taka mark á okkur - held ég“. 

 

Hvað telja unglingar sig læra af því að starfa í ungmennaráði? 

Unglingarnir eiga sumir erfitt með að koma orðum að því hvað þeir telja sig hafa 

lært af því að starfa í ungmennaráði. Þeir finna hinsvegar að þeir hafa lært 

ótrúlega margt, öðlast fjölbreytta reynslu og þroskast meira en þeir héldu sjálfir að 

myndi gerast: 

 

„Já, veistu mér finnst ég hafa breyst og mér finnst ég hafa þroskast 

mjög mikið á því að vera í þessu“ (Danni). 

 

„Þetta er ekkert reynsla af einu sviði, ég á auðveldara með að koma 

fram, ég á auðveldara með að tjá mínar skoðanir, ég er sáttari við 

sjálfa mig, ég er ánægð með að getað miðlað einhverju góðu fyrir 

samfélagið“ (Brynja). 

 

Alli nefndi hagnýta færni eins og að skrifa bréf og ræður sem dæmi um það sem 

hann hefur lært. Viðmælendur hafa einnig lært mikilvæg atriði í fundarsköpum og 

hvernig á að haga sér á fundum „læra fundartaktík. Stjórna fundi og skrifa 

fundarskrár“ (Alli). Þeim finnst mikilvægt að hlusta á hina tala og grípa ekki 

frammí: „[...] mér finnst [það] mjög mikilvæg regla útaf því... Það virkar best 

þannig að einn talar í einu“ (Danni). Til þess að það gangi sem best hafa þeir 

notað ýmsar leiðir, t.d. að fulltrúar rétti upp hönd til þess að fá orðið eða gefi 

fundarstjóra merki um að þeir vilji fá orðið sem skrifar þá nöfnin niður í 

mælendaskrá í réttri röð. 

 

Margir unglinganna segjast hafa lært „á kerfið“: 
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„[...] ég hef einhverja ákveðna skoðun á einhverju málefni. Þá veit ég 

hvert ég á að fara og segja mína skoðun og tjá mig við þann aðila sem 

gæti hugsanlega gert eitthvað í málinu“ (Elli). 

 

Unglingarnir sem segjast hafa lært á kerfið vita heilmikið um það sem er að gerast 

í borginni sinni/bænum sínum og segjast hafa kynnst stjórnmálamönnum 

persónulega. Þeim finnst þeir vita hvernig hlutirnir virka og hafa öðlast það 

sjálfstæði að vita hvert þeir eiga að leita til þess að koma hugmyndum sínum í 

framkvæmd. Það má í rauninni segja að þetta sé lærdómurinn sem þeir draga um 

það hvernig lýðræðið virkar. 

 

Unglingarnir hafa „lært svolítið í samskiptum“ eins og Fanney orðaði það og bætti 

við að „maður auðvitað þjálfast í samskiptum eftir því sem maður er meira [...] í 

mismunandi samræðum við fólk og svona.“ Þeir lýsa sér opnari og félagslyndari 

og segjast eiga auðveldara með að tala við fólk, enda hafa þeir kynnst stórum hópi 

af ólíku fólki með ólíkar skoðanir. Núna sé það t.d. ekkert mál að tala við 

ókunnuga eða hringja í fyrirtæki og „maður losnar við þessa hugsun um að fólkið 

í bankanum og í fyrirtækjunum sé vont fólk“ (Alli). Þeir hafa semsagt þjálfast í 

félagslegum samskiptum. 

 

Ungmennaráð snýst að stóru leyti um að vinna í hóp og þar skiptir getan í 

mannlegum samskiptum miklu. Brynja telur að reynslan af hópavinnunni eigi eftir 

að nýtast sér vel: 

 

„Og maður verður að geta unnið með hóp, og það er eitthvað sem á 

eftir að nýtast manni alla ævi. Ég á eftir að vinna í hóp í skólanum í 

verkefnum það sem eftir er og í háskólanum líka.“ 

 

Alli telur að sú reynsla eigi einnig eftir að koma sér vel á vinnumarkaðinum. 

 

Unglingarnir segjast hafa lært að koma fram, flytja ræður og vera öruggari með 

sjálfa sig. Fanney sagði: „Það að ég hafi staðið upp fyrir framan fólk og talað, mér 

finnst það mjög merkilegt því ég er ekkert voðalega góð í því.“ Aðrir hafa svipaða 
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sögu að segja og segjast eiga auðvelt með að flytja ræðu í dag og að sjálfsmyndin 

hafi styrkst og þeir hafi öðlast sjálfstraust við það að standa upp og tala: 

 

„[...] kannski að þetta hafi bara haft stór áhrif á sjálfsmyndina hjá mér 

og ég held að það sé dálítið stór þáttur í þessu. Sjálfsmyndin er 

örugglega búin að bætast alveg þó nokkuð mikið við þetta sko. Og það 

er ekkert grín sko. Ef það er eitthvað sem maður þarf að hafa í lagi í 

lífinu þá er það sjálfsmyndin til þess að líða sem best. Þannig að það 

hefur hjálpað mér rosalega mikið“ (Brynja). 

 

Samskipti við fólk með ólíkar skoðanir hefur kennt unglingunum að það eru alltaf 

fleiri en ein hlið á öllum málum. Þeir telja sig hafa lært að virða skoðanir annarra í 

starfi ungmennaráðs og segjast einnig hafa lært það smátt og smátt að líta meira í 

kringum sig, skoða hlutina frá öðru sjónarhorni og viðurkenna að þeir hafi ekki 

alltaf rétt fyrir sér. 

 

„Það er rosalega mikilvægt að bera virðingu fyrir skoðunum annarra. 

Stundum hef ég setið á fundum og verið alveg “hvað er hann að segja” 

af því að það er svo mikið rugl en maður verður stundum að setja sig í 

hans spor og segja: “Já, ok ef ég reyni að sjá þetta út frá hans 

sjónarhorni þá skil ég kannski hvað hann er að reyna að segja.” Þannig 

að ég svona einhvern veginn hef allaveganna viljað passa uppá er að 

rakka ekki skoðanir einhvers annars niður þó að ég hafi allt aðrar 

skoðanir. Og svona bera virðingu fyrir hinum aðilanum og fyrir því 

sem hann er að segja. Og ég held að það sé eitthvað sem skiptir 

rosalega miklu máli því það eru náttúrulega allir vinir í ungmennaráði“ 

(Brynja). 

 

Hvað tekur við? 

Þeim eldri finnst sorglegt að þurfa að hætta og segjast munu sakna þess mikið að 

vera í ungmennaráði. Viðmælendur voru flestir spurðir hvort þeir gætu hafa 

fengið svipaða reynslu og þeir hafa fengið í ungmennaráði einhversstaðar annars 

staðar. Þeir voru vissir um að það væri ekki hægt að fá þessa sömu víðtæku 
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reynslu, en trúnaðarstörf í nemendafélögum framhaldsskólanna kæmust næst því. 

Þar hyggja líka margir viðmælendur á framboð í stór embætti. Sumir segjast hafa 

öðlast áhuga á pólitík og sjá sig fyrir sér í pólitísku starfi á komandi árum. Þeir 

mæltu hinsvegar allir með því í lokin að fólk fari í ungmennaráð og báðu mig að 

lofa því að koma því á framfæri í ritgerðinni: 

 

„Bara, ég mæli eindregið með því að fólk fari í ungmennaráð. Þetta er 

mjög skemmtileg og góð reynsla“ (Gunna). 

 

„Þú mátt endilega koma því á framfæri í ritgerðinni að þetta er bara 

besti vettvangurinn til þess að koma skoðunum sínum á framfæri“ 

(Danni). 

 

Umræður 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að unglingarnir læri margt á því ferli 

að starfa í ungmennaráði og öðlist fjölbreytta reynslu og þroskist meira en þeir 

héldu sjálfir að myndi gerast. Þeir hafa t.d. þjálfast í félagslegum samskiptum og 

eiga auðveldara með að tala við fólk og koma fram. Unglingarnir hafa lært 

hagnýta færni eins og að skrifa bréf og ræður, lært mikilvæg atriði í fundarsköpum 

og hvernig á að haga sér á fundum. Þeir hafa lært að vinna í hóp sem þeir telja 

mikilvægan lærdóm fyrir áframhaldandi nám og síðar vinnumarkaðinn. Þeir hafa 

auk þess lært hvernig lýðræðið virkar og hvert á að leita til þess að koma 

hugmyndum sínum á framfæri. Í rannsókninni kemur í ljós að unglingarnir hafa 

flestir mikla þörf fyrir að láta skoðanir sínar í ljós og að þeirra mati er 

ungmennaráð besti vettvangurinn til þess að koma skoðunum sínum á framfæri. 

Rannsóknir hafa sýnt að hæfni er mikilvæg áhugahvöt til frekari athafna en 

skortur á hæfni dregur úr áhuga (Ragnhildur Bjarnadóttir 2002). Í ljósi 

niðurstaðna þessarar rannsóknar er líklegt að unglingar sem starfa í 

ungmennaráðum efli hæfni sína og þar með áhugahvöt til frekari athafna. 

 

Niðurstöðurnar benda einnig til þess að í starfi ungmennaráða sé markvisst unnið 

með þá fjóra lykilfærniþætti í frítímanum sem ÍTR hefur skilgreint í starfsskrá 
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sinni. Þar segir að hlutverk þeirra sem vinna með börn og unglinga í frítíma þeirra 

sé meðal annars að veita jákvæðan stuðning við mótun sjálfsmyndar, þjálfa 

samskipta- og félagsfærni og efla samfélagslega virkni og þátttöku (Starfsskrá 

skrifstofu tómstundamála ÍTR 2007:5). Þetta eru jákvæðar niðurstöður þar sem 

þátttakendur staðfesta að markmiðum með starfi ungmennaráða sé náð með tilliti 

til þessara lykilfærniþátta. Niðurstöðurnar má því nota til þess að sýna fram á 

mikilvægi þess starfs sem er unnið með unga fólkinu á vettvangi ungmennaráða. 

Niðurstöðurnar geta einnig hjálpað starfsfólki sem starfar með unga fólkinu að 

skipuleggja fyrir þau meira krefjandi verkefni sem þjálfar færni þeirra enn frekar. 

 

Í umfjöllun minni um grunnforsendur ungmennalýðræðis kemur fram að börn og 

unglingar eiga rétt á því að láta skoðanir sínar í ljós í öllum þeim málum sem þau 

snerta (Lög nr. 18/1992, 2. mars) og að þau vilji vera með og vilji hafa áhrif 

(Hvítbók 2001). Starfsemi ungmennaráða er ein þeirra leiða sem hefur verið farin 

til þess að virkja unglinga og veita þeim ábyrgð. Niðurstöðurnar sýna að starfsemi 

ungmennaráða sé góð leið til þess að virkja unglinga til þess að hafa skoðun á 

þeim málum sem snerta ungt fólk og í ferlinu læra þeir vinnubrögð sem tíðkast í 

lýðræðislegu þjóðfélagi. Sú leið að leyfa unglingunum sjálfum að prófa lýðræðið 

og framkvæma sjálf er að mati John Dewey besta leiðin til þess að læra og 

þroskast. Dewey taldi einstaklinga læra með því að framkvæma og að þeir lærðu 

af reynslunni (Hartman 1979:26-27). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einmitt að 

unglingarnir telja sig öðlast mikilvæga reynslu af því að taka þátt í starfinu og 

framkvæma sjálf. Því er jákvætt að ný æskulýðslög á Íslandi fjalli um að 

sveitarstjórnir skuli hlutast til um að ungmennaráð séu stofnuð (Æskulýðslög nr. 

70/2007, 28. mars). Líklegt má telja að lögin hafi þau áhrif að ungmennaráðum 

fjölgi og að stjórnmálamenn hlusti á það sem unga fólkið hefur fram að færa. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það skipti unga fólkið miklu máli 

að á það sé hlustað. Ef það er ekki gert veldur það pirringi og reiði. 

 

Með ungmennaráðum hefur verið skapaður vettvangur fyrir ungt fólk til þess að 

koma skoðunum sínum á framfæri (Umboð til athafna [án árs]) og bera þær 

saman við skoðanir annarra. Einnig eru ungmennaráðin vettvangur fyrir félagsleg 

samskipti og vináttu. Viðbrögð annarra, og þá sérstaklega jafnaldra, skipta miklu 

máli á unglingsárunum þegar unglingurinn mótar sjálfsmynd sína í gegnum 



31 

félagsleg samskipti (Shaffer 2002:417-418) og öðlast aukna getu til þess að skoða 

hlutina frá öðru sjónarhorni en sínu eigin (Steinberg 2005:85-87). Á vettvangi 

ungmennaráða geta unglingar varpað fram skoðunum sínum og fengið jákvæð 

viðbrögð frá jafnöldrum sem hefur góð áhrif á mótun sjálfsmyndarinnar. John 

Piaget færði rök fyrir því að þegar grunnskólabörn taka að sér ólík hlutverk í leik 

stuðlar leikurinn að aukinni færni í að setja sig í spor annarra (Shaffer 1999:486). 

Starfsemi ungmennaráða virkar á sama hátt þar sem samskipti unglinganna við 

ólíka einstaklinga með ólíkar skoðanir hafa kennt þeim að það eru alltaf fleiri en 

ein hlið á öllum málum. Það er líklega sá lærdómur sem er einna mikilvægastur 

fyrir unga fólkið. Í fjölbreyttum félagslegum samskiptum hafa þau lært að skoða 

hlutina frá öðru sjónarhorni en sínu eigin og að bera virðingu fyrir skoðunum 

annarra. 

 

Siðferðileg álitamál eru ekki mörg í rannsókninni. Unglingarnir tóku þátt í 

viðtölunum af fúsum og frjálsum vilja og foreldrar þeirra höfðu gefið leyfi þar 

sem þeir voru ekki orðnir sjálfráða. Unglingarnir komu fram undir nafnleynd í 

ritgerðinni og svörum þeirra, sem voru skrifuð upp orðrétt, verður eytt þegar 

ritgerðinni hefur verið skilað. Ekki ætti að vera hægt að rekja svör til einstaklinga. 

 

Helsti gallinn á rannsókninni er sá að í rannsókninni er aðeins rætt við lítið úrtak 

sem var ekki valið af tilviljun. Því er ekki hægt að nota niðurstöðurnar til þess að 

alhæfa yfir allan hópinn og það ber að hafa í huga. Einnig mætti nefna að í 

ungmennaráðum í Reykjavík og Hafnarfirði situr fámennur hópur ungs fólks og 

það getur því reynst auðvelt fyrir t.d. starfsmenn ungmennaráða að tengja svörin 

við unglingana sem ég tók viðtöl við vegna þess hve tengslin eru náin. Það á 

hinsvegar ekki að koma að sök því þegar ég kynnti fyrirkomulagið fyrir 

unglingunum fannst þeim það ekkert aðalatriði að þeir kæmu fram undir 

nafnleynd, enda eru þeir stoltir af störfum sínum í ungmennaráði og það er 

deginum ljósara að viðmælendur mínir eiga framtíðina fyrir sér með þá hæfni sem 

þeir telja sig hafa öðlast í störfum ungmennaráðs í pokahorninu. 

 

Hafnarfirði, 2. maí 2007 
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