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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni til meistaraprófs í tómstunda- og 

félagsmálafræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Óformlegt nám 

hefur verið mér hugleikið um langa hríð. Einkum mikilvægi þess að hægt sé 

að gera þau verðmæti sem liggja í reynslunni fyrir færni og þroska ein-

staklings til velgengni í lífinu sýnilegri. Það er von mín  að þetta verkefni 

nýtist til þess að upplýsingar um hugmyndafræði og notagildi Ungmenna-

passans  verði aðgengilegri og hvetji til frekari notkunar hans.  

 

Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum Kolbrúnu Þ. Pálsdóttur fyrir veitta 

leiðsögn og hagnýt ráð. Þá vil ég einnig þakka Jakobi Frímanni Þorsteinssyni 

fyrir góðar ábendingar og vangaveltur. Þetta verkefni hefði ekki náð að 

verða að veruleika ef ekki hefði verið fyrir ómetanlegan stuðning og 

hvatningu fjölskyldu og vina. Sérstakar þakkir fær maðurinn minn Sigurbjörn 

Óskarsson fyrir sinn stuðning sem var mér dýrmætur. 
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Ágrip 

Ungmennapassinn var þróaður fyrir tilstuðlan Evrópusambandsins til þess 

að tryggja að þátttaka í ungmennaáætlun sambandsins, sem ber íslenska 

heitið Evrópa unga fólksins, fáist viðurkennd sem námsreynsla byggð á 

óformlegu námi. Með þessu er Evrópusambandið að reyna að sýna fram á 

mikilvægi þess að reynslan sem slík sé viðurkennd sem nám þannig að hún 

geri ungt fólk hæfara í áframhaldandi námi og á vinnumarkaði. Tilgangur 

þessa verkefnis er tvíþættur: annarsvegar að fjalla um markmið, 

uppbyggingu og notagildi Ungmennapassans og hinsvegar að útbúa 

handbók sem nýtist þeim sem starfa með ungu fólki í Evrópsku 

sjálfboðaliðaþjónustunni. Leitað var svara við eftirfarandi rannsóknar-

spurningum: Hvaða þættir skipta máli til þess að ungu fólki farnist vel í sjálf-

stýrðu og reynslumiðuðu námsferli? Hvað felst í hugmyndafræði 

Ungmennapassans og hvernig má stuðla að aukinni notkun hans innan 

Evrópsku Sjálfboðaliðaþjónustunnar á Íslandi?  

Ungmennapassinn gegnir mikilvægu hlutverki í Evrópsku sjálfboða-

liðaþjónustunni og byggir á kenningum um reynslunám og sjálfstýrt nám. 

Við þróun Ungmennapassans var sérstaklega horft til mikilvægis þess að 

þátttakendur fái utanaðkomandi stuðning við að skipuleggja og ígrunda 

þann lærdóm sem draga má af reynslunni. Í Evrópsku Sjálfboðaliða-

þjónustunni er það mentor sem sinnir því stuðningshlutverki. Niðurstöður 

verkefnisins  benda til þess að hægt sé að auka notkun á Ungmenna-

passanum með því  að styðja betur við þá sem sinna hlutverki mentors. 

Einnig er mikilvægt að skilgreina hvaða þekkingu og hæfni þarf til þess að 

geta sinnt því hlutverki. Handbókinni er ætlað að auka aðgengi mentora að 

upplýsingum um uppbyggingu Ungmennapassans og notkun hans. Hér er 

um fyrstu handbók sinna tegundar á íslensku. 
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Abstract 

Youthpass: Structure and utilization in the European Voluntary Service 

Youthpass was developed by the European Union to ensure that 

participation in the Erasmus + /Youth in action program gets recognized as 

a learning experience based on non-formal learning. In doing this, the 

European Union wants to underline the importance of experience being 

recognized as education making young people more qualified for further 

studies as well as in the labour market. The purpose of this thesis is to 

describe the goals, structure and utilization of Youthpass and attempt to 

answer the following research questions: Which factors are relevant in 

order for young people to benefit from self directed- and experiential 

learning processes? What is included in the theoretical foundation of 

Youthpass and how can it’s use be encouraged within the European 

Voluntary Service in Iceland? 

In the development of Youthpass, special attention was given to the 

importance of external support for participants to organize and reflect on 

the learning that can be obtained from experience. This thesis deals with 

the usage of Youthpass in the European Voluntary Service as well as the 

theoretical framework of experiental- and self-directed learning. Special 

attention is given to the role of external support within these methods of 

learning.  

The main conclusions drawn indicate that to increase the usage of 

Youthpass and the process which results from its use, it is important to 

better define and underline which skill set and knowledge the mentor is 

required to have and provide better support. The purpose of the attached 

handbook is to supply mentors with information about the application and 

structure of Youthpass and support them in their role. This is the first 

handbook in Icelandic on the subject which is important so that participants 

can be better supported in their local environment. 
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1 Inngangur 

Í nútímasamfélögum hafa tækifæri til náms aldrei verið fjölbreyttari og þær 

kröfur sem gerðar eru um þekkingu eru sífellt að breytast. Meðvituð 

ákvörðun um að ná sér í þekkingu skiptir því máli, þar sem hún verður oft á 

tíðum drifkrafturinn í að námsmarkmiðum sé náð (Merriam, Caffarella og 

Baumgartner, 2007). Þó svo að formlegt nám á skólabekk sé það nám sem 

samfélagið metur hvað mest þá er sá lærdómur sem felst í óformlegu námi, 

sem oft á uppruna sinn í daglegri reynslu okkar í leik og starfi, ekki síður 

mikilvægur fyrir einstaklinginn til þess að honum farnist vel í lífinu. Margar 

þeirra kenninga sem stuðst er við í verkefninu fjalla á einn eða annan hátt 

um það hvernig reynsla sem virðist hversdagsleg verður að námi þar sem 

einstaklingurinn sjálfur ræður ferðinni. Hann lærir að ígrunda reynslu sína 

og stýrir því sjálfur hverju hún skilar honum á endanum. Þetta samspil 

reynslu og ígrundunar leggur grunninn að hinu reynslumiðaða námsferli 

sem fjallar er nánar um í þessari ritgerð.  

Í dag gefast ungu fólki í Evrópu margvísleg tækifæri til að ferðast og 

dvelja sem sjálfboðaliðar í nýju landi í gegnum styrktaráætlun Evrópu-

sambandsins sem ber heitið Evrópa unga fólksins (e. Erasmus+ youth). Sem 

dæmi um þetta má nefna að árið 2013 komu 67 ungmenni á aldrinum 18 - 

29 ára til Íslands á vegum Evrópsku Sjálfboðaliðaþjónustunnar (e. European 

Voluntary service - EVS) til þess að taka þátt í margvíslegum verkefnum á 

vegum félagasamtaka og stofnanna á Íslandi. Gerðar eru kröfur til verkefna 

á vegum Evrópu unga fólksins um að þau styðji við óformlegt nám 

þátttakenda. Í gegnum reynsluna af sjálfboðaliðastörfum getur ungt fólk 

öðlast mikilvæga færni og þekkingu sem hægt er að nýta í áframhaldandi 

námi sem og á vinnumarkaði. 

Árið 2007 var Ungmennapassinn (e. Youthpass) tekinn í notkun sem er 

annars vegar tæki til þess að skipuleggja og draga fram þann lærdóm sem 

hlýst af þátttöku í verkefnum á vegum Evrópu unga fólksins og hins vegar 

viðurkenningarskjal sem staðfestir þátttöku í verkefnum áætlunarinnar. 

Ungmennapassinn var þróaður til þess að gera sýnilegri þá færni sem ungt 

fólk öðlast í hinu óformlega námi (e. non-formal learning) með –þátttöku í 

verkefnum á vegum áætlunarinnar. Notkun Ungmennapassans hefur verið 

nokkuð ábótavant í EVS verkefnum á Íslandi. Þetta hefur meðal annars lýst 

sér í því að sjálfboðaliðar hafa ekki hlotið þann undirbúning sem gert er ráð 

fyrir áður en þeir fara af stað í EVS verkefnin en einnig í því að þeir sem 
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sinna stuðningshlutverki í Ungmennapassanum hafa ekki alltaf fullnægjandi 

þekkingu á innihaldi hans. Fram hefur komið hjá þeim sem starfa með EVS 

verkefnin hérlendis að mikilvægt sé að gera upplýsingar um Ungmenna-

passann aðgengilegri og einfalda framsetningu þeirra upplýsinga sem til eru 

fyrir á ensku svo hann nýtist betur. Hugmyndina að verkefninu má rekja til 

reynslu minnar af starfi fyrir Evrópu unga fólksins þar sem ég hef meðal 

annars leiðbeint sjálfboðaliðum sem dvelja á Íslandi á styrk frá Evrópu unga 

fólksins. Í gegnum það starf hef ég unnið með Ungmennapassann og öðlast 

þekkingu á því hvernig hann nýtist ungu fólki. Þessi reynsla varð kveikjan að 

því sem fjallað er um í verkefninu og þeim rannsóknarspurningum sem 

settar eru fram hér að neðan. 

Tilgangur þessa verkefnis er tvíþættur, annars vegar að fjalla um 

markmið, uppbyggingu og notagildi Ungmennapassans og hins vegar að 

útbúa handbók sem nýtist þeim sem starfa með ungu fólki í Evrópsku 

Sjálfboðaliðaþjónustunni. Í fræðilegri greinagerð verkefnisins verður leitast 

við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvaða þættir skipta máli til 

þess að ungu fólki farnist vel í sjálfstýrðu og reynslumiðuðu námsferli? Hvað 

felst í hugmyndafræði Ungmennapassanum og hvernig má stuðla að aukinni 

notkun hans innan Evrópsku Sjálfboðaliðaþjónustunnar á Íslandi? 

Evrópa unga fólksins hefur verið skilgreind sem áætlun sem styður við 

óformlegt nám og hreyfanleika ungs fólks (European Commission, 

Education and Culture DG, e.d.). Óformlegt nám á sér einkum stað fyrir utan 

hið hefðbundna skólakerfi sem er vísað til sem umgjarðar hins formlega 

náms. Samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins fer óformlegt nám ekki 

fram innan  menntastofnanna en felur þó í sér ásetning af hálfu nemandans 

og hefur skilgreind markmið, tímasetningar og stuðning. Í óformlegu námi 

er meiri áhersla lögð á hvað gerist í námsferlinu heldur en að fylgja fyrirfram 

ákveðinni áætlun um námsframvindu. Þá skipta þær aðferðir máli sem 

notaðar eru til að styðja nemendur í námi og einnig að skapaður sé 

vettvangur til náms sem nær út fyrir hina hefðbundnu skólastofu (European 

Commission, Education and Culture DG, 2013). Þrátt fyrir að Evrópu-

sambandið setji skilgreiningu á óformlegu námi fram með þessum hætti, er 

ekki hægt að alhæfa og segja að ekkert óformlegt nám fari fram innan 

skólanna. Sannarlega eru til skólar sem nýta sér námsaðferðir sem tilheyra 

óformlegu námi og einnig á sér stað ýmiss lærdómur, t.d. í frímínútum og á 

viðburðum á vegum skólans. Það getur verið áskorun fyrir þá sem starfa 

með óformlegar námsaðferðir að leggja mat á hvernig eigi að stuðla að 

hvetjandi námsumhverfi fyrir óformlegt nám. Í EVS verkefnum innan Evrópu 

unga fólksins felst sú áskorun í því að skapa námsumhverfi sem nær til 

ólíkra þarfa sjálboðaliðanna og að unnið sé markvisst með stuðning í 
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námsferlinu. Fjallað verður um þessa áskorun sérstaklega út frá EVS 

verkefnum bæði í greinagerð og í handbók.  

Í handbók sem Evrópa unga fólksins hefur gefið út er fjallað um að 

verkefni, sem studd eru af áætluninni,  þurfi að fylgja grundvallaratriðum 

óformlegs náms. Þau eru í stórum dráttum eftirfarandi: 

 Óformlegt nám er stundað af áhuga og af fúsum og frjálsum vilja. 

 Námið er stundað við mismunandi aðstæður og á stöðum þar sem 
nám eða þjálfun eru ekki endilega aðalstarfsemin. 

 Leiðbeinendur í náminu geta verið ráðgjafar, fólk með mikla reynslu 
(t.d. ungmennaþjálfarar eða starfsmenn) eða sjálfboðaliðar (t.d. 
ungmennaleiðtogar eða þjálfarar). 

 Fræðslustarfsemin er skipulögð en aðferðirnar og námsefnið er 
yfirleitt óhefðbundið. 

 Fræðslustarfsemin er yfirleitt miðuð við sérstaka markhópa og 
kennslan fer fram á vettvangi. 

(European Commission, Education and Culture DG, 2013, bls.6) 

Evrópska sjálfboðaliðaþjónustan er verkefni þar sem ungu fólki gefst 

tækifæri til að sinna sjálfboðastarfi í afmarkaðan tíma erlendis. Þátttaka í 

verkefninu gefur ungu fólki tækifæri til þess að öðlast nýja færni, þekkingu 

og jafnvel breytt viðhorf (Hebel, Kloosterman og Markovic, 2009). Þó líta 

megi á EVS sem námsþjónustu (e. learning service) er ekki sjálfgefið að 

meðvitaður lærdómur eigi sér stað hjá þeim sem taka þátt. Á endanum er 

það þátttakendanna að ákveða hvort þeir vilja leggja upp í það ferðalag að 

nýta verkefnið sem námsvettvang. Ungmennapassinn getur veitt þátt-

takendum stuðning við skipulagningu námsins meðan á verkefninu stendur 

og við að draga fram lærdóm í lok þess. Eitt er að ákveða að nýta sér 

verkefnið sem námsvettvang en annað er að finna þann hvata og aga sem 

þarf til þess að skipuleggja sitt eigið nám. Samkvæmt minni reynslu reynist 

þetta mörgum ungmennum í EVS  erfitt. 

Við þróun Ungmennapassans var sérstaklega horft til mikilvægis þess að 

í EVS verkefnum fái sjálfboðaliðar utanaðkomandi stuðning frá mentor við 

að skipuleggja og ígrunda þann lærdóm sem draga má af reynslunni. 

Undanfarin ár hefur það komið í ljós að mentorar eiga í erfiðleikum með að 

átta sig á sínu hlutverki og þurfa meiri þjálfun og dýpri skilning á því hvernig 

hægt er að styðja við námsferlið. Rétt er að staldra aðeins við hugtakið 

mentor áður en lengra er haldið. Í handbók Evrópu unga fólksins hefur verið 

stuðst við þýðinguna stuðningsaðili á enska hugtakinu mentor en að mínu 

mati er sú þýðing ekki ná að endurspegla nægjanlega vel merkingu 
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hugtaksins mentors. Fordæmi eru fyrir því í meistararitgerðum að nota 

enska hugtakið mentor (Sigríður Ingadóttir, 2015; Björk Þorgeirsdóttir, 

2009; Elín Þorgeirsdóttir, 2004). Einnig hafa ýmsir notast við hugtakið hér á 

landi og má þar nefna mentorverkefnið vináttu sem fer fram innan grunn- 

og framhaldsskólanna (Mentorverkefnið Vinátta, e.d.). En þegar horft er til 

skilgreininga á mentor í samhengi við markhópinn ungt fólk þá er mentor 

skilgreindur sem fullorðinn einstaklingur, annar en foreldri.  Vísað er til þess 

að hlutverk hans sé leiðsögn (e.mentoring) en það felur í sér einstaklings-

bundið samband með það að markmiði að styðja við jákvæða þróun hjá 

ungu fólki (Atkins, Eddy og Laklind, 2015). Einnig hefur leiðsögn verið 

skilgreind sem óformleg og formleg leiðsögn þar sem munurinn liggur m.a. í 

því hver greinir þarfir fyrir leiðsögnina. Óformleg leiðsögn er skilgrein út frá 

þörfum unga fólksins en formleg út frá ytri þörfum (Colley, Hodkinsson og 

Malcolm, 2002). Út frá þessu er hægt að segja að sú leiðsögn sem gert er 

ráð fyrir í Ungmennapassanum sé óformleg þar sem hún byggir á þörfum 

sjálfboðaliðans en ekki ytri þörfum eins og t.d. starfsstað sjálfboðaliðans.  

Uppbygging þessarar greinagerðar er með þeim hætti að fyrst er kafli 

sem fjallar um bakgrunn verkefnisins þar sem skilgreint er hvað Evrópa unga 

fólksins er og um Ungmennapassann innan EVS. Næst kemur kafli um 

námsumhverfið þar sem fjallað er um kenningar um reynslunám og 

sjálfstýrt nám sem hugmyndafræði EVS og Ungmennapassans byggja á. Í 

þeirri umfjöllun er sérstaklega horft til þess hvert hlutverk leiðbeinenda 

(e.facilitator/instructor) er í þessum námsaðferðum. Kafli fjögur beinir 

sjónum að hugtakinu hvati (e.motivation) en áhugavert er að skoða 

hugtakið út frá vilja og getu einstaklingsins til þess að takast á við sjálfstýrt 

námsferli.  Í kafla fimm er gert grein fyrir tilurð og uppbyggingu handbókar. 

Að lokum verða helstu niðurstöður dregnar saman í kafla sex og rann-

sóknarspurningum verkefnisins svarað.  

Hagnýtt gildi þessa verkefnis er m.a. það að gera upplýsingar um 

Ungmennapassann aðgengilegri fyrir þá sem starfa með ungu fólki í EVS á 

Íslandi.  
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2. Bakgrunnur 

Í þessum kafla verður leitast við að útskýra styrktaráætlunina Evrópa unga 

fólksins og þá sérstaklega þann hluta hennar sem verkefni Evrópsku 

Sjálfboðaliðaþjónustunnar fellur undir. Í kaflanum verður einnig fjallað um 

Ungmennapassann, tilurð hans, hlutverk og notagildi. 

2.1. Evrópa unga fólksins 

Evrópa unga fólksins er styrktaráætlun á vegum Evrópusambandsins fyrir 

ungt fólk á aldrinum 13 - 30 ára og fyrir þá sem starfa í æskulýðsstarfi. 

Evrópa unga fólksins veitir styrki úr Erasmus+ sem er mennta- æskulýðs- og 

íþróttaáætlun Evrópusambandsins. Er þetta fimmta áætlunin sem sett er á 

laggirnar fyrir ungt fólk á vegum Evrópusambandsins og byggir á reynslu af 

fyrri áætlunum. Aðalmarkmið Evrópu unga fólksins er að koma til móts við 

þarfir ungs fólks á Evrópuvísu, allt frá unglingsárum til fullorðinsára. Rík 

áhersla er lögð á aðgerðir til að efla færni unga fólksins í gegnum óformlega 

menntun ásamt því að ýta undir virka þátttöku ungs fólks í þjóðfélaginu. 

Tilgangurinn með áætluninni er að auka samvitund, samstöðu og 

umburðalyndi meðal ungs fólks í Evrópu og hvetja það til þess að taka þátt í 

að móta framtíð Evrópusambandsins. Áætlunin styður við hreyfanleika fólks 

innan og utan landamæra Evrópusambandsins, óformlegt nám og 

menningarsamræðu. Áætlunin ýtir undir þátttöku og starfshæfni allra 

ungmenna án tillits til menntunar þeirra, þjóðfélagsstöðu eða bakgrunns 

(European Commission, Education and Culture DG, 2013). 

Áætluninni er skipt upp í þrjá flokka með ólíkar áherslur: Í fyrsta flokknum 

eru verkefni sem styðja við hreyfanleika innan og utan landamæra 

Evrópusambandsins. Í þessum fyrsta flokki er hægt að sækja um þrjár 

tegundir verkefna: Ungmennaskipti, EVS sjálfboðaliðaverkefni, en sér-

staklega verður fjallað um þau verkefni í næsta kafla, og þjálfun starfs-

manna. Í ungmennaskiptaverkefnum getur ungt fólk á aldrinum 13 – 30 ára 

frá tveimur eða fleiri löndum komið saman í eina til þrjár vikur og unnið að 

sameiginlegu verkefni. Þessi verkefni eiga að vera að frumkvæði unga 

fólksins og ætlast er til að það komi að skipulagi og framkvæmd verkefnisins 

með aðstoð leiðbeinanda. Í þjálfun starfsmanna er að finna verkefni eins og 

ráðstefnur, heimsóknir eða námskeið þeirra sem starfa að málefnum ungs 

fólks (European Commission, Education and Culture DG, 2013). 
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Í öðrum flokknum er áherslan á verkefni tengd samstarfi í æskulýðsstarfi. 

Samstarfsverkefni snúast um að stofnanir, samtök eða óformlegir hópar 

ungs fólks vinni saman þvert á landamæri til þess að ná settum markmiðum. 

Í þessum flokki eru einnig þrjár tegundir verkefna: Stefnumiðuð samstarf-

sverkefni, frumkvæði ungs fólks og uppbygging utan Evrópu. Stefnumiðuð 

samstarfsverkefni snúa m.a. að nýsköpun í æskulýðsstarfi og þekkingar-

tilfærslu. Verkefnið Frumkvæði ungs fólks er ætlað ungu fólki á aldrinum 15 

- 30 ára frá tveimur eða fleiri löndum til að vinna saman að verkefni sem er 

að frumkvæði unga fólksins. Unga fólkið á að hafa frumkvæði að verkefninu, 

sjá um skipulag og framkvæmd þess. Þriðja verkefnið í þessum flokki ber 

heitið Uppbygging utan Evrópu og eru það oftast stærri verkefni þar sem 

áherslan er á að byggja upp æskulýðsstarf utan Evrópu (European 

Commission, Education and Culture DG, 2013). 

Í þriðja flokknum er að finna verkefni sem snúa að stefnumótun. Í 

þessum flokki er hægt að sækja um styrki fyrir verkefni undir heitinu: Fundir 

ungs fólks og ráðamanna. Verkefnin í þessum flokki eru tækifæri fyrir ungt 

fólk til að eiga samtal við ráðamenn um málefni samfélagsins og þá 

sérstaklega málefni sem brenna á ungu fólki. Þessi verkefni geta bæði verið 

innlend og fjölþjóðleg (European Commission, Education and Culture DG, 

2013). 

Í hverju landi fyrir sig eru starfandi landsskrifstofur sem sjá um að 

úthluta styrkjum ásamt því að leiðbeina og veita almennar upplýsingar um 

þau tækifæri sem bjóðast innan áætlunarinnar til þjálfunar varðandi 

undirbúning og framkvæmd verkefna. Einnig eru starfandi í  tengslum við 

áætlunina  átta SALTO upplýsingamiðstöðvar víðsvegar um Evrópu með það 

að markmiði að efla gæði í verkefnum Evrópu unga fólksins. Hluti af 

starfsemi SALTO felur í sér að stuðla að mati á óformlegu námi og stýra 

framkvæmd Ungmennapassans (European Commission, Education and 

Culture DG, 2013).   

2.2 Evrópska Sjálfboðaliðaþjónustan 

Evrópska sjálfboðaliðaþjónustan, eða EVS, er skilgreind sem námsþjónusta. Í 

gegnum EVS fær ungt fólk á aldrinum 16 - 30 ára tækifæri til þess að öðlast 

reynslu af því að starfa í öðru landi sem sjálfboðaliðar. Veittir eru styrkir 

fyrir húsnæði, fæði og uppihaldi. Tímabil verkefnanna eru tveir til tólf 

mánuðir, en talað er um skammtíma þjónustu innan sex mánaða en 

langtímaþjónustu ef sjálfboðaliðinn starfar lengur en sex mánuði. Til þess að 

ungt fólk geti tekið þátt í EVS þurfa þau að finna samtök í sínu landi sem eru 
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skilgreind sem sendisamtök í EVS en Landsskrifstofa Evrópu unga fólksins 

getur einnig gefið upplýsingar um hvaða samtök eru sendisamtök. Þau 

samtök sem taka á móti sjálfboðaliðanum eru nefnd sem móttökusamtök. 

Innan móttökusamtakanna eru þrír lykilaðilar sem mynda EVS verkefnin, 

verkefnastjórinn, sjálfboðaliðinn og mentorinn. Verkefnastjórinn sér um 

ytra skipulag og framkvæmd verkefnis, sjálfboðaliðinn kemur að skipulagi 

og framkvæmd verkefnis og mentorinn sem veitir sjálfboðaliðanum 

stuðning bæði við að aðlagast nýrri menningu og í EVS námsferlinu. Öll 

verkefni innan Evrópu unga fólksins verða að falla undir ramma óformlegs 

náms þar sem þátttakendur fá tækifæri til þess að öðlast nýja þekkingu og 

færni í gegnum þá reynslu sem þátttaka í verkefninu felur í sér. EVS er 

skilgreint sem sjálfstýrt námsferli (SALTO-YOUTH Training and Cooperation 

Resource Centre, 2010 ), þar sem ákvörðunin um að nýta EVS sem 

námsvettvang er á ábyrgð þátttakenda. Þátttakendur eru hvattir til þess að 

setja sér námsmarkmið í upphafi verkefnisins og matstækið Ungmenna-

passinn er aðgengilegt þátttakendum til stuðnings við að skipuleggja og 

draga fram lærdóm í verkefnum (SALTO-YOUTH Training and Cooperation 

Resource Centre, 2010 ). Þess má geta að í þessu verkefni er lögð áhersla á 

að fjalla um hlutverk mentor út frá EVS námsferlinu, en það miðast 

sérstaklega við Ungmennapassanum. Nánar verður fjallað um uppbyggingu 

og tilurð Ungmennapassans í næsta kafla.   

2.3 Ungmennapassinn 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir tilurð og bakgrunn Ungmennapassans. Þá 

er uppbyggingu Ungmennapassans lýst, en hann er annars vegar 

viðurkenningarskjal og hins vegar matstæki fyrir ungt fólk til að rýna í 

reynslu sína og lærdóm. Að lokum er fjallað um nýlega rannsókn um áhrif 

Ungmennapassans sem gerð var fyrir tilstuðlan Evrópusambandsins. 

2.3.1 Tilurð Ungmennapassans 

Árið 2001 kom út Hvítbók Evrópusambandsins sem inniheldur stefnu 

sambandsins í málefnum ungs fólks. Í henni felst ný sókn til að hafa ungt 

fólk meira með í ráðum og gera þarfir þess sýnilegri í ákvörðunartöku 

sambandsins (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2001). Í Hvítbókinni 

er leitast við að undirstrika þörfina á því að stjórnvöld leggi meiri áherslu á 

að þróa mat á óformlegu námi, sem á sér stað fyrir utan hið formlega 

menntakerfi, þar sem nauðsynlegt er fyrir stjórnvöld að líta á menntun í 

víðara samhengi, bæði hvað stefnumótun varðar og í framkvæmd. 
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Í nóvember 2005 setti Ráðherranefnd Evrópuráðsins fram tillögu að lykil-

færniþáttum fyrir nám alla ævi (e. key competences for lifelong learning). 

Tillagan felur í sér fyrstu evrópsku viðmiðunina til að meta lykilfærni sem 

ungt fólk þarf m.a. á að halda fyrir frekara nám og virka þátttöku í 

samfélaginu. Markmið nefndarinnar með tillögunni var að hvetja og efna til 

rökræðna um endurbætur á námsskrám skólastiga, auk þess að hvetja til 

mótunar á stefnu um nám alla ævi í aðildarríkjunum. Tillagan var tekin upp 

af Evrópuþinginu og Evrópuráðinu 18. desember 2006 (Official journal of 

the European Union, 2006). 

Til viðbótar við þá pólitísku hugsjón um að gera Evrópu að þekkingar-

samfélagi út frá hugmyndum um nám alla ævi í hagnýtum tilgangi, líta 

æskulýðsstarfsmenn oft á ákallið um viðurkenningu óformlegs náms sem 

aðgerðir drifnar áfram af atvinnulífinu (Official journal of the European 

Union, 2006). Þó má finna aðrar ástæður fyrir aukinni viðurkenningu á 

lærdómi sem ungt fólk öðlast í æskulýðsstarfi. Þær snúast meira um það að 

efla sjálfstraust unga fólksins og ýta undir aukna sjálfsvitund þess. Þannig 

eru viðurkenningar sem veittar eru ungu fólki ekki síður mikilvægar fyrir 

sjálfstraust þeirra og þroska en þær eru sem lína á ferilskránni.  

Með hinni nýju stefnu ESB um styrkingu og eflingu ungs fólks, er 

óformlegt nám í fyrsta skipti gert að forgangsatriði í stefnumótun í 

æskulýðsstarfi á Evrópuvettvangi. Þar kemur fram að óformleg menntun 

styður við hina formlegu menntun og eigi að njóta stuðnings með aukinni 

gæðaþróun, viðurkenningu á niðurstöðum hennar og með því að samþætta 

hana formlegri menntun, þar sem hún ýti undir það að Evrópubúar geti 

stundað nám alla ævi (Official journal of the European Union, 2009). Þessi 

nýja forgangsröðun var staðfest með ályktun ráðsins þann 27. nóvember 

2009 um endurnýjun á skipulagi Evrópusamvinnu í æskulýðsstarfi (2010-

2018). Þar sem óformlegt nám styður við hið formlega nám, ætti óformleg 

menntun að hljóta kynningu og stuðning og koma ætti á betri tengingu milli 

þessara námsgerða (Commission of the European communities, 2009). 

2.3.2 Uppbygging 

Ungmennapassinn er þrískiptur og er fyrsti hluti hans viðurkenningarskjal 

þar sem vottað er að sjálfboðaliðinn tók þátt í EVS verkefni. Í þessum fyrsta 

hluta koma einnig fram persónuupplýsingar, tímalengd verkefnis og almenn 

lýsing á hvað EVS verkefni felur í sér. Í öðrum hluta skjalsins er EVS verkefni 

sjálfboðaliðans lýst, hlutverki og helstu verkefnum. Einnig kemur þar fram 

hvaða námskeið sjálfboðaliðinn þurfti að sækja á tímabilinu og almennar 

upplýsingar um verkefni móttökusamtakanna ásamt nafninu á sendi-
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samtökunum. Þriðji hluti Ungmennapassans er matshluti skjalsins en þar 

skrifar sjálfboðaliðinn sjálfsmat á þeim lærdómi sem hlotist hefur með 

þátttöku í verkefninu. Þessum hluta Ungmennapassans er skipt upp  í átta 

færniþætti og eru þeir eftirfarandi: „samskipti á móðurmáli, samskipti á 

erlendum málum, stærðfræðifærni og grunnfærni í vísindum, stafræn færni, 

að læra að læra, félagsleg færni og samfélagsvitund, frumkvæði og frum-

kvöðlastarf og menningarleg tjáning1“(Hebel, Kloosterman og Markovic, 

2009, bls. 20). Hver færniþáttur er svo skilgreindur og sem dæmi um 

skilgreiningu má nefna færniþáttinn lærum að læra. Sá þáttur nýtist einstak-

lingnum við að leggja mat á það hvort hann hafi öðlast færni í að skipuleggja 

nám sitt, tímastjórnun, skilgreina tækifæri, geta tekist á við hindranir, leita 

til annarra varðandi stuðning. Heildaryfirlit yfir skilgreiningar á hverjum 

færniþætti fyrir sig er að finna í viðauka A. 

Í handbók um Ungmennapassann kemur fram að EVS sé sjálfstýrt 

námsferli fyrir þátttakendur og því sé færniþátturinn lærum að læra mikil-

vægur í því samhengi. Matshluta ungmennapassans þurfa þátttakendur 

sjálfir að fylla út. Sá hluti krefst þess af þátttakendum að þeir geti ígrundað 

um þá reynslu sem þeir hafa öðlast með þátttöku í verkefnum Evrópu unga 

fólksins og lagt mat á þann lærdóm sem átt hefur sér stað (Hebel, 

Kloosterman og Markovic, 2009). 

Við þróun Ungmennapassans fyrir EVS verkefni var sérstaklega horft til 

mikilvægis þess að þátttakendur fengju stuðning við að skipuleggja og 

ígrunda þann lærdóm sem draga má af reynslunni. Þegar kemur að öðrum 

styttri verkefnum innan Evrópu unga fólksins er það verkefnastjóri í hverju 

verkefni fyrir sig sem ber ábyrgð á að aðstoða þátttakendur með 

Ungmennapassaferlið (e. Youthpass process). Í handbók um Ungmenna-

passann er fjallað um mikilvægi þess að líta á Ungmennapassann ekki 

eingöngu sem matstæki, heldur sem matsferli. Í því samhengi er tekið fram 

að  samtal og endurgjöf þeirra sem starfa á vettvangi með unga fólkinu sé 

mikilvægur þáttur í því að ungt fólk geti nýtt sér Ungmennapassann sem 

matstæki. (Hebel, Kloosterman og Markovic, 2009). 

2.3.3 Stuðningskerfi 

Landsskrifstofur Evrópu unga fólksins veita upplýsingar til þeirra samtaka 

sem eru samningsbundin vegna EVS, en samningsbundnum samtökum ber 

                                                           
1
 „Communication in the mother tongue, communication in foreign languages, 

mathematical competences and basic competences in science and 
technology,digital competence,  learning to learn, social and civic competences, 
sense of initiative and entrepreneurship and cultural awareness and expression“. 
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skylda til þess að upplýsa sjálfboðaliðana um Ungmennapassann. Óski 

sjálfboðaliði eftir Ungmennapassanum, ætti verkefnastjóri EVS verkefnisins 

að setja það ferli af stað og hann eða mentorinn að aðstoða sjálfboðaliðann 

að útbúa skjölin. Rétt er að taka fram að þar sem um sjálfstýrt námsferli er 

að ræða er það ákvörðun sjálfboðliðans hvort og hvernig hann vill nýta sér 

Ungmennapassann.  

Meðan á EVS verkefni stendur býðst sjálfboðaliðunum að taka þátt í 

fjórum námskeiðum (fyrir brottför, við komu, miðannar-mati og lokamati) 

að hámarki. Þessum námskeiðum er ætlað að undirbúa, styðja við og meta 

upplifunina af EVS. Þar skapast einnig einstakt tækifæri til þess að veita 

upplýsingar um Ungmennapassann og styðja við námsupplifun- og ferli 

sjálfboðaliðans. Þar gefst einnig tækifæri til að deila upplifun sinni og 

reynslu með öðrum sjálfboðaliðum. Einnig gefur þessi tími utan verkefnisins 

sjálfboðaliðum tækifæri til þess að horfa á málin utan frá og leggja mat á 

eigin reynslu. Hlutverk leiðbeinanda á þessum námskeiðum er að styðja við 

sjálfboðaliðana í því að læra að nýta sér námsumhverfi EVS, búa sér til 

námsáætlanir, og ígrunda og leggja mat á þann lærdóm sem þegar hefur átt 

sér stað í EVS verkefninu. Námskeiðin eiga að styðja við námsferli 

sjálfboðaliðanna og hjálpa þeim að taka ábyrgð á eigin námi. Mikilvægt er 

að sjálfboðaliðarnir taki frumkvæðið í þessu ferli og að samtökin taki við 

hlutverkinu að styðja við þá í EVS námsferlinu þegar námskeiðinu er lokið 

(Hebel, Kloosterman og Markovic, 2009). 

2.3.4 Áhrif Ungmennapassans 

Samkvæmt rannsókn frá árinu 2013 um áhrif Ungmennapassans (e. Youth 

impact study) kemur fram að enn er að ýmsu að hyggja. Rannsóknin var 

framkvæmd árið 2012 og náði til 1.143 þátttakenda frá 52 löndum. 

Þátttakendur fengu sendan rafrænan spurningalista ásamt því að stofnaðir 

voru rýnihópar bæði með þátttakendum og fagfólki. Markmið rann-

sóknarinnar var að meta áhrif Ungmennapassans á þátttakendur í 

verkefnum Evrópu unga fólksins og skoða sérstaklega hlutverk 

Ungmennapassans þegar kemur að því að styðja við óformlegt námsferli, 

skrásetja lærdóm og hjálpa ungu fólki með að setja í orð þá færni sem það 

hefur öðlast með þátttöku í verkefnum Evrópu unga fólksins (Kloosterman 

og Taru, 2013). 

Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi að almenn ánægja var með upp-

setninguna á Ungmennapassanum. Um 80% þátttakenda voru sammála því 

að Ungmennapassinn styðji við að koma á framfæri mikilvægi óformlegs 

náms og auki nytsemi verkefna Evrópa unga fólksins fyrir ungu fólki. Einnig 
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töldu 88% þátttakenda að Ungmennapassinn auðveldi þeim að útskýra hvað 

þeir hafa lært í verkefnunum.  Um 70 – 80% þátttakenda sögðust ætla að 

nota Ungmennapassann þegar þeir sækja um atvinnu. Rúmlega 40% 

þátttakenda sögðust sjá möguleika á því að nota Ungmennapassann til þess 

að sækja um framhaldsmenntun eða stofna fyrirtæki.  

Einnig er sérstaklega nefnt í niðurstöðum rannsóknarinnar að 

Landsskrifstofur Evrópu unga fólksins þurfi að styðja betur við bakið á þeim 

samtökum sem framkvæma EVS verkefnin í að skilja sitt hlutverk í hinu 

óformlega námsferli. Því þrátt fyrir að búið sé að gefa út töluvert af 

fræðsluefni um hugmyndafræði Ungmennapassanna þá virðist það ekki 

hafa skilað sér nægjanlega vel. Samkvæmt landsskrifstofu Evrópu unga 

fólksins á Íslandi hafa eingöngu um 30% sjálfboðaliða nýtt sér Ungmenna-

passann á árinu 2014 hér á landi. En á mynd 1 er að finna yfirlit yfir útgefna 

Ungmennapassa á árunum 2007 – 2013 (Helga Dagný Árnadóttir, 

verkefnastjóri Evrópu unga fólksins, munnleg heimild, 17.mars 2015). 

 

 

 Þegar horft er til áranna áður má sjá að þrátt fyrir að 30% notkun sé ekki 

ýkja mikil þá er það engu síður aukning frá árinu áður þar sem eingöngu 

17% ungmenna höfðu nýtt sér Ungmennapassann eins og kemur fram á 

mynd 1.  

Ljóst er að innan Evrópu unga fólksins felast námstækifæri sem meðal 

annars nýtast sjálfboðaliðum sem taka þátt í EVS. Viðleitni Evrópusamband-

sins til þess að auðvelda þátttakendum í verkefnum innan áætlanna, eins og 

Mynd 1 Útgefnir Ungmennapassar á árunum 2007 - 2013 
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Evrópu unga fólksins, að hagnast á og gera grein fyrir því sem þátttakan 

hefur fært þeim endurspeglast í þróun á gagnlegum tækjum og tólum eins 

og Ungmennapassanum. Hið hagnýta eðli þeirra áætlanna, verkefna og 

matstækja sem rædd hafa verið hér að ofan byggja á fræðilegum grunni 

reynslunáms og sjálfsstýrðs náms sem móta ásamt fleiri lykilþáttum 

námsumhverfi sjálfboðaliðanna í EVS. Að þessum grunni verður hugað í 

næsta kafla. 
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3. Námsumhverfið  

Alla jafna er litið á nám sem ferli þar sem þekkingar eða færni er aflað. Ekki 

er eingöngu hægt að tala um það ferli út frá einstaklingnum því námsferlið 

er samspil milli einstaklings og umhverfis (Illeris, 2007). Hér í kaflanum 

verður gerð grein fyrir kenningum um reynslumiðað nám og sjálfstýrt nám 

en það eru þær námskenningar sem EVS námsumhverfið byggir á.  Einnig 

verða ýmis hugtök skoðuð sérstaklega. Hugtakinu lærdómur (e. learning) 

verða gerð skil því það kemur víða fyrir í Ungmennapassanum. Þar er 

hugtakið túlkað með þeim hætti að mikilvægt sé fyrir þátttakendur að skilja 

bæði eigin ábyrgð á framvindu náms og hvaða námsaðferðir henta til þess 

að hægt sé að nýta sér EVS námsumhverfið og Ungmennapassann. Einnig 

verður farið ofan í saumana á hugmyndum um óformlegt nám og mikilvægi 

ígrundunar auk þess sem nálganir hugsmíðahyggju og atferlisstefnunnar  við 

viðfangsefni verkefnisins verða reifaðar. 

3.1 Lærdómur 

Áður en haldið er áfram með umfjöllun um sjálfstýrt nám og reynslumiðað 

nám er mikilvægt að velta fyrir sér hugtakinu lærdómur Í reynslumiðuðu 

námi er það helst túlkað út frá hvernig það tengist þáttum frá umhverfinu 

og ummyndun reynslunnar (Kolb,2015). Sjálfstýrt nám byggir hins vegar að 

miklu leyti á því að einstaklingurinn hafi ígrundað hvernig námsaðferðir 

henti honum best og í því samhengi er mikilvægt að velta fyrir sér hvað felst 

í hugtakinu. Ekki er hægt að skilgreina hugtakið lærdóm endanlega án þess 

að tengja það við hugtakið menntun fyrst. 

Menntun (e. education) hefur verið skilgreind sem ferli sem á sér stað 

með þátttöku eða að frumkvæði eins eða fleiri og er hönnuð til að ná fram 

breytingu á þekkingu, færni og viðhorfum einstaklinga, hópa eða samfélaga. 

Hún leggur áherslu á fræðarann sem drífur áfram breytingar og veitir örvun 

og styrkingu fyrir námið og hannar æfingar sem framkalla breytingar 

(Holton, Knowles og Swanson, 1998). Í hugtakinu lærdómur (e. learning) er 

á hinn bóginn lögð áhersla á þátttakandann sem tekur breytingum eða þar 

sem búist er við því að það gerist. Lærdómur er sú athöfn eða ferli sem 

leiðir til breytinga í hegðun, þekkingu, færni og viðhorfum (Holton, Knowles 

og Swanson, 1998). 
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Sumir fræðimenn staðhæfa að erfitt sé að skilgreina lærdóm á meðan 

aðrir halda því fram að skilgreina beri lærdóm í meginatriðum eins og 

menntun. Menntun leggur þó áherslu á þann sem fræðir á meðan hugtakið 

lærdómur snýst fremur um þann sem verður fyrir áhrifum í og af ferlinu og 

tekur breytingum eins og nefnt er hér að ofan. Margir fræðimenn líta á 

lærdóm sem ferli þar sem hegðun er breytt, hún mótuð eða henni stjórnað 

og er þar áherslan meiri á þann sem stjórnar en þann sem nemur. Aðrir 

kjósa heldur að skilgreina lærdóm eftir vexti, þróun færni og hvernig nem-

endum gengur að nýta sína hæfileika til fullnustu (Holton, Knowles og 

Swanson, 1998).  

Þegar litið er til þeirra kenninga sem settar hafa verið fram til að útskýra 

lærdóm hjá ungu fólki þá eru þar mest áberandi kenningar um  

atferlisstefnuna og hugsmíðahyggju (Cieslik og Simpson, 2013). Kenningin 

um atferlisstefnuna á ekki vel við EVS námsumhverfið þar sem hún leggur 

meiri áherslu á ytri hvata og skilyrta breytingu á hegðun en til grundvallar 

hugsmíðahyggjunni eru þættir sem reynslumiðað nám byggir á sem er ein af 

grunnundirstöðum EVS námsumverfisins. Fræðimennirnir Vygotsky og 

Piaget höfðu áhrif á kenningar um lærdóm sem byggðar eru á hugmyndum 

hugsmíðahyggjunnar. Skilningur hugsmíðahyggjumanna á lærdómi er að 

hann sé virkt ferli þar sem nemendum er veittur stuðningur til þess að vinna 

saman og eiga samskipti. Kennarinn er beðinn um að skapa rými, ýta undir 

þróunina og skapa þær aðstæður sem til þarf. Hugsmíðahyggjan lítur á 

lærdóm sem ferli þar sem merking er sköpuð og reynsla fólks öðlast 

merkingu fyrir því sjálfu. Þá er því einnig haldið fram að lærdómur og 

merkingarsköpun séu að miklu leyti félagsleg ferli. Lærdómur á sér stað í 

samtali þar sem einstaklingar semja sín á milli og skapa merkingu. Vygotsky 

og hugmyndir hans um tjáskipti og samtöl sem nauðsynlegan þátt í lærdómi 

og þróun, voru nauðsynleg félags- og hugsmíðahyggjulegri nálgun hans 

(Merriam, Caffarella og Baumgartner, 2007). 

Þessi umfjöllun er grunnurinn að því hvernig lærdómur á sér stað innan 

EVS þar sem litið er á nám sem ferli þar sem einstaklingurinn getur mótað, 

ígrundað og dregið lærdóm af reynslunni. Ef horft er til EVS náms-

umverfisins þá er fjallað um að lærdómur geti átt sér stað með formlegum, 

óformlegum og formlausum hætti og því verður næst vikið að umfjöllun um 

þessa þrískiptingu náms.     

3.1.1 Þrískipting náms 

Þegar litið er yfir þær heimildir sem er að finna um námskenningar þá er 

víða að sjá að námi er skipt upp á þrjá vegu. Evrópska þróunarstofnunin í 
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starfsþjálfunarfræðum (e. European Centre for the Development of 

Vocational Training) flokkar  námsferli sem formleg (e. formal), formlaus (e. 

informal) og/eða óformleg (e. non-formal)  (Cieslik og Simpson, 2013).  

Fræðimenn innan fullorðinsfræðslunnar hafa sett fram samskonar skil-

greiningar þar sem vísað er til formlegs náms með þeim hætti að það fer 

fram innan menntastofnanna og leiðir oftast til gráðu eða einhverskonar 

viðurkenningar. Óformlegt nám er skipulagt en á sér stað utan hinna form-

legu menntastofnanna eins og t.d. í sjálfboðaliðasamtökum, oft lýkur nám-

inu án staðfestingar. Formlaust nám vísar til þeirrar óskipulögðu náms-

reynslu sem felst í hinu daglega lífi innan fjölskyldu, vinnu eða frítíma 

(Gunnar E. Finnbogason, 2009; B. Merriam og Caffarella, 1999). 

 Þrátt fyrir að stuðst sé við þessa þrískiptingu náms þá eru skiptar 

skoðanir á því hvort hægt sé að skipta því upp með þessum hætti eða hvort 

eingöngu sé vísað til óformlegs náms og formlegs náms og formlaust nám 

sé þá hluti af óformlegu námi (Colley, Hodkinsson og Malcolm, 2002; 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014). Einnig mætti velta fyrir sér hvort hugtakið 

óformlegt nám endurspegli merkingu þess, þar sem hægt væri að draga þá 

ályktun að um óskipulagt nám væri að ræða þar sem viðurkennt er að 

formlegt nám sé skipulagt. Ljóst er að ýmis álitamál eru enn við þessar 

þýðingar þó ekki sé nánar staldrað við þær í þessari umfjöllun. 

3.1.2 Óformlegt nám 

Síðustu áratugi hefur mikið verið litið á ungt fólk sem óvirka viðtakendur í 

hinu formlega námsferli. Þetta hefur þó tekið breytingum og í dag eru 

gerðar meiri kröfur um virkni námsmannsins og þátttöku í náminu (Cieslik 

og Simpson, 2013). Í því felst að nemendur hafa meiri áhrif á hvernig og 

hvað þeir vilja læra þar sem nám er ekki lengur skilgreint aðeins sem  

formlegt nám innan menntastofnanna. Óformlegt nám fer fram samhliða 

hefðbundnara námi og þjálfun en lýkur sjaldnast með formbundinni viður-

kenningu eða réttindum. Óformlegt nám getur falið í sér samvinnu, oftast 

við einhverja með svipuð áhugasvið eða markmið. Dæmi um slíkt námsferli 

væri alþjóðlegir ungmennaviðburðir eða verkefni innan félagsmiðstöðvar. 

Bæði formlegt og óformlegt nám einkennast af skipulagningu og því að 

náminu sé stýrt með einhverjum hætti (Cieslik og Simpson, 2013). Form-

laust nám er hins vegar ekki skipulagt heldur felur það í sér hið ómeðvitaða 

nám sem á sér stað í daglegu lífi.  

Prófessorinn David Walker Livingstone skilgreinir óformlegt nám sem 

hvert það viðfangsefni sem felur í sér öflun þekkingar, skilnings eða færni 

sem á sér stað án utanaðkomandi mótaðrar námsskrár og utan hins 
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skipulagða samhengis menntastofnanna. Livingstone vísar í að grunnþættir 

óformlegs náms (t.d. markmið, innihald, aðferðir og ferli við þekkingaröflun, 

lengd, mat á niðurstöðum) ráðist mikið til af þeim einstaklingum og hópum 

sem velja að taka þátt (Cieslik og Simpson, 2013). Í skilgreiningunni er lögð 

áhersla á að gera ekki of mikið úr mikilvægi félagslegs samhengis, sem gefur 

í skyn að óformlegt nám geti átt sér stað í formlegum námsaðstæðum sem 

og innan heimilisins, vinnunnar eða í frítímanum. Það er ekki síður 

mikilvægt að horfa til þess óformlega náms sem á sér stað með félagslegum 

samskiptum ungmenna í jaðarhópum auk samskipta í jafningjahópum og  á 

samfélagsmiðlum. Þess vegna er það mjög mikilvægur þáttur í uppbyggingu 

sameiginlegrar og einstaklingsbundinnar samsemdar ungs fólks og fyrir 

þróun félagslegrar samkenndar og aðlögunar. Óformlegt nám er lykilþáttur í 

því hvernig við sinnum hlutverkum okkar í skólum, vinnu og á öðrum 

félagslegum vettvangi eins og Durkheim (1956) og Parsons (1961) hafa bent 

á ( Cieslik og Simpson, 2013). 

Hugtakið óformlegt nám er tengt hugmyndum um námssamfélag (e. 
learning society) sem hefur til langs tíma verið mikilvægur hluti af stefnu-
mótun stjórnvalda í menntamálum. Samkvæmt hugmyndinni um 
námssamfélag ýtir menntun undir nám með óformlegum hætti innan 
stofnanna samfélagsins sem ekki eru menntastofnanir. Hugmyndin um 
námssamfélag tengist einnig öðrum hugtökum, til dæmis hugmyndinni um 
þekkingarhagkerfi (e. knowledge economies) þar sem litið er á fólk sem 
námsmenn til æviloka sem taki þátt í óformlegu námi, tengdu mismunandi 
lífsþáttum, alla ævi. Bent hefur verið á þetta sem mikilvægan áhrifaþátt á líf 
alls ungs fólks í Evrópu og að þessar hugmyndir hafi aukið mikilvægi mennt-
unar og óformlegra námsferla í að undirbúa yngri kynslóðir undir líf í 
þekkingarhagkerfi ( du Bois Reymond and Stauber, 2003 í Cieslik og 
Simpson, 2013). Bæði hugtökin námssamfélag og þekkingarhagkerfi eru 
hugtök sem móta þá stefnu sem Evrópusambandið hefur tekið með nám 
alla ævi (Official journal of the European Union, 2006) eins og kom fram í 
kaflanum um tilurð Ungmennapassans.  

Í óformlegu námi skiptir meira máli hvað gerist í námsferlinu heldur en 
að fylgja fyrirfram ákveðinni áætlun um námsframvindu. Einnig skipta þær 
aðferðir máli sem notaðar eru til að styðja við nemandann í námi og að 
skapaður sé vettvangur til náms sem nær fyrir utan hina hefðbundnu 
menntastofnun. Þau námstækifæri sem eru að finna innan EVS verkefnanna 
felast fyrst og fremst í því umhverfi sem sjálfboðaliðarnir lifa og vinna í. Með 
notkun Ungmennapassans er þeim svo veittur stuðningur við það að draga 
þann lærdóm af hinu óformlega námi sem felst í reynslu þeirra sem 
sjálfboðaliða. Reynslumiðað nám er hugtak sem alla jafna rúmast innan 
óformlegs náms og verður fjallað um það hugtak í næsta kafla.  
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3.2 Reynslumiðað nám 

Evrópska sjálfboðaliðaþjónustan er námsvettvangur þar sem hvatt er til 

þess að sjálfboðaliðinn dragi lærdóm af reynslunni. Þar er gengið út frá því 

að reynsla sé uppspretta lærdóms. Í þessum kafla verður leitast við að 

útskýra hvað er átt við með hugtakinu reynslumiðað nám. Skoðaðar verða 

kenningar helstu fræðimanna á sviði reynslunáms og rýnt í tólf skil-

greiningar alþjóðlegra samtaka (Association for Experiental Education eða 

AEE) um hvað reynslumiðað nám þarf að innihalda til að það geti orðið 

árangursríkt og náð markmiðum sínum. Að lokum verður litið til þess hvert 

hlutverk leiðbeinanda (e.facilitator) er í reynslumiðuðu námi.  

3.2.1 Skilgreining á hugtakinu 

Samkvæmt skilgreiningu Gunnars Ragnarssonar í bókinni Reynsla og 

menntun kemur fram að hin virka merking í reynsluhugtaki fræðimannsins 

John  Dewey sé athöfn (Dewey, 2000b). Þetta merkir að fólk lærir í gegnum 

athafnir sínar sem er undirstaða reynslumiðaðs náms. Í reynslumiðuðu námi 

er um að ræða ferli þar sem þekking, hæfileikar og gildismat er byggt upp 

með hjálp beinnar reynslu. Margir hafa skrifað um og skilgreint hugtakið og 

m.a. má þar nefna bandarísku prófessorana Luckner og Nadler  en 

samkvæmt þeim er hægt að tala um reynslunám „…þegar einstaklingar taka 

sér eitthvað fyrir hendur, rýna svo í gjörðir sínar, draga af þeim gagnlegar 

ályktanir og nýta niðurstöðurnar til breytinga á eigin skilningi og hegðun. 

Reynslumiðað nám byggist á þeirri ályktun að alla þekkingu megi rekja til 

sambands einstaklingsins við viðfangsefnið“ (Luckner og Nadler, 1997 bls.3). 

Einnig segja þeir Luckner og Nadler að þegar best lætur veki reynslumiðað 

nám þá tilfinningu hjá þeim sem lærir að það sem lærist sé hans eigið, en að 

besta útkoman sé sú að einstaklingar taki ábyrgð á eigin námi og athöfnum í 

stað þess að ætla öðrum að taka hana. 

Aðra útskýringu á reynslumiðuðu námi er að finna hjá bandaríska 

prófessornum David A. Kolb, en hann lýsir náminu með þeim hætti að 

lærdómur sé ferli þar sem þekkingar er aflað í gegnum mótandi áhrif 

reynslu (Kolb, 2015). Reynslunám felur í sér upplifun á einhverju nýju og 

áður óþekktu fyrir þann sem nemur og leiðir stundum til óvissu og jafnvel 

krísu sem getur á sama tíma gefið tækifæri til þess að fólk læri eitthvað nýtt. 

3.2.2 Gildi reynslunnar 

Bandaríski heimspekingurinn John Dewey setti fram kenningu um samspil 

reynslu og náms. Eins og nefnt hefur verið hér að ofan talaði Dewey um að 

hugtakið reynsla skýrði sig ekki sjálft. Þrátt fyrir að Dewey tali um að reynsla 
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sé grundvallaratriði í allri menntun þá tekur hann fram að það skipti máli 

hvernig reynslan er hvort hún leiði til góðrar menntunar (Dewey, 2000b). 

Dewey talar um að menntunarferlið sem fæst í gegnum reynsluna megi 

leggja að jöfnu við þroska. Að þannig þroskist einstaklingurinn bæði 

vitsmunalega og siðferðilega í gegnum reynsluna (Dewey, 2000b). Jafnframt 

talar hann um að reynsla geti stundum verið neikvæð í menntunarlegu tilliti. 

Að reynslan hafi áhrif á hæfni og hugarfar einstaklingsins og að hún kunni 

að valda tilfinningaleysi og sljóleika. Með slíkri reynslu skerðist möguleikar 

einstaklingsins á að öðlast auðugri reynslu síðar (Dewey, 2000b). Ef til 

dæmis er um afgerandi neikvæða reynslu að ræða fyrir viðkomandi hefur 

hún ekki endilega jákvæð áhrif á nám. Þannig gæti sjálfboðaliði sem sigrast 

á áskorunum eins og vondum mat, tungumálaörðugleikum eða vondu veðri 

komið reynslunni ríkari og sterkari heim fyrir vikið, á meðan sá sem lendir í 

áfalli eins og að vera beittur ofbeldi, misrétti eða öðru eins aðeins hlotið 

skaða af. Þegar reynslan er orðin það neikvæð hættir hún að hafa námsgildi 

og gæti jafnvel virkað öfugt við það sem til var ætlast. 

Ein helsta gagnrýni Deweys á hið hefðbundna skólakerfi sneri að því að 

sú reynsla sem nemendur öðluðust hefði oft neikvætt menntunargildi. 

Dewey taldi það vera eitt af verkefnum kennara að stuðla að því að áhrif 

reynslunnar væru ekki neikvæð. Dewey kom einnig inn á félagsmótun í 

kenningum sínum. Að upplifun sem einstaklingar fái í gegnum samskipti við 

aðra sé í raun grunnurinn að reynslumiðuðu námi. Reynsla á sér aldrei stað í 

tómarúmi heldur verður hún til við ákveðnar aðstæður, í samhengi og í 

samskiptum við umhverfi þess sem fyrir reynslunni verður. Hugsun og 

ígrundun eru samofin reynsluhugtakinu því samkvæmt Dewey þá er engin 

reynsla merkingarbær án hugsunar. Með hugsun uppgötva menn tengsl 

milli þess sem þeir gera og þess sem af því leiðir (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010, bls. 59).  

3.2.3 Námshringur Kolbs 

Kenning bandaríska prófessorsins Davids A. Kolb um námshringinn er líkega 

algengasta kenning, eða módel, sem stuðst er við um reynslunám, einkum í 

óformlegu námi. Kenninguna byggir Kolb meðal annars á kenningum 

Deweys, sálfræðingsins Kurt Lewin og sálfræðingsins og heimspekingsins  
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(Kolb, 1984, bls. 21).  

 

Jean Piaget (Kolb,1984). Kenning Kolbs byggir á því að fólk beiti mismunandi 

aðferðum við að tileinka sér þekkingu. Ekki er eingöngu fjallað um hvernig 

fólk tileinkar sér þekkingu heldur einnig um yfirfærslu og beitingu þessarar 

nýju þekkingar við raunverulegar aðstæður. Kolb greinir þar fjóra 

mismunandi þætti og setur fram námshringinn út frá þeim.  

Þegar rýnt er í námshringinn má sjá að það sem Kolb er að setja fram er 

að maður eigni sér lærdóm af reynslunni en Kolb lagði mesta áherslu á 

ígrundunarþátt reynslunnar. Hann felur í sér  að reynslan ein og sér nægi 

ekki til þess að hægt sé að tala um að ný þekking hafi orðið til, heldur sé það 

ígrundunin sem eykur líkurnar á að raunverulegt nám eigi sér stað. Svipar 

þetta til kenninga Deweys eins og kom fram í kaflanum hér að framan með 

þeim hætti að þær undirstrika báðar mikilvægi reynslunnar og þess hvaða 

merking henni er gefin eftir að einstaklingurinn verður fyrir henni. Hér er 

þáttur úrvinnslu á reynslunni mikilvægur sem setur kenningar þessara 

fræðimanna í samhengi við hið reynslumiðaða nám. Í þriðja hluta 

Ungmennapassans er gert ráð fyrir því að úrvinnsla, í formi ígrundunnar á 

1.Bein reynsla 
(e.Concrete 
experience) 

2.Uppgötvanir og 
ígrundun 

 (e. Observatoins and 
reflections) 

3. Myndun hugtaka 

(e.Concept and 
generalizing) 

4. Alhæfing og 
prófun nýrra 

hugtaka við nýjar 
aðstæður 

(e. Applying) 

Mynd 2 Námshringur Kolb 
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námsreynslu sjálfboðaliðans, hafi átt sér stað. Hér á eftir verður vikið að 

hlutverki leiðbeinandans þegar unnið er með nám þar sem litið er á 

reynsluna sem aðaluppsprettu þekkingar. Fyrst er þó hugað að hugtakinu 

ígrundun. 

3.2.4 Ígrundun  

Þegar unnið er með reynslumiðað nám verður mikilvægi ígrundunar fyrir 

nám ljóst. Ígrundun er orðin að lykilorði í umræðu samtímans um uppeldis-

fræði og námskenningar. Ástæða þess er að undanfarin ár hefur 

meðvitundin um notagildi þess sem lærist í skólum og öðrum mennta-

stofnunum, sérstaklega fyrir atvinnulífið, stóraukist og ljóst er að ígrundun 

leikur þar eitt aðalhlutverkanna (Illeris, 2007). Út frá þessu má segja að ekki 

er eingöngu nægjanlegt að ná sér í þekkingu heldur einnig mikilvægt að 

geta beitt henni.  

 Ígrundun gerir okkur kleift að líta til baka á það sem við höfum upplifað, 

skilja það sem hefur gerst og nýta það til að móta hugsanir og ný hugtök 

(SALTO-YOUTH Training and Cooperation Resource Centre, 2010 ). Dewey 

(2000a) fjallar um að lykilatriði í allri ígrundaðri hugsun séu tengsl þar sem 

einn hlutur merkir eða táknar annan eða vísar til hans og fær okkur þannig 

til að hugleiða að hve miklu leyti megi líta á annan sem heimild fyrir trú á 

hinn. Hugsun á sér stað í því samhengi að það er eitthvað sem gefur tilefni 

til hennar og kallar hana fram eða vekur hana (Dewey, 2000a). Ígrunduð 

hugsun felur í sér að skoðun sé rökstudd. Með þessu vísar  Dewey  til þess 

að finna verði vísbendingu um það að hún eigi við rök að styðjast til þess að 

hún sé trúverðug.  

Þegar horft er til skilgreininga á ígrundun, hefur hún verið sett í sam-

hengi við sjálfið og að eitthvað speglist í sjálfi námsmannsins. Mikilvægi 

sjálfsins er þannig í brennidepli og reynslan er metin með því að nota 

samsemd (e.personal identity) sem mælikvarða. Einnig er hugtakið sjálfs-

ígrundun (e. self – reflection) notuð í þessu samhengi (Illeris, 2007). Fyrir 

sjálfboðaliða að aðlagast í nýju umhverfi getur verið mikil áskorun fyrir sjálf 

þeirra þar sem sjálfið mótast m.a.  af þeim viðbrögðum sem umhverfið 

gefur frá sér (Kristján Kristjánsson, 2010).  

Schön skiptir skilgreiningunni á ígrundun upp í það að ígrunda athafnir 

(e.reflection on action) og ígrundun í athöfnum (e. reflection in action) sem 

hann segir að gerist samstundis hjá fólki þegar það bregst við vandamálum 

með því að leita mögulegra lausna, sem byggja á þekkingu viðkomandi á 

viðfangsefninu. Ígrundun í athöfnum getur líka náð yfir aðstæður þar sem 

einhver hættir að gera eitthvað í miðjum klíðum, leiðir hugann að því 
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hvernig megi halda áfram, og tekur svo upp þráðinn að nýju (Buchroth og 

Parkin, 2010). Ígrundun athafna kemur í kjölfarið á ígrundun í athöfn þar 

sem það felur í sér að við ígrundum eftir að athöfn hefur átt sér stað og 

setjum í samhengi og sköpum merkingu. Ef til vill kemur það frekar 

ómeðvitað hjá fólki að ígrunda í athöfn en að ígrunda eftir athöfn felur í sér 

meðvitaðri ásetning. Ef þetta er sett í samhengi við aðstæður 

sjálfboðaliðans þá væri hægt að hugsa sér að ígrundun í athöfn færi fram í 

daglegum störfum hans en ígrundun athafnar ef til vill sem t.d. 

dagbókarskrif eða með aðstoð mentors. 

Siebert og Walsh (2013) fjalla í grein sinni um tengslin milli ígrundunar 

og náms á vinnustað. Í greininn er að finna þá skoðun að ígrundun í vinnu-

staðanámi geti ýtt undir valdeflingu einstaklings, þrátt fyrir að tekin séu til 

greina  rökin fyrir því að ígrundunin ýti undir sjálfsögun sem sé frekar til 

góða fyrir fyrirtækið heldur en einstaklingana. Ígrundun er eitt þeirra tækja 

sem nýtast við  skoðun á vinnustaðanámi og vinnustaðarannsóknum. 

Vinnustaðareynslan er yfirfærð í nám með ígrundun á hinum verklegu 

þáttum og bætir þannig frammistöðu starfsfólksins (Siebert og Walsh, 

2013). Þetta á að hluta til  við ígrundun sjálboðaliðanna út frá 

Ungmennapassanum þar sem hluti af færniþáttum ungmennapassans eru 

verklegir þættir og þar nýtist því ígrundunin meira til þess að draga fram 

þann lærdóm sem mun nýtst á framtíðar vinnustað. Eins og Dewey (2000a) 

bendir  á, þarf að þjálfa hugann til þess að geta tileinkað sér ígrundaða 

hugsun. Fólk hefur mismikinn áhuga og getu til þess að ígrunda - á þetta 

jafnt við um sjálfboðaliða og aðra. Það vefst fyrir sumum meðan að öðrum 

reynist það auðvelt. Ýmsar aðferðir til ígrundunar eru til og meðan það 

hentar sumum að styðjast við samræður til þess að geta hafið ígrundun þá 

hentar það öðrum að vera einir með sjálfum sér áður en þeir geta byrjað að 

ræða reynslu sína. Mikilvægt er að sjálfboðaliðarnir fái að ígrunda með 

þeim hætti sem þeim hentar og að stuðningurinn sem sjálfboðaliðinn fær til 

ígrundunar séu á forsendum sjálfboðaliðans ekki mentorsins. Í handbókinni 

er að finna dæmi um leiðandi spurningar en þær getur mentorinn notað til 

þess að hvetja til ígrundunar hjá sjálfboðaliðanum en í næsta kafla verður 

nánar fjallað um hlutverk leiðbeinenda. 

3.2.5 Hlutverk leiðbeinanda  í reynslumiðuðu námi 

Þó að námsmaðurinn og upplifun hans og úrvinnsla á reynslu sé í forgrunni í 

reynslumiðuðu námsferli, eins og við notkun Ungmennapassans, er hlutverk 

þess sem leiðbeinir einnig mikilvægt. Hann þarf að geta veitt nemandanum 

þann stuðning sem hann þarf á að halda til að geta ljáð reynslu sinni 
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merkingu og umbreytt henni þannig í þekkingu sér til  gagns. Í 

reynslumiðuðu námi er enska hugtakið facilitator oft notað, en það getur 

átt við kennara, þjálfara, leiðbeinanda o.s.frv. Áður en lengra er haldið er 

rétt að staldra aðeins við hvað hugtakið að leiðbeina (e.to facilitate) felur í 

sér. Það hugtak endurspeglar hlutverk þess sem styður við reynslumiðað 

námsferli. Í orðabók er facilitate þýtt sem „auðvelda, létta, greiða fyrir (e-

u)“ (Jón Skaptason, 2006, bls. 246) Út frá þessari þýðingu mætti segja að 

hlutverk leiðbeinandans sé að greiða fyrir því að nemandinn geti unnið úr 

reynslunni.   

Í þessu samhengi er vert að velta fyrir sér hlutverki leiðbeinanda út frá 

kenningum Deweys (2000b) um samspil reynslu og menntunar en hann 

talar um að menntun sé í eðli sínu félagslegt ferli sem ekki sé hægt að 

útiloka kennarann frá. Það sé ábyrgð hans að kynna sér hæfileika og þarfir 

þeirra einstaklinga sem hann er að vinna með og skapa þeim skilyrði sem 

leggja grunninn fyrir þá reynslu og athafnir sem framundan eru. Dewey 

fjallar um að skipulagning á náminu þurfi að vera sveigjanleg svo að 

einstaklingurinn fái að njóta sín en jafnframt í það föstum skorðum að hún 

veiti leiðsögn í átt að meiri þroska (Dewey, 2000, bls. 68) Af þessu má sjá 

samsvörun í því hvernig hlutverki mentors er lýst innan Ungmennapassans 

(SALTO-YOUTH Training and Cooperation Resource Centre, 2010 ). Þar 

kemur fram að mentorinn eigi að rýna í getu og þarfir sjálfboðaliðans og 

veita leiðsögn sem leiðir til meiri þroska eins og Dewey kemur einnig inná.  

Luckner og Nadler fjalla í bók sinni Processing the experience á 

skilmerkilegan hátt um hvaða hæfni og þekkingu þarf að hafa til þess að 

geta leiðbeint þátttakendum í að formgera og vinna úr reynslu sinni. Mikil-

vægt sé að skapa traust bæði hjá samstarfsfólki og þátttakendum, vera fær 

um að hlúa að samskiptum og kunna að nálgast endurmat (Luckner og 

Nadler, 1997). Leiðbeinandi í reynslunámi er oft á tíðum að vinna með hópa 

og þá er hlutverk hans að hafa þekkingu á því sviði, kunna skil á 

grunnreglum hópa og kenningum um þroskastig þeirra. Það er ekki síður 

mikilvægt fyrir leiðbeinanda að vera meðvitaður um sín markmið með 

starfinu og sækja sér þann stuðning sem þarf til að vera betri á sínu sviði 

(Luckner og Nadler,1997).  

Þrátt fyrir að hlutverk mentors í Ungmennapassanum sé ekki miðað við 

að hann sé að vinna með hópa þá er hér að ofan fjallað um mikilvæga þætti 

sem vel er hægt að velta upp varðandi hæfni sem mentor þarf að búa yfir. 

Fyrstu skrefin fyrir mentor er að skapa tengsl við sjálfboðaliðann sem byggir 

á trausti. Það er samspil mentors og sjálfboðaliðans sem á að vera 

grunnurinn að því að sjálfboðaliðinn geti unnið úr reynslunni. Þetta endur-
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speglast líka í kenningu Kolbs  um reynslunámshringinn þar sem hlutverk 

leiðbeinandans er að skapa fólki þær aðstæður svo að það geti tileinkað sér 

hluti, prófað sig áfram, gert sínar uppgötvanir og vaxið sem einstaklingar. 

Þetta er ferli þar sem fólk miðlar af reynslu sinni, gefur og þiggur. Önnur 

framsetning um hlutverk leiðbeinanda í reynslumiðuðu námi er að finna í 

riti Björns Vilhjálmssonar Kynning á heimspeki og kenningargrunni 

reynslumiðaðs náms, (2010) þar sem hann skilgreinir hlutverk leiðbeinanda 

með eftirfarandi hætti: 

Vegvísirinn2 hvetur nemandann til að muna eftir, meta, tala um 

og hugsanlega greina á gagnrýnin hátt eigin reynslu (fortíð) 

þeirra til að smíða nýja þekkingu. Ein mikilvægasta skylda og 

ábyrgð vegvísisins, því reynslumiðað nám felur oft í sér sterkar 

tilfinningar, er að skapa umhverfi sem byggir á trausti, á að 

vera sannur, heilindum og virðingu, sem og að sýna öllum 

þolinmæði (Björn Vilhjálmsson, 2010, bls. 20). 

Hér má sjá að það er ekki bara ákveðin þekking og hæfni sem mentorinn 

þarf að tileikna sér, heldur þarf hann einnig að skapa umhverfi sem byggir á 

þeim gildum sem talin eru upp í tilvitnuninni hér að ofan. 

Niðurstöður ástralskrar rannsóknar um hlutverk leiðbeinanda í 

reynslumiðuðu námi sýndu fram á það að mikill munur er á nálgun leið-

beinanda eftir því hvaða námsaðferðum þeir aðhyllast sjálfir. Rannsóknin 

náði til 76 leiðbeinenda sem nýta reynslunám í Ástralíu, Norður Ameríku og 

Suðaustur Asíu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig að aðferðir við 

það að vinna úr reynslu mótast frekar af kennsluaðferðum leiðbeinanda 

heldur en þörfum eða óskum einstakra námsmanna. Eins og kenningar um 

kennsluaðferðir benda á, undirstrikar þessi rannsókn þörfina fyrir það að 

sérstök athygli sé veitt almennum námsþörfum þátttakenda þegar leiðir til 

ígrundunar eru valdar (Dickson og Gray, 2006). 

Hlutverk leiðbeinandans er mismunandi eftir því hverjar þarfir nem-

andans eru. Leiðbeinandinn verður að geta sett sig í ólík hlutverk út frá 

þörfum nemandans og sínu ábyrgðasviði. Í reynslumiðuðu námi liggur 

ábyrgð leiðbeinenda mikið til í því að undirbúa reynslumiðaðar náms-

aðstæður og styðja við nemandann í að ná fram nýrri þekkingu úr 

reynslunni. Ekki er eins mikið lagt upp úr ábyrgð nemandans á náminu eins 

og gert er í sjálfstýrðu námi.   

                                                           
2
 Þýðing á enska orðinu facilitator, þýtt af Jakobi Frímanni Þorsteinssyni, aðjúnkt við 

Háskóla Íslands og Birni Vilhjálmssyni, framkvæmdastjóra Áskorunar ehf. 
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3.2.6 Reynslumiðað verklag 

Þessu verkefni er meðal annars ætlað að varpa ljósi á það  hvaða þættir 

stuðli að því að ungu fólki gangi vel að tileinka sér reynslumiðað nám. 

Evrópusamtök um reynslumiðað nám hafa skilgreint 12 viðmið um 

reynslumiðað verklag sem svipar til þeirra þátta sem þegar hafa komið fram 

í umfjöllun hér að ofan um kenningar og hlutverk leiðbeinanda. 

Framsetningin er skýr og gefur góða yfirsýn yfir einkenni reynslumiðaðs 

náms og hvað það felur í sér að vinna reynslumiðað. Þeir eru eftirfarandi: 

1. Reynslunám á sér stað þegar vandlega valdar upplifanir eru studdar 

með ígrundun, greiningu og samþættingu.  

2. Upplifanirnar eru skipulagðar þannig að þær hvetja nemendur til að 

sýna frumkvæði, taka ákvarðanir og axla ábyrgð á ákvörðunum 

sínum. 

3. Á öllum stigum reynslunámsferlisins tekur þátttakandinn þátt í að 

spyrja spurninga, rannsaka, gera tilraunir, vera forvitin, leysa 

vandamál, axla ábyrgð, vera skapandi og finna merkingu.  

4. Þátttakendurnir taka þátt í verkefnum á vitrænan, tilfinningalegan, 

félagslegan, andlegan og/eða líkamlegan hátt. Þegar þátttakendur 

gefa sig í verkefnin á þennan hátt finnst þeim viðfangsefnin vera 

raunveruleg. 

5. Niðurstöður námsins eru persónulegar og byggja upp grunn fyrir 

framtíðarreynslu og – nám. 

6. Sambönd þroskast og eru ræktuð: Það á við um samband 

einstaklingsins við sjálfan sig, samband hans við aðra og samband 

hans við umheiminn. 

7. Leiðbeinandinn og þátttakandinn geta upplifað sigur, tap, ævintýri, 

áhættu og ójafnvægi, vegna þess að niðurstaða reynslu er 

einstaklingsbundin og ekki hægt að segja hana nákvæmlega fyrir.  

8. Tækifæri eru ræktuð til að leiðbeinendur og nemendur fái tækifæri 

til að vega og meta eigið gildismat.  

9. Grundvallarhlutverk leiðbeinendans í reynslunámi er að velja hæfileg 

viðfangsefni, leggja fyrir vandamál sem þarf að leysa, að setja mörk, 

veita stuðning við nám þátttakendans, að tryggja líkamlegt og 

tilfinningalegt öryggi og að greiða fyrir námsferlinu almennt.  
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10. Leiðbeinandinn rekur augun í og hvetur til sjálfsprottinna 

námstækifæra. 

11. Leiðbeinendur leggja sig fram um að vera meðvitaðir um eigin 

gildismat, forsendur og fordóma, og hvernig þeir geta haft áhrif á 

þátttakendann. 

12. Skipulag námsreynslunnar ber í sér möguleikann á að læra af 

nátturulegum orsökum og afleiðingum, að læra af mistökum og að 

læra af sigrum. 

  (Jakob F. Þorsteinsson, 2011, bls.88) 

Tekið er fram í lok upptalningarinnar á þessum þáttum að forgangs-

röðunin á listanum fer eftir leiðbeinandanum og getur verið breytileg. 

Einnig er nefnt að ólík heiti geta lýst öllum hlutverkum nemandans í 

reynslunámi, nemandi gæti táknað skjólstæðing, viðskiptavin, þátttakanda 

o.s.frv.  Að lokum er talað um að ekki sé til neitt eitt orð yfir öll þau hlutverk 

sem leiðbeinandi í reynslunámi þarf að uppfylla. Þegar talað er um 

leiðbeinanda í upptalningunni hér að ofan geti það falið í sér ýmis fagheiti til 

að mynda kennari og meðferðaaðili ( Jakob F.Þorsteinsson, 2011, bls. 88). 

Þessi tólf atriði gefa greinargóða lýsingu á því hver markmiðin eru með 

reynslumiðuðu námi. Þar er einnig útskýrt hvað þátttakendur geta lært með 

þátttöku sinni í náminu en þar er einnig að finna viðmið fyrir leiðbeinendur í 

reynslumiðuðu starfi. 

Þrátt fyrir að umfjöllunarefni þessa verkefnis sé að fjalla um það hlutverk 

sem snýr að því að leiðbeina sjálfboðaliðanum í námsferli Ungmenna-

passans, er ekki hægt að horfa framhjá hlutverki verkefnastjóra móttöku-

samtakanna í EVS þegar að fjallað er um reynslunám. Það er verkefna-

stjórinn sem ber ábyrgð á því að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til  að 

um ákjósanlegt  námsumhverfi sé að ræða. Hlutverk mentors  er ekki að 

skipuleggja upplifanirnar heldur er það verkefnastjórinn sem sér um 

skipulag á EVS verkefninu í heild sinni. Mentorinn sinnir því hlutverki annars 

vegar sem snýr að því að styðja við að unnið sé úr reynslunni, eins og 

kenningar um reynslumiðað nám koma inn á, og hins vegar að styðja við og 

hvetja þá sem vilja skipuleggja námsferlið eins og sjálfstýrt nám en það er 

umfjöllunarefni næsta kafla.  

3.3 Sjálfstýrt nám  

Þegar fjallað er um sjálfstýrt nám þá er iðulega byrjað á því að tala um að 

ábyrgðin á náminu og námsferlinu liggi hjá einstaklingnum sjálfum. Það er 
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hvati einstaklingsins sem verður drifkrafturinn í námsferlinu og í því að 

þróast og bæta við sig þekkingu. Mismikil  áhersla er svo lögð á stuðninginn 

í náminu eftir því hvaða fræðimenn um ræðir. Í kaflanum verða skoðaðar 

helstu kenningar um sjálfstýrt nám og hlutverk leiðbeinanda þegar um slíkt 

nám er að ræða.  

3.3.1 Helstu kenningar 

Síðustu þrjá áratugi hafa rannsóknir á sjálfstýrðu námi orðið eitt aðal 

umfjöllunarefni þeirra sem rannsaka fullorðinsfræðslu þar sem mörgum 

spurningum er enn ósvarað hvað varðar aðferðir, nálgun og árangur 

þessarar námsaðferðar. Grunnurinn í sjálfstýrðu námi byggir á því að 

einstaklingur ígrundi hæfni sína til náms, skipuleggi, framkvæmi það sem 

námið felur í sér og leggur mat á árangur þess. Stuðningurinn miðast svo við 

hæfni einstaklingsins til þess að takast á við námið.  

Dewey talar um að mikilvægasta viðhorfið sem hægt sé að móta hjá 

einstaklingnum sé löngun hans í áframhaldandi lærdóm (Dewey, 2000b). 

Drifkraftur verður að vera til staðar svo hægt sé að halda námi áfram og 

viðkomandi geti eignað sér námsferlið. Knowles skilgreindi hugtakið 

sjálfstýrt nám út frá því að einstaklingurinn lærði af meiri áhuga og krafti ef 

hann hefur sýnt frumkvæði í námi sínu, skipulagt innihald námsins, sett sér 

námsmarkmið og lagt sjálfur mat á niðurstöðurnar. Mocker og Spear 

skilgreina svo sjálfstýrt nám út frá því hver ákveður hvað skuli lært, hvaða 

aðferðir og námsefni skuli notað og hvernig árangurinn verði mældur. 

(Caffarella og Merriam, 1999). 

Prófessorinn Allen Tough lagði fram fyrstu heildstæðu lýsinguna á 

sjálfstýrðu námi sem námsaðferð. Rannsóknir Toughs og ályktanir Knowles 

fylgjast að þar sem þeir komust báðir að því að nemendurnir gengu í 

gegnum röð af stigum til þess að ná markmiðum í námi. Þessi stig eru 

skipulögð af þeim sem nemur frá upphafi til enda (Caffarella og Merriam, 

1999). Malcolm S. Knowles hefur stundum verið nefndur faðir fullorðins-

fræðslunnar þar sem hann er sá fræðimaður sem lagði einna mest af 

mörkum við að benda á sérstöðu fullorðinna námsmanna. Sjálfstýrt nám og 

óformlegt nám fullorðinna voru aðaláherslur hans á sviði 

fullorðinsfræðslunnar. Samkvæmt Knowles felur sjálfstýrt nám í sér lýsingu 

á ákveðnu ferli í sinni víðtækustu merkingu: „þar sem einstaklingar hafa 

frumkvæði að því að greina eigin fræðsluþarfir, setja námsmarkmið, 

tilgreina efnis- og mannlegann efnivið fyrir nám, velja og útfæra lærdóms-
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áætlanir við hæfi og meta afrakstur námsins, með eða án hjálpar frá 

öðrum3“ (Knowles, 1975, bls.18). 

Knowles setur fram þrjár ástæður fyrir ágæti sjálfstýrðs náms. Hann 
heldur því í fyrsta lagi fram að sannanir séu fyrir því að þeir sem taka 
frumkvæði í námi læri meira en aðrir og læri efnið betur en þeir sem sitja og 
bíða þess að þeim sé kennt. Aðra augljósa ástæðu segir hann vera að 
sjálfstýrt nám sé frekar í takt við hið náttúrulega ferli hugræns þroska okkar. 
Þriðja ástæðan er að í mörgum nútímakenningum í kennslufræðum sé mikil 
ábyrgð lögð á herðar nemandans á því að taka frumkvæði í eigin námi. 

Sérstaða Malcolms Knowles fólst í því að setja fram hugmyndina um 
sjálfstýrt nám í afmörkuð viðfangsefni sem nýtast myndi kennurum og 
nemendum. Hann gerði þessar hugmyndir vinsælar með fjölmörgum bókum 
námskeiðum. Knowles (1975) talar um að fólk taki ábyrgð á eigin náms-
stefnum til að auka sjálfsöryggi og nálgast öll viðfangsefni sín á gagnrýninn 
hátt. Allt sem gert er felur í sér einhverskonar nám og fólk á að nýta sér alla 
sína reynslu sem hluta af námi sínu. Þannig verður hver menntastofnun og 
manneskja sem við tengjumst að auðlind fyrir þann sem í hlut á. Þetta telur 
hann vera ferli sem teygir sig í gegn um allt lífið. 

Þrennskonar líkön hafa verið sett fram um ferli sjálfstýrðs náms: línulegt, 
gagnvirkt og lýsandi. Þessi líkön fela í sér sýn á ferlið sem felst í sjálfstýrðu 
námi, sem byggjast á grunni hugtaka, reynslu og þátttöku. Samkvæmt hinu 
línulega líkani fara þátttakendur í gegnum mörg stig sjálfstýrðs náms í átt að 
námsmarkmiðum sínum. Námsferlið er ekki eins vel skipulagt eða línulegt 
samkvæmt hinu gagnvirka líkani. Þar er frekar lögð áhersla á tvo eða fleiri 
áhrifaþætti sem spila saman og skapa þætti hins sjálfstýrða náms, eins og 
þau tækifæri sem fólk finnur í eigin umhverfi, persónuleikaeinkenni þess 
sem nemur, hugræn ferli eða samhengi námsins. Þriðji flokkur líkana yfir 
sjálfstýrt nám inniheldur líkön sem leiðbeinendur geta notað til þess að nýta 
aðferðir sjálfstýrðs náms í áætlum sínum og viðfangsefnum við formlegar 
aðstæður (Merriam og Caffarella, 1999). 

Komið hefur fram ýmis gagnrýni á þær kenningar sem fyrir eru um 
sjálfstýrt nám og ein af þeim tilheyrir breska prófessornum Stephen 
Brookfield. Hann dregur í efa þá kosti sjálfstýrðs náms sem Knowles dregur 
fram og segir að það sem máli skipti sé eðli einstaklingsins, hvernig hann 
ákveði hvað sé mikilvægt fyrir sig að vita og gera, og að þetta sé ávalt háð 
menningarmun. Sjálfið sé ekki óháð menningarlegum áhrifum. Það hafi ekki 
myndast fullskapað heldur tekið á sig mynd, þroskað gildismat sitt og gert 

                                                           
3
 ...in which individuals take the initiative, with or without the help of others, in 

diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identifying human and 
material resources for learning, choosing and implementing appropriate learning 
straegies, and evaluating learning outcomes. 



38 

sér grein fyrir þörfum sínum vegna áhrifa frá umhverfinu og menningunni. 
Sem gagnrýni á þá fullyrðingu Knowles að sjálfstýrt nám sé í takt við 
eðlilegan þroska einstaklingsins segir Brookfield að reynslan sýni að sjálfs-
stjórn í námi sé ekki endilega fylgifiskur þess að vera fullorðinn (Brookfield, 
1986). 

Þessi gagnrýni hefur sýnt fram á að ef til vill er ekki hægt að horfa á 

sjálfstýrt nám eingöngu út frá því að það sé á ábyrgð einstaklingsins að ná 

árangri heldur eru þar utanaðkomandi þættir sem einnig geta haft áhrif. 

Ekki sé hægt að draga þá ályktun að allir fullorðnir séu fullfærir til þess að 

annast eigin menntun á sjálfstæðan hátt í fjölbreyttum námsaðstæðum. 

Alltaf má búast við því að ólíkir einstaklingar hafi mismunandi getu og þarfir 

þegar unnið er með ákveðnar námsaðstæður.  

3.3.2 Hlutverk leiðbeinanda  í sjálfstýrðu námi 

Hlutverk leiðbeinanda í sjálfstýrðu námi getur verið ólíkt eftir því hvar 

nemandinn er staddur í námsferlinu og hæfni hins síðarnefnda til að takast 

á við slíkt nám. Ástæður þess að ungur einstaklingur á erfitt með að fóta sig 

í sjálfstýrðu námi geta stafað af skorti á sjálfstrausti. Það er því meðal 

annars hlutverk leiðbeinanda að styðja nemandann til að hafa trú á eigin 

getu til þess að takast á við sjálfstýrt námsferli.  

Knowles talar um þrjá lykilþætti í sjálfstýrðu námi. Sá fyrsti er að skilja 

muninn á sjálfstýrðu námi og kennarastýrðu námi. Annar þáttur snýst um 

samspil við umhverfið. Sá þriðji snýst um að velja aðferðir af hæfni og 

innsæi. Þau hlutverk sem Knowles nefnir í þessu samhengi eru þjálfari og 

leiðbeinandi. Hlutverkin eru ólík eftir þörfum hvers nemanda en það er 

nemandinn sjálfur sem setur sér markmið og býr til námssamning um þann 

námsárangur sem hann vill ná (Knowles,1975). 

Við gerð námssamnings er leiðbeinandinn að styðja við nemandann í 

gegnum þau þrep sem Knowles talaði um að væri undirstaða sjálfsstýrðs 

náms. Það er að segja að greina og formgera námsþarfir, tilgreina efnis- og 

mannlegan efnivið fyrir nám, velja og útfæra námsáætlanir við hæfi og meta 

afrakstur námsins. Árangurinn verður betri í sjálfstýrðu námi ef 

leiðbeinandinn hefur námssamninginn og getur stutt nemandann í að ná 

settu markmiði af hans eigin frumkvæði. Ígrundun með aðstoð leiðbeinenda 

er mikilvægur hlekkur í því að námsferlið skili nemandanum þekkingu sem 

hægt er að byggja á (Merriam og Caffarella, 1999).  

Þær námsaðferðir sem fólk nýtir sér til þess eins að ýta undir eigin 

þroska getur það mögulega skipulagt og útfært sjálft. Þær námstegundir 

sem hins vegar hafa það að markmiði að bæta færni fólks til að vinna 
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ákveðin fagleg störf þurfa að taka mið af þörfum og væntingum samtaka, 

fagfólks og samfélagsins alls. Nýta má námssaminga til að miðla málum milli 

þessara ytri þarfa og væntinga annars vegar, og þarfa og áhugasviðs 

einstaklingsins hins vegar (Holton, Knowles og Swanson, 1998) 

Prófessorinn Gerald Grow leggur til þrepaskipt líkan yfir tilfærsluna frá 

því að láta stýrast og að því að stýra sjálfur sínu námi. Hann mælist til þess 

að kennarar mæti nemendum sínum þar sem þeir eru staddir í sjálfstýrðu 

námi og undirbúi þá undir enn frekari valdeflingu í þá átt.  

Tafla 1 Þrepaskipt líkan sjálfstýrðs náms 

  Nemandi Kennari Dæmi 

Þrep 1 Háður öðrum  -
(e.depentant) 

Yfirvald 
 (e. authority), 
 coach 
 (e. þjálfari) 

Þjálfun þar sem endurgjöf er 
veitt samstundis. Æfingar. 
Upplýsingagjöf í formi 
fyrirlestra. Unnið er að því að 
yfirvinna mótstöðu og það 
sem uppá vantar4. 

Þrep 2 Áhugasamur 
(e.interested) 

Hvetjandi 
(e.motivator), 
leiðsegjandi 
 (e. guide) 

Fyrirlestrar sem veita 
innblástur ásamt 
leiðbeinandi umræðum. 
Áhersla á markmiðssetningu 
og námsáætlanir5. 

Þrep 3 Viðriðinn 
(e.involved) 

Leiðbeinandi  
(e. facilitator) 

Kennarinn hefur umsjón með 
umræðunni og tekur þátt í 
henni sem jafningi. 
Málsstofur. Hópaverkefni6. 

Þrep 4 Sjálfstýrður 
(e.self-directed) 

Ráðgjafi 
(e. consultant), 
fulltrúi 
(e.delegator) 

Starfsþjálfun, lokaverkefni, 
einstaklingsvinna eða 
sjálfstýrður námshópur7.  

(Holton, Knowles, og Swanson, 1998, bls.137) 

                                                           
4
 . Coaching with immediated feedback. Drill. Informational lecture. Overcoming 

deficiencies and reistance. 
5
 Inspiring lecture plus guided discussion. Goal setting and learning strategies 

6
 Discussion facilitated by teacher who particpates as equal. Seminar. Group 

projects 
7
 Internship, dissertation, individual work or self-directed study group 
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Þetta líkan sýnir hvernig sjálfstýrt nám er byggt á skilningi hugsmíða-

hyggjunnar á lærdómi (Holton, Knowles og Swanons, 1998). Mikilvægt er að 

gera sér grein fyrir því að misræmi getur átt sér stað í hvora áttina sem er. 

Það er að segja að of mikil sjálfsstýring getur verið álíka mikið vandamál og 

of lítil, allt eftir nemandanum sem á í hlut.  

Garrison (1997) setti hina margþættu sýn á sjálfstýrt nám fram með 

formlegri hætti. Hann leggur fram heildstætt líkan yfir sjálfstýrt nám sem 

byggir á þremur grunnþáttum: 1) sjálfsstjórn (e. self-management), 2) hvati 

(e.motivation), og 3) sjálfs – eftirlit( e.self –monitoring). Þriðji grunn-

þátturinn sem Garrison nefnir er tengdur þeirri hugrænu færni sem 

einstaklingurinn þarf að búa yfir til þess að geta tekið ábyrgð á sínu eigin 

námi. Garrison fjallar sérstaklega um að það sé ekki síður mikilvægt að 

horfa til hvata einstaklings til þess að takast á við sjálfstýrt námsferli en að 

horfa til getu einstaklingsins til þess að geta framfylgt sjálfstýrðu námsferli 

(Holton, Knowles og Swanson, 1998). Einn af þeim grunnþáttum sem 

leiðbeinandi í sjálfstýrðu námi þarf að velta fyrir sér eru þarfir hvers og eins 

til að takast á við slíkt nám miðað við ofangreindar kenningar. Þegar kemur 

að því að efla einstakling til þess að takast á við sjálfstýrt námsferli skiptir 

máli að skoða viðhorf hans til námsins og hvata til að hefja nám. 

 Þegar horft er yfir ofangreindar kenningar um reynslumiðað og sjálfstýrt 

nám má sjá að töluverður áherslumunur er á þessum námsaðferðum. Sá 

áherslumunur felst í því hvernig námið á sér stað og hvaða kröfur þær gera 

til námsmannsins. Í reynslumiðuðu námi eru þær kröfur gerðar að vilji sé til 

þátttöku og lærdóms. Ekki er hægt að staldra eingöngu við viljann heldur 

þarf nemandinn einnig að vera tilbúinn að ígrunda hvaða lærdóm hægt er 

að draga af reynslunni því það er það sem gerir reynsluna merkingarbæra. Í 

sjálfstýrðu námi er aðal áherslan á að styðja við að námsmaðurinn taki 

ábyrgð á námsferlinu með því að skipuleggja, framkvæma og meta eigið 

nám. Í báðum þessum námsaðferðum getur leiðbeinandinn haft afgerandi 

áhrif á framvindu námsins og hvernig þær nýtast námsmanninum.  

3.4 Áhrif lykilaðila í EVS 

Hér að ofan hefur verið rýnt í þær námskenningar sem EVS námsumhverfið 

byggir á. Í því samhengi er einnig mikilvægt að staldra aðeins við þá 

lykilaðila sem er að finna í EVS námsumhverfinu og hvaða áhrif þeir hafa. 

Þegar horft er til þess hvernig EVS námsumhverfið er skipulagt þá sést að 

þessir lykilaðilar koma að því með ólíkum hætti. Verkefnastjórinn ber 

ábyrgð á því að verkefnið sé þannig skipulagt að það hvetji sjálfboðaliðann 

til náms og gefi honum tækifæri til að nýta getu sína og hæfileika. 
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Verkefnastjórinn ber einnig ábyrgð á að útvega sjálfboðaliðanum mentor 

sem styður við námsferli sjálfboðaliðans og þá sér í lagi í tengslum við 

Ungmennapassann eins og fram hefur komið. Einnig sækir sjálfboðaliðinn 

námskeið á vegum landsskrifstofunnar þar sem markmiðið er að veita 

fræðslu og stuðning um hvernig hægt er að nýta sér EVS námsumhverfið.  

Ábyrgð sjálfboðaliðans  er að skilgreina eigið áhugasvið og markmið í 

námsferlinu með aðstoð verkefnastjóra og leiðbeinanda í byrjun 

verkefnisins og meðan á því stendur (SALTO-YOUTH Training and 

Cooperation Resource Centre, 2010 ). Sjálfboðaliðinn stýrir eigin námsferli 

en með stuðning ef þörf er á.  Það er hlutverk leiðbeinandans í þessu 

samhengi að aðlaga þær aðferðir sem hann nýtir til þess að hvetja 

sjálfboðaliðann til náms. Það getur verið áskorun fyrir leiðbeinandann að 

rýna í þarfir sjálfboðaliðans og beita aðferðum í samræmi við þær hvort sem 

það er varðandi skipulagningu á náminu eða aðferðir til ígrundunar. En 

rannsóknir hafa sýnt að leiðbeinendur hafa tilhneigingu til þess að beita 

þeim aðferðum sem henta þeim sjálfum best og ná oft ekki að taka 

nægjanlega mikið tillit til þarfa þess sem þeir vinna með (Dickson og Gray, 

2006). Það er ekki síður mikilvægt fyrir bæði verkefnastjórann og mentorinn 

að hafa þekkingu á því hvaða þættir hafa áhrif á námsumhverfið. 

Fræðimaðurinn Knud Illeris(2007) setti fram að grunnferlar náms væri 

víxlverkun umhverfis og einstaklings, þar sem umhverfið felur í sér bæði 

efnislega og félagslega þætti. Ef horft er til þeirra efnislegu, út frá EVS 

námsumhverfinu, væri hægt að vísa til vinnustaðarins sem efnislegan þátt. 

Þegar rýnt er í félagslegu þættina í EVS þá væri það meira samspil 

sjálfboðaliðans við aðra innan vinnustaðarins eða í frítímanum, færni hans 

til samvinnu og þess að geta tjáð sig.  

Einnig er mikilvægt að setja hugtakið valdefling (e.empowerment) í 

samhengi við námsumhverfið. Að valdefla sjálfboðaliðann til þess að taka 

frumkvæði í því að nýta sér EVS sem námsumhverfi er eitt af hlutverkum 

bæði verkefnastjórnans og mentorsins. Að styðja hann í því að sjá þá 

möguleika sem námsumhverfið felur í sér og hvernig hægt er að ná árangri í 

því umhverfi.  Hugtakið  að valdefla (e. empower) er hugtak sem nær 

yfir  þá hvatningu sem sjálfboðaliðar þurfa til þess að geta nýtt sér 

Ungmennapassann (SALTO YOUTH training and Cooperation, SALTO YOUTH 

Inclusion Resource Center og Jugend für Europa, 2012). Zimmerman skiptir 

valdeflingu einstaklinga upp í þrjá þætti: a) persónulega, b) samskiptalega, 

og c) hegðunarlega. Persónulegi þátturinn nær yfir innri þætti sem  hafa 

áhrif á  það hvernig einstaklingurinn upplifir eigin valdeflingu, eins og hvata, 

upplifun á eigin hæfni og sjálfsstjórn. Samskiptaþátturinn snýr að virkum 

samskiptum við umhverfið, og því að þekkja og skilja hvað þarf til að ná 
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árangri við ákveðnar ytri aðstæður. Hegðunarþátturinn felur í sér þær 

aðgerðir sem nauðsynlegar eru til þess að hafa áhrif á niðurstöður mála 

með því að taka beinan þátt í þeim. Í sameiningu segja þessir þættir til um 

hversu mikil valdefling er möguleg fyrir einstaklinginn í ákveðnu samhengi. 

(Zimmerman, 2000) 

Ljóst er að ýmsir þættir hafa áhrif á námsumhverfi sjálfboðaliðans eins  

og skipulag verkefnastjórans á EVS verkefninu, aðgengi að stuðning og 

hvernig sá stuðningur er. En einn afgerandi þáttur í að sjálfboðaliðar nýti sér 

EVS námsumverfið er að þeir sjái tilgang með því og upplifi hvata til náms 

en það er umfjöllunarefni næsta kafla.  
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4. Hvatinn til að nýta Ungmennapassann 

Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að ungt fólk nýtir sér ekki 

Ungmennapassann. Það er reynsla mín af þeim sjálfboðaliðum sem ég hef 

hitt á námskeiðum að þá skortir oft hvata til þess að nýta sér 

Ungmennapassann. Hægt er að nýta sér Ungmennapassann án þess að 

ákveða að setja sér námsmarkmið eins og sjálfstýrt nám byggir á, heldur 

fyrst og fremst leggja áherslu á að ígrunda eigin reynslu og draga fram þann 

lærdóm sem í henni felst. Í grunninn byggir Ungmennapassinn á því að 

einstaklingurinn nái að meta þá viðbættu færni og þekkingu sem hann hefur 

öðlast með sinni þátttöku, þó svo að einnig sé boðið upp á þann möguleika 

að nýta EVS sem skipulagt námsferli. Í því samhengi er einmitt mikilvægt að 

skoða hugtakið hvati því það er eitt af lykilatriðum í sjálfstýrðu námi. 

4.1 Hvati til náms 

Húmanískar kenningar líta á lærdóm út frá möguleika manneskjunnar til að 

vaxa. Samkvæmt sumum námskenningum leggur húmanismi áherslu á að 

reynslan liggi til grundvallar skynjuninni, hún sé grunnurinn að frelsi okkar 

og ábyrgð á því að gera það úr sjálfum okkur sem við erum fær um 

(Caffarella og Merriam, 1999). Þessi gildi liggja til grundvallar í mörgum 

kenningum um fullorðinsfræðslu sem leggja áherslu á sjálfræði fullorðinna 

og gildi reynslunnar í námsferlinu. 

4.1.1 Hvatakenningar 

Stór hluti hegðunar á rætur sínar að rekja til persónulegra þarfa fólks. 

Grunnástæður fyrir hegðun okkar er að finna í þeim athöfnum sem eru 

okkur lífsnauðsynlegar, svo sem að nærast. Hvatakenningar frá fyrri hluta 

20. aldar - kenningarnar um eðli og langanir - byggja á löngun mannfólks til 

þess að lifa af (Klomp, Kloosterman og Kuijvenhoven, 2004). Sálfræðing-

urinn Abraham Maslow setti fram kenningu sem byggði á því að einstak-

lingar hafi fimm þarfir sem mynda stigveldi frá grunnþörfum til flóknari 

þarfa. Kenningin byggir á því að uppfylla þurfi hverja þörf fyrir sig áður en 

hægt er að uppfylla næstu þörf fyrir ofan í stigveldinu. Kenninguna setti 

Maslow fram með eftirfarandi hætti: neðst í stigveldinu eru líkamlegar 

þarfir eins og hungur og þorsti. Í öðru lagi er öryggisþörfin, þ.e. þörf fyrir 

líkamlegt öryggi eins og vernd, húsaskjól og stöðugleika. Í þriðja lagi er 
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félagsþörfin, þ.e. þörfin fyrir að eiga samastað og þörfin fyrir ást og 

umhyggju. Í fjórða lagi eru álitsþarfir eins og sjálfstraust og orðspor. Efst í 

stigveldinu er sjálfsþroskaþörfin, þ.e. þörfin til að gera sér grein fyrir eigin 

getu og möguleikum til að þroskast og nýta hæfileika til fullnustu (Illeris, 

2007). 

Þó svo að kenning Maslow sé hvað þekktust, draga margir fræðimenn 

trúverðugleika hennar í efa og þykir framsetning Maslow mjög mikil 

einföldun (Illeris, 2007). Að hluta til má taka undir það sem Maslow hefur 

haldið fram, en í raunveruleikanum eru hlutirnir þó miklu flóknari. Þarfir 

fólks og ásetningur mynda flókið mynstur sem þróast stöðugt hjá 

mismunandi einstaklingum og hópum út frá reynslu þeirra, núverandi stöðu 

og framtíðaráformum (Illeris, 2007). 

Bent hefur verið á að þarfir liggi til grundvallar hvata okkar og þær séu 

einnig ástæðan fyrir nær öllum okkar gjörðum. Skilningur á þörfum 

einstaklings hjálpar manni að skilja hegðun hans. Clayton Alderfrer hefur 

þróað kenningu um þarfir sem hann nefnir ERG kenninguna, sem hann 

byggir á kenningum Maslows. Skammstöfunin ERG stendur fyrir þrjár 

grunnþarfirnar: tilvist (e. existence), tengsl (e. relatedness) og vöxt (e. 

growth). Tilvistarþarfir samsvara sér í líkamlegum og öryggistengdum 

þörfum sem er að finna á lægri stigum á lista Maslows. Tengslaþarfir vísa til 

þarfa fólks fyrir viðurkenningu frá öðrum. Þeim er fullnægt með sam-

böndum við annað fólk og því að tilheyra hópum. Vöxtur þarf að fela í sér 

tilfinningar um eigið virði og hæfi auk þess að finnast maður nýta eigin 

verðleika til fulls. Þessum þörfum er fullnægt með ytri þáttum eins og 

viðurkenningu, því að ná árangri, fá tækifæri og finnast maður hafa fengið 

eitthvað uppfyllt (Blanchard og Thacker, 2010). 

Ef ofangreindar kenningar eru settar í samhengi við það hvernig hvetja 

má sjálfboðaliða til að nýta EVS sem námsvettvang, er mikilvægt að allar 

grunnþarfir séu uppfylltar. Hlutverk mentors snýst þannig um að veita 

endurgjöf og styðja við tengslamyndun. Eins og fram hefur komið ákveða 

margir sjálfboðaliðar að nýta sér ekki Ungmennapassann og má því velta 

fyrir sér hvaða hindranir liggja þar að baki. Illeris (2007) nefnir að hindranir í 

námi geta leitt til höfnunar á náminu eða að eitthvað sem lærist skilar sér 

ekki á réttan hátt og útkoman verður önnur en námsmaðurinn eða aðrir 

hlutaðeigandi ætluðust til með náminu. Námsmaðurinn getur verið 

tvístígandi á þann hátt að að hann langi í raun bæði að læra og ekki læra á 

sama tímapunkti. Allir búa yfir tilhneigingu til að streitast á móti sem grípa 

má til þegar aðstæður verða á einhvern hátt óásættanlegar. Hún getur m.a. 

reynst mikilvægt hreyfiafl fyrir nám sem þróast þá oft á tíðum í óvæntar 
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áttir og aðrar en lagt var upp með í upphafi. Slík þróun getur reynst 

mikilvægur þáttur í þroska einstaklinga og heilla þjóðfélaga (Illeris, 2007). 

Ástæða þess að sjálfboðaliðar kjósa að nýta sér ekki Ungmennapassann 

getur oft verið sú að þeir hafa ekki fengið nægjanlega mikið af upplýsingum 

um hvaða notagildi hann hefur áður en EVS verkefnið hefst. Þeir hafa þá 

jafnvel séð fyrir sér að nýta EVS á einhvern annan hátt en að tengja það við 

námsferli. Þegar þeir fá svo upplýsingar um Ungmennapassann og hvernig 

hægt er að nýta hann verður oft togstreita milli þess að nýta sér Ungmenna-

passann sem það námstæki sem hann getur verið og þess að halda sig við 

þá hugmynd sem viðkomandi hafði fyrirfram myndað sér um þátttöku sína í 

sjálfboðaliðaverkefninu. Því má halda fram að eitt af hlutverkum mentors í 

EVS verkefnum sé, auk þess að koma til móts við þarfir sjálfboðaliða, að 

lágmarka áhrif þeirra hindrana sem verða á vegi þeirra og hjálpa þeim að 

yfirvinna þær. Auk þess að styðja við markmiðssetningu og efla trú á eigin 

getu. 

4.1.2 Markmiðssetning og trú á eigin getu 

Þeir sjálfboðaliðar sem ákveða að nýta sér Ungmennapassann til fulls takast 

á við sjálfstýrt námsferli með markmiðssetningu til þess að ná árangri með 

náminu.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að nákvæm markmið, sem fela í sér áskorun 

fyrir einstakling, skili sér í meiri hvata fyrir hann til að ná árangri heldur en 

engin markmiðssetning. Einnig gefa rannsóknir til kynna að markmið þurfa 

að vera skýr, sértæk, raunhæf og þar sem við á, mælanleg. Almenn mark-

mið eins og að ætla sér að vera betri í einhverju án þess að skilgreina hvaða 

merkingu betri hefur, virðast ekki eins árangursrík eins og vel skilgreind og 

mælanleg markmið(Blanchard og Thacker 2010). Samkvæmt Zidle þurfa 

eftirfarandi skilyrði að vera til staðar til að árangur náist með markmiðs-

setningu:  

 Einstaklingar sem þurfa að takast á við sértæk, erfið eða krefjandi 

markmið standa sig betur en þeir sem vinna að sértækum, 

auðveldum markmiðum, „gerðu þitt besta” markmiðum, eða alls 

engum markmiðum. 

 Áhrif markmiða verða fyrirsjáanlegri þegar þeim er lýst með skýrum 

hætti en þegar markmið er óljóst.  

 Markmið þurfa að miðast við getu einstaklings til þess að líklegt sé 

að hann nái þeim. Það að ná markmiði er mikilvægt fyrir trú 

einstaklings á eigin getu, en þannig metur fólk það hvernig því 
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gengur að leysa verkefni á skilvirkan hátt. Vegna þessa þarf að setja 

millimarkmið sem gefa til kynna að framþróun hafi orðið.  

 Endurgjöf varðandi það hvernig gengur að ná markmiðum er 

mikilvæg til þess að markmiðssetning skili árangri. Einstaklingur þarf 

að sætta sig við það markmið sem sett hefur verið. 

 (Blanchard og Thacker 2010, bls. 176). 

Eins og fram kemur hér að ofan er mikilvægt að markmið sem einstaklingur 

setur sér séu í samræmi við færni hans til að ná þeim og í því samhengi er 

áhugavert að skoða hugtakið trú á eigin getu (e.self- efficacy). Trú á eigin 

getu verið hreyfiafl fyrir einstakling til að takast á við markmið sem ef til vill 

virðast við fyrstu sýn óyfirstíganleg. Prófessorinn Albert Bandura setti fram 

kenningu um trú á eigin getu sem vísar til þeirrar sjálfstrúar að geta tekist á 

við það sem ætlast er til af okkur eða við ætlumst sjálf til af okkur. Bandura 

bendir á að skoðun fólks til persónulegrar getu er einn meginþáttur í sjálfs-

vitund þeirra ( Bandura, 1997). 

Erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós að trú nemenda á eigin getu stuðli að 

sjálfstjórnun þeirra og auki þar með líkur þeirra til árangurs í námi. Þá er 

hvatning frá skólaumhverfi talin efla trú á eigin getu og sjálfstjórnun (Elsa 

Lyng Magnúsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Kristján Ketill Stefánsson, 

2013). Trú á eigin getu byggir m.a. á kenningum Alberts Bandura og vísar til 

þeirrar hæfni og kunnáttu sem einstaklingur telur sig búa yfir á ákveðnu 

sviði. 

Rannsóknir sýna að fólk fær trú á eigin getu meðal annars 

þegar það fær staðfestingu á getu sinni frá öðru fólki (Bandura, 

1997; Harter, 1990; Schunk og Miller, 2002). Því er mikilvægt 

að nemendur séu hvattir til að beita þeim styrkleikum sem þeir 

búa yfir og fái leiðbeiningar við að setja sér raunhæf markmið, 

þannig munu þeir auka trú á eigin getu sem eflir námshæfni 

þeirra samkvæmt skilgreiningunni hér að ofan (Schunk og 

Miller, 2002). 

(Elsa Lyng Magnúsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Kristján Ketill 

Stefánsson, 2013, bls. 3). 

Ofangreinda tilvitnun er að finna í grein sem birtist í Netlu 2013 og vísar til 

rannsóknar sem gerð var á tengslum skólatengdrar hvatningar við trú ung-

menna á eigin getu til sjálfsstjórnunar í námi. 
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4.1.3 Innri og ytri hvati 

Þegar horft er til hvatakenninga má sjá víða að greint er milli innri (e. in-

ternal) og ytri (e. external) hvata einstaklingsins. Þegar horft er til innri 

hvata þá er vísað til þess að einstaklingurinn verður sjálfur að finna að hann 

hefur fulla stjórn á því hvað hann velur að gera. Að innri hvati byggir á 

þörfum einstaklings til þess að öðlast færni (Ahl, 2004). Rannsóknir á 

tilfinningagreind (e. emotional intelligence) hafa sýnt fram á kosti þess að 

hafa innri hvata til náms í stað ytri hvata eins og samþykki  frá umhverfinu 

eða frammistöðu í prófi. Þegar fólk er tilfinningalega tengt því sem það er 

að læra, getur námsferlið varað lengur og skilningur á náminu dýpkað. 

Einnig hafa rannsóknir á  námsferli sem tekur mið af áhuga og ástríðu 

námsmanns  sýnt fram á að innri hvati námsmanns getur leitt til virkari 

þátttöku, dýpri skilnings og löngun í að læra meira (Fadel og Trilling, 2009). 

Það má velta fyrir sér hvort ekki sé einstaklingsbundið hvort innri eða 

ytri hvati sé hreyfiafl einstaklingsins til að ná árangri. Prófessorinn Matsuo 

kemur inn á það er ekki alltaf nauðsynlegt að njóta vinnunnar til þess að 

læra, fólk er oft drifið áfram af ytri hvata til þess að læra af reynslunni. 

Tilhneigingin til þess að njóta þess að vinna getur hins vegar líka leitt til þess 

að við lærum af reynslunni án þess að nokkur ytri umbun sé til staðar. Þegar 

við njótum þess að vinna, tengjumst við viðfangsefninu, erum áhugasöm og 

tökum virkan þátt í því sem fram fer. Slíkt hugarfar gerir okkur kleift að 

draga mikilsverðan lærdóm af vinnureynslu okkar og hvetur okkur til að 

nýta okkur þann lærdóm seinna meir (Matsuo, 2015). 

Hér að ofan hefur ljósi verið varpað á hvata til náms út frá ólíkum 

sjónarhornum og mikilvægi þess að sjálfboðaliðinn sjái tilgang með því að 

nýta Ungmennapassann sem bæði tæki til mats og sem stuðningur við EVS 

námsferlið. Þennan tilgang ná sumir sjálfboðaliðarnir að tengja við 

mögulegan framtíðarstarfsvettvang og því skiptir máli að sýna fram á 

notagildi Ungmennapassans á vinnumarkaði. 

4.2. Notagildi á vinnumarkaði 

Í nútímasamfélagi er gerð krafa um að við séum stöðugt að þróast og sækja 

okkur nýja þekkingu til þess að öðlast hæfni til að vera samkeppnisfær á 

síbreytilegum vinnumarkaði. Einnig er mikilvægt að einstaklingurinn geti 

yfirfært þá þekkingu sem hann öðlast hvort sem það er í formlegu eða 

óformlegu námi og beitt henni. Í óformlegu námsumhverfi, eins og EVS 

verkefnin, gefast margvísleg tækifæri til þess að þróa með sér færni sem 

nýtist á vinnumarkaði, eins og félagsfærni, aðlögunarfærni og tungumála-
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færni. Það er undir sjálfboðaliðanum sjálfum komið hvort hann taki 

frumkvæði í því að nýta EVS reynsluna til fulls og er það eiginleiki sem er 

ekki bara mikilvægur í EVS heldur einnig fyrir velgengi í nútímasamfélagi. 

Að taka frumkvæð til að þróast í starfi er mikilvægur eiginleiki að hafa á 

vinnumarkaði. Vilji starfsfólk halda sinni stöðu innan vinnustaðar þarf það 

að geta bætt við sig þekkingu og færni við ólíkar námsaðstæður (Holton, 

Knowles og Swansson, 1998). Þrátt fyrir að formlegrar menntunar sé krafist 

í mörgum störfum þá er ekki þar með sagt að ráðningarhæfi einstaklings sé 

öruggt, eins og bresk rannsókn frá árinu 2007 staðfesti. Rannsóknin náði til 

233 stjórnenda fyrirtækja og var markmið hennar m.a. að greina hvað 

færniþættir væru eftirsóttir við ráðningu nýrra starfsmanna sem lokið höfðu 

háskólanámi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndi fram á að svokallaðir 

mjúkir færniþættir (e. soft skills) eins og samskiptafærni og samvinna væru 

hvað mikilvægastir að mati 85% stjórnenda, þar á eftir komu heilindi að 

mati 83% stjórnenda, vitræn hæfni að mati 81% stjórnenda, sjálfsöryggi að 

mati 80 % stjórnenda  og 60 % nefndu formlega prófgráðu (Archer og 

Davisson, 2008).  

Margir fræðimenn og stofnanir hafa nefnt sömu þætti og taldir eru upp í 

fyrrnefndri rannsókn. Samstarfsnefnd um færni á 21. öldinni (e. Partnership 

for 21st Century Skills) skammstafað sem P21, eru samtök sem starfa á 

landsvísu og tala fyrir undirbúningi hvers einasta námsmanns fyrir 21. 

öldina. Samtökin skilgreina 21. aldar hæfileika sem sambland af þekkingu, 

sértækum hæfileikum, sérfræðiþekkingu, og mikilvægi lestrarkunnáttu til 

þess að fólk nái árangri í vinnu og einkalífi.  

Lýsingin 21. aldar hæfni felur í sér nokkra flokka: lífs- og starfsferilshæfni, 

náms- og nýsköpunarhæfileika; upplýsinga- fjölmiðla, tæknihæfileika og góð 

tök á kjarnafögum auk þekkingar á þverfaglegum þemum. Til þess að mæta 

kröfum fjölþjóðahagkerfis, hjálpa P21 til við framsetningu upplýsinga, við að 

vinna á áhrifaríkan hátt í  ólíkum hópum, stýra flóknum verkefnum, og sýna 

fram á ábyrgð gagnvart samfélaginu og umhverfinu. P21 talar fyrir námi 

sem leggur áherslu á leiðtogahæfni og ábyrgð, skilvirkni og áreiðanleika, auk 

þvermenningarlegrar hæfni. Með viðmiðum P21, geta námsmenn sett sér 

markmið og náð þeim, skipulagt og forgangsraðað vinnu, sinnt mörgum 

verkum í einu, og hagað sér með siðlegum og faglegum hætti (Partnership 

for 21st Century Skills, 2015: Fadel og Triling, 2009). 

Daglegt umhverfi okkar og vinna í nútímasamfélagi gerir kröfur um fleira 

en hugræna hæfileika og efnislega þekkingu. Getan til þess að halda áttum í 

flóknu umhverfi einkalífs og vinnu krefst þess af námsmanninum að hann 

leggi sig fram við að efla fullnægjandi persónuleg og faglega færni eins og 
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sveigjanleika og aðlögunarhæfni, frumkvæði og sjálfsstjórn, félags- og 

fjölmenningarlega hæfni, framleiðni og áreiðanleika, leiðtogahæfni og 

ábyrgð (Fadel og Trilling, 2009). 

Mat á óformlegu námi er ekki langt á veg komið hér á landi og allra síst 

fyrir markhópinn ungt fólk. Áhugavert væri að tengja Ungmennapassann við 

þá þróun sem átt hefur sér stað í tengslum við raunfærni (e.validation of 

informal/non-formal learning) hjá fullorðnu fólki. Með raunfærni er átt við 

samanlagða færni sem einstaklingur hefur náð tökum á s.s. starfsreynslu, 

starfsnámi, frístundanámi, skólanámi, félagsstörfum og fjölskyldulífi 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.). Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur 

þróað aðferðir við mat á raunfærni frá árinu 2004 en raunfærnimat kom 

fyrst fram á sjónarsvið fullorðinsfræðslunnar upp úr 1970 í Bandaríkjunum 

(Gunnar E. Finnbogason, 2009). 

Raunfærnimatið er ferli sem felur í sér að draga fram og lýsa raunfærni 

sem er fyrir hendi og skilgreina, meta og viðurkenna hana (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, e.d.). Matinu var ætlað að brúa bilið milli háskóla og sam-

félags og auka félagslegt jafnrétti. Einn vandi við raunfærnimatið er að ekki 

er hægt að meta réttmæti gagnanna þar sem þau eru ekki samræmd og 

forsendur þeirra ólíkar (Gunnar E. Finnbogason, 2009). Það sama má segja 

að eigi við um Ungmennapassann, að erfitt sé að meta réttmæti gagna sem 

fram í honum koma þar sem um sjálfsmat er að ræða. Enda er samfélagið 

vanara því úr hinu formlega menntakerfi að til þess að mat sér trúverðugt 

verði utanaðkomandi aðilar að votta það. Einnig taka niðurstöður 

rannsóknarinnar um áhrif Ungmennapassans undir að kynna þurfi betur 

Ungmennapassann og hugmyndafræði hans til þess að auka við notagildi 

hans fyrir sjálfboðaliða bæði í áframhaldandi námi og vinnu (Kloosterman 

og Taru, 2013). 

Notagildi Ungmennapassans fyrir sjálfboðaliða á vinnumarkaði er ekki 

eingöngu bundið við það að sjálfboðaliðinn geti sett það sem viðhengi við 

ferilskrá sína, heldur er sú hugmyndafræði sem hann byggir á ekki síður 

mikilvæg fyrir sjálfboðaliðann í atvinnuleit. Það er að sjálfboðaliðinn nái að 

fara í gegnum það ferli að nýta ígrundun reynslunnar til þess að átta sig á 

nýrri eða viðbættri þekkingu og færni og koma orðum að henni.  Eitt er að 

ná sér í nýja þekkingu en til þess að standast þær kröfur sem vinnu-

markaðurinn gerir, er mikilvægur þáttur að ná að yfirfæra þá þekkingu og 

reynslu sem einstaklingur býr yfir í starfsumhverfið.  
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5. Gerð handbókar 

Í þessum kafla verður farið í aðdraganda þess að ráðist var í þá vinnu að 

útbúa handbók fyrir mentora í Ungmennapassanum. Ástæða þess að 

handbók varð fyrir valinu er sú að mikilvægt var að gera framsetningu á 

efninu einfaldari og aðgengilegra svo það gæti nýst sem best breiðum hópi 

af mentorum óháð fyrri reynslu. Ef horft er til merkingar orðsins handbók 

felur það í sér að um sé að ræða rit með hagnýtum eða sérfræðilegum 

upplýsingum sem veitir þeim sem les það leiðbeiningu (Mörður Árnason, 

2007, bls. 356). 

Handbók fyrir mentora í notkun Ungmennapassans innan EVS byggir á 

reynslu minni af því að starfa með Ungmennapassann. Ég byrjaði að vinna 

sem þjálfari fyrir Landsskrifstofu Evrópu unga fólksins árið 2009 og hef 

aðallega verið að þjálfa á námskeiðum tengdum EVS. Landsskrifstofa Evrópu 

unga fólksins ber ábyrgð á því að halda tvær þjálfanir (e. trainings) fyrir EVS 

sjálfboðaliða annars vegar fimm daga námskeið sem á að eiga sér stað 

innan sex vikna frá því að þeir koma til landsins og hins vegar miðannarfund 

sem á að eiga sér stað ekki seinna en tveimur mánuðum fyrir brottför. Á 

þessum námskeiðum hef ég m.a. kynnt Ungmennapassann og þjálfað 

sjálfboðaliðana í að nýta sér hann. Einnig hef ég haldið vinnusmiðjur fyrir 

mentora í  EVS en þær eru ekki fastur liður hjá Landsskrifstofunni. Ekki er 

veitt sérstakt fjármagn innan áætlunarinnar í að halda þessar vinnusmiðjur 

eins og raunin er varðandi þjálfanir fyrir EVS sjálfboðaliða.  

Á síðustu árum hefur mér orðið ljóst að upplýsingagjöf um Ungmenna-

passann hefur verið nokkuð ábótavant. Þó svo að mikilvægt sé að veita þær 

upplýsingar sem veittar eru um Ungmennapassann á EVS þjálfunum, þá 

skiptir einnig miklu máli að þeir lykilaðilar sem koma að EVS verkefni s.s. 

verkefnastjóri, mentor og sjálfboðaliði, séu vel upplýstir um notagildi hans. 

Á EVS þjálfunum hefur komið ítrekað í ljós að upplifun sjálfboðaliða hefur 

verið sú að samtökin sem þau starfa hjá skortir oft þekkingu til að styðja þau 

í því að nýta sér Ungmennapassann. Flestum verkefnastjórum samtakanna 

virðist vera skýrt það hlutverk sem snýr að því að útbúa hann sem rafrænt 

viðurkenningarskjal en sá hluti sem snýr að því að skipuleggja og meta nám 

sjálfboðaliða innan EVS virðist vera óskýr. Síðasta hluta handbókarinnar er 

ætlað að taka á þessu sérstaklega. Það er hlutverk samtakanna, samkvæmt 

þeim samningi sem þau gera við viðkomandi Landsskrifstofu, að kynna 
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Ungmennapassann fyrir sjálfboðaliðum og sjá til þess að þau fái viðeigandi 

stuðning ef sjálfboðaliðar vilja nýta sér hann. Þrátt fyrir að aðgengi að 

upplýsingum um Ungmennapassann á ensku sé gott þá held ég að ef efni 

væri til á íslensku og á einföldu formi myndi það nýtast mentorum betur til 

að skilja sitt hlutverk og notagildi Ungmennapassans. Mörg af þeim 

hugtökum sem notuð eru í því fræðsluefni sem til er á ensku hafa bæði 

vafist fyrir sjálfboðaliðum og mentorum og því reyndi ég að taka tillit til þess 

þegar ég útbjó handbókina. Í handbókinni er stuðst við efni sem SALTO, 

upplýsingamiðstöðvar Evrópu unga fólksins, hafa gefið út en einnig er 

tekinn útgangspunktur í minni eigin reynslu af notkun Ungmennapassans í 

framsetningu á efni handbókarinnar. Handbókin mun nýtast í vinnusmiðjum 

fyrir mentora í Ungmennapassanum og einnig sem fræðsluefni fyrir 

verkefnastjóra EVS verkefna en engin slík handbók er til fyrir á íslensku. 

Handbókin verður ekki gefin út að svo stöddu þar sem ég vil prófa að nýta 

hana á vinnusmiðjum með mentorum og fá að heyra þeirra sjónarmið og 

athugasemdir áður en til útgáfu kemur. 

Í handbókinni notast ég við enska heitið Youthpass á Ungmenna-

passanum þar sem það er það heiti sem Evrópa unga fólksins notar á 

heimasíðu sinni og í kynningu á áætluninni almennt. Handbókinni er skipt 

upp í þrjá kafla auk undirkafla og verður stuttlega gerð grein fyrir þeim hér 

að neðan. 

1. kafli - Youthpass í  Evrópsku Sjálfboðaliðaþjónustunni 

Í þessum hluta handbókarinnar er útskýrt hvaða tilgang Ungmenna-

passinn hefur í Evrópsku Sjálfboðaliðaþjónustunni og tilurð hans. Farið er 

yfir uppbyggingu og notagildi Ungmennapassans á vinnumarkaði auk þess 

sem það er útlistað hvernig skuli beita honum sem matstæki, almennt og í 

samhengi EVS námskeiðanna. 

2. kafli - EVS námsumhverfið 

Í þessum kafla er nánar farið í hvað EVS námsumhverfið felur í sér, hvaða 

tækifæri eru þar til náms og skoðað hver ábyrgð lykilaðila innan EVS 

verkefna er í þessu samhengi. Sérstaklega er fariði yfir þrískiptingu náms í 

formlegt, óformlegt og formlaust nám til þess að tryggja að mentorinn 

kunni skil á mikilvægi hins óformlega náms sem liggur til grundvallar vinnu 

með Ungmenapassann. 

3. kafli – Youthpass ferlið 

Í þessum kafla er hlutverk mentors í námsferlinu skoðað og hvernig hann 

getur stutt við hvata sjálfboðaliðans til að nýta sér Ungmennapassann bæði 

við að skipuleggja námið og/eða draga lærdóm af reynslunni. Skoðað er 
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hvaða færni mentor þarf að hafa til að geta sinnt þessu hlutverki. Sjónum er 

beint að færniþættinum lærum að læra en hann gegnir lykilhlutverki í 

skilning á því hvernig hægt er að nýta EVS sem sjálfstýrt námsferli og fær því 

aukið vægi. Einnig er skoðað hvaða annað stuðningsnet er til staðar fyrir 

EVS sjálfboðaliðana og hvað það felur í sér. Hluti af þeim réttindum og 

skyldum sem þátttaka í EVS felur í sér fyrir sjálfboðaliða er að fara á þjálfanir 

á vegum Landsskrifstofu Evrópu unga fólksins og eru því gerð skil í 

kaflanum. Í lok kaflans er að finna vangaveltur um mikilvægi ígrundunar en 

það er ein af forsendum þess að hægt sé að draga lærdóm af reynslunni.  
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6. Samantekt og umræða  

Ljóst er að í óformlegu námi skiptir meira máli hvað gerist í námsferlinu 

heldur en að ákveðinni námsframvindu sé fylgt. Skapa þarf vettvang til 

náms þar sem sjálfboðaliðanum er gert kleift að ljá reynslu sinni merkingu. Í 

fyrri rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi verkefnissins var 

spurt um það hvaða þættir það séu sem skipti máli til þess að ungu fólki 

farnist vel í reynslumiðuðu og sjálfstýrðu námsferli. Farið hefur verið ofan í 

saumana á þætti námsumhverfisins í þessu samhengi auk þess sem hlutverk 

leiðbeinandans hefur verið skoðað sérstaklega. Hér á eftir eru raktar helstu 

niðurstöður verkefnisins. 

6.1 EVS námsumhverfið  

Reynslumiðaða námsumhverfið innan EVS byggir á því að vilji sé hjá 

sjálfboðaliðanum til þátttöku og til að læra. Það sem hefur afgerandi áhrif á 

það hvort ákjósanlegar aðstæður til reynslunáms séu til staðar er að EVS 

verkefnin séu skipulögð með þeim hætti að þau hvetji sjálfboðaliðann til 

þess að draga lærdóm af reynslunni. Að verkefnin feli í sér hæfilega áskorun 

fyrir sjálfboðaliðann og það sé gefið rými til þess að læra af mistökum og 

sigrum. Í farsælu námsumhverfi verður víxlverkun á milli sjálfboðaliða og 

umhverfis þar sem þættir eins og starfsstaðurinn, skipulag daglegra 

verkefna og einstaklingurinn sjálfur, hvati hans og hæfni til ígrundunar hafa 

áhrif. 

Í sjálfsstýrðu námi skiptir það máli hvaða námsaðferðir henta sjálf-

boðaliðanum og hverjar þeirra hann telur að nýtist sér best við námið. Þetta 

getur haft töluverð áhrif á hvernig honum gengur að nýta sér þessa 

námsaðferð. En hvað þarf að vera til staðar til þess að einstaklingi farnist vel 

í slíku námi? Einstaklingurinn þarf að velta fyrir sér ýmsum spurningu um 

sjálfan sig sem námsmann. Spurningum eins og: Hvað vil ég læra? Hvernig 

hentar mér að læra? Hvaða aðstæður henta mér best? Á ég auðvelt með að 

skipuleggja námið mitt sjálfur? Þarf ég utanaðkomandi stuðning? o.s.frv. 

Svörin við þessum spurningum eru grundvöllur að námssamningnum sem 

fjallað var um í kaflanum um hlutverk leiðbeinandans í sjálfstýrðu námi. 

Mismunandi er hvernig stuðning nemandi þarf í sjálfstýrðu námi. Leið-

beinandinn spyr spurninga og aðstoðar nemandann við að ná markmiðum 

sínum. Hann vísar veginn en á þeim forsendum að nemandinn býr til leiðina. 
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Hægt væri að draga þá ályktun út frá þeirri gagnrýni sem komið hefur frá 

fræðimönnum á kenningar Knowles að ekki hafa allir nægjanlegar forsendur 

til þess að takast á við sjálfsstýrt nám (Brookfield, 1986). Þó að eitthvað sé 

vafalaust til í þessari gagnrýni á sjálfstýrt nám má á móti segja að 

hefðbundið formlegt nám hentar heldur ekki öllum. Á sama hátt má efast 

um þann tilgang að senda alla í gegnum staðlað bóknám hefðbundins 

skólakerfis, hvort sem þeir eru móttækilegir fyrir því eða ekki. Þá 

undirstrikar gagnrýni eins og þessi enn frekar mikilvægi leiðbeinandans í 

sjálfstýrðu námi og þess að hann sé til staðar sem stuðningsaðili þegar 

eitthvað bjátar á. 

Ljóst er að margir sjálfboðaliðar hafa þörf fyrir stuðning í EVS 

námsumhverfinu. Þó að það sé tilgreint að mentor sé mikilvægur þáttur 

fyrir sjálfboðaliðann til þess að honum vegni vel í því umhverfi, þarf einnig 

að skilgreina hvaða hæfni og þekkingu mentor þarf að hafa. Í handbókinni 

skilgreini ég þá þekkingu sem mentorinn þarf að tileinka sér til þess að geta 

stutt við námsferli sjálfboðaliðanna.  

Ástæður fyrir því að ungur einstaklingur á erfitt með að fóta sig í 

sjálfstýrðu námi getur stafað af skorti á sjálfstrausti. Einnig ber að horfa til 

vilja einstaklingsins til að takast á við námið og rýna í það hvaða ástæður 

liggja að baki þess að viðkomandi vill takast á við námið eða sér ekki tilgang 

með því (Blanchard og Thacker, 2010). Það að einstaklingurinn upplifi 

tilgang með náminu og rýnt sé í þarfir hans eykur líkur á að hann upplifi 

hvata til þess að hefja námsferlið.  Mikilvægt er að nemandinn setji sér skýr 

markmið og að reynsluferlið sé meðvitað. Hlutverk stuðningsaðilans getur 

tekið á sig ólíkar myndir eftir því hvar nemandinn er staddur í námsferlinu 

og hæfni hans til þess að takast á við nám með þessum hætti.  

Það skiptir máli fyrir sjálfboðaliðann að upplýsingar um Ungmenna-

passann séu aðgengilegar í námsumhverfinu. Þetta skiptir þó ekki einungis 

máli fyrir sjálfboðaliðann heldur fyrir alla þá sem að verkefninu koma, svo 

sem verkefnastjóra og mentora. Þannig má móta gott og áhrifaríkt umhverfi 

sem stuðlar að því að sjálfboðaliðanum farnist vel í að nýta sér það. EVS 

umhverfið er námsumhverfi og til þess að það virki sem slíkt þarf 

verkefnastjórinn að vera tilbúinn til að rýna í þær aðferðir sem notaðar hafa 

verið í fyrri verkefnum og meta hvort þær henti þeim sjálfboðaliða sem á í 

hlut hverju sinni eða hvort þörf er á breytingum. Þannig má segja að 

ábyrgðin á námsumhverfinu liggi að mestu leiti hjá því fólki sem þar er að 

finna. Í því samhengi hefur þáttur mentors verið hvað fyrirferðamestur og 

verður nú vikið að helstu niðurstöðum sem snúa að hlutverki hans. 



57 

6.2 Mentorinn 

Eins og hugtakið sjálfstýrt nám birtist innan EVS er gert ráð fyrir því að 

sjálfboðaliði fá mentor. Þetta á að gera honum kleyft að fá viðeigandi 

stuðning til að skipuleggja námið innan EVS sem hann öðlast með þátttöku 

sinni.  

Árangurinn verður betri í sjálfstýrðu námi ef leiðbeinandinn hefur 

námssamninginn sem nefndur var í kaflanum hér á undan og getur stutt 

nemandann í að ná settu markmiði af hans eigin frumkvæði. Ígrundun með 

aðstoð leiðbeinenda er mikilvægur hlekkur í því að námsferlið skili 

nemandanum þekkingu sem hægt er að byggja ofan á (Merriam og 

Caffarella, 1999).  

Dewey talar um að það sé hlutverk kennarans að greina áhrif 

reynslunnar. Það er hlutverk hans sem hinn reynslumeiri að vera 

meðvitaður um að nauðsynlegt sé að leiða nemandann í gegnum það 

hreyfiafl sem reynslan er ( Dewey, 2000b). Þarna er útlistaður mikilvægur 

þáttur í hlutverki mentors um að hann verði að geta greint áhrif reynslunnar 

og út frá því veitt markvissan stuðning.  

Hægt er að greina þætti frá hugsmíðahyggjunni í bæði sjálfstýrðu námi 

og reynslumiðuðu námi og bera  saman hlutverk leiðbeinenda í þessum 

tveimur námsaðferðum miðað við bæði kenningar Knowles og Kolb. Það 

sem er sameiginlegt er að hlutverk þeirra miðast út frá forsendum 

nemandans. Þrátt fyrir áherslumun á þessum tveimur námsaðferðum þá er 

hlutverk leiðbeinanda oft ekki svo ólíkt. Hann spyr spurninga og aðstoðar 

nemandann í að ná settum markmiðum, vísar veginn en á forsendum þess 

að nemandinn býr til leiðina. Hægt væri að draga þá ályktun út frá þeirri 

gangrýni sem komið hefur frá fræðimönnum á  kenningar Knowles að ekki 

hafa allir nægjanlegar forsendur til að takast á við sjálfsstýrt nám 

(Brookfield,1986). Ljóst er að í báðum þessum námsaðferðum þá þarf 

leiðbeinandinn að búa yfir þeirri hæfni að geta mætt þörfum ólíkra 

einstaklinga. Til þess að það sé hægt skiptir máli að leiðbeinandinn þekki 

sjálfan sig og geta tekist á við áskoranir sem upp koma af einlægni og 

heilum hug.  

Heildarniðurstaðan er  að til þess að mentor geti sinnt hlutverki sínu, að 

styðja við námsferli sjálfboðaliðans, þarf hann að búa yfir þekkingu á því 

hvað felst í Ungmennapassanum og hvað EVS námsumhverfið felur í sér. 

Það er ljóst að ekki er nóg að setja einhvern í hlutverk mentors án þess að 

það sé skýrt hvað það felur í sér og hvernig eigi að sinna því hlutverki. Það 

má því spyrja sig hvort að það sé raunhæft að ætlast til að þeir starfsstaðir 

sem sjálfboðaliðarnir vinna á séu í stakk búnir til að þjálfa einstaklinga til að 
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sinna þessu hlutverki. Því er afar mikilvægt að Landsskrifstofa Evrópu unga 

fólksins móti sér stefnu í því hvernig hægt er að styðja betur við starfs-

staðina svo EVS sjálfboðaliðar geti nýtt sér Ungmennapassann í auknu mæli. 

Í handbókinni set ég fram nákvæmara yfirlit yfir þá þætti sem mentorinn 

þarf að kunna skil á og geta beitt til þess að geta veitt viðunandi stuðning í 

verkefnum á vegum EVS. 

6.3 Litið til framtíðar 

Á síðustu árum hefur nær öll löggjöf um menntun hér á landi verið 

endurskoðuð. Samkvæmt skýrslu frá menntamálaráðuneytinu frá árinu 

2010 kemur fram að á bak við þessa löggjöf liggur stefna um nám alla ævi 

(e. Life long learning) þar sem horft er á menntakerfið sem eina heild frá 

leikskóla til háskóla og framhaldsfræðslu. Sú menntastefna sem hin nýja 

löggjöf markar tekur að mörgu leyti mið af áherslu Evrópusambandsins um 

menntun og þjálfun. Í skýrslunni er tekið fram að í hinni nýju löggjöf sé lögð 

áhersla á að horfa til óformlegrar menntunar sem fer fram utan 

skólakerfisins og meta að verðleikum þá hæfni sem einstaklingurinn 

tileinkar sér í lífi og starfi. Í því samhengi er talað um raunfærnimatið sem 

raunhæfan kost en það kallar á hugarfarsbreytingu og sérstaklega er nefnt 

að það þurfi að ýta við formlega skólakerfinu til þess að koma 

raunfærnimatinu inn í bóknámið. Einnig er því varpað fram að þessi vinna 

gæti orðið vandasöm, sérstaklega vegna þess að mismunandi gildismat og 

menning liggja til grundvallar á hinum ýmsu sviðum menntunar (Mennta-

málaráðuneytið, 2010). 

Eftir að að hafa unnið undanfarin ár sem leiðbeinandi í menntaáætlun 

sem styður við óformlegt nám þá tek ég alfarið undir það að þörf er á 

hugarfarsbreytingu. Þetta er raunin bæði innan hins formlega menntakerfis 

en einnig hjá okkur sem störfum á vettvangi óformlegs náms. Gera þarf 

sýnilegri þau verðmæti sem felast í þátttöku í óformlegu námi fyrir ein-

staklinginn.  Það er oft vandasamt að átta sig á þessum verðmætum þegar 

ekki er hægt að leggja mat á hver ávinningurinn er nákvæmlega,þar sem 

ekki er til neitt sýnilegt matsferli sem er viðurkennt í samfélaginu. Þetta 

held ég að sé einmitt ein af ástæðunum fyrir því að Ungmennapassinn er 

ekki notaður í meira mæli auk þess að viðhorf samfélagsins til matstækis 

sem þessa, sem byggir á því að einstaklingurinn sjálfur meti árangurinn en 

ekki utanaðkomandi, er skammt á veg komið. Einnig er það oft töluverð 

áskorun fyrir marga að finna orð yfir þá breytingu sem þeir „finna“ að hefur 

átt sér stað með þátttöku í óformlegu námi og það gerir matsferlið oft á 

tíðum vandasamt.   
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Ég hef stundum verið spurð að því af ungmennum á námskeiðum hjá 

mér hvernig  það geti verið trúverðugt fyrir utanaðkomandi að þau sjálf hafi 

metið hvaða færni þau hafa öðlast með EVS reynslunni. Mér finnst þetta 

viðhorf þeirra endurspegla þau gildi sem þau eru alin upp við í hinu 

formlega menntakerfi, því segja má að þetta viðhorf sé í mótsögn  við það 

sem  atvinnulífið krefst af þeim síðar meir. Þar þurfa þau sjálf að geta 

yfirfært þá þekkingu og reynslu sem þau búa yfir í færni sem nýtist í starfi, 

og verða að geta fært í orð og metið sjálf þau verðmæti sem þau búa yfir til 

þess að gera þau eftirsóknarverð á vinnumarkaði. Því er ljóst að sú færni 

sem er hvað eftirsóknarverðust á vinnumarkaði er ekki eingöngu sú færni 

sem hægt er öðlast með formlegri menntun heldur einnig sú færni sem 

hlýst með þátttöku í óformlegu námi.  

Sumir þeirra sem rannsaka æskulýðsstarf hafa verið ötulir talsmenn 

óformlegs náms og gagnsemi þess fyrir ungt fólk, bæði almennt og sér í lagi 

þegar kemur að eflingu félagsþroska. Breska efnahags- og félags-

rannsóknarráðið setti á laggirnar rannsóknaráætlun árið 1994 sem bar 

heitið „Námssamfélagið: Þekking og færni fyrir atvinnuþátttöku”. Ein af 

skýrslum þeirra rannsókna sem áætlunin stóð fyrir undirstrikaði mikilvægi 

þess að óformlegt nám væri til staðar. Í skýrslunni kom þó skýrt fram að  

enn væri mikið verk óunnið í að gera mikilvægi óformlegs náms sýnilegt í 

samfélaginu (Cieslik og Simpson,2013). 

Það er orðin löng hefð hjá breskum stjórnvöldum fyrir því að sýna fram á 

mikilvægi óformlegs náms í skýrslum en takast svo ekki að koma innihaldinu 

í framkvæmd. Það sem vantar í þá sýn sem formlegt nám bíður upp á eru 

tækifæri til þess að bjóða ungu fólki upp á meira sjálfstýrt og skapandi nám 

sem getur stutt við persónulega þróun og til lengri tíma litið veitt þeim 

lærdóm út lífið (e. Lifelong learning). Ef stjórnvöld þróa sveigjanlegri 

menntunarstefnu, sem styður við óformlegt nám, gæti það meðal annars 

hjálpað þeim sem standa höllum fæti innan hefðbundins menntakerfis 

(Cieslik og Simpson,2013). 

Þegar litið er til framtíðar er ljóst að enn er mikil vinna eftir hvað varðar 

mat á óformlegu námi og þörf á því að stjórnvöld hér á landi taki ákveðnari 

skref hvað það varðar. Í stefnumótun í æskulýðsmálum 2014 – 2018, sem 

unnin var af Æskulýðsráði, kemur fram að skilgreina þurfi viðmið á vegum 

mennta-og menningarmálaráðuneytisins um þá óformlegu menntun og það 

óformlega nám sem á sér stað í æskulýðsstarfi (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið; Æskulýðsráð, 2014). Þrátt fyrir að ár sé síðan að þessa 

stefna kom út eru engin merki þess að búið sé að fylgja henni eftir með 

neinum hætti. Þau skref sem mikilvægt væri fyrir ráðuneytið að taka eru 
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eftirfarandi: 1) Að taka saman upplýsingar um hvaða óformlega menntun og 

nám á sér stað á Íslandi; 2) Setja viðmið um hvað óformleg menntun felur í 

sér; og 3) Gera tilraunir í samráði við fagfólk sem starfar innan æsku-

lýðsmála um þróun og innleiðingu á matstæki fyrir óformlegt nám. Ljóst er 

að slíkt matstæki myndi gagnast ungu fólki til að gera sýnilegri gildi 

óformlegs náms bæði fyrir sjálft sig og gagnvart framtíðar vinnuveitendum. 

Samkvæmt fyrrnefndri rannsókn um áhrif Ungmennapassans hefur þegar 

verið byrjað að gera tilraunir með notkun hans í víðara samhengi heldur en í 

verkefnum Evrópu unga fólksins (Kloosterman og Taru, 2013). Áhugavert 

væri að ráðast í slíka vinnu hér á landi þar sem Ungmennapassinn sem tæki 

gæti nýst víða þar sem unnið er með óformlegt nám. Það er margt sem 

mætti þróa betur varðandi Ungmennapassann en mikilvægt er að taka 

fagnandi öllum þeim verkfærum sem aðstoða ungt fólk við að gera verð-

mæti óformlegs náms sýnileg. 
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7. Lokaorð 

Í gegnum starf mitt fyrir Evrópu unga fólksins hef ég kynnst því hve 

lærdómsrík sú reynsla er sem ungt fólk getur öðlast með þátttöku í EVS 

verkefnum og hversu mikla möguleika áætlunin hefur uppá að bjóða sem 

námsvettvangur. Einnig hef ég kynnst þeim hindrunum sem EVS sjálf-

boðaliðar standa frammi fyrir þegar kemur að því að nýta 

Ungmennapassann og EVS sem sjálfstýrt námsferli. Einn af þeim lykilþáttum 

sem ég hef tekið eftir að hefur áhrif á hvata ungs fólks til sjálfstýrðs náms er 

viðhorf þeirra til náms og hvernig þeim hefur vegnað í hinu formlega 

menntakerfi. Það er ekki hægt að setja alla undir sama hatt og segja að ein 

ákveðin aðferð henti best til þess að læra. Eins og ég hef komið inn á þá 

erum við eins ólík og við erum mörg og hugsum því og lærum hvert á sinn 

hátt. Að mínu mati er útgangspunkturinn sá að í sjálfstýrðu námi er þörf á 

markvissum stuðningi og að einhver leiði einstaklinginn áfram í námsferlinu. 

Þetta á sér í lagi við um markhópinn ungt fólk. Þessi stuðningur getur verið 

með ólíkum hætti en honum til grundvallar liggur að það felist lærdómur í 

öllu ef þú ert tilbúinn að staldra við og meðtaka og ígrunda reynsluna. En til 

þess að sjálfboðaliðinn geti staldrað við og áttað sig á þeim lærdómi sem 

hefur átt sér stað þá þarf mentorinn að búa yfir vissri hæfni til að geta tekist 

á við sitt hlutverk. Með það í huga þarf mentorinn að gera sér ljóst að hann 

þarf að beita ólíkum aðferðum til þess að styðja við og hvetja ungt fólk 

áfram í að ná þeim árangri sem það vill ná. Það er von mín að niðurstaða 

þessa verkefnis verði til þess að auka skilning þeirra sem koma að EVS 

verkefnum hér á landi á notagildi Ungmennapassans og hvað það felur í sér 

að styðja við EVS námsferlið.  
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