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Útdráttur	
Ritgerðin	 fjallar	 um	 samráð	 við	 börn	 í	 íslenskri	 stjórnsýslu.	 Horft	 er	 til	 reynslu	 barna	 sem	

tekið	hafa	þátt	í	samráði	á	vegum	stjórnsýslunnar	og	skipulag,	virkni	og	áhrif	ungmennaráða	

á	 Íslandi	 könnuð.	 Framkvæmd	 var	 rýnihóparannsókn	 um	 samráð	 barna	 við	 stjórnvöld	 og	

spurningakönnun	 varðandi	 stöðu	ungmennaráða	 var	 send	 á	 öll	 sveitarfélög	 landsins.	 Líkan	

fræðikonunnar	 Laura	 Lundy	 (2007)	 er	 leiðarljós	 í	 greiningu	 rannsakanda	 en	 Lundy	 er	 einn	

helsti	 sérfræðingur	 heims	 í	 samfélagslegri	 þátttöku	 barna.	 Þemu	 rýnihóparannsóknarinnar	

voru	 upplýsingar,	 hlutverk	 starfsfólks,	 aðgengi,	 áskoranir	 nýliða	 og	 reynsla,	málefni	 barna,	

stökkpallur,	 sýndarsamráð	 og	 valkvæð	 áheyrn	 stjórnvalda.	 Setningin	 „ekkert	 um	 okkur	 án	

okkar“	er	lýsandi	fyrir	viðhorf	þátttakenda	í	rýnihópunum	en	vildu	þeir	fá	að	hafa	meiri	áhrif	

á	 samfélagið	 en	 stendur	 nú	 til	 boða.	 Af	 72	 sveitarfélögum	 halda	 47	 þeirra	 úti	 starfræku	

ungmennaráði	og	smæðin	er	einkennandi	fyrir	þau	sveitarfélög	sem	ekki	hafa	slíkan	vettvang	

fyrir	börn.	Fjölmörg	ráðuneyti	og	stofnanir	vinna	með	málefni	barna	á	degi	hverjum	en	hafa	

þó	 ekki	 sett	 upp	 formlegan	 vettvang	 þar	 sem	 börn	 koma	 að	 starfinu.	 Hér	 á	 landi	 hefur	

samráð	við	börn	 færst	 í	aukanna	en	þó	skortir	stjórnvöldum	heildstæða	stefnu	sem	tryggir	

áhrif	barna	innan	stjórnsýslunnar.	
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Abstract	
	

This	 thesis	 emphasizes	 on	 consultation	 with	 children	 within	 the	 Icelandic	 public	

administration.	Children’s	experience	as	consultants	will	be	brought	to	 light.	The	structure,	

activity	and	influence	of	operating	youth	councils	will	furthermore	be	explored.	A	study	was	

conducted,	 where	 focus	 groups	 gave	 their	 insights	 on	 the	 topic.	 Furthermore,	 a	

questionnaire	was	sent	out	to	the	municipalities,	in	order	to	research	the	state	of	affairs	of	

youth	 councils	 nationwide.	 Laura	 Lundy’s	 model	 on	 children’s	 participation	 	 in	 decision-

making	 (2007)	 	was	used	as	 a	 criteria	 for	 the	 study,	 Lundy	 is	 amongst	 the	world’s	 leading	

experts	in	the	field.	The	themes	of	the	focus	group	interviews	were	information,	personnel's	

role,	access,	newcomer	challenges	and	experience,	children’s	affairs,	springboard,	tokenism	

and	selective	hearing	of	the	authorities.	“Nothing	about	us	without	us”	is	a	descriptive	quote	

for	 the	participant’s	general	 view	on	administrational	 youth	 inclusion,	but	 the	participants	

wanted	 to	 be	 able	 to	 have	 more	 effect	 on	 society	 than	 they	 can	 now.	 Out	 of	 72	

municipalities	 in	 Iceland,	 there	 are	 47	 that	 operate	 a	 youth	 council.	 A	 high	 proportion	 of	

municipalities	 that	 do	 not	 operate	 a	 youth	 council	 have	 a	 small	 population.	 Public	

institutions	 such	 as	 ministries	 and	 public	 organizations,	 which	 concern	 themselves	 with	

children’s	 affairs,	 do	 so	 without	 operating	 a	 platform	 for	 children’s	 participation.	

Consultation	with	children	has	been	on	 the	 rise	within	 the	 Icelandic	public	administration,	

whereas	 a	 policy	 guaranteeing	 a	 formal	 platform	 for	 children’s	 voices	 is	 all	 the	 same	

nonexistent.		
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Formáli		

Ritgerðin	er	30	ECTS-eininga	 lokaverkefni	til	meistaraprófs	 í	opinberri	stjórnsýslu	(MPA)	við	

Stjórnmálafræðideild	 Háskóla	 Íslands.	 Ritgerðin	 hlaut	 styrk	 frá	 embætti	 umboðsmanns	

barna.	 Styrkurinn	 samsvarar	 tveimur	 mánaðarlaunum	 í	 fullu	 starfi.	 Leiðbeinendur	 voru	

Valgerður	 Anna	 Jóhannsdóttir	 og	 Salvör	 Nordal.	 Vil	 ég	 þakka	 þeim	 sérstaklega	 fyrir	 góða	

leiðsögn	og	yfirferð.		

Viðfangsefni	ritgerðarinnar	er	þátttaka	barna	í	stjórnsýslunni	á	Íslandi.	Fyrst	og	fremst	

er	það	von	mín	að	ritgerðin	nýtist	í	þeirri	vinnu	sem	framundan	er	hjá	hinu	opinbera.	Til	þess	

að	auka	áhrif	barna	 í	 samfélaginu	er	mikilvægt	 leita	 í	 reynslu	þeirra	barna	 sem	þegar	hafa	

upplifað	samráð	við	stjórnvöld.		

Ég	brenn	fyrir	því	að	sjónarmið	barna	heyrist	í	stjórnkerfinu	okkar.	Frá	barnæsku	hef	

ég	haft	áhuga	á	samfélaginu	og	einskær	forvitni	mín	um	pólitík	leiddi	oft	til	þess	að	fullorðnir	

báðu	mig	um	að	„hætta	að	spá	í	þessu	og	fara	að	leika“	en	það	þýddi	ekkert.	Ég	er	þakklát	

fyrir	 að	 ungmennaráð	 Árborgar	 var	 starfandi	 á	 Selfossi	 þar	 sem	 ég	 sleit	 barnaskónum.	 Í	

gegnum	ráðið	fékk	ég	tækifæri	til	þess	að	hafa	áhrif	á	bæjarfélagið	í	fimm	ár.	Ég	gleymi	því	

tækifæri	aldrei	og	hefur	það	í	raun	leitt	mig	að	þessum	ritgerðarskrifum.	Það	var	gefandi	og	

lærdómsríkt	að	taka	þátt	í	ungmennaráðinu,	þó	að	það	hafi	ekki	allir	verið	tilbúnir	til	þess	að	

hlusta	á	okkur.		

Ég	 vil	 færa	 eftirfarandi	 aðilum	 bestu	 þakkir	 fyrir	 veittan	 stuðning	 í	 ferlinu:	 Björn	

Víkingur	 Þórðarson,	 Brynhildur	 Heiðar-	 og	 Ómarsdóttir,	 Guðríður	 Bolladóttir,	 Unnur	 Líf	

Kvaran,	 Stefán	 Elí	 Gunnarsson,	 Jóhanna	María	 Þorvaldsdóttir,	 Guðný	 Gústafsdóttir,	 Vigdís	

Sóley	 Vignisdóttir	 og	 Ingólfur	 V.	 Gíslason.	 Auk	 þeirra	 vil	 ég	 þakka	 öllum	 viðmælendum	

mínum	alveg	sérstaklega	vel	fyrir	þátttökuna	í	rannsókninni.		
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1 Inngangur	
Samfélagsleg	þátttaka	barna	hefur	aukist	mikið	um	víða	veröld	á	síðustu	áratugum	og	hafa	

Íslendingar	 átt	 þátt	 í	 þeirri	 þróun	 (Kjellander,	 Jorgensen	 og	 Rein,	 2016).	 Í	 mörgum	

sveitarfélögum	 hafa	 ungmennaráð	 verið	 sett	 á	 laggirnar	 (Valur	 Rafn	 Halldórsson,	 2012),	

félagasamtök	 hafa	 eflt	 samráð	 við	 börn	 og	 ríkið	 hefur	 sömuleiðis	 tekið	 ýmis	 skref	 í	 átt	 að	

aukinni	þátttöku	barna.	Í	sáttmála	núverandi	ríkisstjórnar	er	lögð	áhersla	á	mikilvægi	þess	að	

framfylgja	ákvæðum	Barnasáttmála	Sameinuðu	þjóðanna	og	auka	áhrif	barna	í	samfélaginu	

(Stjórnarráð	 Íslands,	 2017).	 Félags-	 og	 barnamálaráðherra	 hefur	 enn	 fremur	 sýnt	 því	

sérstakan	áhuga	að	efla	samráð	við	börn	á	Íslandi.	Nú	stendur	yfir	vinna	í	ráðuneytinu	með	

ýmsum	 samstarfsaðilum	 sem	 á	 að	 skila	 sér	 í	 aðgerðaráætlun	 sem	 tryggir	 raunverulega	

þátttöku	 barna	 og	 ungmenna	 (Stjórnarráð	 Íslands,	 2019).	 Ritgerðin	 er	 framlag	 höfundar	 í	

þeim	efnum	og	er	unnin	í	samstarfi	við	umboðsmann	barna	á	Íslandi.	

Þátttaka	barna	leiðir	til	betri	stjórnsýslu,	þar	sem	tekið	er	tillit	til	víðtækari	sjónarmiða.	

Þátttakan	felur	í	sér	aðkomu	að	ákvarðanatöku,	að	fá	að	láta	í	sér	heyra	og	að	hlustað	sé	á	

sjónarmið	 barna.	 Samráð	 við	 börn	 verður	 hér	 skilgreint	 sem	 ferli	 þar	 sem	 sérstaklega	 er	

leitað	 eftir	 þátttöku	 barna	 við	 ákvarðanatöku	 og	 skoðanir	 þeirra	 hafa	 vægi	 (Kjellander,	

Jorgensen	 og	 Rein,	 2016).	 Í	 12.	 grein	 Samnings	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 barnsins	

(einnig	kallaður	Barnasáttmálinn)	er	sérstaklega	kveðið	á	um	rétt	barna	til	á	að	láta	skoðanir	

sínar	í	ljós	og	að	tekið	sé	réttmætt	tillit	til	skoðana	þeirra.		

Fram	að	lokum	níunda	áratugar	síðustu	aldar	hafði	umræðan	um	réttindi	barna	verið	

takmörkuð	 við	 þarfir	 þeirra	 og	 ábyrgð	 fullorðinna.	 Fullorðnir	 áttu	 að	 veita	 börnum	

ákjósanlega	umönnun	og	góða	menntun.		Áhersla	var	lögð	á	vernd	barna	og	fullorðnir	réðu	

mestu	um	lífsframvindu	þeirra.	Fullorðnir	tóku	iðulega	mikilvægar	ákvarðanir	um	hagsmuni	

barna	án	þess	að	tala	við	þau	(Woodhead,	2010,	bls.	20).	Barnasáttmálinn	markaði	tímamót	

varðandi	 samfélagslega	 þátttöku	 barna.	 Sáttmálinn	 endurspeglar	 nýja	 sýn	 á	 stöðu	 barna	 í	

samfélaginu	og	felur	í	sér	alþjóðlega	viðurkenningu	á	réttindum	barna	til	þess	að	hafa	áhrif	á	

eigin	 líf.	 Réttindastaða	 barna	 varð	 víðtækari	 með	 tilkomu	 Barnasáttmálans	 og	 fullgildingu	

hans	 á	 Íslandi	 árið	 1992.	 Með	 fullgildingu	 sáttmála	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	

barnsins,	 Barnasáttmálans,	 viðurkenna	 ríki	 rétt	 barna	 til	 þess	 að	 hafa	 áhrif	 á	 samfélagið	

(Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna,	e.d.).	

Samfélagsleg	 þátttaka	 barna	 og	 ungmenna	 hefur	 lítið	 verið	 rannsökuð	 hér	 á	 landi.	

Með	 rannsókninni	 er	 leitast	 eftir	 því	 að	 auka	þekkingu	 á	 fræðasviðinu.	 Í	 þessari	 ritgerð	 er	
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sérstaklega	fjallað	um	áhrif	12.	gr.	Barnasáttmálans	á	stjórnsýsluna	hér	á	landi.	Leitast	verður	

við	að	varpa	ljósi	á	hvernig	samráði	við	börn	er	háttað	í	stjórnsýslunni	og	hver	þeirra	upplifun	

er	af	slíku	samráði.	Í	ritgerðinni	verður	fjallað	um	þær	leiðir	sem	farnar	eru	í	stjórnsýslunni	til	

að	hafa	samráð	við	börn.	Einblínt	verður	á	reynslu	barna	af	slíku	samráði,	en	framkvæmd	var	

rýnihóparannsókn	 meðal	 þeirra	 barna	 sem	 hana	 hafa.	 Líkan	 fræðikonunnar	 Laura	 Lundy	

(2007)	er	 leiðarljósið	 í	greiningu	rannsakanda,	en	Lundy	er	einn	helsti	sérfræðingur	heims	 í	

samfélagslegri	þátttöku	barna.		

	 Í	kafla	tvö	verður	farið	yfir	kenningar	Roger	Hart,	Harry	Shier	og	Laura	Lundy	sem	eiga	

það	sameiginlegt	að	fjalla	um	þátttöku	barna.	Auk	þess	verður	fjallað	um	breytta	stöðu	barna	

í	 samfélaginu	 og	 þýðingu	 Barnasáttmálans	 fyrir	 aðildarríki.	 Þá	 verður	 fjallað	 um	

aðgerðaráætlun	 Íra,	sem	varðar	heildstæða	þátttöku	barna	 í	stjórnkerfinu	þar	 í	 landi.	Þriðji	

kaflinn	fjallar	um	stöðuna	á	Íslandi	í	tengslum	við	12.	grein	Barnasáttmálans.	Farið	verður	yfir	

íslenskar	 rannsóknir	 á	 sviðinu	 og	 varpað	 ljósi	 á	 þátttöku	 barna	 á	 vettvangi	 ríkis	 og	

sveitarfélaga	hér	á	landi.	Í	fjórða	kaflanum	verður	fjallað	um	aðferðir	og	verklag	rannsókna,	

annars	 vegar	 rýnihóparannsókn	 og	 hins	 vegar	 spurningakönnun	 sem	 send	 var	 á	 öll	

sveitarfélög	 landsins.	Að	 lokum	verður	umfjöllunarefnið	verður	tekið	saman	 í	umræðukafla	

og	lokaorðum.		

	 Höfundur	 ritgerðarinnar	 hefur	 starfað	 hjá	 embætti	 umboðsmanns	 barna	 meðfram		

meistaranáminu,	 starfað	með	 ráðgjafarhópi	 embættisins	 og	 lokið	 starfsnámi	 þar.	 Embætti	

umboðsmanns	 barna	 útbjó	 skýrslu	 fyrir	 félagsmálaráðuneytið	 varðandi	 þátttöku	 barna	 í	

stefnumótun	og	ákvörðunum	meðal	 stjórnvalda	árið	2019	 (Umboðsmaður	barna,	2020)	og	

kom	höfundur	ritgerðarinnar	að	henni.	Kveikjuna	að	þessari	ritgerð	má	rekja	til	starfsins	hjá	

embættinu.		
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2 Þátttaka	barna	í	stjórnsýslunni	
Börn	eru	stór	samfélagshópur	og	njóta	fjölbreyttrar	þjónustu	af	hálfu	ríkis	og	sveitarfélaga.	

Þau	sem	eru	undir	18	ára	aldri	eru	skilgreind	sem	börn	samkvæmt	lögum	og	telja	þau	22%	

þjóðar	(Barnaverndarlög	nr.	80/2002;	Hagstofa	 Íslands,	2020).	 Í	þessum	kafla	verður	fjallað	

um	lýðræði	og	þátttöku	barna	í	samfélaginu	í	sögulegu	samhengi.	Þá	verður	athyglinni	beint	

að	 fræðafólkinu	Roger	Hart,	Harry	Shier	og	Laura	Lundy,	 sem	hafa	greint	ólík	 stig	þátttöku	

barna.	 Að	 lokum	 verður	 fjallað	 um	 þátttöku	 barna	 í	 stjórnkerfinu	 á	 Írlandi	 og	 tengsl	

aðgerðaráætlunar	Íra	við	líkan	Lundy.		

2.1 Hvað	með	börnin?		

Þegar	 lýðræði	 er	 rannsakað	 er	 iðulega	 miðað	 við	 kosningaþátttöku.	 Það	 þykir	 skekkja	

lýðræðislegar	 niðurstöður	 þegar	 ákveðinn	 samfélagshópur	 með	 kosningarétt	 tekur	 ekki	

virkan	þátt	í	kosningum	(Fieldhouse,	Trammer	og	Russel,	2007).	Þá	endurspeglar	niðurstaðan	

ekki	 raunverulega	 samfélagið	 í	 heild	 sinni.	 „Lýðræði	 er	 stjórnskipulag	 þar	 sem	 uppsprettu	

valdsins	má	rekja	til	 fólksins“	ritaði	stjórnmálafræðingurinn	Gunnar	Helgi	Kristinsson,	þegar	

hann	 gerði	 tilraun	 til	 þess	 að	 greina	 hið	 umfangsmikla	 hugtak	 lýðræði.	 Hann	 telur	

birtingarmyndir	 lýðræðisins	 hafa	 verið	 fjölbreyttar	 í	 gegnum	 tíðina.	 Lýðræði	 feli	 þó	 í	 sér	

upplýsta	 þátttöku	 almennings	 þar	 sem	 kjósendur	 hafa	 síðasta	 orðið	 um	 stjórn	 ríkisins	

(Gunnar	H.	K.,	2011).		

Dræm	kosningaþátttaka	ungs	 fólk	 á	 aldrinum	18–25	ára	hefur	 verið	 áhyggjuefni	 og	

fengið	töluverða	umfjöllun	 í	vísindaritum	(Quintelier,	2007;	Ragný	Þ.	G.	og	Sigrún	A.,	2017;	

Fieldhouse,	E.,	Trammer,	M.,	og	Russel,	A.	2007).	Leitast	hefur	verið	eftir	að	svara	því	hvers	

vegna	 ungt	 fólk	 tekur	 síður	 þátt	 í	 kosningum	 en	 aðrir	 aldurshópar.	 Fram	 kemur	 í	 skýrslu	

Norrænu	 ráðherranefndarinnar	 frá	 árinu	 2017	 að	 til	 þess	 að	 auka	 áhrif	 ungs	 fólk	 í	

samfélaginu,	 sé	mikilvægt	 að	 auka	 kosningaþátttöku	 samfélagshópsins;	 því	 á	meðan	 ungt	

fólk	 kýs	 ekki,	 þá	 verði	 ekki	 samfélagslegar	 breytingar	 í	 þeirra	 þágu	 (Norræna	

ráðherranefndin,	2017).		

Á	 Íslandi	 og	 í	 flestum	 lýðræðisríkjum	 miðast	 kosningaréttur	 við	 18	 ára	 aldur	 (The	

Electoral	Knowledge	Network,	2019).	Kosningar	eru	þó	einungis	ein	leið	af	mörgum	til	þess	

að	hafa	áhrif	 á	 samfélagið.	Ef	ungt	 fólk	á	 kosningaaldri	upplifir	 áhrifaleysi,	hvað	upplifa	þá	

börn?	 Árið	 2007	 birti	 stjórnmálafræðingurinn	 Ellen	 Quintelier	 niðurstöður	 rannsóknar	 um	

viðhorf	15–16	ára	barna	til	stjórnmála.	Rannsóknin	byggði	á	spurningakönnun	sem	lögð	var	



	 13	

fyrir	tæplega	9.000	ungmenni	frá	Belgíu	og	Kanada.	Meirihluti	þátttakenda	taldi	að	ungt	fólk	

gæti	ekki	haft	áhrif	á	samfélagið	því	að	hagsmunir	eldri	aldurshópa	hefðu	alltaf	 forgang	og	

síður	 væri	 hlustað	 á	 ungt	 fólk	 í	 pólitískri	 umræðu.	 Auk	 þess	 töldu	 75%	 þátttakenda	 að	

stjórnmálafólk	beitti	sér	ekki	fyrir	málefnum	ungs	fólks	(Quintelier,	2007).		

Í	ofangreindu	endurspeglast	þörfin	á	því	að	tryggja	börnum	rými	í	samfélagsumræðunni	

og	 ákvarðanatöku.	 Ýmsir	 fræðimenn	 hafa	 varpað	 ljósi	 á	 togstreituna	 á	 milli	 tveggja	

sjónarmiða	þegar	kemur	að	börnum.	Annars	vegar	lítur	fólk	á	börn	sem	verandi	(e.	being)	og	

hins	 vegar	 á	 þau	 sem	 verðandi	 (e.	 becoming)	 samfélagsþátttakendur.	 Þegar	 börn	 eru	

skilgreind	 sem	verðandi	þátttakendur	 í	 samfélaginu,	 er	 litið	 svo	á	 að	þau	eigi	 ekki	 að	hafa	

áhrif	á	samfélagið	á	meðan	þau	eru	börn.	Áhrif	og	þátttaka	hefjist	um	leið	og	þau	komast	í	

fullorðinna	manna	tölu.	Það	að	skilgreina	börn	sem	verandi	samfélagsþátttakendur	felur	í	sér	

viðurkenningu	á	því	að	ákvarðanir	hafi	áhrif	á	börn	og	að	þau	eigi	rétt	á	því	að	hafa	áhrif	á	

samfélagið	á	barnsaldri	(Hart,	1992;	Lundy,	2007;	Nigel	og	Smith,	2016).	

Í	 skýrslu	Norrænu	 ráðherranefndarinnar	er	 fjallað	um	þátttöku	barna	 í	 ákvarðanatöku	

stjórnvalda.	Þar	er	minnst	á	að	þátttakan	er	lögbundinn	réttur	barna.	Auk	þess	telja	höfundar	

þátttökuna	bera	með	sér	ýmsa	jákvæða	kosti	(Kjellander,	Jorgensen	og	Rein,	2016,	bls.	8).		

• Ákvarðanatakan	 verður	 betri,	 því	 þegar	 börn	 taka	 þátt	 í	 henni	 þá	 er	 meiri	
meðvitund	um	lífshætti	þeirra.		

• Valdefling	og	virkni	barna	eykst,	því	börn	fá	aukin	tækifæri	til	þess	að	hafa	áhrif	á	

líf	sitt.	Það	tækifæri	er	þegar	lögfest	með	Barnasáttmálanum.		

• Staða	barna	í	samfélaginu	styrkist,	því	þau	öðlast	hæfileika	og	aukið	sjálfstraust	til	

þess	að	standa	fyrir	sínu	í	lífinu.	

• Stjórnarhættir	 breytast,	því	 stjórnsýslan	 verður	 gagnsærri	 og	 opnari	með	 auknu	

samráði.	

• Sjónarmið	barna	skipta	máli,	því	áhrifaríkasta	 leiðin	til	þess	að	vita	hvernig	börn	

vilja	hafa	hlutina	er	að	spyrja	þau	sjálf.			
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2.2 Breytt	staða	barna	í	samfélaginu	

Árið	1909	skrifaði	rithöfundurinn	Ellen	Key	að	20.	öldin	yrði	öld	barnsins.	Hún	taldi	mikilvægt	

að	börn	fengju	tækifæri	til	þess	að	prófa	sig	áfram	í	lífinu	og	væru	ekki	sífellt	vafin	í	bómul.	

Barnasáttmálinn	var	lagður	fyrir	allsherjarþing	Sameinuðu	þjóðanna	áttatíu	árum	seinna,	árið	

1989.	Sáttmálinn	felur	í	sér	alþjóðlega	viðurkenningu	á	réttindum	barna	til	þess	að	hafa	áhrif	

á	eigin	líf.	Börn	eru	nú	í	auknum	mæli	álitin	fullgildir	þátttakendur	í	samfélaginu,	verandi	en	

ekki	eingöngu	samfélagsþegnar	(Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna,	e.d.).	

Barnasáttmálinn	setur	tóninn	fyrir	aðildarríkin.	Nánast	öll	ríki	Sameinuðu	þjóðanna	hafa	

samþykkt	 sáttmálann	 og	 er	 hann	 útbreiddasti	 mannréttindasáttmáli	 heims.	 Íslendingar	

fullgiltu	 sáttmálann	 árið	 1992	 og	 var	 hann	 lögfestur	 hér	 á	 landi	 árið	 2013.	 Ákvæði	

samningsins	á	að	skoða	heildstætt	og	í	honum	er	fjallað	um	víðtæk	réttindi	barna,	t.d.	þegar	

kemur	 að	 félaga-,	 skoðana-,	 tjáningar-	 og	 trúfrelsi	 þeirra.	Allar	 greinar	 sáttmálans	 eru	 jafn	

mikilvægar	en	þó	eru	fjórar	þeirra	oft	nefnd	grundvallarákvæðin,	sem	gott	er	að	hafa	í	huga	

þegar	hinar	greinar	sáttmálans	eru	rýndar	(Umboðsmaður	barna,	e.d.)		

Grundvallarákvæðin	 fjögur	má	 finna	 í	 2.,	 3.,	 6.,	 og	 12.	 gr.	 sáttmálans.	 2.	 gr.	 fjallar	 um	

bann	 við	 mismunun,	 3.	 gr.	 fjallar	 um	 að	 ákvarðanir	 yfirvalda	 sem	 varða	 börn	 skuli	 alltaf	

byggja	á	því	sem	börnunum	er	fyrir	bestu,	6.	gr.	kveður	á	um	rétt	barna	til	lífs	og	þroska	og	

síðast	en	ekki	síst	fjallar	12.	gr.	um	rétt	barna	til	þess	að	láta	í	ljós	skoðanir	sínar	og	hafa	áhrif	

(Umboðsmaður	barna,	e.d.).		

12.	gr.	Samnings	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	
	1.	Aðildarríki	skulu	tryggja	barni	sem	myndað	getur	eigin	skoðanir	rétt	til	að	láta	þær	
frjálslega	 í	 ljós	 í	öllum	málum	sem	það	varða,	og	skal	 tekið	réttmætt	 tillit	 til	 skoðana	
þess	í	samræmi	við	aldur	þess	og	þroska.	

	
	2.	Vegna	þessa	skal	barni	einkum	veitt	tækifæri	til	að	tjá	sig	við	hverja	þá	málsmeðferð	
fyrir	 dómi	 eða	 stjórnvaldi	 sem	 barnið	 varðar,	 annaðhvort	 beint	 eða	 fyrir	 milligöngu	
talsmanns	eða	viðeigandi	 stofnunar,	á	þann	hátt	 sem	samræmist	 reglum	 í	 lögum	um	
málsmeðferð.	

	

Í	 4.	 gr.	 Barnasáttmálans	 (nr.	 19/2013)	 kemur	 fram	 að	 aðildarríki	 skulu	 gera	 allar	

viðeigandi	 ráðstafanir	 á	 sviði	 löggjafar,	 stjórnsýslu	 og	 öðrum	 vettvangi	 til	 að	 ákvæði	

Barnasáttmálans	komi	til	framkvæmda.	Barnaréttarnefnd	Sameinuðu	þjóðanna	hefur	eftirlit	

með	 framkvæmd	 Barnasáttmálans	 í	 aðildarríkjum.	 Athugasemdir	 nefndarinnar	 skipta	

töluverðu	máli	fyrir	túlkun	og	þróun	sáttmálans	og	hefur	hún	gefið	út	almenna	athugasemd	
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sem	fjallar	sérstaklega	um	12.	gr.	Í	ályktuninni	er	meðal	annars	fjallað	um	skyldur	aðildarríkja	

þar	sem	fram	kemur	að	þeim	sé	ætlað	að	leggja	mat	á	og	fjarlægja	þær	hindranir	sem	koma	í	

veg	 fyrir	 að	 12.	 gr.	 sé	 framfylgt.	 Þar	 að	 auki	 kemur	 fram	 að	 aðildarríki	 eigi	 að	 tryggja	

viðeigandi	aðstæður	þar	 sem	börn	 fá	 rými	og	áheyrn	 til	 að	 tjá	 skoðanir	 sínar;	ákvæði	þess	

efnis	 þurfi	 að	 vera	 bundin	 í	 lög,	 reglugerðir	 og	 verklagsreglur	 stofnana	 og	 leggja	 þurfi	

reglulega	 mat	 á	 virkni	 og	 áhrif	 þeirra	 (Barnaréttarnefnd	 Sameinuðu	 þjóðanna,	 2009;	

Umboðsmaður	barna,	2019).		

2.3 Æskileg	þátttaka	barna	að	mati	Norrænu	ráðherranefndarinnar	

Reglubundið	samráð	við	börn	er	fremur	nýtt	af	nálinni	og	miklu	máli	skiptir	að	rétt	sé	staðið	

að	því.	Árið	2016	gaf	Norræna	 ráðherranefndin	út	 skýrslu	 sem	ber	heitið	Norræn	 innsýn	á	

þátttöku	barna	og	ungmenna.	Þar	er	farið	yfir	stöðuna	á	málaflokknum	á	Norðurlöndunum	

og	 gefin	 dæmi	 um	 ýmis	 verkefni	 sem	 hafa	 borið	 árangur.	 Auk	 þess	 voru	 gefnar	 almennar	

leiðbeiningar	um	það	hvernig	skal	standa	að	samráði	við	börn	(Kjellander,	Jorgensen	og	Rein,	

2016).	Samkvæmt	Norrænu	ráðherranefndinni	á	þátttaka	barna	að	vera:		

1. Gagnsæ	og	upplýsandi	(e.	transparent	and	informative)	

Börn	eiga	að	geta	nálgast	allar	mikilvægar	upplýsingar	auðveldlega.		

2. Valkostur	(óþvinguð)	(e.	voluntary)	

Börn	eiga	að	 fá	val	um	það	hvort	þau	 taki	þátt	 í	 samráði	og	þurfa	ekki	að	koma	
skoðunum	sínum	á	framfæri	ef	þau	vilja	það	ekki.	

3. Byggð	á	virðingu	(e.	respectful)	

Fullorðnum	ber	að	virða	skoðanir	barna.	Börn	þurfa	auk	þess	að	hafa	svigrúm	til	
þess	að	eiga	frumkvæði	að	nýjum	verkefnum.		

4. Viðeigandi	(e.	relevant)	

Samráð	við	börn	þarf	að	fjalla	um	eitthvað	sem	skiptir	þau	raunverulegu	máli	og	
leita	svara	í	eigin	reynslu.	

5. Barnvæn	(e.	child-friendly)	

Aðlaga	þarf	aðstæður	og	verklag	að	börnum.	
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2.4 Samráðslíkön	fræðimanna	

Nokkrir	fræðimenn	hafa	þróað	líkön	til	að	greina	þátttöku	barna	í	ákvarðanatöku,	og	má	þar	

nefna	Hart,	Shier	og	Lundy.	Hér	verður	fjallað	um	þátttökulíkön	þeirra.	Aðaláhersla	er	á	líkan	

Lundy,	þar	sem	hennar	fræði	eru	 leiðarljós	rannsakanda	í	rýnihóparannsókn	ritgerðarinnar.	

Þó	er	auk	þess	ýmislegt	í	fræðum	Hart	og	Shier	sem	varpar	mikilvægu	ljósi	á	málefnið.	Hart	

var	brautryðjandi	á	sviði	samfélagslegrar	þátttöku	barna	og	Shier	hefur	talsvert	ólíka	nálgun,	

samanborið	við	Lundy,	sem	vert	er	að	hafa	í	huga.		

2.4.1	Þátttökustigi	Roger	Hart	

Eitt	 þekktasta	 og	 elsta	 fræðilíkanið	 varðandi	 samfélagslega	 þátttöku	 barna	 kemur	 frá	

fræðimanninum	 Roger	 Hart	 (Hart,	 2008;	 Shier,	 2001).	 Hann	 mótaði	 líkanið	 sitt	 útfrá	

þátttökustiga	Sherry	Arnstein.	Stigi	Arnstein	mælir	þátttöku,	valdeflingu	og	lýðræði	en	stiga	

Harts	er	sérstaklega	ætlað	að	greina	samfélagslega	þátttöku	barna	 (Hart,	1992).	 Í	greininni	

Children’s	Participation:	From	Tokenism	To	Citizenship	skilgreinir	Hart	þátttöku	sem	ferli	þar	

sem	 ákvarðanir	 eru	 teknar	 í	 samráði	 við	 þá	 sem	 niðurstaðan	 hefur	 áhrif	 á.	 Átta	 þrepa	

þátttökustiga	 Harts	 er	 skipt	 í	 tvennt,	 á	 fyrstu	 þremur	 þrepunum	 á	 sér	 engin	 raunveruleg	

þátttaka	stað	en	eftir	því	sem	ofar	er	farið,	því	umfangsmeiri	er	þátttaka	barna	(Hart,	1992).	

Á	 fyrsta	 þrepinu	 er	 ráðskast	 með	 börn	 og	 þau	 notuð	 til	 þess	 að	 koma	 skoðunum	

fullorðins	 fólks	á	 framfæri,	 t.d.	 látin	standa	með	skilti	 sem	ber	skilaboð	sem	þau	skilja	ekki	

eða	hafa	 engar	 forsendur	 til	 að	 taka	 afstöðu	 til.	 Á	 öðru	þrepinu	 eru	börn	höfð	 til	 skrauts,	

fengin	til	þess	að	syngja,	dansa	eða	vera	á	staðnum	en	ráða	engu,	hafa	ekkert	að	segja	um	

skipulagningu	viðburðarins	og	hafa	jafnvel	ekki	fengið	neinar	upplýsingar	um	tilgang	hans.	Á	

þriðja	 þrepi	 er	 þátttaka	 barna	 einungis	 táknræn	 og	 einkennist	 því	 af	 sýndarsamráði	 (e.	

tokenism).	 Þegar	 sýndarsamráð	 á	 sér	 stað	 fá	 börn	 ekki	 raunverulegt	 tækifæri	 til	 þess	 að	

mynda	sér	skoðun	eða	velja	hvernig	þau	tjá	hana.	Skoðanir	barna	eru	ekki	teknar	til	skoðunar	

og	þátttaka	barna	er	 fyrst	og	fremst	 ljósmyndatækifæri	eða	sýndarmennska	fyrir	 fullorðna.	

Hart	telur	að	börn	átti	sig	oft	á	því	sjálf	þegar	sýndarsamráð	á	sér	stað	(Hart,	1992).	

Hart	fjallar	í	grein	sinni	(1992)	um	fjögur	undirstöðuatriði	sem	hann	telur	nauðsynleg	

til	 þess	 að	 ná	 fram	 raunverulegri	 þátttöku	 barna.	 Þrep	 fjögur	 til	 átta	 eiga	 þessi	

undirstöðuatriði	sameiginleg.	Mikilvægt	er	að	börnin:	

1. skilji	tilgang	verkefnisins	

2. viti	hver	tók	ákvörðun	um	aðkomu	þeirra	og	hvers	vegna	
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3. gegni	mikilvægu	hlutverki	(ekki	táknrænu)	

4. vilji	taka	þátt	eftir	að	hafa	fengið	nægar	upplýsingar	um	verkefnið	

	

Á	fjórða	þrepi	er	börnum	boðið	að	taka	þátt	í	verkefni	eftir	að	hafa	fengið	útskýringar	

á	 því.	Á	 því	fimmta	taka	 börnin	þátt	 í	 verkefni	 sem	 er	 skipulagt	 og	 rekið	 af	 fullorðnu	 fólki.	

Skoðanir	 barna	 fá	 mikið	 vægi	 og	 börnin	 eru	 upplýstir	 þátttakendur	 í	 ferlinu	 öllu.	Á	sjötta	

þrepi	er	verkefni	unnið	að	frumkvæði	fullorðinna	en	börnin	sitja	við	sama	borð	og	taka	þátt	í	

ákvarðanatöku.	 Á	 sjöunda	 þrepinu	 hafa	 börn	 frumkvæði,	 taka	 ákvarðanir	 og	 sjá	 um	

framkvæmd	verkefnisins.	Á	því	áttunda	hafa	börn	einnig	frumkvæði	en	ákvarðanir	eru	teknar	

á	jafningjagrundvelli	með	fullorðnu	fólki	(Hart,	1992).	

	

Mynd	1.	Þátttökustigi	Roger	Hart	(1992)	

Þátttökustiginn	 hefur	 oft	 verið	 túlkaður	 á	 þann	 hátt	 að	 efsta	 þrepið	 sé	 hin		

„fullkomna“	þátttaka	barna	 í	samfélaginu.	Hins	vegar	verður	að	 líta	 til	þess	að	raunveruleg	

þátttaka	barna	er	aðstæðubundin.	Það	sem	virkar	í	einu	samhengi,	virkar	ekki	endilega	í	öðru	
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(Shier,	2001).	Það	fer	eftir	vettvangi	hvernig	samráð	hentar	best.	Ef	að	nefndir	Alþingis	vilja	

til	dæmis	fá	álit	barna	er	ekki	hægt	að	ætlast	til	þess	af	börnum	að	þau	sjálf	fái	hugmyndina	

að	samráðinu	á	sama	tíma	og	framkvæmi	hana.		

Fræðimenn	hafa	bent	á	ýmsa	ágalla	þátttökustiga	Harts	og	þróað	ný	líkön	sem	skýra	

þátttöku	 barna	 í	 kjölfarið	 (Lundy,	 2018;	 Thomas,	 2002;	 Shier,	 2001).	 Hart	 hefur	 sjálfur	

viðurkennt	að	þátttökustiginn	sé	barn	síns	tíma	og	að	nauðsynlegt	sé	að	nýjar	kenningar	líti	

dagsins	 ljós	 með	 aukinni	 þekkingu	 fræðimanna	 á	 sviðinu.	 Hart	 ruddi	 brautina	 og	 hans	

hugmyndir	hafa	verið	upphafspunktur	margra	annarra	kenningasmiða	(Hart	,	2008).	

Fyrstu	þrjú	þrepin	í	stiga	Hart	eiga	að	sýna	andhverfu	raunverulegrar	þátttöku.	Laura	

Lundy,	einn	helsti	sérfræðingur	samtímans	í	samfélagslegri	þátttöku	barna,	hefur	bent	á	að	

þegar	fólk	hræðist	mistök	um	of,	geti	það	orðið	til	þess	að	börn	fái	færri	tækifæri	til	þess	að	

taka	þátt	en	annars.	Hættan	er	sú	að	stofnanir	hræðist	að	vera	sakaðar	um	sýndarsamráð	og	

ákveði	því	að	taka	ekki	skrefið	í	átt	að	meiri	þátttöku	barna.		

Samkvæmt	Lundy	er	það	almennt	viðurkennt	innan	fræðasamfélagsins	að	upplifun	af	

sýndarsamráði	 hafi	 neikvæð	 áhrif	 á	 börn	 til	 lengri	 tíma	 litið.	 Það	 hafi	 ekki	 góð	 áhrif	 á	

framtíðar-þátttöku	einstaklinga	að	upplifa	áhrifaleysi	þegar	leitað	er	eftir	sjónarmiði	þeirra	í	

fyrsta	skipti.	Hins	vegar	megi	ekki	líta	svo	á	að	þátttaka	barna	megi	ekki	vera	neitt	annað	en	

fullkomin,	því	hún	sé	það	sjaldnast.	Lundy	bendir	á	að	það	sé	alltaf	hægt	að	gera	betur,	t.d.	

með	því	að	fá	fleiri	börn	til	þátttöku	og	vinna	meira	með	þeim.	Það	sé	ekki	til	ein	rétt	leið	til	

þess	að	auka	áhrif	barna	og	einhversstaðar	verði	að	byrja	(Lundy,	2018	).	

Lundy	 telur	 hugtakið	 sýndarsamráð	 vandmeðfarið;	 það	 eigi	 vissulega	 að	 vanda	 til	

verka,	 en	ekki	 á	 kostnað	þess	 að	börn	 fái	 að	 taka	þátt	 að	einhverju	 leyti.	 Lundy	ber	þetta	

saman	 við	 rétt	 barna	 til	 menntunar.	 Hún	 segir	 æskilegra	 að	 mennta	 börn	 eins	 vel	 og	

aðstæður	 bjóða	 uppá,	 frekar	 en	 að	 sleppa	 því	 alveg;	 og	 að	 sama	 gildi	 um	 samfélagslega	

þátttöku.	 Lundy	 þykir	 ekki	 réttlætanlegt	 að	 skerða	 lögbundinn	 þátttökurétt	 barna	 á	 þeim	

forsendum	að	hugsanlega	sé	ekki	fullkomlega	að	verki	staðið.	Stofnanir	verði	að	fá	tækifæri	

til	þess	að	feta	sig	í	áttina	að	raunverulegri	og	æskilegri	þátttöku	barna	(Lundy,	2018	).		

Kosturinn	 við	 þátttökustiga	 Hart	 er	 að	 mati	 höfundar	 sá	 að	 hann	 er	 eina	

samráðslíkanið	sem	sýnir	myndrænt	hvað	getur	farið	úrskeiðis	 í	samráði	við	börn.	Þó	gætu	

þessi	þrep	verið	túlkuð	á	villandi	máta;	að	allir	þurfi	að	byrja	á	fyrsta	þrepi	og	vinna	sig	upp	
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stigann.	Fjölbreyttar	aðstæður	kalla	hinsvegar	á	ólíkt	samráð	og	sníða	verður	stakk	eftir	vexti	

(og	gerð).		

2.4.2	Þátttökuþrep	Harry	Shier	

Fræðimaðurinn	Harry	Shier	(2001)	skilgreindi	ákveðin	þátttökuþrep	í	átt	að	markmiði	12.	gr.	

Barnasáttmálans.	Með	þátttökuþrepunum	varpar	hann	ljósi	á	hvað	þurfi	að	vera	til	staðar	til	

þess	að	ná	markmiðum	12.	greinarinnar	og	umfram	það	sem	segir	í	Barnasáttmálanum.	Því	

ofar	 sem	 komist	 er	 í	 þrepakerfi	 Shier,	 því	 meira	 samráð	 á	 sér	 stað	 á	 milli	 fullorðinna	 og	

barna.	Það	sem	aðgreinir	kerfi	Shier	frá	þátttökustiga	Hart	er	að	ekkert	þrepanna	í	hans	kerfi	

felur	 í	 sér	neikvætt	samráð	við	börn,	 líkt	og	 fyrstu	þrjú	þrepin	hjá	Hart.	Þrep	Shier	skiptast	

niður	í	fimm	áfanga:		

1. hlustað	er	á	börn,	

2. börn	fá	stuðning	við	að	koma	sjónarmiðum	sínum	á	framfæri,	

3. skoðanir	barna	hafa	vægi	í	ákvarðanatöku,	

4. börn	taka	þátt	í	ákvarðanatöku,	

5. börn	deila	ábyrgð	og	valdi	við	ákvarðanatöku	með	fullorðnum.	

	

Hver	og	einn	áfangi	hjá	Shier	inniheldur	þrjár	spurningar.	Sú	fyrsta	snýr	að	því	hvort	að	

fullorðna	 fólkið	 sem	 hefur	 valdið	 sé	 tilbúið	 til	 þess	 að	 leyfa	 börnum	 að	 taka	 þátt.	 Önnur	

spurningin	snýr	að	möguleikum	sem	felast	í	samráðinu	og	þriðja	fjallar	um	stefnubreytingar	

og	skyldur	skipulagsheildanna	til	þess	að	vera	í	öflugu	samráði	við	ungt	fólk	(Shier,	2001).		
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Mynd	2.	Þátttökuþrep	Harry	Shier	(2001)1	

	 Ferli	 Shier	hefst	 í	efsta	 reitnum	til	 vinstri	á	myndinni	hér	að	ofan.	Þegar	búið	er	að	

uppfylla	 byrjun,	 tækifæri	 og	 skuldbindingu	 í	 fyrstu	 þremur	 þrepunum,	 þá	 hefur	

skipulagsheild	 staðist	 12.	 gr.	 Barnasáttmálans	 um	 þátttökurétt	 barna	 (rauði	 stjörnumerkti	

reiturinn	 á	 myndinni).	 Fjórða	 og	 fimmta	 þrep	 er	 því	 umfram	 þær	 skyldur	 sem	

Barnasáttmálinn	felur	í	sér	(Harry	Shier,	2001).		

																																																								
1	Stuðst	við	þýðingu	Önnu	Sigurjónsdóttur	(2017).		
Hér	 hefur	 þrepum	Harry	 Shier	 verið	 snúið	 við,	 fyrsta	 skrefið	 er	 í	 neðsta	 reit	 til	 vinstri	 í	 upprunalegri	mynd.	
Höfundur	ritgerðar	taldi	auðveldara	að	lesa	úr	þrepakerfinu	líkt	og	það	stendur	hér.	Engu	efnislegu	hefur	verið	
breytt.		
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Auk	fræðilíkansins	hefur	Harry	Shier	gefið	út	ýmsar	ráðleggingar	til	valdhafa	sem	leita	

eftir	samráði	við	börn.	Til	þess	að	vita	hvernig	gott	samráð	lítur	út,	getur	verið	hjálplegt	að	

skilja	hið	andstæða;	hvers	konar	 samráð	er	óæskilegt?	Árið	1998	skrifaði	Harry	Shier	grein	

þar	 sem	 hann	 fjallaði	 meðal	 annars	 um	 óæskilegt	 samráð	 við	 börn	 og	 nefndi	 dæmi.	 Þar	

greindi	 hann	 meðal	 annars	 frá	 sex	 atriðum	 sem	 hann	 taldi	 iðulega	 fara	 úrskeiðis	 þegar	

fullorðnir	leita	ráða	hjá	börnum	(Shier,	1998).	Þessi	atriði	voru	eftirfarandi:		

1. fullorðnir	 spyrja	 leiðandi	 spurninga	 og	 leita	 aðeins	 eftir	 svörum	 sem	 þeir	 vilja	

heyra	

2. fullorðnir	heyra	einungis	þau	svör	barnanna	sem	þeir	vilja	heyra	
3. fullorðnir	spyrja	spurninga	sem	börnin	geta	ekki	sett	í	samhengi	

4. fullorðnir	 leita	 eftir	 ráðgjöf	 barnanna,	 en	 vilja	 ekkert	 aðhafast	 með	

niðurstöðurnar	

5. fullorðnir	spyrja	hvaða	aðstöðu	og	aðbúnað	börnin	vilja	hafa,	meðvitaðir	um	að	

enginn	fjárhæð	sé	ætluð	til	að	betrumbæta	aðstæður	barnanna	

6. fullorðnir	hætta	við	hugmyndina	ef	hún	fer	ekki	á	þann	veg	sem	þeir	óskuðu	eftir.	

Nálgun	 Shier	 hentar	 vel	 þegar	 kanna	 á	 hvernig	 skipulagsheildum	 gengur	 að	 eiga	 í	

samráði	við	börn.	Spurningar	hans	eru	gerðar	til	þess	að	spyrja	starfsfólk	skipulagsheilda,	en	

ekki	börnin	sjálf.	Nálgun	hans	gæti	að	auki	komið	að	notum	fyrir	stofnanir	sem	vilja	sjá	hvar	

þær	standa	og	jafnvel	taka	næstu	skref.	Hún	sýnir	hvaða	skref	eru	rökrétt	 í	 framhaldinu	og	

hvað	 þarf	 að	 vera	 til	 staðar	 til	 að	 uppfylla	 12.	 gr.	 Barnasáttmálans.	 Ætlun	 Shier	 er	 að	

þátttökuþrepin	 hjálpi	 til	 við	 gerð	 aðgerðaráætlunar	 varðandi	 þátttöku	barna	 (Shier,	 2001).	

Hins	 vegar	 er	 hæpið	 að	 börn	 sem	 eru	 þátttakendur	 í	 samráðinu	 sé	 fullkomlega	 ljóst	 hvar	

samráðsaðili	er	staddur	í	líkaninu.	Þó	er	æskilegt	að	börn	átti	sig	á	því	hvernig	samráðsferlið	

fer	 fram	 (Kjellander,	 Jorgensen	 og	 Rein,	 2016).	 Stuðst	 var	 við	 þátttökuþrep	 Shier	 við	 gerð	

spurningalista	 sem	 sendur	 var	 út	 á	 sveitarfélög	 og	 varðar	 stöðu	 ungmennaráða.	 Nánar	 er	

fjallað	um	það	í	köflunum	aðferðafri	og	niðurstöður.	

2.4.3	Þátttökulíkan	Laura	Lundy	

Laura	 Lundy	 heldur	 því	 fram	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 12.	 gr.	 Barnasáttmálans	 sé	 ein	 sú	 allra	

umtalaðasta	 grein	 sáttmálans,	 sé	 hún	 á	 sama	 tíma	 misskildasta	 greinin.	 Máli	 sínu	 til	

stuðnings	 nefnir	 hún	 að	orðræðan	 í	 kringum	12.	 greinina	 snúi	 oft	 að	 því	 að	 veita	 börnum	
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rödd.	 Það	 að	 gefa	 barni	 færi	 á	 því	 að	 tjá	 sig	 tryggir	 þó	 ekki	 að	 réttmætt	 tillit	 sé	 tekið	 til	

skoðana	þess.	Á	hvaða	vettvangi	er	barnið	að	 tjá	 sig?	Hver	er	að	hlusta?	Og	hvaða	áhrif	 á	

rödd	barnsins	að	hafa?	Allir	þessir	þættir	skipta	einnig	máli	(Lundy,	2007).	

	 12.	 gr.	 Barnasáttmálans	 kveður	 á	 um	að	 réttmætt	 tillit	 sé	 tekið	 til	 skoðana	barna	 í	

samræmi	við	aldur	og	þroska.	Auk	þess	ber	að	líta	á	Barnasáttmálann	í	heild	sinni	til	þess	að	

öðlast	 fullan	 skilning	 á	 því	 hver	 umsvif	 12.	 greinarinnar	 séu.	 Lundy	 telur	 fimm	 greinar	

sáttmálans	sérstaklega	þýðingarmiklar	við	túlkun	12.	gr.	Þær	eru	2	gr.	(bann	við	mismunun),	

3.	gr.	(það	sem	er	barninu	fyrir	bestu),	5.	gr.	(ábyrgð	foreldra),	13.	gr.	(tjáningarfrelsi)	og	19.	

gr.	(uppeldi	og	þroski)	(Lundy,	2007).		

Líkan	Lundy	er	mælitæki	á	samráð	við	börn.	Það	kynnir	til	sögunnar	hvað	þarf	að	vera	

til	staðar	svo	að	börn	geti	raunverulega	látið	skoðanir	sínar	í	ljós	og	haft	áhrif.	Með	líkaninu	

er	hægt	að	meta	áhrif	barna	með	því	að	líta	til	ákveðinna	atriða	í	samráðinu.	Í	stað	þess	að	

líta	á	12.	gr.	Barnasáttmálans	einungis	útfrá	mikilvægi	þess	að	börn	hafi	 rödd,	þá	er	einnig	

litið	til	þriggja	annarra	þátta	til	viðbótar:	áheyrnar,	vettvangs	og	áhrifa.	Vettvangur	og	rödd	

gefa	 börnum	 færi	 á	 að	 tjá	 skoðanir	 sínar	 en	 áheyrn	 og	 áhrif	 gefa	 skoðunum	 vægi	 (Lundy,	

2007).		

Rödd	 (e.	voice)	 felur	 í	 sér	að	börnum	séu	veittar	þær	upplýsingar	sem	nauðsynlegar	

eru	til	þess	að	þau	geti	tjáð	skoðanir	sínar.	Upplýsa	þarf	börn	um	að	þeim	sé	frjálst	að	taka	

þátt	en	þurfi	þess	ekki.	Þá	þurfa	þau	að	hafa	frelsi	til	þess	að	tjá	sig	á	þann	máta	sem	hentar	

þeim	best.	Ef	börn	þurfa	aðstoð	við	tjáningu,	ber	að	veita	þeim	hana	(Lundy,	2007).	

Vettvangur	(e.	space)	felur	í	sér	að	leitað	sé	með	virkum	hætti	eftir	skoðunum	barna,	

gripið	sé	til	aðgerða	til	að	tryggja	að	öll	börn	geti	tekið	þátt	og	fái	öruggt	rými	til	þess	að	tjá	

skoðanir	sínar.	Stundum	gæti	verið	þörf	á	því	að	veita	börnum	færi	á	því	að	koma	skoðunum	

sínum	 á	 framfæri	 nafnlaust,	 t.d.	 rafrænt.	 Vettvang	 þarf	 að	 skoða	 sérstaklega	 með	 2.	 gr.	

Barnasáttmálans	í	huga.	Þar	kemur	fram	að	öll	börn	skuli	njóta	réttinda	án	tillits	til	kynþáttar,	

litarháttar,	kynferðis,	tungu,	trúar,	stjórnmálaskoðana,	ætternis,	fötlunar,	félagslegrar	stöðu	

eða	annarra	aðstæðna	þeirra	eða	stöðu	og	athafna	foreldra.	Mikilvægt	er	að	öll	börn	fái	að	

tjá	sig,	án	mismununar	(Lundy,	2007).	

Áheyrn	(e.	audience)	felur	í	sér	að	skoðunum	barna	sé	miðlað	til	aðila	sem	beri	ábyrgð	

á	því	að	taka	tillit	 til	þeirra.	Ekki	er	nóg	að	hlustað	sé	á	það	sem	börnin	hafa	fram	að	færa	

heldur	 er	 nauðsynlegt	 að	 skoðanir	 barna	 hafi	 raunverulegt	 vægi.	 Ferli	 verður	 að	 vera	 til	
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staðar	sem	tryggir	miðlun	á	skoðunum	barna.	Þá	skal	það	líka	tryggt	að	áheyrandi	hafi	vald	til	

þess	að	taka	ákvarðanir	(Lundy,	2007).	

Áhrif	(e.	influence)	fela	í	sér	að	tekið	sé	tillit	til	skoðana	barna	og	brugðist	við	þeim	þar	

sem	það	á	við.	Ferli	þurfa	að	vera	til	staðar	sem	tryggja	að	tekið	sé	mark	á	skoðunum	barna.	

Börnin	þurfa	að	fá	endurgjöf	sem	gerir	þeim	kleift	að	skilja	grundvöll	þeirra	ákvarðana	sem	

teknar	hafa	verið	(Lundy,	2007).	

Neðangrein	mynd	er	samantekt	á	helstu	atriðum	sem	Lundy	telur	nauðsynlegt	að	séu	

til	staðar	svo	að	raunverulegt	samráð	eigi	sér	stað.		

	
	

Mynd	3.	Líkan	Laura	Lundy	(2007)2	

Þegar	 horft	 er	 til	 þeirra	 þriggja	 líkana	 sem	hér	 hafa	 verið	 kynnt	 til	 sögunnar	 þá	 sker	 líkan	

Lundy	sig	úr	að	því	leyti	að	ekki	er	um	ákveðin	þrep	að	ræða.	Engin	afstaða	er	tekin	til	þess	

hvaða	þáttur	 í	 samráðinu	er	nauðsynleg	undirstaða	þess	næsta.	Líkan	Lundy	er	öllu	heldur	

																																																								
2	Stuðst	er	við	þýðingu	frá	embætti	umboðsmanns	barna	(2019).	



	 24	

leiðbeinandi	um	þá	grundvallarþætti	sem	horfa	þarf	 til	þegar	haft	er	samráð	við	börn.	Auk	

þess	er	hennar	 líkan	þannig	uppbyggt	að	mögulegt	er	að	spyrja	börn	út	 í	þeirra	upplifun	af	

samráði	 við	 stjórnvöld	 miðað	 við	 þættina	 fjóra	 sem	 sýndir	 eru	 í	 ofangreindri	 mynd.	 Í	

eigindlegu	 rannsókn	 ritgerðarinnar	 var	 það	 gert	 og	 þátttakendur	 spurðir	 spurninga	 á	 borð	

við:	Fannst	ykkur	þið	nægilega	upplýst	um	málefnið	sem	þið	áttuð	að	taka	afstöðu	til?	Hverjir	

hlustuðu	á	skoðanir	ykkar?	Hvernig	kom	það	til	að	þið	byrjuðuð	í	ráðinu?		

Írland	og	líkan	Lundy		

Írland	 er	 mjög	 framsækið	 þegar	 kemur	 að	 þátttöku	 barna	 í	 stjórnsýslunni.	 Árið	 2015	

samþykktu	 Írsk	 stjórnvöld	 aðgerðaráætlun	um	 samráð	 við	börn	og	ungmenni	 til	 fimm	ára.	

Þar	 með	 varð	 Írland	 fyrsta	 landið	 í	 Evrópu	 til	 þess	 að	 koma	 slíkri	 áætlun	 á	 laggirnar.	

Meginundirstaða	áætlunarinnar	er	Barnasáttmálinn	(Eurochild,	2015).		

Áætlunin	var	unnin	af	ungmenna-	og	barnamálaráðuneyti	landsins	(e.	Department	of	

Children	 and	 Youth	 Affairs)	 og	 hefur	 áhrif	 á	 flestar	 stofnanir,	 ráðuneyti	 og	 sveitarfélög.	

Aðalmarkmið	áætlunarinnar	er	að	auka	áhrif	barna	í	ákvarðanatöku	sem	varðar	nærumhverfi	

þeirra,	 skólakerfið,	 heilbrigðiskerfið,	 félagslega	 þjónustu	 og	 réttarkerfið	 í	 landinu.	

Aðalmarkhópur	 áætlunarinnar	 eru	 börn	 (0	 til	 18	 ára),	 en	 áætlunin	 tekur	 þó	 einnig	 til	

aldurshópsins	18	 til	24	ára.	Önnur	markmið	áætlunarinnar	eru	m.a.	að	þróa	námsefni	 fyrir	

sérfræðinga	sem	starfa	með	og	fyrir	hönd	barna	og	ungs	fólks	og	samþætta	þátttöku	barna	

og	ungs	 fólks	 í	 stefnumótun,	 rannsóknum	og	þróun	 löggjafar	 (Department	of	Children	and	

Youth	Affairs,	2015).		

Írsk	 stjórnvöld	 fjalla	 um	 nokkur	 undirstöðuatriði	 þegar	 kemur	 að	 þátttökuáætlun	

þeirra.	Þar	kemur	meðal	annars	fram	að	það	beri	að	líta	á	samráð	við	börn	sem	ferli	en	ekki	

einstaka	atburði,	það	þurfi	að	verja	tíma	og	aðföngum	í	samráðið.	Þá	sé	mikilvægt	að	börnin	

séu	nægilega	upplýst	um	málsatvik	svo	þau	geti	myndað	sér	sjálfstæða	skoðun	á	málinu	sem	

um	ræðir.	Einnig	skipti	máli	að	upplýsa	börn	um	takmörk	samráðsins,	hvernig	skoðanir	þeirra	

verða	notaðar	og	hvort	þær	höfðu	áhrif	eftir	að	samráðið	á	sér	stað	(Department	of	Children	

and	Youth	Affairs,	2018).		

Við	gerð	áætlunarinnar	var	framkvæmd	rannsókn	þar	sem	börn	voru	spurð	út	í	líf	sitt	

á	 Írlandi,	 þau	 spurð	 hvað	 væri	 gott	 og	 hvað	 mætti	 bæta.	 Niðurstaða	 barnanna	 hafði	

stefnumótandi	 áhrif	 á	 aðgerðaráætlunina.	 Írsk	 stjórnvöld	 styðjast	 einnig	 við	 þátttökulíkan	

Laura	Lundy	við	framkvæmd	áætlunarinnar.	Þátttökulíkanið	er	notað	sem	greiningartæki	til	
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þess	að	meta	hvort	samráð	við	börn	 í	ólíkum	stofnunum	innan	stjórnkerfisins	sé	viðunandi	

(Department	of	Children	and	Youth	Affairs,	2015).		

Endurmat	á	árangri	er	framkvæmt	reglulega	og	síðast	var	framkvæmt	endurmat	árið	

2018.	 Var	 þar	 staðhæft	 að	 93%	markmiða	 væru	 komin	 í	 réttan	 farveg.	 Hverju	markmiði	 í	

aðgerðaráætluninni	fylgja	aðgerðir.	Fram	kemur	í	áætluninni	hvað	hver	og	ein	skipulagsheild	

þarf	að	uppfylla	af	markmiðum	og	fylgjandi	aðgerðum.	Má	þar	nefna	að	eitt	markmið	er	að	

skipulagsheild	ráðfæri	sig	við	börn	varðandi	málefni	eða	stefnu	sem	hefur	áhrif	á	líf	þeirra.	Í	

aðgerðum	markmiðsins	er	það	nánar	 skilgreint,	 t.d.	þykir	æskilegt	að	 ræða	við	börn	þegar	

ræða	 á	 nærumhverfið	 og	 efnahag.	 Annað	 dæmi	 um	 aðgerð	 er	 að	 börn	 komi	 að	

skipulagningu,	 þróun,	 framkvæmd	og	mati	 á	 þjónustu	 sem	þeim	 er	ætlað	 (Department	 of	

Children	 and	 Youth	 Affairs,	 2018).	 Hér	 að	 neðan	 er	 dæmi	 um	markmið	 úr	 áætluninni	 og	

aðgerðir	til	að	ná	því	markmiði.	

	

Markmið:		

• Skipulagsheildin	ráðfærir	sig	við	börn	og	ungt	fólk	um	málefni	og	stefnu	sem	hefur	
áhrif	á	þeirra	líf.		

	

Aðgerðir:		

• Framkvæmd	var	endurskoðun	á	þátttökuaðferðum	skipulagsheildarinnar.	

• Skipulagsheildin	hefur	 samráð	við	börn	og	ungmenni	þegar	það	þykir	viðeigandi.	

Þetta	 er	 gert	 með	 stuðningi	 og	 í	 samráði	 við	 aðrar	 skipulagsheildir	 innan	

stjórnsýslunnar.		

• Samráð	 er	 við	 nefndir	 og	 ungmennaráð	 barna	 við	 áætlanagerðir	 sem	 varða	

efnahag,	samfélag	og	nærumhverfi.	

• Börn	 og	 ungt	 fólk	 eru	 viðurkennd	 sem	 hagsmunaaðilar	 í	 endurbættu	
skipulagningarferli.	 Ferlið	 hefur	 verið	 mótað	 til	 þess	 að	 tryggja	 þátttöku	 og	

upplýsingagjöf	til	barna.		

• Börn	og	ungt	fólk	koma	að	skipulagningu,	þróun,	framkvæmd	og	mati	á	þjónustu	

sem	þeim	er	ætluð.		
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2.5 Samantekt	og	mat	höfundar	

Barnasáttmálinn	er	útbreiddasti	mannréttindasáttmáli	heims	 (Umboðsmaður	barna,	e.d.).	 Í	

stjórnkerfinu	á	 Íslandi	er	 litið	á	börn	 sem	þátttakendur	 í	 samfélaginu	og	hefur	það	viðhorf	

verið	lögfest	með	Barnasáttmálanum.	Í	ályktun	barnaréttarnefndar	Sameinuðu	þjóðanna	um	

12.	 gr	 Barnasáttmálans	 kemur	 fram	 að	 aðildarríki	 eigi	 að	 tryggja	 viðeigandi	 aðstæður	 þar	

sem	 börn	 fá	 rými	 og	 áheyrn	 til	 að	 tjá	 skoðanir	 sínar	 (Barnaréttindanefnd	 Sameinuðu	

þjóðanna,	 2009;	 Umboðsmaður	 barna,	 2019).	 Norræna	 ráðherranefndin	 hefur	 gefið	 út	

leiðbeiningar	um	æskilegt	samráð	við	börn	og	þar	kemur	m.a.	fram	að	samráðið	þurfi	að	vera	

byggt	á	virðingu,	vera	gagnsætt	og	upplýsandi,	valkostur,	vera	barnvænt	og	miða	að	þeirra	

reynsluheim	 (Kjellander,	 Jorgensen	 og	 Rein,	 2016).	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 börn	 og	

ungmenni	upplifa	áhrifaleysi	og	trúa	því	ekki	að	þau	geti	haft	áhrif	á	samfélagið,	m.a.	vegna	

þess	að	hagsmunir	eldri	aldurshópa	njóti	forgangs	(Quintelier,	2007).		

Í	kaflanum	voru	líkön	þriggja	fræðimanna	verið	kynnt	til	sögunnar.	Þátttökustigi	Hart	

er	elstur	þeirra	og	hefur	verið	upphafspunktur	annarra	kennismiða	(Hart,	2008;	Shier,	2001).	

Líkön	 Lundy	og	 Shier	 eiga	 það	 sameiginlegt	 að	 varpa	 ljósi	 á	 það	 sem	þarf	 að	hafa	 hugfast	

þegar	kemur	að	samráði	við	börn.	Þau	eru	hins	vegar	afar	ólík	að	mörgu	leyti	og	hægt	er	að	

beita	þeim	á	ólíkan	máta.	Báðum	líkönum	er	beitt	í	ritgerðinnni,	stuðst	var	við	þátttökuþrep	

Shier	 við	 spurningalistann	 sem	 greint	 er	 frá	 í	 aðferðafræðikaflanum	 en	 líkan	 Lundy	 er	

undirstaða	rýnihóparannsóknarinnar	og	hluti	af	rannsóknarspurningu	ritgerðarinnar.		
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3 Staðan	á	Íslandi	
Viðhorf	ungs	fólks	á	Íslandi	til	pólitískrar	þátttöku	hafa	lítið	verið	rannsökuð.	Árið	2017	var	þó	

framkvæmd	 eigindleg	 og	 megindleg	 rannsókn	 á	 málefninu.	 Í	 rannsókninni	 var	 hugtakið	

pólitísk	 þátttaka	 bæði	 notað	 yfir	 pólitíska	 félagsþátttöku	 (t.d.	 berjast	 fyrir	 ákveðnum	

málefnum	 utan	 stofnana)	 og	 pólitíska	 stjórnmálaþátttöku	 (t.d.	 kjósa	 og	 taka	 þátt	 í	

stjórnmálaflokki).	 Niðurstöður	 einstaklingsviðtalanna	 sýndu	 að	 ungt	 fólk	 fagnaði	 þeim	

tækifærum	sem	ungu	fólki	á	Íslandi	býðst,	eins	og	þátttaka	í	ungmennaráðum,	en	fannst	þó	

skortur	á	stjórnmálavettvangi	og	tækifærum	fyrir	ungt	fólk	til	að	hafa	áhrif.	Þau	kölluðu	eftir	

því	 að	 leitað	 væri	 í	 auknum	 mæli	 eftir	 röddum	 þeirra	 við	 umfjöllun	 og	 stefnumótun	 í	

málefnum	 sem	 tengjast	 ungu	 fólki,	 t.d.	 í	 jafnréttis-,	 mennta-	 og	 mannréttindamálum.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	einnig	til	þess	að	mikilvægt	sé	að	ungmenni	fái	tækifæri	

til	 pólitískrar	 þátttöku	 frá	 barnsaldri,	 því	 það	 geti	 haft	 hvetjandi	 áhrif	 á	 samfélagslega	

þátttöku	þeirra	til	framtíðar	(Ragný	Þóra	Guðjohnsen	og	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2017).	

Líkt	og	kom	fram	í	kafla	tvö,	hefur	barnaréttarnefnd	Sameinuðu	þjóðanna	eftirlit	með	

framkvæmd	Barnasáttmálans	 í	 aðildarríkjum.	 Íslenska	 ríkið	 skilar	 skýrslum	 til	 nefndarinnar	

þegar	þess	er	óskað.	Skýrslunum	er	ætlað	að	varpa	ljósi	á	stöðu	aðildarríkja	þegar	kemur	að	

innleiðingu	Barnasáttmálans.	Íslenska	ríkið	hefur	skilað	fjórum	skýrslum	til	nefndarinnar,	árin	

1994,	2000,	2009	og	2019	(Sameinuðu	þjóðirnar,	2020). Auk	ríkisins	geta	óháðir	aðilar	eins	

og	félagasamtök,	umboðsmaður	barna,	börn	og	aðrir	einstaklingar	skilað	inn	áliti	sínu.	Þegar	

ríkið	 og	 aðrir	 aðilar	 hafa	 skilað	 inn	 áliti	 sínu	 fer	 barnaréttarnefnd	 yfir	 málið	 og	 skilar	

athugasemdum	sínum	(Child	Rights	Connect,	e.d.).		

Í	athugasemdum	til	Íslands	frá	árinu	2011	gagnrýnir	barnaréttarnefndin	til	dæmis	að	

ekki	sé	lögfest	að	ungmennaráð	séu	stofnuð	og	starfrækt	í	hverju	sveitarfélagi	landsins.	Auk	

þess	 gagnrýnir	 nefndin	 að	 engar	 verklagsreglur	 séu	 til	 staðar	 fyrir	 ungmennaráð	

sveitarfélaganna.	 Nefndin	 vekur	 athygli	 á	 því	 að	 þetta	 geti	 þýtt	 að	 börn	 hafi	 ekki	 jöfn	

tækifæri	til	þess	að	tjá	skoðanir	sínar	líkt	og	12.	greinin	kveður	á	um	(Sameinuðu	þjóðirnar,	

2011).	

		 Um	þessar	mundir	 er	 fyrirtaka	 hjá	 barnaréttarnefndinni	 og	 skilaði	 ríkið	 skýrslu	 árið	

2019.	Í	skýrslunni	kemur	fram	að	samráðið	við	börn	mætti	vera	mun	reglulegra,	markvissara	

og	 ná	 til	 fjölbreyttari	 hóps	 barna	 á	 Íslandi.	 Ríkið	 lýsti	 yfir	miklum	 vilja	 til	 að	 efla	 hlutverk	

ungmennaráða	og	 greindi	 frá	því	 að	ætlunin	 væri	 að	endurskoða	æskulýðslög	nr.	 70/2007	

með	það	að	 leiðarljósi	að	auka	áhrif	barna.	Þá	er	það	tekið	fram	að	ráðuneyti	og	opinberir	
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aðilar	 leiti	 stundum	 til	 ungmennaráða	 þegar	 taka	 á	 ákvarðanir	 sem	 varða	 málefni	 barna.	

Nefnd	 eru	 þrjú	 dæmi	 um	 ungmennaráð	 á	 vegum	 opinberra	 aðila:	 ráðgjafarhópur	

umboðsmanns	 barna,	 ungmennaráð	 Menntamálastofnunar	 og	 ungmennaráð	

heimsmarkmiða	Sameinuðu	þjóðanna	um	sjálfbæra	þróun	 (á	vegum	 forsætisráðuneytisins)	

(Stjórnarráð	Íslands,	2018).	Nánar	verður	fjallað	um	þessi	þrjú	ungmennaráð	hér	og	eru	þau	

auk	þess	meðal	ráðanna	sem	könnuð	eru	í	rannsókn	ritgerðarinnar.	

3.1 Ríki	

Í	 skýrslu	 sinni	 til	 barnaréttarnefndar	 Sameinuðu	 þjóðanna	 árið	 2010	 benti	 umboðsmaður	

barna	 á	 að	 enginn	 vettvangur,	 sambærilegur	 ungmennaráðum	 sveitarfélaganna,	 væri	 til	

staðar	á	ríkisgrundvelli.	Vildi	umboðsmaður	að	Alþingi,	ráðuneyti	og	önnur	stjórnvöld	kæmi	

upp	vettvangi	þar	sem	börn	 fái	 tækifæri	 til	að	hafa	áhrif	á	ákvarðanatöku	um	málefni	 sem	

þau	varða	(Umboðsmaður	barna,	2010).	Ári	fyrr	hafði	umboðsmaður	barna	sett	ráðgjafarhóp	

sinn	á	laggirnar.	 

3.1.1	Ráðgjafarhópur	umboðsmanns	barna	

Ráðgjafarhópur	umboðsmanns	barna	hefur	það	hlutverk	að	vera	ráðgefandi	fyrir	embættið	

um	málefni	sem	varða	réttindi	og	hagsmuni	barna	og	ungmenna.	Öll	börn	á	aldrinum	12–17	

ára	geta	sótt	um	þátttöku	 í	hópnum.	Öllum	áhugasömum	börnum	er	unnt	að	 taka	þátt	og	

hefur	engum	verið	neitað	um	þátttöku.	Ekki	hefur	verið	talin	þörf	að	setja	takmörkun	á	fjölda	

starfandi	 ráðgjafa	 fram	 að	 þessu	 (Salvör	 Nordal,	 munnleg	 heimild,	 31.	 mars	 2020).	

Ráðgjafarhópurinn	 hefur	 nú	 starfað	 í	 yfir	 ellefu	 ár	 og	 varð	 lögbundinn	 hluti	 af	 starfsemi	

umboðsmannsins	 frá	 árinu	 2018.	 Í	 lögum	 um	 umboðsmann	 barna	 segir	 að	 umboðsmaður	

skuli	 leitast	 við	 að	 hafa	 virkt	 samráð	 við	 börn	 og	 hafa	 hóp	 barna	 sér	 til	 ráðgjafar	 um	þau	

málefni	sem	snúa	að	börnum	í	íslensku	samfélagi	(Lög	nr.	83/1994,	um	umboðsmann	barna).		

Ráðgjafarhópurinn	 hefur	 komið	 að	 ýmsum	 verkefnum	 í	 gegnum	 tíðina	 en	 þar	má	 til	

dæmis	nefna	skipulagningu	barnaþings,	barnaréttindafræðslur	fyrir	börn	og	fullorðna,	erindi	

á	ýmsum	ráðstefnum	og	fundum,	þátttaka	í	viðburðum	á	vegum	ENYA	(e.	European	Network	

of	Young	Advisors)	og	setu	í	ungmennaráði	Menntamálastofnunar.	Ráðgjafarhópurinn	hittist	

að	minnsta	kosti	einu	sinni	í	mánuði	á	skrifstofu	umboðsmanns	barna.	Enginn	formaður	er	í	

hópnum	en	meðlimir	eiga	kost	á	því	að	bjóða	sig	fram	sem	nýliðafulltrúa,	tengslafulltrúa	eða	

réttindafulltrúa	hópsins.	Þessi	þrjú	hlutverk	mynda	innri	nefnd	sem	heldur	utan	um	starfsemi	

ráðgjafarhópsins	ásamt	starfsmanni	hans	(Umboðsmaður	barna,	e.d.).	
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3.1.2	Ungmennaráð	Menntamálastofnunar	

Menntamálastofnun	stofnaði	ungmennaráð	árið	2016.	Hlutverk	ungmennaráðsins	er	að	vera	

stofnuninni	 innan	 handar	 með	 ráðgjöf	 um	 verkefni	 og	 málefni	 stofnunarinnar	 sem	 varða	

börn.	Á	vefsíðu	Menntamálastofnunar	má	finna	ýmsar	upplýsingar	um	ungmennaráðið,	m.a.	

fréttatilkynningu	 um	 stofnun	 þess,	 handbók	 ungmennaráðsins	 og	 upplýsingar	 um	

ráðsmeðlimi.	 Auk	 þess	 má	 finna	 flipa	 sem	 geymir	 fundargerðir	 ráðsins,	 en	 einungis	 ein	

fundargerð	er	skráð	á	síðuna	og	er	hún	frá	árinu	2017.	Þetta	bendir	til	þess	að	ráðið	sé	ekki	

mjög	 virkt.	 Sendur	 var	 póstur	 á	Menntamálastofnun	 til	 þess	 að	 leita	 svara	 varðandi	 virkni	

ráðsins	en	ekki	barst	svar	til	baka.		

Meðlimir	ungmennaráðsins	mega	vera	á	aldrinum	14–18	ára	og	koma	frá	hinum	ýmsu	

ungmennaráðum	 félagasamtaka,	 sveitarfélögum	 og	 ráðgjafarhópi	 umboðsmanns	 barna	

(Menntamálastofnun.	e.d.).	Í	handbók	ungmennaráðs	Menntamálastofnunar	kemur	fram	að	

ráðið	 sé	mikilvægur	 samráðsvettvangur	 um	 verkefni	Menntamálastofnunar,	 að	 nemendur	

séu	helstu	hagsmunaaðilar	 stofnunarinnar	og	 að	mikill	 vilji	 sé	 innan	hennar	 til	 að	hlusta	 á	

hvað	ungmenni	hafa	til	málanna	að	leggja.	Lagt	er	upp	með	að	halda	fundi	minnst	einu	sinni	

á	ári,	 á	þeim	skal	 ræða	ýmis	mál	og	verkefni	 sem	stofnunin	hefur	undir	höndum	og	varða	

börn	og	ungmenni	(Menntamálastofnun.	e.d.).		

3.1.3	Ungmennaráð	heimsmarkmiða	Sameinuðu	þjóðanna	

Árið	 2018	 stóð	 forsætisráðuneytið	 að	 stofnun	 ungmennaráðs	 heimsmarkmiða	 Sameinuðu	

þjóðanna.	 Markmið	 ráðsins	 er	 að	 vekja	 athygli	 almennings	 á	 heimsmarkmiðunum	 og	

sjálfbærri	 þróun.	 Ákveðið	 var	 að	 stofna	 ráðið	 til	 þess	 að	 framfylgja	 Barnasáttmálanum	 og	

meginstefi	heimsmarkmiðanna	um	samvinnu	á	milli	ólíkra	hagsmunaaðila.	Í	ungmennaráðinu	

starfa	 tólf	 ungmenni	 á	 aldrinum	 13–18	 ára.	 Ungmennin	 koma	 víðsvegar	 að	 af	 landinu	

(Stjórnarráð	Íslands,	2018).		Ungmennaráðið	fundar	saman	sex	sinnum	á	ári,	þar	af	einu	sinni	

með	ríkisstjórninni.	Meðlimum	ráðsins	er	ætlað	að	veita	stjórnvöldum	aðhald	og	ráðgjöf	við	

innleiðingu	markmiðanna	 (Heimsmarkmiðin,	 e.d.).	Starfsmenn	 forsætisráðuneytisins	 velja	 í	

ráðið	 úr	 umsóknum	 en	 verkferlarnir	 eru	 í	 endurskoðun,	 eins	 og	 fram	 kemur	 í	 svörum	 hjá	

sérfræðing	í	forsætisráðuneytinu.	

Í	 fyrsta	 vali	 var	 farið	 yfir	 umsóknirnar	 út	 frá	 fyrirfram	 skilgreindum	 viðmiðum	 um	
samsetningu	 ráðsins,	 þ.e.a.s.	 valið	 þurfti	 að	 tryggja	 jafnt	 kynjahlutfall,	 jafna	
aldursdreifingu	 og	 jafna	 dreifingu	 milli	 landshluta.	 Þá	 var	 einnig	 leitast	 við	 að	 hafa	
hópinn	eins	fjölbreyttan	og	kostur	var	og	að	lokum	var	tekið	mið	af	ýmsum	atriðum	sem	
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fram	 komu	 í	 umsóknunum	 (Ásta	 Bjarnadóttir,	 sérfræðingur	 í	 forsætisráðuneytinu,	
munnleg	heimild	(tölvupóstur)	3.	mars	2020). 

Fulltrúar	 úr	 ungmennaráðinu	 hafa	 meðal	 annars	 tekið	 þátt	 á	 málþingi	 Norrænu	

ráðherranefndarinnar,	 haldið	 kynningu	 á	 heimsmarkmiðunum	 í	 höfuðstöðvum	 Sameinuðu	

þjóðanna,	 komið	 fram	 í	 útvarpi	 og	 gefið	 út	 aðgerðaáætlun	 þar	 sem	 fram	 kemur	 hvaða	

málefnum	ráðið	ætlar	sérstaklega	að	beita	sér	 fyrir.	Þar	er	 t.d.	 fjallað	um	stöðvun	stóriðju,	

nývæðingu	menntakerfisins	og	andlega	líðan	ungmenna	(Ungmennaráð	heimsmarkmiðanna,	

e.d.).	

	

3.2 Sveitarfélög	

Hér	 að	 framan	 hefur	 verið	 fjallað	 um	ungmennaráð	 sem	 starfræk	 eru	 á	 vegum	 ríkisins	 og	

verður	sjónum	næst	beint	að	ungmennaráðum	sveitarfélaga.	Í	handbók	Sambands	íslenskra	

sveitarfélaga	 um	 íbúasamráð	 er	 staðhæft	 að	 ungmennaráð	 séu	 eitt	 algengasta	 form	

samráðsvettvangs	 á	 vegum	 sveitarfélaga	 á	 Íslandi	 (Anna	 Guðrún	 Björnsdóttir,	 2017).	 Elsta	

ungmennaráð	 sveitarfélags	 var	 að	 öllum	 líkindum	 stofnað	 árið	 1998	 í	 Reykjavík,	

ungmennaráð	 í	 einu	 hverfi	 borgarinnar,	 Grafarvogi,	 sem	 hugsað	 var	 sem	 tilraunaverkefni.	

Árið	 2001	 voru	 komin	 slík	 ungmennaráð	 í	 öll	 hverfi	 Reykjavíkurborgar	 (Valur	 Rafn	

Halldórsson,	2012).		

Ungmennaráðum	hefur	fjölgað	töluvert	í	sveitarfélögum	landsins	frá	árinu	2007.	Það	ár	

voru	æskulýðslög	nr.	 70/2007	 samþykkt	 á	Alþingi	 og	 fólu	þau	meðal	 annars	 í	 sér	 stuðning	

sveitarfélaga	við	æskulýðsstarf	barna.	Í	2.	mgr.	11.	gr.	laganna	kemur	fram	að	sveitastjórnir	

hlutist	 til	 um	 að	 stofnuð	 séu	 ungmennaráð.	 Hlutverki	 þeirra	 er	 m.a.	 ætlað	 að	 vera	

sveitarstjórnum	 til	 ráðgjafar	 um	málefni	 ungs	 fólks	 í	 viðkomandi	 sveitarfélagi.	 Samkvæmt	

lögunum	 skulu	 sveitastjórnir	 setja	 nánari	 reglur	 um	 hlutverk	 og	 val	 í	 ungmennaráð	

(Æskulýðslög	nr.	 70/2007).	 Í	 niðurstöðukaflanum	er	 komið	með	dæmi	um	nokkur	hlutverk	

sem	ungmennaráð	hafa	í	sveitarfélögum	landsins.	

2.	mgr.	11.	gr.	æskulýðslaga	nr.	70/2007	

Sveitarstjórnir	 hlutast	 til	 um	 að	 stofnuð	 séu	 ungmennaráð.	 Hlutverk	
ungmennaráða	 er	 m.a.	 að	 vera	 sveitarstjórnum	 til	 ráðgjafar	 um	 málefni	 ungs	
fólks	í	viðkomandi	sveitarfélagi.	Sveitarstjórnir	setja	nánari	reglur	um	hlutverk	og	
val	í	ungmennaráð.	
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Æskulýðslögin	 í	 heild	 sinni	 miðast	 við	 börn	 og	 ungt	 fólk	 á	 aldrinum	 6–25	 ára	

(Æskulýðslög	nr.	 70/2007).	 Í	 ákvæðinu	um	ungmennaráð	 sveitarfélaganna	er	ekki	 kveðið	á	

um	 sérstök	 aldursviðmið	 í	 ungmennaráðum.	 Í	 greinargerðinni	 sem	 fylgdi	 frumvarpi	 til	

æskulýðslaga	var	tekið	fram	að	starfandi	ungmennaráðum	hafi	 fram	að	þessu	oftast	miðað	

við	aldurinn	13–17	ára	vegna	þess	að	18	ára	ungmenni	hafa	kosningarétt	og	geti	haft	áhrif	á	

val	kjörinna	fulltrúa	í	kosningum.	

Greinargerð	með	frumvarpi	til	æskulýðslaga,	2006–2007	

Ekki	eru	sett	 fram	aldursviðmið	 í	 frumvarpið	um	ungmennaráð,	en	þar	sem	slík	
ungmennaráð	eru	 starfandi	er	oft	miðað	við	aldurshópinn	13–17	ára.	Átján	ára	
eru	ungmennin	komin	með	kosningarétt	og	geta	þá	með	atkvæði	sínu	haft	áhrif	á	
val	kjörinna	fulltrúa	(Þingskjal	460,	2006–2007).		

Staðsetning	 ákvæðisins	 um	 ungmennaráð	 sveitarfélaganna	 hefur	 verið	 gagnrýnt	

(Guðrún	Þóra	Arnardótttir,	2014).	Óvissa	ríkir	um	hvort	sveitarfélögum	sé	ætlað	að	fara	eftir	

ákvæðinu	 um	 ungmennaráð,	 þar	 sem	 það	 tilheyrir	 æskulýðslögum	 en	 ekki	

sveitarstjórnarlögum.	Undir	gildissvið	æskulýðslaga	fellur	undir:	

• starfsemi	 félaga	 og	 félagasamtaka	 sem	 sinna	 æskulýðsmálum	 á	 frjálsum	
almannagrundvelli	

• æskulýðsstarf	á	vegum	ríkis	og	sveitarfélaga	

• aðra	 starfsemi	 þar	 sem	 ófélagsbundnum	 ungmennum	 er	 sinnt	 í	 skipulögðu	
ungmennastarfi	

	
Nánari	 skilgreiningu	á	gildissviði	er	ekki	að	 finna	 í	 lögunum.	Það	mætti	þó	 færa	 rök	

fyrir	 því	 að	 ungmennaráð	 falli	 undir	 ófélagsbundið	 skipulagt	 ungmennastarf.	

Sveitarstjórnarlögin	 hafa	 hins	 vegar	 bein	 áhrif	 á	 starfsemi	 sveitarfélaga,	 en	 svigrúm	 þeirra	

ræðst	 af	 þeim	 lögum	 (Sveitarstjórnarlög	nr.	 138/2011).	Guðrún	Þóra	 telur	 að	 ákvæðið	um	

ungmennaráð	 sveitarfélaganna	myndi	 hafa	meiri	 áhrif	 undir	 sveitarstjórnarlögum	 (Guðrún	

Þóra	 Arnardóttir,	 2014).	 Í	 þeim	 lögum	 er	 ekkert	 sem	 skyldar	 sveitarfélög	 til	 að	 hafa	

ungmennaráð.	 

Samgöngu-	og	 sveitarstjórnarráðuneytið	 gefur	 reglulega	 út	 yfirlit	 þar	 sem	 finna	má	

lögmælt	 verkefni	 sveitarfélaga.	 Í	 yfirlitinu	 frá	 árinu	 2018	 er	 minnst	 á	 æskulýðslögin,	 þar	

kemur	 fram	 að	 „sveitarstjórnir	 skulu	 setja	 sér	 reglur	 um	 á	 hvern	 hátt	 stuðningi	 við	 frjálst	
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æskulýðsstarf	 skuli	 háttað	 og	 í	 samstarfi	 við	 félög	 og	 félagasamtök	 á	 sviði	 æskulýðsmála	

stuðla	að	því	að	ungt	 fólk	eigi	þess	kost	að	starfa	að	æskulýðsmálum	við	sem	fjölbreyttust	

skilyrði“	 (Samgöngu-	 og	 sveitarstjórnarráðuneytið,	 2018).	 Í	 yfirlitinu	 er	 þó	 ekki	 sérstaklega	

minnst	á	að	 sveitarfélög	hlutist	 til	um	stofnun	ungmennaráða.	 Skyldur	 sveitarfélaga	 ráðast	

þó	 ekki	 af	 yfirlitinu	 heldur	 lögunum	 sjálfum.	 Þó	 er	 yfirlitinu	 ætlað	 að	 veita	 heildarsýn	 á	

skyldur	sveitarfélaga		

	 Árið	 2017	 kom	 út	 meistararitgerð	 Önnu	 Sigurjónsdóttur	 sem	 fjallar	 um	 þátttöku	

barna	 á	 sveitarstjórnarstigi.	 Markmið	 ritgerðarinnar	 var	 að	 komast	 að	 því	 hvort	 að	

ungmennaráð	 sveitarfélaga	 stuðli	 að	 því	 að	 sveitarfélög	 uppfylli	 ákvæði	 12.	 gr.	

Barnasáttmálans.	Helstu	niðurstöður	rannsóknarinnar	eru	að	ungmennaráðin	séu	ein	leið	til	

þess	að	veita	börnum	þann	vettvang	sem	12.	gr.	Barnasáttmálans	kveður	á	um,	en	þó	sé	full	

ástæða	til	þess	að	bjóða	uppá	aðstoð	fyrir	sveitarfélögin	þegar	kemur	að	innleiðingunni.	Ein	

helsta	hindrun	sveitarfélaganna	virðist	vera	skortur	á	 fræðslu	um	málefni	og	réttindi	barna	

samkvæmt	ályktunum	Önnu	Sigurjónsdóttur	(2017).		

Fjölgun	ungmennaráða	hefur	verið	mikil	og	sérstaklega	frá	árinu	2007	eins	og	greint	

var	 frá	hér	að	ofan.	Þrátt	 fyrir	mikla	 fjölgun	ráða	hefur	verið	bent	á	að	það	sé	ekki	nóg	að	

vera	 með	 ungmennaráð	 heldur	 þurfi	 þau	 að	 vera	 virk.	 Í	 skýrslu	 Sambands	 íslenskra	

sveitarfélaga	 kemur	 fram	 að:	 „það	 að	 stofnsetja	 ungmennaráð	 er	 nefnilega	 ekki	 nóg	 því	

sveitarstjórnir	 þurfa	 að	 virkja	 ráðin	 og	 sýna	 starfi	 þeirra	 áhuga	 og	 leita	 til	 þeirra	með	 þau	

málefni	sem	snerta	ungt	fólk.	Í	raun	er	einungis	hálfur	sigur	unninn	með	þessum	mikla	fjölda	

ungmennaráða,	því	nú	þarf	að	virkja	ráðin	betur	til	þess	að	þau	geti	haft	þau	áhrif	sem	þau	

eiga	að	hafa“	(Valur	Rafn	Halldórsson,	2012,	bls.	6).	Það	er	því	undir	sveitarstjórnum	komið	

að	virkja	ráðið	í	sínu	sveitarfélagi.	

Fjallað	er	um	ungmennaráð	sveitarfélaganna	á	Íslandi	í	bókinni	Close	ties	in	European	

Local	Governance:	 Linking	 local	 state	 and	 society	eftir	Grétar	 Þór	 Eyþórsson	og	 Evu	Marín	

Hlynsdóttur.	 Grétar	 Þór	 og	 Eva	Marín	 telja	 ungmennaráð	 sveitarfélaganna	 mjög	 háð	 vilja	

sveitarstjórnarinnar.	 Þau	 benda	 á	 að	 það	 eru	 sveitastjórnirnar	 sem	 ráða	 hvernig	 valið	 er	 í	

ungmennaráð	og	hvaða	reglur	gilda	um	þau.	Þá	virðist	það	vera	á	ábyrgð	sveitarfélaganna	að	

hlusta	og	veita	ungmennaráðum	rými	og	völd	til	athafna	(Grétar	Þór	Eyþórsson	og	Eva	Marín	

Hlynsdóttir,	 2020).	 Nánar	 verður	 fjallað	 um	 ungmennaráð	 sveitarfélaganna,	 þróun	 þeirra,	

fjölda	í	gegnum	árin,	hlutverk	og	skyldur	í	niðurstöðukaflanum.	
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3.2.1 Landshlutaungmennaráð	

Auk	 hefðbundinna	 ungmennarásveitarfélaga	 eru	 starfandi	 tvö	 landshlutaungmennaráð	 á	

Íslandi,	 ungmennaráð	 Suðurlands	 og	 ungmennaráð	 Vesturlands.	 Ungmennaráð	 Suðurlands	

hefur	verið	starfandi	frá	árinu	2017.	Hugmyndin	spratt	upp	á	ráðstefnu	sem	haldin	var	fyrir	

ungmennaráð	 á	 Suðurlandi	 árið	 2016.	 Á	 ráðstefnunni	 komu	 sunnlensk	 ungmenni	 því	 á	

framfæri	að	þau	vildu	gjarnan	fá	tækifæri	til	þess	að	hittast	oftar	og	eiga	reglulegt	samtal	við	

Samtök	 sunnlenskra	 sveitarfélaga	 (Rúnar	 Guðjónsson,	 	 2017).	 Einn	 fulltrúi	 frá	 hverju	

sveitarfélagi	 á	 Suðurlandi	 á	 sæti	 í	 ráðinu	 og	 fundar	 það	minnst	 tvisvar	 á	 ári.	Í	 erindisbréfi	

ungmennaráðsins	er	ekki	tilgreint	um	aldursviðmið	í	ráðið	en	ungmennaráð	sveitarfélaganna	

á	 Suðurlandi	 tilnefna	 sinn	 fulltrúa.	 Þar	 sem	 ekki	 er	 ungmennaráð	 starfandi	 tilnefnir	

sveitarstjórn	 ungt	 fólk	 í	 ráðið	 (Guðlaug	 Ósk	 Svansdóttir,	 verkefnastjóri	 SASS,	 munnleg	

heimild	(tölvupóstur)	17.	mars	2020).	

Ungmennaráð	 Vesturlands	 var	 stofnað	 í	 janúar	 árið	 2020.	 Ráðið	 er	 skipað	 einum	

fulltrúa	frá	hverju	sveitarfélagi	á	Vesturlandi	(Samtök	sveitarfélaga	á	Vesturlandi,	2020).	Gert	

er	ráð	fyrir	því	að	meðlimir	ráðsins	séu	á	aldrinum	15–25	ára	og	fundar	ráðið	minnst	tvisvar	á	

ári.	 Tilnefningar	 í	 ráðið	 eru	 framkvæmdar	 á	 sambærilegan	 hátt	 og	 hjá	 ungmennaráði	

Suðurlands	 (Sigursteinn	 Sigurðsson,	 verkefnastjóri	 hjá	 SSV,	 munnleg	 heimild	 (tölvupóstur)	

24.	febrúar	2020).	Þá	eru	hlutverk	ráðanna	tveggja	svipuð,	meðal	annars	að	vekja	athygli	á	

málefnum	ungs	 fólks	 í	 sínum	 landshluta,	 sýna	 frumkvæði	 og	 virka	 samfélagslega	þátttöku,	

gæta	 hagsmuna	 ungs	 fólks	 og	 vera	 ráðgefandi	 fyrir	 stjórn	 samtaka	 sveitarfélaga	 í	

landshlutanum	(Guðlaug	Ósk	Svansdóttir,	verkefnastjóri	SASS,	munnleg	heimild	(tölvupóstur)	

17.	mars	 2020);	 Sigursteinn	 Sigurðsson,	 verkefnastjóri	 SSV,	munnleg	 heimild	 (tölvupóstur)	

24.	febrúar	2020).	

3.3 Samantekt	á	stöðunni	á	Íslandi	

Í	 þessum	 kafla	 hefur	 verið	 farið	 yfir	 stöðuna	 á	 Íslandi	 þegar	 kemur	 að	 innleiðingu	 12.	 gr.	

Barnasáttmálans.	 Í	 síðustu	 athugasemdum	 sem	 bárust	 frá	 barnaréttarnefnd	 Sameinuðu	

þjóðanna	 kom	 fram	 gagnrýni	 á	 stöðu	 ungmennaráða	 sveitarfélaganna	 í	 stjórnkerfinu	 á	

Íslandi.	Nefndin	 gagnrýndi	 að	ekki	 væri	 lögfest	 að	ungmennaráð	 séu	 stofnuð	og	 starfræk	 í	

sveitarfélögum	landsins	og	taldi	auk	þess	þarft	að	hafa	verklagsreglur	fyrir	ráðin	(Sameinuðu	

þjóðirnar,	2011).		
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Það	kemur	fram	í	 lögum	að	sveitarfélög	skuli	hlutast	til	um	að	stofna	ungmennaráð	

sem	 skal	 vera	 ráðgefandi	 um	 málefni	 ungs	 fólks	 í	 viðkomandi	 sveitarfélagi	 (Æskulýðslög	

nr.70/2007).	 Ekki	 voru	 sett	 fram	 aldursviðmið	 í	 frumvarpið	 en	 þó	 var	 tekið	 fram	 í	

greinargerðinni	að	í	þegar	starfandi	ráðum	væri	miðað	við	aldurshópinn	13-17	ára	(Þingskjal	

460,	 2006	 -	 2007).	 Staðsetning	 ákvæðisins	 er	 undir	 æskulýðslögum	 og	 hefur	 það	 hlotið	

gagnrýni.	Guðrún	Þóra	Arnardóttir	telur	t.d.	að	það	ríki	óvissa	um	hvort	að	sveitarfélögum	sé	

skylt	 að	 fara	 eftir	 ákvæðinu	 (Guðrún	Þóra	Arnardóttir,	 2014).	 Tvö	 landshlutaungmennaráð	

eru	 starfrækt	 á	 landinu,	 annars	 vegar	 á	 Vesturlandi	 og	 hins	 vegar	 á	 Suðurlandi.	 Hlutverk	

þeirra	er	t.d.	að	gæta	hagsmuna	ungmenna	í	landshlutanum.		

	 Umboðsmaður	 barna	 benti	 á	 það	 árið	 2010	 að	 enginn	 vettvangur,	 sambærilegur	

ungmennaráðum	 sveitarfélaganna,	 væri	 til	 á	 vegum	 ríkisins.	 Nú	 hafa	 þrjú	 ráð	 verið	 sett	 á	

laggirnar	á	vegum	ríkisins:	ungmennaráð	heimsmarkmiðanna,	ráðgjafarhópur	umboðsmanns	

barna	og	ungmennaráð	Menntamálastofnunar.	Farið	var	yfir	 tilgang	þeirra	og	markmið	hér	

að	ofan	en	hann	snýr	fyrst	og	fremst	að	þeirri	stofnun	sem	ráðið	tilheyrir	(að	ungmennaráði	

heimsmarkmiðanna	 undanskyldu;	 það	 vinnur	 með	 heimsmarkmiðin).	 Samráð	 við	 börn	 í	

stjórnsýslunni	 er	 nýtt	 af	 nálinni	 og	 hefur	 lítið	 verið	 rannsakað.	 Þessari	 ritgerð	 er	ætlað	 að	

vera	framlag	til	þekkingar	á	sviðinu.	
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4 Aðferðafræði	
Í	ritgerðinni	hefur	verið	fjallað	um	breytta	stöðu	barna	í	samfélaginu.	Greint	hefur	verið	frá	

stöðu	 ungmennaráða	 á	 vegum	 ríkis	 og	 sveitarfélaga	 og	 þátttökulíkön	 þriggja	 fræðimanna	

kynnt	 til	 sögunnar.	Fjallað	hefur	verið	um	það	hvað	þarf	að	vera	 til	 staðar	 svo	að	þátttaka	

barna	sé	í	samræmi	við	12.	gr.	Barnasáttmálans.		

Markmið	rannsóknarinnar	er	að	skoða	hvernig	samráði	við	börn	er	háttað	í	 íslenskri	

stjórnsýslu.	Höfundur	nálgast	viðfangsefnið	í	gegnum	reynsluheim	barna	sem	hafa	tekið	þátt	

í	samráði	við	stjórnsýsluna.	Lögð	er	áhersla	á	upplifun	þeirra	og	hvort	þau	telji	sig	hafa	rödd,	

vettvang,	áheyrn	og	áhrif,	sbr.	líkan	Laura	Lundy.	Auk	þess	kannar	höfundur	skipulag,	virkni	

og	áhrif	ungmennaráða.	Ástæðan	fyrir	því	að	ungmennaráð	eru	hér	í	brennidepli	er	að	þau	

eru	 eitt	 algengasta	 form	 samráðs	 stjórnsýslunnar	 við	 börn.	Hér	 verður	 leitast	 við	 að	 skýra	

aðferðirnar	 nánar	 og	 rökstyðja	 hvers	 vegna	 þeim	 var	 beitt.	 Lítið	 er	 um	 aðgengilegar	

upplýsingar	 um	 málefnið	 og	 fljótlega	 varð	 rannsakanda	 ljóst	 að	 nauðsyn	 væri	 að	 afla	

upplýsinga	 á	 fjölbreyttan	 hátt	 til	 þess	 að	 fá	 víðtæka	 sýn	 á	 viðfangsefnið.	 Tveimur	

rannsóknaraðferðum	var	beitt	við	öflun	upplýsinga.	

• Framkvæmd	var	rýnihóparannsókn	um	samráð	barna	við	stjórnvöld	

• Spurningakönnun	varðandi	stöðu	ungmennaráða	var	send	á	öll	sveitarfélög 

 

Aðaláherslan	 var	 lögð	 á	 rýnihóparannsókn,	 þar	 sem	 viðmælendur	 voru	 börn	 og	

ungmenni	með	 reynslu	 af	 samráði	 við	 hið	 opinbera.	Með	 rýnihóparannsókninni	 var	 sótt	 í	

reynslu	barna	á	Íslandi	varðandi	samráð	við	þeirra	við	stjórnvöld.	Það	er	gert	í	þeim	tilgangi	

að	 öðlast	 innsýn	 á	 skoðanir	 barnanna	 sjálfra	 um	 samráðið.		 Auk	 þess	 var	 sendur	

spurningalisti	á	sveitarfélög	varðandi	stöðu	ungmennaráða.		

Gögn	 rannsóknarinnar	 voru	 greind	 með	 aðferðum	 grundaðrar	 kenningar.	 Með	 þeirri	

aðferð	 er	 aðleiðsla	 notuð	 og	 rannsóknarspurningu	 svarað	 með	 kenningu	 sem	 byggir	 á	

gögnum	 rannsóknarinnar.	 Aðferðin	 er	 afar	 opin	 og	 gefur	 rannsakanda	 svigrúm	 til	 þess	 að	

bæta	 við	 rannsóknargögnum	 í	 ferlinu	 til	 þess	 að	 afla	 nánari	 upplýsinga.	 Þá	 getur	

rannsóknaraðferðin	komið	sér	vel	til	þess	að	greina	þemu	sem	leynast	í	gögnum,	þó	að	ekki	

sé	 leitað	 að	 þeim	 markvisst.	 Grundaðar	 kenningar	 eru	 kerfisbundnar	 en	 sveigjanlegar	

(Charmaz,	 2014).	 Ástæða	 þess	 að	 grunduð	 kenningaraðferð	 varð	 fyrir	 valinu	 er	 að	
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viðfangsefnið	 hefur	 lítið	 verið	 rannsakað	 áður	 og	 takmörkuð	 þekking	 er	 til	 staðar	 á	

málefninu. 

4.1 Rýnihóparannsókn	

Tilgangurinn	með	rýnihópunum	var	að	komast	nær	upplifun	barna	á	samráði	við	ríkið	og/eða	

sveitarfélög.	 Rannsakendum	 ber	 lagaleg	 og	 siðferðileg	 skylda	 til	 að	 taka	 sjónarmið	 barna	

alvarlega	 þegar	 fjallað	 er	 um	málefni	 sem	 varðar	 líf	 þeirra	 (Lög	 nr.	 19/2013	 um	 samning	

Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 barnsins;	 Barnaverndarlög	 nr.	 80/2002).	 Ákveðið	 var	 að	

framkvæma	 rýnihóparannsókn	 þar	 sem	 hópar	 ungs	 fólks	 með	 reynslu	 af	 samráði	 við	

stjórnsýsluna	komu	saman	og	svöruðu	spurningum	rannsakanda	um	málefnið. 

Rýnihópar	teljast	til	eigindlegrar	rannsóknaraðferða	(e.	qualitative	research	method).	

Rýnihópanálgunin	varð	fyrir	valinu	af	ýmsum	ástæðum,	til	dæmis	vegna	þess	að	ekki	er	mikið	

til	af	upplýsingum	um	reynslu	barna	á	 Íslandi	af	samráði	við	hið	opinbera.	Rýnihópar	þykja	

afar	hentugir	þegar	þekking	á	viðfangsefni	er	 lítið	og	þegar	 rannsókn	beinist	að	huglægum	

atriðum	eins	og	viðhorfi	og	reynslu	þátttakenda.	Rýnihópar	hafa	þó	ekki	alhæfingargildi	en	

veita	 djúpa	 innsýn	 sem	 erfitt	 er	 að	 nálgast	 með	 megindlegum	 rannsóknaraðferðum	 (e.	

quantitative	research	method)		(Félagsvísindastofnun,	e.d.). 

					 Samtalið	á	milli	fólks	í	rýnihópi	er	gagnvirkt	og	bregðast	þátttakendur	við	svörum	hver	

annarra.	Skapast	iðulega	rauður	þráður	í	samræðum	fólks	í	slíku	umhverfi.	Mikilvægt	er	að	í	

rannsóknarumhverfinu	sé	öllum	frjálst	að	tjá	sig.	Áður	en	samtalið	hófst	voru	þátttakendur	

minntir	á	að	þeir	þyrftu	ekki	að	vera	sammála,	en	bæri	að	virða	upplifanir	hinna	 (Hennink,	

Hutter	og	Bailey,	2011). 

Gerð	er	sú	krafa	til	rannsakanda	að	hann	geri	sér	grein	fyrir	stöðu	barna	í	samfélaginu	

og	gæti	þess	að	upplýsingar	og	aðferðir	rannsóknarinnar	séu	barnvænar.	Þátttakendum	var	

gert	 ljóst	 að	 þeir	 mættu	 hætta	 við	 þátttöku	 hvenær	 sem	 er	 í	 ferlinu.	 Kynningarbréf	

rannsóknarinnar	 var	 lesið	með	þátttakendum	og	 sjá	 þannig	 séð	 til	 þess	 að	 allir	 skildu	 það	

sem	fram	fór.	Áður	en	rannsókn	hófst	var	þátttakendum	gefið	færi	á	því	að	spyrja	spurninga,	

ef	eitthvað	skyldi	vera	óljóst	(Guðrún	Kristinsdóttir,	2017).	Rannsakandi	hefur	reynslu	á	vinnu	

með	börnum	og	þá	sérstaklega	 í	 tengslum	við	samráð	ríkis	og	sveitarfélaga;	hefur	starfað	 í	

ungmennahúsi,	 sjálf	 setið	 í	 ungmennaráði	 sveitarfélags	 í	 fimm	 ár	 og	 skrifað	 handbók	 um	

starfsemi	 ungmennaráða.	 Undanfarið	 ár	 hefur	 höfundur	 verið	 starfsmaður	 ráðgjafarhóps	
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umboðsmanns	barna.	Það	skal	tekið	fram	að	enginn	núverandi	ráðgjafi	í	hópnum	tekur	þátt	í	

rannsókninni.		

Þátttaka	 barna	 í	 rannsóknum	 tekur	 oft	 meiri	 tíma	 en	 gerist	 meðal	 fullorðinna	

samkvæmt	Guðrúnu	Kristinsdóttur,	 félagsráðgjafi	 (2017).	Þegar	börn	eru	rannsökuð	ber	að	

tilkynna	það	til	Vísindasiðanefndar	Háskóla	Íslands.	Það	var	gert	föstudaginn	31.	janúar	2020.	

Tilkynningunni	 fylgdi	 fullgert	 samþykkiseyðublað	 foreldra	 og	 barna,	 kynningarbréf	 og	

viðtalsrammi	 fyrir	 rýnihópa	 (sjá	 í	 viðauka).	Svar	barst	 frá	nefndinni	þann	10.	mars	þar	sem	

óskað	 var	 eftir	 nánari	 upplýsingum.	 Þær	 voru	 gefnar	 sama	 dag	 og	 samþykki	 nefndarinnar	

barst	 11.	 mars.	 Þegar	 í	 stað	 hófst	 rannsakandi	 handa	 við	 að	 fá	 börn	 í	 rannsóknina.	 Þýði	

rýnihópanna	 einskorðaðist	 við	 einstaklinga	 með	 reynslu	 af	 samráði	 við	 hið	 opinbera.	

Þátttakendur	voru	valdir	vegna	sérfræðiþekkingar	sinnar	á	málefninu.	Rýnihóparnir	voru	þrír	

talsins	og	flokkaðir	eftir	stjórnsýslustigi. 

• Ungt	 fólk	 sem	 hefur	 reynslu	 af	 samráði	 á	 vettvangi	 sveitarfélaga	 innan	
höfuðborgarinnar 

• Ungt	fólk	sem	hefur	reynslu	af	samráði	á	vettvangi	sveitarfélaga	á	landsbyggðinni 

• Ungt	fólk	sem	hefur	reynslu	af	samráði	á	vettvangi	ríkisins 

Tilgangur	 þess	 að	 skipta	 hópnum	 upp	 eftir	 stjórnsýslustigi	 var	 að	 rannsaka	 hvernig	

þátttöku	væri	háttað	á	ólíkum	stjórnsýslustigum	og	hvort	 að	 reynsla	þátttakenda	væri	ólík	

eða	sambærileg.	Ákveðið	var	að	taka	tvö	rýnihópaviðtöl	á	vettvangi	sveitarfélaga,	til	þess	að	

athuga	hvort	að	upplifun	þátttakenda	væri	misjöfn	eftir	staðsetningu	og	stærð	sveitarfélags.	

Í	öllum	ráðum	sem	rannsóknin	tók	til	hafði	unga	fólkið	aðgang	að	starfsmanni	sem	hafði	það	

hlutverk	að	aðstoða	þau.	Stundum	fá	meðlimir	í	ungmennaráðum	sveitarfélaga	borgað	fyrir	

setu	í	ungmennaráðinu	og	á	það	við	í	öðru	ráðinu	sem	tók	þátt	í	rannsókninni,	ungmennaráði	

Fljótsdalshéraðs.	Hins	vegar	er	slíkt	ekki	algengt	í	ungmennaráðum	á	vegum	ríkisins	og	á	því	

ekki	við	um	aðra	meðlimi	ungmennaráða	í	rannsókninni.		

Ungt	 fólk	 með	 reynslu	 af	 samráði	 á	 vettvangi	 ríkisins	 kom	 frá	 ungmennaráði	

Menntamálastofnunar,	 ráðgjafarhópi	 umboðsmanns	 barna	 og	 ungmennaráði	

heimsmarkmiðanna.	 Ungt	 fólk	 með	 reynslu	 af	 samráði	 á	 vettvangi	 sveitarfélaga	 kom	 frá	

Reykjavíkurráði	og	ungmennaráði	Fljótsdalshéraðs.		
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Leitað	 var	 eftir	 þátttakendum	 á	 ólíkan	 máta	 eftir	 gerð	 ungmennaráðsins.	 Í	 tilfelli	

ungmennaráða	 sveitarfélaganna	 var	 leitað	 til	 starfsmanna	 ráðanna	 og	 þeir	 beðnir	 um	 að	

finna	 viðmælendur.	 Þegar	 kom	 að	 ungmennaráðum	 á	 vegum	 ríkisins	 hafði	 rannsakandi	

samband	við	ungt	fólk	sem	hefur	reynslu	á	sviði	ríkissamráðs	og	bentu	þau	áfram	á	ungt	fólk	

sem	hafði	þá	reynslu	sem	leitast	var	eftir.		

Samtals	 tóku	 fjórir	 karlar	og	 tíu	konur	þátt	og	voru	þátttakendur	á	aldrinum	15–19	

ára.	 Hóparnir	 samanstóðu	 af	 fjórum	 til	 fimm	 einstaklingum.	 Þátttakendur	 áttu	 það	 allir	

sameiginlegt	 að	 hafa	 starfað	 í	 ungmennaráði	 sínu	 í	 lengri	 tíma.	 Sumir	 þeirra	 voru	 enn	

starfandi	í	ráðinu	en	aðrir	voru	tiltölulega	nýhættir.	Einn	þátttakandi	forfallaðist	og	var	hann	

fyrrum	meðlimur	úr	ráðgjafarhópi	umboðsmanns	barna.	

Nöfnum	 þátttakenda	 hefur	 verið	 breytt.	 Hvert	 nafn	 þátttakanda	 var	 parað	 af	

handahófi	við	nýtt	nafn.	Stuðst	var	við	algengustu	kvenna	og	karlanöfn	frá	Hagstofu	Íslands	

(Hagstofa	Íslands,	2019).	

Fámennur	 hópur	 hefur	 reynslu	 af	 setu	 í	 ungmennaráðum.	 Auk	 þess	 eru	 sum	 ráðin	

sem	skoðuð	eru	í	rannsókninni	tiltölulega	ný	af	nálinni	eða	störfuðu	í	stuttan	tíma.	Af	þessum	

sökum	var	gripið	til	ýmissa	aðgerða.	Þátttakendur	voru	upplýstir	um	að	hætta	væri	á	því	að	

fólk	 gæti	 giskað	 á	 það	hver	 tók	 þátt	 í	 rannsókninni.	 Þátttakendum	var	 einnig	 gefin	 vika	 til	

þess	 að	 koma	 með	 athugasemdir	 og	 bregðast	 við	 niðurstöðum	 rýnihópa.	 Auk	 þess	 var	

ákveðið	að	tilgreina	ekki	aldur	þátttakenda.	Um	það	bil	helmingur	þátttakenda	hafði	reynslu	

úr	 fleiri	 ungmennaráðum	 eða	 ráðgjafarhópum	 og	 fjölluðu	 einnig	 um	 þá	 reynslu	 sína.	 Gaf	

þetta	 rannsakanda	 aukna	 innsýn	 á	 starfsemi	 ráðanna,	 því	 að	 í	 sumum	 tilfellum	voru	 ráðin	

þau	sömu	og	verið	var	að	rannsaka.	Frásagnir	unga	fólksins	staðfestu	 iðulega	upplifun	sem	

fram	hafði	komið	í	fyrri	viðtölum.	 

Leiðarljós	viðtalsrammans	var	 líkan	Laura	Lundy	sem	fjallað	er	um	í	kafla	 tvö.	Þá	var	

horft	 til	 meistararitgerðar	 Önnu	 Sigurjónsdóttur	 (2017)	 sem	 rannsakaði	 þátttöku	 barna	 í	

ungmennaráðum	sveitarfélaga	og	tók	viðtöl	við	sex	ungmenni.	Auk	þess	bætti	höfundur	við	

nokkrum	spurningum	sem	henni	þótti	gefa	enn	betri	sýn	á	málaflokkinn	og	er	í	samræmi	við	

rannsóknaraðferðina.	 Viðtalsramminn	 var	 prófaður	 og	 yfirfarinn	 af	 ungmenni	 úr	

ráðgjafarhópi	umboðsmanns	barna	og	reyndist	sú	prófun	afar	gagnleg.	Gaf	hún	rannsakanda	

betri	 innsýn	 á	 viðeigandi	 orðalag	 spurninga	 og	 skilning	 barna	 á	 spurningalistanum.	

Viðtalsramminn	 var	 hálf	 staðlaður	 og	 hafði	 rannsakandi	 því	 svigrúm	 til	 þess	 að	 fylgja	

umræðum	eftir	og	spyrja	nánar	út	í	einstaka	atriði. 
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Hvert	 rýnihópaviðtal	 var	 rétt	 rúmlega	 klukkustund.	 Viðtölin	 tókust	 vel	 og	 voru	

þátttakendur	virkir.	Byrjað	var	á	léttu	spjalli	áður	en	upptökur	hófust	og	var	með	því	leitast	

við	að	gefa	þátttakendum	tækifæri	til	að	kynnast	og	skapa	afslappað	andrúmsloft.	Samræður	

þátttakenda	 voru	 teknar	 upp	 og	 afritaðar	 orðrétt	 í	 heild	 sinni.	 Samtals	 voru	 samræðurnar	

þrjár	 27.619	 orð.	 Þátttakendur	 veittu	 allir	 upplýst	 samþykki	 og	 forsjáraðilar	 þátttakenda	

yngri	en	18	ára	veittu	samþykki	sitt	(sjá	í	viðauka).	Nöfnum	og	staðháttum	var	breytt	til	þess	

að	 tryggja	að	ekki	 væri	hægt	að	 rekja	gögnin	 til	 einstaklinga	og	 stofnana.	Viðtalsgreiningin	

var	vistuð	á	tölvu	rannsakanda	og	eytt	þegar	búið	var	að	vinna	úr	niðurstöðunum. 

					 Fyrsta	rýnihópaviðtalið	fór	fram	augliti	til	auglitis	á	Egilsstöðum	þann	12.	mars	2020.	

Vegna	samkomubanns	sökum	COVID-19	faraldursins	leitaði	rannsakandi	rafrænna	lausna	við	

framkvæmd	seinni	tveggja	rýnihópaviðtalanna.	Netviðtölin	fóru	fram	20.	mars	og	24.	mars.	

Stuðst	var	við	netkerfið	Zoom	og	gengu	viðtölin	vel.	Helstu	hindranir	voru	 léleg	nettenging	

sumra	þátttakenda	og	 töf	 á	undirrituðu	 samþykki.	 Kosturinn	 við	netviðtölin	 var	þó	að	þau	

opnuðu	 fyrir	 þann	 möguleika	 að	 taka	 viðtölin	 upp	 í	 hljóð	 og	 mynd.	 Það	 kom	 sér	 vel	 við	

greiningu	á	gögnunum. 

Rannsakandi		 hóf	 að	 kóða	 gögnin	 og	 beitti	 sífelldum	 samanburði	 við	 þau	 gögn	 sem	

bætast	við	(Charmaz,	2006).	Rýnihópaviðtölin	voru	lesin	yfir	þar	til	mettun	kom	fram	og	ekki	

birtust	lengur	nýjar	áherslur.	Þá	voru	gögnin	orðræðugreind	og	flokkuð.	 

4.2 Spurningakönnun	

Rannsakandi	 sendi	 einnig	 spurningakönnun	 á	 öll	 sveitarfélög.	 Spurt	 var	 um	 það	 hvort	 að	

ungmennaráð	væri	starfandi	og	ef	svo	væri,	hvernig	starfið	færi	fram.	Könnunin	var	send	út	

24.	febrúar	2020	og	síðasta	svar	barst	27.	mars.	Var	þetta	gert	til	þess	að	öðlast	betri	sýn	á	

hvernig	staðið	er	að	samráði	við	börn	á	Íslandi.	Spurningar	voru	hannaðar	til	að	varpa	ljósi	á	

aldursdreifingu	meðlima,	skipulag	og	virkni	starfsins	og	áhrifamátt	ungmennaráða.		

Við	 gerð	 spurningalistans	 var	 horft	 til	 þátttökuþrepa	 Harry	 Shier	 og	 spurninga	

Guðrúnar	Þóru	Arnardóttur	(2014),	en	hún	framkvæmdi	rannsókn	á	áhrifum	ungmennaráða	

sveitarfélaga.	 Könnunin	 var	 send	 á	 opinbert	 tölvupóstfang	 allra	 sveitarfélaganna	 þann	 24.	

febrúar	2020.	Ítrekun	var	send	á	þau	sveitarfélög	sem	ekki	höfðu	svarað	könnuninni	þann	18.	

mars	og	23.	mars	var	hringt	í	sveitarfélögin	sem	enn	höfðu	ekki	svarað.	Síðasta	svarið	barst	

27.	mars	 og	 svöruðu	 öll	 sveitarfélög	 könnuninni.	 Spurningarlistann	 í	 heild	 sinni	má	 finna	 í	

viðauka	fjögur.	
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5 Niðurstöður	
Hér	 verður	 fyrst	 greint	 frá	 niðurstöðum	 rýnihóparannsóknarinnar.	 Síðan	 verður	 farið	 yfir	

niðurstöður	könnunarinnar	sem	gerð	var	meðal	sveitarfélaga	landsins.		

5.1 Rýnihóparannsókn	

Ætlunin	með	rýnihóparannsókninni	er	að	varpa	ljósi	á	upplifun	barna	á	rétti	sínum	til	að	láta	

skoðanir	 sínar	 í	 ljós	 og	 hafa	 áhrif,	 sbr.	 12.	 gr.	 Barnasáttmála	 Sameinuðu	 þjóðanna.	

Neðangreindir	 undirkaflar	 bera	 heiti	 þeirra	 fjóru	 greiningartækja	 sem	 Laura	 Lundy	 telur	

undirstöðu	þess	að	12.	grein	Barnasáttmálans	sé	virt.	Þau	eru	 rödd,	vettvangur,	áheyrn	og	

áhrif.	Innan	þeirra	eru	þemu	rannsóknarinnar	sem	endurspegla	áherslur	viðmælenda.	Þemun	

eru	upplýsingar,	hlutverk	 starfsmanns,	aðgengi,	áskoranir	nýliða	og	 reynsla,	málefni	barna,	

stökkpallur,	tókenismi	(sýndarsamráð)	og	valkvæð	áheyrn.		

5.1.1 Rödd	
Þátttakendur	 ræddu	 skort	 á	 upplýsingum	 um	 mikilvæg	 málefni	 sem	 tengjast	 samráði	 við	

börn	 í	öllum	hópunum.	Þátttakendur	úr	ungmennaráðum	sveitarfélaga	töluðu	mikið	um	að	

aðgangur	þeirra	að	upplýsingum	væri	fyrst	og	fremst	í	gegnum	starfsmann	ráðsins.		

Algengustu	 leiðir	 samráðs	við	börn	er	að	bjóða	þeim	 til	 funda	eða	að	halda	 ræður.	

Þátttakendum	í	öllum	hópum	fannst	þeir	almennt	ekki	geta	valið	á	milli	ólíkra	valkosta	um	

það	hvernig	þeir	tjá	sig.	Þeir	töldu	þessar	samráðsleiðir	líklegar	til	þess	að	stuðla	að	einsleitni	

innan	ráðanna,	því	það	hentar	ekki	öllum	börnum	tjá	sig	á	þann	hátt.	Ungmennaráð	þyrftu	

líka	að	höfða	til	barna	sem	eru	feimin	og	vilja	ekki	koma	fram	fyrir	fullum	sal	af	fólki.	

	
Mér	þætti	gaman...	mér	fyndist	bara	næs	að	þegar	okkar	skoðanir...	þegar	þau	
eru	 að	 biðja	 um	 okkar	 skoðanir...	 að	 þau	 myndu	 spyrja	 okkur	 hvernig	 við	
myndum	 vilja	 tjá	 okkur...	 og	 þá	myndum	 við	 bara	 tjá	 okkur	 þannig	 (Kristín,	
Reykjavíkurráð	ungmenna).	

	

Upplýsingar	

Þátttakendur	voru	spurðir	hvort	þau	hefðu	fengið	nægar	upplýsingar	til	að	geta	myndað	sér	

skoðun	 í	 samráðsferlinu.	 Í	 öllum	 hópum	 ræddu	 þátttakendur	 um	 að	 upplýsingar	 væru	

stundum	flóknar,	óaðgengilegar	og	ólæsilegar.	Veltu	þátttakendur	því	fyrir	sér	hvort	að	ungt	

fólk	ætti	að	fá	öll	gögn	afhent,	t.d.	þegar	þau	fara	á	fundi	þar	sem	fundargögnin	eru	margar	
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blaðsíður.	 Þeim	þótti	 upplýsingarnar	 stundum	of	þungar	og	 ítarlegar	en	á	 sama	 tíma	vildu	

þeir	að	börn	fengju	sama	aðgang	að	gögnunum	og	aðrir.		

	

	 Reykjavíkurráð	ungmenna	

Anna:	Stundum	eru	upplýsingarnar	bara	það	flóknar	og	maður	er	eitthvað	að	
reyna	að	skilja	þetta	og	þá	kemur	bara	meira	meira	meira	og	maður	er	bara	
eitthvað	AAA!	
	
Sigrún:	Mér	finnst	alveg	að	við	megum	fá	flóknu	upplýsingarnar...	af	því	að	við	
ættum	að	fá	sömu	upplýsingarnar	ef	við	erum	að	fara	sem	ungmenni	á	fund...	
þá	 ættum	 við	 að	 fá	 aðgang	 að	 sömu	 upplýsingum	 en	 mér	 þætti	 kannski	
eðlilegt	að	gera	upplýsingarnar	kannski	líka	aðgengilegri.	

	

Meðlimir	í	ungmennaráði	Fljótsdalshéraðs	nefndu	að	stundum	væri	erfitt	að	nálgast	

upplýsingar	 sem	 væru	 mikilvægar	 fyrir	 starfsemi	 ráðsins.	 Nefndu	 þau	 dæmi	 um	

umhverfisstefnu	sveitarfélagsins	sem	þau	höfðu	bókað	um	á	sínum	fundi	vegna	þess	að	þau	

töldu	að	hún	væri	ekki	til.	Síðar	á	fundi	með	bæjarstjórn	kom	í	ljós	að	umhverfisstefna	hefði	

verið	mótuð	en	það	þyrfti	að	fara	krókaleið	á	vefsíðu	sveitarfélagsins	til	þess	að	nálgast	hana.		

Þátttakendur	 ræddu	 um	 að	 stundum	 væri	 þeim	 boðið	 á	 fund	 með	 mjög	 litlum	

fyrirvara	og	þá	væri	erfitt	að	undirbúa	sig	vel	vegna	skorts	á	tíma	og	upplýsingum.	Var	þetta	

sérstaklega	mikið	rætt	meðal	ungmennaráðanna	á	vegum	ríkisins.		

	

Ég	hef	oftar	en	einusinni	og	oftar	en	tvisvar	lent	í	því	að	umm...	aðilar	fatta	á	
síðustu	stundu	að	það	er	verið	að	tala	um	málefni	sem	varðar	börn	og	þá	er	
kannski	 svolítið	sniðugt	að	hafa	einhvern	sem	að	er	 í	þeim	hópi...	þannig	að	
mér	hefur	 verið	hent	 inn	á	 fund	með	 ...	 þriggja	 tíma	 fyrirvara	og	hef	 fengið	
mjög	 lítið	 af	 upplýsingum	áður	 en	 ég	 fer	 þangað...	 en	 auðvitað	 vildi	 ég	 sjálf	
taka	 þátt	 því	 ég	 vildi	 að	 mínar	 skoðanir	 og	 skoðanir	 míns	 ráðs	 kæmust	 á	
framfæri…	(Guðrún,	ráðgjafarhópur	umboðsmanns	barna).	

	
	 Jón	 frá	 ungmennaráði	 Menntamálastofnunar	 hafði	 einnig	 reynslu	 frá	 starfi	 sínu	 í	

Reykjavíkurráði	ungmenna.	Hann	nefndi	 aðstæðubundin	mun	 sem	er	 til	 staðar	þegar	börn	

eru	í	samráði.	Þau	eru	til	dæmis	ekki	í	fullri	vinnu	í	ráðinu	sínu	og	hafa	margt	annað	að	gera	

líka.	Þetta	getur	valdið	því	að	erfitt	er	fyrir	þau	að	vera	jafn	upplýst	á	fundum.			

	
Þegar	 ég	 var	 áheyrnarfulltrúi	 fyrir	 hérna...	 fyrir	 Reykjavíkurborg	 semsagt...	 á	
skóla	og	frístundaráðsfundum.	Fékk	ég	alltaf	sent...	held	að	það	hafi	verið	200	
blaðsíðna	skjal	bara	daginn	eftir	síðasta	fund...	sem	ég	hafði	síðan	tvær	vikur	
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til	þess	að	lesa	mig	í	gegnum	svo	ég	væri	undirbúinn	fyrir	fundinn	sem	var	að	
koma	tveimur	vikum	seinna...	en	vesenið	er...	ég	var	ekkert	í	fullri	vinnu...	og...	
var	að	mæta	á	þessa	fundi	semsagt...	ég	var	ekki...	ég	hafði	ekki	ró	og	næði	til	
þess	að	lesa	þessar	blaðsíður	yfir	ef	að	ég	væri	að	fara	að	vinna	heimavinnuna	
mína	 líka	og	eitthvað	svoleiðis...	þannig	að	mér	 fannst	þetta	 fulllangt	gengið	
að	 fara	 að	ætlast	 til	 þess	 að	 ég	 læsi	 yfir	 öll	málefnin	 sem	 voru	 á	 dagskrá	 á	
fjögurra	klukkustunda	fundi	fyrir	fund	sem	væri	á	viku	fresti...	þannig	að...	mér	
þú	 veist...	 það	er	 kannski	 of	mikið	 af	 því	 góða...	 en...	 á	móti	 kemur	 að...	 þú	
veist...	ég...	fyrir...	ef	ég	fæ	fundardagskrá	og	eitthvað	svoleiðis	og	ég	er	með	
eitthvað	efni	sem	að	svona	ég	er	efins	um	eða	eitthvað	svoleiðis	þá	vil	ég	hafa	
kannski	 manneskju	 sem	 ég	 get	 leitað	 til	 hjálpar	 með	 ef	 ég	 vil	 fá	 að	 vita	
eitthvað.	(Jón,	ungmennaráð	Menntamálastofnunar).	

	

Í	öllum	hópum	var	upplifun	þátttakenda	að	þau	vissu	ekki	alltaf	hver	næstu	skref	stjórnvalda	

væru	eftir	að	samráðið	átti	sér	stað.	Þau	vissu	oft	ekki	hvað	yrði	gert	við	þær	upplýsingar	sem	

þau	veittu	samráðsaðilum.	Meðlimir	í	ungmennaráði	Fljótsdalshéraðs	voru	vön	þessu	og	vita	

hvernig	þau	geta	brugðist	við.	

	
Ungmennaráð	Fljótsdalshéraðs	

Guðmundur:	Oft	sofnar	þetta	bara	í	nefndum	og	svona...	en	þannig	held	ég	að	
þannig	 sé	 það	 við	 nefndir	 og	 svona...	 það	 er	 ekki	 bara	 bundið	 við	
ungmennaráð…	en	þá	þurfum	við	bara	að	vera	dugleg	að	taka	þetta	upp...	og	
taka	þetta	upp	aftur	þá...	við	höfum	oft	talað	um	að	við	þyrftum	kerfi	þar	sem	
það	er	einn	ábyrgðaraðili	á	hverju	máli	sem	passar	upp	á	að	málin	týnist	ekki.	
Því	að	það	gerist	mjög	oft...	að	þau	einhvern	veginn	fara	til	bæjarstjórnar	og	
svo	eiga	þau	að	fara	í	næstu	nefnd...	svo	fara	þau	í	nefndirnar	og	þau	segja	að	
þau	séu	bara	í	vinnslu…	
		
Rannsakandi:	Þannig	að	þið	þurfið	að	fylgja	þessu	vel	eftir	sjálf?	
		
Guðmundur:	Já,	svona	spyrja	reglulega	hvernig	staðan	er	og	svona.	
	
...	
	
mm	já...	það	fer	mjög	mikið	eftir	því	ef	að	það	er	eitthvað	sem	að	er	rætt	bara	
inn	á	fundi	og	svo	sent	eitthvert...	þá	fáum	við	yfirleitt	voða	lítið	að	vita	hvað	
verður	af	þesssum	upplýsingum	sem	að	við	gáfum...	en...	það	kannski	þegar	
þú	ert	að	 fara	 inn	á	einhverja	 fundi...	eða	eitthvað	svoleiðis...	þá	 stundum...	
samt	yfirleitt	ekki	færðu	meira	að	vita	svona	hvaða	farveg	þessar	upplýsingar	
fara	í...	þannig	að...	já.	(Sigrún,	Reykjavíkurráð)	
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Hlutverk	starfsfólks	

Frásögn	 Jóns	 hér	 að	 ofan	 tengist	 hlutverki	 starfsmanna	 sem	 ætlað	 er	 að	 sinna	

ungmennaráðum.	Hann	taldi	mikilvægt	að	hafa	einhvern	sem	hægt	væri	að	 leita	 til	ef	þörf	

væri	 á	 einhverri	 aðstoð.	 Að	 sögn	 þátttakenda	 er	 starfsfólk	mjög	mikilvægt	 í	 tengslum	 við	

upplýsingagjöf.	Þegar	spurt	var	um	aðgengi	að	upplýsingum	var	starfsmaður	ráðsins	nefndur	

í	báðum	rýnihópum	ungmennaráða	sveitarfélaganna.	Það	er	starfsfólkið	sem	sér	um	að	afla	

upplýsinga,	 deila	 þeim	með	 ráðinu	 og	 útskýra	 fyrir	 meðlimum	 ef	 eitthvað	 er	 óljóst.	 Þeim	

fannst	 því	 skipta	 máli	 að	 hafa	 öflugan	 starfsmann.	 Starfsmaður	 ungmennaráðs	

Fljótsdalshéraðs	hefur	átt	mikinn	þátt	í	velgengni	starfsins	að	sögn	meðlima	ráðsins.		

	

Ég	 held	 svona...	 jaa,	 það	 er	 samt	 eiginlega	 allt	 bara	 [starfsmanninum]	 að	
þakka	því	hún	fer	og	gramsar	(Helga,	ungmennaráð	Fljótsdalshéraðs).	
		

Ingibjörg	í	ungmennaráði	Fljótsdalshéraðs	benti	á	að	oft	væru	gögn	ekki	aðgengileg	á	

netinu	og	þá	væri	starfsmaðurinn	þeirra	að	finna	leita	upplýsinga	fyrir	ráðið.	

	

En	 ef	 að	 við	 værum	 án	 hennar	 þá	 myndum	 við	 ekkert	 vita	 hvað	 væri	 að	
gerast...	af	því	að	í	fundargerðinni	þá	kemur	svo	lítið	fram...	þetta	eru	yfirleitt	
einhver	mál	 sem	 að	mega	 ekki	 vera	 á	 netinu	 eða	 þannig...	 ekki	 strax	 alltaf	
(Ingibjörg,	ungmennaráð	Fljótsdalshéraðs).	

	

5.1.2 Vettvangur	
Þátttakendur	 ræddu	 um	 að	 ekki	 væri	 alltaf	 ljóst	 hver	 tilgangur	 ungmennaráða	 eða	

sambærilegra	 vettvanga	 væri.	 Þátttakendur	 töluðu	einnig	um	að	 samráðsvettvangar	barna	

væru	 misaðgengilegir	 og	 að	 það	 skorti	 yfirsýn	 á	 hlutverk	 þeirra.	 Nefndir	 voru	 ýmsir	

samráðsvettvangar	 á	 Íslandi	 í	 því	 samhengi,	 til	 dæmis	 Landssamband	 ungmennafélaga,	

ungmennaráð	Samfés	og	Samband	íslenskra	framhaldsskólanema.		

	

Ungmennaráð	á	vegum	ríkisins	

Gunnar:	 Þú	 veist	 auðvitað	myndi	maður	 vilja	 hafa	meiri	 áhrif...	 ég	 bara...	 það	 þarf	
einhvern	veginn	bara...	það	vantar	rosalega	mikið	svona...	yfirsýn	yfir	ungmennaráð	á	
Íslandi	 eins	 og	 er	 til	 í	 Norðurlöndunum	 og	 öðrum	 löndum...	 það	 er	 ekki	 einn	
sameiginlegur	vettvangur	þar	sem	að	allir	nemendur	geta	komið	sér	á	framfæri...	 jú	
vissulega	það	er	SÍF	og	LUF...	en...	þú	veist...	þettta	er...	bæði	vantar	þú	veist	yngri	
skoðanir	og	fleira	inní	það…		
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[...]	
	
María:	Þetta	er	bara	ógeðslega	skrítið...	það	vantar	 soldið	skipulag	á	svona...	hvaða	
ráð	á	að	gera	hvað...		
		

Meirihluti	þátttakenda	þótti	rýmið	þar	sem	þeir	tjá	skoðanir	sínar	vera	öruggt.	Þó	bar	

á	 því	 meðal	 tveggja	 ungmennaráða	 á	 vegum	 ríkisins	 að	 það	 væri	 það	 ekki	 að	 öllu	 leyti.	

Þátttakendur	frá	ungmennaráði	Menntamálastofnunar	og	heimsmarkmiðanna	töldu	að	ekki	

væru	allar	skoðanir	 leyfilegar	 innan	ráðsins.	Nánar	er	 fjallað	um	það	 í	undirkaflanum	Áhrif.	

Þátttakendur	 frá	 ungmennaráði	 Menntamálastofnunar	 sögðu	 meðlimi	 ráðsins	 aldrei	 hafa	

kynnst	almennilega.	Meðlimur	ráðsins,	Jón,	sagði	þetta	hafa	skapað	umhverfi	þar	sem	hann	

treysti	 sér	 ekki	 til	 að	 tjá	 allar	 skoðanir	 sínar,	 sérstaklega	 þær	 skoðanir	 sem	 gætu	 fengið	

mótbyr	frá	öðrum	í	ráðinu.		

	

Sko	mér	fannst	bara	eina	við	þetta	ungmennaráð	var	að	við	fengum	ekki	tíma	
til	að	kynnast	hvort	öðru...	þannig	að	maður	var	kannski	soldið	efins	með	að	
koma	með	 einhverjar	 róttækar	 skoðanir	 á	 framfæri	 eða	mögulega	 eitthvað	
sem	fólk	var	ekki	endilega	sammála...	þannig	að	mér	fannst	svona	vanta	bara	
umræðuspace-ið	í	þetta	ráð	(Jón,	ungmennaráð	Menntamálastofnunar).	

	
Þátttakendur	 hófu	 yfirleitt	 göngu	 sína	 í	 ungmennaráðum	 af	 eigin	 áhuga	 og	 vilja.	

Sumum	fannst	þeir	bera	skyldu	til	að	vera	virkir	samfélagsborgarar,	láta	í	sér	heyra	en	aðrir	

voru	 sérstaklega	 hvattir	 til	 þess	 að	 taka	 þátt	 af	 skólafélögum,	 kennurum	 eða	

frístundaleiðbeinendum.	Allir	þátttakendur	töldu	fjölbreytni	innan	ráðanna	sinna	mætti	vera	

meiri.	Guðrún	í	ráðgjafarhópi	umboðsmanns	barna	nefndi	að	það	hefði	verið	frekar	einsleitur	

hópur	í	ráðinu	á	hennar	tíma	og	samanstæði	af	fólki	sem	hefðu	mjög	svipaðan	bakgrunn.	

	

Í	mínu	 [ráði]	þá	vorum	við	mjög	margar	úr	 sama	grunnskólanum...	af	því	að	
þetta	var	opið...	það	mátti	hver	sem	er	koma...	en	þú	veist	þegar	ein	smitar	
einn	út	frá	sér	þá	vilja	kannski	aðrir	koma	líka,	þannig	að	við	vorum	mörg	með	
sama	 bakgrunninn...	 með	 svipuð	 áhugamál...	 fórum	 mörg	 í	 sama	
framhaldsskólann	og	allt	svoleiðis...	og	við	áttum	í	smá	vandræðum	með	það	
að	 fá	 stráka	 í	 hópinn...	 og	 lengi	 var	 einn	 strákur	 í	 svona...	 fimmtán	manna	
hópi...	og	eiginlega	allir	með	svipaðan	bakgrunn...	og	við	náttúrulega	reyndum	
að	 auglýsa	 eftir	 fólki	 en	 það	 gekk	 bara	 ekki	 mjög	 vel...	 en	 mér	 skilst	 að	
hópurinn	sé	orðinn	fjölbreyttari	núna	(Guðrún,	ráðgjafarhópur	umboðsmanns	
barna).	
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Þátttakendur	 töluðu	 um	 að	 það	 vantaði	 innflytjendur,	 fólk	með	 fötlun	 og	 hinsegin	

börn	 í	 ungmennaráðin.	 Þá	 var	 komið	 inná	 að	 oft	 væru	 það	 raddirnar	 sem	 þyrftu	mest	 að	

heyrast	sem	ekki	heyrðust	innan	þeirra.		

Mig	 langar	 eiginlega	 að	 skjóta	 hérna	 inn	 þú	 veist...	 nú	 hef	 ég	 komist	 frekar	
langt	 [gerir	 gæsalappir]	 í	 ungmennaráðsheiminum...	 ef	maður	má	henda	því	
þannig	 fram...	 og	 ég	 held	 að	 það	 sé	 fólkið	 sem	 að...	 þú	 veist	 fær	 áheyrn	 á	
sínum	skoðunum...	er	 fólkið	sem	að	er	með	heppilegar	 skoðanir...	að	hverju	
sinni...	þú	veist,	 sem	er	ótrúlega	sorglegt...	og	þótt	að	maður	kannski	 sjálfur	
falli	 undir	 þennan	 hóp	 af	 heppilegum	 skoðunum...	 þá	 þarf	 líka	 fjölbreyttar	
skoðanir	 af	 því	 að...	 þú	 veist...	 nú	 hefur	maður	 sjálfur	 ekkert	 lent	 í	 neinum	
svakalegum	einhverjum	hrakföllum	og	þurft	þú	veist...	maður	hefur	bara	lifað	
frekar	þægilegu	lífi...	en	það	er	fólki	sem	hefur	ekki	gert	það...	sem	að...	ætti	í	
rauninni	 að	 fá	 áheyrn...	 en	 það	 er	 miklu	 ólíklegra	 að	 þau	 fái	 þessa	 áheyrn	
(Guðrún,	Ráðgjafarhópur	umboðsmanns	barna).	

	

Helga	í	ungmennaráði	Fljótsdalshéraðs	benti	á	að	það	vantaði	feimin	börn	í	ráðið	og	

þau	væru	ekki	beðin	um	að	taka	þátt.		

Það	vantar	ungmenni	sem	er	mikilvægast	að	heyra	frá...	sem	að	vilja	ekki	taka	þátt	í	
svona	ráðum.	Það	vantar	þannig	ungmenni.	Af	því	að	þetta...	það	er	svo	erfitt	að	fá	
þau	 til	 að	 taka	 þátt	 í	 einhverju	 svona...	 og	 þá	 er	 venjulega	 bara	 svona...	 eins	 og	 í	
[skólanum	mínum],	það	var	bara	 svona	„Guðfinna	 [nafni	hefur	verið	breytt],	 vilt	þú	
ekki	bara	gera	þetta“,	því	að	þú...	þú	þorir	að	segja	þína	skoðun...	eða	eitthvað...		það	
var	ekkert	eitthvað	„Sigfús	[nafni	hefur	verið	breytt]	sem	situr	úti	 í	horni,	 langar	þig	
ekki	að	taka	þátt?“	(Helga,	ungmennaráð	Fljótsdalshéraðs).	

	

Nefnd	 voru	 nokkur	 dæmi	 um	 framfarir	 varðandi	 fjölbreytnina	 og	 nokkrir	

ungmennaráðsmeðlimir	 voru	 að	 takast	 á	 við	 skort	 á	 fjölbreytni	 á	 lausnamiðaðan	hátt.	 Eitt	

ungmennaráðið	er	til	dæmis	byrjað	að	auglýsa	ungmennaráðið	á	íslensku,	ensku	og	pólsku.	

Sigrún	í	Reykjavíkurráði	ungmenna	segir	það	nýtt	af	nálinni	að	meðlimir	hugsi	um	fjölbreytni	

innan	ráðsins.		

Við	kveiktum	ekki	beint	á	þessu	fyrr	en	kannski	síðasta	starfsárið	mitt	þarna...	
því	það	var	alltaf...	 í	 flestum	hverfisráðum	þá	er	dáldið	ströggl	að	 finna	nýja	
meðlimi	og	vera	með	nógu	marga	til	að	hafa	starfandi	ráð...	fókusinn	var	að	fá	
einhverja	inn...	en	ekki	mjög	mikið	á	t.d.	innflytjendur	og	umm...	en	þegar	við	
áttuðum	 okkur	 á	 því...	 þá	 fórum	 við	 svona...	meira	 bara	 í	markvissara	 starf	
að...	auglýsa	það	í	skólunum	(Sigrún,	Reykjavíkurráð	ungmenna).	
	

	 Meðlimir	úr	Reykjavíkurráði	ungmenna	nefndu	mikilvægi	þess	að	fullorðnir	ræddu	við	

ungt	fólk	á	jafningjagrundvelli	og	töldu	það	hafa	heppnast	vel	á	viðburðinum	Ráðabrugg	sem	

haldinn	var	árið	2019.	
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Við	vorum	með	þarna	málþingið...	þarna	Ráðabrugg	sem	var	í	haust...	en	þá	einmitt	
fengum	við...	það	komu	þú	veist	einhverjir	þingmenn	og	einhverjir	úr	borgarstjórn...	
og	 einhverjir	 bara	 svona	 þú	 veist...	 háttsett	 fólk	 í	 samfélaginu...	 og	 þau	 komu...	 og	
þetta	voru	bara	svona	opnar	samræður	þannig	að	þú	gast	spurt	þau	að	hverju	sem	er	
og	þá	voru	þau	bara	að	tala	um	þetta	á	jafningjagrundvelli	skiluru	og	við	vorum	bara	
að	ræða	þetta	og	mér	fannst	það	mjög	góður	vettvangur	til	að	tala	við	fólkið	sem	sér	
um	að	taka	ákvarðanir	og	eitthvað	þannig...	og	þá	t.d.	það	var	stelpa	í	Kvennó	sem	að	
byrjaði	að	tala	við	hann	um	hérna	styttingu	skólanna	og	hann	var	bara	að	útskýra	fyrir	
henni	 hvað	 eru	 ástæðurnar	 á	 bak	 við	 það	 og	 þú	 veist	 og	 koma	 með	 allskonar	
umræðuefni	 og	 mér	 fannst	 það	 mjög	 góður	 vettvangur	 til	 að	 tala	 við	 þau	 skiluru	
(Anna,	Reykjavíkurráð	ungmenna).	
	

Meðlimir	 úr	 ungmennaráði	 Fljótsdalshéraðs	 nefndu	 barnaþing	 sem	 dæmi	 um	 vel	

heppnaðan	viðburð	og	töldu	hann	aðgengilegan	fjölbreyttum	hópi	barna.		

	

Ungmennaráð	Fljótsdalshéraðs	

Helga:	 mmm...	 ég	 meina...	 ég	 held	 að	 við	 séum	 rosalega	 heppin	 t.d.	 með	
forsætisráðherra	og	hún	leggur	sjálf	rosalega	mikla	áherslu	á	það	að...	eins	og	með...	
hvað	 hét	 þetta...	 barnaþing	 sem	 var...	 þar	 sem	 var	 bara	 random...	 bara...	 þú	 varst	
valinn	til	að	mæta	á	þessa	ráðstefnu...	mér	finnst	það	geggjað...	því	þá	ertu	bara...	þú	
ert	 að	 virkja	 ungmenni	 sem	 eru	 ekki...	 hafa	 kannski	 ekki	 endilega	 áhuga	 og	 síðan	
mæta	þau	á	eitthvað	svona	og	þau	eru	bara...	vó,	ég	get	haft	áhrif...		
		
Guðmundur:	 Já...	 þá	 er	 þetta	 ekki	 endilega	börn	hvítu	 ríku	 einstaklinganna	hérna...	
þetta	er	svona...	eykur	möguleika	allra	á	því	að	fara...	og	það	er	þannig	með	marga	
svona	viðburði	hérna	að	þú	verður	að	þekkja	einhvern	sem	að	þekkir	einhvern	til	að	
komast	á	þetta	og	það	er	þannig	með	ungmennaráðin	 líka	held	ég...	maður	þarf	að	
þekkja	einhvern	í	því	til	að	komast	að	því...	eða	í	flestum	tilfellum...	eða	þá	að	þekkja	
[starfsmann	ráðsins]	eða	svoleiðis...	

	

Aðgengi	

Í	 öllum	 rýnihópaviðtölunum	 ræddu	 þátttakendur	 um	 að	 sýnileiki	 ungmennaráða	 þyrfti	 að	

vera	meiri.	Margir	vissu	ekki	af	tilvist	þeirra	eða	hvernig	væri	hægt	að	taka	þátt.	Aðgengi	að	

ráðunum	er	að	sögn	þátttakenda	mjög	misjafnt.	Bent	var	á	að	sum	ráðin	byggist	á	meðlimum	

annarra	ráða	og	séu	því	ekki	aðgengileg	öllum	börnum,	heldur	einungis	þeim	sem	þegar	taka	

þátt	í	öðru	ráði.		

	

Ungmennaráð	á	vegum	ríkisins	

Gunnar:	Þú	veist...	það	eru	bara	svona	ákveðnir	hópar	sem	er	rosalega	erfitt	
að	 ná	 í...	 en...	 það	 er	 alveg	 rétt	 þú	 veist...	 líka	mikið	 af	 þessum	 ráðum	 eru	
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samráðsráð...	þú	kemst	ekki	inn	í	þau	án	þess	að	vera	í	einu	ungmennaráði...	
eins	 og	 ungmennaráð	 Menntamálastofnunar...	 er	 byggt	 á	 fólki	 sem	 er	 nú	
þegar	 í	 ungmennaráðsstarfsemi	 og	 eru	 fulltrúar	 þess...	 og	 það	 sama	 með	
nefndir	og	 starfshópa...	 og	þegar	 ríkið	 leitar	 ráða...	 að	þá	 leitar	 ríkið	 aldrei	 í	
næsta	 grunnskóla	eða...	 grunnskóla	út	 á	 Eskifirði	 eða	eitthvað...	 heldur	 leita	
þau	bara	í	ungmennaráð	þar	sem	eru	kannski	svona	kjarnatýpur...	eins	og	þú	
veist...	 ég	og	Guðrún	 sem	erum	búin	 að	 vera	 svona...	 í	 þessu	 í	 fimm	ár	 eða	
eitthvað.	
	

María:	Þau	leita	alltaf	á	toppinn.	

	

Handvalið	er	úr	umsóknum	í	ungmennaráð	heimsmarkmiða	Sameinuðu	þjóðanna	út	

frá	 fyrirfram	 skilgreindum	 viðmiðum	 og	 ýmis	 samtök	 og	 stofnanir	 tilnefna	 aðila	 í	

ungmennaráð	 Fljótsdalshéraðs,	 þar	 á	 meðal	 úr	 skólum	 sveitarfélagsins.	 Meðlimir	 í	

ungmennaráði	 Fljótsdalshéraðs	 og	 Reykjavíkurráði	 ungmenna	 greindu	 frá	 því	 að	 það	 væri	

ólíkt	eftir	skólum	hve	mikil	aðsókn	væri	í	ráðið.	Þá	var	það	rætt	í	einum	hópnum	að	ráðafólk	

leiti	hugsanlega	of	mikið	til	ungs	fólks	 í	gegnum	fyrirframskipuð	ráð.	Það	skipti	 líka	máli	að	

tala	við	annað	ungt	fólk.	Jóhanna	í	ungmennaráði	heimsmarkmiðanna	taldi	hagsmunatengsl	

skipta	miklu	máli	ásamt	íslenskukunnáttu.	Líklegra	væri	að	hlustað	yrði	á	skoðanir	fólks	með	

sterkt	bakland.	

	

Svo	eru	líka	þessi	hagsmunatengsl...	sem	eru	rosalega	sterk	í	svona...	uu...	að	
ef	þú	átt	einhvern	frænda	sem	er	þú	veist...	bara	í	einhverri	góðri	stöðu...	þá	
er	 líklegra	 að	 það	 sé	 hlustað	 á	 þig...	 af	 því	 að	 þú	 ert	 með	 þessi	
hagsmunatengsl...	 og	 einnig	 bara	 hvaða	 stöðu	 þú	 hefur	 í	 samfélaginu...	 það	
skiptir	gríðarlega	miklu	máli...	þar	sem	að...	ef	þú	ert	ekki...	ég	bara...	eins	og...	
landið	er	í	dag...	þá	er	þannig	að	ef	þú	ert	ekki	af	íslensku	bergi	brotinn	þá	er	
ekki	eins	mikið	tekið	mark	á	þér	af	því	að...	af	því	að	foreldrar	þínir	eru	ekki	
héðan...	þetta	er	mjög	fáránlegt	en	þetta	er	því	miður	sannleikurinn	(Jóhanna	
ungmennaráð	heimsmarkmiðanna).	

	

Ungmennaráð	 Fljótsdalshéraðs	 kom	 inn	 á	 að	 mörg	 tækifæri	 fyrir	 ungt	 fólk	 væru	

bundin	við	höfuðborgarsvæðið.	Upplifun	þeirra	var	að	þau	gætu	ekki	haft	 jafn	mikil	áhrif	á	

ákvörðunartöku	 stjórnvalda	 vegna	 þessa,	 því	 iðulega	 væri	 leitað	 til	 ráða	 sem	 væru	

staðbundin	í	Reykjavík.	Auk	þess	er	kostnaður	við	samgöngur	ákveðin	hindrun.	Þegar	þeim	er	

boðið	 að	 taka	 þátt,	 þá	 þurfa	 þau	 að	 borga	 sjálf	 eða	 hluta	 af	 kostnaði	 þess	 að	 koma	 sér	 á	
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staðinn.	Þá	töldu	meðlimir	ungmennaráðsins	einnig	skorta	stuðning	fyrir	minni	sveitarfélög	

þegar	kemur	að	samráði	við	börn.	

Áskoranir	nýliða	og	reynsla	

Í	 öllum	 rýnihópaviðtölum	 var	 fjallað	 um	 áskoranir	 nýliða	 í	 samræðunum.	 Þátttakendur	 í	

öllum	hópum	nefndu	að	það	hefði	tekið	tíma	að	skilja	hvaða	leiðir	er	hægt	að	fara	til	þess	að	

hafa	áhrif.	Auk	þess	tæki	tíma	að	átta	sig	á	þeim	áhrifum	sem	hægt	er	að	hafa	innan	hvers	

ráðs.		

	

Ég	gerði	mér	kannski	ekki	grein	fyrir	því	alveg	strax	hvaða	áhrif	maður	getur	
haft	 með	 einhverju	 svona...	 af	 því	 að	 þau	 verða	 náttúrulega	 að	 lesa	
fundargerðirnar	okkar	og	taka	þær	fyrir...	þannig	að	þau	verða	að	sjá	allt	sem	
við	erum	að	gera	(Helga,	ungmennaráð	Fljótsdalshéraðs).	

	

Þátttakendur	 töluðu	 um	 að	 það	 geti	 tekið	 tíma	 að	 aðlagast	 starfi	 í	 nýju	 ráði	 og	 að	

nauðsynlegt	 væri	 að	 allir	 upplifðu	 sig	örugga	 svo	þeir	 þorðu	að	 tjá	 sig.	 Þátttakendur	 töldu	

mikilvægt	að	þekkja	þá	sem	starfa	með	þeim	í	ráðinu.		

	

Eftir	 nokkra	 mánuði	 þá	 leið	 mér	 miklu	 betur	 með	 að	 tjá	 skoðanir	 mínar...	
þannig	meirihlutann	 af	 tímanum	 sem	 ég	 hef	 setið	 í	 báðum	 ráðum	þá	 hefur	
mér	liðið	mjög	vel	og	hef	verið	mjög	örugg	með	að	tjá	skoðanir	mínar	en	það	
tók	tíma	(Sigrún,	Reykjavíkurráð	ungmenna).	
	
[...]	
	
Ef	þú	veist	með	hverjum	þú	ert	að	tjá	þig...	þá	gengur	miklu	betur	og	þá	ertu	
meira	velkominn...	ég	held	að	það	sé	alltaf	svona	plús	(Anna,	Reykjavíkurráð	
ungmenna).	
	
[...]	
	
Mér	 fannst	 auðveldara	 að	 tjá	 mig	 í	 ungmennaráði	 Grafarvogs...	 við	 vorum	
fjórar	og	þetta	voru	meirihlutinn	af	stelpum	sem	ég	þekkti	fyrir	þannig	að	það	
var	mjög	auðvelt	að	tjá	mig	þar...	mjög	öruggt	umhverfi...	það	var	munur	að	
fara	í	Reykjavíkurráð	eftir	það...	en	eftir	fyrsta	fund...	þá	var	maður	búinn	að	
kynnast	 og	 átti	 auðveldara	 að	 tjá	 skoðanir	 mínir	 á	 næsta	 fundi	 (Margrét,	
Reykjavíkurráð	ungmenna).	

	

Fundir	með	valdhöfum	þóttu	líka	ákveðin	áskorun	fyrir	nýja	ungmennaráðsmeðlimi.		
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Það	 er	 mjög	 ógnvekjandi	 að	 sitja	 á	 móti	 kannski	 fimmtán	 fullorðnu	 fólki	 sem	 að	
kannski	er	kosið	pólitískt	inn	í	þessa	stöðu	eða	blablabla...	eða	er	búið	að	vera	kennari	
eða	skólastjóri	í	mörg	ár;	án	þess	að	hafa	einhverja	reynslu	á	því	að	tala	fyrir	framan	
fólk	og	þannig...	þannig...	ég	þú	veist...	þetta	gerist	alveg	ennþá	myndi	ég	halda...	að	
fólki	sé	hent	inn	í	þessa	stöðu...	(Gunnar,	ungmennaráð	Menntamálastofnunar).	

	

Þáttakendur	 komu	 með	 ýmsar	 athugasemdir	 um	 það	 hvernig	 væri	 hægt	 að	 létta	

stemninguna	á	fundum.	Að	sögn	meðlima	í	ungmennaráði	Fljótsdalshéraðs	er	til	dæmis	gott	

að	bjóða	uppá	léttar	veitingar.		

	

Ungmennaráð	Fljótsdalshéraðs	

Guðmundur:	Svo	náttúrulega	hjálpar	það	líka	til	að	gera	þetta	öruggara	að	við	fáum	
veitingar	á	fundum...	það	er	þá.		 	
	
Helga:	Súkkulaðirúsínur.		
	
Guðmundur:	Já,	og	vínber	og	eitthvað...	lakkrísbirnur	og	eitthvað	þannig.	[hlátur]		

	

Helga	 í	 ungmennaráði	 Fljótsdalshéraðs	 talaði	 um	 að	 það	 hefði	 tekið	 sinn	 tíma	 að	

venjast	 stóra	 fundarsalnum	 og	 að	 það	 hafi	 verið	 dálítið	 stressandi	 fyrst	 um	 sinn.	 Þau	 í	

ungmennaráðinu	hafa	fært	fundina	yfir	í	minna	herbergi.	

	
Kannski	þegar	maður	byrjaði	 í	 ráðinu...	þá	var	ég	ógeðslega	stressuð...	þúst,	koma	 í	
stóra	 fundarsalinn,	 geggjað	 official	 eitthvað...	 sitja	 þarna	 við	 borðið	 og	 allir	 bara	
eitthvað	geðveikt	preppy,	 veit	 ekki	 hvaða	orð	það	er	 á	 íslensku...	 en	núna	er	þetta	
bara…	 en	 núna	 er	 þetta	 bara...	maður	 labbar	 um	 hérna	 eins	 og	 við	 vinnum	 hérna	
sko...	(Helga,	ungmennaráð	Fljótsdalshéraðs).	
	
[...]	
	
Það	hefur	náttúrulega	svona	sýnt	sig	að	fólk	virðist	vera	aðeins	öruggara	þegar	það	er	
í	litla	fundarsalnum,	allavega	tjáir	það	sig	meira...	sérstaklega	þeir	sem	eru	nýir...	það	
er	svona	styttra	á	milli.	Stóri	fundarsalurinn	er	náttúrulega	fundarsalur	bæjarstjórnar,	
sem	að	þau	funda	í	alltaf	og	þá	er	borðið	risastórt	og	vítt	til	veggja	og	svona…	þá	þorir	
fólk	ekki	alltaf	að	tjá	sig...	(Guðmundur,	ungmennaráð	Fljótsdalshéraðs).	
	

5.1.3 Áhrif	
Þegar	þátttakendur	voru	spurðir	um	upplifun	sína	á	áhrifum	barna	á	Íslandi,	þá	nefndu	allir	

hóparnir	 að	 Ísland	 væri	mjög	 framarlega	 á	 þessu	 sviði	miðað	 við	mörg	 önnur	 lönd	 og	 að	

almennt	 væri	 borin	 virðing	 fyrir	 börnum	hér	 á	 landi.	Auk	þess	 væru	áhrif	 barna	 að	 aukast	
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með	árunum.	Þó	var	sameiginleg	upplifun	allra	hópa	að	það	mætti	standa	betur	að	þátttöku	

barna	hér	á	landi.		

	

Ef	að	við	værum	fullkomið	land	þá	þyrftum	við	í	raun	og	veru	ekkert	að	krefjast	funda	
með	 fólki…	 það	 væri	 bara	 gert	 ráð	 fyrir	 okkur	 á	 svona	 stöðum	 sko	 (Guðrún,	
ráðgjafarhópur	umboðsmanns	barna).	

	

Áhrif	ungmennaráða	takmarkast	við	það	svigrúm	sem	ráðsmeðlimir	fá	til	þess	að	hafa	

áhrif.	 Reynsla	 barna	 á	 því	 hvaða	 svigrúm	 þau	 hefðu	 innan	 síns	 ráðs	 var	 ólík.	 Sumum	

ungmennum	 þótti	 þau	 hafa	 mjög	 lítið	 frelsi	 til	 athafna	 innan	 ráðsins	 og	 upplifðu	 mikið	

áhrifaleysi.	 Umgjörð	 ráðsins	 var	 það	 sem	 þátttakendur	 nefndu	 sérstaklega	 sem	 ástæðu	 í	

þeirri	umræðu.		

	 Einn	 þátttakandinn	 tjáði	 sig	 um	 reynslu	 sína	 á	 því	 að	 vera	 í	 ungmennaráði	

félagasamtaka	áður	en	hún	hóf	störf	 í	ungmennaráði	heimsmarkmiðanna.	Upplifun	hennar	

var	að	skriffinnskureglur	ríkisins	hömluðu	þau	áhrif	sem	hún	gat	haft.		

	

Ef	ég	tala	bara	út	frá	þessu	ráði	sem	ég	var	í	...	ég	kom	inn	í	þetta	ráð	með	ákveðna	
reynslu	úr	öðru	ráði,	[ónefndum	félagasamtökum]...	þar	gerðum	við	alveg	svakalega	
mikið	af	því	að	þar	fengum	við	frelsi	til	þess	að	gera	það	sem	við	vildum...	þegar	ég	
kom	svo	inn	í	ungmennaráð	heimsmarkmiðanna,	þá	fannst	mér	smá	vonbrigði	hvað	
var	 lítið	 gert	 út	 af	 einhverjum	 skriffinnskureglum	 hjá	 ríkinu...	 og	 það	 fannst	 mér	
allavegana	smá...	þá	var	þetta	smá	súrt	einhvern	veginn...	afþví	að	ég	í	byrjun	reyndi	
að	koma	mínum	skoðunum	á	framfæri	um	hverju	þyrfti	að	breyta	og	hvað	við	ættum	
að	 gera	 og	 svona...	 reyndi	 að	 byrja	 einhverja	 breytingu...	 en...	 hérna...	 það	 gerðist	
voðalega	 lítið	og	meira	að	segja	þegar	það	var	eitthvað	sem	við	vorum	öll	sammála	
um	(María,	ungmennaráð	heimsmarkmiðanna).	
	

	Aðilar	 úr	 ungmennaráði	 Menntamálastofnunar	 og	 ungmennaráði	

heimsmarkmiðanna	nefndu	að	róttækni	og	gjörningar	ættu	ekki	heima	í	þeim	ráðum.	

	

Jóhanna:	Maður	 getur	 kannski	 alveg	 sagt	 einhverjar	 skoðanir	 en	 ekki	 kannski	 verið	
með	of	róttækar	skoðanir	og	verið	með	svona	pólitískar...	það	bara	einhvern	veginn	
passar	ekki	alveg	inn	í	(ungmennaráð	heimsmarkmiðanna).	
	
[...]	
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Gunnar:	Þú	veist...	þetta	var	náttúrulega	bara	formlegir	fundir	sem	var	með	einhverju	
ákveðnu	sniði	þannig	að...	 í	ungmennaráði	Menntamálastofnunar	var	ekki...	svigrúm	
fyrir	okkur	að	fara	að	gera	eitthvað...	utan	fundarherbergisins...	nema	að	ræða	það...	
við	 hefðum	 ekki	 getað	 farið	 að	 skipuleggja	 gjörning	 eða	 eitthvað	 á	 skrifstofu	
menntamálaráðherrans	eða	eitthvað	skiluru.	(ungmennaráð	Menntamálastofnunar).	
	
Jón:	nei...	þú	veist	við	fengum	nokkrum	sinnum	þú	veist...	okkur	leyfðist	að	fá	að	tala	
við	menntamálaráðherra	og...	þú	veist...	 við	 fengum	að	gera	ýmislegt	þú	veist	bara	
hvað	 varðaði	 semsagt	 þarna...	 umm...	 ákvörðunartöku	þú	 veist...	 við	 fengum...	 það	
var	 allavega	 eitthvað	 samráð	 við	 okkur	 en...	 já	 við	 fengum	 ekki	 að	 velja	 að	 hafa...	
umm...	þú	veist	eins	og	í	öðrum	ráðunum	mínum	þar	sem	við	höfum	fengið	að	fara	að	
sitja	 inná	Alþingi	og	 fylgjast	með	hvaða	umræða	er...	um	eitthvað	sem	varðar	börn	
eða	eitthvað	svoleiðis...	ég	held	að	ungmennaráð	Menntamálastofnunar	hefði	aldrei	
farið	í	eitthvað	svoleiðis	(ungmennaráð	Menntamálastofnunar).	

	

Meðlimir	 úr	 ungmennaráði	 Menntamálastofnunar	 greindu	 frá	 því	 að	 ráðið	 hafi	

upphaflega	verið	stofnað	í	tilraunaskyni	til	tveggja	ára	og	væri	nú	ekki	lengur	starfandi.	Jón,	

sem	sat	 í	 ráðinu	þótti	það	miður	og	taldi	að	ráðið	hefði	getað	haft	mun	meiri	áhrif	en	það	

gerði.	 Hann	 lét	 í	 ljós	 áhyggjur	 af	 því	 að	 Menntamálastofnun	 væri	 ekki	 lengur	 með	 virkt	

samráð	við	börn	í	gegnum	ungmennaráð.	

	

Þetta	ungmennaráð	sem	þau	stofnuðu	var	tilraunaverkefni	til	tveggja	ára...	og	síðan	
veit	ég	ekki	 til	þess	að	það	hafi	haldið	áfram...	og...	mér	 finnst	það	ekkert	endilega	
mjög	 sniðug	 hugmynd	 hjá	 þeim	 [...]	 ef	 að	 þau	 ætla	 sér	 að	 fara	 með	 einhverja	
breytingu	héðan	 í	 frá...	þá	eru	þau	ekki	með	ungmennaráð	til	þess	að	styðja	við	sig	
(Jón,	ungmennaráð	Menntamálastofnunar).	

	
María	 úr	 ungmennaráði	 heimsmarkmiðanna	 taldi	 starfsmann	 ráðsins	 vera	 stundum	

mjög	leiðandi	í	starfinu	með	ráðinu	og	nefndi	að	það	væri	hugsanlega	fylgikvilli	þess	að	ráðið	

hefði	lítið	frelsi.	Starfsmaðurinn	endurspeglaði	stöðu	ráðsins.		

	

Ungmennaráð	á	vegum	ríkisins	

Starfsmaðurinn	sagði	ekki	beint	nei	en	hún	var	samt	svona	mjög	skiluru...	leiðandi...	í	
átt	að...	við	skulum	ekki	gera	það...	og	hérna...	ég	skal	bara	spurja	og	við	skulum	bara	
sjá	til...	og...	það	er	kannski	bara	þú	veist...	einn	fylgikvilli	þess	að	vera	með	ógeðslega	
lítið	frelsi	(María,	ungmennaráð	Heimsmarkmiðanna).	
	
[...]	
	
Hún	 vildi	 ekki	 að	 við	 myndum	 gera	 þetta	 sko...	 þótt	 við	 skrifuðum	 umsögnina	
bókstaflega	 á	 fundinum	 og	 allir	 sögðu	 já	 ég	 er	 sammála...	 þá	 sagði	 hún	
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[starfsmaðurinn]	já	við	skulum	bara	bíða	með	þetta	fram	á	næsta	fund	og	við	skulum	
bara	aðeins	sjá	til...	sofa	á	þessu	og	svona...	og	svo	gerðist	aldrei	neitt...	af	því	að	þú	
veist	 hún	 gerði	 þetta...	 hún	 bara	 blokkaði	 þetta..	 (María,	 ungmennaráð	
Heimsmarkmiðanna).	

	

5.1.4 Málefni	barna	

Í	 öllum	 hópunum	 spruttu	 umræður	 um	 takmarkanir	 samráðsins.	 Í	 þeirri	 umræðu	 var	 til	

dæmis	 fjallað	 um	 skilgreininguna	 á	 málefnum	 barna.	 Til	 dæmis	 vildu	 ráðsmeðlimir	 í	

ungmennaráðum	sveitarfélaga	fá	að	ræða	um	fleiri	málefni	en	skólann	og	frístundaúrræði.		

	

Þú	veist,	það	mega	fleiri	mál	fara	undir	okkur...	þau	vísa	alltaf	bara	eitthvað	svona...	
„körfuboltavöllur,	 byggja	 hann	 eða	 ekki??“	 svona	 þannig	 mál	 eitthvað	 (Helga,	
ungmennaráð	Fljótsdalshéraðs).	
	
[...]	
	
Já,	einmitt...	þau	segja	bara...	vil	ég	meina	að	þau	séu	að	meina...	að	við	séum	bara	
ungmenni...	 við	 eigum	 ekkert	 að	 hafa	 áhyggjur	 af	 fasteignagjöldum	 eða	 einhverju	
svoleiðis...	þó	svo	að	þau	séu	að	hækka	upp	úr	öllu	valdi	hérna...	eins	og	að	enginn	sé	
morgundagurinn...	heldur...	og	okkur	finnst	þetta	alveg	fáránlegt...	þau	eru	að	hækka	
hérna	 um	 tugi	 þúsunda...	 á	 hvað...	 30	 þúsund	 á	 200	 fermetra	 einbýli	 hérna	 á	
Egilsstöðum...	og	þeim	finnst	þetta	ekki	bara	vera	málefni	ungmenna...	en	það	erum	
við	sem	munum	þurfa	að	kaupa	íbúðir	(Guðmundur,	ungmennaráð	Fljótsdalshéraðs).	

	

	 Meðlimir	í	ungmennaráðinu	í	Fljótsdalshéraði	töldu	að	þau	hefðu	meiri	áhrif	núna	en	

áður.	Það	hafi	ekki	komið	af	sjálfu	sér	heldur	hafi	þau	verið	dugleg	að	benda	bæjarstjórninni	

á	þau	málefni	sem	þau	vilja	fá	á	sitt	borð	og	með	tímanum	hafi	þau	fengið	að	hafa	meiri	áhrif	

á	 bæjarfélagið.	 Anna	 í	 Reykjavíkurráði	 ungmenna	 taldi	 að	 börn	ættu	 að	 fá	 að	 ákveða	 sjálf	

hvaða	málefni	þau	taka	fyrir	og	hafa	áhrif	á.		

	

Í	 rauninni	ætti	 okkur	 bara	 að	 vera	 boðið	 að	 fá	 að	 tjá	 skoðanir	 okkar	 á	 bara	 öllum	
málefnum	þannig	séð...	og	svo	getum	við	í	rauninni	bara	ákveðið	„þetta	er	ekki	alveg	
okkar“...	 við	 erum	 í	 samfélaginu	 líka	 og	 það	 er...	 þú	 veist...	 fullt	 af	 hlutum	 sem	 að	
snerta	 okkur...	 þannig	 ég	 held	 að	 það	 sé	 svona...	 já...	 klárlega	 að	 hafa	 meiri	 áhrif	
(Anna,	Reykjavíkurráð	ungmenna).	
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Rætt	 var	 um	 að	mörgum	 börnum	 á	 landinu	 finnist	 þau	 ekki	 geta	 haft	 nein	 áhrif	 á	

samfélagið.	Í	tveimur	hópum	nefndu	þátttakendur	að	þau	væru	að	ræða	við	önnur	börn	og	

segja	þeim	frá	áhrifunum	sem	þau	geta	haft.		

	

Stökkpallur	

Í	 tveimur	hópunum	ræddu	þátttakendur	um	þau	tækifæri	sem	setan	 í	ungmennaráði	hafði	

veitt	þeim.	Margrét	úr	Reykjavíkurráði	ungmenna	talaði	um	að	ráðið	hafði	í	sínu	tilfelli	verið	

ákveðinn	stökkpallur.	

	

Reykjavíkurráð	ungmenna	

Margrét:	En	já...	útaf	því	að	ég	er	búin	að	vera	í	þessum	ráðum	sem	að	gefum	manni	
náttúrulega	 reynslu	 þá	 er	 maður	 náttúrulega	 „betri	 manneskja	 til	 að	 velja“	 því	 að	
hinir	hafa	ekki	þessa	reynslu	og	það	gefur	mér	alveg	pall	til	að	hafa	áhrif	og	þarna	er	
ég	að	fara	fyrir	hönd	Íslands	til	Bandaríkjanna	og	kem	svo	til	baka	og	held	áfram	með	
verkefni...	þá	verð	ég	með	svona	stærri	stökkpall	til	að	hafa	áhrif.	
	
Sigrún:	 Já...	 ég	 er	mjög	 sammála	 því	 að	 bæði	 ertu	með	meira	 orðspor...	 ég	 líka...	 í	
gegnum	ungmennaráð	 þá	 hef	 ég	 öðlast	meiri	 trú	 á	minni	 rödd	 og	 einhvern	 veginn	
svona...	hún	hefur	styrkst...	og	ég	fékk	góðan	styrk	til	að	fara	til	Finnlands	[landi	hefur	
verið	breytt]	í	tvö	ár	til	að	vera	fulltrúi	Íslands	í	skólanum	[...]		

	

Gunnar	í	ungmennaráði	Menntamálastofnunar	talaði	um	hann	hafi	fengið	tækifæri	til	

að	hafa	áhrif	á	samræmdu	prófin	vegna	setunnar	í	ungmennaráðinu.	Honum	bauðst	að	taka	

þátt	í	starfsnefnd	á	vegum	Menntamálastofnunar.	

	

Jáá...	ég	fékk	tækifæri	í	gegnum	ungmennaráð	Menntamálastofnunar	til	að	hafa	áhrif	
á	samt	mjög	leiðinlegt	subject	fyrir	flestum	eins	og	hvernig	íslenskupróf	í	samræmdu	
prófunum	myndi	líta	út	(Gunnar,	ungmennaráð	Menntamálastofnunar).	

	
	

Tókenismi	(sýndarsamráð)	

Allir	þrír	hóparnir	fjölluðu	um	sýndarsamráð,	þrátt	fyrir	að	ekki	hafi	verið	sérstaklega	spurt	út	

í	 það.	Þátttakendur	 notuðu	 samheiti	 hugtaksins;	 tókenismi.	 Hér	 er	 því	 hugtakið	 tókenismi	

notað	 yfir	 sýndarsamráð.	 Þátttakendur	 í	 öllum	 hópum	 höfðu	 upplifað	 tókenisma	 á	 eigin	

skinni	og	deildu	 reynslu	 sinni.	Þau	 skilgreindu	hugtakið	 sjálf	 í	 umræðunum.	Algengt	var	að	
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þátttakendur	 skilgreindu	 tókenisma	 sem	 athæfi	 þar	 sem	 valdhafar	 taka	mynd	 af	 sér	með	

ungu	fólki	og	bjóða	þeim	á	fundi	en	hlusta	ekki	á	skoðanir	þeirra.	

	

Það	er...	tókenismi	er	semsagt	þegar	að	þú	veist,	okkur	er	bara	stillt	upp	fyrir	myndir	
skiluru...	það	er	ekki	verið	að	spyrja	okkur	um	skoðanir...	það	er	bara...	„ó	við	erum	
með	samráð	við	ungt	fólk“,	en	það	er	bara	mynd	og	það	er	ekkert	gert	í	því...	það	er	
rosa	 mikið	 um	 tókenisma	 á	 Íslandi...	 ég	 er	 búin	 að	 lenda	 svo	 oft	 í	 því	 (Helga,	
ungmennaráð	Fljótsdalshéraðs).	
...	
Þau	krúttvæða	börn	svo	mikið	bara	aaa	þið	erum	með	svo	skemmtilegar	skoðanir...	
ég	 hef	 alveg	 fengið	 þannig	 vibe	 af	 fundi	 með	 ráðherra	 sem	 er	 náttúrulega	 bara	
ótrúlega	sorglegt...	að	maður	mætir	á	fund	og	þú	veist...	og	ætlar	að	tala	við	okkur...	
en	bara	hlustar	ekki	á	okkur...	þannig	að	mér	finnst	að	það	mætti	taka	skoðanir	barna	
miklu	alvarlegra	heldur	en	þeim	er	tekið	núna	(Anna,	Reykjavíkurráð	ungmenna).	

	
Upplifun	 af	 tókenisma	 var	 sérstaklega	 ríkjandi	 í	 umræðum	 ungmennaráðanna	 á	

vegum	ríkisins.	Þar	 ræddu	þátttakendur	 sín	á	milli	um	að	ekki	 væru	allt	 á	 vegum	ráðanna,	

raunveruleg	tækifæri	til	þess	að	hafa	áhrif.		

	

Ungmennaráð	heimsmarkmiðanna	
Jóhanna:	Þetta	er	alveg	soldið	heftandi	skiluru...	af	því	að	þetta	er	rosa	mikill	svona	
myndarammi	 sem	 við	 erum	 í...	 út	 af	 einhverjum	 svona	 starfsreglum	 hjá	 ríkinu...	
umm...	en...	við...	það	er	einhver	ríkisstjórnarfundur	sem	er	inní	þessu...	og	þetta	er...	
þú	veist...	ef	ég	á	að	segja...	þá	er	þetta	bara	pjúra	tókenismi...	þú	ert	bara	þarna	að	
segja	 eitthvað...	 aaa	 já...	 við	 værum	 alveg	 til	 í	 að...	 börn	 gætu	 fengið	 að	 vera	með	
hundana	sína	í	skólanum	skiluru...	bara	eitthvað	djók...	og	þau	eru	eitthvað...	jáá...	og	
svo	bara...	heldur	lífið	áfram	skiluru...		
		
María:	 Ég	er	 alveg	 sammála	þér...	 og	af	því	 að	 skoðanir	okkar	eru	 svo...	 sjálfsagðar	
meðan	við	viljum	skiluru...	draga	úr	 loftslagsbreytingum	og	bæta	menntun	skiluru...	
þetta	er	svo	beisikk...	skoðanir	okkar	eru...	heimsmarkmiðin...	að	það	ætti	að	vinna	að	
þeim...	og	þegar	við	segjum	eitthvað	já...	stjórnvöld...	vinnið	að	þessu	eða	eitthvað...	
já	ókei	geggjað...	en	það	er	ekkert...	það	er	ekki	hægt	að	fylgja	neitt	eftir	...	og	af	því	
að	þau	hafa	þú	veist...	þau	vilja	gera	þetta	til	þess	að	taka	mynd...	en	það	er	einhvern	
veginn	ekki	myndatækifæri	í	því	að	gera	eitthvað...	já...	fylgdi	eftir...	það	er	einhvern	
veginn	ekki	orðið	flex	á	samfélagsmiðlum	fyrir	stjórnmálamenn...	þannig	að	þau	hafa	
ekki	 þörf...	 eða	 hafa	 ekki	 skyldu	 til	 þess	 að	 fylgja	 eftir	 okkar	 skoðunum	 sem	 að	 er	
mjög	pirrandi.	
	
[...]	

Jóhanna:	 Já...	þetta	var	einhvern	veginn	bara...	þetta	er	 í	 alvörunni	eins	og	einhver	
myndarammi...	maður...	 ef	 ég	 hugsa	 um	það...	 þá	 er	 þetta...	 þúveist	 ég	 er	 þarna...	
miklu	meira	sem	skraut	heldur	en	eitthvað...	verkfæri...	því	miður.	
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María:	Það	væri	hægt	að	setja	vélmenni	í	þetta	ráð	og	láta	það	segja	bara	„já	ég	styð	
heimsmarkmiðin“,	„já	ég	vil	betri	menntun“,	„já,	ég	vil	ekki	loftslagsbreytingar“...	og	
það	myndu	allir	bara	samt	klappa.	

	

Meðlimir	 Reykjavíkurráðs	 vísuðu	 til	 stöðu	 áheyrnarfulltrúa	 ungmenna	 í	 nefndum	

borgarinnar	og	töldu	að	þar	hefðu	börn	ekki	raunveruleg	áhrif	á	framvindu	mála.	

	

Já	einmitt...	mér	finnst	mjög	mikið	í	loftinu	að	maður	sé	bara	svona	tóken	ungmenni	
eins	og	þú	segir...	á	þannig	stöðum...	þar	sem	að	maður	myndi	halda	að	maður	myndi	
hafa	djúpstæð	áhrif...	(Sigrún,	Reykjavíkurráð	ungmenna).	

	

	 Þátttakendur	 í	 Reykjavíkurráði	 töldu	það	 gerast	 of	 oft	 að	þátttaka	ungmenna	hefði	

ekki	 raunveruleg	 áhrif.	 Horft	 væri	 á	 þátttökuna	 sem	 ákveðinn	 bónus	 en	 ekki	 grundvallar	

nauðsyn.		

	

Já...	 mér	 finnst	 þetta	 með	 að	 bera	 virðingu...	 að	 skoðanir	 okkar	 séu	 nýttar	 til	
einhvers...	 séu	ekki	bara	bónus	heldur	nauðsyn	skiluru...	 	að	það	sé	gert	alltaf.	Ekki	
bara	 svona	 „ó	 það	 væri	 geggjað	 næs	 ef	 við	myndum	 líka	 bera	 virðingu	 fyrir	 þeim”	
(Kristín,	Reykjavíkurráð	ungmenna).	

	

5.1.5 Áheyrn	
Rannsakandi	spurði	þátttakendur	hverjir	hlustuðu	á	skoðanir	þeirra	í	samráðsferlinu,	til	þess	

að	 kanna	 hvort	 það	 væru	 aðilar	 sem	bera	 ábyrgð	 á	 því	 að	 taka	 tillit	 til	 þeirra	 sjónarmiða.	

Almennt	 virtust	 þátttakendur	 í	 öllum	 hópum	 meðvitaðir	 um	 valdastöðu	 fólks	 í	

samráðsferlinu	 og	 í	 flestum	 tilfellum	 höfðu	 þátttakendur	 rætt	 við	 valdhafa	 sem	 hefðu	

raunverulega	geta	breytt	því	sem	ungmennaráðsmeðlimir	óskuðu	eftir.		

	

Já...	sko	inná	borgarstjórnarfundi	þá	eru	náttúrulega	fulltrúar...	ég	kom	með	tillögu	í	
sambandi	 við	 skóla-	 og	 frístundaráð...	 [...]	 og	 svo	 förum	 við	 líka	 á	 strætófundi	
einusinni	 á	 ári	 og	 þá	 er	 náttúrulega	 framkvæmdastjóri	 Strætó	 og	 eitthvað...	 og	 við	
tölum	við	hann	og	hann	gæti	gert	breytingar	sem	er	náttúrulega	erfitt	en	hann	er	 í	
stöðu	til	að	gera	breytingar	(Margrét,	Reykjavíkurráð	ungmenna).	
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Ungmennaráðið	 í	 Fljótsdalshéraði	 fær	 yfirleitt	 starfsmann	 sinn	 til	 þess	 að	 finna	

viðeigandi	valdhafa	eftir	málefni.	Þau	hafa	rætt	við	marga	valdhafa	en	komu	einnig	inn	á	það	

að	stundum	þyrftu	þau	að	passa	sig	á	því	að	ofmeta	ekki	vald	einstaklinganna.		

	

En	við	gerum	líka...	eða	verðum	kannski	oftar	að	gera	okkur	grein	 fyrir	því	að	þetta	
fólk	hefur	ekki	endilega	allt	það	vald	sem	að	væri	heppilegt	að	þau	hefðu...	eins	og	
Guðlaugur,	skipulags	og	byggingarfulltrúi...	hann	hefur	ekki	vald	til	þess	að	setja	bara	
margar	 milljónir	 meira	 í	 snjómokstur	 eða	 eitthvað	 svoleiðis,	 þó	 hann	 geti	 kannski	
beitt	sér	fyrir	því...	þannig	að...	svona...	við	verðum	að	passa	okkur	á	því	að	vera	ekki	
að	taka	út	reiði	okkar	á	einstökum	starfsmönnum	sem	að	hafa	ekki	völd...	svona	ekki	
bein	völd...	(Guðmundur,	ungmennaráð	Fljótsdalshéraðs).	

	

Valkvæð	áheyrn	

Þrátt	fyrir	að	hafa	rætt	við	valdhafa	um	ákveðin	málefni	var	það	upplifun	þátttakenda	að	þau	

fengju	einungis	áheyrn	sinna	sjónarmiða	í	vissum	tilfellum.	Þau	bentu	á	að	valdhafar	ráða	því	

alfarið	sjálfir	hvenær	ungmenni	fá	að	hafa	orðið.		

	

Reykjavíkurráð	ungmenna	
Sigrún:	Stjórnsýslan	er	aðallega	til	í	að	heyra	skoðanir	barna	þegar	þau	ákveða	að	þau	
vilji	heyra	skoðanir	barna	og	þegar	þau	þurfa	þess...	þá	ákveður	stjórnsýslan	hvernig	
þau	vilja	 fá	þessar	skoðanir...	hvort	að	þau	vilji	 fá	greinagerð	um	það...	hvort	að	þú	
mætir	á	fund	eða	talið	á	fundinum.		
	
[...]	
	
Kristín:	Ég	myndi	vilja	sjá	meira	svona...	 frumkvæði	eða	þú	veist	svona	svigrúm	fyrir	
ungmenni	til	þess	að	hafa	frumkvæði	að	sínum	skoðunum	skiluru...	í	staðinn	fyrir	að	
vera	 bara	 já...	 þið	 megið	 hafa	 skoðanir	 á	 þessu	 og	 þessu...	 en	 við	 höfum	 engan	
sérstakan	áhuga	á	því	að	heyra	annað…		

	

[...]	
	
Margrét:	 Ég	 veit	 hvernig	 ég	 á	 að	 koma	 skoðunum	mínum	 á	 framfæri	 þegar	 ég	 er	
beðin	um	það	en	ég	veit	ekki	hvernig	ég	á	að	koma	þeim	á	framfæri	þegar...	bara...	ég	
sjálf	skiluru	…	
		
Anna:	Já,	sammála.		
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	Meðlimir	ungmennaráðs	Menntamálastofnunar	greindu	þó	frá	því	að	oft	hefðu	þau	

verið	 að	 ræða	málefni	 á	 fundi	 sem	 félli	 þó	 ekki	 undir	málasvið	Menntamálastofnunar.	 Þá	

fannst	þeim	undarlegt	hve	sjaldan	ráðherra	mætti	á	fund	með	þeim.		

	

Miðað	 við	 að	 það	 væri	 fundur	 tvisvar	 á	 ári...	 þá	 fannst	 mér	 frekar	 fáránlegt	 að	
menntamálaráðherra	eða	einhver	sem	hafði	tækifærin	til	að	breyta	þessu...	gat	ekki	
séð	fram	á	að	mæta...	nema	einu	sinni	(Jón,	ungmennaráð	Menntamálastofnunar).	

	
Ungmennaráðsmeðlimir	í	Fljótsdalshéraði	töldu	bæjarstjórnina	hlusta	á	sig	þó	að	hún	

framkvæmdi	ekki	allt	sem	ungmennaráðið	óskaði	eftir.	Þau	bentu	auk	þess	á	að	til	þess	að	

auka	áhrif	 þeirra,	þá	hafi	 þau	verið	dugleg	 við	 að	 láta	 vita	þegar	þeim	 fannst	málefni	 eiga	

heima	á	þeirra	borði.		

	

Ég	meina...	 bæjarstjórn	hlustar	 alveg	á	okkur	en	þau	kannski	 gera	ekki	 allt	 sem	við	
erum	að	segja	þeim	að	gera...		(Helga,	ungmennaráð	Fljótsdalshéraðs).	
	
[…]	

	

Það	er	eitt	að	stofna	ungmennaráð	og	það	er	allt	annað	að	vera	með	ungmennaráð	
og	nýta	sér	það.	Eins	og...	við	lentum	alveg	í	því	að	það	var	ekkert	verið	að	vísa	málum	
til	 okkar.	 Við	 fórum	 bara	 á	 bæjarstjórnarfund	 og	 vorum	 bara...	 afsakið...	 hvað	 er	 í	
gangi...	þannig	að...	það	er	svona...	það	er	alltaf	rosa	vinsælt	að	stofna	og	vera	með	
ungmennaráð	 en	 það	 þarf	 að	 nýta	 sér	 það	 líka	 (Helga,	 ungmennaráð	
Fljótsdalshéraðs).	

	

Ekkert	um	okkur	án	okkar	

Í	tveimur	hópum	kom	framangreind	setning	„ekkert	um	okkur	án	okkar“.	Hún	felur	í	sér	að	

það	 eigi	 ekki	 að	 taka	 ákvarðanir	 um	málefni	 sem	 varða	 börn,	 án	 þess	 að	 börn	 séu	með	 í	

ákvörðunartökunni.	Í	öllum	hópum	voru	nefnd	dæmi	um	atvik	í	samfélaginu	hér	á	landi	sem	

höfðu	orðið	til	þess	að	fólk	áttaði	sig	á	mikilvægi	þess	að	börn	kæmi	að	umræðuborðinu.	Þar	

var	til	dæmis	talað	um	styttingu	framhaldsskóla,	nýja	einkunnarkerfið	í	grunnskólunum	(abcd	

kerfið)	 og	 loftslagsverkföllin.	 Þátttakendur	 upplifðu	 að	 börn	 hefðu	 ekki	 haft	 áhrif	 á	 þær	

ákvarðanir	og	að	það	hafði	orðið	til	þess	að	upp	spratt	vitundavakning	um	samráð	við	börn,	

sérstaklega	meðal	þeirra	sjálfra.		

	

Reykjavíkurráð	ungmenna	
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Sigrún:	Ég	sé	mjög	mikla	 jákvæða	þróun	á	síðustu	árum...	ég	held	það	kannski	komi	
mikið	dáldið	eftir	að	það	voru	svona	stór	mál	eins	og	stytting	framhaldsskólanna	og	
breytingin	 á	 einkunnarkerfinu	 í	 grunnskólunum	 þar	 sem	 að	 það	 var	 ekki	 haft	 neitt	
samráð	við	börn	og...	mér	 finnst	að	eftir	það...	og	það	var	mikil	umræða	um	það...		
sem	 að	 var	 líka	 já...	 frekar	 hávær	 afþví	 að	 þarna	 fundu	 börn	 að	 það	 væru	 einhver	
málefni	sem	að	sneru	mjög	beint	að	þeim	sem	að	þau	gætu	ekki	sagt	neitt	um...	eftir	
það	 þá	 hefur	 verið	 meira...	 þá	 var	 líka	 verið	 að	 tala	 um	 þetta	 ákvæði	 í	
Barnasáttmálanum	um	að	börn	eiga	að	geta	tjáð	sig	um	málefni	sem	að	varða	þau...	
og...	og	þá	líka	já	einhvern	veginn	svona	vitundarvakning	um	Barnasáttmálann	og	já	
svona	ungmennalýðræði...	æj	 já	þannig	að	á	síðustu	árum	hefur	þróunin	verið	mjög	
jákvæð...	 og	 við	 höfum	 meira	 verið	 að	 sækjast	 eftir	 áliti	 barna	 af	 hálfu	
stjórnsýslunnar.		
	
Anna:	Það	var	þarna	líka	einn	frasi	sem	var	þarna	„ekkert	um	okkur	án	okkar“,	hann	
svona	litaði	umræðuna,	það	sem	við	erum	að	tala	um...	„ekkert	um	okkur	án	okkar“...	
soldið	sterkt.	
	
[...]	

Kristín:	Ég	veit	ekki...	mér	fannst	ég	upplifa	svona	pínu	svona	vitundarvakningu	við	að	
sjá	alla...	eins	og	þarna	skólaverkföllin	fyrir	náttúruna...	loftslagið...	og	hvað	það	var	í	
rauninni	lítið	gert	í	því...	eða	þú	veist	ég	meina	bara	fyrst	fékk	fólk	að	koma	saman	og	
sýna	samstöðu	og	það	eru	bara	mjög	augljóst	krakkar	að	sýna	sínar	skoðanir	og	koma	
þeim	á	framfæri...	og	þú	veist...	við	erum	alltaf	hvött	til	þess	að	gera	það	en	við	fáum	
ekki	alltaf	jákvæð	viðbrögð	til	baka...	ég	meina...	okkur	er	alveg	klappað	á	bakið	fyrir	
þetta	en...	það	er	ekkert	raunverulega	gert	í	málunum	skiluru…	

	

5.2 Könnun	um	stöðu	ungmennaráða	sveitarfélaganna	

Rannsakandi	sendi	könnun	á	ungmennaráð	sveitarfélaganna	til	að	athuga	skipulag,	virkni	og	

áhrif	þeirra.	Árið	2007	var	ákvæðinu	um	ungmennaráð	sveitarfélaga	bætt	við	æskulýðslög	nr.	

70/2007	 og	 þar	 með	 var	 hlutast	 til	 um	 að	 sveitarfélög	 stofni	 ungmennaráð.	 Áður	 en	

niðurstöður	 könnunarinnar	 verða	 reifaðar,	 verður	 varpað	 ljósi	 á	 fjölda	 ungmennaráða	 frá	

árunum	2008–2020.		

5.2.1	Fjöldi	ungmennaráða	2008–2020	

Umboðsmaður	barna	hefur	 reglulega	óskað	eftir	upplýsingum	um	 fjölda	ungmennaráðanna	

og	 umsvif	 þeirra	 (Umboðsmaður	 barna,	 2017).	 Árið	 2017	 höfðu	 öll	 stærstu	 sveitarfélög	

landsins	 stofnað	 ungmennaráð	 og	 töldu	 sveitarfélögin	 95%	 íbúa	 landsins.	 Flest	 öll	 börn	 á	

Íslandi	 hafa	 aðgang	 að	 ungmennaráði	 í	 sínu	 sveitarfélagi	 á	 Íslandi	 í	 dag.	 Samkvæmt	

könnuninni	 stóð	 til	 að	 koma	 upp	 ungmennaráðum	 í	 18	 sveitarfélögum	 til	 viðbótar	
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(Umboðsmaður	barna,	2017).	Hér	fyrir	neðan	má	sjá	þróun	fjölda	ungmennaráða	á	tímabilinu	

2008	til	2020.		

	

Mynd	4.	Hlutfall	sveitarfélaga	með	starfrækt	ungmennaráð	eftir	árum	

Yfirleitt	 hefur	 ungmennaráðum	 fjölgað	 með	 árunum,	 að	 árinu	 2015	 undanskyldnu.	

Árið	 2008	 voru	 ungmennaráðin	 fjórtán	 talsins.	 Nú	 eru	 þau	 47	 og	 hafa	 aldrei	 verið	 fleiri.	

Sveitarfélögin	sem	hafa	verið	með	ungmennaráð	eru	þó	fleiri,	því	sum	þeirra	liggja	niðri	eins	

og	er.	 Í	könnuninni	komu	fram	slík	tilvik	en	þau	voru	ekki	talin	með	í	töflunni	hér	að	ofan.	Í	

einu	tilfelli	var	nefnd	ástæða	þess	ungmennaráðið	lá	niðri	og	var	hún	skortur	á	tíma	til	þess	

að	 sinna	 þeim.	 Þau	 sveitarfélög	 þar	 sem	 ungmennaráð	 lá	 tímabundið	 niðri	 svöruðu	 einnig	

neðangreindum	 spurningum	 og	 eru	 svör	 því	 fleiri	 en	 47	 við	 næstu	 spurningum	 sem	 varða	

starfsemi	ungmennaráðanna.		

5.2.2	Staða	ungmennaráða	2020	

Hér	verður	greint	frá	könnun	sem	gerð	var	af	höfundi	ritgerðarinnar	á	stöðu	ungmennaráða	

meðal	sveitarfélaga	í	mars	árið	2020.	Öll	sveitarfélögin	svöruðu	könnuninni	og	47	af	72	þeirra	

eru	með	starfrækt	ungmennaráð.		
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Mynd	5.	Fjöldi	sveitarfélaga	með	starfrækt	ungmennaráð	

	

Í	ellefu	sveitarfélögum	stendur	ekki	til	að	stofna	ungmennaráð.	Sveitarfélögin	sem	um	ræðir	

eru	eftirfarandi:		

• Árneshreppur	
• Borgarfjarðarhreppur	
• Fljótsdalshreppur	
• Helgafellssveit	
• Skagabyggð	
• Skorradalshreppur		
• Svalbarðshreppur	
• Svalbarðsstrandarhreppur	
• Sveitarfélagið	Skagaströnd	
• Súðavíkurhreppur	
• Tjörneshreppur	

	
	

Framangreind	sveitarfélög	eiga	það	sameiginlegt	að	vera	með	íbúafjölda	undir	500	manns.	Í	

öllum	sveitarfélögum	þar	 sem	 íbúafjöldinn	er	meiri	er	ætlunin	að	 starfrækja	ungmennaráð,	

séu	þau	ekki	þegar	til	staðar.		

	 Sveitarfélög	voru	spurð	hve	lengi	þau	hafa	verið	með	starfandi	ungmennaráð	á	sínum	

vegum.	 Tilgangur	 spurningarinnar	 var	 að	 öðlast	 vitneskju	 um	 reynslu	 sveitarfélaga	 af	

starfsemi	ungmennaráða.	
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Mynd	6.	Reynsla	ungmennaráða	í	árum	talið	

	

Flest	starfandi	ungmennaráð	hafa	nokkurra	ára	reynslu	af	starfinu	en	einungis	sex	ráð	

eru	yngri	en	eins	árs.	Þá	hefur	21	ungmennaráð	í	 landinu	starfað	lengur	en	sex	ár	og	hefur	

því	talsverða	reynslu	af	starfseminni.			

Spurt	 var	 um	 aldur	 ungmennaráðsmeðlima	 í	 ráðunum,	 fyrst	 og	 fremst	 til	 þess	 að	

komast	að	því	hve	mörg	ungmennaráð	væru	með	meðlimi	yfir	18	ára	aldri	í	starfinu.	

	

	

Mynd	7.	Hlutfall	ungmennaráða	með	meðlimi	yfir	18	ára	aldri	
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Langflest	ungmennaráð	eru	með	meðlimi	 yfir	 18	ára	aldri	 í	 ráðinu.	Einungis	 sjö	 ráð	

samanstóðu	bara	af	meðlimum	yngri	en	18	ára.	

Spurt	var	um	tíðni	funda	hjá	ungmennaráðum	sveitarfélaganna.	Var	það	gert	til	þess	

að	kynnast	virkni	ráðanna	og	hve	oft	ungmenni	landsins	fá	tækifæri	til	þess	að	koma	saman	

og	tjá	sig	um	málefni	síns	sveitarfélags.	

	

Mynd	8.	Fjöldi	funda	á	ári	

Flest	ungmennaráð	hittast	tvisvar	sinnum	á	ári	eða	oftar.	Í	meirihluta	ráðanna	koma	

meðlimir	 ungmennaráðs	 sveitarfélags	 saman	 fimm	 sinnum	 á	 ári	 eða	 oftar.	 Í	 fimm	

ungmennaráðum	 koma	 meðlimir	 einungis	 saman	 einu	 sinni	 á	 ári	 eða	 sjaldnar	 og	 í	 19	

tilfellum	koma	þeir	saman	tvisvar	til	fjórum	sinnum	á	ári.		

	 Kannað	var	hve	mörg	ungmennaráð	landsins	hafa	skýrar	reglur	um	hlutverk	og	val	í	

ráðið.	 Það	 var	 gert	 til	 þess	 að	 skoða	hversu	 formföst	 ungmennaráðin	 eru.	 Auk	 þess	 þótti	

rannsakanda	 athyglisvert	 að	 bera	 saman	 ólík	 hlutverk	 ungmennaráðsmeðlima	 eftir	

staðsetningu.		
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Mynd	9.	Hlutfall	ungmennaráða	með	reglur	um	hlutverk	og	val	í	ráðið	

	

Í	níu	tilfellum	hafa	ekki	verið	settar	reglur	um	hlutverk	og	val	í	ungmennaráðið.	Það	

hafði	 hins	 vegar	 verið	 gert	 í	 43	 ungmennaráðum.	Nokkur	 dæmi	 um	markmið	 og	 hlutverk	

ungmennaráða	víðsvegar	af	landinu	eru:		

• Skapa	vettvang	og	 leiðir	 fyrir	börn	 til	þess	að	koma	skoðunum	sínum	á	 framfæri	

við	viðeigandi	aðila	

• Efla	umfjöllun	bæjaryfirvalda	um	málefni	sem	tengjast	ungu	fólki	

• Vera	ráðgefandi	um	framtíðarsýn	í	rekstri	félagsmiðstöðva	

• Veita	ungmennaráðum	fræðslu	og	þjálfun	í	lýðræðislegum	vinnubrögðum	

• Hafa	áhrif	á	nærumhverfi	og	aðstæður	ungmenna	

• Vera	ráðgefandi	um	málefni	sem	tengjast	ungu	fólki	

• Vera	sveitarstjórn	til	ráðgjafar	um	málefni	ungs	fólks	

• Vera	sveitarstjórn	til	varðandi	aðstöðusköpun	og	afþreyingarmöguleika	ungs	fólks	

• Gera	tillögur	til	sveitarstjórnar	um	hvernig	best	væri	að	standa	að	forvarnarmálum	
ungmenna	
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Reglur	ungmennaráða	eru	að	mörgu	leyti	 líkar	og	oftast	er	eitt	hlutverk	þeirra	ráða	

að	vera	ráðgefandi	fyrir	sveitarstjórn	í	málefnum	sem	varða	ungt	fólk.	Þá	er	einnig	algengt	

að	einn	tilgangur	ungmennaráðisins	sé	að	þjálfa	ungmenni	í	lýðræðislegum	vinnubrögðum.	

Ólíkt	 er	 eftir	 sveitarfélögum	 hversu	 sértækur	 eða	 opinn	 tilgangur	 ungmennaráða	 er.	 Í	

upptalningunni	hér	að	ofan	sést	t.d.	hlutverkið	að	vera	ráðgefandi	um	framtíðarsýn	í	rekstri	

félagsmiðstöðva	sveitarfélagsins,	sem	er	tiltölulega	sértækt	hlutverk.		

	 Spurt	 var	 um	 hvaða	málefni	 ungmennaráðið	 fjallar.	 Spurningin	 var	 opin	 og	 svörin	

afar	 ólík	 eftir	 sveitarfélögum.	Algengasta	 svarið	 var	 að	ungmennaráð	 sveitarfélagsins	 fjalli	

um	málefni	sem	varðar	ungt	fólk.	Nokkur	sveitarfélög	svöruðu	á	þá	vegu	að	ungmennaráðið	

fjallaði	um	öll	þau	málefni	sem	tengjast	sveitarfélaginu,	eða	öll	málefni	sem	þau	vilja	fjalla	

um.	Nefnd	voru	nokkur	dæmi	um	málaflokka	á	borði	ungmennaráða	og	þar	var	t.d.	talað	um	

íþróttir,	 menningu	 og	 frístundir,	 nám	 og	 skólakerfið,	 skipulagsmál,	 samgöngur	 og	

umhverfismál.	

Leiðir	ungmennaráðsmeðlima	við	að	koma	skoðunum	sínum	á	framfæri	voru	kannaðar.	

Svarendur	 voru	beðnir	 um	að	 krossa	 við	 allt	 eftirfarandi	 sem	átti	 við.	 Svörunum	er	 raðað	

eftir	 tíðni	 og	 í	 sviga	 kemur	 fram	 hve	 oft	 svarið	 var	 valið	 af	 fulltrúum	 sveitarfélaganna.	

	

• Ungmennaráðið	skilar	inn	fundargerðum	til	sveitarstjórnarinnar	(41)	

• Ungmennaráðið	fundar	reglulega	með	sveitarstjórninni	(26)	

• Ungmennaráðið	heldur	ungmennaþing	reglulega	(23)	

• Ungmennaráðið	kynnir	áherslur	sínar	á	opnum	fundum	í	sveitarfélaginu	(8)	

• Ungmennaráðið	skrifar	greinar	í	fjölmiðla	(t.d.	bæjarblöðin)	(6)	

• Annað	(skriflegt	svar)	

	

Algengasta	 leið	ungmennaráða	við	að	koma	skoðunum	sínum	á	framfæri	er	sögð	vera	

með	því	að	skila	inn	fundargerðum	til	sveitarstjórna.	Næst	algengast	var	að	ungmennaráðið	

fundi	 með	 stjórninni.	 Þriðja	 algengasta	 leiðin	 var	 að	 halda	 ungmennaþing	 reglulega.	

Minnihluti	ráðanna	völdu	hinar	leiðirnar.	Dæmi	um	önnur	svör	eru:	að	ungmennaráð	hefði	

áheyrnarfulltrúa	 í	 nefndum	 sveitarfélagsins,	 þátttaka	 í	 landshlutaungmennaráði	 og	

skipulagning	árlegs	bæjarstjórnarfundar	sérstaklega	fyrir	ungt	fólk.	
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Spurt	 var	 um	 það	 hvernig	 áhrif	 ungmennaráðið	 hefur	 í	 sveitarfélaginu.	 Fulltrúar	

sveitarfélaganna	voru	beðnir	um	að	nefna	dæmi.	Nýjustu	ungmennaráðin	gátu	ekki	nefnt	

dæmi	að	svo	stöddu	en	fjölbreytt	dæmi	um	verkefni	bárust	frá	þeim	eldri.	Dæmi	um	áhrif	

ungmennaráða	sveitarfélaganna,	ungmennaráðin	hafa:	

• mótað	opnun	og	rekstur	ungmennahúss	
• skipulagt	viðburði	innan	sveitarfélagsins	
• fengið	sveitarfélagið	til	þess	að	kaupa	bíl	fyrir	félagsmiðstöð	
• komið	að	þróun	ferðaþjónustu		
• haft	áhrif	á	strætóferðir	hvað	varðar	fjölda	og	tímasetningar	
• átt	frumkvæðið	að	stofnun	ungmennagarðs	
• komið	 því	 í	 gegn	 að	 sálfræðitímar	 séu	 aðgengilegir	 nemendum	 í	 fjölbrautaskóla	

sveitarfélagsins	
• látið	setja	upp	krossarabraut	
• haft	áhrif	á	opnunartíma	sundlaugar	og	tækjasals	
• unnið	að	sameiningu	íþróttafélaga	

	

Fæst	 sveitarfélögin	 höfðu	mótað	 stefnu	 um	 vægi	 skoðana	 barna	 við	 ákvörðunartöku.	

Það	var	í	vinnslu	hjá	nokkrum	þeirra	og	þá	fyrst	og	fremst	í	tengslum	við	verkefnið	Barnvæn	

sveitarfélög.	 Verkefninu	 Barnvæn	 sveitarfélög	 er	 ætlað	 að	 styðja	 við	 innleiðingu	

Barnasáttmálans	í	sveitarfélögum.	Nefndi	einn	fulltrúi	að	það	yrði	áhugavert	að	sjá	hvort	að	

í	 kjölfar	 verkefnisins	 fengi	 ungmennaráðið	meira	 vægi	 innan	 sveitarfélagsins.	 Starfsreglur	

ungmennaráða	 voru	 víða	 í	 endurskoðun.	 Bentu	 nokkur	 sveitarfélögin	 á	 erindisbréfin	 þar	

sem	fram	kemur	hlutverk	og	tilgangur	ungmennaráðisins	sjálfs.		

Síðasta	spurning	könnunarinnar	varðaði	hvernig	málefnum	ungmennaráðsins	væri	fylgt	

eftir.	 Eftirfylgnin	 fer	 fram	 á	 ólíkan	 hátt	 eftir	 sveitarfélögum	 en	 oftast	 eru	 málefni	

ungmennaráðsins	 lögð	fyrir	sveitarstjórnarfund.	Starfsmaður	ungmennaráðsins	var	 iðulega	

nefndur	 sem	sá	aðili	 sem	 fylgir	málefnum	eftir	á	viðeigandi	máta.	Þá	starfa	ungmennaráð	

sumra	sveitarfélaga	þétt	með	öðrum	nefndum,	sem	þjóna	þá	því	hlutverki	að	fylgja	málum	

eftir.	Ungmennaráðin	virðast	í	sumum	tilfellum	heyra	undir	aðrar	nefndir	sveitarfélaga,	t.d.	

menningar-,	tómstunda,	og	íþróttanefnd	og	í	öðru	tilfelli	velferðarnefnd.	
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6 Umræður	
Hér	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 réttindastöðu	 barna,	 fjölgun	 og	 starfsemi	 ungmennaráða	 og	

samráð	við	börn.	Tilgangur	ritgerðarinnar	var	að	kanna	hvernig	samráði	við	börn	væri	háttað	

í	íslenskri	stjórnsýslu	og	hver	áhrif	12.	gr.	Barnasáttmálans	væri	á	stjórnsýsluna	hér	á	landi.	Í	

ritgerðinni	 hefur	 verið	 lögð	 áhersla	 á	 upplifun	 barna	 og	 hvort	 þau	 telji	 sig	 hafa	 rödd,	

vettvang,	áhrif	og	áheyrn,	sbr.	líkan	Laura	Lundy.	Auk	þess	kannaði	höfundur	skipulag,	virkni	

og	áhrif	ungmennaráða.		

Upplifunum	barna	í	rýnihópunum	er	vel	hægt	að	líkja	við	reynsluheim	fullorðinna.	Flest	

þekkjum	við	að	sumir	einstaklingar	eru	virkari	samfélagsþátttakendur	en	aðrir.	Þá	er	traust	

iðulega	mikilvægt	þegar	unnið	er	 saman	að	verkefnum;	og	ákveðin	málefni	eiga	það	 til	 að	

„sofna	 í	 nefndum“.	Upplifanir	 sem	 fram	 koma	 í	 rýnihóparannsókninni	 einskorðast	 ekki	 við	

börn	heldur	má	einnig	 læra	af	 reynslunni	og	gera	betur	 í	 samráði	við	aðra	 samfélagshópa.	

Hvernig	virkjum	við	til	dæmis	þá	sem	eru	feimnir	í	samráði?	Höfundi	ritgerðar	þykir	líklegt	að	

margar	þær	fyrirstöður	sem	börnin	upplifa	í	samráði,	hafi	fullorðið	fólk	upplifað	líka.		

Hér	 verða	 helstu	 niðurstöður	 ritgerðarinnar	 settar	 í	 samhengi	 og	 túlkaðar	 með	 líkan	

Laura	Lundy	í	huga.	Rödd	og	vettvangur	í	 líkani	Lundy	(2007)	eiga	það	sameiginlegt	að	gefa	

börnum	 færi	 á	 að	 tjá	 skoðanir	 sínar	 en	 áhrif	 og	 áheyrn	 veita	 skoðunum	 barna	 vægi.	 Hér	

verður	fyrst	fjallað	um	það	hvort	börn	á	Íslandi	hafi	vettvang	og	rödd	innan	stjórnsýslunnar	

og	síðan	verður	farið	yfir	í	það	hvort	þau	hafi	áhrif	og	áheyrn.			

	

Rödd	og	vettvangur	

Helsti	 vettvangur	 barna	 til	 þess	 að	 hafa	 áhrif	 á	 stjórnkerfið	 hér	 á	 landi	 er	 í	 gegnum	

ungmennaráð	á	vegum	ríkis	og	sveitarfélaga.	Árið	2008	voru	ungmennaráð	sveitarfélaganna	

14	talsins	en	nú	eru	þau	orðin	47.	Auðsýnt	er	að	börn	í	dag	hafa	mun	fleiri	tækifæri	til	þess	

að	 hafa	 áhrif	 innan	 stjórnsýslunnar	 en	 áður	 hefur	 þekkst.	 Flest	 sveitarfélög	 landsins	

starfrækja	 ungmennaráð	 og	 þau	 sem	 gera	 það	 ekki	 eru	 fremur	 fámenn.	 Yfir	 95%	 barna	 á	

landinu	hafa	kost	á	því	að	taka	þátt	í	ungmennaráði	í	sínu	sveitarfélagi.		

Aðgengi	barna	að	ungmennaráðum	er	mismunandi	eftir	því	hvar	þau	búa	og	hafa	því	

ekki	öll	börn	á	landinu	jafn	greitt	aðgengi	að	slíkum	vettvangi.	Tvö	landshlutaungmennaráð	

eru	 starfandi	 að	 frumkvæði	 samtaka	 sveitarfélaga	 en	 í	 öðrum	 landshlutum	 er	 enginn	

sambærilegur	 vettvangur.	 Ungmennaráð	 á	 vegum	 ríkisins	 starfa	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 að	
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jafnaði	 og	 því	 er	 aðgengi	 barna	 á	 landsbyggðinni	 minna	 að	 þeim.	 Ungmennaráð	

heimsmarkmiðanna	 kostar	 þó	 að	 fullu	 ferðir	 til	 og	 frá	 Reykjavík	 fyrir	 meðlimi	 sem	 búa	 á	

landsbyggðinni	og	sækjast	sérstaklega	eftir	því	að	hafa	meðlimi	innan	ráðsins	af	sem	víðast	

að	á	 landinu.	Meðlimir	 í	ungmennaráði	Fljótsdalshéraðs	nefndu	að	 iðulega	færi	samráð	við	

stjórnvöld	 fram	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 og	 að	 þau	 hefðu	 ekki	 sambærileg	 tækifæri	 og	

ungmenni	 í	 Reykjavík	 vegna	 þessa.	 Þá	 töldu	 þau	 skorta	 stuðning	 fyrir	 minni	 sveitarfélög	

þegar	kemur	að	samráði	við	börn.	Annar	munur	var	ekki	greinanlegur	á	upplifun	og	reynslu	

þátttakenda	 frá	 ungmennaráði	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 borið	 saman	 við	 ungmennaráð	 á	

landsbyggðinni.	

Þátttakendur	 í	 rýnihópum	upplifðu	að	horft	 væri	 á	 samráð	við	þau	 sem	bónus	en	ekki	

grundvallaratriði.	Þátttakendur	höfðu	margir	reynslu	af	því	að	vera	boðuð	á	fundi	með	afar	

litlum	fyrirvara	og	töldu	það	valda	því	að	erfitt	væri	að	mæta	vel	undirbúinn.	Mikilvægt	væri	

að	öllum	væri	boðið	á	fund	með	góðum	fyrirvara,	svo	það	gæfist	tími	til	þess	að	undirbúa	sig.	

Horfa	þyrfti	til	þess	að	ungmenni	væru	ekki	í	fullri	vinnu	í	starfi	með	ráðinu	heldur	sinntu	þau	

einnig	 t.d.	 skóla	 og	 vinnu.	 Lundy	 (2007)	 telur	 mikilvægt	 að	 börnum	 séu	 veittar	 þær	

upplýsingar	 sem	 þau	 þurfi	 til	 að	 móta	 sér	 skoðun.	 Þátttakendur	 í	 rýnihópum	 nefndu	 að	

upplýsingar	 gætu	 verið	 flóknar	 og	 óaðgengilegar	 ungu	 fólki.	Mikilvægt	 væri	 að	 allir	 hefðu	

aðgang	að	sömu	upplýsingum	og	að	þær	væru	settar	 fram	á	mannamáli	svo	allir	geti	 tekið	

upplýstar	 ákvarðanir	 í	 samráðsferlinu.	 Í	 rýnihópum	 kom	 einnig	 fram	 að	 stundum	 væru	

upplýsingar	af	skornum	skammti.	Þau	ráð	sem	höfðu	starfsmann	gátu	þó	 leitað	til	hans	og	

gegndi	starfsmaðurinn	því	lykilhlutverki	varðandi	aðgengi	upplýsinga.		

Þátttakendum	þótti	rýmið	þar	sem	samráðsferlið	á	sér	stað	almennt	öruggt	en	ólíkt	var	

eftir	ráðum	hvort	þeir	treystu	sér	til	þess	að	tjá	sig	innan	veggja	þess	eða	ekki.	Þátttakendur	í	

ungmennaráði	 Menntamálastofnunar	 og	 ungmennaráði	 heimsmarkmiðanna	 nefndu	 að	

róttækni	 og	 gjörningar	 ættu	 illa	 heima	 í	 þeim	 ráðum,	 vegna	 þess	 að	 ráðin	 eru	 á	 vegum	

ríkisins.	Hins	vegar	væri	róttækni	frekar	leyfileg	á	vettvangi	félagasamtaka.	

Algengt	 er	 að	 börn	 séu	 boðuð	 á	 fund	 eða	 sé	 gert	 að	 halda	 erindi	 á	 ráðstefnum	 og	

málstofum.	Feimin	börn	eiga	því	að	öllum	líkindum	ekki	 jafn	mikla	möguleika	á	því	að	taka	

þátt.	Vildu	sumir	þátttakendur	fá	að	hafa	meira	að	segja	um	að	hvernig	samráðið	færi	fram	

og	töldu	að	slíkt	gæti	stuðlað	að	aukinni	fjölbreytni	innan	ungmennaráðanna.	Áhugavert	væri	
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að	spyrja	börn	hvernig	þau	vilji	að	samráðinu	sé	háttað	og	ganga	út	frá	þeim	leiðum	sem	þau	

kjósa.		

Niðurstöður	rýnihóparannsóknarinnar	benda	til	þess	að	nokkuð	skorti	á	fjölbreytni	 í	

ungmennaráðum.	 Einn	 af	 fjórum	 þáttum	 sem	 Lundy	 (2007)	 nefnir	 í	 líkani	 sínu	 er	 rödd.	

Þátttakendur	ræddu	að	oft	væru	það	raddirnar	sem	þyrftu	mest	að	heyrast	sem	ekki	fengju	

hljómgrunn.	Fyrrum	ráðgjafi	í	ráðgjafarhópi	umboðsmanns	barna	taldi	meðlimi	hópsins	hafa	

verið	einsleita	og	hafði	það	á	tilfinningunni	að	frekar	væri	hlustað	á	skoðanir	þeirra	sem	hafa	

heppilegar	 skoðanir.	Meðlimur	úr	ungmennaráði	heimsmarkmiðanna	 taldi	hagsmunatengsl	

skipta	 máli	 og	 þótti	 líklegra	 að	 hlustað	 væri	 á	 þá	 sem	 væru	 vel	 tengdir.	 Bakgrunnur	

einstaklinga	þótti	líka	skipta	máli	og	komið	var	inná	það	í	öllum	hópum.	Þátttakendur	töluðu	

um	að	það	vantaði	innflytjendur,	fólk	með	fötlun	og	hinsegin	börn	í	ungmennaráðin.	Þá	væru	

til	ungmennaráð	sem	samanstanda	af	ungmennaráðsmeðlimum	úr	öðrum	ráðum,	tilhneiging	

sem	 þátttakendur	 kölluðu	 „að	 leita	 á	 toppinn“.	Mörg	 ungmennanna	 í	 rannsókninni	 höfðu	

reynslu	af	starfi	með	fleiri	en	einu	ungmennaráði.	Þetta	gæti	hugsanlega	bent	til	þess	að	afar	

fámennur	 hópur	 barna	 taki	 þátt	 í	 virku	 samráði	 við	 hið	 opinbera.	 	 Það	 væri	 áhugavert	 og	

þarft	að	kanna	þetta	nánar.	

Ungmennaráð	 heimsmarkmiðanna,	 ungmennaráð	 Menntamálastofnunar	 og	

ráðgjafarhópur	umboðsmanns	barna	eiga	það	sameiginlegt	að	veita	vettvang	sem	einungis	

er	ætlaður	börnum	18	ára	og	yngri.	Þetta	er	hins	vegar	ekki	alltaf	raunin	í	sveitarfélögunum	

og	 velta	 má	 því	 fyrir	 sér	 hvort	 að	 ungmennaráð	 sveitarfélaganna	 séu	 raunverulegur	

vettvangur	 barna.	 Niðurstöður	 könnunarinnar	 til	 sveitarfélaga	 sýndi	 að	 44	 ungmennaráð	

leyfa	meðlimi	yfir	18	ára	og	eldri	í	ráðinu	en	sjö	ungmennaráð	leyfa	einungis	meðlimi	undir	

18	ára.	Í	greinagerð	sem	fylgdi	frumvarpi	til	Æskulýðslaga	var	sagt	að	iðulega	væri	miðað	við	

aldurinn	13	til	17	ára	 í	ungmennaráðum	vegna	þess	að	18	ára	ungmenni	hafa	kosningarétt	

(Þingskjal	 460,	 2006	 -	 2007).	 Það	 fylgdu	 þó	 ekki	 aldursviðmið	 með	 lögunum	 og	 var	

sveitarstjórnum	 gert	 að	 setja	 nánari	 reglur	 um	 hlutverk	 og	 val	 í	 ungmennaráð.	 Hlutverk	

þeirra,	ábyrgð	og	áhrif	eru		mismunandi	eftir	sveitarfélögum	líkt	og	nánar	verður	fjallað	um	í	

næsta	undirkafla.		

	

Áheyrn	og	áhrif	

Hafa	skoðanir	barna	á	Íslandi	vægi?	Þeirri	spurningu	verður	ekki	auðveldlega	svarað	en	hér	

verður	varpað	ljósi	á	stöðuna	útfrá	greiningartækjum	Lundy	(2007);	áhrifum	og	áheyrn.	Erfitt	
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er	að	greina	nákvæmlega	hver	áhrif	barna	á	Íslandi	eru	en	líklega	hafa	börn	hvorki	áhrif	né	

áheyrn	alls	staðar	þar	sem	það	á	við.	Samráðsvettvangur	á	vegum	ríkisins	takmarkast	við	þau	

þrjú	ungmennaráð	sem	fjallað	var	um	í	ritgerðinni.	Mun	fleiri	stofnanir	sinna	málefnum	sem	

varða	börn	en	bjóða	ekki	uppá	samráðsvettvang	 fyrir	þau.	Auðsýnt	er	að	börn	hafa	hvorki	

áhrif	né	áheyrn	þegar	þau	 skortir	 vettvanginn	 til	þess.	Það	bætir	ekki	 stöðuna	að	óljóst	er	

hvaða	málefni	falla	þar	undir,	líkt	og	þátttakendur	í	rýnihópnum	bentu	á.	Það	væri	því	ráðlagt	

að	 skilgreina	 hvaða	 málefni	 það	 eru	 sem	 börn	 hafa	 lögbundinn	 rétt	 til	 að	 hafa	 áhrif	 á.	 Í	

neðangreindum	texta	verður	einblínt	á	áhrif	og	áheyrn	barna	innan	þeirra	samráðsvettvanga	

sem	eru	til	staðar	á	Íslandi	í	dag.	

Áhrif	ungmennaráða	eru	mis	mikil	eftir	hlutverki	ráðanna	og	áhuga	fullorðinna.	Valur	

Rafn,	starfsmaður	Sambands	íslenskra	sveitarfélaga,	hefur	bent	á	að	einungis	hálfur	sigur	sé	

unnin	með	stofnun	fjölda	ungmennaráða	um	landið,	það	þurfi	líka	að	virkja	þau	og	sýna	þeim	

áhuga	(Valur	Rafn	Halldórsson,	2012).	Barnaréttarnefnd	Sameinuðu	þjóðanna	hefur	gagnrýnt	

umgjörð	 ungmennaráða	 sveitarfélaga	 á	 Íslandi	 vegna	 þess	 að	 hlutverk	 þeirra	 er	 ekki	

lögbundið	og	verklagsreglur	óskýrar	(Barnaréttarnefnd	Sameinuðu	þjóðanna,	2009).	Stofnun	

ungmennaráða	er	ekki	nefnd	 í	 yfirliti	 yfir	 lögskyld	 verkefni	 sveitarfélaga	 sem	gefið	er	út	 af	

Samgöngu-	 og	 sveitarstjórnarráðuneytinu	 (Samgöngu-	 og	 sveitarstjórnarráðuneytið,	 2018).	

Hverri	 sveitarstjórn	 er	 gert	 að	 setja	 sjálf	 reglur	 um	 hlutverk	 og	 val	 í	 ungmennaráð.	

Sveitarstjórnir	ráða	því	alfarið	sjálfar	hvernig	meðlimir	eru	valdir	í	ráðið,	hvaða	aldur	miðað	

er	 við,	 hvert	 hlutverk	 ráðsins	 er	 og	 svo	 framvegis.	 Þetta	 bentu	 Grétar	 Þór	 og	 Eva	 Marín	

(2020)	á	í	rannsókn	sinni	en	þau	telja	ungmennaráð	mjög	háð	vilja	sveitarstjórna	á	hverjum	

stað	fyrir	sig.	

Ungmennaráð	sveitarfélaganna	eru	því	 innbyrðis	ólík.	Öll	eru	þau	sett	á	 laggirnar	til	

að	vera	sveitarstjórnum	til	ráðgjafar,	 líkt	og	fram	kemur	 í	 lögum;	en	að	öðru	 leyti	geta	þau	

verið	 verulega	 ólík.	 Sum	 ráðanna	 hafa	 ákveðnum	 sértækum	 hlutverkum	 að	 gegna,	 t.d.	 í	

tengslum	við	félagsmiðstöð	bæjarins	eða	afþreyingu	ungs	fólks.	

	Nokkur	ungmennaráð	 sveitarfélaganna	eru	 tiltölulega	óvirk,	þ.e.	hittast	 sjaldnar	en	

einu	 sinni	 á	 ári	 en	 niðurstöður	 könnunarinnar	 sem	 send	 var	 til	 sveitarfélaganna	 benda	 til	

þess	að	ráðin	séu	í	flestum	tilfellum	fremur	virk.	Algengast	er	að	þau	fundi	fimm	sinnum	á	ári	

eða	 oftar.	 Þá	 voru	 23	 ungmennaráð	 sveitarfélaga	 sem	 halda	 reglulega	 ungmennaþing	 og	

virkja	 þar	með	 önnur	 ungmenni	 í	 sveitarfélaginu	með	 sér.	 Ungmennaráð	 á	 vegum	 ríkisins	

voru	 misvirk	 og	 helst	 að	 lítil	 virkni	 væri	 hjá	 ungmennaráði	 Menntamálastofnunar.	 Í	
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rýnihópum	 höfðu	 t.d.	 fyrrum	 þess	 ráðs	 áhyggjur	 af	 stöðunni,	 því	 þá	 væri	 ekki	 víst	 að	

stofnunin	 hafi	 reglulegt	 samráð	 við	 ungt	 fólk.	 Fyrrum	 meðlimir	 ungmennaráðsins	 nefndu	

einnig	að	það	hafi	skort	umræðuvettvang	í	ráðinu	og	töldu	að	það	hafi	fundað	of	sjaldan	og	

meðlimir	 innan	 þess	 þekkst	 of	 lítið;	 erfitt	 væri	 að	 tjá	 umdeildar	 skoðanir	meðal	 fólks	 sem	

maður	þekkir	illa.	

Það	bendir	allt	til	þess	að	skoðunum	ungmennaráðsmeðlima	sé	miðlað	til	þeirra	aðila	

sem	bera	ábyrgð	á	að	taka	tillit	til	þeirra.	Í	rýnihópum	fjölluðu	allir	hópar	um	að	hafa	rætt	við	

slíka	 aðila,	 í	 sumum	 tilfellum	 fannst	 þeim	þó	að	það	hefði	mátt	 vera	oftar.	 Þá	 kom	 fram	 í	

könnuninni	 að	 algengast	 væri	 að	 tillögur	 ungmennaráðsmeðlima	 séu	 teknar	 fyrir	 á	

sveitarstjórnarfundum.	Fæstar	 stofnanir	og	 sveitarfélög	hafa	þó	mótað	 sérstaka	 stefnu	um	

vægi	 skoðana	 barna	 við	 ákvörðunartöku	 en	 það	 er	 í	 vinnslu	 hjá	 nokkrum	 sveitarfélögum	 í	

tengslum	við	verkefnið	Barnvæn	sveitarfélög.		

Þátttakendur	 í	 rýnihópum	 nefndu	 dæmi	 um	 tilfelli	 bæði	 þar	 sem	 hlustað	 var	 á	

sjónarmið	 þeirra	 og	 þar	 sem	 það	 var	 ekki	 gert.	 Þegar	 tekið	 er	 þátt	 í	 lýðræðislegu	 ferli	 er	

eðlilegt	að	 stundum	sé	 fallist	 á	þau	 rök	 sem	aðili	ber	 fram	og	 stundum	ekki.	 Lundy	 (2007)	

telur	 þó	mikilvægt	 að	 börn	 fái	 skýringu	 á	 því	 á	 hvaða	 grundvelli	 ákvörðun	 er	 tekin	 og	 var	

upplifun	barna	í	rýnihópum	að	nokkuð	skorti	á	að	það	væri	gert.	Þátttakendur	nefndu	vissu	

ekki	alltaf	hvað	yrði	gert	við	upplýsingarnar	sem	þeir	veittu	stjórnvöldum.	

Hart	(1992)	telur	börn	iðulega	átta	sig	á	því	sjálf	þegar	þau	verða	fyrir	sýndarsamráði	

(tókenisma)	 og	 ræddu	 þátttakendur	 í	 öllum	 hópum	 rýnihóparannsóknarinnar	 um	 þeirra	

reynslu	 af	 slíku,	 þrátt	 fyrir	 að	 hugtakið	 væri	 aldrei	 notað	 af	 rannsakanda.	 Umræður	 um	

tókenisma	 voru	 sérlega	 áberandi	 í	 samræðum	 barna	 í	 ungmennaráðum	 á	 vegum	 ríkisins.	

Umræður	 í	 rýnihóparannsókninni	 benda	 til	 þess	 að	 meðlimum	 í	 ungmennaráði	

heimsmarkmiðanna	 og	 Menntamálastofnunar	 sé	 sniðinn	 þrengri	 stakkur	 en	 meðlimum	

ungmennaráða	sveitarfélaga.	Áhugavert	væri	að	rannsaka	þetta	enn	frekar	og	athuga	hvort	

að	 ungmennaráð	 á	 vegum	 ríkisins	 hafa	 almennt	 minna	 frelsi	 en	 ungmennaráð	

sveitarfélaganna.		

Þegar	 horft	 er	 á	 þátttökustiga	 Hart	 (1992)	 og	 stöðu	 samráðs	 við	 börn	 á	 Íslandi	

samhliða	 má	 færa	 rök	 fyrir	 því	 að	 algengt	 sé	 að	 þátttaka	 barna	 sé	 á	 fimmta	 þrepi	 Hart;	

úthlutuð	og	upplýst	þátttaka	þar	sem	skoðanir	barna	hafa	vægi	en	samráðið	er	skipulagt	og	

framkvæmt	af	fullorðnu	fólki.	Þátttakendur	í	rýnihópum	óskuðu	eftir	því	að	fá	að	hafa	meira	

um	samráðið	að	segja	og	myndi	samráðið	þá	frekar	miða	við	sjötta	eða	sjöunda	þrep	Hart,	
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þar	 sem	börnin	kæmu	meira	að	ákvörðunartöku	eða	 jafnvel	hefðu	 frumkvæði	og	 sæju	um	

framkvæmd	verkefnisins,	 líkt	og	 í	 loftslagsverkföllunum.	Ef	að	börn	eiga	sjálf	að	koma	með	

frumkvæðið	að	samráði	þá	skiptir	gífurlega	miklu	máli	að	fullorðna	fólkið	sé	tilbúið	til	þess	að	

taka	þátt.		 	
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7 Lokaorð	
Áherslan	 á	mikilvægi	 sjónarmiða	barna	hefur	 farið	 vaxandi	 eins	 og	 sést	 þegar	 horft	 er	 yfir	

þær	aðgerðir	sem	framkvæmdar	hafa	verið	á	síðustu	árum	á	Íslandi.	Hér	eru	nefnd	dæmi:		

	

•	 2007:	Sveitarfélögum	gert	að	stofna	ungmennaráð	með	Æskulýðslögum	

•	 2009:	Ráðgjafarhópur	umboðsmanns	barna	stofnaður	

•	 2013:	Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna	lögfestur	á	Íslandi	

•	 2016:	Ungmennaráð	Menntamálastofnunar	stofnað	

•	 2017:	Kveðið	á	um	að	auka	áhrif	barna	í	sáttmála	rikisstjórnarinnar	

•	 2018:	Ungmennaráð	heimsmarkmiðanna	stofnað	

•	 2018:	Umboðsmanni	barna	gert	að	halda	regluleg	þing	um	málefni	barna	

	

Nú	þegar	ákveðin	reynsla	hefur	skapast	varðandi	samráð	við	börn	af	hálfu	stjórnvalda,	er	

mikilvægt	að	horfa	um	öxl	áður	en	næstu	skref	eru	tekin	að	fullu.	Skort	hefur	rannsóknir	á	

þessu	 sviði	og	er	 ritgerðin	 framlag	 til	 aukinnar	þekkingar	á	málefninu.	Von	höfundar	er	að	

ritgerðin,	og	þá	sérstaklega	sjónarmið	þátttakenda	í	rannsókninni,	verði	nýtt	til	þess	að	gera	

enn	betur.	Upplifun	þeirra	barna	sem	taka	þátt	í	samráði	skiptir	gífurlega	miklu	máli.	Ef	hún	

er	 neikvæð	 getur	 það	 haft	 slæm	 áhrif	 á	 börn	 til	 lengri	 tíma	 litið,	 en	 ef	 hún	 er	 jákvæð	 þá	

valdeflir	hún	þau,	veitir	þeim	ríka	 reynslu	á	vettvangi	 lýðræðisins	og	er	hugsanlega	 til	þess	

fallin	að	hafa	margfeldisáhrif	á	önnur	börn.		

Rýnihópar	falla	undir	eigindlegar	rannsóknaraðferðir	og	því	ber	að	varast	alhæfingar	um	

upplifun	 barna	 almennt	 af	 samráði	 við	 ríkið	 (Hennink,	 M.,	 Hutter,	 I.	 og	 Bailey,	 A.,	 2011).	

Viðtölin	 veita	 þó	 ýmsar	 vísbendingar	 og	 vekja	 margvíslegar	 spurningar	 á	 ýmsu	 sem	 væri	

athyglisvert	að	skoða	nánar	 í	 framhaldinu.	Hægt	væri	að	greina	betur	hvaða	málefni	varða	

börn	og	taka	stöðuna	að	nokkrum	árum	liðnum	til	þess	að	sjá	hvað	hefur	breyst.	Áhugavert	

væri	 að	 skoða	 hvernig	 aldursdreifing	 ungmennaráða	 sveitarfélaganna	 er;	 það	 er	 að	 segja	

hversu	hátt	hlutfall	þátttakenda	er	yfir	18	ára.	Einnig	væri	áhugavert	að	skoða	hvort	að	mikið	

aldursbil	þátttakenda	hafi	áhrif	á	vægi	skoðanna	barna	í	samráðinu.		

Ritgerðin	er	takmörkuð	að	því	leyti	að	hún	gerir	félagasamtökum	á	Íslandi	ekki	skil.	Ýmis	

félagasamtök	 hér	 á	 landi	 hafa	 sýnt	 mikið	 frumkvæði	 þegar	 kemur	 að	 starfsemi	
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ungmennaráða.	Þá	væri	athyglisvert	að	kanna	hvort	munur	er	á	upplifun	barna	í	samráði	við	

ríkið	annars	vegar	og	félagasamtökum	hins	vegar.	Upplifun	þátttakanda	sem	hafði	reynslu	af	

starfi	á	báðum	vettvöngum	var	sú	að	meira	frelsi	væri	innan	félagasamtaka	til	þess	að	hafa	

áhrif.		

Laura	 Lundy	 bendir	 á	 að	 stofnanir	 verði	 að	 fá	 tækifæri	 til	 þess	 að	 feta	 sig	 í	 áttina	 að	

raunverulegri	og	æskilegri	þátttöku	barna.	Það	þurfi	að	vera	leyfilegt	að	læra	af	mistökunum;	

takmörkuð	þátttaka	barna	sé	vissulega	betri	en	engin	þátttaka	af	þeirra	hálfu	(Lundy,	2018	).	

Höfundur	veltir	því	 fyrir	sér	hvort	að	óskir	ungmenna	 í	 rannsókninni	um	aukna	aðkomu	að	

skipulagi	 samráðsins,	 bendi	 hugsanlega	 til	 þess	 að	 nú	 þurfi	 aukið	 samráð	 við	 börn	 í	

samfélaginu.	 Þetta	 kom	 fram	 í	 rannsókn	 Ragnýjar	 og	 Sigrúnar	 (2017).	 Börn	 eru	 búin	 að	

kveikja	á	perunni	og	vilja	fá	fleiri	tækifæri	til	þess	að	taka	þátt	og	hafa	áhrif.	

Fjölmörg	ráðuneyti	og	stofnanir	vinna	með	málefni	barna	á	degi	hverjum	en	hafa	þó	ekki	

sett	upp	formlegan	vettvang	þar	sem	börn	koma	að	starfinu.	Auk	þess	er	ýmislegt	sem	betur	

má	 fara	 í	 þeim	 skipulagsheildum	 sem	þó	 hafa	 sett	 ungmennaráð	 á	 laggirnar.	 Í	 rýnihópum	

bentu	börnin	á	þeim	finnst	skorta	yfirsýn	á	áhrif	barna	á	Íslandi	og	hlutverk	ungmennaráða.	

Höfundur	 ritgerðar	 tekur	undir	þessar	vangaveltur	og	vill	 vekja	athygli	 á	þessu	máli.	 Írland	

hefur	náð	langt	þegar	kemur	að	þessu	og	hefur	náð	mikilli	yfirsýn	með	þeim	aðgerðum	sem	

ráðist	hefur	verið	í	á	vettvangi	stjórnvalda.	Írsk	stjórnvöld	hafa	komist	nálægt	því	að	tryggja	

áhrif	 barna	með	 heildstæðri	 aðgerðaráætlun	 þar	 sem	 öllum	 í	 stjórnkerfinu	 er	 ljóst	 hvaða	

skyldur	þeir	bera		gagnvart	börnum.		

Aðgerðaráætlun	á	vegum	ríkisins	varðandi	þátttöku	barna,	sem	nú	er	verið	að	vinna	er	

heillaskref	í	átt	að	því	að	auka	áhrif	barna.	Að	mati	höfundar	er	mikilvægt	að	börn	komi	að	

þeirri	vinnu	og	séu	spurð	að	því	hvað	þau	vilja	hafa	áhrif	á.	Þátttakendur	í	rýnihópum	nefndu	

að	það	væri	stundum	óljóst	hvað	flokkaðist	sem	„málefni	barna“.	Eitt	barnið	óskaði	eftir	því	

að	börn	fengju	að	ákveða	sjálf	hvaða	málefni	þau	taka	fyrir	og	hafa	áhrif	á.	Það	gæti	verið	ráð	

að	 spyrja	 börn	 hvaða	málaflokka	 þau	 vilja	 hafa	 áhrif	 á,	 líkt	 og	 gert	 var	 í	 Írlandi,	 og	 vinna	

aðgerðaráætlunina	útfrá	þeirra	óskum.		

Í	ályktun	barnaréttarnefndarinnar	um	12.	gr.	Barnasáttmálans	kemur	fram	að	aðildarríki	

eigi	að	tryggja	viðeigandi	aðstæður	þar	sem	börn	fá	rými	og	áheyrn	til	að	tjá	skoðanir	sínar;	

ákvæði	þess	efnis	þurfi	að	vera	bundin	í	lög,	reglugerðir	og	verklagsreglur	stofnana	og	leggja	

þurfi	 reglulega	mat	á	virkni	og	áhrif	þeirra.	Á	 Íslandi	hefur	ekki	verið	ráðist	 jafn	markvisst	 í	
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breytingar	líkt	og	t.d.	á	Írlandi.	Írsk	stjórnvöld	líta	á	samráð	við	börn	sem	ferli	en	ekki	einstaka	

atburði	og	er	það	nálgun	sem	íslensk	stjórnvöld	mættu	tileinka	sér	betur	að	mati	höfundar.		

Það	 gefur	 auga	 leið	 að	 mikil	 vinna	 er	 framundan	 hjá	 stjórnvöldum	 ef	 ætlunin	 er	 að	

framfylgja	 algjörlega	 12.	 grein	 Barnasáttmálans.	 Það	 er	mat	 höfundar	 að	 stjórnvöld	 séu	 á	

leiðinni	þangað	en	alls	ekki	komin	á	leiðarenda.	Höfundur	ritgerðarinnar	vill	hvetja	til	þess	að	

horft	verði	til	Írlands	sem	fyrirmyndarríkis	í	þessum	efnum.	Hér	á	landi	hefur	margt	verið	gert	

og	ólíkar	skipulagsheildir	gripið	til	aðgerða	að	sínu	eigin	frumkvæði;	en	þó	skortir	heildstæða	

stefnu	sem	tryggir	áhrif	barna	innan	stjórnsýslunnar.		
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8 Viðauki		
	

8.1 Samþykkisyfirlýsing	

Ég	staðfesti	hér	með	undirskrift	minni	að	ég	hef	 lesið	upplýsingarnar	um	rannsóknina	 sem	

mér	voru	afhentar.	Ég	hef	jafnframt	fengið	tækifæri	til	þess	að	spyrja	rannsakanda	spurninga	

um	rannsóknina	og	fengið	fullnægjandi	svör	og	útskýringar	á	atriðum	sem	voru	mér	óljós.	

Ég	hef	af	fúsum	og	frjálsum	vilja	ákveðið	að	taka	þátt	í	rannsókninni.	Mér	er	ljóst,	að	þó	ég	

hafi	skrifað	undir	þessa	samþykkisyfirlýsingu,	get	ég	hætt	við	þátttöku	mína	hvenær	sem	er	

án	útskýringa	og	frekari	áhrifa.	

	

_______________________	 	 	 	_______________________	

Dagsetning		 	 	 	 	 	 Nafn	þátttakanda	

	

Undirritaður,	starfsmaður	rannsóknarinnar,	staðfestir	hér	með	að	hafa	veitt	upplýsingar	um	

eðli	og	tilgang	rannsóknarinnar,	í	samræmi	við	lög	og	reglur	um	vísindarannsóknir.	

	

_______________________	

Vigdís	Fríða	Þorvaldsdóttir	
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8.2 Samþykki	forsjáraðila	

Góðan	daginn,		
Ég	heiti	Vigdís	 Fríða	Þorvaldsdóttir	og	er	meistaranemi	 í	 opinberri	 stjórnsýslu	 við	Háskóla	 Íslands.	 Í	
meistararitgerð	 minni	 er	 ég	 að	 rannsaka	 hvernig	 samráði	 við	 börn	 er	 háttað	 í	 stjórnsýslunni.	
Leiðbeinendur	 rannsóknarinnar	 eru	 Salvör	 Nordal,	 umboðsmaður	 barna	 og	 Valgerður	 Anna	
Jóhannsdóttir,	lektor	við	Háskóla	Íslands.		
	
Tilgangur	 verkefnisins	 er	 að	 skoða	 hvernig	 börn	 upplifa	 samráð	 við	 stjórnsýsluna	 og	 hvort	 að	
samráðið	uppfylli	ákvæði	12.	greinar	barnasáttmálans	sem	fjallar	um	rétt	barna	 til	að	 láta	skoðanir	
sínar	í	ljós	og	skyldur	stjórnvalda	til	að	taka	réttmætt	tillit	til	skoðanna	þeirra	í	samræmi	við	aldur	og	
þroska.	Viðmælendum	er	heitið	 fullri	 nafnleynd	og	gætt	er	 ítrasta	 trúnaði.	Rýnihópaviðtalið	 verður	
afritað	orðrétt	en	einungis	rannsakandi	og	leiðbeinendur	munu	hafa	aðgang	að	öllum	gögnum.	Öllu	
nema	 niðurstöðum	 verður	 eytt	 að	 vinnslu	 lokinni.	 Engar	 persónulegar	 spurningar	 verða	 í	 viðtalinu	
heldur	snúa	allar	spurningarnar	að	ungmennaráðum	og	starfsemi	þeirra.	
	
Með	þessu	bréfi	er	óskað	eftir	samþykki	þínu	sem	forsjáraðili	barns	í	þessari	rannsókn.	Framlag	barna	
til	 rannsóknarinnar	er	mjög	mikilvægt	og	því	 væri	ég	afar	þakklát	 fyrir	þitt	 leyfi.	Vinsamlegast	 látið	
mig	vita	ef	barnið	má	ekki	taka	þátt	í	þessari	rannsókn.	Þér	er	velkomið	að	senda	mér	fyrirspurn	eða	
hringja	ef	einhverjar	spurningar	vakna.		
	
Bestu	kveðjur,		
Vigdís	Fríða	Þorvaldsdóttir	
MPA	nemi	í	opinberri	stjórnsýslu	við	Háskóla	Íslands,	
vth38@hi.is,	sími	616-9923.	
	
	
Ég	hef	kynnt	mér	efni	bréfsins	um	rannsóknina	og	skilið	innihald	þess.	Ég	samþykki	að	barnið	
mitt	taki	þátt	í	rýnihóparannsókninni.		
	
	
	

_______________________					 	 _______________________					

Dagsetning	og	staður	 	 	 	 Undirskrift	forsjáraðila	

	

	

_______________________					 	 	

Nafn	barns		
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8.3 Upplýsingabréf	til	þátttakenda	

Þið	eruð	valin	vegna	þess	að	þið	hafið	reynslu	af	samráði	við	ríkið.	Ykkar	reynsla	skiptir	miklu	

máli	til	þess	að	kafa	ofan	í	málefnið	og	kynnast	því	betur	hvernig	samráð	á	sér	stað	á	Íslandi.	

Þið	 hafið	 verðmæta	 þekkingu	 á	 málefninu	 sem	 ég	 leitast	 eftir	 að	 skoða	 betur.	 Tilgangur	

verkefnisins	er	að	skoða	hvernig	börn	upplifa	samráð	við	stjórnsýsluna	og	hvort	að	samráðið	

uppfylli	 ákvæði	 12.	 greinar	 Barnasáttmálans	 sem	 fjallar	 um	 rétt	 barna	 til	 að	 láta	 skoðanir	

sínar	í	ljós	og	skyldur	ríkisins	til	að	taka	réttmætt	tillit	til	skoðanna	barna	í	samræmi	við	aldur	

og	þroska.		

	

Ekki	hafa	áhyggjur	þó	að	spurningarnar	kunni	að	virðast	flóknar.	Ég	fer	í	gegnum	þetta	með	

ykkur	og	þið	megið	alltaf	spyrja	mig	ef	það	er	eitthvað	óljóst.	

	

Aðal	spurning	rannsóknarinnar	er:		

Hvernig	er	samráði	við	börn	háttað	í	íslenskri	stjórnsýslu?	

	

Hvernig	þetta	fer	fram:	

● Við	reynum	að	koma	öllum	að.	
● Það	skiptir	máli	að	tala	skýrt	og	grípa	ekki	fram	í.	
● Við	byrjum	á	því	að	fara	hringinn	og	leyfum	samræðunum	svo	að	flæða.							 	
● Ég	mun	þurfa	að	stoppa	ykkur	stundum	af	-	til	þess	að	koma	næstu	spurningu	áleiðis.	
● Ég	er	með	upptökutæki,	til	þess	að	ég	muni	betur	hvað	þið	segið.	Upptökurnar	fara	

ekki	 lengra.	 Þeim	 verður	 eytt	 að	 vinnslu	 lokinni	 og	 þau	 einu	 sem	 fá	 að	 hlusta	 á	
upptökurnar	eru	ég	og	leiðbeinendur	mínir	í	verkefninu.	

● Það	má	 alltaf	 hætta	 við	 þátttöku	 í	 verkefninu,	meira	 að	 segja	 eftir	 að	 viðtalinu	 er	
lokið.	Það	hefur	engar	afleiðingar	í	för	með	sér.	

● Þið	þurfið	ekki	 að	 svara	öllum	spurningum	sem	ég	kem	 til	með	að	 spyrja	á	eftir	og	
megið	segja	pass	þegar	þið	viljið.		

● Allt	sem	fer	hér	fram	hér	er	í	trúnaði.	Því	bið	ég	ykkur	um	að	hafa	ekki	eftir	samtölin	
ykkar	á	milli.	Í	ritgerðinni	verður	nöfnum	ykkar	síðan	breytt.		

○ Þó	ber	mér	að	tilkynna	ykkur	að	þetta	er	lítill	málaflokkur,	og	því	gæti	reynst	
hægur	 leikur	 fyrir	 fólk	 að	 giska	 hver	 þið	 eruð.	 Ég	 geri	 þó	mitt	 allra	 besta	 til	
þess	að	passa	að	engar	viðkvæmar	upplýsingar	komi	fram.		

○ Ég	kem	 til	með	að	 senda	ykkur	öllum	drög	að	umfjölluninni	 frá	 rýnihópnum	
sem	birtist	í	ritgerðinni.	Þið	fáið	viku	til	þess	að	koma	með	athugasemdir	og	ég	
mun	bregðast	við	þeim	öllum.	
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● Þið	þurfið	ekki	að	vera	sammála	en	við	virðum	skoðanir	annarra.	Það	er	ekkert	eitt	
rétt	svar	við	spurningum.	

	

Munið	að	slökkva	á	símum	og	fylla	út	samþykkiseyðublað	áður	en	við	byrjum.	

	

Förum	saman	yfir	þessi	hugtök:		

● Börn:	Börn	eru	einstaklingar	undir	18.	ára	aldri.	
● Stjórnvöld:	ríkisstjórn,	sveitarstjórnir,	stofnanir,	ráðuneyti	og	fólk	sem	þar	starfar.	Til	

dæmis	er	umboðsmaður	barna	stjórnvald.		
● Samfélag:	stærri	eða	smærri	hópur	manna	sem	lifa	saman	(samtímis,	á	sama	stað,	í	

sama	ríki	o.s.frv.).		Minnstu	samfélögin	sem	maður	tilheyrir	eru	fjölskyldan	og	
vinahópurinn.	Næst	kemur	sveitarfélagið,	þá	Ísland,	Evrópa	og	loks	
alheimssamfélagið	sem	allir	íbúar	jarðar	eru	hluti	af.	

	

Líkanið:		

● Samráð:	Samráð	við	börn	felur	í	sér	að	veita	þeim	vettvang,	rödd,	áheyrn	og	áhrif.	
Það	mælist	út	frá	þessum	fjórum	skilyrðum	Lauru	Lundy.	Samráð	er	ábótavant	þegar	
börnum	skortir	eitt	eða	fleiri	skilyrði.	Við	skoðum	þetta	betur	saman	áður	en	við	
byrjum.	

● Vettvangur	 er	 að	 skapa	pláss	 þar	 sem	börn	upplifa	 sig	 örugg	og	 allir	 treysta	 sér	 til	

þess	að	taka	þátt.	

● Rödd	 er	 að	 börn	 fái	 allar	 nauðsynlegar	 upplýsingar	 til	 að	 koma	 skoðunum	 sínum	á	

framfæri.	

● Áheyrn	fer	að	börn	njóti	áheyrnar	og	að	hlustað	sé	á	þeirra	skoðanir.	

● Áhrif	er	að	skoðunum	barnanna	sé	tekið	alvarlega	og	að	þau	hafi	áhrif	á	stefnumótun	

þar	sem	það	á	við.	

	

Áður	en	við	byrjum,	eruð	þið	með	einhverjar	spurningar?		

Áður	en	ég	kveiki	á	upptökunni	og	byrja	að	spyrja	ykkur	spurninga,	þá	megið	þið	skrifa	niður	

það	 sem	ykkur	dettur	 í	 hug	þegar	þið	hugsið	um	 rannsóknarspurninguna.	Hafið	 síðan	 svör	

ykkar	í	huga	þegar	viðtalið	hefst.	Takk	kærlega	fyrir	þátttökuna!		

	

Bestu	kveðjur,		

Vigdís	Fríða,	meistaranemi	í	opinberri	stjórnsýslu	við	Háskóla	Íslands	
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8.4 Spurningar	í	könnun	sem	barst	öllum	sveitarfélögum	á	landinu		

1. Nafn	sveitarfélags	 	

2. Nafn,	netfang	og	starfsheiti	þitt?	 	

3. Eruð	þið	með	starfandi	ungmennaráð	í	sveitarfélaginu?			

4. Hvað	hefur	ungmennaráðið	verið	lengi	starfandi?		 	

5. Hafa	verið	settar	reglur	um	hlutverk	og	val	í	ungmennaráðið?	 	

(Ef	spurningunni	að	ofan	var	svarað	játandi	þá	óskum	við	eftir	afriti	af	reglunum.	
Þær	 má	 senda	 á	 netfangið	 vigdis@barn.is	 eða	 tilgreina	 vefslóð	 með	 þeim	
upplýsingum,	ef	hún	er	til	staðar)	

6. Hvaða	aldur	er	miðað	við	í	ráðinu?	(veldu	allt	sem	á	við)		

7. Hvernig	er	valið	í	ungmennaráðið?	(veldu	allt	sem	á	við)		

8. Hversu	oft	kemur	ungmennaráðið	saman?	 	

9. Hvaða	málefni	fjallar	ungmennaráðið	um?	 	

10. Hvernig	geta	ungmennaráðsmeðlimir	komið	skoðunum	sínum	á	 framfæri?	 (veldu	
allt	sem	á	við)	 	

11. Hvernig	áhrif	hefur	ungmennaráðið	í	sveitarfélaginu?	Getur	þú	nefnt	dæmi?	 	

12. Hefur	 sveitarfélagið	 mótað	 stefnu	 um	 vægi	 skoðana	 barna	 við	 ákvarðanatöku?	
	 	

(Ef	spurningunni	að	ofan	var	svarað	játandi	þá	óskum	við	eftir	afriti	af	stefnunni.	Hana	
má	senda	á	netfangið	vigdis@barn.is	eða	tilgreina	vefslóð	með	þeim	upplýsingum,	ef	
hún	er	til	staðar).	 	

13. Hvernig	er	málefnum	ungmennaráðsins	fylgt	eftir?		 	
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8.5 Meginspurningar	í	rýnihóparannsókn	

• Hvað	hafið	þið	gert	á	ykkar	tíma	í	ráðinu?	(hvað	dettur	ykkur	fyrst	í	hug)?	

• Hvernig	kom	það	til	að	þið	byrjuðuð	í	ráðinu?		

• Þegar	þið	starfið	með	ráðinu,	finnst	ykkur	þið	hafa	öruggt	rými	til	að	tjá	ykkur?	

• Hvað	er	öruggt	rými	fyrir	ykkur?	

• Upplifið	þið	að	öll	börn	hafi	sömu	tækifærin	til	áheyrnar?		

• Var	fjölbreyttur	hópur	barna	sem	tók	þátt	ráðinu	sem	þið	voruð	í?	

• Er	 staðurinn	 þar	 sem	 þið	 fundið	 aðgengilegur	 fjölbreyttum	 hópi	 barna	 að	 ykkar	

mati?	

• Þegar	þið	hafið	verið	beðin	um	að	koma	skoðunum	ykkar	á	framfæri,	fannst	ykkur	
þið	fá	nægar	upplýsingar	um	hvað	málið	snerist?		

• Leið	 ykkur	 eins	 og	 það	 væri	 skylda	 fyrir	 ykkur	 að	 taka	 þátt	 eða	 tókuð	 þið	 þátt	
vegna	þess	að	þið	buðuð	ykkur	fram	í	það?	

• Fenguð	þið	að	velja	hvernig	þið	komuð	skoðun	ykkar	á	framfæri?		

• Hefðuð	þið		viljað	fá	að	koma	skoðunum	ykkar	á	framfæri	öðruvísi?	

• Fannst	ykkur	þið	skilja	boðleiðirnar?	

• Hafa	skoðanir	ykkar	áhrif?		

• Mynduð	þið	breyta	einhverju	varðandi	samráðið,	ef	þið	gætuð	það?		

• Vitið	þið	hvað	var	gert	við	þær	upplýsingar	sem	þið	gáfuð,	eftir	að	þið	voruð	spurð	

álits?		

• Hverjir	hlustuðu	á	skoðanir	ykkar?		

• 	Vitið	þið	hvort	að	það	fólk	var	í	stöðu	til	þess	að	gera	breytingar	í	takt	við	það	sem	
þið	lögðuð	til?	

• Hvernig	upplifið	þið	áhrif	ungs	fólks	á	Íslandi?	
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• Voruð	 þið	 upplýst	 um	 hvaða	 ákvörðun	 var	 tekin	 eftir	 að	 þið	 komuð	 skoðunum	

ykkar	á	framfæri?		

• Hafið	 þið	 orðið	 vör	 við	 einhverjar	 breytingar,	 eftir	 að	 samráð	 við	 ykkur	 átti	 sér	

stað?		

• Hafði	samráð	ykkar	áhrif	í	málinu?		

• Mynduð	þið	vilja	hafa	meiri	áhrif	á	samfélagið?		

• Hvernig	mynduð	þið	vilja	hafa	áhrif	barna	í	samfélaginu	í	framtíðinni?	

• Hvernig	 finnst	 ykkur	 þegar	 stjórnvöld	 eiga	 samtal	 við	 börn	 um	 málefni	

samfélagsins?	

• Hvað	 finnst	 ykkur	 stjórnvöld	 gera	 vel	 og	 hvað	mættu	 þau	 gera	 betur	 þegar	 þau	

óska	eftir	skoðunum	barna?		

• Er	eittthvað	sem	þið	viljið	koma	á	framfæri	að	lokum	(tengt	þessu)?	

	

	

	


