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Þjónandi leiðsögn er nálgun í vinnu  
með fólki en á hún rætur sínar að rekja  
til Bandaríkjanna.

Einn af upphafsmönnum þjónandi 
leið sagnar er John McGee. John hafði 
neikvæða upplifun af þjónustunni sem 
bróðir hans fékk og leitaði leiða til þess 
að auka gæði í þjónustu við fatlað fólk  
en við það varð þjónandi leiðsögn til. 

Aðferðin var í upphafi aðallega notuð 
með fólki með þroskahömlun og 
hegðunarfrávik en hefur á síðustu árum 
verið tekin upp á fleiri sviðum. 

Hún leggur upp með að starfs maðurinn 
horfi inn á við og finni leiðir til þess  
að sýna hlýju og skilyrðislausa vænt
umþykju gagnvart þeim sem þeir starfa 
með í öllum þeim aðstæðum sem geta 
komið upp. 

Með því að beita þessari aðferð getur  
þú stuðlað að valdeflingu og sjálfstæði 
þeirra sem þú aðstoðar og þannig aukið 
lífsgæði þeirra. 

Með því að breyta starfsháttum þínum 
getur þú skapa þér betra starfsumhverfi 
og aukið vellíðan þína í vinnunni.

Aðferðin krefst þess að þú sýnir ein  
lægni og sért tilbúin að vera til staðar 
fyrir þann sem þú aðstoðar.

Einfalt er að tileinka sér þjónandi leið
sögn í starfi.

Aðferðin hjálpar þér að mynda gagn
kvæm tengsl við þann sem þú aðstoðar 
og þú getur skapað honum tækifæri  
á aukinni þátttöku í samfélaginu

Þú lærir að skilja, þekkja og treysta 
viðkomandi.

Hvað er þjónandi leiðsögn?
Hvers vegna að nota 
þjónandi leiðsögn?



Skapaðu það félagslega umhverfi með 
fólki sem það þarf til að móta gagnkvæm 
tengsl við aðra.

Starfsfólk getur haft mikil áhrif í lífi fólks 
og það ber að virða.

Samskipti eiga að grundvallast af vin  
semd án forræðishyggju. 

Aukin þátttaka í eigin lífi og sam 
félaginu eykur sjálfstæði og sjálfs  
traust einstaklingsins.

Virða þarf mörk hvers og eins í sam
skiptum, og lesa í aðstæður.

Lykilatriði sem gott er að 
hafa í huga



Öryggi

Virðing og umhyggja

Tækifæri til að sýna 
virðingu og umhyggju

Þátttaka

Þjónandi leiðsögn byggir 
á fjórum grunnstoðum 



Einstaklingur þarf að upplifa sig öruggan 
með þér til þess að traust myndist ykkar 
á milli.  Að vera öruggur er ekki það sama 
og að upplifa sig öruggan og er það þitt 
hlutverk að láta þann sem þú aðstoðar 
ávallt upplifa sig öruggan með þér.  

“Þú ert öruggur með mér, alltaf og við 
allar aðstæður. Ég mun aldrei meiða  
þig, gera lítið úr þér, ég ætla ekki að  
gera hlutina erfiða fyrir þig. Þú ert alltaf 
öruggur með mér”  Michael Vincent

Með því að sýna öðrum virðingu og 
umhyggju veitir þú viðkomandi tækifæri 
til að sýna þér það til baka.

Leyfðu fólki að nálgast þig af virðingu  
og umhyggju. 

Einstaklingur getur til dæmis sýnt 
umhyggju með því að nálgast þig af fyrra 
bragði, sækjast eftir samskiptum við þig, 
deila með þér brosi og sýna þér mjúka 
snertingu.

Leitastu við að aðstoða fólk og hvetja það 
til þátttöku í eigin lífi og í samfélaginu. 

Með þátttöku kýs maður að vera í  
frekara samneyti við aðra og verður 
virkur þátttakandi í eigin lífi.

Þátttaka gefur tækifæri til þess að gera 
eitthvað fyrir sjálfan sig, með öðrum  
og fyrir aðra. 

Þú skalt sýna þeim sem þú aðstoðar 
umhyggju og virðingu. Ekkert á að hafa 
áhrif á þá umhyggju og virðingu sem  
þú sýnir, hún þarf að vera skilyrðislaus. 
Sýndu þeim sem þú aðstoðar að þú berir 
hag hans fyrir brjósti og viljir honum 
aðeins það besta. 

“ Ég mun sýna þér skilyrðislausa 
umhyggju og virðingu. Sama hvernig þú 
hagar þér og hvað þú gerir, þá sýni ég þér 
umhyggju og virðingu.”  Michael Vincen

Öryggi
Tækifæri til að sýna virðingu 
og umhyggju

ÞátttakaVirðing og umhyggja



Í vinnu með fólki skiptir máli að nota 
verkfærin sín á meðvitaðan hátt. Þú  
ert verkfærið og það skiptir máli hvernig 
þú vinnur. 

Vertu til staðar fyrir þann sem  
þú aðstoðar. Nærvera þín ætti að 
einkennast af umhyggju og virðingu 
við einstaklinginn. 

Verkfæri þjónandi leiðsagnar

Notaðu þau verkfæri sem þú 
býrð yfir:

Hendur Augu

Orð Nærvera

Notaðu hendur til að sýna umhyggju 
með því að snerta fólk af virðingu, 
taktu tillit til þeirra marka sem  
hver og einn setur. Notaðu mjúkar 
snertingar til að skapa öryggi hjá 
þeim sem þú aðstoðar. 

Notaðu augun til að horfa með hlýju 
augnaráði.

Talaðu rólega og af vinsemd. Veldu  
orð þín vel svo að sá sem þú aðstoðar 
skilji hvað fer fram í samskiptunum 
ykkar á milli.



Ef þú ert í vafa settu þig í spor þeirra 
sem þú aðstoðar og skoðaðu 
samskipti þín út frá því.

Veltu fyrir þér hvernig þú getur 
stuðlað að því að aðrir upplifi sig 
örugga í kringum þig.

Miðaðu við að koma fram við aðra eins 
og þú vilt láta koma fram við þig.

Líttu í eigin barm og skoðaðu viðhorf 
þín. 

Þú getur ekki gert þá kröfu að aðrir 
breytist ef þú getur breytt sjálfum þér. 

Með breyttu samskiptamynstri getur 
þú aukið eigin vellíðan í starfi ásamt 
því að stuðla að vellíðan hjá þeim sem 
þú aðstoðar.

Það er lykilatriði að þú sért fylgjandi 
aðferðinni af einlægni.

Ráð til þín 




