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Það er stundum talað um að æskulýðsstarfsmenn séu síðustu „gener-
alistarnir“ í heimi þar sem allir eru orðnir „specialistar“. Það er eflaust 
margt til í þessu en ég myndi samt vilja setja það fram þannig að við 
séum specialistar í því að vera generalistar með skýrt markmið. En 
hvert er þetta markmið?
Allir sem starfa í æskulýðsstarfi þekkja tilfinninguna sem fylgir því að 
ná að hafa alvöru áhrif á líf ungs einstaklings. Það er tilfinning sem 
maður getur lifað á lengi og ástæðan fyrir því af hverju við gerum það 
sem við gerum. Stundum lendir maður í því að hvert verkefnið á fætur 
öðru gengur ekki upp og alls konar samskiptavandamál geta komið 
upp í starfinu. Það þarf þó ekki nema einn einstakling sem finnur 
áhugasvið sitt og byrjar að blómstra til þess að starfið verði allt þess 
virði.
En þrátt fyrir það að við sem störfum með ungu fólki þekkjum þessa 
tilfinningu og vitum hvað við höfum mikil áhrif á líf ungs fólks þá er 
það oft þannig að við eigum erfitt með að útskýra af hverju við gerum 
það sem við gerum og af hverju starfið er svona mikilvægt. Þetta eru 
oft svona „had to be there moment“.
Ég hugsa að það séu líka fáar starfsstéttir sem þurfa að eyða jafn miklu 
púðri í að rökstyðja mikilvægi sitt og útskýra hvað það er eiginlega 
sem hún gerir, en þar stendur einmitt hnífurinn í kúnni. Fólk sem 
spyr okkur út í starf okkar einblínir allt of mikið á hvað það er sem við 
erum að gera en ekki af hverju við gerum það sem við gerum. „Eruð 
þið ekki bara að spila borðtennis og fara í skíðaferðir?“ er spurning 

Inngangur
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sem allir starfsmenn í félagsmiðstöð hafa fengið einhvern tímann 
á ævinni. Við eigum það til að svara fyrir okkur með því að 
útskýra að við gerum margt fleira en „bara eitthvað skemmtilegt“ 
eins og það að hafa gaman í vinnunni sé eitthvað til að skamm-
ast sín fyrir eða að þá sé vinnan ekki alvöru. Sumir bregða á það 
ráð að jánka bara því að vinnan sé snilld og þeir séu einfaldlega í 
bestu vinnu í heimi því það sé alltaf svo gaman. Sá rökstuðningur 
gengur samt skammt þegar færa á rök fyrir því af hverju samfé-
lagið á að fjármagna æskulýðsstarfið og þá sérstaklega þegar unnið 
er með unglingum þar sem foreldrar eru hættir að þurfa á pössun 
að halda, en það er stundum hugarfar samfélagsins þegar kemur 
að rökstuðingi fyrir æskulýðsstarfi hjá börnum að það sé eins 
konar geymsla.
Í stað þess að útskýra hvað það er sem við gerum þurfum við að 
spyrja okkur af hverju við gerum það sem við gerum? Hver er 
þörfin? Hver eru gildin? Þetta eru lykilspurningarnar því þetta 
snýst allt um sellerí!

Þú ert í matarboði með fullt af fyrirtækjaeigendum sem hafa náð 
góðum árangri hver á sínu sviði. Þú spjallar við alla í veislunni og 
þeir eru allir uppfullir af hugmyndum um hvernig þú getir bætt 
reksturinn á fyrirtæki þínu. Fyrsti gesturinn sem þú talar við segir 
þér að þetta snúist allt um að selja Oreo kex, ef þú setjir Oreo kex 
í vörurnar þínar muni þær mokseljast.
Næsti sem þú talar við segir þér að þú eigir að vera með möndlu-
mjólk, það sé aðaltrendið þessa dagana, möndlumjólk í allt! 
Næsti segir þér að Smarties sé málið! „Þú verður að bjóða upp 
á Smarties, við byrjuðum að selja Smarties og græddum margar 

Selleríprófið er fræg dæmisaga í heimi frumkvöðlafræðanna en 
lauslega þýdd frá Simon Sinek úr bókinni Start with why (2011) 
hljóðar hún svona:

9 Þrep æskulýðsstarfs
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milljónir! Þú verður að gera þetta líka!“
Sá síðasti sem þú ræðir við segir einfaldlega „Sellerí! 
Þetta snýst allt um að selja sellerí!“
En hvað gerirðu núna? Á hvern hlustar þú? Hvaða 
vörur ætlar þú að kaupa? Þetta voru allt góð ráð frá 
hæfum einstaklingum með góða reynslu af rekstri. 
Ferðu í búðina og kaupir allar vörurnar? Þú stendur í 
röðinni með sellerí, Smarties, möndlumjólk og Oreo 
kex. Þú eyðir tíma í að finna allar þessar vörur og 
pening í að kaupa þær. Það versta er að þeir sem sjá 
þig með allar þessar vörur vita ekkert fyrir hvað þú 
stendur. Það er engin leið að lesa út af hverju þú ert 
með þessar vörur.
Hugsaðu þér hvað dæmið væri einfaldara ef þú vissir 
hvað þú stæðir fyrir og af hverju þú gerir það sem 
þú gerir. Markmið þitt og tilgangur væri kannski að 
stuðla alltaf að betri heilsu. Þú myndir fá nákvæm-
lega sömu ráð frá sama gáfaða fólkinu. Munurinn 
væri hins vegar sá að án þess að þurfa að hugsa 
myndir þú vita nákvæmlega hvað þú myndir kaupa 
í matvöruversluninni. Sellerí og möndlumjólk, það 
eru einu vörurnar sem myndu henta þínum tilgangi 
og markmiði. Svo þegar þú stæðir í búðinni með 
sellerí og möndlumjólk sæju allir fyrir hvað þú stæðir. 
Þú myndir eyða minni tíma og peningum í mat-
vöruversluninni og fólk sem væri sammála þessum 
gildum í lífinu myndi laðast að þér og gefa sér jafnvel 
á tal við þig. Til hamingju, þarna er hugsanlega fyrsti 
kúnninn þinn, starfsmaður eða meðmælandi.
Eini munurinn á þessum tveimur dæmum var að í 
seinna dæminu var byrjað á að hugsa af hverju ég geri 
það sem ég geri og þá er ekkert mál að finna leiðirnar 
sem maður fer og útskýra af hverju maður fer þær. 
Þegar æskulýðsstarfsmaðurinn hefur svarað lyk-
ilspurningunum af hverju geri ég það sem ég geri 
og hver eru gildin mín?, þá sér hann skíðaferðina, 
borðtennisleikinn og spjallið við unglingana í allt 
öðru ljósi. Þá eru þetta allt bara leiðir að markmiðinu 
okkar sem allir geta sammælst um að sé mikilvægt.

Inngangur
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Í þessari bók verða kynnt til sögunnar 9 skref æskulýðsstarfs-
mannsins. Skrefin eru sett fram eftir gyllta hring Simon Sinek úr 
bók hans Start with why. 

9 skref æskulýðsstarfsfólks
9 skref æskulýðsstarfsfólks er uppskrift og útskýring á því af 
hverju æskulýðsstarfsmenn gera það sem þeir gera (e. why), 
hvernig þeir gera það sem þeir gera (e. how) og svo að lokum 
hvað það er sem þeir gera (e. what). Fyrstu þrjú skrefin snúa að 
hvatanum, gildunum og markmiðunum, af hverju við gerum það 
sem við gerum? Skref fjögur til sex snúa að því hvernig við náum 
markmiðum okkar og hvaða aðferðum við beitum. Skref sjö til níu 
snúa svo að því hvað það er sem við gerum dagsdaglega í starfinu. 

Af hverju?
1.  Við trúum því að allir eigi rétt á að blómstra
2.  Við trúum því að allir búi yfir hæfileikum sem hægt

sé að rækta
3.  Við trúum á valdeflingu og eigin ákvarðanatöku

ungs fólks

Hvernig?
4.  Við myndum tengingar, sköpum traust, finnum

áhugasvið  einstaklinga
5.  Við vinnum með hópinn sem vettvang og verkfæri
6.  Við styðjum við nám og þroska einstaklingsins

Hvað?
7.  Við búum til jákvæðan og öruggan vettvang fyrir

ungt fólk
8.  Við skuggastýrum verkefnum
9.  Við gerum okkur óþörf

9 Þrep æskulýðsstarfs
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Af hverju æskulýðsstarf?
Í þessum hluta bókarinnar verður farið yfir fyrstu þrjú þrep 
æskulýðsstarfs. Velt er upp spurningunni af hverju æskulýðs-
starf? Af hverju gera æskulýðsstarfsmenn það sem þeir gera 
og af hverju er það mikilvægt? Þetta eru lykilspurningar sem 
mikilvægt er að spyrja sig áður en tekist er á við hvaða verkefni 
sem er. Ef markmiðið er ekki skýrt er erfitt að fara réttu leiðina 
og meta það þegar maður stendur sig vel. Með því að svara 
þessari spurningu finnur einstaklingurinn innri hvata sinn fyrir 
starfinu, hvað það er sem dregur hann áfram og hverju hann er 
að reyna að áorka með starfinu.
Þrátt fyrir að mikil hefð sé fyrir æskulýðsstarfi á Íslandi er 
merkilega lítið búið að rannsaka starfið og skrifa um það. 
Vissulega eru reglulega gerðar megindlegar rannsóknir um 
þátttöku ungs fólks í tómstundastarfi en minna hefur verið 
skoðað um raunveruleg áhrif æskulýðsstarfs á einstaklinginn. 
Mikið er talað um það í æskulýðsgeiranum að lítill skilningur 
sé hjá stjórnmálamönnum um mikilvægi æskulýðsstarfs og er 
það kannski ekki skrýtið þegar lítið hefur verið skrifað um það 
og enn minna rannsakað. Enn verra er svo þegar starfsfólk sem 
starfar innan æskulýðsgeirans hefur kannski ekki spurt sig sjálft 
að kjarnaspurningunni: Af hverju er æskulýðsstarf mikilvægt?
Þau þrjú þrep sem nefnd eru til sögunnar í þessari bók eru auð-
vitað ekki tæmandi listi og voru þessi þrep valin út frá skoðun 
höfundar sem og óformlegri könnun sem gerð var á vettvangi 
Félags fagfólks í frítímaþjónustu en þar svaraði fagfólkið allt á 
svipuðum nótum.

9 Þrep æskulýðsstarfs
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Ég hugsa að þú munir ekki finna þann æskulýðsstarfsmann sem 
ekki trúir á staðhæfinguna um að allir einstaklingar eigi rétt á því að 
blómstra. Ef þú gerir það máttu benda honum vinsamlegast á að hann 
sé á vitlausri hillu í lífinu. Þetta er frumskyldan, gleraugun sem allir 
æskulýðsstarfsmenn eiga að setja upp við alla ákvarðanatöku í öllum 
aðstæðum í æskulýðsstarfi. Í þessa staðhæfingu sækir margt æsku-
lýðsstarfsfólk drifkraftinn sinn, það að hjálpa ungu fólki að finna sína 
fjöl og hjálpa því að blómstra eru stærstu sigrarnir í æskulýðsstarfi. 
Sérstakur bónus er svo þegar einstaklingurinn er ekki að fóta sig í öðr-
um hefðbundnum kerfum en finnur sig í æskulýðsstarfinu. Æskulýðs-
starfsmenn verða oft talsmenn minnihlutahópa eða þeirra sem minna 
mega sín því enginn æskulýðsstarfsmaður sættir sig við að brotið sé á 
einstaklingi eða að hann verði undir. Eins og fyrr segir, það eiga allir 
rétt því á að blómstra.

Það að hafa þessi gleraugu á nefinu auðveldar ákvarðanatöku í mörg-
um vafamálum þegar t.d. utanaðkomandi aðilar reyna að hafa áhrif 
á æskulýðsstarfið. Dæmi sem er mér alltaf ofarlega í huga er þegar 
unglingi er meinað að taka þátt í félagsstarfi eða fara í ferðalög á 
vegum félagsmiðstöðvarinnar út af því að hann hefur lent upp á kant 
í skólanum. Félagsmiðstöðvastarf og annað æskulýðsstarf ætti ekki 
að vera verðlaun fyrir góða hegðun eða tekið í burtu sem refsing við 

Við trúum því að allir eigi rétt á því að blómstra

VIÐ TRÚUM ÞVÍ 
AÐ ALLIR EIGI RÉTT 
Á ÞVÍ AÐ BLÓMSTRA1
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slæmri hegðun. Þegar einstaklingur er ekki að finna 
sína fjöl í kassalöguðu skólakerfinu en þarf lögum 
samkvæmt að mæta daglega í skólann byrjar það að 
éta burt sjálfstraust hans. Hann er skikkaður til að 
lifa og hrærast sem tapari, gert að læra efni sem hann 
hefur ekki áhuga á og/eða skilur ekki. Þegar ráðist 
er með þessum hætti að manneskju er bara tvennt í 
boði, í fyrsta lagi geta hin aldagömlu „fight or flight“-
-viðbrögð tekið við. Eðluheilinn virkjast og einstak-
lingurinn getur aðeins valið um að flýja aðstæðurnar 
eða að berjast gegn kerfinu sem er að brjóta hann 
niður. Í öðru lagi getur einstaklingurinn hætt að 
mæta eða byrjað að slást gegn kerfinu og verða þá 
samskiptin við skólann alltaf þyngri og erfiðari. Við 
það er oft gripið til leiða eins og að meina einstak-
lingi aðgangi að félagsstarfi. 
Æskulýðsstarf er ekki umbun sem á að vera tekin í 
burtu heldur umhverfið sem á að taka á móti þessum 
einstaklingum. Það er þannig uppbyggt að allir eiga 
að hafa möguleika til að blómstra, á sínum eigin 
forsendum. Æskulýðsstarfsfólk mætir ekki í vinnuna 
með fyrirfram ákveðin markmið um að einstaklingur 
þurfi að læra söng, leiklist, kvikmyndagerð eða stærð-
fræði. Einstaklingurinn er síðan ekki dæmdur af því 
hversu vel hann stendur sig í að læra nýja hluti eða 
hvaða afurðum hann skilar af sér. Æskulýðsstarfs-
menn leitast við að finna áhugasvið einstaklingsins, 
hvetja hann áfram og styðja til að rækta áhugamál 
sitt í tómstundastarfinu. Þannig skapast nýtt um-
hverfi, umhverfi þar sem einstaklingurinn vinnur litla 
sigra og byggir á þeim stærri sigra.
Þetta þýðir þó ekki að æskulýðsstarf sé einhvers 
konar andstæða við hið hefðbundna skólakerfi, þvert 
á móti þá vinna þessi tvö kerfi mjög vel saman sem 
sinn hvor sjálfstæði náms- og uppeldisvettvangur-
inn. Ein grunnþörfin sem æskulýðsstarf svarar hjá 
ungu fólki er að gefa unga fólkinu vettvang, aðstoð 
og hvatningu til að finna sitt áhugasvið, rækta það 
og læra með því að prófa sig áfram. Við framkvæmd 

9 Þrep æskulýðsstarfs
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á verkefnum í æskulýðsstarfi nýtist sú þekking sem 
unga fólkið lærir í hefðbundna skólakerfinu og öfugt, 
allt helst þetta í hendur og vinnur saman. 

Sveigjanleiki æskulýðsstarfs
Einn helsti styrkleiki æskulýðsstarfs er hversu 
sveigjanlegt það er, starfsemin hefur viss markmið 
og gildi sem unnið er eftir en starfið þarf ekki að 
fylgja nákvæmum námskrám og það endar ekki með 
keppni í lokin þar sem einstaklingar eru dæmdir 
eftir hæfileikum sínum. Þetta gerir æskulýðsstarf 
ólíkt íþrótta- og skólastarfi og opnar á heilan heim af 
möguleikum þar sem æskulýðsstarfsfólk getur náð til 
mjög breiðs hóps burtséð frá áhugasviðum einstak-
linga eða hæfileikum þeirra. 
Það hafa flestir heyrt ódauðleg orð Alberts Einsteins: 
„Ef þú dæmir fisk eftir hæfileikum hans til að klifra 
í trjám mun hann eyða allri ævinni haldandi að hann 
sé heimskur“. Í þessu felst einmitt styrkleikinn í 
sveigjanleika æskulýðsstarfsins. Möguleikar verkefna 
í æskulýðsstarfi eru nánast óteljandi. Þannig geta 
verkefnin mætt áhugasviði hvers og eins og geta 
einstaklingar þannig fundið styrkleika sína og ræktað 
þá í þeim verkefnum sem heilla hvern og einn. Til 
þess að ná þessu fram er mikilvægt að æskulýðsstarf-
ið sé fjölbreytt og nái til sem fjölbreyttasts hóps. Ein 
besta leiðin til að bjóða upp á fjölbreytt æskulýðs-
starf er að vera með fjölbreyttan starfsmannahóp en 
það eru einmitt starfsmennirnir sem leiða starfið og 
skipta áhugamál þeirra lykilmáli þegar kemur að því 
að fanga athygli unga fólksins og styðja það áfram í 
sínu starfi. 
Þessi sveigjanleiki, þar sem starfsmaður getur um-
turnað verkefnum milli ára eftir því hvaða hópur er í 
starfinu, er einn helsti styrkleiki æskulýðsstarfs en á 
sama tíma einn helsti veikleiki þess. Sveigjanleikinn 
á það til að gera æskulýðsstarf að víkjandi starfi í lífi 
ungs fólks. Þegar styttist í stórt íþróttamót hjá ung-
mennum, skil á stóru verkefni í skólanum eða ensku-

Við trúum því að allir eigi rétt á því að blómstra
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próf er á næsta leiti er tómstundastarf oftast það 
fyrsta sem fær að fjúka. Með þessu er ég ekki að segja 
að það sé slæmt enda mikilvægt að krakkar sinni 
skólanum og öðrum skuldbindingum. Það er samt 
engu að síður mikilvægt að vera meðvitaður um þessa 
staðreynd og halda gildum æskulýðsstarfsins á lofti. 
Æskulýðsstarf er ekki tímaeyðsla heldur stór hluti 
af lífi ungs fólks og í æskulýðsstarfi fer fram mark-
visst nám eins og kemur fram seinna í þessari bók. 
Sum frístundaheimili eru góð dæmi um nálgun þar 
sem æskulýðsstarf er aukaatriði og tónlistarskólinn, 
íþróttaæfingar og hefðbundið skólastarf er númer 1, 
2 og 3. Í sumum frístundaheimilum hefur starfinu 
alltaf verið hliðrað til að mæta kröfum íþróttafélag-
anna um æfingar og ekki hefur verið staðinn vörður 
um faglegt innra starf frístundaheimilanna. Þetta er 
að vissu leyti skiljanlegt þar sem það getur verið erfitt 
að standa fastur á sínu þegar íþróttafélagið setur 
saman stundaskrá sína. Hættan er engu að síður sú 
að frístundaheimilið breytist úr uppbyggilegu æsku-
lýðsstarfi í geymslu- og lestarstöð þar sem hlutverk 
æskulýðsstarfsfólksins er aðeins að fæða börnin og 
senda þau á æfingu á réttum tíma. Vegna þess hve 
krakkarnir eru sífellt að koma eða fara er lítið um 
markvisst starf og þeir krakkar sem fara aldrei á 
æfingar en eru alltaf á frístundaheimilinu sitja eftir 
í biðstöðu þangað til foreldrar þeirra sækja þau. Við 
æskulýðsstarfsfólkið verðum því að bera hag unga 
fólksins fyrir brjósti, stíga fast niður og berjast fyrir 
fyrirkomulagi þar sem hægt er að byggja upp öflugt 
æskulýðsstarf. Við getum verið sveigjanleg en það 
þýðir ekki að við gefum eftir kröfur um faglegt starf.

Ábyrgð æskulýðsstarfsfólks
Í æskulýðsstarfi er ungt fólk að taka sér verkefni fyrir 
hendur á eigin forsendum, hið svokallaða fótalögmál 
gildir þar sem einstaklingur kemur þegar honum 
sýnist og hann getur farið þegar hann vill. Unga 
fólkið á sjálft að koma með hugmyndir að þeim verk-

9 Þrep æskulýðsstarfs
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efnum sem unnin eru og á að framkvæma þau sjálft eins og þroski 
þess ræður við. Í æskulýðsstarfi er mikilvægt að beita lýðræðisleg-
um vinnubrögðum þar sem æskulýðsstarfsfólk skapar vettvang og 
leikreglur þar sem allir eru jafnir, allir geta komið með hugmyndir 
og haft áhrif á það starf sem er unnið. En hvert er þá hlutverk 
æskulýðsstarfsfólksins í starfinu ef hugmyndirnar koma allar frá 
unga fólkinu og eru framkvæmdar af því sjálfu?
Fyrir utan það að skapa öruggt umhverfi, veita unga fólkinu 
hvatningu og styðja við það þá er hlutverk æskulýðsstarfsmanns-
ins að vera eins konar siðgæðisvörður og samskiptalögregla. 
Æskulýðsstarf er tómstundastarf fyrir börn og ungmenni en 
samkvæmt skilgreiningu Vöndu Sigurgeirsdóttur á tómstunda-
starfi þá þarf það að uppfylla vissar kröfur til að geta flokkast 
undir tómstundastarf og þessar kröfur þurfa æskulýðsstarfsmenn 
að standa vörð um.

Það sem ber helst að hafa í huga hér er að kjarni tómstunda/
æskulýðsstarfs felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum, en þetta 
helst í hendur við fyrsta þrep æskulýðsstarfs að allir eigi rétt á að 
blómstra. Þó að unnið sé með hóp af ungu fólki í æskulýðsstarfi 
og meirihluti hópsins vilji fara í að framkvæma verkefni eða við-
burð sem hefur neikvæðar afleiðingar, elur á skökkum gildum eða 
bitnar á fámennum hópi einstaklinga í stóra hópnum, þá er það 
hlutverk æskulýðsstarfsmannsins að stíga inn í. Hann á að taka 
umræðuna með unga fólkinu og reyna að fá þau til að sjá af hverju 
ekki er hægt að framkvæma verkefnið þrátt fyrir að meirihlutavilji 

Við trúum því að allir eigi rétt á því að blómstra

Tómstundir eru athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og flokkast sem 
tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að einstaklingurinn líti 
sjálfur á að um tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, hegðunin eða starfsemin sé frjálst val 
og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni tómstunda má segja að felist í vellíðan 
og aukningu á lífsgæðum.

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010)
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sé hjá unga fólkinu. Hægt er að nefna fjölmörg dæmi um inngrip af þessu tagi hjá 
æskulýðsstarfsmanni en þau eru flest aðstæðubundin. Eitt dæmi um viðburð sem 
við höfum tekið fyrir í félagsmiðstöðinni sem ég hef starfað í er fegurðarsamkeppn-
in, Herra og frú Valhúsaskóli. Að okkar mati er ekki rétt af félagsmiðstöðinni og 
skólanum að standa fyrir viðburði þar sem ungmennin okkar eigi að velja hvaða 
13-16 ára stelpa og strákur séu fallegust og veita þeim svo sérstaka viðurkenningu 
fyrir það á sviði fyrir framan allan skólann. Nóg er um útlitsdýrkun og lífsstílssjúk-
dóma tengda henni og við lítum svo á að það sé ekki okkar hlutverk að hlaða ofan á 
það. Setjum orkuna frekar í að styðja við jákvæða hegðun og afrek heldur en hversu 
vinsælir og vel útlítandi einstakir nemendur eru.

Hetjan byrgir brunninn
En af hverju skiptir þetta máli? Af hverju eiga einstaklingar rétt á að blómstra og 
hvað kemur það samfélaginu við? Af hverju eru ríki og sveitarfélög að eyða fjár-
munum í æskulýðsstarf til að aðstoða einstaklinga við það að finna sig?
Æskulýðsstarf eflir einstaklinginn með því að styðja hann í því að finna sín áhuga-
svið og taka þátt í verkefnum á eigin forsendum. Þannig fær einstaklingurinn 
drifkraft, framtíðarsýn og metnað fyrir lífinu. Einstaklingur með markmið og 
tilgang veit hvert hann er að fara og áhættuhegðun vinnur í flestum tilvikum gegn 
markmiðum hans. Þannig virkar æskulýðsstarf sem svokölluð fyrsta stigs forvörn 
en það er forvörn þar sem unnið er markvisst að því að fyrirbyggja vandamál áður 
en þau láta á sér kræla. Þetta skiptir ekki bara máli fyrir einstaklinginn heldur 
einnig samfélagið í heild sinni. Á Norðurlöndunum er æskulýðsstarf í fremstu röð á 
heimsvísu og hafa þau tekið þessa nálgun fyrsta stigs forvarna þar sem æskulýðsstarf 
fyrir alla er í boði í öllum borgum og bæjum. Í stað þess að finna þá einstaklinga 
sem eru komnir í vandræði og eyða himinháum upphæðum í sérfræðiþjónustu til 
að fá þá einstaklinga aftur á rétta braut er fjármagnið sett í að efla alla einstaklinga, 
hjálpa þeim að blómstra og koma þannig í veg fyrir að þeir leiðist út af brautinni. 
Þannig er starfið ekki aðeins manneskjulegt og gott fyrir einstaklingana heldur 
einnig hagkvæmt fyrir samfélagið. Einstaklingur sem lendir í vandræðum og leiðist 
út af brautinni er mikill fjárhagslegur baggi fyrir samfélagið og má taka sem dæmi 
að meðaltalskostnaður á hvern fanga á Íslandi árið 2012 var 7,1 milljón króna á ári. 
Fjárhagslegar ástæður eru auðvitað ekki frumhvati æskulýðsstarfs en þær gleymast 
oft þegar rætt er um mikilvægi starfsins.
Æskulýðsstarfsmenn eru nefnilega hetjur, ekki hetjurnar sem eru reglulega í 
fjölmiðlum fyrir að bjarga börnum upp úr brunnum heldur hetjurnar sem vinna 
markvisst að því að koma í veg fyrir að börnin falli ofan í brunninn. 

9 Þrep æskulýðsstarfs
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Lykilforsenda þess að hjálpa öllum við að blómstra er auðvitað að 
hafa trú á öllum einstaklingum og vita að það séu allir flottir. Eitt það 
versta sem æskulýðsstarfsmaðurinn heyrir er það þegar samstarfs-
menn, foreldrar eða annað fagfólk afskrifar unga fólkið, telur það 
vonlaust eða talar niður til þess. Þegar við tölum um vandræðaung-
linga, að einstaklingur sé leiðinlegur eða útilokum einstaklinga frá 
starfinu okkar erum við að afskrifa einstaklinginn og líta á stöðu hans 
sem fastan hlut. 
Mikilvægt er að hafa alltaf í huga að bak við samskiptavandamál og 
erfiðleika eru oftast skýringar sem má útskýra með skorti á samskipta-
hæfileikum eða erfiðum aðstæðum einstaklingsins. Fæstir einstak-
lingar ef einhverjir vilja sífellt vera að lenda upp á kant við allt og alla. 
Auðvitað þyngjast málin því lengur sem stríðið milli einstaklingsins 
og stofnananna heldur áfram, traustið hverfur hægt og bítandi og 
enda málin stundum í þannig pattstöðu að ekki er hægt að vinna með 
einstaklinginn án þess að fá utanaðkomandi sérfræðiaðstoð. 
Eins og í dæminu sem tekið var í síðasta kafla þá virðist stundum sem 
skólakerfið búi til „vandræðaunglinga“ á færibandi þar sem þeir eru 
skikkaðir til að mæta daglega í aðstæður sem höfða ekki til þeirra, það 
kærir sig enginn um það að vera stimplaður sem tapari af starfsfólki 
skólans alla daga. Einstaklingurinn dettur í „fight or flight mode“ og 
passífir einstaklingar eiga það til að flýja aðstæðurnar, hætta að mæta 
í skólann og einangra sig frá jafningjahópnum sökum þess. Algengt 

Við trúum því að allir búi yfir hæfileikum sem hægt sé að rækta
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er að þessir einstaklingar finni sér áskorun við hæfi í 
tölvuleikjum þar sem heilu samfélögin taka fagnandi 
á móti þeim. Þessir einstaklingar hafa nægan tíma 
á höndum sér þar sem þeir eru búnir að gefast upp 
á skólanum og samskiptum við skólasystkini sín. 
Aggresívari einstaklingar eiga það til að berjast gegn 
kerfinu á hæl og hnakka og mála sig þannig út í horn 
gagnvart skólanum og stundum jafningjum sínum 
líka. 
Í báðum þessum dæmum er æskulýðsstarfið í lykil-
stöðu til að nálgast einstaklinginn frá nýjum vinkli 
þar sem báðir þessir einstaklingar þurfa svo sárt á 
sigri að halda. Þeir þurfa að komast í umhverfi þar 
sem þeir finna áskoranir við hæfi, þeir þurfa að finna 
fyrir jákvæðri endurgjöf frá fullorðnum einstakling-
um sem og jafningjum sínum. Nýjar aðstæður og ný 
verkefni geta snúið þessum einstaklingum á ör-
skömmum tíma og fengið þá einangruðu til að mæta 
í allskyns krefjandi verkefni og einstaklinga sem 
jafnvel eru farnir að sýna ofbeldisfulla hegðun til að 
sýna af sér góðmennsku og virðingu gagnvart öðrum. 
Til eru fjölmörg dæmi um að „vandræðahegðun“ 
ungs fólks tengist frekar skorti á áskorunum, aðstöðu 
eða hlutverki fremur en einbeittum brotavilja ungs 
fólks. Eitt gott dæmi sem meistari Árni Guðmunds-
son kennari við tómstunda- og félagsmálafræðibraut 
Háskóla Íslands tekur reglulega er Hallærisplanið 
sem staðsett var þar sem Ingólfstorg er í dag. Þar 
söfnuðust hundruð ungmenna saman á kvöldin og 
um helgar og voru oft áflog, fylleríslæti og aðrir 
pústrar sem tengdust samkomunum. Þessir hittingar 
urðu til um svipað leyti og Tónabæ var lokað en það 
hafði verið samkomustaður ungs fólks fram að þeim 
tíma. Vandamálið leystist svo með tilkomu félags-
miðstöðva og útivakta félagsmiðstöðvastarfsmanna á 
planinu. Ekkert þýddi að refsa þessum einstaklingum 
sem þarna voru heldur þurfti að gefa þeim vettvang 
til að koma saman á jákvæðum forsendum. 
Það ber auðvitað að taka fram að eins og fram 
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kom í fyrsta þrepi æskulýðsstarfsmannsins að þá 
eiga allir rétt á því að blómstra og það þýðir líka að 
enginn má blómstra á kostnað annarra. Í alvarlegum 
atvikum þar sem einstaklingur sýnir af sér ofbeld-
isfulla hegðun eða brýtur alvarlega af sér gagnvart 
öðrum á auðvitað að gera ráðstafanir til að vernda 
aðra einstaklinga í æskulýðsstarfinu og láta þá ekki 
vera óörugga. Þetta getur kallað á fleira starfsfólk og 
breytta starfshætti en höfum hugfast að þá er skylda 
okkar að mæta þeim aðstæðum en útiloka engan.

Hæfileikatöflur
Ég er svo heppinn að hafa spilað tölvuleiki þegar ég 
var unglingur og lærði þar alls kyns hæfileika, hugs-
unarhátt og viðhorf sem ég nýti mér í leik og starfi 
í dag. Eitt af því sem er mér alltaf ofarlega í huga 
þegar ég er að vinna með krefjandi einstaklinga er að 
sjá fyrir mér hæfileikatöflu viðkomandi. Í tölvuleikj-
um fá spilarar mismiklu úthlutað af hæfileikum og 
eiginleikum. 

Við trúum því að allir búi yfir hæfileikum sem hægt sé að rækta
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Þessi aðferð gerir það að verkum að menn geta verið missterkir á misjöfn-
um sviðum og það skilgreinir þá ekki sem heimska, vanhæfa eða leiðinlega. 
Menn eru einfaldlega bara með mismunandi styrkleika og oft þarf hópur að 
innihalda einstaklinga með fjölbreytta styrkleika til að leysa verkefni. Annað 
sem þessi hugsunarháttur hjálpar manni við er að skilja að þessar tölur eru 
ekki fastar einingar heldur einungis punktstaðan í dag. Ef þú vinnur í því að 
styrkja þig getur styrkur þinn farið upp um nokkur stig en það gæti jafnvel 
bitnað á hraðanum þínum o.s.frv..
Hægt er að yfirfæra töfluna hér að ofan á mannlega samskiptahæfileika 
fólks og eiginleika aðra en líkamlega.

Við trúum því að allir búi yfir hæfileikum sem hægt sé að rækta

Getið þið ýmindað ykkur mismunandi 
einstaklinga út frá þessum litlu töflum?
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Ég er auðvitað ekki að segja að æskulýðsstarfsmenn þurfi að setja 
upp excel-skjal þar sem haldið er utan um eiginleika einstaklinga 
í töfluformi og þróun þeirra yfir veturinn en þessi hugsunar-
háttur, um að bak við hegðun einstaklinga sé bara hæfni þeirra í 
mismunandi þáttum en ekki einhver föst eining, er mikilvægur. 
Unga fólkið sem tekur þátt í æskulýðsstarfinu er statt í þroskaferli 
sem hægt er að hafa jákvæð áhrif á. Einstaklingarnir eru mjög 
mis þroskaðir líkamlega og við verðum að gera okkur grein fyrir 
því að þeir eru það líka félagslega. Hægt er að þjálfa upp félags-
lega samskiptahæfni alveg eins og líkamlega færni, hægt er að 
kortleggja styrkleika og veikleika og búa til æfingaáætlun yfir það 
hvernig við ætlum að nálgast einstaklinginn. Þetta er bæði hægt 
að gera í laumi, án þess að láta hann vita af áætluninni og með 
því að halda fund með honum og fara yfir stöðuna. Mikilvægt er 
að hafa í huga að það sama á við um þjálfun félagslegra eiginleika 
eins og líkamlegra að það er gert með leiðbeiningum, hvatningu 
og stuðningi en ekki skömmum, refsingum og útskúfun. 

Fjölgreindarkenning Howards Gardner
Howard Gardner er einn þekktasti kenningasmiðurinn þegar 
kemur að mismunandi greindum einstaklinga en hann er banda-
rískur þroskasálfræðingur sem starfar sem prófessor við Harvard-
-háskóla. Gardner hefur sett spurningarmerki við það að greind 
sé ein algild eining sem hægt sé að mæla með greindarprófum. 
Gardner setti upprunalega fram þá kenningu að það væru 7 
greindir. Fyrstu tvær greindirnar eru oftar en ekki í hávegum 
hafðar í skólakerfinu, næstu þrjár tengjast sköpun og listgreinum 
en síðustu tvær tengjast svo persónulegum sviðum einstaklings-
ins.“ Gardner bætti nýlega við áttundu greindinni en þessar átta 
greindir eru samkvæmt honum:

• Málgreind 
• Rök- og stærðfræðigreind 
• Tónlistargreind 
• Líkams- og hreyfigreind .
• Rýmisgreind 
• Samskiptagreind
• Sjálfsþekkingargreind
• Umhverfisgreind

9 Þrep æskulýðsstarfs
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Mikilvægt er að taka kenningu Gardners með fyrirvara líkt og 
öllum öðrum kenningum og festast ekki í því að flokka fólk eða 
að draga of sterkar ályktanir út frá einstökum greindum fólks. 
Fólk er eins misjafnt og það er margt, sumir eru mjög sérhæfðir 
og einblína á að skara fram úr á einu sviði á meðan aðrir eru mjög 
fjölhæfir og eru góðir í fjölmörgu. Greindirnar hans Gardners 
ríma þó ágætlega við nálgun hæfileikatöflunnar og fleygu setn-
inguna hans Albert Einsteins um að ef þú dæmir fisk af getu hans 
til að klifra tré munir þú alltaf líta á hann sem heimskan.

Jákvæð nálgun
Fallegustu og skemmtilegustu sögurnar af velheppnuðu æskulýðs-
starfi hljóma flestar á þennan hátt: Einstaklingur sem var sífellt að 
lenda upp á kant í skólanum, kennararnir voru búnir að afskrifa 
hann sem vandræðabarn og missa alla trú á honum, við skul-
um bara kalla hann Tomma í þessari sögu. Tommi er hættur að 
mæta í skólann og þegar hann mætir lendir hann í útistöðum við 
starfsfólk skólans og jafnvel samnemendur sína. Í félagsmiðstöð-
inni/frístundaheimilinu er svo verið að fara að setja upp verkefni 
eða klúbb, tökum leikrit sem dæmi. Æskulýðsstarfsmennirnir 
gera í því að kynna verkefnið sérstaklega fyrir Tomma, honum 
líst ekkert á verkefnið fyrst um sinn en fæst til að mæta á eina 
æfingu. Tomma líður vel í leikjunum sem farið er í á æfingum og 
nær strax góðum tökum á spuna. Hann er vanur því að hugsa á 
staðnum og er ekkert upptekinn af því hvað aðrir séu að hugsa 
um sig svo hann lætur allt flakka. Krakkarnir hlæja að bröndurum 
Tomma og hann fær mikið hrós. Tommi eignast vini og byrjar að 
blómstra. Ef sagan myndi einfaldlega enda hér þá væri þetta samt 
mjög góð saga en það sem er jafnvel enn magnaðra er að sagan 
endar ekki hér, hún er rétt að byrja. Það sem gerist nefnilega þegar 
Tommi fer að upplifa þessa litlu sigra í æskulýðsstarfinu er að 
hann fer að byggja á þeim, fær meira sjálfstraust, líður betur og 
fer að leitast eftir fleiri sigrum. Hann mætir betur í skólann, líður 
betur í skólanum og byrjar að ná betri námsárangri. 
Þetta gerist ekki af því að æskulýðsstarfsmaðurinn er að vinna 
með hegðun í skólastofunni, aukadæmi í stærðfræði eða er að 
segja Tomma hvað hann eigi ekki að gera. Þetta gerist einfaldlega 
með því rækta hæfileika sína, áhugasvið og byrja að líða betur. 
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Þetta eru engar tilviljanir eða einstök dæmi heldur byggir þetta á 
grein innan sálfræði sem heitir jákvæð sálfræði. Jákvæð sálfræði 
spratt fram á sjónarsviðið á tíunda áratug síðustu aldar þegar 
Martin Seligman var forseti Ameríska sálfræðifélagsins. Nálgun 
jákvæðrar sálfræði hefur varpað nýju ljósi á líðan fólks og hvernig 
hægt er að auka vellíðan. Í grunninn eru hugmyndirnar einfaldar 
í sjálfu sér, þegar einstaklingur er ekki að finna sig eða líður illa 
að þá er hefðbundin sálfræði gjörn á að skoða hvað sé að orsaka 
þessa vanlíðan og reyna að laga vandamálið þar. Jákvæð sálfræði 
nálgast vandamálið frá hinum endanum og skoðar hvenær okkur 
líður vel. Hvernig getum við fjölgað stundum þar sem okkur líður 
vel? Við að gera það fækkar stundum sem okkur líður illa og við 
fáum sterkari sjálfsmynd og þykkari tilfinningaskráp svo það þarf 
meira til að láta okkur líða illa. Þannig byggjum við upp jákvætt 
líf þar sem okkur líður vel með því að rækta það sem við erum 
góð í og það sem vekur hjá okkur gleði.

Allir flottir 
Áhersla á jákvæðan þroska (e. Positive youth development)
Áhersla á jákvæðan þroska eða Allir flottir kenningin (e. positive 
youth development) spratt upp á seinni hluta síðustu aldar sem 
svar við þeim vísindagreinum sem sífellt reyndu að skoða og 
skilgreina unglinga eftir þeim vandamálum sem sum ungmenni 
glíma við þegar þau eru að alast upp í stað þess að skoða þá miklu 
möguleika sem eiga sér stað í þroska ungs fólks (Damon, 2004). 
Með áherslunni á æskilegan þroska er litið á unga fólkið sem 
uppsprettu hæfileika og sem mannauð í stað þess að horfa á þau 
sem samfélagsvandamál. 
Hvert mannsbarn býr yfir hæfileikum, styrk og hugðarefnum sem 
boðið geta upp á bjarta framtíð. William Damon (2004) bendir 
á að áhersla á æskilegan þroska ungs fólks og unglinga snúi að 
því að einblína á hvern og einn þessara styrkleika, hæfileika og 
burði barna og ungmenna til framtíðarinnar í stað þess að reyna 
að beina þeim frá hættum sem þau mæta á unglingsárunum og 
vernda svo þau verði ekki sjálfum sér né öðrum að voða. Hann 
tekur einnig fram að áherslan á nálgunina um æskilegan þroska 
sé algjör andstæða þeirrar nálgunar sem verið hefur við lýði þar 
sem eingöngu hefur verið litið til þeirra vandamála sem börn og 
ungmenni mæta í uppvexti. Í stað þess að líta eingöngu á vanda-
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málin hefur nálgunin miðað frekar að skilningi og menntandi og 
hvetjandi þátttöku barna og ungmenna í árangursríkum og skap-
andi athöfnum en ekki að vinna að því að rétta, lagfæra eða vinna 
að vanhæfni eða því sem talið er að ungt fólk geti ekki gert. Sókn 
er besta vörnin og er því besta forvörnin gegn áhættuhegðun af 
einhverju tagi að sækja fram á styrkleikum einstaklinganna og efla 
þá enn frekar, sem síðar hefur áhrif á bætta sjálfsmynd, sjálfstraust 
og öryggi svo fátt eitt sé nefnt (Damon, 2004). 
Samkvæmt skilgreiningu sem notuð var við rannsóknina á 
æskilegum þroska barna og ungmenna er einkennum æskilegs 
þroska skipt í 5 flokka. Þessir flokkar kallast 5 C og bendir nafnið 
til eiginleika æskilegs þroska en flokkarnir eru geta/hæfni (e. 
competence), sjálfstraust (e. confidence), sambönd (e. connect-
ions), siðferðisvitund (e. character) og umhyggja (e. caring).
„Þegar barn eða unglingur hefur til að bera slík einkenni, og sýnir 
ekki einkenni vanlíðunar né viðhefur neikvæða hegðun (svo sem 
neyslu vímuefna eða andfélagslega hegðun), er talið að sá einstak-
lingur þroskist á æskilegan hátt (Steinunn Gestsdóttir og Lerner, 
2007).
Ef við höldum áfram að líta á þroskaferli barna og unglinga með 
það eitt fyrir augum að forða þeim og öðrum frá þeim hætt-
um sem skapast geta á þessum tíma náum við aldrei að skapa 
fullnægjandi skilning á þroska þeirra (Steinunn Gestsdóttir og 
Lerner, 2007).
Það er því mikilvægara en margt annað að þeir sem vinna með 
börnum og unglingum nái að temja sér það markmið eða viðhorf 
að líta á styrk allra barna, með það að leiðarljósi að styrkja þá en 
ekki líta á það sem barnið getur ekki eða gerir öðruvísi en ætlast 
er til af hinum hefðbundna einstaklingi. Það verður að leyfa ung-
mennunum að setja sér markmið, vinna að þeim og finna hvernig 
það er að ná þeim og jafnvel ná þeim ekki. Þessi nálgun hefur 
fyrst og fremst beinst að því að í staðinn fyrir að við lítum á ung-
linga sem vandamálaflokk í þjóðfélaginu sem þarf að hafa stjórn 
á þá lítum við fremur á þá sem einstaklinga með styrkleika sem 
þarf að styðja við og styrkja enn meir (Lerner, Phelps, Forman og 
Bowers, 2009).
Í bókinni Community programs to promote youth development 
fara Eccles og Gootman (2002) yfir það sem leggja má áherslu 
á til að mæta þörfum ungmenna til að þroskast á sem æskileg-
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astan og jákvæðastan máta. Í bókinni segir meðal annars frá því hvernig fólk hefur 
almennt tekið því sem sjálfsögðum hlut að þátttaka barna og unglinga í skipulögðu 
tómstundastarfi hafi sem jákvæðust áhrif. Auðvitað er margt til í því en einnig þurf-
um við að kynna okkur hvaða aðferðir er verið að nota á þessum stöðum til að vinna 
að sem jákvæðustum þroska barna okkar.
Þeir sem standa að æskulýðsstarfi verða að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að svo 
hægt sé að stuðla að sem æskilegustum þroska ungmenna verður að einblína á styrk 
ungmennanna og bæta utan um hann til að skapa sem jákvæðasta útkomu fyrir 
unga fólkið. Í bókinni er ekki verið að tala um að hætta að reyna að koma í veg fyrir 
vandamálin heldur að nota nálgunina til þess að skerpa á öllu því jákvæða sem ungt 
fólk hefur fram á að færa. Við þurfum að setja unglingana í miðju samfélagsins 
og leyfa þeim að bera ábyrgð, bæði innan sem og utan við sína nánustu fjölskyldu. 
Þannig lærir ungt fólk um öryggi, ábyrgð, að þekkja sjálft sig, sínar eigin væntingar 
og annarra, um gildi og að þekkja reglur og hæfileika sína sem leitt geta til heil-
brigðra og árangursríkra fullorðinsára (Gootman og Eccles, 2002). 
Ef börnum og unglingum er gefinn kostur á að líða vel með sjálf sig minnkar 
möguleikinn á að þau leiti á önnur mið. Það er því mikilvægara en allt annað að 
þeir sem starfa með þessum hópi einstaklinga gefi þeim frelsi og svigrúm en um 
leið stuðning til að efla mátt þeirra. Ungt fólk hefur svo margt til brunns að bera og 
ef vel er að verki staðið, hvort sem það er í gegnum skipulagt tómstundastarf eða í 
samfélaginu sjálfu, þá gerum við það eina rétta í stöðunni og nýtum þessa krafta til 
að efla ungmennin enn frekar. 

Það eru allir flottir
Kjarni málsins er sá að í grunninn eru allir flottir, einstaklingar geta verið mis hæfir 
á mismunandi sviðum og geta verið búnir að temja sér venjur og hlutverk sem passa 
illa inn í verkefni og samskipti við aðra einstaklinga. Það þýðir þó ekki að það sé 
ómögulegt að vinna með einstaklinginn. Æskulýðsstarfsmenn eiga að hafa ofur-
trú á einstaklingnum og getu hans til að breyta rétt. Með því að setja athyglina á 
áhugasvið einstaklingsins og stundirnar sem hann stendur sig vel er hægt að fjölga 
þeim stundum sem hann blómstrar og fækka þeim stundum sem hann rekur sig 
á. Með réttum markmiðum, metnaði og hvatningu geta einstaklingar tileinkað sér 
þá hæfileika og þau samskipti sem fleyta þeim áfram í lífinu. Oft þurfa þeir bara 
einhvern utanaðkomandi til að styðja við þá og hafa trú á þeim. 
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Til þess að virkja einstaklinga og fá þá til að taka þátt í æskulýðsstarfi 
og þykja vænt um það er mikilvægt að gefa unga fólkinu hlutdeild í 
starfinu. Það er gert með því að virkja raddir unga fólksins og fá það 
til að koma að ákvarðanatöku að öllu sem snýr að starfinu. Í 12. grein 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er skýrt tekið fram að „börn eigi 
rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum er varða þau og að 
tekið sé réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra 
og þroska. Börnum skal veitt tækifæri til að tjá sig um eigin málefni 
við málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi.“ Við æskulýðsstarfsmenn 
virðum auðvitað þetta ákvæði og göngum skrefinu lengra með að 
vinna markvisst að valdeflingu unga fólksins með það að markmiði 
að þau geti mótað sér skoðun á málum sem þau hafa litla þekkingu á 
fyrir.
Þetta gerum við ekki til að mæta reglugerð að ofan heldur vegna trúar 
okkar á því að unga fólkið viti best hvað er því fyrir bestu. Við vitum 
einnig að þegar unga fólkið segir sína skoðun og farið er eftir henni 
eignast það hlutdeild í verkefnunum sem fær það til að taka virkari 
þátt í þeim og leggja sitt af mörkum við að láta þau ganga upp. Þessi 
aðferð er einnig góður undirbúningur fyrir lýðræðislega þátttöku unga 
fólksins í samfélaginu.

Ungmennalýðræði
Í æskulýðsstarfi hefur mikið verið fjallað um ungmennalýðræði og 
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að unga fólkið fái að ráða hvað það taki sér fyrir hendur með tillögum og kosn-
ingum. Það er þó alltaf mikilvægt að fara gætilega með hugtök eins og lýðræði því 
annars eiga þau það til að verða of almenn og missa alla merkingu. Í lýðræði er það 
meirihlutinn sem ræður, enginn einn er alvaldur og allir hafa rétt á að koma með 
hugmyndir. Þeim hugmyndum sem hljóta hljómgrunn innan hópsins er hrint í 
framkvæmd. Ef við berum þetta líkan saman við æskulýðsstarf þá sjáum við fljót-
lega að þetta er ekki alveg svo svart og hvítt. 

Setjum upp dæmi. Húsráð í ungmennahúsi skipuleggur partý í ungmennahúsinu, 
allir kjörnu fulltrúarnir eru sammála þessari hugmynd og kom hún frá stórum 
hópi af fastagestum hússins. Unga fólkinu finnst þetta steinliggja enda aðstaðan í 
ungmennahúsinu eins og hún gerist best fyrir gott partý, dansgólf, hljóðkerfi, sjoppa 
og góð tenging við markhópinn. Unga fólkið er að leggja lokahönd á skipulagningu 
þegar æskulýðsstarfsmaðurinn labbar inn á fundinn og fær upplýsingar um við-
burðinn. 
Hvað gerir starfsmaðurinn? Spyr hann hvort meirihluti sé fyrir þessu? Tekur hann 
rökræðu við ráðið um af hverju þetta sé ekki skynsamleg hugmynd? Hvað ef ráðið 
breytir ekki um skoðun?
Starfsmaðurinn myndi að sjálfsögðu blása viðburðinn af. Þetta er að vissu leyti ýkt 
dæmi þar sem starfsmaðurinn gæti vitnað í lög og reglur en engu að síður dæmi 
sem gæti komið upp. 
Annað einfalt dæmi er þegar starfsmenn í félagsmiðstöð beita sér fyrir því hvaða 
tónlistarmenn eða plötusnúðar fá að spila á böllum hjá unglingunum. Meirihluti 
unglinganna vill hugsanlega fá einhvern plötusnúð sem starfsmaðurinn telur að sé 
óæskilegur og ekki góð fyrirmynd fyrir unga fólkið. Þar tekur starfsmaðurinn hugs-
anlega fram fyrir ákvörðun meirihlutans.
Nú er ég ekki að reyna að færa rök fyrir því að starfsfólk í félagsmiðstöðvum og 
ungmennahúsum séu einvaldar enda vinnur flest starfsfólk með það að markmiði 
að unga fólkið komi með hugmyndir og kjósi um málefni. Með því eru starfs-
mennirnir að þjálfa unga fólkið í þátttöku í lýðræðislegu samfélagi og kenna þeim 
lýðræðisleg vinnubrögð.
Það er þó mikilvægt að hafa í huga að slík þjálfun getur snúist upp í andhverfu 
sína ef þátttakendur eru ekki upplýstir um hversu langt þeirra vald nær og hvar það 
endar. Mikilvægt er að það sé skýrt á hvaða mál þeir geta haft áhrif og innan hvaða 
ramma þeir þurfa að starfa. Ef einstaklingar eru sífellt að koma með hugmyndir og 
taka þátt í kosningum en aldrei er farið eftir því sem þeir ákveða að þá er hætta á 
að þeir missi trúna á lýðræðinu, að þátttaka þeirra skipti engu máli. Þá getur verið 
betra að tala um mismunandi þrep þátttöku þar sem þátttakendur eru meðvitaðir 
um hvað þeir geti haft áhrif á og hvað ekki.
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Raunveruleg þátttaka
Í starfi æskulýðsstarfsmanns er hann sífellt að leita 
leiða til að virkja ungmennin til þátttöku. Þetta er 
hægt að gera með hinum ýmsu leiðum, hvort sem það 
er að setja upp leikrit þar sem þátttaka er opin öllum 
eða að búa til spennandi klúbb sem opinn er öllum 
sem mæta. 
En hvað er raunveruleg þátttaka og af hverju er 
hún mikilvæg? Samkvæmt Íslenskri orðabók hefur 
þátttaka mjög skýra merkingu og er hún einfaldlega 
að taka þátt, þátttakandi er svo sá sem tekur þátt. En 
nægir það æskulýðsstarfsfólki á vettvangi að fullnægja 
svo grunnri skilgreiningu á þátttöku? Að mörgu 
leyti má færa rök fyrir því að allir sem eru til dæmis 
staddir á viðburði séu þátttakendur að einhverju leyti 
þó þeir séu í rauninni bara áhorfendur. Nægir þá að 
starfsmaður í félagsmiðstöð fái hugmynd að tónleik-
um, hringi í vini sína til að koma fram, skipuleggi og 
framkvæmi viðburðinn og selji svo inn fyrir ungling-
ana sem einungis koma sem áhorfendur? Er þetta 
fullnægjandi þátttaka?  

Þátttökustigi Hart´s
Roger Hart, fæddur 1950, er prófessor í umhverfissál-
fræði en hann hefur í gegnum tíðina unnið mikið að 
því að virkja börn sem búa við takmörkuð tækifæri til 
þátttöku. Hann hefur mikið skrifað um raunverulega 
þátttöku (e. genuine participation) og hvernig hægt sé 
að virkja börn og ungmenni til þátttöku. Eitt af verk-
færunum sem hann hefur hannað til að meta hvort 
þátttaka sé raunveruleg eða ekki er þátttökustiginn. Í 
honum eru útlistuð 8 þrep þátttöku sem hægt er að 
nota sem mælistiku á verkefni og einnig er hægt að 
nota stigann sem leiðarljós í starfi þar sem stefnt er að 
því að ná hæstu þrepum hans. Fyrstu þrjú þrep stigans 
eru neikvæð þrep þátttöku og í raun neikvæðari en 
engin þátttaka ungs fólks í verkefnum. Efri fimm 
þrepin eru hins vegar þrep raunverulegrar þátttöku. 
Hér fyrir neðan verður stiginn útskýrður og útlistaður.
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Þrep 1 – Spilað með þátttakendur (Manipulation)
Á fyrsta þrepi stigans á sér ekki stað raunveruleg þátttaka ungs fólks. Raddir unga 
fólksins eru aðeins notaðar af fullorðnum til að bera boðskap fullorðna fólksins 
(Hart, 2002). Dæmi um þetta er þegar áróðursspjald er sett í hendurnar á barni 
fyrir framan myndavélar án þess að barnið hafi tekið nokkurn þátt í að mynda sér 
skoðun um málið. Blekkingar eru enn þá algengari en þær birtast þegar fullorðið 
fólk, oft góðviljað, neitar þátttöku sinni í verkefni með börnum því það vill að aðrir 
haldi að börnin hafi séð alfarið um verkefnið, hugsanlega vegna þess að það heldur 
að það muni draga úr verkefninu að tala um þátttöku fullorðinna í framkvæmd 
þess (Hart, 2002). Eitt algengt dæmi væri starfsmaður í félagsmiðstöð sem heldur 
styrktartónleika og fær unga fólkið til að vinna í sjoppunni og raða stólum en þegar 
blaðamenn mæta á svæðið sendir hann börnin í viðtölin og setur dæmið upp eins 
og þau hafi fengið hugmyndina og séð alfarið um tónleikana. Í þessu dæmi er verið 
að ýkja hæfileika og getu unga fólksins sem getur leitt til þess að aðrar félagsmið-
stöðvar ofmeti hæfileika unga fólksins til þátttöku í sínum verkefnum eða verra, líti 
niður á sín börn fyrir að vera ekki jafn klár. Þrátt fyrir að hér sé kannski enginn illur 
ásetningur á bak við verknaðinn þá er samt verið að ljúga upp á börnin og spila með 
þau (Hart, 2002). 

    Raunveruleg þátttaka
8. Frumkvæði ungs fólks, sameiginleg ákvarðanataka.
7. Frumkvæði og framkvæmd ungs fólks 
6. Fullorðins frumkvæði er sameiginleg ákvarðanataka

5. Upplýstir ráðgjafar
4. Úthlutuð en upplýst þátttaka

    Neikvæð þátttaka
3. Aðeins að nafninu til
2. Til skrauts
1. Spilað með þátttakendur

ÞÁTTTÖKUSTIGI HARTS
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Þrep 2 – Til skrauts (Decoration)
Á þrepi tvö fer heldur ekki fram raunveruleg 
þátttaka ungs fólks og eru þau aðeins notuð til að 
skreyta verkefni eða til að leggja áherslu á málstað 
fullorðinna. Dæmi um þetta er þegar börn eru sett í 
boli eða annan fatnað til að kynna málstað þrátt fyrir 
að hafa litla þekkingu um málstaðinn eða um hvað 
málið snýst. Ástæðan fyrir því að þetta er ekki partur 
af fyrsta þrepi er að hér er fullorðna fólkið ekki að 
láta eins og þetta sé vilji unga fólksins og er það mjög 
skýrt að málstaðurinn komi ekki frá börnunum.

Þrep 3 – Aðeins að nafninu til (Tokenism)
Þetta þrep getur verið erfitt úrlausnar því það er oftar 
en ekki fólk sem er mikið í mun að ljá börnum rödd 
en það er kannski ekki búið að hugsa það nægilega 
vel út og er sjálft ekki nægilega gagnrýnið á það 
hvernig að því er staðið. Dæmi um þetta eru verkefni 
þar sem börn eru höfð með í ráðum eða nefndum 
en þau eru ekki sett vel inn í málin eða hafa ekki 
tíma til að kynna sér málin. Svo starfa þau við hlið 
fagmanna sem taka stjórnina en segja samt eftir á 
að börnin hafi verið virkir þátttakendur á fundum. 
Annað algengt dæmi um þriðja þreps þátttöku er 
þegar bráðþroska barn sem er kannski mjög góður 
námsmaður er valið inn á fundi sem fulltrúi allrar 
nemendaheildarinnar og á að tala fyrir þeirra hönd 
þrátt fyrir að ekkert samráð hafi verið innan nem-
endahópsins að mynda sér skoðanir og að kynna 
sér málefnin. Á þessu þrepi fer heldur ekki fram 
raunveruleg þátttaka.

Þrep 4 – Úthlutuð en upplýst þátttaka (Assigned 
but Informed)
Á þrepi fjögur fer fram raunveruleg þátttaka þar sem 
að þrátt fyrir að verkefnið sé ekki sprottið upp hjá 
börnunum og þau hafi ekkert haft um það að segja 
hvernig verkefnið fer fram þá eru þau upplýst um 
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hvað verkefnið snýst og hvert þeirra hlutverk er innan þess. Dæmi 
um þetta er til dæmis ef félagsmiðstöð heldur styrktartónleika og 
virkjar börnin með því að gefa þeim hlutverk á tónleikunum eins 
og að vinna í sjoppunni eða raða stólum. Þau eru upplýst um það 
af hverju verið er að halda tónleikana og hverjir sjá um skipulagn-
ingu á þeim og eru einnig frædd um hvert þeirra hlutverk er ef 
þau samþykkja að taka þátt. Engu er svo logið um þátttöku þeirra. 
Þau sinna kannski sínu hlutverki mjög vel og eiga hrós skilið fyrir 
það verk. Þrep fjögur er ekki mjög virk þátttaka en getur verið 
undanfari þess að börnin sem taka þátt ákveði sjálf að halda tón-
leika þar sem þau sjá um skipulag og framkvæmd svo mikilvægt 
er að fylgja þeim eftir og hvetja þau áfram.

Þrep 5 – Upplýstir ráðgjafar (Consulted and Informed)
Verkefni geta verið útbúin af fullorðnum og framkvæmd af full-
orðnum en samt uppfyllt gildi raunverulegrar þátttöku ef börnin 
skilja ferlið, eru höfð í ráðgjafahlutverki við hönnun verkefnisins 
og álit þeirra tekið alvarlega (Hart, 2002). Spurningakannanir 
eru gott dæmi um slíka þátttöku. Könnun sem gerð væri innan 
bæjarfélags um álit ungs fólks í bæjarfélaginu væri gott dæmi um 
svona verkefni. Þá er mikilvægt að upplýsa börnin um að þátttak-
an sé aðeins til ráðgjafar áður en hún er lögð fyrir og að þau fái 
svo kynningu á niðurstöðunum (Hart, 2002).

Þrep 6 – Fullorðins frumkvæði en sameiginleg ákvarðana-
taka með börnum (Adult-Initiated, Shared Decisions with 
Children)
Á sjötta þrepi fer fram raunveruleg þátttaka ungs fólks þar sem að 
þrátt fyrir að fullorðnir einstaklingar setji verkefnið á laggirnar þá 
eru börnin höfð í ráðgjafahlutverki eins snemma í þátttökuferlinu 
og hægt er (Hart, 2002). Við getum haldið okkur við dæmisöguna 
um styrktartónleika þar sem um leið og hugmyndin fæðist um 
að halda styrktartónleika er til dæmis myndað ráð þar sem börn 
og fullorðnir sitja við sama borð. Hugmyndin og ramminn er 
útskýrður fyrir börnunum og svo fer skipulagning og framkvæmd 
verkefnisins sameiginlega fram þar sem skoðanir beggja aðila eru 
jafn mikilvægar og börnin fá allar upplýsingar í hendurnar svo 
þau geti tekið upplýstar ákvarðanir.
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Þrep 7 – Frumkvæði og framkvæmd barna (Child-
-Initiated and Directed)
Á sjöunda þrepi fer fram raunveruleg þátttaka ungs 
fólks þar sem verkefnin eru að þeirra frumkvæði og 
það eru þau sem framkvæma verkefnin alveg frá 
A til Ö án nokkurrar aðkomu fullorðinna. Svona 
verkefni eru sjaldséð á opinberum vettvangi þar sem 
þau eiga sér oftast stað innan hópa ungs fólks í formi 
sjálfsprottins leiks (Hart, 2002). Dæmi um svona 
verkefni er ef einn meðlimur í vinahóp stingur upp 
á að þau haldi hæfileikakeppni, börnin setja sig svo í 
hlutverk á leikvellinum og halda keppnina.  

Þrep 8 – Frumkvæði barna en sameiginleg ákvarð-
anataka með fullorðnum (Child-Initiated, Shared 
Decisions with Adults)
Margir spyrja sig eflaust af hverju fullorðnir séu 
enn þá hluti af verkefninu á hæsta þrepi þátttöku-
stiga ungs fólks en það er vegna þess að markmið 
með þátttöku ungs fólks er ekki að þau lifi í eigin 
samfélagi aðskildu frá því sem fullorðnir lifa í. 
Börn sem eiga hugmynd að verkefni og hrinda því 
í framkvæmd eiga fullan rétt á að sinna því til enda 
en ef þau vilja leita til fullorðins fólks til að nýta sér 
þekkingu og reynslu þeirra og fá þau í samstarf, þá 
er það bara enn betra (Hart, 2002). Á áttunda þrepi 
þátttökustigans fer fram mjög raunveruleg þátttaka 
þar sem börnin eiga hugmynd og frumkvæði að 
verkefni og leita til fullorðinna til að fá aðstoð við að 
láta verkefnið verða að veruleika. Hérna er mikilvægt 
að hinn fullorðni sé ekki of fljótur á sér og taki ekki 
yfir verkefnastjórnunina og ræni þar með öllum 
lærdómstækifærum sem í boði eru af börnunum. 
Mikilvægt er að hinn fullorðni sé góður í að hlusta 
og fylgist með börnunum svo hann viti hvenær og 
hvernig hann eigi að taka þátt (Hart, 2002).
Það má því með sanni segja að þátttaka og þátttaka 
þurfi ekki að vera sami hluturinn. Raunveruleg þátt-
taka er mikilvægt tól æskulýðsstarfsmannsins til að 
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stuðla að auknum þroska og námi ungs fólks. Með raunverulegri 
þátttöku læra börnin á það hvernig lýðræði á að ganga fyrir sig, 
að þau geti haft áhrif og að þau búi yfir margvíslegum hæfileikum 
sem nýtast við framkvæmd hinna ýmsu verkefna. Mikilvægt er að 
muna að hinn fullorðni er fyrirmynd unga fólksins í lýðræðisleg-
um vinnubrögðum líkt og alls staðar annars staðar svo ef ekki er 
borin virðing fyrir lýðræðislegum vinnubrögðum og starfsmaður-
inn starfar til dæmis í neðstu þremur þrepum þátttökustigans þá 
er hann að sýna slæmt fordæmi fyrir börnin og þau geta misst alla 
virðingu fyrir ‚‚málefnalegri“ umræðu og lýðræðislegum vinnu-
brögðum. 
Vissulega er ekki alltaf hægt að vera á áttunda þrepi þátttökustiga 
Harts en það er samt markmið æskulýðsstarfsfólks að mæta ung-
mennunum á þeim stað sem þau er á og vinna markvisst að því 
að valdefla þau svo þau færi sig ofar og ofar í stigann með aukinni 
reynslu og sjálfsöryggi. Ábyrgð starfsmannsins er því mikil og 
hlutverk hans að lesa aðstæður rétt, að ætlast ekki til of mikils af 
unga fólkinu en heldur ekki að fjarlægja þau þroskatækifæri sem 
bjóðast börnunum með því að takast á við áskoranir. 
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Nú þegar búið er að útlista markmiðin með æskulýðsstarfinu 
og mikilvægi þeirra er komið að því að fara yfir hvaða leiðir 
starfið þarf að fara til að ná settum markmiðum. Öll vinna með 
markmiðssetningu er til lítils ef ekki er fylgt eftir hvaða leiðir á 
að fara til að ná markmiðunum. 
Í þessum köflum er ekki verið að fara yfir hvaða viðfangsefni 
æskulýðsstarfið þarf að fást við eða hvað á að gera þegar starfið 
fer fram. Þessi hluti bókarinnar fjallar um kjarnann, formúluna 
á bak við starfsemina sem þarf að vera til staðar til að ná mark-
miðunum. Hér skiptir engu máli hvort unnið sé með skátaflokk, 
á frístundaheimili eða í félagsmiðstöð. Það gilda alltaf sömu 
lögmálin á bak við þau verkefni sem æskulýðsstarfið tekur sér 
fyrir hendur ef það er unnið á faglegum forsendum. 
Þeir æskulýðsstarfsmenn sem tileinka sér þessi þrep eru búnir 
að fatta leikinn og geta þar af leiðandi unnið með nánast hvaða 
hóp og viðfangsefni sem er og náð miklum árangri með starf-
inu, burtséð frá sérþekkingu á viðfangsefninu sem unnið er með 
hverju sinni. Þetta eru æskulýðsstarfsmennirnir sem geta farið 
af stað með hjólabrettaklúbb sem samanstendur af hópi af ung-
lingum án þess að hafa nokkurn tímann stigið fæti á hjólabretti 
áður. Þetta eru fagmennirnir.
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Þegar æskulýðsstarfsmaður hefur störf með nýjum hópi er það fyrsta 
sem hann gerir að mynda tengingar við unga fólkið. Æskulýðsstarf 
er drifið áfram af tengslum og trausti og skiptir engu máli hvað sá 
æskulýðsstarfsmaður sem hefur ekki tengsl eða traust býður upp á 
skemmtilega afþreyingu eða dagskrá, unga fólkið mætir illa og tekur 
lítinn þátt í starfinu. Æskulýðsstarfsmaður sem hefur hins vegar unnið 
huga og hjörtu unga fólksins fyllir húsið á Olsen Olsen spilakvöldi 
eða enn betra, ungmennin koma til hans og vilja fá aðstoð hans við að 
framkvæma hugmynd sem þau fengu sjálf. En hvernig verður þetta 
traust til? Er sjálfgefið að það verði til?

Að leggja í bankann
Þegar við eigum í samskiptum við fólk erum við alltaf annað hvort að 
leggja inn í bankann eða að taka út úr honum. Þessa líkingu hef ég 
mikið notað í samskiptafræðslu hjá ungu fólki enda er hún einföld 
en ansi skilvirk. Þegar við hrósum einstaklingi, lærum nafnið hans 
og ávörpum hann með nafni, bjóðum góðan daginn, stöndum við 
gefin loforð, þökkum fyrir okkur, hjálpum til, brosum eða hlæjum að 
brandara erum við að leggja inn í bankann hjá þeim einstaklingum 
sem við eigum í samskiptum við. Þegar við gagnrýnum, skömm-
um, biðjum um greiða, hlustum ekki, gerum lítið úr einstaklingi eða 
stöndum ekki við gefið loforð þá tökum við út úr bankanum hjá 
einstaklingunum. Það verður auðvitað að taka fram að hér skipta öll 
samskipti máli, ekki bara það sem sagt er og gert er heldur einnig 
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líkamstjáning og svipbrigði. Erum við opin eða lokuð? Erum við glöð og forvitin 
eða þung á brún og utan við okkur?
Það fyrsta sem við æskulýðsstarfsmenn gerum því að sjálfsögðu er að leggja í eins 
marga banka og hægt er! Við byrjum á því að nýta okkur það sem við vitum um 
líkamstjáninguna, vera glaðlynd, forvitin og opin. Við notum augnsamband til að 
tengjast fólki og við göngum svo á línuna og lærum nöfnin þeirra. Ég mæli ein-
dregið með því að búa til kerfi til að tengja nöfn við andlit og leggja mikið á ykkur 
við að læra nöfn. Sumir eru góðir í að læra nöfn á meðan aðrir eru alltaf að ruglast. 
Ef ég ætti erfitt með að tengja nöfn við andlit myndi ég samt hiklaust bara leggja 
meira á mig en aðrir, búa til kerfi og fleira til þess að læra nöfnin því það að kunna 
nafn einstaklings er lykillinn að honum. Eins fáránlegt og það hljómar að þá er fátt 
sem lætur fólki líða betur heldur en að heyra nafnið sitt. 
Um leið og við höfum lært nafn skulum við nota það óspart og ef tenging myndast 
við einn einstakling að þá ætti að nota hana til að kynnast vinahópnum hans og 
læra fleiri nöfn. Þeim mun fleiri nöfn sem æskulýðsstarfsmaður kann þeim mun 
stærra er tengslanetið og þeim mun meiri áhrif hefur hann á hópinn sem hann 
vinnur með. Löbbum um, gefum fimmur, bjóðum góðan daginn og spyrjum hvernig 
fólk hefur það. Þetta er eflaust einfaldasta ráð sem hægt er að gefa æskulýðs-
starfsmönnum, verið forvitin um krakkana og hafið áhuga á að kynnast þeim, þá er 
restin leikur einn.
Eitt gott ráð sem Dale Carnegie gaf fólki var að líkjast hvolpi í samskiptum, það 
eru fáar eða engar lífverur á jörðu sem vekja jafn mikla kátínu og gleði hjá fólki, allir 
elska hvolpa. En hvað er það sem hvolpar gera? Það er einfalt, þeir elska fólk, þeir 
stara á það með stórum augum, koma hlaupandi til þess, vilja helst hoppa upp á það 
og knúsa. Við erum ekki flóknari en þetta að þegar aðrir hafa áhuga á okkur að þá 
finnst okkur þeir alveg frábærir!
Í starfi mínu í félagsmiðstöðinni fer ég reglulega með veggspjöld upp í grunn-
skólann sem félagsmiðstöðin vinnur með og nýti ég oftast tækifærið til að taka 
hvolpaferð um gangana, labba um, gef fimmur, brosi, spyr hvernig fólk hefur það, 
spjalla um daginn og veginn, gef svo nokkrar fimmur í viðbót, minni á viðburðinn 
sem er framundan og labba út. Alltaf að leggja markvisst í bankann. Þetta er dæmi 
um mjög formúlubundin samskipti og ekki mjög innileg en það er bara til að vekja 
athygli á þessum litlu hlutum sem geta skipt sköpum við að fá unga fólkið til að 
mynda jákvæðar tengingar við æskulýðsstarfsmanninn. Auðvitað leggjum við lang 
mest í bankann þegar við lendum í raunverulegum djúpum samskiptum og sam-
starfi, til dæmis þegar unga fólkið og æskulýðsstarfsmaðurinn vinna hlið við hlið í 
að framkvæma verkefni sem þau hafa bæði áhuga á eða þegar vinskapur og gagn-
kvæmur áhugi myndast á hvort öðru sem einstaklingum. Þetta gerist alltaf af sjálfu 
sér við afmarkaðan hóp en oft þarf markvissara átak til að ná til stærri hóps og fleiri 
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einstaklinga en þeirra sem þú hefur raunverulegan 
áhuga á, það er að segja þeirra einstaklinga sem eru 
ekki með sömu áhugamál og þú eða eru jafnvel að 
vissu leyti erfiðir í samskiptum. Maður má ekki 
gleyma að leggja í bankann hjá þeim þrátt fyrir að 
það komi kannski ekki jafn eðlilega.

Að taka úr bankanum
Þrátt fyrir að það sé alltaf skemmtilegast og best að 
leggja í bankann þá kemur alltaf að því að við sem 
berum ábyrgð á æskulýðsstarfi þurfum að taka út úr 
bankanum, fá unga fólkið til að taka til við uppsetn-
ingu eða frágang, leggja línurnar með umgengni og 
reglur og taka á einstaklingum sem brjóta af sér eða 
brjóta á öðrum einstaklingum. Þó að þetta heiti að 
taka út úr bankanum þýðir alls ekki að þetta sé allt 
neikvætt, eins og til dæmis það að virkja unga fólkið 
til að taka þátt er auðvitað það jákvæðasta sem þú 
gerir í æskulýðsstarfi en þú gerir það ekki ef þú átt 
enga innistæðu hjá unga fólkinu. Þú færð aldrei ungt 
fólk til að hjálpa þér við að ganga frá eftir viðburð ef 
það eina sem þú gerir er að banna þeim hluti, setja 
reglur og skamma, þá læðast allir út jafnvel þó þeir 
séu skyldugir til að taka þátt í frágangi. Því byrjum 
við alltaf á því að leggja í bankann svo tengingarnar 
og traustið sé til staðar þegar það kemur að því að við 
þurfum á aðstoð þeirra að halda og viljum fá þau til 
að taka þátt í starfinu eða leita til okkar með verkefni.
Þegar við skömmum eða þurfum að taka einstakling 
afsíðis og ræða hegðun erum við að taka út úr bank-
anum hjá þeim einstaklingi. Það þýðir ekki að við 
veigrum okkur við að láta einstaklinga vita þegar þeir 
brjóta af sér eða að við sendum ekki skýr skilaboð 
um að ákveðin hegðun sé ekki samþykkt í starfinu. 
Við þurfum samt að vera meðvituð um að þegar við 
skömmum erum við að taka út úr bankanum og ef að 
við viljum halda einstaklingi sem við erum alltaf að 
skamma inni í starfinu þurfum við að finna leiðir til 
að leggja í bankann líka og spyrja: Hvar er einstak-
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lingurinn að standa sig vel? Hvað finnst honum skemmtilegt? Hvernig get ég sýnt 
því áhuga og fjölgað skiptum sem hann stendur sig vel og hrósað honum fyrir það?

It’s not about you it’s all about them!
Þessi setning er ákveðin lykilmantra sem gott er að fara með reglulega. Við sem 
störfum í æskulýðsmálum höfum oftar en ekki brennandi áhuga á starfinu og þeim 
verkefnum sem verið er að vinna. Það er auðvitað bara jákvætt og flottustu verk-
efnin eru oftast þau sem drifin eru áfram af áhuga starfsmannsins og unga fólksins. 
Við þurfum samt alltaf að muna að með hverjum nýjum hópi eru nýjar þarfir og 
áhuginn kannski ekki sá sami og hjá síðasta hóp sem þú starfaðir með. Þetta verður 
stundum til þess að verkefni ganga ekki jafn vel og þau hafa áður gert og eigum 
við þá stundum til að falla í þá gryfju að segja að hópurinn sé ekki jafn góður og 
fyrri hópar. Auðvitað á það stundum fullkomlega rétt á sér en þá er líka hægt að 
spyrja sig hvort vandamálið hafi verið verkefnin sem lagt var upp með, var farið í 
að endurnýta gamalt efni og nota það sem „virkar“? Spurðum við okkur hver áhugi 
hópsins var og fórum svo að vinna verkefni eða tókum við verkefnin sem við höfum 
áhuga á eða höfðu verið í gangi síðastliðin ár og keyrðum bara á þau án þess að 
stoppa og kanna hópinn. Stór partur af því að tengjast einstaklingunum og mynda 
traust er að læra inn á áhugasvið þeirra. Æskulýðsstarf líkt og annað tómstundastarf 
er áhugadrifið af innri hvöt einstaklinganna sem taka þátt. Það að þekkja áhugasvið 
einstaklinganna sem mynda hópinn þinn er því algjör lykill til að halda úti jákvæðu 
starfi og virkja fólk til að taka þátt. 
Mjög gott er að hafa þessa möntru í huga þegar við vinnum með einstaklinga 
sem þarf að hafa meira fyrir eða þá sem vinna gegn verkefnunum sem verið er að 
vinna. Eins og við munum úr fyrsta þrepinu þá eiga allir einstaklingar rétt á því að 
blómstra og því viljum við leggja í bankann hjá öllum einstaklingum og reyna að 
mæta þeim með verkefnum sem henta þeirra áhugasviði. Þetta snýst ekki um að 
losna við þá svo verkefnin sem þú vilt vinna gangi upp heldur að finna leið til að 
virkja þá. It’s not about you it’s all about them!

Mismunandi upphafsstaða á reikningnum
Þrátt fyrir að hafa sett samskipti upp á mjög einfaldaðan hátt hér að framan þýðir 
það ekki endilega að allir eigi jafn auðvelt með að mynda tengingar við alla hópa. 
Það er nefnilega þannig að um leið og við sjáum manneskju ákveðum við upphafs-
stöðuna á reikningnum hennar. Fyrstu áhrifaþættirnir eru útlit, aldur, kyn, fötin 
sem einstaklingurinn klæðist o.s.frv.. Hjá unglingum spila þessir þættir afar stóra 
rullu enda eru þeir oft mjög uppteknir við útlit og að staðsetja það hvaða týpa þeir 
eru. Ungur starfsmaður með svipaðan smekk á fötum og unga fólkið, sem hefur 
sama talanda, þekkir frasana sem það notar og, eins leiðinlegt og það er að segja 
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það, „lítur vel út“ samkvæmt útlitsstöðlum ungs fólks, á hvað 
auðveldast með að mynda tengingar við hópinn. Ef einstaklingur 
hefur síðan sömu áhugamál, hlustar á svipaða tónlist og hefur 
svipaðan húmor þá verða oft til mjög sterkar tengingar mjög 
hratt. Þessi upphafsstaða einstaklinga hefur þó ekkert að segja 
um hvernig hlutirnir þróast. Það að vera ekki á sama aldri og hafa 
önnur áhugamál getur oft auðveldað starfsfólki að vera fræðandi 
og opna á nýja hluti sem unga fólkið þekkir ekki fyrir. Þessir 
þættir hafa auðvitað ekkert með fagmennsku að gera svo dæmi sé 
tekið. Starfsfólk sem er nálægt unga fólkinu í aldri og samsvarar 
sér mikið með þeim á það til að fórna fagmennsku fyrir vinskap, 
beygja reglur, bregðast ekki við neikvæðum samskiptum og gera 
upp á milli unga fólksins eftir vinsældastiganum líkt og unga 
fólkið gerir sjálft. Það fer þannig hægt og rólega að tileinka sér 
viðhorf og skoðanir unga fólksins.

Starfsmannateymið
Þegar fleiri en einn starfsmaður stendur fyrir æskulýðsstarfi er 
mikilvægt að hugsa starfsmannahópinn eins og íþróttalið. Það er 
ekkert fótboltalið að fara að vinna fótboltamót með 11 sóknar-
menn eða 11 markmenn. Mikilvægt er að reyna að raða saman 
fjölbreyttum starfsmannahópi einstaklinga sem eru með mismun-
andi áhugamál svo starfsmenn eigi sem auðveldast með að tengj-
ast og vinna með fjölbreyttum hópi ungs fólks. Ef allir starfsmenn 
eru fótboltastrákar með áhuga á enska boltanum og snjóbrettum 
er líklegt að starfið taki mið af því og þeir einstaklingar sem hafa 
áhuga á þessum áhugamálum sæki starfið hvað mest. Ekki má 
þó gleyma að starfsfólkið verður að vera sammála um grunngildi 
starfsins þó það hafi mismunandi leiðir og verkefni til að nálgast 
þau. Allir verða að trúa:

• Því að allir eigi rétt á að blómstra
• Því að allir búi yfir hæfileikum sem hægt sé að rækta
• Á ákvarðanatöku og virka þátttöku ungs fólks
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Hópar og hópastarf er stór þáttur í æskulýðsstarfi og eflaust tengja 
flestir æskulýðsstarf alltaf við vinnu með fólki í hópum. Fræðimenn 
eiga það til að rökræða sín á milli hver sé skilgreiningin á hópi, er það 
þegar tveir einstaklingar koma saman? Hversu margir þurfa að vera 
samankomnir svo hægt sé að tala um hóp? Í þessari bók er stuðst við 
skilgreiningu Gladdings (2008) um að hópur sé þegar tveir eða fleiri 
einstaklingar koma saman, eiga í samskiptum og hafa sameiginlegt 
markmið. Algjört lykilatriði svo hægt sé að tala um hóp er að einstak-
lingarnir eigi sameiginlegt markmið því það sameinar þá og opnar á 
möguleikann að fá þá til að starfa saman. 
Það að kunna að mynda hóp, lesa hópinn, vinna með hópnum og loka 
svo samstarfinu á markvissan hátt eru hæfileikar sem allir æskulýðs-
starfsmenn þurfa að búa yfir. Hópar geta verið sterkt aðdráttarafl þar 
sem við mannfólkið erum félagsverur og sækjumst flest ef ekki öll 
eftir því að tilheyra hópum og samfélögum. Hópar eru þannig kjörinn 
vettvangur fyrir æskulýðsstarf og frábær verkfæri fyrir æskulýðsstarfs-
mann til að vinna jákvætt með þroska þátttakendanna og gefa þeim 
kost á að taka þátt í jákvæðum verkefnum.

Hópur sem vettvangur
Hér á landi eiga menn það til að ræða alltaf um staði og stofnanir 
þegar talað er um æskulýðsstarf. Frístundaheimili, félagsmiðstöðvar, 
ungmennahús, félagsmiðstöðvar aldraðra o.s.frv.. Burtséð frá ágætum 
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þessara stofnana þá er æskulýðsstarf ekki stofnunin sem heldur 
utan um það heldur er það athöfnin sem á sér stað innan stofn-
unarinnar. Eins og Vanda Sigurðardóttir (2010) orðaði það þá er 
tómstundastarf athöfn eða hegðun sem hefur í för með sér ánægju 
eða jákvæð áhrif og að einstaklingurinn sjálfur velur sér að taka 
sér starfið fyrir hendur. Kjarni tómstunda felst þannig fyrst og 
fremst í aukinni vellíðan og aukningu á lífsgæðum.
Æskulýðsstarfsmaður getur hitt á unga fólkið í hvaða aðstöðu sem 
er, úti eða inni, og unnið markvisst að jákvæðu og uppbyggilegu 
starfi með ungu fólki en það sem hann þarf þó alltaf á að halda er 
hópur af ungu fólki sem er samankominn til að eiga samskipti og 
vinna að sameiginlegum markmiðum. Þannig er hópurinn einn 
af lykilþáttunum sem þurfa að vera til staðar svo æskulýðsstarf 
geti átt sér stað. Hópurinn er þannig helsti vettvangurinn fyrir 
æskulýðsstarf og þar af leiðandi gríðarlega mikilvægt að æskulýðs-
starfsmenn búi yfir yfirgripsmikilli þekkingu á starfi með hópum, 
séu leiðtogar og fái hópinn með sér í lið.

Hópur sem verkfæri
Hópurinn er ekki aðeins vettvangur æskulýðsstarfsins heldur 
er hann einnig verkfæri sem góðir æskulýðsstarfsmenn nýta sér 
óspart. Líkt og áður hefur komið fram hafa hópar sterkt aðdrátt-
arafl og er þannig hægt að nýta hópinn sem leið til að virkja fleiri 
einstaklinga til að taka þátt í æskulýðsstarfinu. Jákvæður hóp-
þrýstingur og menning innan hópa hafa einnig gífurlega mikil 
áhrif á þá einstaklinga sem taka þátt í starfi hópsins. Þannig eru 
vel skipulagðir hópar undir handleiðslu æskulýðsstarfsmanns 
frábær vettvangur fyrir jákvæðan þroska, samskiptaþjálfun og fyrir 
ungt fólk til að temja sér góð gildi. 
Líkt og í öllum samfélögum manna ríkir viss menning innan 
allra hópa. Æskulýðsstarfsmaður sem leiðir hóp er í lykilstöðu 
til að mynda jákvæða hópamenningu þar sem allir eru jafnir, vel 
er tekið á móti öllum, einstaklingar tala fallega hver við ann-
an og stutt er við nýjar hugmyndir og sköpun einstaklinganna. 
Æskulýðsstarf þrífst í skapandi menningu þar sem ríkir hlýja og 
einstaklingarnir þurfa ekki að vera óöruggir með sjálfa sig. Ungt 
fólk og hugsanlega við öll erum óörugg þegar við mætum í nýjar 
aðstæður og á einhvern undarlegan hátt byrja einstaklingar að 
raða upp vinsældalistum innan hópsins, þetta er oftast ómeðvit-
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að og gerist af sjálfu sér þegar meðlimir hópsins fara að mynda minni hópa innan 
hópsins með þeim sem þeir samsama sig hvað mest við. Á þessu stigi upplifir hluti 
hópsins að hann sé að verða út undan og eðluheilinn fer í gang, „fight or flight“. 
Annað hvort stimplar fólk sig út úr hópnum og lítur svo á að hann hafi ekki verið 
fyrir sig, aðrir fara hins vegar að berjast fyrir sæti sínu innan hópsins. Sætabaráttan 
birtist oft í þeirri mynd að meðlimir hópsins byrja að taka annan einstakling fyrir 
í hópnum sem er neðar á vinsældalistanum en þeir og fá þannig hlátur og jákvæð 
viðbrögð frá hópnum. Sumir bregða á það ráð að finna aðra einstaklinga sem ekki 
tilheyra „klíkunni“ í hópnum og mynda nýja klíku. Þegar hér er komið sögu er 
hópurinn orðinn nánast óstarfhæfur. Það er oft á þessum tímapunkti sem leitað 
er til sérfræðings sem á að leysa samskiptavandamálin innan hópsins. Vandamálið 
er hins vegar það að traustið er farið og sterk menning sundrunar hefur myndast. 
Mun betra er að vera meðvituð frá fyrsta degi þegar unnið er með hópa að skapa 
andrúmsloft þar sem allir eru flottir. Andrúmsloft þar sem fólk býður góðan daginn, 
spjallar saman, ákvarðanir eru teknar lýðræðislega og hrósið ræður ríkjum á kostnað 
niðurrifs.
Einelti er dæmi um eitt auðveldasta hópefli innan hóps sem til er og því oft sú 
aðferð sem verður til í hópum þar sem skortur er á jákvæðum leiðtogum. Einelti er 
hópefli því fátt þjappar mönnum jafn vel saman og að búa til sameiginlegan óvin/
andstæðing. Fólk passar sig enn fremur á því að tilheyra hópnum og fylgja gildum 
hans til að lenda ekki í því að vera sjálft tekið fyrir. Þetta er auðvitað neikvætt og 
skapar ekki vellíðan í hjarta einstaklinga en hópefli engu að síður sem verður til í 
aðstæðum þar sem því hlutverki er ekki sinnt á jákvæðan hátt.
Staðreyndin er sú að enginn vill tilheyra hóp með vondum samskiptum, enginn vill 
fyrirfram vera vondur við einhvern og hvað þá að einhver sé vondur við sig. Það 
vilja allir upplifa sig sem hluta af hópnum, það vilja allir fá jákvæð viðbrögð frá 
hópnum og líða vel innan hans. 
Það er hlutverk okkar æskulýðsstarfsmannanna að búa til þann strúktúr á hópa að 
einstaklingar fái allar þessar óskir sínar uppfylltar án þess að þurfa að brjóta hver á 
öðrum eða skilja út undan. Þetta er gert með jákvæðri nálgun þar sem orka er sett í 
að gera jákvæða hluti og vera kurteis í stað þess að setja orkuna í reglur og viðbrögð 
við neikvæðu áreiti. Ef allir beita jákvæðum samskiptum, hrósa, bjóða góðan daginn 
og hvetja hvert annað þá verður til menning í hópnum þar sem neikvæð samskipti 
og einelti þrífst ekki, enda algjörlega á skjön við menningu hópsins. Þegar hópur 
er kominn á þennan stað er orðinn hópþrýstingur innan hópsins að nota jákvæð 
samskipti.
Margrét Sigurðardóttir fyrrum landsliðskona í fótbolta sem var æskulýðsfulltrúi á 
Seltjarnarnesi þegar ég hóf þar störf brýndi það alltaf fyrir starfsmönnum sínum á 
hverju ári að æfa markvisst samskipti hjá krökkunum. Hún notaði alltaf þá líkingu 
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að það skipti ekki máli hvort þú værir að byrja 6 ára í fótbolta eða hvort þú værir 
atvinnumaður, þú þyrftir alltaf á hverjum degi að æfa grunninn, gefa boltann innan-
fótar á milli og rekja hann fram og til baka. Við eigum að nálgast kurteisi og jákvæð 
samskipti alveg eins. Það vita allir að maður á að vera góður við aðra og það á að æfa 
það eins og allt annað, svo maður gleymi því ekki í hita leiksins.

Hitlersæskan
Hópa líkt og önnur verkfæri er hægt að nýta til góðra verka og slæmra. Hitler-
sæskan er örugglega eitt grófasta dæmið um misnotkun á þessu verkfæri þar sem 
nasistar bjuggu til eitt best skipulagða æskulýðsstarf allra tíma þar sem þjálfuð 
voru upp „hin réttu gildi nasismans“. Þar fékk ungt fólk aðstöðu, hlutverk og tók 
þátt í skemmtilegum verkefnum í bland við smá heilaþvott um ágæti nasismans og 
Hitlers. Í uppgangi nasismans í Þýskalandi voru Hitlersæskuhópar skipulagðir út 
um allt Þýskaland sem störfuðu í hverfunum. Þessir hópar samanstóðu af strákum 
og stelpum á aldrinum 14-18 ára sem hittust vikulega ásamt því að taka þátt í sam-
starfi á landsvísu. Samtökin notuðust mikið við merki, orður og einkennisbúninga 
til að búa til markmið og sameiginlegt sjálf innan hópsins. Samtökin störfuðu sem 
eins konar forskóli fyrir framtíðarleiðtoga Nasistaflokksins og þjálfunarbúðir fyrir 
SS-leyniþjónustuna. Meðlimir í Hitlersæskunni voru óspart notaðir til að njósna 
um önnur samtök og einstaklinga. Annað æskulýðsstarf var svo að lokum gert ólög-
legt og voru meðlimir Hitlersæskunnar komnir upp í 5,5 milljónir áður en það var 
bundið í lög að öll arísk börn gengju í samtökin.

Stigþróun hópa
Hópar fara í gegnum ferli sem í grófum dráttum má flokka niður í upphaf, miðju 
og endi. Margar kenningar hafa verið settar fram um hvaða stig það eru sem hópar 
fara í gegnum en frægust er eflaust kenning Tuckmanns enda hljómar hún svo vel á 
ensku:

• Forming
• Storming
• Norming
• Performing
• Adjourning

Mikilvægt er fyrir allt æskulýðsstarfsfólk að skilja þetta ferli í grófum dráttum og 
vinna með því en ekki gegn því. Það er auðvitað með þessa kenningu eins og svo 
margar aðrar að þetta ferli er ekki fullkomlega línulegt í raunveruleikanum og oft 
fara hópar fram og til baka í þrepum. Það getur skipt sköpum fyrir þróun hópsins 
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að æskulýðsstarfsmaðurinn sé meðvitaður um á hvaða stað í þró-
uninni hópur er og beiti jákvæðum aðferðum á hverju stigi fyrir 
sig svo hópurinn sé hvað líklegastur til að temja sér jákvæða og 
hlýja menningu. 

1. Hópamyndun (e. forming) - Á þessu stigi er hægt að hafa 
gífurleg áhrif á menningu hópsins án mikillar áreynslu, hópurinn 
er ómótaður og að hittast sem hópur í fyrsta skipti, að kynnast og 
flestir með sparihegðunina í gangi, jákvæðir en sumir stressaðir. 
Þátttakendur vita oft ekki til hvers er ætlast af þeim og þeir eru 
á fullu að reyna að lesa hópinn og hvaða hegðun sé rétt í þessum 
aðstæðum. Á þessu stigi eru markmið hópsins og hlutverk hans 
ákveðin, þau eru stundum fyrirfram ákveðin og stundum eru þau 
ákveðin saman sem hópur. Í þeim aðstæðum þegar markmiðin og 
hlutverkin eru fyrirfram ákveðin er mikilvægt að fara yfir þau í 
sameiningu og fá hópinn til að ákveða hvernig hann ætli að nálg-
ast þau saman. Hér eru einnig lögð drög að því hvernig hópurinn 
mun taka ákvarðanir á næstu þrepum. Verður það með kosningu 
þar sem meirihlutinn ræður? Mun þurfa 2/3 til að taka ákvörðun? 
Eða verður einræðisstjórnun þar sem umsjónarmaður tekur allar 
ákvarðanir og þátttakendur þurfa bara að lúta þeim ákvörðunum? 
Einar Rafn Þórhallsson (2010) fjallaði um hópa í meistaraverk-
efni sínu í tómstunda- og félagsmálafræði en þar fjallaði hann um 
svokallað einróma ákvörðunarferli sem felur í sér að allir með-
limir hópsins styðji ákvörðunina sem hópurinn tekur. Einróma 
ákvörðunarferli getur verið erfiðara og þyngra en að taka auðveldu 
leiðina og kjósa. Þegar einróma ákvörðunarferli á sér stað í hópum 
gefur það honum aukinn kraft þar sem ákvarðanir búa ekki til 
sigurvegara og tapara.
 Á þessu þrepi er mikilvægt að æskulýðsstarfsmaður-
inn beiti þannig aðferðum að allir fái tækifæri til að tjá sig og 
taka þátt í hópamynduninni. Ef það er ekki gert á þessu stigi er 
hættan sú að þeir háværustu hafi sig mest í frammi og þeir sem 
eru hlédrægari dragi sig í hlé. Hér verða oft strax til leiðtogar og 
mikilvægt að þeir verði til með jákvæðum formerkjum en ekki 
með því að setja aðra niður. Hér eru einnig fyrstu kynni þátttak-
enda af því hvaða samskipti eru notuð í hópnum og því gott að 
nota t.d. ísbrjóta, nafnaleiki sem byggja á jákvæðum samskiptum 
og að hópurinn vinni saman og hjálpist að við að leysa verkefni. Á 
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þessu stigi skiptir miklu máli hvernig leiðbeinandinn 
hagar sér því hann er fyrirmynd hópsins. Er leiðbein-
andinn jákvæður? Glaður? Forvitinn? Styðjandi? Eða 
er hann lokaður, gefur sér ekki tíma í að tala við alla 
og beitir hörku til að ná aga í hópnum? 

2. Átök (e. storming)  - Á þetta stig fara allir hópar 
en mismunandi er hversu lengi þeir stoppa hér og 
hversu mikil áhrif þetta stig hefur. Á þessu stigi er 
sparibrosið farið og þátttakendur fara að setja spurn-
ingarmerki við markmið hópsins, leiðtoga hópsins, 
aðferðir hópsins eða einstaklinga innan hópsins. Á 
þessu stigi er mesta hættan að hópurinn springi eða 
verði óstarfhæfur. Það er á þessu stigi sem fólk fer að 
staðsetja sig gagnvart öðrum einstaklingum í hópn-
um og ósýnilegi vinsældastiginn fer að hafa áhrif. 
Besta leiðin til að hafa áhrif á þetta stig er að vanda 
sig á fyrsta stiginu þar sem unnið er með samskipt-
in, hlutverkin og markmiðin. Þeim mun opnari og 
jákvæðari sem hópur er og þeim mun skýrari sem 
markmiðin eru þeim mun minni verða átökin innan 
hópsins. 
 Mikilvægt er fyrir æskulýðsstarfsmanninn 
að vera meðvitaður um þá staðreynd að enginn vill 
vera með leiðindi eða vinna gegn hópnum sem hann 
tilheyrir og því eru átökin oftar en ekki um mismun-
andi leiðir að velgengni hópsins. Til eru margar leiðir 
til að vinna með ágreining og átök innan hópa, ein 
slík leið er uppbyggingarstefnan (e. restitution). 
 Uppbyggingarstefnan rímar að mörgu 
leyti við Allir flottir kenninguna þar sem borin er 
virðing fyrir einstaklingunum, gert er ráð fyrir að 
þeir séu góðir en ekki vondir í grunninn og að átökin 
sem einstaklingarnir lenda í séu hagsmunaárekstr-
ar milli einstaklinga þar sem báðir eru að reyna að 
uppfylla grunnþarfir sínar. Grunnþarfirnar sam-
kvæmt uppbyggingarstefnunni eru ÖRYGGI - AÐ 
TILHEYRA- ÁHRIF - GLEÐI - FRELSI. Þegar 
tveir einstaklingar lenda saman þá er farið í að greina 
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hvaða þörf þeir eru að reyna að uppfylla og hvernig er hægt að 
uppfylla þær þarfir án þess að það sé á kostnað annarra og þannig 
að það vinni með hópnum en ekki gegn honum. 
 
3. Myndun (e. norming)  - Ef hópar lifa af átökin ná þeir mynd-
unarstiginu þar sem meðlimir hópsins sættast um markmiðin, 
leiðbeinandann og hvern annan. Oftast eru skilin á milli mynd-
unar- og átakastigsins ekki mjög skýr. Mismunandi átökum 
getur verið lokið á mismunandi tímapunktum. Á þessu stigi eru 
hópmeðlimir farnir að þekkjast betur og farnir að vinna saman. 
Mikilvægt er að æskulýðsstarfsmaðurinn geri sér grein fyrir því að 
hópurinn hafi náð þessu stigi ferlisins áður en hópur fer að vinna 
krefjandi verkefni. 

4. Framkvæmd (e. performing)  - Á þessu þrepi er hópurinn far-
inn að geta leyst verkefni og vinna í átt að markmiðum hópsins. 
Hér getur leiðbeinandinn stigið til hliðar og treyst hópnum til að 
leysa verkefnin og vinna saman. Hér er unnið eftir menningunni 
sem myndast hefur í hópnum, ef leiðbeinandinn hefur verið með-
vitaður allan tímann að vinna að jákvæðu umhverfi og hópurinn 
kemst yfir átakaþrepið með því að aðlagast menningu hópsins þá 
uppsker hópurinn ríkulega á þessu stigi. 

5. Slit (e. adjourning)  - Þetta er lokaþrep hópsins. Hér er mikil-
vægt að loka hópnum svo meðlimir hans skilji sáttir frá borði. Ef 
þessu þrepi er ekki sinnt myndast rof milli einstaklinga í hópnum 
þar sem sumir eru komnir yfir hann og jafnvel farnir að vinna 
með öðrum hópum. Aðrir einstaklingar geta verið sífellt að remb-
ast eins og rjúpan við staurinn að ná aftur upp samstarfinu og fá 
gamla gengið aftur saman. 
 Á þessu þrepi stígur æskulýðsleiðbeinandinn aftur inn í 
og aðstoðar hópinn við að slíta samstarfinu með formlegum hætti. 
Hér er hægt að notast við ígrundun og táknrænar æfingar eða 
lokahóf og uppskeruhátíð. Til að gera þetta þrep sem auðveldast 
er gott að hafa skýrt við upphaf ferlisins þegar verið er að setja sér 
markmið og hlutverk hvenær hópurinn hefur lokið starfi sínu. Það 
er hægt að gera með dagsetningu eða þegar búið er að ljúka við 
vissa afurð. 
 Æskulýðsstarfsmenn eru oft hræddir við þetta þrep eða 
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forðast það í það minnsta því þeir vilja halda áfram 
því góða starfi sem þeir hafa unnið með hópnum 
sínum. Það er samt mikilvægt að vita að það að slíta 
hópnum eða verkefninu ekki með formlegum hætti 
vinnur oftar en ekki gegn áframhaldandi vinnu með 
hópinn eða hluta hans. Það er nefnilega ekkert sem 
mælir gegn því að hefja nýtt verkefni eða mynda 
nýjan hóp um leið og einu verkefni lýkur. Það er þá 
gert með því að byrja aftur á fyrsta þrepinu, fara yfir 
ný hlutverk og markmið. Hópmeðlimir geta þá tekið 
skýra ákvörðun um að halda áfram og sammælst um 
ný markmið eða að snúið sér að öðru. Þannig skapast 
ekki þrýstingur á þá sem hefðu kosið að halda ekki 
áfram ef þeir hefðu fengið tækifæri til þess sem og 
streitu hjá þeim sem halda áfram og eru alltaf að 
reyna að virkja þá sem eru með að nafninu til.

Tengslarit (e. sociogram)
Eitt verkfæri sem nýtist æskulýðsstarfsmönnum til að 
vinna með hópa á átakaþrepi eða til að fá skýra mynd 
af hópum, leiðtogum og þeim sem eru út undan 
heitir tengslarit (e. sociogram). Í bók sinni Grupp-
sykologi fjallaði Sjölund (1977) um það félagslega 
uppeldi sem fram fer innan hópsins. Samkvæmt 
Sjölund litast sjálfsmynd einstaklingsins mikið af því 
hvaða stöðu hann hefur innan þeirra hópa sem hann 
tilheyrir. Sjölund notaði tengslaritin til að kortleggja 
með auðveldum hætti stöðu einstaklinga, finna leið-
togana og einfarana.

Tengslaritin eru mynduð með því að spyrja alla með-
limi hópsins að tveimur spurningum: „Ef þú ættir 
tvo ísa, hverjum innan hópsins myndir þú gefa hinn 
ísinn? Hver er sá síðasti sem þú myndir vilja gefa ís?“ 
Þessar spurningar eru auðvitað ekki heilagar og geta 
líka verið: „Hjá hverjum myndir þú helst vilja sitja 
við hliðina á í bekknum?“ og „Hverjum værirðu mest 
á móti því að sitja við hliðina á?“
 Aðalmálið er að skanna þann sem einstak-
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lingum líst best á og hverjum þeim líst minnst á. 
Þegar hópurinn er svo teiknaður upp er gerð græn 
ör frá einstaklingnum sem á tvo ísa yfir á þann sem 
hann myndi vilja gefa hinn ísinn. Rauð ör er svo 
teiknuð milli einstaklingsins sem á ísinn og þess sem 
hann myndi síst vilja að fengi hinn ísinn. Við þetta 
verður til mjög skýrt kort þar sem hægt er að finna 
þann sem er best liðinn og þann sem er umdeildur. 
Einnig er hægt að finna einstaklinga sem eru aldrei 
nefndir og eru þannig oft einfarar og ekki hluti af 
hópnum.

Þetta verkfæri getur auðvitað snúist í höndunum á 
þeim sem beitir því og skapað neikvæðara andrúms-
loft innan hópsins. Það er mikilvægt að allar upp-
lýsingar séu í trúnaði og hægt er að sleppa neikvæðu 
spurningunni og spyrja aðeins hver myndi fá hinn 
ísinn. Það fer allt eftir aldri og þroska hópsins sem 
og alvarleika vandamálsins sem verkfærið á að leysa.

Við vinnum með hópinn sem vettvang og verkfæri
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      Táknar jákvæð tengsl.
      Táknar neikvæð tengsl.

Sjáið þið hópmynstrið?
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Eins og margoft hefur komið fram í þessari bók snýst æskulýðsstarf 
að mestu leyti um þroskaferli einstaklingsins og að auka hæfni hans 
til að takast á við lífið í gegnum þátttöku í starfinu. En hvernig má 
það vera að það fari fram nám í æskulýðsstarfi? Í starfinu er engin 
námskrá, engar kennslubækur og enginn formlegur kennari. Mik-
ilvægt er að æskulýðsstarfsmaður hafi yfirgripsmikla þekkingu á því 
hvernig og hvar nám fer fram og hvaða leiðir og aðferðir hægt er að 
nota til að styðja við nám og þroska einstaklingsins.
Það er algengur misskilningur hjá stjórnmálamönnum, foreldrum og 
sérstaklega vinum æskulýðsstarfsmannsins að starfið snúist einfaldlega 
um afþreyingu, að hafa bara gaman saman. Ég hugsa að fáir myndu 
endast lengi í æskulýðsstarfi þar sem eina markmiðið væri að vera 
skemmtanastjóri og hafa ofan af fyrir börnunum. Það væri líka einnig 
mjög undarlegt að sveitarfélög myndu leggja svo mikið fjármagn í 
æskulýðsstarf þegar það væri bara hægt að senda leikjatölvu og spil 
heim til allra ungmenna og þau myndu finna leiðir til að hafa ofan af 
fyrir sér sjálf. 
Æskulýðsstarf sem er uppbyggt á faglegum forsendum fetar hinn 
gullna meðalveg menntunar og afþreyingar þar sem of mikil áhersla á 
nám og þroska getur orðið leiðigjörn og of mikil vinna. Ofuráhersla á 
afþreyingu verður innihaldslaus þar sem slíkt starf skortir allan tilgang 
og raunverulega merkingu. Það er nefnilega svo ágætt við æskulýðs-
starfið að þátttakendurnir þurfa sjálfir að líta á starfið sem tómstunda-
starf og ef þeim líkar ekki við starfið þá hætta þeir bara að mæta. 

Við styðjum við nám og þroska einstaklings
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Það er auðvitað þannig að því yngri sem börnin eru 
þeim mun meiri áhrif hafa utanaðkomandi aðilar á 
þátttöku þeirra en í flestum dæmum haldast börnin 
ekki í starfinu til lengdar nema þeim líki við það sem 
þar fer fram.

Þegar æskulýðsstarf nær að slá þennan gyllta tón 
gleyma þátttakendur stað og stund og fá ekki nóg 
af starfinu. Vegna þess að nám er að eiga sér stað 
er alltaf uppgangur í starfinu þar sem þátttakendur 
verða hæfari og hæfari, axla meiri og meiri ábyrgð. 
Þetta rímar allt við kenningar Mihaly Csikszentmi-
halyis um flæði. Flæði samkvæmt Csikszentmihalyi 
(2008) er þegar maður fetar hinn gullna meðalveg 
milli áskorunar og færni sem maður býr yfir, þá eru 
verkefnin alltaf viðráðanleg en samt krefjandi. Það 
er á þessum stað sem við erum farin að ýta á mörkin 
okkar og ný færni verður til. Þegar einstaklingur 
upplifir flæði gleymir hann oft stað og stund, hann 
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getur gleymt því að borða og gleymir sér algjörlega 
í verkefninu sem hann er að vinna en í flæði upplifa 
einstaklingarnir mikla ánægju. Þegar verkefnin verða 
hins vegar of krefjandi upplifir maður kvíða og gefst 
jafnvel upp en þegar verkefnin eru of létt upplifir 
maður leiða og verkefnin ná ekki að fanga áhuga 
manns.

Þægindahringurinn
Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sál-
fræðingur og einn af helstu kenningasmiðunum 
innan þroskasálfræðinnar en kenningar hans um 
nám og þroska einstaklinga veita mikla innsýn inn 
í aðferðir æskulýðsstarfsmannsins við að styðja við 
nám og þroska unga fólksins með það að markmiði 
að valdefla það til að standa á eigin fótum. Kenningar 
hans ríma vel við kenningar um flæði en Vygotsky 
kom fram með kenninguna um þægindahringinn.

Við styðjum við nám og þroska einstaklings
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Samkvæmt Vygotsky er svokallað teygjusvæði sá staður sem nám fer fram (e. Zone 
of proximal learning) (Berger, 2005). Teygjusvæðið er staðurinn þar sem flæði á sér 
stað og þar sem æskulýðsstarfið á að eiga sér stað. 
Heilinn okkar er svo frumstæður að hann einblínir á það eitt af lifa af en það gerir 
hann með því að vilja halda okkur í þægindasvæðinu. Í þægindasvæðinu er allt auð-
velt og ekkert óvænt. Við kunnum þau verkefni sem við tökum okkur fyrir hendur 
og vitum hvernig þau munu spilast út. Í þægindasvæðinu á ekkert nám sér stað þar 
sem aðeins eru gerðir hlutir sem við kunnum og við hlustum á fólk sem við erum 
sammála. Við höldum okkur í þægindasvæðinu til að forðast það að lenda alla leið 
úti á hættusvæðinu.
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Hættusvæðið er það svæði þegar verkefnin verða of krefjandi og 
við fyllumst kvíða. Á hættusvæðinu á lítið nám sér stað þar sem 
við höfum ekki hæfnina sem þarf til að takast á við verkefnin sem 
þar fara fram.

Lærlingar í hugsun
Samkvæmt Vygotsky er ungt fólk lærlingar í hugsun(e. apprentice 
in thinking), þannig lærir ungt fólk mest af samskiptum við þá 
sem vita meira en þau sjálf (Berger, 2005). Ungt fólk er því mjög 
áhrifagjarnt og lærir af öllum sem það umgengst, fullorðnum, 
eldri börnum og jafningjum sem vita meir en þau á einhverju 
sérstöku sviði.
Þetta setur æskulýðsstarfsfólk í algjöra lykilstöðu þar við erum 
miklar fyrirmyndir fyrir unga fólkið og allt sem við segjum og 
gerum er að hafa áhrif á unga fólkið. Ef við erum jákvæð, hvetj-
andi og góð við aðra erum við að leggja það inn hjá unga fólkinu. 
Ef við blótum mikið, tölum illa um hvort annað og erum löt þá 
leggjum við það inn hjá unga fólkinu. Þetta gefur okkur mikil 
völd þar sem við getum skipulagt hvaða gildi og hegðun við vilj-
um leggja inn hjá unga fólkinu og byrjað á því að sýna þá hegðun 
sjálf.

Vinnupallar
Vinnupallar(e. scaffolding) er nafn á verkfæri/aðferð sem Vy-
gotsky taldi að þeir fullorðnu geta notað til að styðja við nám og 
þroska ungs fólks. Með vinnupallaaðferðinni er verið að notast við 
myndlíkinguna þegar hús eru reist. Fyrst eru reistir vinnupallar og 
svo byggð ein hæð, þá eru reistir hærri vinnupallar og næsta hæð 
byggð að lokum eru svo vinnupallarnir fjarlægðir og eftir stend-
ur sterk byggt hús sem stendur af sjálfu sér. Þannig er hlutverk 
æskulýðsstarfsmannsins samkvæmt vinnupallaaðferðinni að skapa 
öruggt svæði fyrir einstaklinginn á hættusvæðinu svo einstak-
lingurinn geti tekist á við verkefni sem hefðu verið honum ofviða 
hefði hann verið einn síns liðs. Æskulýðsstarfsmaðurinn minnkar 
svo hægt og rólega hlutverk sitt og tekur niður vinnupallana. Eftir 
stendur svo hæfari einstaklingur sem ræður núna við að leysa ver-
kefnin einn síns liðs. Þessi hugmyndafræði rímar vel við þátttöku-
stiga Roger Harts sem farið var yfir í þriðja kafla þessarar bókar. 
Mikilvægt er að staðsetja fyrst hvar einstaklingurinn er staddur 
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og mæta honum þar sem hann er. Markmiðið er svo alltaf að gera 
hann hæfari og sjálfstæðari.

Hæfni
Líkt og kom fram í fyrstu þremur köflum þessarar bókar er mark-
miðið með öllu æskulýðsstarfi að auka hæfni einstaklinga svo þeir 
séu hæfari á að takast á við áskoranir lífsins. Þessi aukna hæfni 
tekur mið af áhugahvöt einstaklingsins, styrkleikum og veik-
leikum og getur snúið að félagsþroska, verklegri vinnu, skapandi 
vinnu eða þátttöku í samfélaginu. Þegar kemur að því að auka 
hæfni hjá ungu fólki á samfélagið það til að leggja ofuráherslu á 
þekkingaraukningu. Það eru allir skyldaðir til að sitja á skólabekk 
í 10. ár, sú gráða gildir svo í raun ekki neitt og þurfa því allir að 
fara í framhaldsskóla sem kennir hrærirgraut af alls kyns þekk-
ingu sem menn hafa mismikinn áhuga á. Nú er það orðið þannig 
að stúdentspróf gildir lítið sem ekkert á atvinnumarkaðnum og 
í sumum stéttum er grunnpróf í háskóla ekki nóg til að fólk fái 
vinnu. Þrátt fyrir að hafa setið þessi 16 ár í skóla lítum við þó 
alltaf á það sem svo að svarið sé að bæta við meiri þekkingu til að 
verða hæfur til að starfa á vinnumarkaðnum. 
Til að auka hæfni einstaklinga eru þrír þættir sem þurfa að vera til 
staðar en þeir eru allir hluti af hæfnisþríhyrningnum. 
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Þekking (e. knowledge)
Það að læra nýja þekkingu styður við einstaklinginn og getur 
hann nýtt sér þekkingu sína til að draga ályktanir og setja hluti 
í samhengi. Þeir sem búa yfir mikilli þekkingu geta oft forðast 
hættur með því að bera hætturnar saman við fyrri þekkingu. Sá 
sem býr að mestu bara yfir mikilli þekkingu er oft talinn „book 
smart”. Þekking er það sem við erum prófuð úr í skólakerfinu.

Það auka færni er að vera betri í að leysa verkefni. Betri að sauma, 
betri í að setja sig í spor annnarra, betri í samskiptum, læra að taka 
ljósmyndir, klippa bíómyndir, smíða hús, spila fótbolta og svona 
mætti endalaust telja áfram. Sá sem býr að mestu bara að færni 
er oft talinn „street smart”. Hægt er að kenna undirstöðuatriðin í 
færni en fyrst og fremst þarf einstaklingurinn að æfa sig sjálfur og 
prófa sig áfram.

Hvatning er drifkraftur mannsins. Einstaklingur getur verið 
heimsins vitrasti maður og búið yfir færni til að smíða hvað sem 
er, en ef hann býr ekki yfir hvatningu til að fara fram úr rúminu 
og leysa verkefni gerir það sama og ekkert. Hvatning verður til 
þegar einstaklingurinn finnur tilgang með því sem hann ger-
ir þegar verkefnin sem hann tekur sér fyrir hendur eru ekki of 
krefjandi eða of létt. Hægt er að stuðla að hvatningu einstaklings-
ins með því að hvetja hann áfram, hrósa og stuðla að því að hann 
vinni litla sigra.

Þrjár tegundir náms
Hvar lærum við þó aukna hæfni ef ekki bara í skólakerfinu? 
Hvernig fer slíkt nám fram? Við eigum það oft til að hugsa um 
nám aðeins sem það sem við lærum í skólanum en hvað með allt 
það nám sem fer fram utan skólans? Hvað er það? Hvar lærðuð 
þið ykkar dýrmætustu hæfileika? Hvar lærðuð þið að vera góður 
vinur? Hvar lærðuð þið að labba? Hvar lærðuð þið að kyssa? 
Pabbi minn á marga gullmolana og einn af þeim er um nám en 
hann sagði mér alltaf „að fyrir honum byrjaði skólinn þegar hringt 
var út í frímínútur”.
Hægt er að skipta námi niður í þrjá flokka og er mikilvægt að við 
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séum meðvituð um alla þrjá flokkana og nýtum þá 
alla til að verða hæfari einstaklingar til að takast á við 
lífið.

Formlegt nám
Formlegt nám er það nám er það nám sem flestir 
hugsa til þegar talað er um nám yfir höfuð. Form-
legt nám er skipulagt nám þar sem þátttakandi er 
skyldugir til að leysa viss verkefni og mæta. Nemend-
ur eru metnir af öðrum en þeim sjálfum og er ætlast 
til þess að þeir séu búnir að læra fyrirfram ákveðna 
hluti að loknu náminu. Oftast þarf að klára viss 
verkefni og ná vissum einkunum til að komast áfram 
á næsta stig námsins. Í formlegu námi er kennari 
sem býr yfir þekkingu sem hann miðlar til nemend-
anna og prófar þá svo úr því sem hann kenndi. Að 
loknu náminu fær nemandinn svo gráðu eða réttindi. 
Formlegt nám er nám sem fer fram innan skólakerf-
isins og byggir á vissum kröfum til nemenda um að 
mæta og læra fremur en innri áhuga einstaklingsins.

• Formlegt nám er skipulagt
• Formlegt nám er skyldunám þar sem einstak-

lingurinn er skyldugur til að sækja námið, ljúka 
vissum verkefnum og búa yfir vissri þekkingu og 
færni að því loknu

• Oftast þarf að ljúka einu stigi og standast próf til 
að komast yfir á næsta stig

• Formlegt nám er skipulagt á þann veg að það er 
kennari sem býr yfir þekkingu sem hann miðlar 
til nemendanna og prófar þá úr þeirri þekkingu

• Námsmat fer fram hjá öðrum en þér sjálfum
• Að loknu námi fær nemandinn gráðu eða réttindi

( Jeffs og Smith, 2009)
Óformlegt nám 
Óformlegt nám er skipulagt en sveigjanlegt, það þarf 
sjaldnast að uppfylla vissar kröfur til að taka þátt og 
þátttakendur mæta af fúsum og frjálsum vilja. Dæmi 
um óformlegt nám eru námskeið og skipulagðir hóp-
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ar þar sem einstaklingar koma saman til að auka færni sína og þekkingu á vissum 
sviðum sem eru fyrirfram skilgreind. Markmið hvers og eins geta þó verið mismun-
andi og fer námsmat fram hjá einstaklingunum sjálfum sem taka þátt. Í óformlegu 
námi er leiðbeinandi en  oft læra þátttakendur líka mikið hver af öðrum þar sem 
þekkingu er deilt á jafningjagrundvelli. Þátttakendur hljóta ekki gráðu að loknu 
náminu en oft fá þeir viðurkenningu eða staðfestingu á þátttöku. 

• Óformlegt nám er skipulagt en sveigjanlegt.
• Í óformlegu námi er frjáls þátttaka.
• Í óformlegu námi er leiðbeinandi frekar en kennari og læra þátttakendur hver af 

öðrum og leiðbeinandinn af þátttakendum.
• Námsmatið fer fram hjá hverjum fyrir sig og tekur einstaklingurinn það sem 

honum fannst áhugaverðast úr náminu.
• Þátttakendur hljóta ekki gráðu en oft viðurkenningu fyrir þátttöku.

 ( Jeffs og Smith, 2009)
Formlaust nám
Formlaust nám er allt sem við lærum af því sem við sjáum, heyrum, upplifum og 
skynjum. Formlaust nám er þannig ekkert skipulagt og engin skylda að taka þátt 
þótt það fari fram burtséð hvort einstaklingurinn vilji það eða ekki. Í formlausu 
námi eru engir skilgreindir leiðbeinendur eða kennarar. Það er ekkert námsmat og 
engin fær gráðu eða viðurkenningu. Formlaust nám eru þær ályktanir sem við drög-
um af samtölum við fólk, af því að lesa bækur, blöð og sjá auglýsingaskilti. 

• Formlaust nám er ekki skipulagt
• Í formlausu námi er frjáls þátttaka
• Engir leiðbeinendur eða kennarar aðeins þátttakendur
• Ekkert námsmat
• Engin gráða

( Jeffs og Smith, 2009)
Verkfæri - Þrjár tegundir náms
Nú vitum við hvar nám fer fram en það er einnig hægt að nýta sér flokkana um 
þrjár tegundir náms sem aðferðir til að miðla þekkingu til unga fólksins. Segjum 
sem svo að við séum að glíma við mikla útlitsdýrkun hjá unga fólkinu þar sem 
merkjavörur eru allt sem skiptir máli. Við sem æskulýðsstarfsfólk gætum viljað hafa 
áhrif á þetta þar sem við vitum þær hættur sem geta fylgt of mikilli útlitsdýrkun 
eins og átröskunarsjúkdómar og einelti þar sem þeir sem eiga ekki efni á merkjavör-
um eru skilgreindir annars flokks. Við getum hugsað okkur þrjár leiðir til að nálgast 
þetta vandamál og náð til krakkana.
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1.  Aðferð formlegs náms - Við gætum fengið sérfræðing um 
málið, sálfræðing eða einhvern sem unga fólkið lítur upp til til 
að koma og halda fyrirlestur um útlitsdýrkun og áhrif fjölmiðla á 
ungt fólk. 

2.  Aðferð óformlegs náms - Við gætum búið til stráka- og 
stelpuklúbb þar sem fjallað væri um sjálfsmynd, útlitsdýrkun og 
fengið unga fólkið til að ræða saman um hvað þeim finnst um 
þessi mál, hvaða neikvæðu afleiðingar þau geta haft og hvernig 
hægt er að koma í veg fyrir þær.

3.  Aðferð formlaust náms - Við gætum líka markvisst hætt að 
hrósa útliti fólks og þegar einhver mætir í fínum fötum og farið 
að leggja áherslu á að hrósa verkum sem einstaklingar leysa og 
þegar þeir sína góða hegðun.

Svo er auðvitað hægt að fara áhrifaríkustu leiðina og hugsa fara 
allar leiðirnar og tækla þannig málið frá öllum mögulegum hlið-
um. Ótrúlegur árangur næst þegar við nálgumst verkefni með svo 
markvissum hætti.

Reynslunám
„Ég heyri og ég gleymi. Ég sé og ég man. Ég geri og ég skil.” 
Konfúsíus 500 árum fyrir krist.

Bandaríski heimspekingurinn John Dewey fjallaði mikið um 
reynslunám eða „learning by doing” aðferðafræðina í ritum sínum 
um skólastarf. Í reynslunámi er einstaklingurinn virkur þátttak-
andi í námi sínu en er ekki þiggjandi eins og nemandi sem situr 
og hlýðir á fyrirlestur ( Jóhanna, Ólafur Páll, 2010). En virkni í 
þessu samhengi er ekki aðeins að upplifa eitthvað sjálfur heldur 
þarf einstaklingurinn markvisst að vinna úr upplifuninni til þess 
að upplifunin verði að reynslu. Þessi úrvinnsla upplifana er kölluð 
ígrundun en ígrundun er eitt helsta verkfæri æskulýðsleiðbein-
endans.

Ígrundun
Við lærum ekki af reynslunni. Við lærum með því að vinna úr 
reynslunni - John Dewey
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Það er oft sagt um okkur Íslendinga að við séum lokuð þjóð sem 
er ekki mikið fyrir að ræða hlutina og hvað þá okkar eigin tilfinn-
ingar. Ég veit ekki hvort að þetta sé ástæðan fyrir því hversu lítið 
við eigum það til að ígrunda upplifanir okkar eða hvort við séum 
svona lokuð útaf því að við höfum ekki tamið okkur það í gegnum 
árin að vinna úr upplifunum okkar í gegnum samræður. Maður 
hefur þó tekið eftir því í gegnum ungmennaskipti við ungmenni 
annarsstaðar frá Evrópu að listin að ígrunda er unga fólkinu 
talsvert eðlislegri en íslenskum ungmennum. Við Íslendingar 
kunnum samt alveg að ígrunda og þekkja það allir sem hafa farið 
í bíó me vinum að um leið og myndin klárast eða í bílnum á 
leiðinni heim greinum við ekki aðeins myndina sem við horfðum 
á í sameiningu heldur einnig hvernig okkur leið á meðan á vissum 
atriðum stóð.
„ég var svo hræddur þegar vondi kallinn borðaði barnið”
„ég var svo mikið að vona allan tíman að þau mundu enda saman”
„tókuði eftir myndatökunni? mér þykir svo fallegt í París, ég verð 
að fara þangað einn daginn” 
Ég skora á ykkur að fylgjast með þessum umræðum sem eiga sér 
stað næst þegar þið komið úr bíó og hvað þá að reyna tala um 

Upplifun 
Barn í frístundaheimili tekur húfu með 
stórum dúsk af öðru barni og kastar í poll  
- Átti að vera fyndið

Ígrundun
Æskulýðsstarfsmaðurinn sest niður með 
barninu og ræða upplifunina, hvernig 
upplifði hitt barnið upplifunina, 
„svona hegðun er ekki í lagi hér”

Alhæfing
Barnið skilur að það sé ekki gaman að eiga 
blauta húfu og ömurlegt að vera skammaður

Beiting
Barnið sér barn með húfu með stórum dúski, 
stenst freistinguna að taka hana og kasta.

Við styðjum við nám og þroska einstaklings



60

eitthvað annað en myndina.
Ígrundun er einmitt þetta að fara í gegnum upplifun 
aftur í huganum og draga af henni lærdóm. 

Hvað gerðist?
Hvernig leið mér?
Hvað stóð uppúr?
Hvað mundi ég vilja gera öðruvísi?

Verkfæri - Ígrundun
Með því að beita ígrundun er hægt að draga lærdóm 
af flestum ef ekki öllum samskiptum og upplifun-
um sem við eigum í gegnum daginn. Ígrundun er 
forsenda náms og er það því hlutverk æskulýðsleið-
beinands að stuðla að ígrundun unga fólksins, fá 
það til að hugsa og greina þær upplifanir sem það 
upplifir í æskulýðsstarfinu. Hægt er að beita mörgum 
aðferðum til að fá ungt fólk til að ígrunda. Hægt er 
að setjast í hring og fá alla til að tjá sig hvernig þeim 
leið á meðan þau leystu verkefnið, hvernig þeim 
fannst verkefnið hafa gengið og hvernig þau upplifðu 
að öðrum leið á meðan á verkefninu stóð. Hægt er 
að taka frá tíma svo allir geti ígrundað í dagbækur, 
teiknað mynd eða skapað andrými fyrir fólk til að 
hugsa að loknum verkefnum. Þeim mun vanari sem 
hópurinn er að ígrunda þeim mun minna umstang 
þarf að vera á ígrunduninni en gott er að byrja með 
að styðja vel við þátttakendur og gefa þeim skýr 
fyrirmæli eins og að teikna mynd af eitthverju sem 
þau sáu í ferðalaginu. Til þess að ákveða hvað þau 
vilja teikna þurfa þau að heimsækja minninguna í 
huganum og velta henni fyrir sér og við það á sér 
ígrundun stað.

Reynslunámshringurinn
David A. Kolb bandarískur uppeldis- og menntun-
arfræðingur setti ferli reynslunáms í mjög gagnlegt 
líkan en hann setti ferlið upp sem spíral sem endur-
tekur sig aftur og aftur.
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Upplifun
Hópur af ungu fólki skipuleggur og heldur tónleika.

Ígrundun
Hópurinn sest niður að loknum tónleikum og ræðir hvernig þeim 
fannst hafa gengið, hvernig þeim leið og hvað stóð uppúr.

Alhæfing
Hópurinn dregur lærdóm af því sem hefði mátt fara betur.

Beiting
Hópurinn heldur aftur tónleika en nýtir sér þá reynslu sem varð 
til í fyrra skiptið.

Eins og sjá má í þessu dæmi er það eðli reynslunámsins að beita 
nýju þekkingunni og við það verður til ný upplifun og þannig 
gengur það hring eftir hring. Allt of algengt er að við gefum 
okkur ekki tíma til að ígrunda þær athafnir sem við tökum okkur 
fyrir hendur. Við önum úr einu verkefni í annað án þess að staldra 
við og brennum við okkur þannig á sömu hlutunum aftur og 
aftur. Ef við munum aðeins einn hlut úr þessum kafla þá er það að 
„upplifun verður ekki reynsla nema hún sé ígrunduð”. Burt séð frá 
hvaða aðferð við notum til að nálgast nám og þroska unga fólksins 
förum við langt með að enda öll verkefni og viðburði á samtali 
við unga fólkið þar sem farið er yfir hvernig þeim fannst ganga og 
hvað þau taka úr ferlinu.

9 Þrep æskulýðsstarfs



63

HVAÐ?
SKUGGA
STJÓRNANDINN
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Nú þegar búið er að fara yfir markmiðin með æskulýðsstarfinu 
og leiðirnar sem eru farnar til að ná þeim er kominn tími til að 
fara beint í praktíkina. Hvað er það sem æskulýðsstarfsmenn 
gera dags daglega í vinnunni? Hvernig byggir maður upp fag-
legt æskulýðsstarf? 
Æskulýðsstarf er auðvitað af öllum toga og ekki til nein ein 
formúla af því hvað æskulýðsstarfsmenn gera. Í næstu þremur 
köflum verður samt reynt að draga saman samnefnara í æsku-
lýðsstarfi og leiðir sem geta stutt við æskulýðsstarf af ýmsum 
toga. Tekin verða dæmi um aðferðir, verkfæri og verkefni sem 
hafa reynst vel.
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Þrátt fyrir að æskulýðsstarf geti farið fram hvar sem er, úti og inni, 
í kjöllurum og köstulum, þá þarf að hafa nokkra hluti í huga svo 
aðstaðan vinni með starfinu en ekki gegn því. Númer eitt, tvö og þrjú 
er að skapa andrúmsloft og stemningu þar sem unga fólkinu líður vel 
og það upplifir sig öruggt. Margrét Sigurðardóttir, sem ég hef vitnað 
í áður í þessari bók, var minn fyrsti yfirmaður í æskulýðsstarfi þegar 
ég fékk vinnu í félagsmiðstöðinni Selinu á Seltjarnarnesi. Hún er að 
mínu mati einn mesti sérfræðingurinn í að skapa góða menningu í 
hópum og byggja upp faglegt og afslappað starf þar sem öllum líður 
vel. Hennar nálgun er afar einföld og byrjar hún á einfaldri spurningu:
Hvar líður þér best?

Þessarar spurningar hefur hún spurt starfsfólkið sitt, unga fólkið og 
annað æskulýðsstarfsfólk þegar hún heldur námskeið og fyrirlestra. Ég 
reikna með að þú lesandi góður sért búinn að svara henni í huga þér 
og myndi ég giska á að svarið hafi verið „heima“, það er allavega mín 
reynsla af því þegar þessarar spurningar er spurt að 9 af hverjum 10 
svara að þeim líði best heima.
Vitandi það að fólki líður best heima hjá sér setti Margrét sér mark-
mið með starfinu að það væri heimilislegt. Athugið að ég segi starfið 
en ekki bara starfsstöðin, það að starfið sé heimilislegt þýðir ekki bara 
að kaupa gömul og heimilisleg húsgögn og innrétta aðstöðuna eins og 
heimili. Það þýðir líka að samskipti, ákvarðanataka og virðing sé eins 
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og maður vill hafa heima hjá sér. Æskulýðsstarfið er eign krakkanna líkt og heimili 
og eiga þau að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og hlutunum sem eru í æsku-
lýðsstarfinu enda eru þetta hlutirnir þeirra alveg eins og heima hjá þeim.

Aðstaðan
Ég ætla auðvitað ekki að alhæfa en mín reynsla er sú að æskulýðsstarf fær oftast 
úthlutað afgangsrými eins og kjallara og öðrum gluggalausum rýmum. Þar að auki 
er oft mikið „action“ í kringum starfið og margt í gangi í einu, hlutir dreifast hingað 
og þangað svo oft ríkir mikil óreiða á starfsstöðunum. Starfsfólkið setur svo áhersl-
una á innra starfið, er á fullu á skipuleggja og framkvæma verkefni með krökkunum 
og lítur á uppbyggingu húsnæðisins og góða umgengni sem aukastærð. Þetta er 
auðvitað ekki góður hugsunarháttur þar sem við þekkjum það frá heimili okkar að 
okkur líður ekki vel þegar allt er í óreiðu. Við forðumst jafnvel að eyða tíma heima 
hjá okkur þegar allt er í drasli, draslið á það líka til að drepa hvatann til að ganga frá 
jafn óðum og bera virðingu fyrir húsinu okkar. Þetta á auðvitað líka við í æskulýðs-
starfinu að góð umgengni og gott skipulag á húsinu stuðlar að vellíðan allra, bæði 
starfsfólks og ungmenna. Ef húsnæðið er hreint og vel skipulagt gefur það frá sér 
betri strauma og fólk á það til að vilja vera þar lengur og slappa af. Þegar allt er 
hreint og fínt sjá einstaklingarnir líka frekar þegar þeir drasla til og eru líklegri til 
að ganga frá eftir sig. Til að stuðla að því að unga fólkið læri að ganga frá eftir sig er 
mjög mikilvægt að allt eigi sér sinn stað þar sem hægt er að ganga að hlutunum og 
skila þeim svo þegar búið er að nota þá. 
Þetta er auðvitað allt „common sense“ en það er samt merkilegt hvað við eigum það 
til að setja þetta aftarlega í forgangsröðina. Ég skora líka á ykkur að ræða við unga 
fólkið sem tekur þátt í starfinu hjá ykkur um aðstöðuna og umgengni og sjá hvort 
þeim finnist þessi hlutir skipta jafn litlu máli og við eigum til að geta okkur til um.

Tæki og tól
Það fer auðvitað eftir markhópnum hvaða tæki og og tól henta hvers kyns æsku-
lýðsstarfi en það eru þó nokkrir hlutir sem vert er að hafa í huga. Ég fékk vissa 
hugljómun í heimsókn í Happi sem er ungmennahús í Helsinki. Happi er risa-
stórt ungmennahús með tveimur hljóðupptökuverum, myndlistaraðstöðu, tveimur 
ljósmyndastofum, útvarpshljóðveri, leikhúsi, gróðrarstöð og svona mætti endalaust 
áfram telja. Eftir að hafa gengið í gegnum húsið með hópi af ungmennum tókum 
við ígrundun um hvað hafði staðið upp úr og hvað þau myndu taka með sér heim. 
Það voru helst tveir hlutir sem stóðu upp úr að mínu mati eftir að hlusta á krakk-
ana fara yfir sína upplifun. Í fyrsta lagi þá höfðu allir herbergi í húsinu sem þeir 
hefðu viljað vera lengur í. Þessi herbergi voru mismunandi eftir áhugasviði hvers 
og eins. Í öðru lagi var að þrátt fyrir að við værum ekki með þessa risaaðstöðu og 
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öll þessu fínu tæki í félagsmiðstöðinni sem við komum frá þá eigum við samt sem 
áður ágætisgræjur til að gera svona 70% af því sem hægt er að gera í Happi. Helsti 
munurinn á stöðunum tveimur var að okkar græjur eru allar inni í kompu og eru 
dregnar fram þegar á að fara að nota þær.
Lærdómurinn sem ég dró af þessu var að húsnæðið getur haft mjög hvetjandi áhrif 
á skapandi starf. Það að hafa herbergi innréttuð með vissan tilgang í huga hefur 
aðdráttarafl á alla sem hafa áhuga á verknaðnum. Í stað þess að vera alltaf að kynna 
hvað er í boði í æskulýðsstarfinu, ættum við að gera það sýnilegt og aðlaðandi því 
það vekur áhuga og virkar hvetjandi á unga fólkið til að nota tækin og tólin sem eru 
til. 
Þegar ég fór að hugsa gagnrýnið um félagsmiðstöðina sem ég starfa í eftir ferðina 
þá fór ég að hugsa mér ef ég myndi leiða sama hóp í gegnum aðstöðuna hjá mér, 
í hvaða herbergjum myndu þau vilja eyða meiri tíma í? Hvaða hlutir eru sýnilegir 
og aðlaðandi og draga þannig unga fólkið að? Niðurstaða mín var að þeir hlutir 
sem eru hvað mest sýnilegir eru billiardborð, fótboltaspil, pílukast, sjónvörp og 
leikjatölva sem er oftast með fótboltaleik í gangi. Þetta er í raun það sama og er í 
boði á sportbörum út um allan heim. Það er mjög þröngur markhópur sem sækir 
slíka staði og eru það oftast karlmenn með áhuga á íþróttum. Þetta þótti mér mjög 
áhugavert því þetta er oft einmitt sá markhópur sem eyðir mestum tíma í opnu 
starfi hjá okkur í félagsmiðstöðinni. 

Ef við drögum þetta saman þá skiptir útlit og umgengni starfsstaðarins miklu máli 
þegar kemur að því að draga að ungt fólk. Mikilvægt er að rýmin á staðnum séu 
fjölbreytt og að þau hvetji til verkefna og hafi í raun mjög skýran tilgang sem höfðar 
til áhugasviðs mismunandi einstaklinga svo þú endir ekki með mjög einsleitan 
markhóp sem nýtir sér starfið.

Öruggt og hvetjandi andrúmsloft
Það er ákaflega mikilvægt að æskulýðsstarf sé alltaf með á hreinu fyrir hvað það 
stendur, bæði almennt eins og fram kemur í fyrstu þremur köflum þessarar bókar en 
einnig hvaða gildi hver starfsstaður setur sér. Í Selinu höfum við haft gildin „Allir 
flottir“ síðastliðin ár og er þetta setning sem við segjum oft og reglulega. Krakkarnir 
hafa einnig byrjað að tileinka sér þennan frasa og dugar oftast að segja „hey, það eru 
allir flottir!“ við einstaklinga sem eru farnir að tala illa um aðra eða sýna neikvæða 
samskiptahegðun.
Til þess að æskulýðsstarf nái að uppfylla frumskyldur sínar um að gefa öllum 
tækifæri til að blómstra þarf andrúmsloftið að vera öruggt, jákvætt og hvetjandi. 
Neikvætt og ögrandi andrúmsloft vinnur gegn skapandi starfi þar sem einstaklingar 
hætta að koma með hugmyndir eða gefa af sér af ótta við að gefa færi á sér og vera 
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teknir fyrir. En hvernig sköpum við þetta jákvæða 
andrúmsloft?

Við byrjum á okkur sjálfum
Æskulýðsstarfsmenn eru algjörir lykilleikmenn í 
æskulýðsstarfinu enda miklar fyrirmyndir fyrir unga 
fólkið sem tekur þátt í starfinu. Eins og fram kom í 
6. kafla þá lærir unga fólkið heilmikið með óform-
legu námi, þessir ungu einstaklingar að mótast á 
árunum sem þeir eru hjá okkur í starfinu og eru því 
sífellt að læra nýja hluti og fylgja fordæmum annarra. 

• Við æskulýðsstarfsmennirnir eigum að vera 
jákvæðir og áhugasamir um alla einstaklinga í 
starfinu og gera okkar allra besta við að finna 
styrkleika hvers og eins, alveg óháð því hversu 
krefjandi þeir geta reynst í samskiptum. Þegar 
við höfum fundið jákvæða hluti í fari í einstak-
lingsins eigum við að styðja við þá og hjálpa 
þeim að rækta upp samskiptahæfni sína. 

• Við eigum að læra nöfnin á einstaklingunum í 
starfinu hjá okkur og finna leiðir til að auðvelda 
okkur að gera það, búa til myndabanka, lista og 
nota allt sem okkur dettur í hug til að læra nöfn-
in. Nöfn eru lykillinn að einstaklingunum og 
eins fáránlegt og það hljómar þá er fátt sem okk-
ur líkar jafn vel við og að heyra einhvern ávarpa 
okkur með nafni. Það myndar sterk tengsl og 
skapar nánd.

• Við eigum að sýna almenna kurteisi, bjóða góð-
an daginn, horfa í augu fólks, lágmarka blótsyrði 
og aldrei að tala illa um nokkurn mann.

• Við eigum að vera dugleg að hrósa einstak-
lingunum þegar þeir standa sig vel, þegar þeir 
sýna jákvæða hegðun, koma með hugmyndir, 
hjálpa til og svo framvegis. Athugið að hér 
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er mikilvægt að við eigum að nota hrós til að 
magna upp jákvæða hegðun. Það vinnur ekki 
með okkur að ofnota hrós eða hrósa þegar 
einstaklingar hjálpa ekki til og eru slæmir í 
samskiptum, þá erum við bara líklegri til að vera 
að magna upp neikvæða hegðun. Við hrósum 
fyrir það jákvæða sem fólk gerir, ekki fyrir hluti 
eins og útlit, föt eða flottu tækin sem krakkarnir 
eiga. Þegar við gerum það erum við að ýta undir 
útlitsdýrkun unga fólksins og veraldlegar þarfir 
þeirra í fallega hluti. Það gleymist líka oft þegar 
við hrósum einstaklingi fyrir flotta úlpu að það 
eru kannski aðrir sem heyra hrósið og verða 
meðvitaðir um að þeir eiga ekki jafn flotta úlpu 
og þannig sköpum við enn meiri pressu á þessa 
ungu einstaklinga sem nú þegar eru undir mik-
illi pressu frá markaðsöflunum og samfélaginu í 
heild sinni.

Rammar og æfingar
Nú þegar við erum komin með allt okkar á hreint er 
mikilvægt að hugsa hvernig hægt er að beita öðrum 
leiðum til að hafa áhrif á andrúmsloftið og jákvæð 
samskipti unga fólksins. Hér er lykilatriði að hafa 
í huga að samskiptafræðsla er verkefni sem lýkur 
aldrei. Við þurfum sífellt að vera að skerpa á söginni 
og þjálfa okkur í samskiptum. Eins og rætt var fyrr 
í bókinni þá skiptir ekki máli hvort þú sért atvinnu- 
eða áhugamaður í fótbolta, þú byrjar alltaf á að æfa 
grunninn og það á líka við um samskipti að við erum 
aldrei útskrifuð frá því að þjálfa þau.

• Þegar kemur að samskiptum er mikilvægt að við 
sem berum ábyrgð búum til skýran ramma utan 
um þau, hvað má og hvað má ekki. Slíkur rammi 
skapar öryggi fyrir þá sem eru veikir fyrir og 
hægt er að nota hann til að kenna unga fólkinu 
hvaða samskiptum við beitum í æskulýðsstarfinu. 
Mikilvægt er að vera alltaf á tánum því ungt fólk 
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er sífellt að reyna hvort hægt sé að minnka rammann. Hér er ekki verið að tala 
um að skamma allt og alla heldur einfaldlega að benda einstaklingnum sem fer 
yfir strikið á að „svona tölum við ekki í æskulýðsstarfinu okkar“. 

• Byrjum verkefni og hópavinnu á ísbrjótum sem snúa að jákvæðum samskipt-
um. Til er endalaust af skemmtilegum leikjum sem þjálfa jákvæð samskipti. 
Við eigum að vera óhrædd við að tala um að við séum þjálfarar unga fólksins í 
jákvæðum samskiptum og tala um mikilvægi þess að vera góður í samskiptum, 
bæði fyrir æskulýðsstarfið og þegar við ætlum að ná árangri í lífinu. Eitt dæmi 
um einfalt verkfæri sem ég nota mikið til að byrja hópastarf er að allir standa 
í hring og einn af öðrum segir: „Góðan daginn, ég heiti Ari og ég borðaði 
Cherrios í morgunmat“. Þá svara allir „Góðan daginn Ari!!“. Bara við þessa 
litlu kjánalegu æfingu eru allir farnir að tala saman og sýna jákvæð samskipti, 
læra nöfnin og nota þau. 

• Skipuleggjum reglulega samskiptafræðslu með unga fólkinu okkar, fáum 
inn flotta fyrirlesara eða sjáum um fræðsluna sjálf. Hér er ég ekki að tala um 
fræðslu þar sem talað er um neikvæð samskipti og skaðsemi þeirra. Fræðslan 
sem ég á við er í raun meira eins og þjálfun þar sem talað er um mikilvægi 
jákvæðra samskipta og hverju þau skila. Talað er um hvernig maður er jákvæð-
ur í samskiptum og farið í æfingar og leiki sem snúast um jákvæð samskipti. 
Markmiðið er að búa til jákvæða leiðtoga innan hópsins sem vinna markvisst 
að því að skapa jákvæða stemningu. Í hópi þar sem allir eru kurteisir, hrósa og 
sýna hver öðrum áhuga þrífast engin neikvæð samskipti. Jafningjafræðsla er 
gott dæmi um velheppnaða samskiptafræðslu þar sem þjálfaðir eru upp sterkir 
jákvæðir leiðtogar innan hópsins sem fræða svo annað ungt fólk um mikil-
vægi jákvæðra samskipta, sýna jákvæð samskipti og eru öðru ungu fólki góðar 
fyrirmyndir.

Þegar við náum þeim markmiðum að gera æskulýðsstarfið jákvætt, öruggt og 
hvetjandi erum við að stuðla að aukinni þátttöku ungs fólks og styðja hópana við að 
komast á framkvæmdastig með lágmarksátökum á leiðinni.
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Mikið hefur verið rætt um það síðastliðin misseri í æskulýðsstarfi að 
með tilkomu nýrrar tækni og endalausra afþreyingarmöguleika ungs 
fólks hafi hallað mjög á þátttöku í starfinu. Unga fólkið talar jafnvel 
sjálft um að það standi nú frekar frammi fyrir því vandamáli að hafa 
ekki nægan tíma í sólarhringnum heldur en að það eigi í erfiðleikum 
með að finna sér eitthvað til að gera.
Þetta þýðir þó ekki að æskulýðsstarf eigi minna erindi við unga fólkið 
heldur en áður fyrr þar sem sú afþreying sem stendur ungu fólki til 
boða er alls ekki öll af þeim meiði að vera jákvæð og uppbyggjandi 
fyrir það. Unga fólkið er að stórum hluta óvirkt þegar það starir á skjái 
af öllum stærðum og gerðum.
Þessi nýi raunveruleiki setur einungis þær kröfur á æskulýðsstarf að 
það sé í auknum mæli verkefnamiðað. 

Verkefnamiðað æskulýðsstarf
Í verkefnamiðuðu æskulýðsstarfi eru verkefni og viðburðir í öndvegi 
þar sem hópar sameinast um að hrinda verkefnum í framkvæmd eða 
skipuleggja viðburði. Unga fólkið er virkt í starfinu í stað þess að mæta 
bara í húsnæði og hanga.
Það má í raun segja að ferlið sé að nokkru leyti öfugt við það sem áður 
tíðkaðist. Eldra ferlið, sem virkar þó oft enn, var að hafa spennandi 
afþreyingarmöguleika á starfsstaðnum þar sem einstaklingar komu 
til að spila billiard, borðtennis, í leikjatölvum og fleira. Æskulýðs-
starfsmaðurinn nálgaðist svo unga fólkið í gegnum leikinn, myndaði 
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samband og áður en langt um leið var unga fólkið búið að skipuleggja billiardmót 
fyrir allan skólann. 
Í verkefnamiðuðu æskulýðsstarfi er aðferðin að skapa fjölbreyttan vettvang þar 
sem unga fólkið getur komið með hugmyndir að verkefnum og viðburðum og 
hrint þeim í framkvæmd. Í gegnum verkefnin eru svo mynduð tengsl, unga fólk-
ið fyllir starfsstaðinn af lífi og nýtir sér afþreyinguna sem í boði er fyrir og eftir 
fundi. Gagnrýni á verkefnamiðað æskulýðsstarf er oft skortur á frjálsum leik og 
frumkvæði unga fólksins. Það er réttmæt gagnrýni á daglegt líf barna að frjálsi 
leikurinn og svigrúm fyrir ímyndunaraflið er á undanhaldi. Staðreyndin er þó sú að 
með breyttu samfélagsmynstri þar sem báðir foreldrarnir, afinn og amman eru öll 
á vinnumarkaðnum, þurfa að sinna sínum áhugamálum og líkamsrækt, er komin 
aukin krafa um að börn séu í umsjón fullorðins fagfólks í innihaldsríku starfi. Í slíku 
samfélagi þýðir þó lítið að frístundaheimili t.d. hrúgi öllum börnunum saman og 
ætlist til að þau leiki sér í frjálsum leik. Mörg börnin eru ekki þarna á eigin forsend-
um ásamt því að erfitt er að leyfa ímyndunaraflinu að leika frjálsu innan um allan 
þann fjölda af börnum sem eru saman í hópum á slíkum stöðum. Einnig þýðir lítið 
fyrir félagsmiðstöðvar, svo annað dæmi sé tekið, að eiga allskyns afþreyingartæki og 
verkfæri og ætlast til að unga fólkið nýti sér aðstöðuna alla daga. Unglingar í dag 
eiga margir hverjir flottari græjur heima hjá sér heldur en í félagsmiðstöðinni og 
fyrir þá sem ekki eru félagslega sterkir getur það verið stórt skref út fyrir þæginda-
hringinn að gefa færi á sér með því að fara í félagsmiðstöðina og hitta aðra krakka.
Hlutverk æskulýðsstarfsmannsins í þessu breytta landslagi er að búa til hópa, 
klúbba, verkefni, hugmyndafundi, nefndir og ráð þar sem ungt fólk getur ákveðið að 
koma á eigin forsendum í verkefni sem höfða til þeirra áhugasviðs. Þegar unga fólk-
ið er svo búið að taka meðvitaða ákvörðun um að taka þátt í verkefni, hóp eða nefnd 
þá er það hlutverk æskulýðsstarfsmannsins að hafa starfið ekki of niðurnjörvað þar 
sem unga fólkið þurfi ekki að hugsa eða taka ákvarðanir. Starfið á að vera rammi 
utan um hugmynd þar sem lokaútkoman er jafnvel óljós. Þegar unga fólkið mætir 
er farið í að búa til hóp og skapa jákvæða menningu innan hópsins. Þegar hópurinn 
er svo búinn að myndast og kominn á framkvæmdastig er hægt að kasta hugmynd-
um á milli hvernig útkoma verkefnisins á að vera og hvaða leiðir sé best að fara að 
útkomunni. Þannig verður verkefnið skapandi hugarsmíð unga fólksins sem þarf að 
vera virkt og beita ímyndunaraflinu, skipulagsfærni og jákvæðum samskiptum. Það 
ber þó að nefna að ekkert eitt líkan virkar á alla hópa og er gott að hafa þátttöku-
stiga Roger Harts í huga þar sem hóparnir eru komnir mislangt upp stigann og þarf 
æskulýðsstarfsmaðurinn að mæta unga fólkinu mis neðarlega í stiganum og styðja 
við það að fikra sig upp stigann. Markmiðið er alltaf að lóðsa hópnum og einstak-
lingunum svo þeir geti að lokum staðið á eigin fótum. Æskulýðsstarfsmaðurinn, 
þrátt fyrir að vinna að því að unga fólkið sjái um að gera allt sjálft, er aldrei óvirkur, 
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hann þarf alltaf að vera á tánum, lesa hópinn, vita hvenær hann 
á að stíga inn í og vera með góða yfirsýn um verkefnið og hver 
næstu skref eru í því. Æskulýðsstarfsmaðurinn þarf að vinna sem 
skuggastjórnandi.

Skuggastjórnandi
Skuggastjórnandi er hugtak sem ég hef notað síðastliðin ár til 
að reyna að lýsa hlutverki æskulýðsstarfsfólks í viðburða- og 
verkefnastjórnun. Þegar ég var í námi í tómstunda- og félags-
málafræði við Háskóla Íslands árin 2010-2013 var mjög ítarleg 
og góð kennsla í verkefna- og viðburðastjórnun. Kennslan á þeim 
tíma byggðist á námsbókum úr almennri verkefna- og við-
burðastjórnun þar sem aðaláherslan var á skipulag og ferlið út frá 
augum verkefnastjórans. Það sem mér fannst vanta í kennsluna og 
ég þekkti svo vel af því að starfa í félagsmiðstöð var það hvernig 
maður stýrir verkefnum með ungu fólki þar sem markmiðið er að 
virkja ungmennin til þátttöku og stuðla að aukinni hæfni þeirra 
sem taka þátt. Æskulýðsstarfsfólk er nefnilega ekki bara verk-
efna- og viðburðastjórar, við erum skuggastjórnendur sem notum 
verkefni og viðburði sem leið til að stuðla að námi hjá ungu fólki.

Skuggastjórnandi er ábyrgðaraðili með verkefni. Hann hefur 
yfirumsjón með því en leiðbeinir öðrum verkefnastjórum við að 
framkvæma verkefnið. 

Þessa skilgreiningu á skuggastjórnandanum bjó ég til árið 2013 til 
að reyna að bæta við þessu auka lagi á hlutverk verkefnastjórans. 
Hlutverk okkar er ekki aðeins að skipuleggja verkefni og sjá til 
þess að þau gangi upp heldur vinnum við einu lagi ofar þar sem 
okkar hlutverk er að virkja ungt fólk til að skipuleggja og fram-
kvæma verkefni á eigin forsendum. Okkar hlutverk er að búa til 
ramma og vettvang þar sem ungt fólk kemur saman með eigin 
hugmyndir og framkvæmir á eigin forsendum. Við erum þjálf-
arar ungmennanna í þeim skilningi að við mætum þeim þar sem 
þau eru stödd og höfum það markmið að gera þau hæfari í hvert 
sinn sem þau taka þátt í verkefni á okkar vegum og geta þannig 
verið virkari þátttakendur. Markmið skuggastjórnandans er að 
þurfa ekki að gera neitt. Skuggastjórnandi er því einn af þeim fáu 
starfsmönnum sem standa sig best þegar þeir eru ekki að gera 
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neitt. Þetta þýðir auðvitað ekki að skuggastjórnandinn sé óvirkur, hann þarf alltaf 
að vera virkur og vita hvenær á að stíga inn í en best gengur þegar hann þarf aldrei 
að skipta sér af verkefnunum. Hlutverk skuggastjórnandans er ekki að koma með 
svörin heldur að spyrja réttu spurninganna og styðja þannig við unga fólkið til að 
finna svörin sjálft. Til að spyrja réttu spurninganna þarf skuggastjórnandinn að hafa 
yfirgripsmikla þekkingu á verkefninu en hann þarf einnig að búa yfir mikilli þolin-
mæði og sitja á skoðunum sínum en þannig skapar hann svigrúm fyrir unga fólkið 
til að læra með því að prófa sig áfram. Eitt helsta verkfæri skuggastjórnandans er 
ígrundun og spurningar, í gegnum spurningarnar hjálpar hann þátttakendunum 
að vinna úr upplifun sinni og skapa reynslu sem þeir geta byggt á fyrir næstu skref. 
Annað verkfæri sem skuggastjórnandinn nýtir sér kallast sjónræn stjórnun (e. visual 
management system).

Sjónræn stjórnun (e. visual management system)
Sjónræn stjórnun snýst um að halda utan um verkefni með sjónrænum hætti. Við 
lifum á tímum þar sem flest okkar samskipti og vinna fer fram í tölvunni í formi 
texta, tölvupósta og excel-skjala. Ólíkt smiðnum sem tekur hrúgu af spýtum og 
byggir úr þeim hús fáum við sjaldan tilfinningu fyrir því hvað við höfum áorkað 
yfir vinnudaginn þar sem það fór jafnvel allt fram í símtölum eða tölvuvinnu. Þessi 
skortur á jákvæðri endurgjöf úr umhverfinu hefur oft útbrennandi áhrif á þá sem 
taka þátt í verkefnum þar sem þeir eru þreyttir og búnir að vinna eins og hamstrar 
á hjóli án þess að sjá sjónrænan árangur. Sjónræn stjórnun snýst einmitt um að 
taka öll þessi litlu verkefni og setja þau sjónrænt fram í „raunveruleikanum“ þar 
sem næst góð yfirsýn um verkefnið, stöðu einstakra verka í því og framvindu þess. 
Sjónræn stjórnun snýr þó ekki einungis að því að fá jákvæða endurgjöf af framvindu 
verkefna því þegar verkefnin eru komin lið fyrir lið upp á vegg eru þau komin úr 
huga verkefnastjórans þannig að allir geta komið að verkefninu og axlað ábyrgð á 
vissum verkþáttum, leyst þá og sýnt framvinduna á veggnum. 
Til eru ótal mörg sjónræn stjórnunarkerfi og er markmiðið hér ekki að búa til tæm-
andi lista af því sem er í boði heldur aðeins að útskýra hugmyndafræðina og koma 
með dæmi um notkun á verkfærunum.

Hugarkort
Hugarkort er frábært verkfæri til að teikna upp viðburð eða verkefni í hóp. Hægt 
er að gera hugarkort eins fjölbreytt og þau eru mörg en einfaldasta leiðin er að 
gera stóran hring á miðju blaðs með nafni verkefnisins. Tökum dæmi um jólaball í 
grunnskóla sem skipulagt er með nemendaráði. 
Þegar búið er að gera hring með „Jólaball“ í miðjunni er hópurinn spurður: „Hverj-
ir eru helstu hlutirnir sem við þurfum að gera til að láta þetta jólaball verða að 
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veruleika?“ Þá kastar hópurinn fram alls konar hugmyndum: 
„skreyta“, „fá hljómsveit“, „kaupa veitingar“, „auglýsa“. Hægt er 
að skrifa atriðin beint sem „undirblöðrur“ út frá miðjublöðrunni. 
Þegar búið er að kasta öllu fram er hvert atriði fyrir sig skoðað 
sérstaklega og athugað hvort það séu einhver minni verkefni sem 
fylgja hverju þeirra stærri. Sem dæmi má nefna þá verður „skreyta“ 
að verkefnunum „ákveða skreytingar“, „finna hvaða skreytingar 
eru til“, „kaupa skreytingar sem vantar“, „kaupa límband og 
kennaratyggjó“ og svo að lokum „að skreyta“. Ein ábending sem 
ég er farinn að nota þegar ég notast við hugarkort er að gera strax 
þrjár undirblöðrur sem heita „undirbúningur“, „framkvæmd“ og 
„frágangur“. Þetta gefur strax mynd af verkefninu sem ferli og 
eykur líkurnar á því að frágangurinn verði ekki aukastærð eins og 
oft þegar verkefni eru skipulögð.
Helsti kosturinn við hugarkort er hversu góða yfirsýn þau gefa og 
hversu auðveldlega er hægt að skipuleggja viðburð í hóp. Hægt er 
að nota ýmis forrit til að búa til hugarkort en að mínu mati virkar 
best að nota blöð og blýanta og hengja hugarkortin svo upp á 
vegg.
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Aðgerðarlistar
Aðgerðalistar, tossalistar eða „todo“-listar eru eflaust 
mest notuðu sjónrænu stjórnunarverkfærin. Að-
gerðalistar í sinni einföldustu mynd eru tékkbox 
og aðgerðir skrifaðar upp á töflu. Aðgerðalistar eru 
einstaklega áhrifaríkir þar sem allir þekkja þá og 
hafa reynslu af því að nýta sér þá. Þegar búið er að 
teikna upp verkefni í hugarkort er hægt að taka allar 
aðgerðirnar sem þarf að gera til að framkvæma verk-
efnið og setja upp á töflu í formi aðgerðalista. Hægt 
er að gera aðgerðalista ítarlegri með því að bæta við 
flokkum á hverja aðgerð. Dæmi um flokka sem hægt 
er að bæta við er: „Skilafrestur“, „Ábyrgðaraðili“, 
„Flokkur“ og „Staða“. Þó eru til fjölbreyttari útfær-
slur af þessum dæmigerða aðgerðarlista sem eru sjón-
rænni og gefa þátttakendum meiri tilfinningu fyrir 
framvindu verkefnisins.

SCRUM tafla - Todo, doing, done.
Scrum-töflur hafa verið að ryðja sér til rúms innan 
verkefnastjórnunar. Þær spruttu fram í hugbúnaðar-
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geiranum en hafa verið teknar upp af öðrum geirum vegna þess hve 
góðar þær eru við að sýna verkefni sjónrænt og stöðu hvers verkferils 
fyrir sig. Scrum-tafla í sinni einföldustu mynd eru þrír dálkar, „Ólok-
ið“, „Í vinnslu“ og „Lokið“. Scrum-töflur vinna vel með hugarkortum 
þar sem viðburðir eru teiknaðir upp í hugarkort. Hver verkferill er 
svo brotinn niður í aðgerðir og allar aðgerðirnar færðar inn í Scrum-
-töfluna undir „Todo“. Ágætis ráð þegar unnið er með Scrum-töflur 
er að allar aðgerðir byrji á sagnorði þar sem hver aðgerð á að vera 
það einföld að hún feli í raun aðeins í sér einn hlut sem á að gera. 
Þegar einstaklingur ákveður svo að ráðast í aðgerð færir hann hana í 
„Doing“-flokkinn og merkir jafnvel aðgerðina með nafninu sínu svo 
sá sem hefur yfirumsjón með verkefninu geti vitað hver er ábyrgur 
fyrir hvaða aðgerð. Þegar búið er að ljúka við aðgerðina er hún svo 
færð í „Done“ flokkinn. Hægt er að gera Scrum-töflur með mun fleiri 
flokkum þar sem aðgerðir eru t.d. flokkaðar nánar eftir nefndum eða 
ábyrgðaraðilum. Stundum eru t.d. skemmtinefndir, skreytingarnefndir 
eða markaðsnefndir sem koma að viðburðum og er þá hægt að búa 
til sér „Todo“-flokka fyrir hverja nefnd. Hægt er að fá frábær Scrum-
-forrit á netinu og mæli ég með Trello.com en það er einfaldur og frír 
hugbúnaður fyrir Scrum-töflur þar sem hægt er að gera aðgerðalista, 
dagsetja verkefni og setja inn viðhengi. Ég mæli þó alltaf með að 
notast við töflur og post-it miða þegar maður vill notast Scrum-töflur 
með hópi einstaklinga sem eru að vinna verkefni saman.

Við skuggastýrum verkefnum
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Gantt töflur
Gantt-töflur eru nefndar í höfuðið á Henry Laurence Gantt en 
hann var bandarískur verkfræðingur sem verkefnastýrði stórum 
verkefnum í kringum aldamótin 1900. Gantt-töflur eru góðar 
að því leyti að með notkun þeirra útbýr maður tímaramma um 
verkefnið og einstaka verkþætti innan þess. Hópurinn fær því 
upplýsingar um hvenær hann þarf að vera byrjaður að vinna að 
verkefninu til að ná að klára það fyrir áætluð verklok. Einnig sést 
með Gantt-töflunni hvaða verkefni er hægt að vinna samhliða 
og hvaða verkefni eru hluti af verkefnakeðjum en það eru verk-
þættir sem ekki er hægt að vinna fyrr en öðrum verkþáttum fyrr 
í keðjunni er lokið. Þannig er hægt að raða verkefninu upp með 
það markmið að byrjað sé á verkefnum sem eru hluti af verkefna-
keðjum. Gantt-töflur og hugarkort vinna vel saman þar sem hægt 
er að teikna upp alla verkþætti sem snúa að verkefni í hugarkorti 
og færa þá svo yfir í Gantt-töflu sem sýnir tímalínu verkefna og 
hvenær hefjast þarf henda við einstaka þætti verkefnisins. Hægt er 
að nota Gantt-töflur yfir löng verkefni þar sem hver dálkur táknar 
mánuð en einnig er hægt að nýta sér Gantt-töflur yfir styttri verk-
efni þar sem hver dálkur táknar daga eða klukkustundir.
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Áherslan er á ferlið en ekki útkomuna
Það má í raun draga saman helsta muninn á ver-
kefnastjóra og skuggastjórnanda að aðaláherslan 
hjá verkefnastjóra er útkoma verkefnisins á meðan 
áherslan hjá skuggastjórnandanum er á ferlið og nám 
þeirra sem taka þátt í verkefninu. Það getur reynt 
mikið á skuggastjórnandann að leyfa unga fólkinu 
sem tekur þátt að taka ákvarðanir, sem hann veit 
jafnvel að séu ekki besta leiðin til að framkvæma ver-
kefnið, og leyfa ungmennunum stundum að brenna 
sig þegar þau sinna ekki þeim verkefnum sem þau 
eiga að axla ábyrgð á. Hér skiptir mestu máli líkt og í 
öðru að vera með frumskyldurnar í huga og muna að 
ástæðan fyrir því að við gerum það sem við gerum er 
að auka hæfni unga fólksins en ekki að halda flottu-
stu dansleiki landsins.
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Í upphafi skal endinn skoða sagði einhver snillingurinn og á það vel 
við í þessum 9 þrepum æskulýðsstarfs. Níunda og jafnframt síðasta 
þrepið er að við gerum okkur óþörf, þetta þrep er jafnframt það sem 
við höfum í huga frá því að við byrjum að vinna með unga fólkinu. 
Við vinnum alltaf að því að auka hæfni einstaklinganna svo þeir 
geti að lokum staðið á eigin fótum sem jákvæðir, sterkir og skap-
andi einstaklingar. Við erum nefnilega svo heppinn að vera hluti af 
þroskaferli unga fólksins og fáum að sjá það vaxa og dafna í starfinu 
hjá okkur þangað til að lokum erum við óþörf. Þá eru komnir nýir 
yngri einstaklingar sem við byrjum að vinna með og hjálpum þeim 
að auka hæfni sína og sjálfstæði. Þetta ferli er náttúrulögmál eins og 
með árstíðirnar en þetta getur stundum reynt á æskulýðsstarfsmenn, 
að útskrifa hóp sem var farinn að vinna svo vel saman, samskiptin 
voru orðin góð og verkefnin skemmtileg. Hér er mikilvægt að muna 
hópaþróunarkenningu Tuckmans þar sem eitt af skrefunum er að loka 
hópunum svo maður nái að skilja við þá sáttur og geti byrjað að vinna 
með nýjan hóp. Það getur vissulega reynt á að vera alltaf að vinna með 
sama aldurshóp, byrja alltaf á byrjun aftur og fara í gegnum sömu 
skrefin. Til að brenna ekki út í starfinu skiptir höfuðmáli að sættast 
við þetta ferli og í stað þess að reyna búa til hinn eina fullkomna hóp 
að setja orkuna í að brýna verkfærin og vinna að því að bæta ferlið 
og vera besta útgáfan af æskulýðsstarfsmanni sem maður getur verið. 
Hér er mikilvægt að beita ígrundun á meðan á hverju ferli stendur 
og draga lærdóm í lok hvers ferlis. Hvað gekk vel? Hvað hefði getað 
gengið betur? Í hverju get ég bætt mig? Þegar við setjum orkuna í að 
skoða okkur sjálf frekar en að reyna að byrja með nýja hópa á sama 
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stað og við enduðum með síðasta hópinn náum við alltaf að bæta okkur, finna leiðir 
til að ná lengra með hvern hóp fyrir sig og bregðast betur við hópum sem eru krefj-
andi og reyna á.

Brýnum verkfærin
Áður en við hefjum nýtt ferli og alltaf þegar tími gefst eigum við að brýna verkfær-
in okkar svo við séum hæfari til að sinna æskulýðsstarfinu og höfum þannig sem 
mest áhrif á unga fólkið. Það skemmtilega við að vinna við æskulýðsstarf er að við 
erum mikilvægasta verkfærið í starfinu og því þurfum við alltaf að vera í mikilli 
sjálfsskoðun og vinna með okkur sjálf. Hér kemur inn sá þáttur sem ég hef margoft 
sagt um æskulýðsstarfið að það er mannbætandi starf. Það að vinna að því að auka 
hæfni annarra einstaklinga eykur hæfni okkar í leiðinni. Starfið er hins vegar það 
skemmtilegt að æskulýðsstarfsmenn eiga það til að keyra sig út í því, vinna of mikið 
í eigin frítíma og fórna öðrum hlutum eins og áhugamálum og fjölskyldulífi til að 
sinna starfinu betur. Þetta er auðvitað stórhættulegt þar sem þetta skapar núning 
við aðra þætti lífs okkar og hættan er sú að einn daginn brennum við gjörsam-
lega út í starfi. Eins og við munum úr hæfniþríhyrningnum er einn hluti af hæfni 
okkar „hvatningin“ sem við búum yfir til að leysa verkefnin. Þetta er þáttur sem oft 
gleymist að rækta í starfinu þar sem alltaf er keyrt áfram á 110% orku og allt gefið í 
starfið þangað til að maður springur endanlega.

Hlöðum batteríin
Þar sem við erum verkfærið skiptir miklu máli hvernig okkar andlega og líkamlega 
líðan er þegar kemur að því að vinna með öðru fólki. Það er merkilegt hvað við sem 
vinnum faglega með frítíma annars fólks eigum það til að vanrækja mikilvægi okkar 
eigin frítíma. Ef við ætlum að smita jákvæðni, krafti og sköpunargleði þá þurfum 
við að vera á ansi góðum stað sjálf. Við erum líka stór fyrirmynd í lífi unga fólksins 
og skiptir því öllu máli hvernig við erum stemmd og hvernig við komum fram. Hér 
gilda hin almennu lýðheilsuviðmið, við þurfum að nærast, hreyfa og hvíla okkur 
svo við séum rétt stemmd við að takast á við verkefnin í starfinu. Æskulýðsstarf 
er oft vaktastarf sem fer fram á óhefðbundnum tímum og getur fylgt mikil óregla 
með starfinu eins og að fara seint að sofa og borða mjög óhollt í vinnunni. Hér er 
mikilvægt að við temjum okkur góðar og fastar venjur svo við missum okkur ekki á 
öllum bíókvöldum í félagsmiðstöðinni eða borðum pizzu á pizzufundum með öllum 
hópunum okkar. Ræktum áhugamálin okkar, hittum vini okkar, hlæjum og höfum 
gaman af lífinu utan vinnunnar svo við mætum fersk og endurnærð.

Sköpum góðan anda á vinnustaðnum
Samstarfsfólk okkar líkt og við sjálf erum verkfærin sem vinna verkin í æskulýðs-
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starfinu og því getur góður andi á vinnustaðnum 
hjálpað öllum sem koma að starfinu að líða betur. 
Góður andi er líka smitandi og hefur margföldun-
aráhrif inn í starfið með unga fólkinu. Á litlum 
vinnustöðum/samtökum þar sem nóg er af verkefn-
um getur verið auðvelt að setja hópefli til hliðar. Við 
erum líka svo oft að vinna að skemmtilegum verk-
efnum og hópefli með öðrum að við eigum það til að 
hugsa jafnvel ekkert út í það að auðvitað þurfum við 
að rækta samband okkar hvert við annað alveg eins 
og við styrkjum hópana sem við vinnum með. Bogi 
Hallgrímsson, tómstunda- og félagsmálafræðingur, 
er hinn mesti snillingur í að búa til stemningu úr 
litlu hlutunum. Þegar við vorum saman í námi var 
hann alltaf búinn að búa til kaffiklúbb úr kaffihléun-
um eða innrétta gamlan inngang sem hætt var að 
nota sem setustofu með gömlum húsgögnum sem 
allir voru hættir að nota, kveikti á kerti og skapaði 
stemningu. Eftir að hann byrjaði að vinna í Hinu 
Húsinu veit ég að hann hefur haldið þessum venjum 
áfram með leynivinaleikjum, furðufatadögum, 
partýum og svo mætti lengi telja. Það sem ég lærði 
hvað mest af honum var hversu mikið er hægt að 
gera úr litlu sem engu, t.d. að breyta hefðbundnum 
kaffitíma í þakklætisstund þar sem kveikt er á kertum 
og allir segja einn hlut sem þeir eru þakklátir fyrir 
á vinnustaðnum eða búa til hádegisgönguklúbb. Í 
æskulýðsstarfi er stór hluti starfsmanna oft ungur og 
er oft mikil partýmenning á vinnustaðnum. Hér ber 
að hafa í huga að þrátt fyrir að hópurinn hittist oft 
og fái sér bjór er mikilvægt að gleyma ekki að rækta 
hópinn á öðrum vettvangi þar sem partýstemningin 
getur búið til menningu þar sem rof er milli þeirra 
sem hafa tök á að djamma allar helgar og þeirra sem 
eru t.d. komnir með fjölskyldu. Partý á stöðum þar 
sem eru samskiptavandamál geta líka virkað sem 
öfugt hópefli þar sem drama verður til og menn segja 
hluti sem þeir sjá eftir á mánudagsmorgni.
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Eflum tengslanetið okkar
Til eru fjölmörg samtök á sviði æskulýðsmála á Íslandi. Lengi 
hefur verið rætt um að það séu jafnvel of mörg samtök sem 
vinna með sama málaflokk sem vinnur gegn samstarfi og samtali 
æskulýðsstarfsmanna sem starfa fyrir ólík samtök og stofnanir. 
Burtséð frá því hvar þú starfar eða á hvaða vegum þú ert þá eru til 
samtök og hópar fyrir fólk í nákvæmlega sömu stöðu og þú. Félag 
fagfólks í frítímaþjónustu, Samfés, Bandalag íslenskra skáta, Félag 
þroskaþjálfa, Félag íþrótta- og æskulýðs- og tómstundafulltrúa, 
Æskulýðsvettvangurinn, LÆF, UMFÍ, KFUM/KFUK, Stéttar-
félag tómstundafræðinga og svona mætti lengi telja. Flest þessara 
samtaka standa fyrir námskeiðum, ráðstefnum og fræðslu en öll 
standa þau fyrir samkomum þar sem æskulýðsstarfsmenn koma 
saman og ræða sín mál, bera saman bækur sínar og skemmta sér 
saman.
Félag fagfólks í frítímaþjónustu (FFF) hefur að vissu leyti 
sérstöðu meðal félaganna en samtökin eru fyrir alla sem starfa 
að frístundamálum á Íslandi eða hafa menntun í tómstunda- og 
félagsmálafræði og skrá einstaklingar sig því í eigin nafni, burtséð 
frá á hvaða vettvangi þeir vinna og missa þeir ekki sæti sitt í 
samtökunum þó þeir skipti um starfsstað, stofnun eða samtök 
innan frístundageirans. FFF stendur fyrir fræðslu, námskeiðum, 
utanlandsferðum og óformlegri samkomum og er markmiðið að 
reyna að fá undir einn hatt alla sem starfa að æskulýðs- og öðrum 
frístundamálum á Íslandi.

Sækjum okkur menntun
Hægt er að sækja sér formlega menntun á sviði æskulýðsstarfs 
í gegnum tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands. 
Tómstunda- og félagsmálafræði er þriggja ára háskólanám á 
grunnstigi og tveggja ára nám á meistarastigi. Tómstundafræðin 
er hagnýtt nám þar sem farið er yfir tómstundir í víðu samhengi 
og hvernig unnið er með mismunandi aldurshópa í tómstunda-
starfi. Námið er frábær blanda af faglegri þekkingu og verklegum 
æfingum þar sem nemendur fá djúpan skilning á mannlegum 
samskiptum, þroska einstaklinga og verkefnastjórn ásamt því að 
fá reynslu af tómstundastarfi og verkefnastjórnun. Ég sótti námið 
á árunum 2010-2013 samhliða því að starfa í félagsmiðstöð og 
var það einn skemmtilegasti tími ævi minnar þar sem ég sótti 
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mér þekkingu, hugmyndir og ný verkfæri í skólanum á daginn 
og fór svo og nýtti mér þau í starfinu á kvöldin. Ég fór að skilja 
samskipti unga fólksins betur og hvernig hægt er að hafa jákvæð 
áhrif á þau. Námið er mannbætandi þar sem mikið er unnið með 
nemendurna sem leiðtoga. Ég hvet alla sem hafa áhuga á æsku-
lýðsstarfi til að kynna sér námið.

Evrópa unga fólksins
Evrópa unga fólksins er einnig frábær vettvangur þar sem æsku-
lýðsstarfsmenn geta sótt sér þekkingu á alþjóðlegum grundvelli 
og allt er greitt af Evrópusambandinu. Í hverri viku fara fram 
námskeið sem tengjast æskulýðsstarfi út um alla Evrópu og geta 
einstaklingar sem vinna með ungu fólki sótt námskeiðin. Evrópa 
unga fólksins styrkir þátttöku á flest námskeið þar sem þátttaka í 
kostnaði er 5000 krónur og innifalið í því er flug, gisting, nám-
skeið, matur og uppihald. Það má í raun segja að þetta sé nánast 
of gott til að vera satt og gæti það verið það sem heldur fólki frá 
því að nýta sér Evrópu unga fólksins meira en gert er í dag. Ég 
hef sjálfur farið á fjögur námskeið á vegum Evrópu unga fólks-
ins og hafa þau öll átt það sameiginlegt að auka hæfni mína þar 
sem maður öðlast nýja þekkingu, stækkar tengslanetið, prófar ný 
verkfæri og kemur tvíefldur til baka, endurnærður og uppfullur af 
nýjum hugmyndum sem maður vill hrinda í verk í starfinu. 
Evrópa unga fólksins fjármagnar einnig alþjóðleg verkefni með 
ungu fólki eins og ungmennaskipti þar sem ungt fólk ásamt 
æskulýðsstarfsmanni ferðast milli Evrópulanda og kynnist menn-
ingu hvers annars ásamt því að vinna að vissum þemum sem auka 
hæfni unga fólksins. 

Verkfærakistan
Að lokum eru til ótal verkfærakistur í formi bóka, vefsíðna og 
spila sem hægt er að nýta sér í æskulýðsstarfinu. Frítíminn.is er 
dæmi um eitt slíkt verkfæri en Frítíminn er vefrit fyrir fagfólk í 
frístundastarfi þar sem birtast greinar, pistlar, fræðilegar greinar 
ásamt leikjum og æfingum sem æskulýðsstarfsmenn geta nýtt 
sér. Salto-youth.net er vefsíða þar sem hægt er að sjá öll nám-
skeiðin sem Evrópa unga fólksins býður upp á ásamt því að finna 
samstarfsaðila í ungmennaskipti. Á Salto er einnig verkfærakista 
(e. tool box) þar sem æskulýðsstarfsmenn út um alla Evrópu 
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deila „best praxis“-verkfærum og æfingum til að 
vinna með óformlegt nám ungs fólks. Kompás og 
Litli-Kompás eru einnig frábærar bækur sem eru 
uppfullar af æfingum og verkfærum til að vinna með 
mannréttindafræðslu með ungu fólki. Ég hvet alla 
til að útvega sér Kompás-bók og nýta sér hana bæði 
í mannréttindafræðslu en einnig að nýta verkfærin 
og aðferðirnar sem eru kynntar í bókinni til að vinna 
með fjölbreyttara óformlegt nám með ungu fólki. 
More Than One Story er verkfæri sem ég kynntist 
í ungmennaskiptum með sænskum hóp en MTOS 
er spil þar sem þátttakendur skiptast á að draga spil 
og segja hvert öðru jákvæðar sögur. Í gegnum spilið 
þjálfar maður jákvæð samskipti hjá unga fólkinu þar 
sem það temur sér virka hlustun og þjálfar sig í að 
tjá sig fyrir framan annað fólk. Spilið er góð æfing 
til að skapa góðan anda þar sem kveikt er á kertum 
og þátttakendur fá að kynnast hver öðrum. Ég þýddi 
einmitt MTOS yfir á íslensku eftir ungmennaskiptin 
og fæst spilið í bókabúðum og á www.allirflottir.is. 
Það væri auðvitað hægt að telja endalaust áfram upp 
en markmiðið er kannski ekki að koma með tæm-
andi lista heldur einungis að benda á hvað það eru 
til mörg tæki og tól sem hægt er að nota í æskulýðs-
starfinu og til að gera mann að betri æskulýðsstarfs-
manni. Aðalatriðið er að rækta forvitnina og metn-
aðinn fyrir starfinu, þá finnur maður svörin sjálfur.
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	Kápa
	9 Þrep æskulýðsstarfs



