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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf sitt athuguð. Með 

eigindlegri aðferðafræði voru tekin djúpviðtöl við sex einstaklinga, fjóra drengi og 

tvær stúlkur á aldrinum fjórtán til tuttugu ára. Fyrir þau var einnig lögð mæling á 

samkennd. Viðtölin voru greind í efnisflokka (áhuga, gildi, markmið og áhrif, leiðir, 

áhrif til framtíðar). Þau voru jafnframt þemagreind (gildi, markmið) með hliðsjón af 

líkani um borgaravitund og er rannsóknin liður í að þróa það líkan. Niðurstöður 

samkenndarmælingarinnar voru skoðaðar í tengslum við gildi hvers ungmennis. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að ungmennin tengdu ýmis gildi 

sterkt við þátttöku sína í sjálfboðaliðastarfi, gildi eins og jöfnuð og jafnrétti, réttlæti 

og samkennd, hjálpsemi, umbótavilja, ábyrgðarkennd og samstöðu. Gott samræmi 

var milli samkenndarmælingar og eigindlegra rannsóknarniðurstaðna. Þau ungmenni 

sem sýndu mesta samkennd í mælingunni lýstu djúpum skilningi á og hlutdeild í 

tilfinningalegum aðstæðum annarra (beita sér gegn misrétti með því að tjá sig eða 

grípa inn í; setja sig í spor annarra; huga að félagslegum aðstæðum þeirra sem verr 

eru settir; beita sér fyrir velferð þeirra). Þá tengdu ungmennin markmið sín með 

sjálfboðaliðastarfinu bæði persónulegum ávinningi (auknu sjálfstrausti, félagshæfni, 

ánægju) og samfélagslegum ávinningi (virkni, hjálpsemi, umbótavilja, aukinni 

borgaravitund, miðlun þekkingar og reynslu).  

Öll ungmennin töldu að þau myndu halda áfram að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi í 

framtíðinni. Flest þeirra voru sammála um að það vantaði aðgengilegan vettvang fyrir 

ungt fólk í samfélaginu. Einnig tjáðu þau sig um mikilvægi þess að fá hvatningu úr 

nærumhverfi til þess að taka þátt. Þá kom fram að misjafnt væri hvort gildi og 

hugmyndafræði sjálfboðaliðastarfs væru rædd í starfinu en ungmennin tjáðu sig flest 

um að þeim fyndist slíkt skipta miklu máli og gæfi það þátttöku þeirra aukið vægi. 

Fjallað er um hvernig þessar niðurstöður geta stutt við uppbyggingu 

sjálfboðaliðastarfs. 

 

Lykilhugtök: sjálfboðaliðastarf, ungmenni, sýn og þroski, samkennd, eigindleg 

rannsóknaraðferð 
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Abstract 
The focus of this case study is on young people’s views on their participation in 

volunteerism. The six participants, four boys and two girls, aged 14-20 were 

individually interviewed using in-depth half structured interviews. Also, they 

responded to a measure on empathy, the Basic Empathy Scale (BES).  

The data was analysed with respect to five issues: values, aims, strategies, 

motivation and reflection on future volunteer participation. Values and aims were 

analysed thematically. The analysis is based on a model of civic awareness and 

engagement (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008) and this study is part of developing the 

model by focusing on volunteerism.  

The findings indicated that the young people connected the values of equality, 

justice, empathy, helpfulness, responsibility, solidarity and reformation, strongly to 

their participation as volunteers. Good agreement was found between the results of 

the empathy measure and the young people’s views on their values related to 

empathy. The adolescents who scored highest on the BES also expressed in the 

interviews deep understanding, concern, and care for the emotional state of others 

and their situation; they put themselves in other people’s shoes, considered the social 

circumstances of the people who are worst off in the community and participated in 

trying to improve their welfare. They also connected their aims to both personal gains 

by volunteering (better self confidence and social- and communication skills, more 

happiness) and civic gains for the society (helpfulness, willingness to reform, civic 

identity).  

All six of them intended to be involved in volunteerism in the future. Most agreed 

on the need for an accessible forum for young people in the community. They also 

emphasised the importance of encouragement from their community to participate in 

volunteerism. In addition, they implied that it varied how much social interaction and 

discussion about values and ideology took place in the volunteers’ settings and most 

of them explained how such discussion gave more relevance to their participation. 

Finally, it is discussed how these findings can support the structure of volunteering.  

 

Keywords: volunteerism, young people, young people´s views, empathy, 

qualitative research 
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ég hóf M.A.-nám við uppeldis- og menntunarfræðideild Háskóla Íslands, sótti ég 

námskeiðið Borgaravitund í lýðræðissamfélagi hjá Sigrúnu. Þá þegar fann ég hvar 

mörg þeirra hugðarefna sem ég hafði velt fyrir mér, bæði á pólitískum vettvangi og í 

eigin sjálfboðaliðastarfi í gegnum tíðina, voru í skoðun á fræðilegum vettvangi. Sama 

haust var ég svo lánsöm að fá tækifæri til að starfa með Sigrúnu á rannsóknasetri 

hennar, Lífshættir barna og ungmenna, og kynntist þá frekar rannsóknastarfi um 

borgaravitund og borgaralega þátttöku ungmenna. Þannig vaknaði áhugi minn á að 

gera rannsókn á sjálfboðaliðastarfi ungmenna og skoða sérstaklega sýn þeirra á eigin 

gildi og markmið í sjálfboðaliðastarfinu. Leiðarljósið var að sýn ungmennanna gæti 

gefið þeim sem hafa með höndum stefnumótun í málefnum ungmenna og einnig þeim 

sem vinna með þeim innsýn í hvernig efla mætti áhuga ungs fólks á sjálfboða-

liðastarfi og annarri borgaralegri þátttöku og skapa þeim aðgengilegri vettvang til 

umræðna og þátttöku sem kallaði fram þroskaframfarir hjá ungmennunum. 

Ég vil þakka Sigrúnu fyrir að hafa opnað leið mína inn í veröld uppeldis- og 

menntunarfræðinnar. Sem kornung kona var Sigrún grunnskólakennari mannsins 

míns og hefur æ síðan skipað dýrmætan sess í huga hans. Oft hafði nafn hennar borið 

á góma hjá okkur hjónum án þess að ég hefði haft tækifæri til að kynnast henni fyrr 

en nám mitt hófst haustið 2007. Ég þakka Sigrúnu fyrir að gefa mér tækifæri til að 

starfa með sér og njóta hennar einstöku hæfileika. Sigrún hefur allt sem prýða má 

góðan kennara, skarpan huga, nákvæmni og yfirsýn, aga og góðvild og síðast en ekki 

síst er hún vakandi og sofandi við að hvetja nemendur sína. Hafðu kærar þakkir fyrir 

Sigrún mín. 
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I. Inngangur 

Í þessu rannsóknarverkefni verður leitast við að öðlast djúpan skilning á sýn nokkurra 

íslenskra ungmenna á eigin þátttöku í sjálfboðaliðastarfi. Sérstaklega verður leitað 

eftir þeim gildum og markmiðum sem þau tengja þátttöku sinni í sjálfboðaliðastarfi 

og jafnframt hvaða leiðir þau velja til að ná markmiðum sínum. Einnig verður kannað 

hvar ungmennin telja áhuga sinn hafa vaknað og að lokum leitað eftir sýn 

ungmennanna á hvernig þau sjá þátttöku sína í sjálfboðaliðastarfi nú í samhengi við 

borgaralega þátttöku sína í framtíðinni. 

Ákaflega mikilvægt er fyrir íslenskt samfélag að rannsóknir séu gerðar á 

borgaralegri þátttöku ungs fólks, meðal annars sjálfboðaliðastarfi, þar sem hún hefur 

lítið verið rannsökuð. Á Íslandi hafa verið gerðar nokkrar megindlegar rannsóknir á 

sjálfboðaliðastarfi þar sem kannað hefur verið hversu margir stunda sjálfboðaliða-

störf, á hvaða aldri og hver séu helstu markmið þátttöku (Steinunn Hrafnsdóttir, 

2005; 2006; 2008). Hins vegar er þörf á frekari rannsóknum sem leiða til dýpri 

skilnings á sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf sitt, meðal annars vegna þess að 

nokkrar áhyggjur hafa verið uppi um minnkandi borgaralega þátttöku ungs fólks. Svo 

snúa megi þeirri þróun við er mikilvægt að leita eftir rödd ungmennanna sjálfra. 

Rannsókn þessi er fyrst og fremst eigindleg og byggist á djúpviðtölum við 

ungmenni en jafnframt var lögð fyrir ungmennin samkenndarmæling.  

Hér á eftir verða skilgreind nokkur lykilhugtök sem tengjast rannsókninni: 

Sjálfboðaliðastarf (e. volunteerism) 
Til eru nokkrar skilgreiningar á sjálfboðaliðastarfi en ein sú algengasta (Snyder, 

2001) skilgreinir sjálfboðaliðastarf sem eina tegund hjálpsemi þar sem fólk sækist 

sjálfviljugt eftir tækifæri til þess að aðstoða aðra í nauðum, leggja mikið af mörkum í 

samfelldan tíma. Sjálfboðaliðar hafa yfirleitt ekki persónuleg tengsl við þá sem 

hjálpað er. 

Samfélagsþjónustunám (e. service learning) 
Samfélagsþjónustunám er kennslu- og námsaðferð sem er ætlað að efla borgaravitund 

ungmenna og styrkja samfélagið (National Service-Learning Clearinghouse, 1994). 

Víða erlendis gera skólar kröfur um að nemendur þeirra skili sem hluta af námi 

ákveðnum fjölda tíma með þátttöku í sjálfboðaliðastarfi (Einfeld og Collins, 2008). 
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Samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu sjálfboðaliðastarfs hefur samfélags-

þjónustunám þó ekki fallið þar undir vegna þess að framlagið veitir nemendum oft 

rétt til námseininga. Þá gætti, og gætir enn, nokkurrar gagnrýni í samfélaginu á að 

gerð sé krafa um að ungmenni skili ákveðnu framlagi í samfélagsþjónustunámi og í 

nokkrum rannsóknum hafa verið færð fyrir því rök að skylduþátttaka hafi ekki í för 

með sér tilætluð markmið, svo sem að efla persónu- og samfélagsþætti eins og hið 

hefðbundna sjálfboðaliðastarf gerir. Nýrri rannsóknir hafa skoðað nánar reynslu af 

þessari samfélagsþátttöku og komið hefur í ljós að báðar tegundir sjálfboðaliðastarfs, 

hvort sem það er valkvætt eða skylda, geta uppfyllt framangreind markmið en á hinn 

bóginn skiptir miklu máli hvernig sjálfboðaliðastarfið er byggt upp. Að þessu verður 

komið nánar síðar í fræðilegri umfjöllun en þar verða rannsóknir um 

sjálfboðaliðastarf og samfélagsþjónustunám skoðaðar samhliða til að leita svara við 

rannsóknarspurningum.  

Borgaravitund (e. citizenship) 
Þýðing hugtaksins borgaravitund hefur verið í þróun á undanförnum árum og tekið 

nokkrum breytingum (Haste og Hogan, 2006). Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007b) telur 

hugtakið borgaravitund vísa til vitundar fólks um hvaða merkingu það hefur að vera 

borgari eða þegn í samfélagi með hliðsjón af samfélagslegum réttindum, ábyrgð og 

skyldum. Þessi vitund kemur síðan fram í virkri þátttöku fólks í samfélaginu. Þegar 

horft er á borgaravitund og pólitíska virkni hefur verið tilhneiging til þess í 

stjórnmálafræðum að líta einkum á kosningaþátttöku í þessu sambandi. Kosninga-

þátttaka skýrir borgaravitund þó aðeins að hluta og tekur ekki til ýmissa þeirra 

málefna sem standa fólki næst í daglegu lífi (Haste og Hogan, 2006). Þetta er 

sérstaklega mikilvægt að hafa í huga þegar fjallað er um borgaravitund ungmenna 

sem eru yngri en 18 ára, þar sem þau hafa ekki kosningarétt. Því má leiða að því líkur 

að borgaraleg virkni þeirra komi fram á annan hátt, til dæmis með þátttöku í 

sjálfboðavinnu (Flanagan, Syvertsen og Stout, 2007).  

Samkennd (e. empathy) 
Til eru ýmsar skilgreiningar á samkennd. Hogan (1969) talar um samkennd sem 

vitsmunaþátt, þ.e. getuna til þess að skilja tilfinningar annarra. Bryant (1982) 

skilgreinir samkennd sem tilfinningaþátt eða getu til þess að upplifa tilfinningar 

annarra. Eisenberg og Fabes (1998) skilgreina samkennd sem tilfinningaleg viðbrögð 
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við og skilning á tilfinningalegu ástandi annarrar manneskju sem eru eins eða mjög 

lík líðan þeirrar manneskju eða þeirri líðan sem búast má við hjá henni. Hoffman 

(2000) skilgreinir samkennd sem kveikjuna að mannlegri umhyggju fyrir öðrum, 

límið sem gerir félagslíf mögulegt. Samkvæmt Kristjáni Kristjánssyni (2004) hefur 

samkennd verið skilgreind á tvennan hátt. Annars vegar getur það að finna til 

samkenndar með einhverjum merkt að hafa færni til að skilja sálfræðilega líðan 

annarrar manneskju. Þannig setur maður sig í spor hinnar manneskjunnar, til dæmis 

með því að sjá hlutina út frá hennar sjónarmiði eða ímynda sér hvernig henni líði. 

Hins vegar er um að ræða merkingu sem gengur lengra og gengur út frá því að það að 

finna til samkenndar með einhverjum sé að finna nákvæmlega sömu tilfinningar og 

hann. Samkvæmt þeirri skilgreiningu setur manneskjan sig ekki einungis í spor hins 

aðilans heldur finnur fyrir því sama og hann er að ganga í gegnum við ákveðnar 

aðstæður. Höfundar spurningalistans the Basic Empathy Scale (BES), sem mælir bæði 

vitsmunalega (e. cognitive empathy) og tilfinningalega samkennd (e. affective 

empathy) nota skilgreiningu Cohen og Strayer (1996) á samkennd. Sú skilgreining 

gengur út á það að samkennd sé skilningur á og hlutdeild (e. sharing) í tilfinninga-

ástandi eða tilfinningalegum aðstæðum annarrar manneskju (Jolliffe og Farrington, 

2006). Þessi skilgreining verður lögð til grundvallar í þessari rannsókn.  

Ástæða þess að hér er horft sérstaklega eftir samkennd ungmennanna er sú 

einlæga trú mín sem jafnframt styðst við fræðilegar rannsóknir (Davis, 1996) að ef 

efla megi samkennd ungs fólks meðan það er á mótunaraldri þá hafi það bæði víðtæk 

áhrif á líf viðkomandi einstaklinga en jafnframt samfélagslegan ávinning í för með 

sér.  
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II.  Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er skoðað hvers vegna borgaraleg þátttaka ungs fólks skiptir máli. Þá 

verða skoðaðar rannsóknir fræðimanna á sviði uppeldis-, menntunar- og sálfræði um 

sjálfboðaliðastörf ungmenna og sérstök áhersla lögð á að skoða rannsóknir um 

sjálfboðaliðastörf þeirra. Einnig verður vitnað til rannsókna um hvert rekja megi 

áhuga ungmenna á sjálfboðaliðastarfi og um áhrif þátttöku þeirra á markmið um 

borgaralega þátttöku í framtíðinni. 

1. Borgaraleg þátttaka ungmenna 
Samkvæmt mannfjöldaspá Sameinuðu þjóðanna er áætlað að aldurshópurinn 15-24 

ára verði 1218 milljónir árið 2010 eða 18% af spáðum heildarfjölda mannkyns. 

Hlutfall ungmenna á aldrinum 15-24 ára af heildarfjölda íbúa á þróaðri landsvæðum 

heims er nú 13% en hlutfall þeirra á minna þróuðum svæðum er 19% (United 

Nations, 2009). Sú staðreynd að ungt fólk er svo stór hluti mannskyns sýnir hve 

mikilvægt það er að það hafi áhrif á samfélagið. Fleira kemur þó til. Það að vera 

virkur borgari í lýðræðisþjóðfélagi er talinn mikilvægur þáttur þess að búa til 

samfélag sem einkennist af samstöðu (Colley, Boetzelen, Hoskins og Parveva, 2007). 

Ungt fólk hefur í veraldarsögunni oft verið í lykilhlutverki í baráttu til dæmis fyrir 

friði og jafnrétti kynjanna (Flacks, 1988) og sömuleiðis fyrir pólitískri umbyltingu 

(Flanagan, Bowes, Jonsson, Csapo og Sheblanova, 1998). Pólitísk umræða hefur 

gjarnan snúist um að ungt fólk á öllum tímum sé með markvissum hætti að leitast við 

að finna hið gullna jafnvægi milli samfélagshyggju og einstaklingshyggju (Flanagan 

og Faison, 2001; Flanagan o.fl., 1998; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007b).  

Frelsið og eigin hagur er ungu fólki oft hugleikinn meðan það er að brjótast til 

sjálfræðis en jafnframt er samfélagsvitund þeirra að aukast og vitund um samábyrgð 

borgaranna. Á níunda áratug síðustu aldar fór hins vegar að bera á umræðu í 

Bandaríkjunum um aukna einstaklingshyggju ungs fólks á kostnað samfélagslegra 

viðhorfa (Pryor, 2007). Putnam (2000) hefur fært fyrir því veigamikil rök að í lok 20. 

aldar hafi dregið verulega úr borgaralegri þátttöku og að brýn þörf væri á því að efla 

borgaravitund og þátttöku ungs fólks í samfélaginu. Þá gefa rannsóknir síðari ára 

vísbendingu um að viðhorf sem einkennast af efnishyggju og lítilli trú á samfélagið 

séu að verða algengari og einnig að eftir því sem efnishyggja er stærri hluti af 
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lífsgildum fólks þeim mun einstaklingsmiðaðri sé hugsunarháttur þess og 

umburðarlyndi minna gagnvart margbreytileika eins og þjóðerni og litarhætti og 

jafnframt minni skilningur á ýmsum samfélagsvanda eins og atvinnuleysi og 

heimilisleysi (Flanagan o.fl., 1998; Flanagan og Faison, 2001; Flanagan og Gallay, 

1999; Flanagan og Tucker, 1999; Rahn og Transue, 1998).  

Þó hafa fræðimenn (McLeod, 2000; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007b; Youniss og 

Yates, 1997b) vakið athygli á því að þrátt fyrir að dregið hafi úr kosningaþátttöku og 

ýmissi annarri borgaralegri virkni ungs fólks verði að líta til þess að borgaraleg 

þátttaka ungmenna geti hafa aukist á öðrum sviðum. Nefnd er þátttaka í borgaralegri 

umræðu á alþjóðavefnum og lestur frétta á vefmiðlum. Einnig hefur verið bent á 

þátttöku ungmenna í sjálfboðaliðastarfi. 

Reynt hefur verið að bregðast við framangreindum áhyggjum með ýmsum hætti, 

meðal annars með því að skólar taki að sér að rækta samfélagslegt uppeldishlutverk 

og vinna markvisst að því að efla borgaravitund ungs fólks og gildi sem og hugsjónir 

um lýðræði og mannréttindi (Youniss, 2008).  

Í Evrópu leiddi sama umræða til aukinnar stefnumótunar um málefni ungs fólks 

og miðar hún að því að styðja við virka þátttöku þeirra í samfélaginu (Colley o.fl., 

2007). Með þetta að markmiði hefur Ungmennasvið Evrópuráðsins (e. Council of 

Europe´s Youth Sector) mótað stefnu um borgaralega þátttöku ungmenna og 

sjálfboðaliðastarf með þeim rökum að aukin þátttaka auki upplifun borgaranna af því 

að tilheyra samfélaginu og að það bindi samfélög saman. Þá hefur Ungmennasvið 

Evrópunefndarinnar (e. European Commission Youth Sector) sett upp samvinnu-

verkefni meðal aðildarþjóða annars vegar um að efla borgaravitund ungs fólks og 

samfélagsþátttöku með sjálfboðaliðastarfi og hins vegar með því að leggja áherslu á 

tækifæri til borgaralegrar þátttöku sem hluta af námi og starfsaðlögun (Colley o.fl., 

2007).  

Íslensk rannsókn Gunnars Karlssonar (1999) benti til þess að lýðræði og 

mannréttindi væru mjög mikilvæg í huga ungs fólks á Íslandi. Hins vegar leiddu 

niðurstöður í ljós að unglingunum tókst ekki að yfirfæra hugmyndafræði þessara 

hugtaka á raunhæf tilvik sem spurt var um í rannsókninni og svörun ber þess merki 

að skort hafi á skilning á hugmyndafræðinni, auk þess sem margir voru óákveðnir í 

svörum. Ennfremur bentu rannsóknarniðurstöður til lítils áhuga á stjórnmálum og 
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neikvæðs viðhorfs til samfélagsþátttöku og pólitískrar umræðu (Gunnar Karlsson, 

1999).  

Tölur um kosningaþátttöku ungs fólks, 18-25 ára, á Íslandi sýna að árið 2007 var 

þátttaka þessa hóps 76,1% (Einar Már Þórðarson, 2009). Þegar skoðaðar eru 

kosningatölur fyrir sama aldurshóp frá því 2003 kemur í ljós að 93,6% kusu þá og 

hefur því mjög dregið úr kosningaþátttöku á þessu fjögurra ára tímabili. 

Tafla 1. Kosningaþátttaka í alþingiskosningum árin 2003 og 2007. 

Kosningaþátttaka samkvæmt rannsókn 2007 

 
18-25 

ára 
26 ára og 

eldri Allir Raun 

Kaus 76,1% 94,7% 91,5% 83,6% 

Kaus ekki 23,9% 5,3% 8,5% 16,4% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 

Fjöldi 247 1204 1451 221.330 

Kosningaþátttaka samkvæmt rannsókn 2003 

 
18-25 
ára 

26 ára og 
eldri Allir Raun 

Kaus 93,6% 96,4% 96,0% 87,7% 

Kaus ekki 6,4% 3,6% 4,0% 12,3% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 

Fjöldi 220 1154 1374 211.304 
 

Framangreindar kosningatölur gefa vísbendingar um að huga þurfi að virkri 

þátttöku ungs fólks í íslensku samfélagi enda dró mjög greinilega úr þátttöku þeirra 

frá árinu 2003 til ársins 2007. Ekki liggja fyrir upplýsingar um þátttöku ungmenna í 

alþingiskosningum vorið 2009 en þó eru ýmsar vísbendingar um að virkni 

almennings og hugsanlega einnig ungs fólks hafi verið meiri í þeim kosningum. 

Margar leiðir eru til borgaralegrar þátttöku í samfélaginu fyrir ungt fólk og er 

sjálfboðaliðastarf ein þeirra leiða. Sjálfboðaliðastörf hafa stundum verið kölluð þriðji 

geirinn, samhliða ríkis- og einkageiranum (Flanagan o.fl., 1998). Þau eiga sér djúpar 

sögulegar rætur og er birtingarmynd þeirra mjög samofin menningu þess samfélags 

sem þau fara fram í (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997).  
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Nú verður vikið nánar að áherslu þessa verks, sjálfboðaliðastarfi. Hér verður litið 

til niðurstaðna ýmissa rannsókna á sjálfboðaliðastörfum ungmenna. 

2. Borgaraleg þátttaka og gildi: Sjálfboðaliðastarf 
Grundvallargildi í lýðræðissamfélagi eru frelsi, jafnrétti og systkinalag. Frelsi vísar til 

tjáningarfrelsis einstaklingsins og frumkvæðis, jafnrétti vísar til jafns réttar borgar-

anna til bæði andlegra og efnislegra gæða og systkinalag til samkenndar og 

samábyrgðar, umhyggju og umburðarlyndis (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007b).  

Margvísleg gildi liggja að baki hugmyndum um borgaralega þátttöku, svo sem 

hjálpsemi, samkennd, virðing almennt og jafnframt virðing fyrir mismunandi 

eiginleikum og aðstæðum fólks (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007a). Talið er mikilvægt 

að ungmennin sjálf séu meðvituð um eigin borgaraleg gildi og borgaravitund og setji 

sér borgaraleg markmið (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008; Flanagan o.fl., 1998). 

Flanagan og Faison (2001) hafa beint sjónum sínum að gildum ungmennanna þar sem 

þau hjálpa ungmennum að skilgreina hver þau eru, hver sjálfsmynd þeirra er svo og 

borgaravitund. Einnig lögðu þær áherslu á að kanna í rannsókn sinni hvernig efla 

mætti borgaralega færni ungmenna og borgaralega hollustu og vísa þar til 

tilfinningalegs sambands borgaranna við samfélagið.  

Hart, Atkins og Donnelly (2006) skoðuðu sjálfboðaliðastarf og áhrif þess á 

siðferðisþroska. Sterkustu tengslin töldu þeir vera milli þátttöku og jákvæðra áhrifa á 

siðferðismat annars vegar og hins vegar milli þátttöku ungmenna og þess að líklegra 

væri að þau héldu áfram þátttöku í framtíðinni. 

Haste og Hogan (2006) telja tengsl milli siðferðis- og borgaravitundar. Þó 

rannsókn þeirra hafi sýnt lítil tengsl milli þeirra gilda sem ungmennin aðhylltust og 

borgaravitundar þá komu hins vegar fram sterk tengsl milli þess að ungmenni fóru í 

uppnám yfir fréttaefni og borgaralegrar þátttöku. Þeir sem kváðust verða mjög reiðir 

vegna fréttaefnis sýndu einnig meiri vilja til að leysa vandamál í skólanum og 

nærsamfélaginu og voru líklegri til að skilgreina „góðan borgara“ sem þann sem 

vinnur að því að bæta mannréttindi eða kynna þau fyrir fólki. Sömu ungmenni taka 

jafnframt fremur þátt í umhverfisvernd eða í friðsamlegum mótmælum gegn lögum 

sem þeir telja óréttlát. Þessar niðurstöður benda til þess að tengsl séu milli þess að 

komast í uppnám yfir fréttaefni og innri hvatar til þess að vera borgaralega virkur (e. 
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civic motivation) og einnig benda þær til þess að siðferðiskennd sé hluti af innri hvöt 

til borgaralegrar virkni.  

Þá hafa rannsóknir (Lakin og Mahoney, 2006) sýnt fram á að ungmenni (10-13 

ára) sem tóku þátt í sjálfboðaliðastarfi upplifðu að þau spegluðu gildi sín í þeim 

verkefnum sem þau voru að fást við. Í rannsókninni var stuðst við bæði eigindlegar 

og megindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindlegu rannsóknarniðurstöðurnar sýndu að 

ungmennin töldu samkennd sína og ábyrgðarkennd gagnvart hag annarra hafa eflst 

við að taka þátt. Jafnframt nefndu þau að þátttakan hefði aukið samstöðu og tengsl 

sjálfboðaliðanna innbyrðis.  

Samkvæmt rannsóknum Flanagan og Tucker (1999) gefast í sjálfboðaliðastarfi 

tækifæri til að kynnast mismunandi gildum sem eru ráðandi innan sjálfboðasam-

félagsins og fá ungmennin þá kjörið tækifæri til þess að skoða sín eigin gildi og 

hvaða viðhorf þau aðhyllast. Einnig fá þau að kynnast öðrum sjónarhornum, 

mismunandi félagslegum aðstæðum og öðrum samfélagshópum en þau hafa áður 

gert. Þannig geta þau séð samfélagið í nýju ljósi og fundið fyrir samkennd og aukinni 

ábyrgðartilfinningu fyrir velferð annarra. Þá kemur mikilvægi þátttöku ungmenna í 

sjálfboðavinnu fram í því að þau fá „rödd“ í samfélaginu sem ýtir undir að þau hugsi 

um réttindi sín í samfélaginu og hvaða skyldur og ábyrgð þau beri á móti.  

Rannsóknir hafa einnig sýnt að þátttakendur sem fundu til samkenndar með þeim 

sem hjálparstarfið beindist að upplifðu sjálfboðaliðastarf sitt meira krefjandi og 

mikilvægt en þeir sem ekki fundu til samkenndar (Stolinski, Ryan, Hausmann, 

Wernli, 2007). 

Þá hefur Youniss (2008) lagt áherslu á sterkt samband milli siðferðis og 

pólitískrar þátttöku. Hann telur að of mikillar fælni hafi gætt við að ræða pólitísk 

málefni við ungmenni á ýmsum vettvangi, meðal annars við sjálfboðaliðastörf og 

þannig verði þau oft af dýrmætu tækifæri á mikilvægasta mótunaraldri siðferðis-

kenndar sem hann telur vera 16-24 ára. Youniss telur ástæðu þessa vera vilja til að 

tryggja hlutleysi en það geti orðið til þess að sjálfboðaliðastarf ungmenna hafi ekki 

áhrif á pólitískan þroska þeirra sem er þáttur af borgaravitund ungmennanna.  

Youniss og Yates (1997b, 1999) hafa einnig rannsakað borgaravitund ungmenna í 

tengslum við siðferðilega sjálfsmynd þeirra með því að kanna viðhorf ungmenna fyrir 

og eftir að hafa starfað sem sjálfboðaliðar. Niðurstöður rannsóknanna bentu meðal 

annars til þess að borgaraleg þátttaka ungmennanna hefði verið siðferðilegur 
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vendipunktur fyrir þau og þátttakan hefði þroskað samkennd þeirra með öðru fólki í 

samfélaginu, gjafmildi, þolinmæði, virðingu, ábyrgð og réttlæti. Þá kallaði þátttakan 

á vilja ungmennanna til að hafa áhrif á samfélag sitt. Einnig kom í ljós að neikvætt 

viðhorf sumra þátttakenda eða áhugaleysi á aðstæðum heimilislausra og andlega 

sjúkra einstaklinga varð minna eftir þátttöku í sjálfboðaliðastarfi. Virðing 

ungmennanna fyrir þessum hópum samfélagsins jókst einnig og samkennd þeirra og 

skilningur á því að um væri að ræða einstaklinga sem ættu hver og einn sína sögu og 

þau kenndu skjólstæðingum sínum síður um félagslega stöðu þeirra. Jafnframt kom 

fram að þau myndu frekar eftir þessa reynslu reyna að hafa áhrif og kalla eftir jafnri 

stöðu fyrir alla hópa samfélagsins.  

Í rannsókn Flanagan og Tuckers (1999) kom almennt í ljós að vegna þátttöku í 

sjálfboðaliðastarfi gætu ungmennin séð samfélagið í nýju ljósi og fengju aukna 

ábyrgðartilfinningu fyrir velferð þess. Viðhorf þeirra einkenndust jafnframt af meiri 

samkennd. Þau nefndu í þessu samhengi að mikilvægi þátttöku ungmenna í 

sjálfboðavinnu kæmi fram í því að þau fái „rödd“ í samfélaginu sem ýtir undir að þau 

hugsi um réttindi sín í samfélaginu og hvaða skyldur og ábyrgð þau bera á móti.  

Fleiri rannsóknir á samkennd ber að sama brunni. Rannsókn Wuthnow (1991), þar 

sem tekin voru viðtöl við sjálfboðaliða í björgunarstörfum, sýndi að megindrifkraftur 

þátttökunnar væri samkennd, þörfin fyrir að skapa og vera partur af samfélagi sem 

einkennist af samkennd. Þá skoðaði Lundy (2007) samband milli sjálfboðaliðastarfs 

ungs fólks annars vegar og samkenndar og siðferðisvitundar hins vegar. Skoðuð voru 

áhrif þátttöku á samkennd háskólanema í samfélagsþjónustunámi í samanburði við 

háskólanema sem tóku þátt í rannsóknar- eða viðtalsverkefnum. Þeir sem voru í 

samfélagsþjónustunámi tóku þátt í sjálfboðaliðastarfi á vettvangi en hinir tóku viðtöl 

eða gerðu rannsóknarritgerðir sem ekki fólu í sér starf á vettvangi. Niðurstöður leiddu 

í ljós að samkennd þeirra sem tóku þátt í samfélagsþjónustuverkefnum jókst 

marktækt meira en hinna sem tóku þátt í rannsóknar- eða viðtalsverkefnum. Það sem 

talið var hafa haft hvað mest um þetta að segja var að nemendum í 

samfélagsþjónustunáminu var gefið tækifæri til að íhuga og ræða reynslu sína við 

aðra nemendur sem tóku þátt í samfélagsþjónustu. Talið er að það hafi aukið skilning 

þeirra á umfjöllun námskeiðsins og á tilfinningum annarra. Tekið skal fram að áður 

en námskeiðin byrjuðu mældust allir nemendahóparnir með álíka mikla samkennd 
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þannig að munurinn á samkennd þeirra í lok námskeiðsins var ekki vegna mismunar í 

byrjun.  

Af framangreindri umfjöllun sést að samkennd er eitt þeirra gilda sem mjög 

tengist þátttöku í sjálfboðaliðastarfi og af þeim sökum er sérstaklega hugað að 

samkennd ungmennanna í þessu rannsóknarverkefni. Samkvæmt rannsókn (Jolliffe 

og Farrington, 2006) á mælingu samkenndar hjá ungmennum (15-16 ára) með notkun 

Basic Empathy Scale (BES) kom í ljós að stúlkur skoruðu hærra en drengir, þó 

séstaklega í tilfinningalegri samkennd. Þá kom í ljós að unglingar sem hjálpuðu 

fórnarlömbum eineltis mældust með meiri samkennd. 

Fræðimenn hafa sýnt fram á ýmsa aðra kosti við þátttöku í sjálfboðaliðastarfi. 

Þannig sýndi eigindleg rannsókn sem skoðaði sýn níu ungmenna sem tóku þátt í 

samfélagsþjónustunámi að nokkrir þátttakendur upplifðu að vitund þeirra fyrir 

ójöfnuði jókst en einnig nefndu sumir meiri vitund fyrir félagslegu réttlæti (Einfeld 

og Collins, 2008). Ungmennin nefndu einnig að geta þeirra hefði aukist til að sýna 

samkennd, virðingu, þolinmæði, traust, náin tengsl og jafnframt fjölmenningarlega 

hæfni. Þátttakendur í framangreindri rannsókn þurftu að sækja undirbúningsnámskeið 

og skila að minnsta kosti 300 klukkustunda framlagi og stóð sjálfboðaliðastarf þeirra 

allt frá nokkrum mánuðum upp í eitt ár.  

Samantekt 

Þegar skoðaðar hafa verið framangreindar rannsóknir um tengsl sjálfboðaliðastarfs og 

gilda má ljóst vera að þátttaka ungmenna er mjög samofin gildum, svo sem samkennd 

þeirra, hjálpsemi, hugmyndum um jöfnuð, ábyrgðarkennd, réttlæti, traust og virðingu. 

Þá nefndu ungmennin dygðir eins og þolinmæði. Jafnframt tengjast gildum 

ungmenna hæfnisþættir eins og borgaravitund, félagshæfni og það að setja sig í spor 

annarra. Að því verður komið nánar í næsta kafla um markmið og áhrif. 

Af þessu má sjá hversu mikilvægt er að gefa ungu fólki tækifæri til þátttöku í 

sjálfboðaliðastarfi sem þátt í þroskamiðaðri uppeldisnálgun sem rannsóknir sýna að 

nýst geti ungmennum bæði í einkalífi og sem samfélagsborgarar. 

3. Markmið ungmenna í sjálfboðaliðastarfi  
Sjálfboðaliðastarf ungs fólks hefur nokkuð verið rannsakað bæði erlendis og á 

Íslandi. Á Norðurlöndum er hlutfall fólks í sjálfboðaliðastarfi almennt hærra en í 

öðrum velferðarríkjum, jafnvel þó ríkisábyrgð sé þar meiri. Í Finnlandi er hlutfallið 



Sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf    Ragný Þóra Guðjohnsen 

   

 

 11

33% en hæst er hlutfallið í Noregi og Svíþjóð eða 52% (Matthies, 2006). Annars 

staðar á Vesturlöndum nær hlutfallið að meðaltali aðeins 15% en þó var hlutfallið 

26,4% í Bandaríkjunum árið 2008 (United States Department of Labor, 2009). Það 

sem einkennir þó sjálfboðaliðastarf á Norðurlöndum er að það fer að mestu fram í 

kringum íþróttahreyfingar, tómstundir og menningarmál en er síst í tengslum við 

félagsmál (Matthies, 2006).  

Þátttaka íslenskra ungmenna í sjálfboðaliðavinnu var könnuð árið 2005 og kom í 

ljós að það ár höfðu 30% ungmenna á aldrinum 18-25 ára gerst sjálfboðaliðar síðustu 

12 mánuðina (Steinunn Hrafnsdóttir, 2005). Þátttaka allra aldurshópa rannsóknar-

innar fólst í sjálfboðaliðastarfi fyrir þróttafélög (18 %), foreldrafélög/skóla (14,5 %), 

góðgerðar- og líknarfélög (11,0 %), hjálpar/björgunar/slysavarnarfélög (7,7 %), 

kirkjur/trúarhópa (6,9 %), stjórnmálaflokka (6,3 %), verkalýðs-/stéttarfélög (5,5 %), 

mannréttindamál/þróunarhjálp (4,2 %), æskulýðsstarf (5,2 %) og annað (12,2%). 

Hins vegar kom ekki fram hver þessara leiða var algengust hjá yngsta aldurshópnum, 

18-25 ára. 

Ýmis markmið einkenna þátttöku ungmenna í sjálfboðaliðastarfi og verða nú 

nefnd þau algengustu með vísan til rannsókna sem gerðar hafa verið á þessu sviði. 

Persónulegur og samfélagslegur ávinningur  
Íslensk rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur (2006) sýndi að talsverður munur var eftir 

aldri á því hvaða ástæður sjálfboðaliðar gáfu upp fyrir þátttöku. Þeir sem voru 35 ára 

og eldri sögðu frekar en yngra fólk að áhugi á málefninu hafi ýtt undir þátttöku þeirra 

í sjálfboðaliðastarfi. Ungt fólk nefndi oftar (51,5%) en aðrir aldurshópar (39,7%) 

persónulegan ávinning af því að vinna sjálfboðaliðastarf, einkum það að njóta þess að 

vinna sjálfboðaliðastarfið.  

Í annarri rannsókn frá árinu 1997 (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðar-

dóttir) kom í ljós að tvær meginástæður einkenndu helst sjálfboðaliðaþátttöku 

ungmenna yngri en 25 ára. Annars vegar hjálpsemisþörfin og hins vegar þörf 

viðkomandi fyrir að skilja og setja sig í spor einstaklinga sem eru í ákveðnum 

aðstæðum sem sjálfboðaliðastarfið snýr að. Hin síðarnefnda kemur einnig sterkast 

fram hjá námsmönnum. 

Áhugavert er að bera þessar niðurstöður saman við rannsókn Haski-Leventhal, 

Ronel, York, og Ben-David (2007) þar sem skoðaðar voru ástæður ísraelskra 
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ungmenna fyrir því að taka þátt í sjálfboðastarfi í miðstöðvum sem veittu 

ungmennum á svipuðu reki félagslegan stuðning, aðstoð og fræðslu. Tveir hópar 

sjálfboðaliða tóku þátt í rannsókninni, ungmenni á aldrinum 12-19 ára og fólk á 

aldrinum 19 ára og eldri. Þegar sjálfboðaliðarnir voru spurðir um markmið sín með 

þátttökunni kom í ljós að talsverður munur var á viðhorfum eftir aldri. Yngri 

sjálfboðaliðarnir sögðu frekar (70%) að sjálfboðavinnan gæti hjálpað þeim í 

framtíðinni en þeir eldri (39%). Þá nefndu yngri sjálfboðaliðarnir frekar (69%) það 

markmið að geta sett sig í spor ungmennanna sem þeir hjálpuðu en þeir eldri (36%). 

Um persónulegan ávinning af því að vinna sjálfboðaliðastarf þá reyndist myndun 

félagstengsla mikilvægust fyrir yngri hópinn en í níunda sæti hjá eldri sjálfboða-

liðunum.  

Af framangreindum rannsóknarniðurstöðum má sjá að vinnan sjálf og 

félagstengslin í kringum hana hefur mest vægi hjá yngri sjálfboðaliðum en áhugi á 

málefninu og að þjóna einkennir fremur þátttöku þeirra sem eldri eru.  

Fjölmargar rannsóknir styðja að þátttaka í sjálfboðaliðastarfi hafi jákvæð áhrif á 

sjálfstraust, sjálfsmynd, borgaravitund, samfélagslega ábyrgð og þá tilfinningu að 

tilheyra samfélagi (Reed, Jernstedt, Hawley, Reber og DuBois, 2005; Taylor og 

Pancer, 2007; Yates og Youniss, 1998). Þá má einnig nefna rannsókn Lakin og 

Mahoney (2006) sem sýndi tengsl borgaravitundar nemenda og sjálfstrausts, en 

einkum var áberandi hvað samskiptahæfni þeirra og hæfni til að samþætta sjónarmið 

hafði batnað með þátttöku í sjálfboðaliðastarfi. 

Samfélagsvitund sem ungmenni fá í gegnum sjálfboðaliðastörf getur einnig haft 

áhrif á markmið ungmennanna til framtíðar enda eru þau á þessum aldri oft að vinna 

með sjálfsmynd sína og markmið (Flanagan og Tucker, 1999).  

Niðurstöður rannsóknar Henderson og félaga benda til þess að þau ungmenni sem 

hefðu mestan hag af þátttöku í sjálfboðaliðastarfi væru ef til vill þau ungmenni sem 

að öllu jöfnu myndu ekki velja sér að fara í sjálfboðaliðastörf. Því telja höfundar 

mikilvægt að hvetja þennan hóp sérstaklega til þátttöku og einnig hefði 

skylduþátttaka mikilvæga þýðingu fyrir þennan hóp (Henderson, Brown, Pancer og 

Elli-Hale, 2007). 

Í rannsókn Lakin og Mahoney (2006), sem fólst í viðtölum við 10-13 ára ung-

menni í samfélagsþjónustunámi, kom fram sú sýn að nemendurnir töldu frumkvæði 
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sitt og virkni hafa aukist við sjálfboðaliðastarfið en einnig vilja til að taka þátt í 

samfélaginu og hafa áhrif.  

Þá sýndi rannsókn Giles og Eyler (1994) að ungmennum sem tóku þátt í 

samfélagsþjónustunámi fannst samfélagsvitund sín aukast við þátttöku og einnig trú á 

að þau gætu haft áhrif til góðs og að þeirra framlag til samfélagsins skipti máli. 

Samvinna og samstaða 
Rannsóknir Haski-Leventhal og félaga (2007) benda til að ungmenni hefji oftar 

sjálfboðaliðastörf sem hluti af hópi frekar en að koma ein síns liðs. Út frá þessum 

niðurstöðum draga höfundar rannsóknarinnar þá ályktun að yngri sjálfboðaliðarnir 

hafi verið meira sambandsmiðaðir (e. relationship oriented) í þátttöku sinni en þeir 

eldri þjónustumiðaðri (e. service oriented). Þetta er í samræmi við íslensku 

rannsóknarniðurstöðurnar sem getið er um hér að framan. 

Eyler og Giles (1999) sem skoðað hafa samfélagsþjónustunám (e. service-

learning) segja verkefni þess fela í sér samvinnu en ekki samkeppni og því þjálfi þau 

hæfni í hópvinnu, tilfinningu fyrir að vera þátttakandi í samfélagi og borgaravitund. Í 

þessu sambandi er rétt að geta þess að Roseth, Johnson og Johnson (2008) gerðu 

samanburðarrannsókn (e. meta-analysis) á 148 óháðum rannsóknum og skoðuðu 

tengsl samvinnumiðaðrar markmiðssetningar (e. cooperative goal structure), 

samkeppnismiðaðrar markmiðssetningar (e. competitive goal structure) og 

einstaklingsmiðaðrar markmiðssetningar (e. individualistic goal structures) við 

velgengni unglinga annars vegar og við jákvæð samskipti þeirra við jafnaldra hins 

vegar. Rannsóknirnar náðu til yfir 17.000 unglinga á aldrinum 12-15 ára. Í samræmi 

við tengslakenningu (e. attachment theory) sem rannsóknin studdist við kom fram að 

þeir unglingar sem settu sér samvinnumiðuð markmið náðu meiri árangri og höfðu 

betri samskipti við jafnaldra. Þessar rannsóknaniðurstöður skýrðu hvers vegna sum 

félagssamskipti auka árangur meðan önnur hindra árangur. Framangreinda rannsókn 

er vert að hafa í huga þegar leitað er skýringa á misvísandi rannsóknaniðurstöðum um 

áhrif sjálfboðaliðastarfs á þroska ungmenna, þ. e. hvort finna megi skýringar í 

mismunandi markmiðssetningu sjálfboðaliðastarfs og uppbyggingu þess.   
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Samantekt 

Markmið ungmenna með þátttöku í sjálfboðaliðastarfi og sýn þeirra á hvað þau vilja 

hafa áhrif á einkennist samkvæmt þeim rannsóknum sem skoðaðar hafa verið hér að 

framan einkum af fjórum meginþáttum. Í fyrsta lagi er um að ræða hjálpsemisþörf 

þeirra og vilja til að láta gott af sér leiða. Í öðru lagi persónulegan og samfélagslegan 

ávinning. Undir persónulegan ávinning fellur félagsleg þörf ungmennis, aukið 

sjálfstraust og betri sjálfsmynd, þörf fyrir að setja sig í spor annarra og skilja 

aðstæður þeirra og loks félags- og samskiptahæfni. Samfélagslegur ávinningur er að 

rétta öðrum hjálparhönd, upplifa sig sem hluta af samfélagi og bera ábyrgð sem þegn. 

Í þriðja lagi eru það markmið sem tengjast samvinnu og samstöðu. Þessi þáttur 

tengist félagslegri þörf. Í fjórða lagi vilji ungmennanna til að vera virk og hafa áhrif 

til góðs með því að finna samfélagslegar lausnir. 

4. Sjálfboðaliðastarf - leiðir 
Ungmenni hafa einkum tvær leiðir til að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi, annars vegar 

að starfa með sjálfboðaliðafélagi/stofnun og hins vegar að taka þátt í sjálfboðaliða-

starfi tengdu skólastarfi. Til þess að auka heildarsýn á sjálfboðaliðastarfið sem nýtist í 

umræðu um niðurstöður síðar í verkinu verður hér fjallað um þessar tvær leiðir. 

Sjálfboðaliðafélög/stofnanir 
Hvað varðar félög/stofnanir þar sem sjálfboðaliðastarf fer fram hefur Youniss (2008) 

lagt áherslu á að síst megi vanmeta þann auð sem er að finna innan þessara stofnana. 

Hann segir að þó sjálfstæð siðferðisvitund og gildi einstaklingsins hafi mikið vægi 

inn í sjálfboðaliðastarfið þá tengi félögin/stofnanirnar siðferði og pólitík saman og 

styrki þannig sjálfsmynd ungmenna og borgaravitund. Frjáls félagasamtök sem sinna 

sjálfboðaliðastarfi hafa einnig það hlutverk að skapa tengsl og einingu í samfélaginu 

og stuðli þannig að samfélagsvitund borgaranna (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). 

Í þessu sambandi er vert að skoða hvað rannsóknir segja um það hvernig 

sjálfboðaliðastarf þurfi helst að vera svo það hafi áhrif á sjálfsmynd ungmenna, 

meðal annars borgaravitund. Í rannsókn Youniss og Yates (1997b) kom fram að 

starfið þurfi að hafa persónulega þýðingu fyrir ungmennin og verða hluti af þeirra lífi. 

Þeir þættir sem talið var mikilvægast að einkenndu sjálfboðaliðastarfið voru 

eftirfarandi: 
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1. Þýðingarmikil verkefni 

2. Áhersla á hjálpsemi 

3. Áhersla á ábyrgð 

4. Skýr hugmyndafræði 

5. Hópvinna fremur en einstaklingsvinna 

6. Umræður um sjálfboðaliðaþátttöku 

7. Góðar fyrirmyndir (leiðbeinendur/starfsmenn) 

8. Verkefni í samræmi við styrkleika þátttakenda 

9. Vitund fyrir sögulegri hefð 

Skólar 
Skólaganga spannar mikilvægt þroskaskeið barna og ungmenna og af þeirri ástæðu er 

skólinn hinn kjörni vettvangur til að vinna með ýmislegt, meðal annars gildi eins og 

hjálpsemi, samkennd og samfélagsábyrgð.  

Hin vitsmunalega þroskanálgun, sem aðallega er tengd kenningum Johns Dewey 

(1966), Jean Piaget (1965) og Lawrence Kohlbergs (1984), leggur áherslu á að kalla 

fram þátttöku og íhugun nemenda um siðferðismál, bæði raunveruleg tilvik og 

tilbúin. Talið er að þessar aðferðir hjálpi nemendum til þess að upplifa sig sem part af 

siðuðu samfélagi og að skilja mikilvægi gagnkvæmni í samskiptum fólks. Dewey 

(1966) lagði áherslu á að siðgæðismenntun væri best hægt að ná fram í félagslegum 

samskiptum þar sem áhersla væri á samvinnu í lýðræðislegu samfélagi. Aðferðir 

Deweys hafa verið bornar saman við aðferðir annarra fræðimanna (Solomon, Watson 

og Battistich, 2001). Þær aðferðir sem best reyndust við að þroska borgaravitund 

nemenda voru meðal annars að gefa nemendum færi á að spreyta sig í samvinnu- og 

samfélagsverkefnum, taka virkan þátt í lýðræðislegum umræðum og ákvörðunartöku 

innan skólans og að þroska með þeim virðingu fyrir mismunandi sjónarmiðum. 

Þessi aðferðafræði hefur verið notuð í skólastarfi og framhalds- og háskólar víða 

um heim hafa fengið nemendum sínum samfélagsþjónustuverkefni til að glíma við, 

ýmist sem val eða skyldu og kallast það þá samfélagsþjónustunám samanber 

skilgreiningar hér að framan. Í samfélagsþjónustunámi er lögð áhersla á jákvæð, 

þýðingarmikil og raunveruleg verkefni (Eyler og Giles, 1999). Þátttakan á að þjálfa 

nemendur í að leysa vanda, gefa þeim tækifæri til að æfa sig í gagnrýnni hugsun og 
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að finna raunverulegar lausnir. Þannig á hún að styðja félags-, tilfinninga- og 

vitsmunalegan þroska og þekkingu.  

Samhliða því að nemendur finni lausnir og sýni frumkvæði er þó er lögð á það 

áhersla (Youniss, 2008; Youniss og Yates, 1997b) að hæfileg leiðsögn kennara/leið-

beinanda sé nauðsynleg og tengist hlutverki sjálfboðaliðafélaganna/stofnana. Til 

dæmis tengja ungmenni sjálfboðaliðastarf í félagasamtökum mjög við samvinnu og 

hefur það jákvæð áhrif á siðgæðisþroska barna og unglinga, þroskar félagsskilning 

þeirra, samskiptahæfni, samkennd og gildi og jafnframt hæfileikann til að samræma 

sjónarmið (Solomon o.fl., 2001). 

Þó slíkt samfélagsþjónustunám sé að finna víða í skólum erlendis hefur árangur 

þess aðeins verið metinn fræðilega í fáeinum tilvikum (Eyler og Giles, 1999). Til eru 

rannsóknir sem byggja á sjálfsmati stofnana og greina rannsakendur þar yfirleitt frá 

jákvæðum árangri (Conrad og Hedin, 1991; Yates og Youniss, 1996; Youniss og 

Yates, 1997b). Meðal annars hefur verið greint frá því að samfélagsverkefnin höfðu 

jákvæð áhrif á tilfinningu ungmenna fyrir að geta haft áhrif til góðs og á 

samfélagsábyrgð og skilning þeirra á siðferðis- og pólitískum þáttum í vandamálum 

sem komu upp í lífi þeirra. Þá hafa rannsóknir sýnt tengsl milli slíkrar 

samfélagsþátttöku ungmenna og aukins persónuþroska og þolinmæði (Eyler og Giles, 

1999).  

Morton (1995) lagði áherslu á að skoða ýmsar aðferðir samfélagsþjónustunáms út 

frá viðmiðum um hjálpsemi og félagslegt réttlæti. Slík viðmið sagði hann góða leið til 

að skilgreina vanda og langtíma sýn á einstaklingsbundnar og samfélagslegar 

breytingar og mikilvægt væri að hjálpa ungmennum að vinna með ákveðin viðmið, 

enda geti þau ella fundið fyrir óöryggi og óvissu um þau gildi sem að baki starfinu 

liggja (Morton, 1995). Þá hafa Boyle-Baise og Langford (2004) bent á mikilvægi 

þess í samfélagsþjónustunámi að leiðbeinandi skipuleggi verkefni og leiði umræður 

með það að markmiði að dýpka samfélagslegan skilning ungmennanna. Einnig sé 

mikilvægt að leggja áherslu á hópvinnu og samstarf nemenda til þess að efla 

samfélagsvitund þeirra. 

Fræðimenn telja að þó sumar niðurstöður um áhrif sjálfboðaliðastarfs á þroska og 

borgaravitund ungmenna séu misvísandi, þá verði að teljast óyggjandi að 

samfélagsþjónustunám geti haft áhrif á skoðanir og ábyrgðarkennd til góðs og jafn-
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framt kallað fram jákvætt viðhorf hjá nemendum gagnvart því að sýna hjálpsemi 

(Metz og Youniss, 2005; Schmidt, Shumow og Kackar, 2007; Solomon o.fl., 2001).  

Metz og Youniss (2005) skoðuðu langtímahag nemenda af þátttöku í sjálfboða-

liðastarfi sem tengdist skólastarfi. Í ljós kom að uppbygging sjálfboðaliðastarfsins 

skipti miklu máli um það hvort framfarir yrðu á borgaravitund nemenda. Einnig kom 

fram að tímalengd þátttökunnar skipti máli og höfðu þeir sem tekið höfðu þátt í að 

minnsta kosti 40 klukkustunda námi tekið meiri framförum en hinir. Þá kom í ljós að 

þeir nemendur sem höfðu minni áhuga á þátttöku í sjálfboðaliðastarfi tóku meiri 

framförum en hinir sem sjálfviljugir völdu að taka þátt. 

Reinders og Youniss (2006) hafa skoðað nokkrar rannsóknir sem gefið hafa 

misvísandi niðurstöður og telja að skýringanna megi leita í því hversu 

sjálfboðaliðastarf er misjafnlega vel upp byggt og af þeim sökum skili það 

mismunandi miklum árangri, til dæmis við að efla samkennd og önnur góð gildi. 

Undir þetta taka fleiri fræðimenn sem sýna með rannsóknum sínum að uppbygging 

sjálfboðaliðastarfs og framkvæmd hafi mikil áhrif á það á hvort starfið skilar árangri 

(Lakin og Mahoney, 2006; Larson, Walker og Pierce, 2005). 

Rannsóknir (Eyler og Giles, 1999) hafa sýnt fram á að borgaravitund þátttakenda 

sem höfðu tækifæri til umræðna um sjálfboðaliðastarfið jókst marktækt meira en 

hinna sem ekki tóku þátt í samræðum um starfið samhliða þátttöku.  

Einnig hafa rannsóknir (Crystal og DeBell, 2002; Zaff, Moore, Papillo og 

Williams, 2003) sýnt fram á gildi þess fyrir borgaravitund ungmenna og borgaralega 

þekkingu að komast í tengsl við hóp fólks í sjálfboðaliðastarfi þar sem fram fer 

borgaraleg umræða.  

Einfeld og Collins (2008) könnuðu, með því að taka viðtöl við þátttakendur í 

samfélagsþjónustunámi, skilning og skuldbindingu þeirra við félagslegt réttlæti, 

fjölmenningarlega hæfni og borgaralega þátttöku. Meginmarkmið námsins var að efla 

borgaralega þátttöku nemendanna og fengu þeir þjálfun fyrir þátttöku. Einnig þurftu 

þeir að tjá sig um upplifun sína að henni lokinni. Þátttakendur rannsóknarinnar, sex 

konur og tveir karlmenn á aldrinum 19-23 ára, voru í sjálfboðaliðavinnu á 

mismunandi stöðum í að minnsta kosti 300 klukkustundir. Í ljós kom að þátttakendur 

töldu fjölmenningarlega hæfni sína hafa aukist mikið við þátttökuna og töldu það 

birtast í ríkari vitund þeirra fyrir mismunandi menningarheimum og því að víða sé 

komið misjafnlega fram við fólk eftir uppruna, trúarbrögðum og kyni. Einnig nefndu 



Sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf    Ragný Þóra Guðjohnsen 

   

 

 18

þátttakendur betri samskiptahæfni og tengsl við fólk. Þannig töldu þeir sig til dæmis 

færari um að vera þolinmóðir, nánir, að treysta og sýna virðingu og gagnkvæmni. 

Sérstaklega töldu þeir sig verða færari um að sýna samkennd með fólkinu sem þeir 

unnu með eða hjálpuðu í sjálfboðaliðavinnunni. Jafnframt töldu þeir að eftir 

þátttökuna hefðu þeir öðlast skilning á því hvernig lífsreynsla og saga hvers og eins 

hefur áhrif á líf hans. Það sem rannsakendur telja hafa haft mest að segja um aukna 

hæfni þátttakenda, þar á meðal samkennd þeirra, var lengd sjálfboðavinnunnar sem 

gerði það að verkum að þátttakendur gátu kynnst betur fólkinu sem þeir unnu með og 

traust skapaðist milli þeirra. 

Rannsóknir um áhrif uppbyggingar sjálfboðaliðastarfs (Shumer, 2005) hafa beinst 

að því að skoða hvers konar sjálfboðaliðasamtök skila mestum árangri hvað varðar 

markmið eins og persónuþroska og borgaravitund. Í ljós komu tengsl á milli árangurs 

og þess hvernig sjálfboðaliðastarfið var byggt upp, hversu lengi þátttakan stóð, 

hversu vel skipulagt sjálfboðaliðastarfið var, hvort sjálfboðaliði var í beinum 

samskiptum við þann sem naut hjálpar og einnig hafði leiðbeinandi eða kennari 

sjálfboðaliða áhrif á árangur í sjálfboðaliðastarfi.  

Conrad og Hedin (1991) gerðu úttekt á 27 framhaldsskólum þar sem nemendum 

var boðið að taka þátt í samfélagsþjónustunámi. Um var að ræða annars vegar 

samanburðarrannsókn og hins vegar var safnað eigindlegum rannsóknargögnum. 

Niðurstöður bentu til þess að ábyrgð einstaklinganna í persónulegu lífi og sem 

samfélagsþegnar jókst, viðhorf til fullorðinna og sjálfstraust batnaði sem og viðhorf 

til þess að vera virkur í samfélaginu, auk þess sem samkennd jókst.  

Lítil áhersla hefur verið lögð á gildi þess hér á Íslandi að kynna nemendum í 

grunn- og framhaldsskóla gildi mannúðar- og sjálfboðaliðastarfa. Þó má sjá vísi að 

slíkri stefnumótun í nýlegum námskrám (Menntamálaráðuneytið, 2007) og í lögum 

um grunn- og framhaldsskóla (sjá 2. gr. l. nr. 91/2008 og 2. gr. l. nr. 92/2008) þar 

sem segir að stuðla eigi að alhliða þroska nemenda og virkri þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi. 

Samantekt 

Sjálfboðaliðafélög/stofnanir og skólinn hafa ábyrgðarmiklu hlutverki að gegna 

gagnvart ungmennum. Erlendis hefur skapast nokkur hefð fyrir samfélagsþátttöku 
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nemenda, sérstaklega í framhaldsskólum, en á Íslandi sést nú fyrst vísir að slíkri 

stefnumótun.  

Rannsóknir hafa sýnt að uppbygging sjálfboðaliðastarfsins, skipulag og tímalengd 

þátttöku hefur mikið að segja um hvort þátttakan skilar ungmennunum persónulegum 

og samfélagslegum árangri. Í þeim rannsóknum þar sem fram hafa komið misvísandi 

niðurstöður um árangur sjálfboðaliðastarfs hefur uppbygging og skipulag starfsins 

einkum verið nefnt sem möguleg skýring. Þá sýna rannsóknir að það hvort 

sjálfboðaliði var í beinum samskiptum við þann sem naut hjálpar hefur mikið að 

segja um það hversu persónulega þýðingu sjálfboðaliðastarfið hefur fyrir 

viðkomandi. Rannsóknir hafa einnig sýnt að leiðbeinandi eða kennari sjálfboðaliða 

getur haft áhrif á árangur í sjálfboðaliðastarfi. Að lokum er mikilsvert að hugsjónir og 

viðmið í sjálfboðaliðastarfinu séu þátttakendum ljós.  

5. Markmið ungmenna um borgaralega þátttöku í framtíðinni 
Ein þeirra spurninga sem brunnið hafa á rannsakendum þegar gerðar eru rannsóknir á 

borgaralegri þátttöku eins og sjálfboðaliðastarfi er hvort þátttaka ungmenna eykur 

líkur á þátttöku þeirra í framtíðinni og eigi þar með þátt í því að efla þau sem virka 

samfélagþegna til framtíðar.  

Rannsókn Hart, Donnelly, Youniss og Atkins (2007) benti til að sjálfboðaliðastarf 

og samfélagsþjónustunám hefðu bæði sterkt forspárgildi fyrir frekara 

sjálfboðaliðastarf í framtíðinni og einnig fyrir aðra borgaralega þátttöku eins og 

þátttöku í kosningum. Niðurstöður fleiri rannsókna styðja að þátttaka í sjálfboðaliða-

starfi hvetji til frekari þátttöku í framtíðinni bæði hvað varðar borgaralega þátttöku 

(Eyler og Giles, 1999; Kirlin, 2003) og pólitíska þátttöku (Youniss og Yates, 1997b). 

Í rannsókn Lakin og Mahoney (2006) kom fram að ungmenni í sjálfboðaliðastarfi 

höfðu frekar áform um sjálfboðaliðastarf í framtíðinni en þau sem ekki voru 

þátttakendur í slíku starfi. Einnig settu þessi ungmenni sér skýrari markmið og 

áherslur til framtíðar en samanburðarhópur sem ekki tók þátt í sjálfboðaliðastarfi.  

Þá hefur langtímarannsókn Astin, Sax og Avalos (1999) sýnt að þátttaka í 

sjálfboðaliðastörfum spáði fyrir um frekari borgaralega þátttöku níu árum eftir að 

sjálfboðaliðastarfinu lauk.  

Rannsókn á samfélagsþjónustunámi (Monard-Weissman, 2003) sem miðaði að 

því að leiðrétta félagslegt óréttlæti sýndi að námið leiddi til virkari borgaralegrar 
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þátttöku nemenda í kjölfarið en misjafnt var hvort framhaldsþátttaka einkenndist af 

sambærilegu hjálparstarfi við einstaklinga eða hvort hún leiddi til almennari 

borgaralegrar þátttöku við að berjast gegn óréttlæti. Aðrar rannsóknir (Boyle-Baise 

og Langford, 2004) hafa einmitt bent á nauðsyn þess að borgaraleg þátttaka 

ungmenna geri meira en að auka skilning þeirra á óréttlæti, hún þurfi einnig að stuðla 

að aðgerðum þeirra til að berjast fyrir réttlæti. 
Einnig hafa rannsóknir Stolinski og félaga (2007) sýnt að ef þátttakendur í 

sjálfboðaliðastarfi finna til samkenndar og geta sett sig í spor þeirra sem starfið snýr 

að, þá spáir þátttaka þeirra frekar fyrir um markmið um áframhaldandi sjálfboðaliða-

starf í framtíðinni.  

Loks hafa rannsóknir Youniss (2008) sýnt að samstaða um markmið í 

sjálfboðaliðastarfi í nærumhverfi ungmenna hefur meira forspárgildi um framtíðar-

þátttöku en þátttaka í utanaðkomandi verkefnum. 

Samantekt 

Hér hafa verið reifaðar rannsóknir um hvort þátttaka ungmenna í sjálfboðaliðastarfi 

tengist frekari borgaralegri þátttöku þeirra í framtíðinni. Rannsóknirnar gefa mjög 

sterkar vísbendingar um að svo sé, sem gefur hugmyndum um mikilvægi þess að 

ungmenni taki þátt í sjálfboðaliðastarfi aukið vægi. 

6. Markmið og rannsóknarspurningar 
Sjálfboðaliðastarf ungs fólks hefur verið rannsakað nokkuð, bæði erlendis og á 

Íslandi, einkum megindlega. Hins vegar skortir eigindlegar rannsóknir á 

sjálfboðaliðastarfi þar sem leitað er eftir sýn ungs fólks á sjálfboðaliðastörf sín og að 

notuð séu til þess djúpviðtöl (Cemalcilar, 2009). Í ljósi þessa er það meginmarkmið 

þessarar rannsóknar og nýlunda að öðlast dýpri skilning á sýn nokkurra íslenskra 

ungmenna á eigin sjálfboðaliðastörf og laða fram í ítarlegum viðtölum viðhorf þeirra 

um samfélagsmál og eigin gildi, um markmið og á hvað þau vilja hafa áhrif. 

Jafnframt hvaða leiðir þau velja til að ná markmiðum sínum. Þá verður leitað eftir því 

hvar ungmennin telja áhuga sinn hafa vaknað og hvernig þau sjá þátttöku sína nú í 

samhengi við borgaralega þátttöku sína í framtíðinni. 

Hér á landi er mikil þörf fyrir þá þekkingu sem leitast er við að draga fram í 

þessari rannsókn, sérstaklega meðal þeirra sem vinna að stefnumótun um málefni 

ungs fólks. Innan menntakerfisins er þörfin ekki síðri þar sem leitað er svara við því 
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hvernig bregðast skuli við auknum kröfum um að skólar taki þátt í að efla 

sjálfboðaliðastörf sem lið í að efla borgaravitund nemenda. Einkum hefur verið horft 

til lífsleiknikennslu í þessu sambandi. Þá er ekki síst brýnt fyrir foreldra að nýta sér 

slíka þekkingu til að fá hugmyndir um hvernig þau geti best lagt sitt af mörkum til að 

hvetja börn sín til að vera virkir borgarar.  

Frá fræðilegu sjónarhorni er rannsóknin jafnframt mikilvæg sem liður í því að 

nota og þróa nýtt greiningarlíkan um borgaravitund (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008). 

Sú nálgun að efnisflokkagreina (áhuga, gildi, markmið, leiðir) og þemagreina (gildi, 

markmið) raddir ungmennanna er nýlunda á sviði rannsókna á sjálfboðaliðastörfum. 

Rannsóknarspurningar 
I. Hver er sýn ungmennanna á eigin borgaralega þátttöku einkum 

sjálfboðaliðastörf: 

(a) Hver eru gildi þeirra í sjálfboðaliðastarfi? 

(b) Hver eru markmið þeirra? Á hvað vilja þau hafa áhrif í samfélagi 

sínu? 

(c) Hverjar eru leiðir þeirra til að ná markmiðum sínum? 

(d) Hverjar eru rætur áhuga þeirra á sjálfboðaliðastarfi?  

II. Hvernig sjá ungmennin sjálfboðaliðastörf sín nú í samhengi við 

borgaralega þátttöku sína í framtíðinni? 
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III. Aðferð 

1. Aðferðafræði 
Í þessu rannsóknarverkefni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative 

research method) en sú aðferð þykir heppileg þegar markmið rannsóknarinnar er að 

kynnast sýn viðmælenda á eigið líf og að hlýða á reynslu þeirra, í þessu tilviki af 

sjálfboðaliðastarfinu. Forsendur eigindlegra rannsókna byggja á fyrirbærafræðilegum 

(e. phenomenological) þekkingargrunni en samkvæmt honum er veruleikinn 

félagslega mótaður (Taylor og Bogdan, 1998). Hér er um er að ræða tilviksathugun á 

sjálfboðaliðastarfi ungmenna, en tilviksathugun felur í sér að málefni er rannsakað 

með því að skoða eitt eða fleiri tilvik innan ákveðins bundins ramma (Creswell, 

2007). 

Takmark eigindlegra rannsókna er ekki að alhæfa yfir á stærri hóp heldur að reyna 

að skilja sýn viðmælanda á eigin reynsluheim. Hins vegar geta niðurstöður úr 

eigindlegum rannsóknum gefið vísbendingar um að málum sé líkt farið hjá öðrum í 

svipaðri aðstöðu (Taylor og Bogdan, 1998).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir geta varpað ljósi á ýmsa fleti viðfangsefnisins sem 

reynast vandséðir með öðrum rannsóknaraðferðum (Posavac og Carey, 1997). Einnig 

henta þær mjög vel til að auka skilning á því hvað það er sem liggur að baki 

upplifunum fólks (Webb, 1999).  

Í rannsókninni voru einnig notaðar megindlegar rannsóknaraðferðir til þess að 

mæla samkennd viðmælenda.  

2. Framkvæmd rannsóknar 

Aðferðir og gagnaöflun 
Tekin voru sex hálfopin einstaklingsviðtöl við ungmenni á aldrinum 14-20 ára, fjóra 

drengi og tvær stúlkur. Allir þátttakendur höfðu reynslu af sjálfboðaliðastörfum.  
Ákveðið var að nota einstaklingsviðtöl þar sem rannsóknarsviðið er vel afmarkað 

og ætlunin að fá djúpan skilning á sýn ungmenna á eigið sjálfboðaliðastarf. Viðtölin 

voru hálfopin þar sem stuðst var við viðtalsramma sem miðaðist við fyrirfram 

ákveðna efnisflokka sem nánar verður vikið að hér síðar. 
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Viðtölin tóku á bilinu 60-90 mínútur hvert og voru tekin á tímabilinu 11. febrúar 

til 10. mars árið 2009. 

Leitast var við að koma því svo fyrir að viðtölin færu fram þar sem ungmennin 

upplifðu sig örugg og á heimavelli og því fóru fimm viðtöl fram í húsnæði 

sjálfboðaliðastarfsins en eitt viðtalið fór fram í fundarherbergi í húsnæði Háskóla 

Íslands. 

Að loknu hverju viðtali var lögð fyrir ungmennin mæling á samkennd. Mælitækið 

nefnist Basic Empathy Scale og er hannað af Dr. Darrick Jolliffe (2006). 

Samkenndarmælingin samanstendur af 20 spurningum, níu þeirra mæla vitsmunalega 

þætti samkenndar og 11 tilfinningalega þætti samkenndar. Dæmi um vitsmunaþáttar-

spurningu er spurning 3: „Ég skil að vinur minn sé ánægður þegar hann stendur sig 

vel í einhverju“ og einnig spurning 9: „Þegar einhverjir eru leiðir þá skil ég oftast 

hvernig þeim líður“. Dæmi um tilfinningaþáttarspurningu er spurning 1: „Tilfinningar 

vinar míns hafa ekki mikil áhrif á mig“ og spurning 8: „Líðan annarra snertir mig alls 

ekki“.  

Svörin eru mæld á fimm punkta Likert kvarða sem gefur kost á svörunum „Mjög 

ósammála“, „Ósammála“, „Óviss“, „Sammála“ eða „Mjög sammála“. Stigin geta 

verið á bilinu 1 (skortur á samkennd) til þess að vera 100 (mjög mikil samkennd).  

Skráning gagna 
Viðtölin voru tekin upp með stafrænu upptökutæki og afrituð orðrétt. Öllum nöfnum 

var breytt, sem og stöðum og öðru sem mögulegt er að rekja til viðmælenda.  

Samkenndarmæling var sett inn í Excel-forritið og fundið samkenndarstig 

samkvæmt þeim kvarða sem mælingin miðast við. Einnig var búin var til mynd í 

Excel-forritinu sem sýnir meðaltöl vitsmuna- og tilfinningaþáttar samkenndar fyrir 

hvert ungmenni um sig. 

3. Þátttakendur 
Þátttakendur voru ungmenni á aldrinum 14-20 ára, fjórir drengir og tvær stúlkur og 

hafa þau öll tekið þátt í sjálfboðaliðastarfi. Því var um markvisst úrtak að ræða en 

einnig var lögð áhersla á fjölbreytni úrtaksins að því leyti að þátttakendur höfðu ekki 

allir tekið þátt í sjálfboðaliðastörfum á sama sviði (Creswell, 2007). 

Til þess að velja þátttakendur hafði ég samband við ýmsa aðila sem koma að 

skipulagningu sjálfboðaliðastarfs á Íslandi og bentu þeir mér á ungmenni í 
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sjálfboðaliðastörfum sem mögulega gætu orðið viðmælendur mínir. Áður en ég fékk 

nöfnin uppgefin hafði verið leitað leyfis ungmennanna eða foreldra þeirra til þess að 

gefa mér nöfn þeirra. Öll ungmennin sex samþykktu að taka þátt og haft var samband 

við foreldra þeirra ungmenna sem voru yngri en 18 ára og gáfu þau sömuleiðis leyfi 

sitt fyrir þátttöku barna sinna í rannsókninni. Þátttakendur þekkti ég ekki áður. 

Til að gefa mynd af þátttakendum rannsóknar fer hér á eftir stutt kynning á þeim. 

Í frásögninni hefur öllum nöfnum og sumum staðháttum verið breytt til að gæta 

trúnaðar við þátttakendur og til að koma í veg fyrir að hægt sé að rekja upplýsingar til 

þeirra.  

 

Alex er 20 ára. Hann er alinn upp hjá báðum foreldrum og á einn yngri bróður. 

Hann hefur lokið menntaskóla, langar að verða blaðamaður og ferðast um heiminn og 

segja frá aðstæðum meðal annars í Palestínu. Alex kynntist sjálfboðaliðastarfi í 

gegnum vin sinn í menntaskóla og fór þá að starfa sem sjálfboðaliði í æskulýðsstarfi 

þjóðkirkjunnar. Alex segist hafa verið hlédrægur í æsku og ekki „brotist út úr skelinni 

þannig séð fyrr en í menntaskóla“. Þar starfaði hann í nemendaráði og á þeim árum 

vaknaði áhugi hans á sagnfræði fyrir tilstuðlan kennara sem hafði mikil áhrif á hann. 

Eftir menntaskóla fór hann sem sjálfboðaliði til Palestínu í þrjá mánuði og hefur fylgt 

því eftir með kynningarstarfi meðal ungmenna eftir að hann kom aftur til Íslands. Þá 

hefur hann nýverið hafið störf í ungliðahreyfingu stjórnmálaflokks.  

Alex hefur mjög mótaðar hugmyndir um fjölskylduna og leggur áherslu á 

samstöðu hennar. Hann segir: „Fjölskyldan er hætt að vera eining og er komin í 

svona litla búta ... mér finnst það rosalega slæmt. Eins og mín fjölskylda, við viljum 

vera náin, tala saman og spila og gera eitthvað saman.“ 

Alex ræðir einnig mikilvægi þess að: „Vera hamingjusamur. Þá er maður að nýta 

lífið. Þá er maður ekki að eyða því í eitthvað volæði ... [heldur] gefa tækifæri með því 

að hjálpa þeim sem ekki lifa í velsæld.“  

 

Gunnar er 19 ára. Hann er alinn upp hjá báðum foreldrum og er einn þriggja 

systkina. Hann bjó úti á landi þar sem hann átti fáa vini og sagðist hafa fallið illa inn í 

hópinn. Hann flutti á höfuðborgarsvæðið til að fara í menntaskóla og lauk honum á 

þremur árum. Bæði þar og í gegnum sjálfboðaliðastarf á vegum Rauða krossins 

eignaðist hann marga vini. Hann hefur tekið þátt í margvíslegum innanlands- og 
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utanlandsverkefnum á vegum Rauða krossins frá unglingsaldri og þegar hann var í 

menntaskóla byrjaði hann jafnframt sem sjálfboðaliði í skátahreyfingunni. Nú er hann 

á leið til Palestínu sem sjálfboðaliði á vegum Rauða krossins í nokkrar vikur. Gunnar 

starfar í grunnskóla sem stuðningsaðili nemanda, en einnig á tómstundaheimili og 

gengur í forfallakennslu. Þá verður hann innan skamms liðsmaður ungs drengs af 

tómstundaheimilinu. Gunnar stefnir að því að hefja nám í sálfræði í háskóla næsta 

haust. Gunnar segir mikilvægt að njóta þess að vera til frá degi til dags. Hann tengir 

þessa sýn sína við reynslu af því að pabbi hans hafi greinst með krabbamein þegar 

hann var ungur strákur og hafi glímt við ýmis veikindi og sú reynsla hafi kennt 

honum að við vitum ekki hversu mikinn tíma við höfum mannfólkið og það sé best 

að nota hann vel. Hann segir mikilvægast fyrir sig að hafa fjölskylduna „þau sem mér 

eru kærust“ hjá sér. Hann nefnir einnig mikilvægi þess að hafa vinnu og nóg fyrir 

stafni. Gunnar er mjög virkur í sjálfboðaliðastarfinu og kemur fyrir sem 

hugsjónamaður með skýra sýn, segist ákveðinn en jafnframt mannlegur og leggur 

ríka áherslu á jafnræði manna.  

 

Helga er 17 ára. Hún er alin upp hjá foreldrum sínum og á tvö systkini. Hún er á 

öðru ári í menntaskóla. Helga er mjög virk og lýsir sjálfri sér sem „svona 

manneskj[u] sem var í öllu“. Hún hefur tekið þátt í fjölmörgu sjálfboðaliðastarfi bæði 

í skóla og á vegum félaga og hefur starfað í félags- og stefnumótunarstarfi ungs fólks 

á vegum Reykjavíkurborgar, bæði í ungmennaráði og Reykjavíkurráði. Hún segist 

hafa skoðanir á hlutum, gaman af því að skipuleggja hluti og að „pæla í fólki“. Helga 

hefur sett sér skýr markmið til framtíðar, ætlar að ljúka tónlistarnámi samhliða 

menntaskóla og langar að fara í háskólanám bæði hér á landi og erlendis í einhvers 

konar blöndu af félags- og stjórnmálafræði. Helga segir að þau gildi sem skipti mestu 

máli fyrir hana séu „ ... fólkið í kringum þig“. Manngildi komi þar fremst en hún 

nefnir síðan nauðsyn þess að hafa í sig og á og þak yfir höfuðið.   

 

Magnús verður 16 ára eftir 3 mánuði. Hann býr einn með mömmu sinni en á þrjú 

uppkomin systkini og nokkur systkinabörn. Sambandið í stórfjölskyldu hans virðist 

erfitt og hann á í stopulu sambandi við skyldmenni sín. Hann lýsir þessum 

fjölskylduerjum og virðist taka þær nærri sér og langar til að sættir náist. Magnús 

segist ákveðinn en jafnframt glaðvær og félagslyndur. Hann hafi sem barn aftur á 
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móti verið kvíðinn og félagslega einangraður í upphafi skólagöngu en sjálfsmynd 

hans hafi styrkst þegar hann eltist og með þátttöku í sjálfboðaliðastarfi. Síðastliðin 

tvö ár hefur hann starfað sem foringi í skátahreyfingunni. Magnús hefur sett sér 

markmið um að mennta sig og fara í háskólanám í viðskiptafræðum.  

 

Skúli verður 15 ára eftir nokkra mánuði. Hann býr hjá foreldrum sínum og á tvær 

eldri systur og einn eldri bróður. Hann er í 9. bekk grunnskóla. Skúli lýsir sjálfum sér 

sem ákveðnum en segist vera mikill húmoristi. Hann segist hafa verið lagður í einelti 

frá 1.-5. bekk í grunnskóla og hafi átt fáa vini. Í nýjum skóla hafi hann eignast marga 

vini og síðan kynnst æskulýðsstarfi kirkjunnar og þar segist hann hafa „opnast mikið 

... ég myndi gefa því heiðurinn“. Hann segir að sig „dauðlangi til að verða 

tónlistarmaður en sem vara ... sennilega verkfræðingur“. Skúli segist hafa sett sér 

markmið og lífsmottó: „Að lifa daginn í dag og morgundagurinn er á morgun.“ Hann 

leggur áherslu á samstöðu fjölskyldunnar og segir fjölskyldu sína mjög nána. Skúli 

nefnir eins og margir aðrir viðmælendur að honum finnist skipta mestu máli þegar 

hann hugsar um framtíðina að: „Hafa fólkið sem manni þykir vænt um í kringum 

sig.“ 

 

Tinna er 15 ára, yngst þriggja systra og býr hjá báðum foreldrum. Hún stundar 

nám í 10. bekk í grunnskóla og er í tónlistarnámi. Hún kynntist æskulýðsfélagi 

kirkjunnar í tengslum við sjálfboðaliðastörf móður sinnar í kirkjunni. Tinna er þar í 

sjálfboðaliðastarfi sem leiðbeinandi í æskulýðsstarfi með ungmennum úr 8. bekk og 

jafnframt er hún leiðbeinandi í sunnudagakóla kirkjunnar 1-2 sinnum á hverjum 

sunnudegi. Auk þess er hún í kirkjuhljómsveit sem æfir einu sinni í viku og spilar 

reglulega til að safna fé fyrir hjálparstarf kirkjunnar. Tinna hefur einnig sótt námskeið 

í leiðtogaskóla kirkjunnar undanfarið ár, þar sem hún segir þau „læra að verða 

leiðtogar ... [við] styrkjum samvinnu ... samstöðu og svoleiðis“. Tinna hefur auk þess 

haft tækifæri til að taka þátt í ýmsum verkefnum á vegum æskulýðsfélagsins eins og 

að útdeila matarpökkum fyrir Mæðrastyrksnefnd. Sjálf lýsir Tinna sér á eftirfarandi 

hátt: ,,Mjög lífsglöð manneskja, alltaf brosandi og hlæjandi ... ég er svo mikil 

félagsvera.“ Svo segist hún líka vera þrjósk. 



Sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf    Ragný Þóra Guðjohnsen 

   

 

 27

Tinna er óviss um hvað hana langar að taka sér fyrir hendur í framtíðinni en hún 

segir: „Ég vil hafa líf mitt gott og bara láta aðra vera hamingjusama og ánægða og 

halda áfram að vera í sjálfboðaliðastarfi og hjálparstarfi kirkjunnar.“ 

4. Greining gagna 
Við greiningu og úrvinnslu gagna var frá byrjun lagt upp með fimm fyrirfram 

ákveðna efnisflokka: leiðir, gildi, markmið og áhrif, áhuga og loks áhrif til framtíðar, 

sjá mynd 1. 

 

Mynd 1. Efnisflokkar sjálfboðaliðastarfs 

 
Efnisflokkarnir voru í beinu samhengi við rannsóknarspurningar og 

greiningarlíkan Sigrúnar Aðalbjarnardóttur sem notað var við greiningu gagnanna. 

Gerð verður nánari grein fyrir líkaninu í greiningarkafla hér á eftir.  

Því næst var gerð opin kóðun á hverjum efnisflokki fyrir sig og fundin 

áhersluatriði/þemu í máli hvers ungmennis. Þemun sem fram komu í efnisflokknum 

gildi voru síðan sett upp í töflu (sjá töflu 3) og þá gerð markviss kóðun á 

viðtalsgögnum og áherslur hvers viðmælanda innan þemaflokks settar í töfluna. 

Sömu aðferð var beitt við efnisflokkinn markmið. Búin var til tafla með þemum 
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viðmælenda og síðan gerð markviss kóðun á gögnum hvers og eins til að sjá áherslur 

viðkomandi innan þemaflokksins (sjá töflu 4).  

Þá var gerð markviss kóðun á efnisflokknum áhugi og leitað eftir hvort hægt væri 

að finna rætur áhuga ungmennanna í umræðum úr nærsamfélagi þeirra (heimili, 

skóla, vinum, sjálfboðaliðafélögum) annars vegar og hins vegar hvort þær mætti 

finna í sýn þeirra á borgaralega þátttöku. 

Varðandi efnisflokkinn leiðir þá var búinn til listi yfir leiðir ungmennanna út frá 

frásögn hvers viðmælanda. 

Að lokum var leitað eftir sýn hvers viðmælanda í rannsóknargögnunum um áhrif 

til framtíðar og búinn til listi yfir hvernig þau sjá sjálfboðaliðastörf sín nú í samhengi 

við borgaralega þátttöku sína í framtíðinni. 

Gögnin voru marglesin þar til mettun kom fram og ekki birtust lengur í gögnunum 

nýjar áherslur og þemu. 

5. Greiningarlíkan 
Við greiningu gagnanna var notað greiningarlíkan Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2008) 

sem nefnist Borgaravitund: Mismunandi sýn. 

 

Mynd 2. Borgaravitundarlíkan Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2008) 
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Myndin sýnir efnisflokkana: áhuga, gildi-markmið og leiðir-virkni. Í tengslum við 

viðfangsefnið hér vísar áhugi til áhuga ungmennanna á sjálfboðaliðastarfi; markmið 

vísa til þeirra markmiða sem þau hafa í sjálfboðaliðastarfi sínu og gildi til þeirra gilda 

sem endurspeglast í sýn þeirra. Loks vísa leiðir til þess hvers konar sjálfboðaliðastarf 

þau hafa valið sér. Efnisflokkarnir gildi og markmið voru þemagreindir eins og lýst 

var hér að framan (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008). 

6. Siðferðilegir þættir og takmarkanir rannsóknar 
Engin sérstök siðferðileg álitaefni komu upp varðandi framkvæmd rannsóknarinnar. 

Allir viðmælendur og foreldrar þeirra sem voru yngri en 18 ára sýndu mikinn áhuga á 

að taka þátt í rannsókninni og gáfu leyfi sitt fyrir að gögnin yrðu nýtt til úrvinnslu. 

Takmarkanir rannsóknar felast í að einungis er um er að ræða sex einstaklinga og 

því er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum yfir á heild allra ungmenna. Þá eru 

niðurstöður byggðar á sýn viðmælenda á eigið sjálfboðaliðastarf og ekki var leitað 

eftir sýn annarra á starf þeirra til samanburðar. Þar sem einstaklingar eru misjafnlega 

vel í stakk búnir til að lýsa reynslu sinni og sýn getur þessi þáttur verið takmarkandi. 
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IV. Greining 

Hér á eftir verður fjallað um sýn ungmennanna á sjálfboðaliðastarf sitt eins og hún 

birtist í svörum þeirra við spurningum sem lagðar voru fyrir um sjálfboðaliðastörf 

þeirra. Greiningu svara ungmennanna um sjálfboðaliðastarf sitt verður skipt í þrjá 

undirflokka í samræmi við rannsóknarspurningar. Þeir flokkar sem skoðaðir verða 

eru gildi og markmið ungmennanna í sjálfboðaliðastarfi og sýn á hvað þau vilji hafa 

áhrif, leiðir og rót áhuga þeirra í sjálfboðaliðastarfinu. Þessir flokkar ættu að gefa 

nokkuð skýra mynd af sýn ungmennanna á sjálfboðaliðastarf sitt. Þá verður í lokin 

skoðað að hvaða marki ungmennin tengja þátttöku sína í sjálfboðaliðastarfi nú við 

borgaralega þátttöku í framtíðinni, sem þátt í að skoða að hvaða marki slík þátttaka 

ungmenna hefur áhrif á markmið þeirra til lengri tíma. 

1. Gildi og markmið ungmennanna í sjálfboðaliðastarfi   
Nær allir viðmælendur tengdu ákveðin gildi sterkt við þátttöku sína í 

sjálfboðaliðastarfi. Einnig kom fram í máli ungmennanna hver markmið þeirra voru 

og á hvað þau vildu hafa áhrif. Eftirfarandi þemu komu fram við þemagreiningu 

efnisflokkanna gildi og markmið. 

Tafla 2. Þemu gildi / markmið 

Þemu - gildi Þemu – markmið 

o Jöfnuður og jafnrétti o Virkur borgari 

o Réttlæti og samkennd o Persónulegur ávinningur 

o Hjálpsemi o Hjálpsemi 

o Umbótavilji o Umbótavilji  

o Ábyrgðarkennd o Aukin borgaravitund  

o Samstaða o Miðlun þekkingar og reynslu 

 

Í eftirfarandi töflum má sjá áherslur ungmennanna í þemum sem varða gildi og 

markmið (sjá töflu 3 og 4). 
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Tafla 3.  Gildi í sjálfboðaliðastarfi – þemu. 
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Tafla 4.  Markmið í sjálfboðaliðastarfi – þemu. 
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Eins og sést í töflunum komu fram tvö sameiginleg þemu við greiningu 

rannsóknargagnanna, hjálsemi og umbótavilji. Hér á eftir verður fjallað um hvert 

þema um sig og greint frá svörum ungmennanna.  

Jöfnuður og jafnrétti  
Í gögnunum kemur fram hversu sterkt viðmælendur tengdu þátttöku sína í 

sjálfboðaliðastarfinu við gildi um jöfnuð og jafnan rétt. Hér á eftir verður vísað til 

svara ungmennanna sem styðja þetta. 

 
Alex verður í máli sínu um sjálfboðaliðastarfið tíðrætt um jafnrétti og tengir það 

sterkt við sjálfboðaliðastarf sitt í Palestínu og þátttöku sína í stjórnmálastarfi. Í máli 

hans kemur fram sýn hans um meiri jöfnuð í samfélaginu, bæði hér á landi og 

erlendis og hans eigin orð eru: „Ég styð réttindabaráttuna alveg til fulls.“  

Alex er sérstaklega umhugað um jöfnuð til mennta og lagði hann sitt af mörkum í 

sjálfboðaliðastarfi sínu í Palestínu til að tryggja fólki í flóttamannabúðum þar 

nauðsynlega menntun. Þá leggur Alex áherslu á jafnan rétt fólks til 

heilbrigðisþjónustu og jöfnuð í kjörum fólks.  

Alex talar einnig um að tryggja þurfi sama rétt allra hópa samfélagsins og segir að 

hann sé „rosalega mikið á móti rasisma og fólki sem er á móti minnihlutahópum af 

því að þeir [séu] öðruvísi“.  

 
Af svörum Gunnars má sjá að gildi um jafnan rétt eru honum mikils virði og 

hann tengir þau sjálfboðaliðastarfi sínu meðal annars í Rauða krossinum. Hann nefnir 

dæmi um ferð sína til Palestínu með Rauða krossinum. Markmið hennar sé að ungt 

fólk kynnist aðbúnaði fólks þar og miðli svo þeirri þekkingu og veki umræður. Hann 

segir: „Ég held að ef við værum öll jöfn þá værum við komin langt með 

draumasamfélagið, því ... ég held að rosalega mörg vandamál byrji bara með ... svona 

ójafnrétti.“ Gunnar nefnir mikilvægi þess að tryggja jöfnuð í samfélaginu og að hér sé 

„gott heilbrigðiskerfi og velferðarkerfi yfir höfuð og sterkt menntakerfi“. 

Gunnar kemur einnig inn á jafnan rétt ýmissa hópa samfélagsins og nefnir sem 

dæmi mikilvægi þess að fatlaður drengur sem hann er liðsmaður fyrir eigi sína vini 

og fái tækifæri til þess að umgangast jafnaldra utan heimilis eins og aðrir á hans aldri. 

Einnig nefnir hann jafnrétti kynja og segir: „Launamisrétti, það er alls staðar á 

götunum, en mér finnst samt þokast ótrúlega hægt ... en ég held samt sem áður að það 
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sé á réttri leið og á meðan við erum að ræða um þetta, þá erum við líka svolítið 

vakandi.“ Hann leggur einnig áherslu á að hann vinni með jafnrétti í skátahópnum 

sínum: „Kynin eru náttúrulega bara ofsalega ólík ... og ef þú leggur eitthvað verkefni 

fyrir þau þá eru í flestum tilfellum ólíkar aðferðir sem þau vilja beita og ég held bara 

að þau hafi rosalega gott af því að vinna saman ... Strákarnir eiga ekki að grípa alltaf 

fram í fyrir stelpunum og taka ... stjórnvölinn í sínar hendur og stelpurnar geta líka 

leitt hópinn.“ 

 
Í máli Helgu endurspeglast víða gildi um jöfnuð og hún segist vilji tryggja 

grunnþjónustu til allra hvað varðar menntun, heilbrigðisþjónustu og lífsviðurværi. 

Hún tengir markmið sín einnig sterkt við gildi eins og jafnrétti og segist hafa verið 

alin upp við þau gildi: „Mikla jafnréttishugsun og þannig ... hugsunarhátt ... að taka 

eftir ... hlutum í samfélaginu sem gefa eitthvað í skyn, hvort það sé eitthvað ójafnrétti 

og eitthvað svoleiðis. Ég pæli mikið í því sem er í kringum mig.“ 

Þessi jafnréttishugsun er henni greinilega hugstæð í sjálfboðaliðastarfi hennar 

með Reykjavíkurráðinu og nefnir hún þar baráttu sína fyrir jafnrétti til handa ungu 

fólki, að það sé hlustað eftir þeirra rödd og jafnrétti kynjanna. 

 
Í frásögn Magnúsar má finna að það er honum mikils virði að allir krakkarnir í 

skátahópnum hans finni sig jafna sig þar og séu ánægðir: „Jú, ég hef lært mikið ... 

svona hvernig þú átt að höndla 25 manna hóp ... og samt verði allir ánægðir.“ 

 
Skúli kemur einnig inn á jafnrétti í svörum sínum um sjálfboðaliðastarfið. Hann 

nefnir sem dæmi úr nemendaráðgjöfinni að ef einhver kæmi illa fram við útlending 

eða verið væri að leggja einhvern í einelti þá myndi hann byrja á því að benda 

skólaliða á málið og styðja síðan viðkomandi einstakling eftir megni. Hann segir að í 

nemendaráðgjöfinni sé hugað að því að tryggja jafnan rétt allra í skólanum og að þar 

geti öllum liðið vel: „Við fórum yfir þetta í nemendaráðgjöfinni ... eins og það var 

strákur sem flutti frá útlöndum og var alltaf einn og við hjálpuðum honum að tengjast 

og nú er hann alltaf að spila fótbolta úti með strákunum.“  

Þá nefnir Skúli þær ójöfnu aðstæður sem börn í Úganda búa við miðað við á 

Íslandi og segist vilja leggja sitt af mörkum til að „fá betra umhverfi fyrir þau ... Því 

eins gott og ég hef það hér þá væri ég ekki á móti því að þau hefðu það alveg eins“. 
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Tinna ræðir einnig um ójöfnuð sem fólk víða í heiminum býr við og tengir þau 

gildi sterkt við sjálfboðaliðastarf sitt í æskulýðsstarfi kirkjunnar. Hún nefnir verkefni 

þeirra erlendis sem miða að því að safna fé til að tryggja börnum í vanþróuðum 

löndum vatn eins og við höfum hér á Íslandi: „Þú veist það eru ekkert allir sem fá 

hreint vatn og svona eins og við og þá hjálpar þetta þeim.“ Hún nefnir einnig verkefni 

innanlands eins og matargjafir Mæðrastyrksnefndar fyrir jólin og þátttöku þeirra í 

æskulýðsfélaginu í slíkum verkefnum. 

Samantekt 

Af framangreindum svörum ungmennanna má sjá hversu sterkt þau tengja gildi um 

jafnan rétt fólks við sjálfboðaliðastarf sitt. Einnig sést að jöfnuðurinn nær til fjöl-

margra þátta, svo sem mennta, heilbrigðisþjónustu, kjara, fatlaðra og jafnréttis hópa, 

t.d. minnihlutahópa.   

Réttlæti, samkennd og samstaða 
Í máli viðmælenda um sjálfboðaliðastarfið vísuðu þeir mjög oft til hugmynda sinna 

um réttlæti og greina má ríka samkennd víða í orðum þeirra. Þá eru gildi eins og 

samstaða nokkuð áberandi hjá viðmælendum. Horfum nú til svara ungmennanna 

sjálfra. 

 
Alex tengir gildi eins og samkennd og réttlætiskennd mikið þátttöku sinni í 

frásögn um sjálfboðaliðastarfið. Hann segir: „Þetta er fólk sem bara getur ekki snúið 

heim þrátt fyrir alþjóðlegan rétt flóttamanna til að snúa til sinna heimkynna.“ Hann 

lýsir því meðal annars hvernig fólkið í Palestínu þarf að búa við sífelldar árásir og 

handtökur og segir í þessu samhengi: „Ég ... á erfitt með að horfa upp á þegar 

eitthvað svona óréttlæti er í gangi.“ Hann leggur þó mikla áherslu á að koma því á 

framfæri hversu mikil samkennd almennt sé með fólkinu þarna við þessar aðstæður.  

Þegar Alex ræðir störf sín í Palestínu setur hann sig oft í spor fólksins og nefnir að 

hann hafi oft upplifað reiði vegna þess að brotið sé á mannréttindum íbúanna í 

flóttamannabúðunum. Eitt dæmi um þetta er þegar hann lýsir hversu erfitt það hljóti 

að vera fyrir eldri menn að lúta andlegu og líkamlegu ofbeldi unglingspilta úr 

ísraelska hernum í Palestínu. Hann skapar ljóslifandi mynd af þessum aðstæðum:  

Þetta eru bara unglingar ... sumir voru með buxurnar niður fyrir rass og í 

hermannabúning og reyna að vera eitthvað hipp hopp ... Og það var 
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kannski ennþá meiri niðurlæging fyrir sextugan karlmann að þurfa að lúta 

stjórn átján ára unglings með byssu ... þetta er eitthvað svona sem maður 

skilur ekki.  

Hann sagði einnig: 

Bara ef þessi tiltekni hermaður sem er að taka á móti þeim er í vondu skapi 

þá getur hann bara látið það bitna á þeim ... sagt að hann gruni þá um 

eitthvað og látið ... hóp ungra manna standa ... í sólinni í þrjá tíma ... og 

mega ekki hreyfa sig og svona alls konar niðurlægingar sem þjóna í raun 

engum tilgangi. 

Einnig má skynja samkennd Alex þegar hann ræðir um hversu nærri hann tók sér 

einelti sem bróðir hans lenti í og þau áhrif sem það hafði á bróðir hans til framtíðar: 

„Mér fannst þetta rosa erfitt.“ Alex segir að hann telji að réttlætiskennd sín hafi 

byrjað að styrkjast þegar þetta gerðist og vísar hér til þess hversu þessi gildi hafi fylgt 

honum í sjálfboðaliðastarfinu. Þá nefnir Alex að samstaða sé mikilvæg og nefnir í því 

sambandi bæði samstöðu fjölskyldu og vina. 

 
Gunnar tengir réttlætiskennd við sjálfboðaliðastarf sitt og vitnar til þeirra gilda 

bæði þegar hann ræðir skátastarfið og starf sitt fyrir Rauða krossinn: „Ef ég yrði vitni 

að því að það væri að brjóta gegn einhverjum eða beita einhvern misrétti þá ... myndi 

ég skipta mér af því.“ Í frásögn Gunnars kemur fram að í skátastarfinu ræði hann við 

krakkana um mikilvæg gildi og þegar ágreiningur komi upp þá ræði þau saman um 

hvað gerðist og leysi málin með réttlæti að leiðarljósi. Hann nefnir einnig að hann 

vilji koma í veg fyrir einelti og segir: „Við erum búin að vera töluvert mikið að 

berjast gegn klíkumyndun.“ 

Gunnar virðist eiga auðvelt með að setja sig í spor annarra og finna má í frásögn 

hans nokkur dæmi um ríka samkennd hans. Hann setur sig meðal annars í spor drengs 

með þroskaröskun sem hann er stuðningsaðili fyrir þegar hann ræðir um mikilvægi 

þess að drengurinn hafi tækifæri til að umgangast fleiri en fjölskyldu sína utan  skóla 

„bara þetta að reyna að brjóta upp, að hann sé ekki alltaf hjá pabba og mömmu, að 

hann fari kannski bara út að labba, renni sér í snjónum ... Bara að hann eigi einhvern 

svona meiri vin“.  
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Hann talar einnig um náin tengsl fjölskyldunnar og mikilvægi samstöðu þó fólk 

þurfi alls ekki að hafa alltaf sömu skoðun. 

 
Af svörum Helgu má einnig greina ríka réttlætiskennd og hún segist taka umræðu 

um slíka hluti í sjálfboðaliðastarfinu og víðar ef henni finnst umræða í kringum sig 

ekki málefnaleg eða brotið sé á einhverjum. 

Um samkennd segir Helga: „Mér finnst mikil samkennd innan hópa ... eins og 

mótmælendur ... það var rosalega mikil samkennd þar ... en hjá þjóðinni í heild er 

ekki mikil samkennd.“ Þó finnist henni meiri samkennd meðal fólks við þær 

þjóðfélagsaðstæður sem nú ríkja en fyrir bankahrunið en þá hafi 

einstaklingshyggjusjónarmið verið orðin mjög áberandi að hennar mati. Hún segir: 

„Mér finnst í rauninni, þó að öll þessi kreppa og hrun séu náttúrulega mjög neikvæð 

... þá finnst mér samfélagið hafa batnað og að einstaklingar séu að þroskast á eðlilegri 

máta en áður var.“ Einnig má sjá merki um framangreint gildismat Helgu þegar hún 

ræðir um verkefnin sem hún fæst við í Reykjavíkurráðinu, sérstaklega þegar hún 

ræðir markmið sín og baráttumál varðandi lífsleiknikennslu.  

Þá leggur Helga áherslu á samstöðu í máli sínu og það að ná fram einhvers konar 

málamiðlun þegar fólk hefur mismunandi skoðanir.  

 
Í máli Magnúsar kemur fram að hann leggur áherslu á samstöðu og samkennd í 

skátahópnum sínum. Í starfinu komi stundum upp ágreiningur og krakkar sem eigi 

við einhvern tilfinningavanda að stríða lendi stundum í deilum. Við þær aðstæður 

leggi hann áherslu á að leysa þau mál farsællega svo allir verði ánægðir. 

 
Skúli tengir þátttöku sína við gildi eins og réttlæti en með hjálp æskulýðsfélagsins 

við börn í þróunarlöndunum tók hann þátt í að tryggja börnum rétt til betri aðstæðna. 

Hann segir: „Við strákarnir fórum og ætluðum bara að hafa gaman af þessu en svo 

fór þetta út í alvarlega hluti.“ Hér vísar Skúli til hjálparstarfsins sem liggur að baki 

fjáröflun kirkjuhljómsveitarinnar sem hann er í. Hann segir það hafa gefið 

sjálfboðaliðastarfinu meira gildi í huga þeirra strákanna: „Af því mér finnst hræðilegt 

hvernig farið er með börnin þarna. Það þarf að fá betra umhverfi fyrir þau.“ Hér og 

annars staðar í máli Skúla má einnig greina ríka réttlætiskennd hans.  



Sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf    Ragný Þóra Guðjohnsen 

   

 

 38

Þegar Skúli ræðir um starf sitt í nemendaráðgjöfinni og félagsmiðstöðinni má 

greina samkennd er hann lýsir hvernig hann bregst við ef hann verður var við að 

skólafélagi sé félagslega einangraður:  

Þá myndi ég vilja fá einhverja svona vini mína sem eru alltaf til í að gera 

mér greiða til að koma með mér til að setjast hjá honum því það myndi 

ekkert virka svakalega vel ef ég settist hjá honum einn því þá myndi honum 

líða svona eins og „pity“ það væri betra að hafa fleiri í svona hlutum. 

Skúli leggur einnig áherslu á mikilvægi samstöðu, bæði fjölskyldunnar og 

samstöðu krakkanna í skólanum. Hann segist hafa lært hversu miklu máli það skipti 

eftir að hafa lent í einelti. Hann talar einnig um þjóðfélagslega samstöðu og 

mikilvægt sé að almenningur og stjórnvöld standi saman um að leysa vandamál. 

 
Tinna segir að hugtökin „réttlæti og réttindi“ höfði til sín en hún hafi nýverið lært 

merkingu þeirra í leiðtogaskóla kirkjunnar. Hún segir í þessu sambandi: „Það kom 

mér á óvart hvað við [krakkarnir í æskulýðsfélaginu] erum búin að gera í þessu. Ég 

hélt að þetta væri ekki svona mikið, hélt að þetta væri bara svona einfalt, já konur 

mega kjósa og eitthvað.“ Greina má af orðum hennar að sjálfboðaliðastarfið hefur 

meiri þýðingu fyrir hana vegna þessarar fræðslu og hvað hún gladdist við að gera sér 

grein fyrir að þau sjálfboðaliðarnir í kirkjunni væru að leiðrétta misrétti með ýmsu 

sem þau væru að gera. Þannig virðist leiðtogaskóli kirkjunnar hafa byggt heildrænni 

skilning á sjálfboðaliðastarfinu í huga hennar með því að auka þekkingu hennar á 

hugtökum eins og mannréttindum. 

Í frásögn Tinnu má á sama hátt og hjá Skúla greina ríka samkennd þegar hún 

ræðir um aðstæður barnanna sem þau í æskulýðsfélaginu eru að safna fyrir og hún 

segir að þátttakan hefi gert það að verkum að hún eigi „auðveldara [með] að setja sig 

í spor annarra“. 

Samantekt 

Af framangreindum svörum ungmennanna má sjá hvernig gildi um réttlæti vísa þeim 

veginn og jafnframt hvernig samkenndin sem fellur undir kærleiksgildi (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007b) hjálpar þeim og eflir þau í þátttöku sinni. Einnig virðist 

samstaða vera ungmennunum hugstæð. 
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Hjálpsemi 
Víða í rannsóknargögnum má greina tengsl sjálfboðaliðastarfa ungmennanna við 

gildi um hjálpsemi og einnig nefna ungmennin hjálpsemi sem eitt af þeim markmið 

sem þau tengja þátttöku sinni. Eftirfarandi eru tilvitnanir í svör ungmennanna. 

 
Gildi um hjálpsemi eru sem rauður þráður í gegnum frásögn Alex og greina má 

sterka ástríðu hans fyrir sjálfboðaliðastarfinu og því að leggja sitt af mörkum til 

samfélagsins. Hann segir: 

Fyrir utan hvað þetta er gefandi fyrir mann sjálfan þá náttúrulega er maður 

að hjálpa öðrum. Það þurfa allir á hjálp að halda og það þarf náttúrulega 

einhver að sinna því starfi ... Þetta er bara skylda okkar og hver hefur sína 

köllun og mín köllun er að hjálpa og reyna að láta gott af mér leiða. 

Alex nefnir dæmi bæði úr sjálfboðaliðastarfinu í Palestínu og æskulýðsstarfi 

kirkjunnar en einnig má greina að hann vill starfa í samræmi við hugsjón um 

hjálpsemi í pólitískri þátttöku sem hann hefur nýlega hafið.  

Í Palestínu segist Alex hafa tekið þátt í að gefa fólki tækifæri til menntunar. 

Sérstaklega nefnir hann kennslu í erlendu tungumáli en hún gefi fólkinu möguleika á 

að leita sér tækifæra utan Palestínu og segja frá reynslu sinni af því að búa í 

Palestínu. Alex segir ástæðu þessa vera að: 

Palestína er svona eins og lokuð bók sem vestrænir fjölmiðlar fjalla ekki 

um, ekki fyrr en núna kannski eftir árásirnar á Gasa. Vesturbakkinn hefur 

verið skilinn rosalega mikið útundan og fólk veit ekkert hvað er í gangi 

þarna ... þannig eru þeir með þessu að reyna að opna ... hugann hjá yngri 

kynslóðinni sem vex upp með þessa vitneskju og geta deilt henni þá enn 

frekar.  

Gunnar vísar oft til gilda um hjálpsemi í svörum sínum um sjálfboðaliðastarfið, 

sérstaklega þegar hann ræðir um Rauða krossinn: „Já ... það er náttúrulega alltaf góð 

tilfinning að geta hjálpað öðrum ... ég vil allaveganna frekar gefa af mér heldur en að 

vera byrði í samfélaginu.“ Hann segir misjafnt á hvaða forsendum fólk komi inn í 

slíkt hjálparstarf en hann hafi áhuga „á þessu öllu“. Hann hafi tekið þátt í ýmsum 
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verkefnum innanlands sem utan, meðal annars svokallaðri vinalínu Rauða krossins, 

hjálp við innflytjendur með heimalærdóm og skyndihjálparkennslu. 

 
Helga nefnir að hún tengi hjálpsemisgildi við sjálfboðaliðastarf sitt. Hún segir að 

þátttakan í Reykjavíkurráðinu hafi bæði hjálpað henni sjálfri en jafnframt „öðrum í 

leiðinni“. Hugsun hennar einkennist af samhjálp í umræðu um margt sem tengist 

samfélaginu og sjálfboðaliðastarfinu. Hún segir: „Minnihlutahóparnir eru stór hluti af 

samfélaginu og samfélagið sem ein heild þrífst ... á ... að fólk vilji hafa áhrif og vilji 

taka þátt“ og vísar hér til sjálfboðaliðastarfa til dæmis meðal heimilislausra.  

 
Skúli segir frá því að hann tengi gildi um hjálpsemi við sjálfboðaliðastarf sitt með 

æskulýðsfélagi kirkjunnar og það að fá að hjálpa skapi vellíðan: „Manni líður betur af 

því að taka þátt í svona.“ Þá segir hann um markmiðin í sjálfboðaliðastarfinu: 

[Það] er skemmtilegt að segja frá því að þegar við byrjuðum í 

hljómsveitarstarfinu í kirkjunni ... þá gerðum við okkur ekki grein fyrir að 

það væri þessi söfnun ...við héldum að þetta væri bara svona skemmtilegt 

... værum að spila ... og síðan fáum við að vita það þegar við erum búin að 

vera að spila saman í eitt og hálft ár að við værum búin að safna 400 

þúsund kalli tvisvar fyrir fátæk börn í Indlandi ... þá vorum við alveg ... já 

það væri nú fínt að vita þetta en okay. Það var ennþá meiri ástæða til að 

vera þarna. Gátum gert gott fyrir okkur og gott fyrir aðra. 

Hjálpsemi hans kemur einnig fram í nemendaráðgjöfinni en þar segist hann vilja 

nýta reynslu sína af því að hafa verið lagður í einelti til að hjálpa öðrum. Hann segir: 

Það var bara stórt kikk að flytja í þennan bæ, hér fékk ég nýtt og betra 

tækifæri og hér fékk ég að vera ég sjálfur ... ég get notað þessa reynslu 

mína [eineltið] til að hjálpa öðrum í nemendaráðgjöfinni í mínum árgangi 

... Ef einhver lendir í einelti þá veit maður hvað hann er að ganga í gegnum 

og maður getur betur sett sig i spor hans og svoleiðis hlutir geta skipt máli.  

Skúli tengir einnig gildi um hjálpsemi við störf sín með ungu fólki í 

félagsmiðstöðinni.  
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Tinna segir að það lífsgildi sem hún leggur mesta áherslu á sé „ ... að leggja [sitt] 

af mörkum ... í samfélaginu“. Hún segir að þátttakan í æskulýðsfélaginu hafi eflt með 

henni hjálpsemisgildi og nú vilji hún leggja mikla áherslu á að „safna fyrir þá sem 

eiga bágt, þeim líður illa ... það að hjálpa öðrum finnst mér mikilvægt“. Einnig segir 

hún: 

Mér líður vel ... hvernig þetta er búið að vaxa frá því við byrjuðum ... Það 

að fá að sjá hvernig [löndin] standa af því að menningin í Afríku og 

Indlandi er allt öðruvísi en hérna. Þú veist það eru ekkert allir sem fá hreint 

vatn og svona eins og við og þá hjálpar þetta þeim ... af því að ég gæti 

aldrei sett mig í þau spor að fá ekkert hreint vatn, eiga ekki neina skó eða 

neitt þannig.  

Hún talar einnig um að sjálfboðaliðastarfið hjálpi manni að setja sig í spor annarra 

og gera sér grein fyrir þeirra aðstæðum. Í þessu sambandi segir hún: „Það eru svo 

margir sem halda að það sé engin fátækt á Íslandi en maður þarf samt ekkert að búa á 

götunni til að vera fátækur, þú getur alveg verið fátækur þó þú eigir hús og 

svoleiðis.“  

Samantekt 

Af framangreindu má sjá að siðferðisgildi eins og hjálpsemi hafa mikla þýðingu í 

huga ungmennanna og að þau tengja hjálpsemismarkmið sterkt við þátttöku sína. Þau 

tengja vellíðan við tækifæri sín til að hjálpa og einnig má sjá borgaravitund þeirra 

speglast í orðum þeirra um skyldu þeirra og ábyrgð til að hjálpa í samfélaginu sem sé 

ein heild. 

Umbótavilji  
Mjög greinilegt er í svörum ungmennanna að þau vilja berjast fyrir 

samfélagslegum umbótum og tengja þau gildi við sjálfboðaliðastarf sitt. Misjafnt er á 

hvað sviði þau leggja áherslu á umbætur og einnig hvort um er að ræða umbætur í 

nærsamfélagi þeirra eða annars staðar. Hér á eftir verður vísað til svara þeirra hvað 

þennan þátt varðar. 

 
Alex tengir sjálfboðaliðastarf sitt sterkt við samfélagsumbætur og hefur sett sér 

skýr markmið um að hafa áhrif á góða hluti fyrir samfélagið í framtíðinni, „eitthvað 
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sem [hann] trúir á“. Þetta má meðal annars sjá í baráttu hans fyrir umbótum í 

Palestínu og hvernig hann vill auka þekkingu fólks almennt á aðstæðum íbúa þar í 

þeirri von að það hafi eitthvað að segja við að kalla fram breytingar. Einnig segir 

hann frá baráttu sinni fyrir umbótum fyrir nemendur í gegnum skólaráð í 

menntaskóla. Eitt þeirra verkefna var að fá próftíma breytt í klukkan níu í staðinn 

fyrir klukkan átta þar sem nemendur væru betur upplagðir á þeim tíma. Þá nefnir 

hann ýmis önnur dæmi um hluti sem hann vill berjast fyrir eins og afnám 

verðtryggingar, að tryggja betri menntun og búa til „velferðarsamfélag ... Ég myndi 

frekar vilja borga 50% í skatt og fá frítt inn á sjúkrahús, fá fría heilbrigðisþjónustu og 

fá frítt í háskóla“. Hugsun hans einkennist hér eins og víða í máli hans af sýn um að 

tryggja jöfnuð fyrir alla hvað varðar meginstoðir samfélagsins.  

 
Umbótavilja má jafnframt sjá í uppbyggingu Gunnars á skátastarfinu. Hann lýsir 

hvernig hann og samstarfsmenn hans hafi rifið upp starfið í skátaflokknum hans og 

lagt áherslu á að kynna starfið vel, vera í miklu sambandi við foreldra og unnið að 

lagfæringum á húsnæði félagsins. Þá segir Gunnar frá baráttu sinni fyrir því að 

ungliðar fengju sæti í stjórn Rauða krossins og skátahreyfingarinnar vegna 

mikilvægis þess að rödd unga fólksins fengi að heyrast þar.  

 
Af frásögn Helgu má sjá mikinn umbótavilja og brennandi áhuga á þeim 

viðfangsefnum sem hún tekur sér fyrir hendur. Markmið Helgu með 

sjálfboðaliðastarfinu eru skýr: „Það er í rauninni ... að ég telji mig geta breytt 

einhverju og ... ég er ... að hjálpa sjálfri mér og öðrum í leiðinni ... Þetta er ... win-win 

... Hef ... ástríðu á þessu öllu.“ Hún hefur hugrekki til að taka slaginn gegn 

venjubundnum aðferðum borgarstjórnar ef sannfæring hennar býður svo og segir frá 

þátttöku sinni við að berjast fyrir að hlustað sé meira á tillögur ungmenna í 

Reykjavíkurráðinu um umbætur. Einnig að brugðist sé hraðar við þeim af hálfu 

borgarinnar. Hún sýnir samt sem áður virðingu fyrir gildandi reglum og nefnir að 

markmið krakkanna sé að hafa gott samstarf á milli Reykjavíkurráðs og 

borgarstjórnar.   

Helga virðist fljótt hafa farið að skoða ýmislegt í umhverfi sínu með gagnrýnum 

huga og vilja kynna sér mál til hlítar. Hún lýsir því til dæmis að strax í 

gagnfræðaskóla hafi hún farið að berjast fyrir breytingum á lífsleiknikennslu, bæði í 

tilhögun námsins og kennsluaðferðum. Hún hafi á vegum Reykjavíkurráðsins 
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heimsótt marga skóla með þessar tillögur og talað við fullt af krökkum, kennurum og 

skólastjórnendum í þessu skyni. Þær umbætur sem Helga telur mikilvægast að ná 

fram með lífsleiknikennslunni er að tryggja betur undirbúning ungs fólks undir að 

verða virkir borgarar. Hún segir:  

Við hugsum of mikið um það að einkunnirnar séu góðar og fólk sé með 

mikið nám að baki en hugsum ekki jafnmikið um það að eyða tíma í að 

kenna okkur að verða virkir þegnar í samfélagi og vera virk. Þannig að 

þegar maður kemur í menntaskóla þá er maður búinn að fara í gegnum 

grunnnám og á að vera tilbúinn til að virka sem hluti af þessu samfélagi.  

Hjá Magnúsi má einnig greina umbótavilja varðandi ýmislegt í nærsamfélagi 

hans og sem dæmi má nefna verkefni þar sem hann barðist fyrir betri aðstöðu fyrir 

krakkana í skátaheimilinu og strætósamgöngum fyrir ungmenni í hans heimabyggð. 

Þá leggur hann áherslu á að skapa félagsleg tækifæri fyrir þátttakendur í skátastarfinu 

sem ef til vill finna sig ekki í öðru félagsstarfi. Hann segir að þarna geti krakkar 

komið sem eru ekki í íþróttum eða öðrum tómstundum sem stundum krefjist hæfni á 

ákveðnu sviði. Hann setur sig þarna í spor krakkanna enda sagði hann frá því að hann 

hefði sjálfur ekki alltaf fundið sig félagslega fyrr en í skátunum.    

              
Umbótavilja má greina bæði hjá Skúla og Tinnu til að bæta aðstæður barna í 

þróunarlöndunum með þátttöku sinni í hjálparstarfi kirkjunnar. Tinna hugar einnig að 

umbótum fyrir þá sem minna mega sín á Íslandi og hefur tekið þátt í matargjöfum til 

fátækra fyrir jólin.  

Samantekt 

Af framangreindri umfjöllun má sjá að öll ungmennin hafa umbótavilja að leiðarljósi 

að einhverju leyti í sjálfboðaliðastarfinu. Umbótavilji þeirra kemur  fram í 

mismunandi verkefnum og einnig í mismiklu magni. Áberandi er þó að öll virðast 

þau tilbúin að leggja á sig tölvuverða vinnu í sjálfboðaliðastarfi vegna þessara 

undirliggjandi gilda. 

Beinum nú frekari athygli að markmiðum ungmennanna. 
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Virkur borgari, aukin borgaravitund og ábyrgðarkennd 
Í máli ungmennanna má víða greina markmið þeirra um að vera virkir borgarar. Þau 

nefna einnig ábyrgð sína sem slíkir og hvernig þátttakan hafi oft á tíðum aukið 

borgaravitund þeirra. Eftirfarandi eru þau svör ungmennanna sem endurspegla 

þennan þátt. 

 
Hjá Alex kom fram rík ábyrgðarkennd hans þegar hann ræddi um nauðsyn þess að 

hann sem leiðbeinandi væri börnum góð fyrirmynd í æskulýðsstarfinu. Hann tengir 

einnig skemmtilega saman hvernig reynsla hans og gildi í KFUM starfi með börnum 

eigi örugglega eftir að nýtast honum í lífinu: „Þannig að mér finnst þetta gefa mér 

mikið uppá framtíðina, uppá ef maður verður foreldri sjálfur eða bara fyrir lífið sjálft 

í samskiptum.“ Hér má sjá þess dæmi að hugur Alex virðist opinn fyrir að nýta sér 

reynslu til aukins þroska. 

 
Greina má ríka ábyrgðarkennd og virkni hjá Gunnari í sjálfboðaliðastörfum hans. 

Hann segir: „Ég er svolítið ofvirkur í svona verkefnum, ég tek kannski meira að mér 

en ég ætti að gera en mér tekst alltaf að klára það samt ... og sef þá bara minna.“ 

Hann ræðir einnig ábyrgð sína gagnvart krökkunum í skátastarfinu og því að vera í 

góðu samstarfi við foreldra þeirra og halda þeim upplýstum um starfið. 

Samfélagssýn Gunnars kemur fram í frásögn hans um mikilvægi bæði innlendra 

og erlendra verkefna á vegum Rauða krossins og lýsingum hans á markmiðum í 

skátastarfinu, meðal annars því að auka þurfi víðsýni og borgaravitund þátttakenda: 

„Við erum náttúrulega alltaf að reyna að opna hugi fólks fyrir að auka víðsýni og 

benda á þessi svona borgaralegu gildi ... benda þeim á hvað við eigum að gera sem 

borgarar, við eigum ekki bara að segja, mér er alveg sama.“  

Gunnar hugar jafnframt að aðstæðum ýmissa hópa samfélagsins eins og ungra 

barna í tengslum við mótmælin haustið 2008: „Þegar á að fara að draga lítil börn inn í 

þetta, sem apa bara upp eftir öðrum en vita ekkert hvað þau eru að segja - þetta var 

orðið dálítið ... svæsið að mörgu leyti.“ Einnig kemur þetta fram í umfjöllun hans um 

dreng sem hann er stuðningsaðili fyrir: „Ég með strák í stuðningi sem er töluvert 

langt á eftir sínum jafnöldrum og ... hann er rosalega afskiptur.“ Hann ræðir einnig 

samstarf eldra fólks og yngra í samfélaginu:  



Sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf    Ragný Þóra Guðjohnsen 

   

 

 45

Ég trúi því að ungt fólk og þessir eldri vinni best saman því að oft er unga 

fólkið kraftmikið og vill kannski ganga of langt en það eldra vill oftast 

ganga ... of stutt ... þannig að þau svona ... hjálpa hvort öðru svolítið. 

Þannig að þetta er svona mitt sjónarmið.  

Mjög einkennandi fyrir borgaravitund Gunnars er skýr vitund og sýn á að 

borgararnir hafi, samhliða réttindum, skyldur sem þeim beri að uppfylla og kallar 

hann þær „gjaldskrána fyrir að fá að taka þátt“.  

Þá leggur Gunnar áherslu á að hluti af því að vera virkur þjóðfélagsþegn sé að 

kynna sér hlutina og taka upplýsta ákvörðun. Hann gerir sér einnig grein fyrir 

tækifærum og takmörkunum sem ungt fólk stendur frammi fyrir í viðleitni sinni til að 

hafa áhrif. Hann segir: „Ég náttúrulega veit það ekki, hvort maður nær að hafa áhrif 

með því, en ... maður ætti að geta lobbýerað fyrir sínum skoðunum og komið þeim á 

framfæri og átt von á því að einhver myndi kannski kynna sér þær.“ 

Gunnar nefnir einnig í frásögn sinni áhuga sinn á því að hafa áhrif bæði 

innanlands og erlendis í gegnum starf Rauða krossins. Þá er honum hugleikið „að 

reyna að koma að sjónarmiðum unga fólksins því ... það er bara staðreynd að þó að 

allir hafi verið ungir þá breytist hugsunarhátturinn auðvitað“. Hann hefur meðal 

annars barist fyrir að ungt fólk hafi meiri áhrif í stjórn Rauða krossins og náð því 

fram að þar sitji alltaf fulltrúi ungmenna.  

Af frásögn Gunnars er ljóst að hann hefur skýran vilja til að hafa áhrif og hefur 

fundið honum farveg með margvíslegum leiðum í sjálfboðaliðastarfi og borgaralegri 

þátttöku. 

 
Helga vill vera virk og finna hagnýtar, skilvirkar leiðir í samfélagsþátttöku. Hún 

virðist hafa sterka ábyrgðarkennd og hún tengir hana verkefnum í 

sjálfboðaliðastarfinu og segist ekki geta hætt við hluti áður en þeir séu búnir. Hún 

vitnar oft til ábyrgðar í viðtalinu í mismunandi samhengi, meðal annars þeirrar 

ábyrgðar borgaranna að vera virkir og tjá sig og nefnir sjálfa sig í því sambandi, að 

ábyrgð hennar sé mikil að tjá sig um sýn ungmenna og taka þátt í umræðum. 

Helga tengir fleiri markmið þátttöku sinni. Þannig leggur hún mikla áherslu á 

lýðræðisleg vinnubrögð í sjálfboðaliðastarfinu. Hún segir að „... auðvitað eigum við í 

Reykjavíkurráðinu að vera fulltrúar krakkanna í skólanum“ og af þessum ástæðum 
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segist hún leggja áherslu á að hlusta eftir rödd unga fólksins sem hún er fulltrúi fyrir í 

Reykjavíkurráði.    

Þá segir hún „umræðuna“ núna vera hennar helsta framlag til að hafa áhrif sem 

ung kona. Hún segist bera ábyrgð á: 

... að segja það sem ... mér finnst, það getur verið að það sé fullt af öðrum 

sem eru á sömu skoðun sem eru ekki að segja það ... Mér finnst eiginlega 

það vera sú ábyrgð sem maður þarf að axla ... sitja ekki bara heima. 

Umræðan er svo ótrúlega sterk og ef hópur kemur henni í gang og ef maður 

er hluti af honum þá er hægt að hafa áhrif. 

Í þessum orðum Helgu endurspeglast margt, m.a. áhersla hennar á það markmið 

að vera virk og hafa áhrif með því að láta rödd sína heyrast og jafnframt hversu 

mikilvægan hún telur samtakamátt fólks sem lið í því að hafa áhrif og ná árangri. 

 
Magnús segir frá því þegar hann er spurður hvort hann vilji hafa áhrif á eitthvað í 

íslensku samfélagi að honum finnist „það megi gera meira fyrir þá sem minna mega 

sín“ og nefnir ánægju sína með aðstoð sem verið er að veita atvinnulausum í 

nærsamfélagi hans. Hann nefnir einnig nokkur dæmi um verkefni sem hann hafði 

frumkvæði að eins og að fá sveitarfélagið sitt til að setja upp hjólabrettavöll og skoða 

umbætur á strætósamgöngum.  

Magnús leggur áherslu á að ef fólk hafi markmið og vilji hafa áhrif þá þurfi það 

að setja kraft í að fylgja því eftir og ætla sér hlutina. Hjá honum sjálfum má greina 

töluvert frumkvæði og eldmóð af svo ungum strák að vera samanber dæmin hér að 

framan um áhrif hans í nærsamfélagi sínu. 

 
Skúli segir að eftir að hann fór að taka þátt í sjálfboðaliðastarfinu finnist honum 

hann vera „svona meiri partur af skólanum og ímynd hans“. 

Skúli segir einnig að of algengt sé að krakkar í skólanum skoði ekki mál ofan í 

kjölinn: „Maður verður að sjá hlutina sem eru á bak við það sem maður er að gera, þá 

hefur maður ennþá meiri ástæður til að gera þetta.“ 

Skúli segist upplifa að hann hafi tækifæri „úti um allt“ til þess að koma skoðunum 

sínum á framfæri í skólanum og krakkarnir taki sig oft saman og berjist fyrir að hafa 

áhrif á eitthvað, eins og „að fá frí á öskudaginn“. Skólastjórinn hafi talað við þau og 
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tekið vel á móti þeim „ ... já, já, hann er meistari“. Skúli segir að nokkuð sé leitað 

eftir rödd nemenda í skólanum og í nemendaráðinu og þau fái að hafa áhrif á margt. 

Draumasamfélagið segir Skúli vera: „Frjálst samfélag og ... meiri heiðarleiki og 

kurteisi ... Hafa frelsi til að taka sínar ákvarðanir ... hafa þessi réttindi og því fylgja 

skyldur.“ Hann segist telja að honum beri skylda til að hafa áhrif á samfélagið sitt 

þegar hann verður eldri.  

 
Tinna segir það ábyrgð okkar borgaranna að hjálpa hvert öðru. Hún er mjög 

auðmjúk þegar hún ræðir um framlag sitt til hjálparstarfa og nefnir að hún gæti lagt 

meira af mörkum. 

Samantekt 

Framangreind ummæli ungmennanna sýna að þau telja þátttöku sína í 

sjálfboðaliðastarfi tengjast ábyrgðarkennd þeirra um að leggja sitt af mörkum og því 

að ljúka við verkefni sem þau taka að sér. Þau vilja vera virk og láta rödd sína heyrast 

til að hafa áhrif til góðra hluta í samfélaginu. 

Persónulegur ávinningur 
Öll greina ungmennin frá persónulegum ávinningi af þátttöku sinni í sjálfboða-

liðastörfum. 

 
Alex nefnir að sjálfstraust sitt hafi aukist við að taka þátt í sjálfboðaliðastörfum og 

samskiptahæfni sín hafi aukist. Auk þess nefnir hann: „Svo er maður bara að 

skemmta sér í leiðinni.“ 

 
Gunnar segir að sjálfboðliðastarfið sé alls ekki „pure þrældómur“ heldur fylgi 

því „gleðistundir ... og ... að kynnast fólki og eyða tíma með því í þessu starfi“. Hann 

talar einnig um að sjálfstraust sitt hafi aukist og sjálfsmynd styrkst auk þess sem 

félagshæfni sín hafi batnað mikið. Hann nefnir einnig: „Maður þarf að hugsa öðruvísi 

um hlutina og vera svolítið víðsýnn í starfinu.“ 

 
Helga nefnir að þátttakan í ungmennaráðinu hafi kennt henni að nota gagnrýna 

hugsun og virða skoðanir annarra og gera málamiðlun þegar fólk hefur mismunandi 

skoðanir. Einnig segir hún að þátttakan í ungmennaráðinu hafi hjálpað sér að styrkja 

sjálfsmyndina. 
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Magnús nefnir það markmið að baki sjálfboðaliðaþátttöku sinni í 

skátahreyfingunni að hafa langað til að verða skátaforingi og honum hafi alltaf 

fundist stjórnunarstörf spennandi. Af máli hans má sjá hversu gaman hann hefur af 

því að starfa með krökkunum og skipuleggja fundi með þeim. Hann segir að 

þátttakan hafi gefið sér „svona félagslega ... ég hef aldrei verið þessi íþrótta-

manneskja ... [að] halda mína skátafundi það gefur mér mikið“. Hér virðist Magnús 

vísa til félagslegra þarfa sinna og segir meðal annars: „Ég hef bara mjög gaman af 

þessu.“ 

 
Skúli segir að markmið sín með þátttöku í sjálfboðaliðastarfinu í skólanum og 

félagsmiðstöðinni séu meðal annars að „þora og taka framförum í lífinu“. Starfið hafi 

bara gert góða hluti fyrir sig, „maður gæti talið upp endalaust ... miklu betra félagslíf, 

maður veit betur hvernig maður á að koma fram við aðra, maður lærir heiðarleika og 

svona koll af kolli“. Skúli segir einnig að sjálfstraustið sé meira:„Ég er búinn að ná 

mér alveg á toppinn núna ... mér finnst ég geta farið bara og talað við alla [og] nú 

finnst mér ... bara gaman að fara upp á svið ... nýt þess.“  

Skúli nefnir einnig að hann njóti þess að skipuleggja hluti og vinna í 

tæknimálunum fyrir félagsmiðstöðina og að þetta sé góður undirbúningur fyrir 

framtíðina. Einnig nefnir hann betri líðan og segir: „Manni líður betur af því að taka 

þátt í svona starfi, það er ekki spurning um það ... tek þátt í miklu meira félagslífi, ég 

hef alltaf eitthvað að gera ... og svo náttúrulega gerir maður þetta fyrir aðra líka.“ 

 
Tinna er ung að árum eins og Magnús og Skúli og þegar hún var innt eftir 

markmiði sínu með því að byrja í sjálfboðaliðastarfinu í kirkjunni vísaði hún til 

félagslegra markmiða: „Í æskulýðsfélaginu er svo skemmtilegt og skemmtilegt fólk.“ 

Miðlun þekkingar og reynslu 
Bæði Alex og Gunnar sögðu frá því að þeir vildu miðla þekkingu sinni og reynslu af 

sjálfboðaliðastarfi í Palestínu til þess að hafa áhrif á að auka þekkingu ungs fólks á 

aðstæðum íbúa Palestínu.  

 
Helga telur að þátttaka sín í sjálfboðaliðastarfinu muni hjálpa sér að hlusta á fólk 

og hún muni örugglega leggja sig meira fram við að hlusta á rödd ungs fólks þegar 

hún verður eldri. 
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Skúli segist hafa hug á að starfa með ungu fólki í framtíðinni: „Ég myndi 

öruggleg taka mér til fyrirmyndar mann eins og forstöðumanninn í félagsmiðstöðinni 

hérna því það er ótrúlega mikið sem hann hefur gert fyrir marga krakka ... Bara að fá 

alla til að taka þátt.“  

Samantekt um gildi og markmið ungmenna í sjálfboðaliðastarfi sínu 

Hér að framan hefur verið fjallað um þau gildi og markmið sem ungmennin tengdu 

sterkast við þátttöku sína í sjálfboðaliðastarfi. Dregin var fram hugsun ungmennanna 

og kallað eftir hvort þau teldu að þátttaka þeirra í sjálfboðaliðastarfi hefði dýpkað 

skilning þeirra á gildum og einnig var skoðað hvað einkenndi helst markmið 

ungmennanna í sjálfboðaliðastarfinu.  

Greina má af svörum ungmennanna að þátttakan hefur í sumum tilvikum styrkt 

enn frekar mikilvægi þeirra gilda sem þau lögðu upp með þegar þau fóru í 

sjálfboðaliðastarfið. Einnig nefna sum að það hafi styrkt vilja þeirra til frekari 

þátttöku að vita af göfugri markmiðum að baki sjálfboðaliðastarfinu. Þá kom fram að 

þátttakan hefði víkkað sýn þeirra á ýmislegt sem þau þekktu ekki áður og veitt betri 

innsýn í fjölbreyttar aðstæður fólks sem hafi áður verið þeim framandi.  

Hugsun ungmennanna einkennist mjög af hjálpsemi og ná markmið þeirra bæði til 

málefna innanlands og utan. Þau leggja sig fram um að vera virk og finna leiðir til að 

hafa áhrif, meðal annars með því að láta rödd sína heyrast. Þau tengja mikilvægi þess 

að vera virk við skyldur sínar og ábyrgð sem samfélagsþegnar sem þeim beri að sinna 

á móti þeim réttindum sem þau fái í staðinn.  

Umbótavilji einkennir einnig markmið þeirra. Markmiðin einkennast ýmist af 

vilja til samfélagslegra umbóta (velferðarsamfélag, réttindamál), umbóta í 

sjálfboðaliðastarfinu (skátastarfið, Rauði krossinn), umbóta fyrir hópa (ungt fólk, 

börn í þróunarlöndunum, nemendur) eða umbóta fyrir einstaklinga (sjálfstraust, betri 

líðan, betri félagshæfni).  

Þá leggja þau áherslu á að vera virk og leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Þau 

ræða um mikilvægi þess að auka víðsýni og efla borgaravitund ungmenna og 

mikilvægi þess að ungt fólk láti til sín taka.  

Loks leggja nokkur ungmennanna áherslu á mikilvægi þess að miðla af reynslu 

sinni úr sjálfboðaliðastarfinu til þess að auka þekkingu og skilning fleiri á erfiðum 

aðstæðum ákveðinna þjóða og hópa. 
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2. Leiðir ungmennanna í sjálfboðaliðastarfi  
Ungmennin í rannsókninni starfa öll sem sjálfboðaliðar og hafa gert í talsverðan tíma 

eða að lágmarki í tvö ár. Það sem einkennir þátttöku þeirra eru þær margvíslegu leiðir 

sem þau velja. Fjórir af sex viðmælendum, Alex, Gunnar, Helga og Skúli, taka þátt í 

fleiri en einni tegund sjálfboðaliðastarfs. Þrír viðmælendur, Alex, Skúli og Tinna, 

eiga það sameiginlegt að starfa eða hafa starfað sem sjálfboðaliðar í æskulýðsstarfi 

kirkjunnar; tveir viðmælendur, Gunnar og Magnús eru foringjar í skátastarfi; tveir eru 

sjálfboðaliðar hjá Rauða krossinum, Gunnar og Helga; tveir, Alex og Gunnar, hafa 

farið eða eru á leið til Palestínu sem sjálfboðaliðar; þrír, Alex, Helga og Skúli, eiga 

það sameiginlegt að hafa verið öflug í sjálfboðaliðastarfi innan skólasamfélags og 

einn viðmælandi, Helga, hefur starfað í ungmennaráði á vegum sveitarfélags.  

Eftirfarandi eru leiðir viðmælenda í sjálfboðaliðastarfinu og viðhorf þeirra til þess 

og eigin borgaralegrar þátttöku: 

 
Alex nefnir að það séu ýmsar leiðir fyrir ungt fólk til þess að hafa áhrif. Alex hóf 

sjálfboðaliðastarf á menntaskólaárunum og sat þá í skólaráði. Hann sagði: „Þá var ég 

svona að reyna að byrja að vera aktívur, maður þorði því ekki alveg ... maður hikaði 

og var ekki eins kraftmikill og maður hefði viljað vera.“ Þegar Alex ræðir um 

verkefni sem hann náði í höfn virtist hann stoltur yfir að hafa haft áhrif á góða hluti 

fyrir nemendur: „Svona litlir hlutir, þeir geta haft mjög mikil áhrif.“  

Um sjálfboðaliðastarfið í Palestínu segir hann: „Þetta málefni [er] mér rosalega 

hjartnæmt og ég er búinn að vera að lesa rosalega mikið um það.“  

Um sjálfboðaliðastarfið í æskulýðsstarfi þjóðkirkjunnar segir hann: „Þetta er 

skemmtileg vinna og maður lærir rosalega mikið í mannlegum samskiptum.“  

Alex hefur síðan nýverið hafið þátttöku í pólitík og segir um það að hann vilji 

vera „áhugasamur og vita meira“.  

 
Gunnar byrjaði að starfa sem sjálfboðaliði með Rauða krossinum í 10. bekk og 

varð fljótlega mjög virkur innan ungliðahreyfingarinnar í margvíslegum verkefnum. 

Hann fór samhliða að taka þátt í stefnumótunarstarfi og varð fulltrúi unga fólksins í 

stjórn Rauða krossins. Gunnar hefur góða yfirsýn yfir starfsemi samtakanna og telur 

mikilvægt að sinna starfsemi bæði innanlands og utan. Hann er nú á leið til Palestínu 

sem sjálfboðaliði á vegum Rauða krossins. 
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Gunnar byrjaði jafnframt að starfa með skátafélagi í 7. bekk en hóf störf sem 

sjálfboðaliði í hlutverki foringja árið 2008. Þar byggði hann upp flokk sem var að því 

kominn að „deyja út“ vegna lítillar þátttöku.  

 
Helga er mjög virk og segir: „Ég var eiginlega svona manneskja sem var í öllu, 

nemendaráði, árshátíðarnefnd, árbókarnefnd og öllu þessu.“ Hún byrjaði í 

ungmennaráði í 8. bekk og Reykjavíkurráði í 9. bekk, en ráðin eru hluti af því 

markmiði æskulýðslaga að gefa ungmennum tækifæri til að koma að stefnumótun í 

málefnum ungmenna í sveitarfélögum.  

Helga er einnig skráð sem sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum en hefur lítið getað 

sinnt því vegna anna við önnur sjálfboðaliðastörf og nám.  

Helga segist mögulega geta hugsað sér að taka þátt í pólitísku starfi í framtíðinni 

og hún virðist hafa mikinn áhuga á að hafa áhrif og leggja sitt af mörkum til 

samfélagsins.  

 
Magnús hefur tekið þátt í sjálfboðaliðastarfi innan skátanna síðastliðin tvö ár sem 

leiðbeinandi. Hann hefur einnig stutt við leiðbeinendur í öðrum skátaflokki sem hefur 

átt erfitt uppdráttar vegna lélegrar mætingar. 

Magnús hefur ekki formlega tekið þátt í öðru sjálfboðaliðastarfi en hefur hins 

vegar átt frumkvæði að því að hafa áhrif á nærsamfélag sitt með því að berjast fyrir 

ákveðnum málefnum. 

 
Skúli er virkur í sjálfboðaliðastarfi í skólanum sínum þar sem hann er í 

nemendaráði og nemendaráðgjöf sem tekur á móti nemendum og ræðir við þá í 

trúnaði um ýmis mál, svo sem félagslega einangrun eða einelti.  

Skúli er jafnframt í sjálfboðaliðastarfi í félagsmiðstöð sveitarfélagsins þar sem 

hann býr og skipuleggur þar félagsstarf fyrir krakkana.  

Þá tekur hann þátt í sjálfboðaliðastarfi á vegum æskulýðsstarfs kirkjunnar sem 

leiðbeinandi en einnig starfar hann í kirkjuhljómsveit sem spilar í kirkjunni og heldur 

einnig tónleika annars staðar til fjáröflunar fyrir fátæk börn. 

 
Tinna tekur þátt í margvíslegu sjálfboðaliðastarfi í kirkjunni sinni. Hún er 

leiðbeinandi í æskulýðsfélagi kirkjunnar, starfar í kirkjuhljómsveit sem spilar einu 
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sinni í mánuði í kirkjunni og tekur þátt í sunnudagaskóla kirkjunnar einu sinni til 

tvisvar á hverjum sunnudegi.  

Hún nefnir ýmsar leiðir sem ungt fólk í æskulýðsfélaginu hefur til að leggja sitt af 

mörkum til samfélagsins: „Ungt fólk getur sett upp auglýsingar og haft flóamarkað til 

dæmis.“ Hún nefnir að þau geti notað þessar leiðir til að safna peningum til að styrkja 

þá sem þurfa þess með. 

Samantekt 

Af framangreindu má sjá að ungmennin hafa öll fundið sér farveg í sjálfboðaliðastarfi 

og njóta þess að taka þátt. Leiðir þeirra eru margvíslegar en athyglisvert er að sjá 

hvernig mismunandi leiðir kalla bæði fram sameiginlega upplifun þátttakenda eins og 

aukna samskiptahæfni en hafa einnig áhrif á mismunandi þroskaþætti eftir atvikum. 

Þá er áberandi hjá ungmennunum að þau starfa mörg sem sjálfboðaliðar í 

nokkrum verkefnum eða samtökum samhliða. 

3. Rætur áhuga ungmennanna á sjálfboðaliðastarfi 
Rætur áhuga ungmenna á sjálfboðliðastarfi getur verið að finna víða. Í þessari 

rannsókn var ákveðið að leita sérstaklega eftir viðhorfum ungmennanna til tveggja 

þátta sem mögulega geta tengst áhuga þeirra á sjálfboðaliðastarfi. 

Annars vegar var kallað eftir almennri sýn ungmennanna á borgaralega þátttöku 

og athugað hvort þar mætti finna hugsanlega rót áhuga þeirra til þátttöku í 

sjálfboðaliðastörfum. Hins vegar var leitað eftir sýn þeirra á hvort umræða í 

nærumhverfi þeirra um samfélagsmál hafi haft áhrif á áhuga þeirra til að taka þátt í 

sjálfboðaliðastarfi. 

Eftirfarandi svör ungmennanna endurspegla þessa þætti: 

Sýn ungmenna á borgaralega þátttöku 
Gerð var markviss þemagreining á rannsóknargögnunum þar sem sérstaklega var 

leitað eftir sýn ungmennanna á borgaralega þátttöku. Það var sameiginlegt öllum 

ungmennunum að leggja áherslu á virkni borgaranna. Einkum vildu ungmennin sjá 

virknina birtast í þátttöku fólks í samfélagslegum verkefnum, frumkvæði, því að láta 

rödd sína heyrast og loks í því að kynna sér hluti og beita gagnrýnni hugsun. Hér á 

eftir verður vitnað til orða ungmennanna sjálfra. 

 



Sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf    Ragný Þóra Guðjohnsen 

   

 

 53

Alex telur að ef fólk vill hafa áhrif og gera „eitthvað gott betra eða það sem er 

vont núna, betra“ séu til þess næg tækifæri fyrir almenning. Hann segir þó vanta 

frumkvæði fólks og áhuga: „Flest fólk held ég að hugsi mestmegnis um að lifa lífinu. 

Vinna vinnuna sína, þéna og borga skuldir, hugsa um börnin, kaupa í matinn, horfa á 

sjónvarpið.“ Alex leggur hins vegar áherslu á að fólk sýni frumkvæði og finni leiðir 

til að hafa áhrif. Hann sagði: „Ef fólk er óánægt með eitthvað þá á það ekki bara að 

kvarta um það á kaffistofunni, þeir eiga að krefjast breytinga...“ Hann kemur einnig 

inn á mikilvægi samstöðu borgaranna og segir: „Ég er rosalega ánægður með að sjá 

fólk sem geti staðið saman.“  

Alex leggur mikla áherslu á að „gefa öllum rödd“. „Það eru örugglega margir sem 

hafa góðar skoðanir og góðar hugmyndir ... en koma ekki fram af því þau þora það 

ekki.“ Hann talar einnig um nauðsyn þess að ungt fólk hafi meiri áhrif í samfélaginu:  

Ungt fólk er stór hluti af þjóðinni. Þeir eru þjóðfélagsþegnar, ... búa í 

þjóðfélaginu og eru framtíð þjóðfélagsins. Það eru þeir sem munu stjórna 

eftir dag þeirra sem eru að stjórna núna þannig að sjálfsögðu þurfa þeir að 

læra strax hvað þarf til að vera góður leiðtogi og hvað þeir geta gert.  

Hér má sjá að Alex telur borgaralega þátttöku ungs fólks mikilvæga til þess að 

undirbúa það undir að verða virkir borgarar síðar. Alex nefnir einnig mikilvægi þess 

að fólk kynni sér hluti til að auka skilning og beita gagnrýnni hugsun.  

 

Gunnar tjáir sig skýrt um að hann telur að almenningur eigi að hafa áhrif og telur 

hann hafa meiri möguleika til þess en hann nýtir. Hann nefnir sjálfboðaliðastarf sem 

dæmi um vettvang þar sem hægt sé að hafa heilmikil áhrif með því að „lobbýera“ 

fyrir sínum málstað.  

Gunnar leggur áherslu á mikilvægi þess að rödd unga fólksins fái að heyrast í 

bland við raddir þeirra sem eldri eru. Hans eigin orð eru: „Ungt fólk hefur náttúrulega 

ákveðna sýn á hlutina og þarf náttúrulega eins og aðrir að koma því frá sér ... það er 

mikilvægt.“ Hann leggur einnig áherslu á að „ungir og eldri hjálpi hvor öðrum“.  

Gunnar leggur mikla áherslu á að það vanti aðgengilegri vettvang til þess að hafa 

áhrif, sérstaklega fyrir ungt fólk.  

Þá leggur Gunnar mikla áherslu á að almenningur kynni sér mál og fólk velti 

sjálft fyrir sér lausnum.  



Sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf    Ragný Þóra Guðjohnsen 

   

 

 54

Helga telur mikilvægt að almenningur sé virkur og hafi áhrif og segir „Mér finnst 

í rauninni bara að ... samfélagið þrífist á þessu, eins og minnihlutahóparnir þrífist 

rosalega mikið á þessu“ og á hér við þátttöku almennings í sjálfboðaliðastarfi. Hún 

nefnir sem dæmi matargjafir nunna á Hlemmi til heimilislausra. Hún talar um að 

samfélagið sé heild og minnihlutahópar séu stór hluti af þeirri heild og huga þurfi 

jafnt að öllum hópum samfélagsins. 

Í máli Helgu kemur fram að hún telji mjög mikilvægt að fólk fylgist vel með í 

samfélaginu og beiti gagnrýnni hugsun. Hún telur fólk heldur hafa vaknað til 

umhugsunar undanfarið vegna verra ástands í þjóðfélaginu.  

Það hefur bæst rosalega í ... hóp þeirra ungmenna sem eru ... að pæla í 

þessu og fylgjast með ... mér fannst ungt fólk fyrir kreppuna hafa rosalega 

litlar skoðanir, alveg alltof lítið, þeim var bara voða mikið sama af því að 

þetta gekk bara og þá var þeim alveg sama.   

Helga nefnir einnig mikilvægi þess að bæði ungir sem eldri láti rödd sína heyrast 

og vísar til mikilvægis samstöðu eins og fleiri viðmælendur.  

Ef þetta eru stórtækar breytingar sem þú ert að tala fyrir ... þá þarf alltaf 

fjöldann, ef þú hefur ekki fjöldann og breidd í aldri þá er voða erfitt að 

koma sér inn í þetta kerfi og núna þegar á að byggja allt upp á nýtt finnst 

mér mjög mikilvægt að það sé litið á þetta ... að ungt fólk fái tækifæri til að 

koma sinni rödd að, fái eitthvað að segja og sé bara talað til þeirra yfir 

höfuð.   

Þá tekur hún fram að það vanti aðgengilegri vettvang fyrir almenning til að hafa 

áhrif. 

Helga leggur einnig áherslu á að fólk kafi ofan í hluti áður en það tekur afstöðu til 

málefna samfélagsins. Hún nefnir sem dæmi að ungt fólk kjósi út frá eigin 

sannfæringu og á réttum forsendum en hafnar þátttöku í kosningum vegna pizzugjafa. 

Hún segir um þetta: „Þarna er bara verið að kaupa fólk, engin gagnrýnin hugsun að 

baki þessu.“  

 
Magnús segir um samfélagsþátttöku fólks: „Mér finnst að við eigum að 

betrumbæta samfélagið og að allir ættu að taka þátt.“ Magnús hefur þá sýn að ef fólk 
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ætli sér að hafa áhrif þá geti það haft áhrif. Magnús telur þó borgaralega þátttöku 

valkvæða og segir: „Mér finnst að hver sem vill taka þátt eigi að hafa rétt á því ... svo 

eru ekki allir sem vilja ... .“ Sýn Magnúsar á borgaralega þátttöku og ábyrgð 

borgaranna miðast því aðallega við áhuga þeirra og af orðum hans má álykta að hann 

telur það ekki skyldu borgaranna að leggja eitthvað af mörkum. Magnús virðist hins 

vegar hafa nokkuð mótaðar hugmyndir um ýmsar leiðir sem borgarar geta farið til 

þess að hafa áhrif og segist aðhyllast það helst að fara og tala beint við ráðamenn. 

Magnús er óviss um hvort ungt fólk eigi að hafa áhrif þar sem það hafi ekki sömu 

reynslu og eldra fólk. 

 
Skúli segir um virkni borgaranna: „Ég myndi hvetja flesta til að taka þátt ... til að 

við tökum sameiginlegar ákvarðanir í samfélaginu ... þá verða náttúrulega fleiri 

ánægðir.“ Hér má því greina lýðræðislega hugsun Skúla og tengingu við gildi um 

samstöðu þegar hann leggur áherslu á mikilvægi þess að niðurstaða endurspegli 

viðhorf sem flestra svo þeir séu sáttir.  

Skúli nefnir einnig að honum finnist skipta máli að almenningur tjái sig um 

skoðanir sínar og að hann kynni sér málin svo hægt sé að taka upplýsta afstöðu til 

málefna. 

Skúli segir mikilvægt að unga fólkið láti rödd sína heyrast „því unga fólkið er 

framtíð landsins... [hún] er í höndunum á þessum krökkum“. Þegar hann er spurður 

hvort mikilvægt sé að veita ungu fólki tækifæri til borgaralegrar þátttöku til dæmis í 

sjálfboðaliðastarfi sagði hann: „Já, mjög mikilvægt að byrja núna að byggja krakka 

upp fyrir framtíðina.“  

 
Tinna telur mikilvægt að almenningur láti rödd sína heyrast: „Af því almenningur 

getur betur sagt fá hlutunum eins og hann sér þá, sagt frá sínum aðstæðum.“ Hún 

leggur einnig áherslu á að ungt fólk komi sínum sjónarmiðum á framfæri þar sem 

aðstæður ungs fólks séu oft ólíkar aðstæðum þeirra sem eldri eru. 

Umræða í nærumhverfi ungmennanna  
Í viðtölum við ungmennin var leitað eftir því hvort fram færi umræða um 

samfélagsleg málefni og gildi í nærumhverfi þeirra. Tilgangurinn var sá að kalla eftir 

sýn þeirra á hvort rætur áhuga þeirra á sjálfboðaliðastarfinu mætti rekja til slíkrar 

umræðu. Hér á eftir verður vitnað til ummæla ungmennanna sem varða þennan þátt. 
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Umræða í skólanum. Í viðtölum við ungmennin var leitað eftir því hvort þau hefðu 

haft tækifæri til umræðna um samfélagsmál og gildi í skólastarfi. Svör ungmennanna 

um þetta fara hér á eftir. 
 

Alex segir að í menntaskóla hans hafi frekar mikið verið rætt um samfélagsmál. 

Hann segir að menntaskólakennari hans hafi glætt hjá honum áhuga á sögu, 

samfélagsmálum og réttindabaráttu. Þessi umræða í skólanum virðist hafa skipt mjög 

miklu máli fyrir Alex og haft áhrif á að hann fór að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi í 

Palestínu. Hann segir að áhuginn hafi smám saman aukist og „þá fór ég að lesa sjálfur 

og vita meira um stjórnmál“. Hann leggur áherslu á að honum finnist vanmetið hvað 

kennarar geta haft mikil áhrif á viðhorf og gildi nemenda sinna og vakið áhuga þeirra 

meðal annars á samfélagsmálum með því að ræða við þá og nota aðferðir sem ná til 

ungmenna. Hann hafi tekið eftir þessu sjálfur sem leiðtogi barna í sjálfboðaliðastarfi 

æskulýðfélagsins, hvað það sé mikilvægt að vera vinur barnanna og gera námsefnið 

skemmtilegt.  

 
Helga segir að ekki hafi tekist vel að skapa umræður um samfélagsmál í hennar 

grunnskóla þannig að þær næðu til krakkanna. Umræðurnar hefðu yfirleitt ekki haft 

persónulega þýðingu fyrir nemendur og meðal annars af þessum sökum segist Helga 

hafa mjög ákveðnar skoðanir á hvernig hún vilji breyta lífsleiknikennslu. Helga segir 

vanta mikið upplýsingaflæði og umræður um ýmis samfélagsmál fyrir ungmenni. 

Þegar Helga er spurð um siðfræðikennslu setur hún sig í spor kennarans og segir 

að jafnvel þótt hún hafi ekki upplifað að hún fengi mikla siðfræðikennslu í skóla þá 

megi vera að hún hafi verið samofin annarri kennslu og hún sem barn og ungmenni 

hafi ef til vill ekki alltaf tekið eftir því. Lífsleiknikennslan í skólanum hennar hafi 

hins vegar verið lítil og segir hún það eina ástæðu þess að hún fór út í það að vinna 

svona mikið með lífsleikni og sé alltaf að hugsa um það markmið að auka 

lífsleiknikennslu í skólum. Því virðist sem Helga hafi ung farið að skoða umhverfið 

með gagnrýnum huga og smám saman mótað hugmyndir sínar, meðal annars um 

lífsleiknikennslu. 

 
Í máli Magnúsar kemur fram að hann er ekki vanur því að leitað sé eftir rödd 

nemenda í skólanum. Það hafi þó verið gert einu sinni í bekknum hans og þá hafi 

nánast enginn tjáð sig: „ ...[krakkarnir] hafa hreinlega ekki áhuga.“ 
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Þegar við ræðum hvort hann hafi fengið kennslu í skólanum um gildi segir hann 

að einhverjar umræður um slíkt hafi farið fram.  

 
Samkvæmt Skúla virðist einnig skorta nokkuð á að ungt fólk komist í snertingu 

við samfélagsumræðu í skólanum og í félagsstarfi. Hann segir þó að í valnámskeiði í 

heimspeki í 10. bekk muni verða tækifæri til að rökræða ýmislegt, eins og til dæmis 

jafnréttismál, og sagðist hann ætla velja það því „ég hef mikinn áhuga á heimspeki og 

rökræðum“. Þá segir Skúli að í íslensku fái krakkarnir í skólanum stundum að 

rökræða um ýmis samfélagsmálefni: „Við erum þarna þrír strákar, virkilega 

málglaðir. Kennarinn kemur með eitthvað málefni og svo eigum við að tjá okkur um 

þetta og segja okkar álit á þessu ... þetta eru mjög spennandi og skemmtilegt 

verkefni.“ Jafnframt segir Skúli að í lífsleikni fái þau þjálfun í ræðumennsku: „Ég hef 

mjög gaman af þessu og svo í framtíðinni gætum við nýtt okkur þetta.“ 

 
Tinna segir ekki mikið rætt um samfélagsmál í skólanum „ekkert eitthvað svona 

þar sem maður getur tjáð sig rosa mikið“ og að það skipti „ekkert rosalega miklu 

máli“. Hún nefnir þó að í samfélagsfræðitímum sé rætt um pólitík og kallað eftir 

skoðunum þeirra krakkanna og henni finnist það „allt í lagi ... en ekkert rosalega 

gaman“ og hún telur að það hjálpi þeim ekki að hafa skoðanir á samfélagsmálum. 

Tinna segir að rætt hafi verið um gildi, gagnrýna hugsun og slíkt í einum 

lífsleiknitíma í 9. bekk en aðspurð um hvort henni fyndist það mikilvægt að fá slíka 

umræðu sagði hún: „Já af hverju ekki?“ 

Að lokum segir Tinna að ekki sé nægilega leitað eftir rödd nemenda í skólanum 

en hins vegar sé það gert í félagsmiðstöðinni. 

 

Umræður við vini, á heimili og úr fjölmiðlum. Athyglisvert var að heyra hvort 

ungmennin ræddu samfélagsmál við jafnaldra sína og vini og við fjölskylduna sína. 

Einnig hvort áhugi þeirra gæti verið sprottinn úr umræðu í sjálfboðaliðastarfi eða 

umræðu úr fjölmiðlum. Eftirfarandi eru svör ungmennanna:  

 
Alex lýsir því hvernig umræður hans við besta vin sinn í menntaskóla hafi vakið 

áhuga sinn á æskulýðsstarfi kirkjunnar. Hann sagði: „Mér fannst, eftir að hann 

byrjaði í þessu að hann yrði ... svona bjartsýnni og jákvæðari einstaklingur, þannig að 

ég hugsaði að þetta væri eitthvað sem ég ætti að prófa og komst þannig inn í þetta.“ 
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Af svari Alex má sjá að umræður hans við vin sinn um sjálfboðaliðastarf voru honum 

hvatning til eigin þátttöku í æskulýðsstarfi kirkjunnar. Varðandi umræður um pólitík 

þá segir Alex að hluti vina sinna sé pólitískt þenkjandi og hann ræði pólitík við þá en 

segir jafnframt „þó það sé kannski mest ég“. Alex segist ekki hafa alist upp við 

miklar umræður um pólitík á heimili sínu en „maður ólst upp við að horfa á 

fréttirnar“.  

 
Gunnar segist ræða samfélagsmál og sjálfboðaliðastarf sitt mikið við vini og 

félaga. Gunnar lýsir því einnig að hann ræði samfélagsmál við kærustuna sína, bróður 

sinn og foreldra. Í máli hans má greina mikinn áhuga á samfélagsþátttöku og 

rökræðum um þau mál og einnig virðingu hans fyrir mismunandi skoðunum. Hann 

segir meðal annars: „[við erum] náttúrulega alltaf bestu vinir ... en getum samt verið 

mjög ósammála oft.“ Hann segir einnig: „Já, já, ef það er eitthvað sérstakt sem liggur 

á mér þá hringi ég oft í mömmu og við tökum þá góða ... syrpu, hvort sem við erum 

sammála eða ósammála.“ Einnig sagði hann: „Þegar ég fer [á heimaslóðir] tökum við 

fjölskyldan öll umræður.“ 

 
Af máli Helgu má ráða að hún er vön umræðu um samfélagsmál á heimili sínu og 

að þar rúmist margar mismunandi skoðanir. Hún segist telja mikið gagn að því að 

vera þátttakandi í slíku umhverfi. Hún hafi eignast stóran vinahóp í kringum 

sjálfboðaliðastarfið og má af orðum hennar greina að félagatengslin í kringum 

þátttökuna séu henni mikils virði. Helga segir að vinahópur hennar skiptist í tvennt, 

annars vegar segist hún eiga vini: „sem er[u] rosalega mikið að pæla í þessu 

[samfélagsmálum] og [hafa] rosalega miklar skoðanir og svo á ég annan hóp af 

vinum sem er svona nett sama og skilur ekki alveg hvernig ég nenni þessu [þátttöku í 

sjálfboðaliðastarfi með Reykjavíkurrráðinu].“  

 
Magnús talar um að leiðbeinendur og foringjar í skátastarfinu ræði saman og 

styðji hver annan. Hann nefndi sem dæmi að hann mætti af og til með stelpuflokk 

sem hann leiðbeindi ásamt fleirum: „Þær mæta frekar illa og ég kem inn stundum og 

hvet þær áfram.“ Hann segist líka ræða um ýmis mál sem varða samfélagið við vini 

sína. 
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Skúli segist ekki ræða samfélagsmál við jafnaldra sína: „Nei það drepur alveg 

hópinn ef maður fer að tala um svona hluti eins og kreppuna...“. Hins vegar hafi 

þátttaka í æskulýðsfélagi kirkjunnar leitt hann og vini hans til þátttöku í 

sjálfboðaliðastarfi á þeirra vegum og þau ræði ýmis samfélagsmál og mál sem 

tengjast hjálparstarfi í æskulýðsfélaginu. 

Skúli segist hafa alist upp við umræður um samfélagsmál á heimili sínu enda hafi 

pabbi hans tekið þátt í pólitísku starfi. Einnig lýsir hann því hvernig hann hafi rætt 

sjálfboðaliðastarf í skólanum við eldri systur sína og vinkonu hennar og hafi það 

hvatt sig til þátttöku í nemendaráði. Þá segir hann mömmu sína hafa hvatt sig til 

þátttöku: „Mamma hefur oft sagt að ég skuli fara í þetta allt ... hún vildi hvetja mig til 

að finna mér minn farveg.“ 

Þá telur Skúli sig hafa fengið einhverja þekkingu um samfélagið í gegnum 

fjölmiðla, bæði fréttir í sjónvarpi og í dagblöðunum á morgnana. 

 
Tinna segir ekki mikið rætt um samfélagsmál heima hjá sér en hins vegar hafi 

hún verið þátttakandi í kirkjustarfi frá unga aldri og í gegnum sjálfboðaliðastarf 

móður sinnar hafi hún kynnst æskulýðsstarfi kirkjunnar. Þá hafi hún einnig rætt 

sjálfboðaliðastarfið við systur sína sem hafi farið erlendis í sjálfboðaliðastörf og hún 

líti til hennar sem fyrirmyndar. 

 
Umræða í sjálfboðaliðsstarfinu. Hér að framan hefur verið leitað eftir hvort umræða 

úr nærumhverfi ungmennanna geti hafa hvatt þau til þátttöku í sjálfboðaliðastarfi. Hér 

á eftir verður hins vegar fjallað um sýn ungmennanna á umræðu í 

sjálfboðaliðastarfinu eftir að þátttaka þeirra hófst. Þetta var talið mikilvægt sem liður 

í að kanna hvort þau telji að umræður í sjálfboðaliðastarfinu séu hvetjandi fyrir 

ungmenni til þess að halda áfram frekari þátttöku. 

 
Alex lýsir því hvernig hann hafi hitt félagsmenn úr félaginu Ísland-Palestína 

nokkrum sinnum fyrir ferð sína sem sjálfboðaliði til Palestínu. Tilgangur þessa hafi 

verið að ræða um aðstæður í Palestínu og auka skilning til að gefa þessum verkefnum 

persónulega þýðingu fyrir þátttakendur. Hann lýsir hversu mikilvægt þetta hafi verið 

fyrir hann. 
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Gunnar segir að í starfi Rauða krossins fari oft fram ýmis umræða um markmið 

og gildi inni í stjórnum eða nefndum. Einnig segir hann að skátaforingjarnir ræði 

skipulag skátastarfsins við aðra foringja en nokkuð misjafnt sé hvernig starfinu sé 

háttað eftir foringjum. Af máli Gunnars má ráða að hann telur umræðuna um starfið 

mjög gagnlega og til þess fallna að fólk læri hvert af öðru. 

 
Helga segir að alltaf í upphafi nýs starfsárs í Reykjavíkurráði, séu gildi og 

markmið ráðsins rædd og hafi starfið án efa mun meiri þýðingu fyrir þátttakendur 

fyrir vikið. Hún segir einnig farið yfir vinnureglur í upphafi hvers starfsárs: „Við 

kjósum til dæmis alltaf um málefni og svo ef einhver er á móti reynum við að koma 

upp málamiðlun, einhvern veginn að breyta því þannig að allir séu með ... Þannig að 

það er ekki bara að meirihluti geti alltaf ráðið.“  

Helga talar sérstaklega um að henni finnist ungt fólk hafa orðið virkara í umræðu 

og vitund um samfélagsmál eftir bankahrunið. Það hafi sofið á verðinum áður þar 

sem allt hafi gengið svo vel. Hún nefnir það því sem kost að þrátt fyrir erfitt ástand í 

samfélaginu þá finnist henni nú „samfélagið hafa batnað og að einstaklingar séu að 

þroskast á eðlilegri máta en áður var“.  

Eins og áður kom fram hefur Helga mjög mikla trú á umræðunni og telur hana sitt 

helsta verkfæri til að hafa áhrif. Hún leggur líka mikla áherslu á samtakamátt fólks í 

umræðunni og hvernig þá skapast tækifæri til áhrifa.  

 
Magnús segir að ekki fari fram mikil umræða í skátastarfinu um samfélagsmál 

eða gildi. Hins vegar sé í boði fyrir foringja námskeið hjá skátahreyfingunni en hann 

hafi ekki farið á slíkt námskeið. Hann segir þau hins vegar ræða um verkefni sem þau 

taki fyrir í skátastarfinu og lögð sé áhersla á að allir taki þátt og leggi sig fram um að 

ljúka verkefnum og vinna þau vel.  

 
Skúli segir að í æskulýðsstarfinu sé rætt mikið við krakkana og 

æskulýðsfulltrúinn sé alltaf til staðar og „maður gat alltaf leitað til hans“. Hins vegar 

segir hann að honum finnist skipta máli að ræða meira um tilganginn að baki 

sjálfboðaliðastarfi „bara svona [til að] vita betur hvar við erum stödd og hvað við 

séum að gera“. Umræðan um markmið í starfinu skipti krakkana miklu máli og þau 

vildu hafa hana meiri.  
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Tinna segir að stundum setjist þau niður í æskulýðsstarfinu „þegar 

æskulýðsfulltrúinn sé að segja þátttakendum frá árangri í hjálparstarfi þeirra: „Að við 

höfum náð að leysa [börn] úr þrælahaldi og þá finnst okkur, já okey æðislegt, en 

ekkert neinar djúpar samræður.“ Síðan nefnir hún leiðtogaskóla kirkjunnar sem er 

heill vetur og hugsaður fyrir þátttakendur í hjálparstarfi kirkjunnar. Þar fari fram 

umræður um sjálfboðaliðastarfið, þeim sé kennt „að verða leiðtogar ... styrkj[a] 

samvinnu og ... samstöðu ... þetta hefur hjálpað mér mjög mikið“. 

4. Sýn ungmennanna á sjálfboðaliðastörf sín nú í samhengi við 
borgaralega þátttöku í framtíðinni  

Einn þáttur þessarar rannsóknar var að skoða sýn ungmennanna á hvernig þau sæju 

sjálfboðaliðastörf sín nú í samhengi við borgaralega þátttöku þeirra í framtíðinni. Öll 

höfðu ungmennin skýra sýn á þennan þátt og hér á eftir eru svör ungmennanna sem 

endurspegla þetta rannsóknarefni. 

 
Hér talar Alex um að það sé mikilvægt að „læra strax hvað þarf til að vera góður 

leiðtogi og hvað þeir geta gert“ og þannig búi maður sig undir að taka þátt sem 

borgari.  

Alex lýsir því hvernig þátttaka hans í sjálfboðaliðastarfinu í Palestínu hafi haft 

áhrif á framtíðarmarkmið hans en hann segist vilja verða blaðamaður í framtíðinni og 

hafa áhrif á samfélagið með því að fjalla um ástandið í Palestínu:  

Mér fannst gaman að lesa og kynnast þessu [aðstæðum í Palestínu] ... en 

þegar maður fór út þá bara - Vá, ég þarf að segja frá þessu, dreifa 

boðskapnum ... í næstu viku er ég að fara í gamla menntaskólann minn að 

halda fyrirlestur fyrir skólann um mitt sjálfboðaliðastarf og Palestínu, sem 

ég hefði aldrei gert hefði ég ekki farið út. Svona vefur þetta upp á sig eins 

og snjóbolti. 

Um framtíðarþátttöku sína í sjálfboðaliðastörfum segir hann: „Maður er búinn að 

prófa þetta og þetta hentar manni. Þá er þetta svona staðfesting á að þetta sé eitthvað 

sem ég hef ánægju af og stefni þá frekar að í framtíðinni. Þátttakan leiðir ekkert nema 

gott af sér.“ Alex hefur fallega framtíðarsýn. Hann segir draumasamfélagið vera:  
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Friðarsamfélag, eins og Ísland er. Ekkert stríð. Það hefur náttúrulega ekkert 

verið hér. Samfélag þar sem ekki er stéttaskipting, þar sem ... er brúað bilið 

á milli ríkra og fátækra. Þar sem heilsugæsla og skóli er frír, með hærri 

sköttum en það myndi borga sig á endanum. 

Gunnar nefnir að sjálfboðaliðar velji oft að miðla af reynslu sinni til annarra og 

nefnir dæmi um það þegar hann segir að hann og fleiri sem eru á leið til Palestínu 

muni leggja áherslu á að segja frá upplifun sinni þar og miðla þekkingu sinni til 

annarra ungmenna til að auka skilning þeirra og þekkingu á aðstæðum fólks í 

Palestínu.  

Gunnar nefnir einnig að margir sem tekið hafa þátt í sjálfboðaliðastarfi sem ungt 

fólk velji að halda því áfram síðar á ævinni eftir nokkurt hlé. Þegar viðkomandi 

einstaklingar eignist börn sjálfir tengist þeir oft aftur sjálfboðaliðastarfinu, til dæmis í 

skátahreyfingunni.  

Þá nefnir hann að starf Rauða krossins sé af þeim toga að þegar fólk hafi einu 

sinni tengst því þá yfirgefi það ekki svo glatt starfið. Hann segir: „Það er oft sagt í 

Rauða krossinum að hann sé svolítið eins og sagt er í Hotel California laginu ‚You 

can check out, but you never leave‘“. 

Þá telur Gunnar að reynsla hans af sjálfboðaliðastarfi með börnum hafi vakið 

áhuga hans á að læra sálfræði og þannig haft áhrif á markmið hans til framtíðar.  

 
Helga telur að sjálfboðaliðastarfið muni koma til með að hafa áhrif á borgaralega 

þátttöku hennar í framtíðinni. Hún nefnir að vegna þess að pólitíkusar séu óvanir 

þátttöku ungs fólks í pólitík þá hlusti þeir ekki nógu mikið á rödd þeirra. Hins vegar 

segir hún: 

Þegar mín kynslóð verður eldri þá held ég að fólk sem hefur tekið þátt í 

einhverju starfi muni taka meira mark á ungmennum. Ef að ég færi í pólitík 

þá hugsa ég að þessi reynsla sem ég er búin að fá núna muni hjálpa mér 

rosalega mikið, bara við að hlusta á fólk.   

Af þessum orðum Helgu má merkja að hún telur þá reynslu sem hún hefur fengið 

með þátttöku í sjálfboðaliðastarfinu afar dýrmæta og hún muni nýtast henni til 

framtíðar. Hún hugar greinilega að möguleikum til þess að hafa áhrif svo sem með 
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pólitískri þátttöku og nefnir jafnframt að í draumasamfélagi sínu þyrfti að vera „ ... 

ekkert smámikið jafnrétti“.  

Hún horfir einnig til framtíðar þegar hún ræðir markmið sín varðandi 

lífsleiknikennslu og hugar þá bæði að námskrá, kennsluháttum og menntun 

lífsleiknikennara. 

 

Magnús telur að hann muni halda áfram í einhverju sjálfboðaliðastarfi eins og 

skátastarfinu í framtíðinni. Hann nefnir hversu mikið starfið hafi gefið sér bæði 

félagslega en einnig að því leyti að hann hafi gaman af að skipuleggja og stýra 

verkefnum með krökkunum í skátaflokknum sínum.   

Magnús hefur einnig sett sér önnur markmið til framtíðar, svo sem að mennta sig: 

„Það opnar fleiri dyr, fleiri möguleika.“ 

 

Skúli telur að sjálfboðaliðastarfið bæði í skólanum og kirkjunni muni auðvelda 

honum að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi síðar: „Það er erfitt að byrja og það er búið 

pottþétt að auðvelda fyrir manni að hafa verið í þessu öllu.“  

Skúli sagðist hafa áhuga á að taka þátt í annars konar samfélagsmótun og frekara 

sjálfboðaliðastarfi síðar meir: „Það væri mjög gaman að upplifa ... það [að] taka þátt í 

starfi hjá Rauða krossinum eða einhverju svoleiðis.“  

Hann nefndi einnig að hann gæti hugsað sér að starfa með ungu fólki og vildi þá 

taka sér til fyrirmyndar starfsaðferðir forstöðumannsins í félagsmiðstöðinni þar sem 

hann hefur verið sjálfboðaliði. 

 

Tinna segist vilja halda áfram að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi og hjálparstarfi 

kirkjunnar en hefur að öðru leyti ekki gert upp hug sinn varðandi önnur 

framtíðarmarkmið. Hún segir að draumasamfélagið væri þannig að allir væru vinir og 

fólk setti sig í spor annarra. Það sé mikilvægt „af því að það er alveg fullt af einhverju 

svona sem maður veit ekki um manneskjuna og svo þegar maður veit eitthvað svona 

um manneskjuna þá bara sér maður hana í öðru ljósi“.  

Samantekt 

Það sem einkennir sýn allra ungmennanna er að þau telja tengsl milli 

sjálfboðaliðastarfa sinna nú og borgaralegrar þátttöku sinnar í framtíðinni. Þá tengjast 
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önnur framtíðarmarkmið sumra þeirra þátttökunni í sjálfboðaliðastörfum (Alex, 

Gunnar, Helga).  

Ungmennin nefna að það að hafa haft tækifæri til þátttöku sem ungt fólk auki 

skilning þeirra á mikilvægi þess að hlusta á rödd unga fólksins (Alex, Gunnar, Helga, 

Skúli).  

Þá nefna þau öll að það að hafa tekið þátt sem ungmenni auðveldi þeim þátttöku 

síðar meir, bæði vegna þess að þau hafi komist að því að starfið höfði til þeirra og 

einnig vegna þess að sjálfboðaliðastarfið togi í fólk þegar það hafi einu sinni tengst 

því. Einn viðmælandi (Alex) nefnir einnig að hann hafi nýverið hafið störf með 

stjórnmálaflokki og annar að slík þátttaka komi til greina í framtíðinni (Helga). 

Af framangreindu er ljóst að ungmennin meta það sem svo að þátttaka þeirra í 

sjálfboðaliðastarfi sem ungmenni hafi eða muni hafa áhrif á framtíðarmarkmið um 

borgaralega þátttöku. 

5. Niðurstöður úr samkenndarmælingu 
Lögð var fyrir ungmennin samkenndarmæling í lok hvers viðtals. Kvarðinn fyrir 

samanlagða mælingu vitsmuna- og tilfinningaþáttar nær frá 0 að 100 stigum, þar sem 

samkennd er meiri eftir því sem stig kvarðans er hærra. Sjá má niðurstöður 

mælinganna á eftirfarandi mynd en hún sýnir skiptingu vitsmuna- og tilfinningaþáttar 

samkenndar ungmennanna samkvæmt BES kvarðanum (Basic Empathy Scale)   

Mynd 3. Samkennd, BES stig, vitsmuna- og tilfinningaþáttur. 
 

Til upprifjunar má geta þess að aldur ungmennanna er eftirfarandi: Alex 20 ára, 

Gunnar 19 ára, Helga 17 ára, Magnús 15 ára, Tinna 15 ára og Skúli 14 ára. 
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Af línuritinu má sjá að tilfinningaþáttur stúlknanna tveggja er hærri en 

vitsmunaþátturinn, en því er öfugt farið hjá piltunum nema Gunnari. Stig vitsmuna-

þáttarins eru frá 36 - 44 en stig tilfinningaþáttarins eru frá 30 til 49. Þá má sjá á 

línuritinu að mesta breiddin kemur fram í tilfinningaþætti samkenndar hjá 

drengjunum. Einnig virðist meiri munur á milli stúlkna og pilta á tilfinningaþættinum 

(stúlkur, M=45,5; piltar, M=38) en vitsmunaþættinum (stúlkur, M=40,5; piltar, 

M=39,5) og er það er í samræmi við rannsóknir sem sýna að samkenndarstig kvenna í 

tilfinningaþættinum er almennt hærra en karla (Jolliffe og Farrington, 2006). Þessum 

niðurstöðum verður þó að taka með miklum fyrirvara þar sem um örfáa einstaklinga 

er að ræða og óvíst um marktækni. 

Tafla 3 sýnir til samanburðar meðaltöl 15-16 ára ungmenna í Bretlandi sem BES 

samkenndarmælingin var lögð fyrir í rannsókn þeirra Joliffe og Farrington: 

Tafla 5. Meðaltals BES stig 15-16 ára ungmenna í Bretlandi (Jolliffe og Farrington, 2006) 

                             kk            kvk 

BES- heildarstig samkenndar M=64,3 M=75,3 

BES- stig: tilfinningaþáttur M=32,1 M=40,3 

BES- stig: vitsmunaþáttur M=32,2 M=35,0 

 

Eftirfarandi samanburður er settur fram með þeim fyrirvara að ungmennin eru 

ekki öll á sama aldri. Af samanburði meðaltalanna má sjá að öll ungmennin eru yfir 

meðaltali miðað við niðurstöður Jolliffe og Farrington (2006) nema Magnús. Hans 

mæling er í kringum meðaltal en hann er einmitt 15 ára og því á svipuðum aldri og 

þátttakendur í bresku mælingunni (Jolliffe og Farrington, 2006), þó í yngri kantinum. 

Athygli vekur að bæði Skúli og Tinna, sem eru í yngri kantinum, eru vel yfir meðtali.  

 



Sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf    Ragný Þóra Guðjohnsen 

   

 

 66

VI. Umræða 

Hér verða teknar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar um sýn ungmennanna á 

sjálfboðaliðastörf sín og þær settar í fræðilegt samhengi. Fjallað verður um þá fimm 

efnisflokka sem hafa verið til umfjöllunar í rannsókninni. Skoðuð verður sýn 

ungmenna á gildi sín og markmið í sjálfboðaliðastarfi. Þá verður tengd saman 

umfjöllun um leiðir ungmennanna og hlutverk sjálfboðaliðastofnana. Einnig verður 

fjallað um áhuga þeirra á starfinu og hvernig ýmsar meginstoðir í umhverfi 

ungmenna geta haft áhrif á áhuga þeirra á þátttöku. Þá verður rætt um hvernig 

ungmennin sjá sjálfboðaliðastörf sín nú í samhengi við borgaralega þátttöku þeirra í 

framtíðinni. 

1. Sýn ungmenna á gildi sín og markmið í sjálfboðaliðastarfi 
Sjálfboðaliðastörf hafa persónulega þýðingu fyrir þátttakendur og kalla á 

tilfinningalega svörun þeirra. Þátttakan getur einnig orðið til þess að ungmenni skoði 

gildi sín (Lakin og Mahoney, 2006). Fræðimenn hafa hins vegar lítið kannað gildi 

ungmenna í sjálfboðaliðastarfi, sérstaklega einstakar tegundir gilda og því fékkst í 

viðtölum við ungmennin nokkur ný þekking hvað þennan þátt varðar (sjá töflu 3). 

Markmið sjálfboðaliðastarfs er að styðja félags-, tilfinninga- og vitsmunalegan 

þroska og þekkingu ungmenna (Eyler og Giles, 1999). Í viðtölum við ungmennin sex 

kom fram að þau hafa öll tiltekin markmið í sjálfboðaliðastarfi sínu (sjá töflu 4).  

Þegar skoðuð eru þemu sem fram komu í efnisflokknum gildi annars vegar og 

markmið hins vegar sést að tvö þemu koma fram í báðum efnisflokkum, þ.e. 

hjálpsemi og umbótavilji. Þetta er í samræmi við það sem kemur í ljós í máli 

ungmennanna, hversu samofin gildi virðast markmiðum þeirra í sjálfboðaliðastarfinu, 

sérstaklega þeirra sem eldri eru. Nú verður vikið nánar að nokkrum meginþemum 

sem varða sýn ungmennanna á gildi sín og markmið. 

Jöfnuður og jafnrétti 
Í umræðu ungmennanna um sjálfboðaliðastarf sitt var mjög einkennandi hversu mjög 

þau tengja gildi um jöfnuð og jafnrétti við þátttöku sína. Alex, Gunnar og Helga 

nefna öll að þau vilji taka þátt í að skapa velferðarsamfélag á Íslandi. Í þessu 

sambandi nefna þau öll jöfnuð til mennta og heilbrigðisþjónustu og sjá má merki um 
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þessa hugsun beint og óbeint í þátttöku Alex og verðandi þátttöku Gunnars í að 

tryggja börnum og ungmennum í Palestínu menntun. Einnig í ýmsum verkefnum 

Gunnars hjá Rauða krossinum, til dæmis við að aðstoða innflytjendur sem eru í 

grunnskóla með heimalærdóm og við að læra íslensku. Magnús vísar aftur á móti til 

jöfnuðar þegar hann segist leggja áherslu á það í skátahópnum sínum að leita lausna 

sem allir krakkarnir séu sáttir við. 

Þá má sjá hversu sterkt þau tengja jafnrétti þátttöku sinni. Einkum vísa Helga og 

Gunnar til jafnréttis kynjanna, annars vegar í starfi Reykjavíkurráðs og hins vegar í 

skátastarfinu. Helga, Alex, Gunnar og Skúli nefna einnig jafnrétti ýmissa 

minnihlutahópa eins og innflytjenda og mikilvægi þess að þeir njóti sömu réttinda og 

Íslendingar. Þessi merki um fjölmenningarlega sýn ungmennanna á rétt fólks eru í ætt 

við rannsóknir (Boehnke, Hagan og Hefler, 1998; Flanagan og Gallay, 1999; Katz og 

Hass, 1988) sem hafa sýnt að þátttaka ungs fólks í sjálfboðaliðastörfum hefur aukið 

fjölmenningarlega hæfni þeirra og skilning á margbreytileika. 

Alex og Tinna tala um jöfnuð í kjörum fólks á Íslandi. Alex tengir það pólitískri 

þátttöku sinni en Tinna aðstoð sinni við matargjafir Hjálparstofnunar kirkjunnar.  

Sýn Alex, Gunnars, Tinnu og Skúla nær út fyrir Ísland og tengja þau hugsjón um 

jöfnuð verkefnum sínum á erlendi grund, svo sem sjálfboðaliðastarfinu í Palestínu og 

utanlandsverkefnum Rauða krossins og Hjálparstofnunar kirkjunnar.  

Tinna og Skúli ræddu að það gæfi starfinu meira gildi að þau ræddu aðstæður 

barnanna sem þau eru að hjálpa og fengju að frétta af hvernig gengi að rétta þeim 

hjálparhönd. Framangreindar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Einfeld og 

Collins (2008) þar sem þátttakendur upplifðu að vitund þeirra fyrir ójafnrétti hefði 

aukist með þátttöku í sjálfboðaliðastarfi.   

Einnig nefnir Alex að það að fara til Palestínu og hitta þá sem hjálpin beindist að 

hafi opnað augu sín enn frekar fyrir því að aðstæður fólks séu misjafnar og því hvatt 

hann enn frekar til að leggja sitt af mörkum til að jafna möguleika allra. Þetta er í 

samræmi við rannsóknir Reinders og Youniss (2006) sem sýndu að þátttakendur sem 

voru í beinum tengslum við þá sem nutu hjálpar í sjálfboðaliðastarfi sögðust upplifa 

að þeir væru að leggja sitt af mörkum og það hefði breytt vitund þeirra og vilja til að 

taka þátt í hjálparstarfi. Rannsókn Shumer (2005) hefur einnig sýnt að einn þáttur 

þess að sjálfboðaliðasamtök efli persónuþroska og borgaravitund þátttakenda sé að 

sjálfboðaliði sé í beinum samskiptum við þann sem nýtur hjálpar enda efli það 
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skilning sjálfboðaliða fyrir aðstæðum og stöðu þess sem hjálpað er. Undir þetta taka 

jafnframt Youniss og Yates (1997b, 1999) en í rannsóknum þeirra kemur fram að 

virðing ungmennanna og samkennd fyrir ýmsum hópum samfélagsins eins og 

heimilislausum jókst við sjálfboðaliðastörf. Meðal annars jókst skilningur 

ungmennanna á því að skjólstæðingarnir væru einstaklingar sem ættu hver og einn 

sína sögu og ungmennin kenndu þeim því síður um félagslegu stöðu þeirra. 

Fræðimenn (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007b) hafa fjallað um hvernig margvísleg 

gildi liggja að baki hugmyndum um borgaralega þátttöku, þar með sjálfboðaliðastarf 

og hversu mikilvægt sé að ungmennin sjálf séu meðvituð um eigin borgaraleg gildi 

þar sem þau hjálpi þeim að átta sig á fyrir hvað þau standi og geti eflt borgaravitund 

þeirra og virkni. Þetta má glöggt sjá hjá ungmennunum í þessari rannsókn en þau tala 

um að þátttakan og umræða tengd starfinu hafi eflt hugsun þeirra um þau gildi sem 

liggja að baki starfinu.  

Réttlæti, samkennd og samstaða 
Í frásögn sexmenninganna af sjálfboðaliðastörfum sínum ræða þau oft um réttlæti. 

Alex og Gunnar nefna báðir að þeir taki þátt í að berjast fyrir réttlæti fyrir fólkið í 

Palestínu. Gunnar talar um að hann bregðist við þegar hann verði var við óréttlæti 

gagnvart einhverjum. Einnig ræðir hann um réttlætismál gagnvart fötluðum dreng 

sem hann er liðsmaður fyrir. Helga leggur mikla áherslu á að hún tjái sig alltaf ef 

umræður í kringum hana einkennast af óréttlæti. Þessi sýn ungmennanna er hliðstæð 

niðurstöðum rannsókna (Einfeld og Collins, 2008) sem hafa sýnt að sumir 

þátttakendur í sjálfboðaliðastarfi upplifa að vitund þeirra fyrir ójöfnuði hafi aukist og 

jafnframt vitund fyrir félagslegu réttlæti. 

Athyglisvert er að allir drengirnir tjáðu sig um reynslu af einelti eða félagslegri 

einangrun á einhverju tímabili í barnæsku og virðist sem sú reynsla og sá skilningur 

sem þeir öðluðust við hana fylgi þeim og hafi ef til vill eflt réttlætiskennd þeirra.  

Alex segist telja að réttlætiskennd hans hafi styrkst eftir að bróðir hans lenti í 

alvarlegu einelti og sjálfur hafi hann ekki átt félagslega samleið með jafnöldrum 

sínum í grunnskóla. Í menntaskóla hafi hann hins vegar kynnst góðum vini sem 

kynnti honum æskulýðsstarf kirkjunnar. Hann virðist nota sér eigin reynslu þar og 

segir frá því hversu mikilvægt honum finnist að vera krökkunum í æskulýðsfélaginu 

góð fyrirmynd hvað samskipti varðar.  
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Skúli segir frá því að hann hafi lent í slæmu einelti í grunnskóla sem ekki hafi 

hætt fyrr en fjölskyldan flutti í nýtt sveitarfélag og hann hafi farið í nýjan skóla. Þar 

hafi hann byrjað að starfa í æskulýðsstarfi kirkjunnar þar sem hann hafi opnast mikið 

og eignast marga vini. Hann fór einnig að starfa sem sjálfboðaliði í félagsmiðstöð 

skólans og sagðist nýta þessa reynslu sína til að hjálpa öðrum í nemendaráðgjöfinni, 

enda geti hann vegna þessa betur sett sig í spor krakkanna sem leita þar hjálpar. 

Á sama hátt og Alex lýsir Gunnar því að hann honum hafi liðið illa félagslega í 

grunnskóla en fundið sig í menntaskóla og á sama tíma hafi hann orðið mjög virkur í 

starfi Rauða krossins. Hann segist hafa ríka réttlætiskennd og hefur á sama hátt og 

hinir drengirnir án efa nýtt sér þessa reynslu í sjálfboðaliðastörfum eins og 

„Vinalínunni“ hjá Rauða krossinum. Hann nefnir einnig að í skátafélaginu þar sem 

hann er foringi sjái hann um að spjalla við krakka þegar samskiptavandi kemur upp. 

Magnús lýsir reynslu af vanlíðan og félagslegri einangrun í upphafi skólagöngu. 

Hann segir að það hafi lagast við það að fjölskyldan flutti í nýtt sveitarfélag og að 

sjálfboðaliðastarf hans í skátunum hafi haft mikið félagslegt gildi fyrir hann. Á sama 

hátt og hinir drengirnir leggur hann áherslu á góð samskipti í skátaflokknum sínum 

og segist kappkosta að finna lausnir þannig að allir séu ánægðir. 

Þegar framangreind reynsla drengjanna er höfð í huga er ekki ósennilegt að 

reynsla af einelti og félagslegum vanda hafi eflt réttlætiskennd þeirra sem skili sér inn 

í sjálfboðaliðastarf þeirra. 

Tinna fékk tækifæri í gegnum sjálfboðaliðastarfið til þess að fara á 

leiðtoganámskeið og segist við það hafa lært um mannréttindi og farið að tengja 

réttindabaráttu við þátttöku sína í æskulýðsfélaginu.  

Bæði Alex, Skúli og Tinna lýsa því í frásögn sinni hversu nærri sér þau taka 

slæmar aðstæður barna í Palestínu, Indlandi og Afríku og að þau vilji leggja sitt af 

mörkum til að bæta kjör þeirra.  

Í ljósi umræðunnar hér að framan má leiða að því nokkrar líkur að einhver 

ungmenni fari í sjálfboðaliðastörf vegna erfiðrar reynslu og styrki við þátttökuna 

samkennd sína og ríka réttlætiskennd sem þau höfðu fyrir. Fræðimenn (Boyle-Baise 

og Langford, 2004) hafa einmitt bent á nauðsyn þess að ungmenni leiti leiða til að 

leiðrétta óréttlæti og ekki sé nægilegt að þau hafi skilning á því. 

Rannsóknir hafa sýnt að samkennd er eitt þeirra gilda sem ungmenni tengja sterkt 

við þátttöku sína í sjálfboðaliðastörfum (Lakin og Mahoney, 2006; Stolinski o.fl., 
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2007; Youniss og Yates, 1997a, 1999). Athyglisverðar niðurstöður fengust úr 

samkenndarmælingu sem lögð var fyrir ungmennin. Samkvæmt mælingunni virðast 

þau almennt hafa ríka samkennd með öðrum bæði vitsmunalega og tilfinningalega. 

Þar sem ekki er um að ræða viðamikla samanburðarrannsókn á samkennd ungmenna 

sem taka þátt í sjálfboðaliðastarfi og þeirra sem ekki gera það er ekki hægt að draga 

almennar ályktanir af mælingunni um að ungmenni sem stunda sjálfboðaliðastörf hafi 

meiri samkennd en þau sem ekki stunda sjálfboðaliðastörf en það er hins vegar 

verðugt rannsóknarefni. 

Aftur á móti er athyglisvert að gott samræmi kemur fram milli niðurstaðna úr 

eigindlegu greiningunni og samkenndarmælingunni. Í fyrsta lagi sýndu þau ungmenni 

mesta samkennd í mælingunni sem lýstu í frásögn sinni djúpum skilningi á og 

hlutdeild í tilfinningalegum aðstæðum annarra. Helga og Gunnar lýstu því hvernig 

þau beittu sér gegn misrétti eins og einelti eða umræðu sem einkenndist af óréttlæti, 

til dæmis um aðflutta á Íslandi. Tinna lýsti því einnig hvernig sjálfboðaliðastarfið 

hefði hjálpað henni að setja sig betur í spor annarra og einkenndist hugsun hennar af 

samkennd þegar hún ræddi um hjálparstarf við fátæk börn og erfiðar aðstæður þeirra. 

Þá kemur samkennd skýrt fram í máli Alex og sérstaklega má greina vel skilning 

hans (vitsmunaþátt samkenndar) á erfiðum aðstæðum fólksins í Palestínu.  

Í öðru lagi skal nefna að skor Magnúsar var í kringum meðaltal miðað við úrtak úr 

annarri rannsókn (Jolliffe og Farrington, 2006) sem haft var til samanburðar. Hin 

ungmennin virtust hafa ríkari samkennd en þrjú þeirra voru þó eldri en ungmennin í 

þeirri rannsókn. Magnús stundar eina tegund sjálfboðaliðastarfs og að hans sögn fara 

ekki fram umræður um gildi (meðal annars samkennd) í starfinu. Þá hefur Magnús 

ekki farið á leiðbeinendanámskeið þar sem rædd er hugmyndafræði 

sjálfboðaliðastarfsins. Því má spyrja hvort reynsla hans í sjálfboðaliðastarfinu hafi 

ekki ýtt undir samkennd hans í eins ríkum mæli og hinna sem tóku þátt í viðameira 

sjálfboðaliðastarfi. Rannsóknir (t.d. Boyle-Baise og Langford, 2004; Reinders og 

Youniss, 2006 og Shumer, 2005) hafa sýnt að ýmsir þættir í skipulagi 

sjálfboðaliðastarfsins, svo sem leiðsögn yfirmanns (hér skátaforingja) og umræður í 

sjálfboðaliðastarfinu, geta skipt miklu máli um það hvort breytingar verða á þáttum 

eins og samkennd við þátttöku. Hér gæti því verið að finna mögulegar skýringar en 

þetta þarfnast nánari skoðunar. 
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Athyglisvert er að öll ungmennin nefndu mikilvægi samstöðu. Í rannsókn Lakin 

og Mahoney (2006) kom í ljós að ungmenni sem tóku þátt í sjálfboðaliðastarfi 

upplifðu að þau spegluðu gildi sín í þeim verkefnum sem þau voru að fást við. Gildi 

ungmennanna um samstöðu virðast þau yfirfæra inn í sjálfboðaliðastarfið. 

Gunnar nefnir meðal annars að í skátastarfinu séu til staðar allar 

„staðalímyndirnar“ en þrátt fyrir það ríki samstaða meðal þeirra sem þar starfa. Þá 

leggur Helga áherslu á mikilvægi þess að margir standi saman þegar verið sé að kalla 

eftir breytingum í samfélaginu. Rannsóknir (Lakin og Mahoney, 2006) sýna að 

þátttaka í sjálfboðaliðastarfi hefur aukið samstöðu og tengsl sjálfboðaliðanna 

innbyrðis. Dæmi um samstöðu má einnig sjá hjá Tinnu og Skúla í æskulýðsfélagi 

kirkjunnar en þau tala bæði um þá miklu samstöðu sem ríkir í starfinu þar. Þá nefnir 

Tinna að í leiðtogaskóla kirkjunnar sem ungmennunum í sjálfboðaliðastarfi Hjálpar-

starfs kirkjunnar bauðst að fara í sé sérstaklega unnið að því að styrkja samvinnu og 

samstöðu.  

Hjálpsemi 
Þegar ungmennin ræða um sjálfboðaliðastörf sín tala þau mikið um að hjálpa. Alex 

nefnir að hann sé að „gefa tækifæri“ með því að hjálpa börnunum í Palestínu og hann 

segir það köllun sína að hjálpa. Gunnar, Skúli og Tinna nefna öll hversu góð 

tilfinning það sé að hjálpa og Gunnar nefnir sérstaklega að hann vilji hjálpa sem 

borgari og skila sínu út í samfélagið. Skúli vill nýta reynslu sína af einelti til að hjálpa 

öðrum en talar jafnframt um mikilvægi þess að hjálpa fátækum börnum til betra 

lífsviðurværis og undir þetta tekur Tinna. Hjálpsemi við börnin virðist hafa opnað 

augu Tinnu og Skúla fyrir mismunandi aðstæðum fólks í heiminum og styrkt 

hjálpsemismarkmið þeirra og Tinna talar sérstaklega um að þátttakan hafi hjálpað sér 

að setja sig í spor annarra. Þessi sýn Skúla og Tinnu er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Sigrúnar Júlíusdóttur og Sigurveigar H. Sigurðardóttur (1997) sem benti 

til að markmið þeirra sem voru yngri en 25 ára í sjálfboðaliðastarfi væru byggð á 

hjálpsemisþörf annars vegar og hins vegar þörf viðkomandi fyrir að skilja og setja sig 

í spor einstaklinga sem njóta hjálpar. Rannsókn Haski-Leventhal og fleiri (2007) 

sýndi einnig að yngri sjálfboðaliðarnir höfðu frekar en þeir eldri sett sér markmið um 

að geta sett sig í spor ungmennanna sem þeir hjálpuðu.  
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Helga leggur áherslu á að sjálfboðaliðastarfið hjálpi bæði þeim sem sinna því og 

jafnframt öðrum og því sé gagnkvæmur hagur af slíku starfi og í máli Tinnu kemur 

þetta einnig fram. 

Magnús nefnir að hann hjálpi krökkum í skátastarfinu sem reka sig á í 

samskiptum og samstarfi. 

Framangreind sýn ungmennanna sýnir að þau eru meðvituð um þau 

hjálpsemisviðmið sem tengjast sjálfboðaliðastarfi þeirra. Fræðimenn (Boyle-Baise, 

2002; Morton,1995) hafa einmitt lagt áherslu á mikilvægi þess að í sjálfboðaliðastarfi 

sé verið að vinna með skýr viðmið eins og hjálpsemi og félagslegt réttlæti því það 

hjálpi ungmennum að skilgreina vandann sem verið er að fást við og fá langtímasýn á 

hvernig þau sjálf og samfélagið geta lagt sitt af mörkum til að leysa vandann. 

Aldur og þroski skipta vafalaust máli þegar verið er að ræða um hvaða markmið 

ungt fólk setur sér í sjálfboðaliðastarfi en einnig er nauðsynlegt að horfa til þess sem 

rannsóknir (Youniss og Yates, 1997a) hafa sýnt, að eðli verkefna 

sjálfboðaliðastarfsins skiptir máli og hvernig það er uppbyggt, meðal annars hvort 

lögð er áhersla á hjálpsemi og samfélagslega ábyrgð í starfinu og hvort þar fara fram 

umræður um hugmyndafræði þess. 

Umbótavilji 
Hjá öllum viðmælendum má greina umbótavilja og kemur hann bæði fram í gildum 

þeirra og markmiðum. Fræðimenn virðast lítið hafa skoðað tengsl umbótavilja og 

sjálfboðaliðastarfs en umbætur eru þó algengt markmið sjálfboðaliðasamtaka. 

Alex lýsir sýn sinni á umbætur fyrir Palestínu og hugsar fram í tímann, hvernig 

þurfi að efla menntun fólksins og gefa því tækifæri út fyrir Palestínu. Jafnframt vill 

hann leggja sitt af mörkum til að auka þekkingu fólks á aðstæðum í Palestínu. Gunnar 

tekur í sama streng og segist ætla að senda fréttir heim frá Palestínu þegar hann fer 

þangað í sjálfboðaliðavinnu og einnig muni hann fara í kynningar í skólum og tala 

við fréttamenn til að vekja athygli á málefnum Palestínu. 

Gunnar hefur líka barist fyrir umbótum innan Rauði krossins sem snúa að því að 

ungt fólk fái fulltrúa í stjórnir innan samtakanna. Helga hefur beitt sér fyrir að rödd 

unga fólksins fái meiri áheyrn hjá Reykjavíkurborg og jafnframt hefur hún lagt sig 

fram um að ná fram umbótum á lífsleiknikennslu í grunnskólum. Magnús hefur barist 
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fyrir ýmsum umbótum í nærumhverfi sínu sem þó snerta sjálfboðaliðastarf hans 

aðeins óbeint. 

Skúli og Tinna hafa bæði komið að fjársöfnun fyrir fátæk börn í Afríku og 

Indlandi og þannig unnið að umbótum fyrir þau, bæði hvað varðar menntun og 

aðgengi að vatni. Skúli talar einnig um umbætur í skólasamfélaginu. 

Virkur borgari, aukin borgaravitund og ábyrgðarkennd 
Óhætt er að segja að markmið um að vera virkur borgari einkenni mjög þátttöku 

ungmennanna í sjálfboðaliðastarfi og jafnframt eru þau flest sammála um mikilvægi 

þess almennt að borgararnir séu virkir. Flest leggja þau sérstaka áherslu á að ungt 

fólk láti rödd sína heyrast í ríkara mæli og það hafi áhrif til góðra hluta. Þetta er 

sérstaklega áberandi hjá Helgu í Reykjavíkurráðinu og Gunnari í baráttu hans hjá 

skátunum og Rauða krossinum fyrir áhrifum unga fólksins í stjórnum og má greina 

mikinn eldmóð hjá þeim í baráttu sinni. Rannsóknir (Giles og Eyler, 1994; Lakin og 

Mahoney, 2006) sem gerðar hafa verið á sjálfboðaliðaþátttöku ungmenna hafa á sama 

hátt sýnt að þau mátu þátttöku sína sem tækifæri til að kynnast samfélagsvanda og 

taka þátt og hafa áhrif til góðs í samfélaginu.  

Magnús segir frá trú sinni á að ef fólk vilji hafa áhrif eigi það að vera virkt og 

berjast fyrir því. Hann nefnir dæmi um slík tilvik þar sem hann hafi farið og talað við 

ráðamenn í sínu nærsamfélagi. 

Gunnar, Helga og Tinna nefna öll að það vanti aðgengilegri vettvang fyrir ungt 

fólk til að vera virkt og hafa áhrif og vísa meðal annars til þess að margir hafi 

skoðanir en finni ekki vettvang til þess að koma þeim á framfæri. 

Það sem einnig er sameiginlegt hjá meirihluta ungmennanna, sem þáttur í virkni, 

er áhersla þeirra á að kynna sér mál og taka upplýstar ákvarðanir.  

Það sem greinir þau að er breidd markmiða þeirra, en þau spanna allt frá því að 

snúa eingöngu að nærsamfélaginu og tengjast líðandi stund til þess að vera mjög víð 

og tengjast umbótum í hinum stóra heimi í nútíð og framtíð.  
Ábyrgðarkennd ungmennanna er sýnileg í umræðu þeirra um sjálfboðaliðastarfið. 

Alex sýnir ábyrgð í verki og lýsir því hvernig hann leggur áherslu á að vera 

börnunum sem hann vinnur með góð fyrirmynd í æskulýðsstarfi kirkjunnar. 

Ábyrgðarkennd Gunnars og Helgu kemur fram í því að þau segjast leggja áherslu á 

að ljúka þeim verkum í sjálfboðaliðastarfinu sem þau taka að sér. Ábyrgðarkennd 
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ungmennanna snýr jafnframt að því að leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Helga 

segir til dæmis að henni finnist hún bera ábyrgð á að tjá sig um ýmis samfélagsmál og 

Tinna segir að henni finnist að hún gæti gert enn meira í hjálparstarfi en hún þegar 

gerir. 

Rannsóknir (Conrad og Hedin, 1991; Flanagan og Tucker, 1999; Youniss og 

Yates, 1997b) styðja það sem fram kemur hjá ungmennunum í þessari rannsókn, að 

sjálfboðaliðastarfið þroski ábyrgðarkennd ungmenna í persónulegu lífi og sem 

samfélagsþegna. 

Hugsun ungmennanna um sjálfboðaliðastarfið beinist mikið að því markmiði að 

vera meðvituð um að vera hluti af hinni stóru samfélagsheild og að sjá hlutina í víðu 

samhengi. Sérstaklega má sjá þetta hjá elstu þátttakendunum, en þó má einnig greina 

þessa hugsun hjá þeim yngri þótt markmið þeirra snúi ef til vill sterkar að 

nærsamfélaginu. Skúli nefnir meðal annars að honum hafi með sjálfboðaliðastarfi 

sínu í félagsmiðstöðinni og nemendaráðinu farið að finnast að hann væri frekar hluti 

af skólasamfélaginu og ímynd þess. 

Gunnar lýsir því að hann telji sjálfboðaliðastarf sitt þátt í að leggja sitt af mörkum, 

gjald sitt á móti þeim réttindum sem hann fær í samfélaginu. Hann segir þau í 

skátastarfinu einnig mjög meðvituð um þetta, vitundin um það að gefa og þiggja. 

Algengt sé að gamlir skátar komi aftur til starfa þegar þeirra börn byrja að taka þátt í 

starfinu. Þeir skili þá til baka sínu framlagi sem þakklæti fyrir það sem skátarnir 

gerðu fyrir þá í æsku. Gunnar lýsir einnig samfélagslegum markmiðum bæði í 

innanlandsverkefnum, til dæmis því sem snýr að hjálparstarfi við félagslega 

einangrað fólk, og einnig í utanlandsverkefnum, svo sem söfnunum til stríðshrjáðra.  

Helga talar um mikilvægi þess að hafa hag heildarinnar að leiðarljósi í 

samfélagsmálum og undir það taka öll ungmennin þó í mismiklum mæli sé. Helga 

leggur meðal annars ríka áherslu á það lýðræðislega hlutverk sitt að eiga að 

enduróma rödd unga fólksins og segist því leggja sig fram um að hlusta eftir 

sjónarmiðum þess. Einnig nefna Helga og Skúli mikilvægi frelsis til skoðana og 

tjáningar og mjög má greina það í markmiðum, sérstaklega Helgu í starfi hennar með 

Reykjavíkurráðinu. 

Framangreindar niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir fræðimanna (Conrad 

og Hedin, 1991; Flanagan og Tucker, 1999) sem sýna að þátttaka ungmenna í 
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sjálfboðaliðastarfi geti ýtt undir tilfinningu þeirra fyrir að tilheyra samfélagi og að 

hafa eitthvað fram að færa og bæta viðhorf þeirra til að vera virk í samfélaginu. 

Einnig má greina hjá flestum ungmennunum jákvætt viðhorf til minnihlutahópa 

og vitund fyrir mikilvægi þess að hlúa að þessum hópi og sum ungmennanna tengja 

þau markmið sterkt við þátttöku sína í sjálfboðaliðastarfi. Þessi hugsun tengir 

niðurstöður þessarar rannsóknar við aðrar rannsóknir sem sýna að fjölmenningarleg 

hæfni ungmenna batnar við þátttöku í sjálfboðaliðastarfi (Conrad og Hedin, 1991). 

Það sem hér er einkum athyglisvert er hversu ungmennin virðast, þrátt fyrir ungan 

aldur, hafa ríka samfélagsvitund og jafnframt hvað sýn þeirra á hvar krafta þeirra er 

þörf er víð. Merki þessa sjást bæði í því hversu fjölbreytt verkefni þau fást við hér á 

landi en einnig í því að þátttaka þeirra nær út fyrir landsteinana. 

Miðlun þekkingar og reynslu 
Sjá má í frásögn ungmennanna að þau hafa næstum öll sett sér markmið um að miðla 

þekkingu og/eða reynslu og horfa þá bæði til nútíðar og framtíðar. 

Alex og Gunnar hafa skipulagt kynningarstarf um reynslu sína í Palestínu og hafa 

hug á að halda því áfram. Þá tengir Alex sjálfboðaliðastarfið í Palestínu við 

framtíðaratvinnuáform sín um að verða blaðamaður. Helga vill nýta reynslu sína úr 

skólastarfi og þátttöku í Reykjavíkurráði til þess að berjast fyrir aukinni áherslu á 

lífsleiknikennslu í grunnskólum. Einnig segir hún að í framtíðinni vilji hún nota 

reynslu sína af vinnu með Reykjavíkurráðinu til þess að muna að hlusta betur eftir 

rödd unga fólksins. 

Skúli vill nýta reynslu sína af einelti í skólastarfinu til þess að hjálpa öðrum og 

Tinna segist hafa hug á kynna betur æskulýðsstarf kirkjunnar vegna þess hve 

krökkunum líði vel í starfinu og hún vill að fleiri njóti þess. 

Þá nefna Alex og Gunnar að þeir leggi áherslu á að vera góðar fyrirmyndir í 

æskulýðsstarfi kirkjunnar og skátastarfi og sérstaklega er þeim umhugað um 

samskipti enda hafa þeir báðir reynslu, beint eða óbeint, af einelti frá því í æsku. 

Skúli horfir til framtíðar þegar hann segist hafa hug á að starfa með ungu fólki í 

framtíðinni og vill taka forstöðumann félagsmiðstöðvarinnar sér til fyrirmyndar þar 

sem hann hafi sýnt krökkunum mikinn skilning og alltaf verið fús að hjálpa þeim. 

Þemað um að ungmennin vilji miðla þekkingu sinni og reynslu er mjög 

athyglisvert. Bæði má leiða að því líkur að þátttaka ungmenna sem hafa einhverja 
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þroskavekjandi reynslu eða þekkingu að baki geti auðgað starf 

sjálfboðaliðasamtakanna en einnig má vera að slík þátttaka geti styrkt einstaklinga 

sem hafa glímt við persónulegar áskoranir og fundið þeim farveg. Hér er því um þarft 

rannsóknarefni að ræða. 

Persónulegur ávinningur 
Viðmælendur voru ekki spurðir um persónulegan ávinning af sjálfboðaliðastarfi sínu 

en hins vegar kemur mjög sterkt fram sem þema í rannsóknargögnunum að 

þátttakendur meta persónulegan ávinning sinn mikinn af þátttöku í sjálfboðaliðastarfi. 

Verður nú vikið að þessum þáttum. 

 
Félagshæfni. Strákarnir hafa allir farið í sjálfboðaliðastarf með það meðal annars að 

markmiði að styrkja sig félagslega. Alex og Magnús tala báðir um hvað þeir hafi lært 

mikið í mannlegum samskiptum við að taka þátt í starfinu. Skúli nefnir að 

félagshæfni sín hafi aukist mjög mikið og Gunnar er sömu skoðunar. Þá segir Tinna 

að hún hafi lært betur að setja sig í spor annarra með þátttöku í sjálfboðaliðastarfinu. 

Segja má að þessar niðurstöður tengist rannsókn (Haski-Leventhal o.fl., 2007) sem 

sýndi að ungir sjálfboðaliðar nefndu frekar markmið um myndun félagstengsla í 

starfinu og það að geta sett sig í spor þeirra sem þeir hjálpuðu en eldri þátttakendur 

fremur áhuga á málefni sjálfboðaliðastarfs og þjónustumarkmið. Öll virðast 

ungmennin hafa byrjað í sjálfboðaliðastarfi með félagsleg markmið en sjá má þess 

merki að þátttakan, sérstaklega hjá eldri aldurshópnum (Alex, Gunnari og Helgu), 

einkennist einnig af áhuga og þjónustumarkmiðum.  

Þá nefna ungmennin að þátttakan auki hæfni þeirra til að virða skoðanir annarra 

og samhæfa skoðanir. Helga talar um að sjálfboðaliðastarfið í Reykjavíkurráðinu hafi 

kennt krökkunum að vinna saman, að bera virðingu fyrir mismunandi skoðunum og 

leysa ágreining. Hún segir að krakkarnir komi oft gagngert með það að markmiði að 

læra þessi atriði því það gagnist þeim mjög til framtíðar. Þessi niðurstaða er studd af 

rannsókn Einfeld og Collins (2008) sem sýndi að þátttaka ungmenna í 

sjálfboðaliðastarfi jók hæfni þeirra til að sýna gagnkvæmni og virðingu, þolinmæði 

og fjölmenningarlega hæfni. Rannsókn Lakin og Mahoney (2006) sýndi einnig að 

samskiptahæfni ungmenna og hæfni til að samþætta sjónarmið hafði batnað við 

þátttöku í sjálfboðaliðastarfi. Þá má einnig vísa til rannsóknar Eyler og Giles (1999) 
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þessu til stuðnings, en niðurstöður hennar bentu til þess að sjálfboðaliðastarf þjálfaði 

hæfni í hópvinnu, tilfinningu fyrir að vera þátttakandi í samfélagi og borgaravitund. 

Sjálfsmynd-sjálfstraust. Alex, Gunnar, Helga og Skúli nefna öll að þátttakan hafi 

styrkt sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust. Alex segist hafa kynnst starfinu í gegnum vin 

sinn og hann hafi langað til að taka þátt í því þar sem vinur hans hafi orðið bjartsýnni 

og jákvæðari af því að taka þátt. Hann talar um að starfið hafi styrkt sjálfstraust hans. 

Gunnar nefnir einnig að starfið hafi styrkt sjálfsmynd hans þó hann sé alltaf að vinna 

með hana. Skúli segir sjálfstraust sitt hafa aukist mjög mikið við tækifærin til að taka 

þátt í sjálfboðaliðastarfinu. Þá segir Helga sjálfsmynd sína hafa styrkst mikið eftir að 

hún fór að taka þátt í Reykjavíkurráðinu, sérstaklega við að koma fram og tala. 

Fjölmargar rannsóknir benda til að þátttakendum finnist sjálfboðaliðastarf hafa 

jákvæð áhrif á sjálfstraust og sjálfsmynd sína (Conrad og Hedin, 1991; Lakin og 

Mahoney, 2006; Reed o.fl., 2005; Taylor og Pancer, 2007; Yates og Youniss, 1998).  

Skemmtilegt og gefandi. Öll tala ungmennin um hvað þátttakan sé skemmtileg og að 

góðar stundir fylgi starfinu í bland við mikla vinnu og oft á tíðum erfið verkefni. 

Gagnrýnin hugsun og víðsýni. Gunnar nefnir að sjálfboðaliðastarfið kalli á víðsýni. 

Þar sé tekist á við ýmis verkefni og Rauði krossinn sé til dæmis í samskiptum við fólk 

úr mismunandi heimshlutum sem þýði að víðsýni sé mjög mikilvæg. Þá telja Alex, 

Gunnar og Helga að þau hafi lært að beita gagnrýnni hugsun í starfinu og sjá hlutina 

út frá hinum ýmsu sjónarhornum. Þetta er athyglisverð áhersla sem kom mjög sterkt 

fram hjá þremenningunum og væri vert að skoða þennan þátt frekar þar sem um er að 

ræða mikilvæga hæfni 

2. Leiðir í sjálfboðaliðastarfi og hlutverk sjálfboðaliðafélaga  
Tækifæri ungmenna til þátttöku í sjálfboðaliðastörfum eru einkum tvenns konar, starf 

með sjálfboðaliðafélögum/stofnunum og sjálfboðaliðastarf sem tengist skóla- og 

tómstundastarfi. 

Ungmennin í þessari rannsókn hafa nýtt sér mismunandi leiðir í sínu 

sjálfboðaliðastarfi og sjá má mun á viðfangsefnum og áherslum í starfinu eftir 

skipulagi þess og hugmyndafræði. Vert er að skoða þetta aðeins nánar og í samhengi 

við rannsóknir sem skoðað hafa hvernig sjálfboðaliðastarf þarf helst að vera svo það 

hafi áhrif á sjálfsmynd ungmenna og borgaravitund.  
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Það sjálfboðaliðastarf sem ungmennin sex taka þátt í ber að mörgu leyti merki 

uppbyggingar sem niðurstöður rannsókna (Youniss og Yates, 1997b; Roseth o.fl., 

2008) benda til að skapi hagstæð skilyrði til að skila ungmennum sem mestum 

persónulegum og samfélagslegum ávinningi af sjálfboðaliðastarfi. Öll tengjast þau 

sjálfboðaliðastarfi sínu náið og eru að fást við þýðingarmikil verkefni þótt sum þeirra 

snúi að vinnu með fáa einstaklinga í nærumhverfi en önnur að fleirum og hafi víðari 

samfélagslega nálgun. Verkefni ungmennanna tengjast mörg ábyrgð og hjálpsemi og 

hjá öllum er mikil áhersla lögð á samstarf og samvinnumiðuð markmið. Þá virðist 

jafnframt svigrúm til þess að fela hverju ungmenni verkefni í samræmi við styrk 

þátttakenda.  

Aftur á móti eru nokkrir þættir sem þarfnast nánari skoðunar. Rannsóknir 

(Youniss og Yates, 1997b) sýna að mikilvægt sé að umræður fari fram um 

sjálfboðaliða-þátttökuna, ungmennin fái hæfilega leiðsögn leiðbeinenda og skýr 

hugmyndafræði liggi að baki sjálfboðaliðastarfinu. Þessir þættir geti skipt máli um 

hvort sjálfboða-liðastarfið skili ungmennunum persónulegum eða samfélagslegum 

ávinningi. Af orðum ungmennanna má merkja að misjafnt virðist vera hversu mikil 

umræða fer fram um sjálfboðaliðastarfið og hugmyndafræði þess við þátttakendur. 

Umræður í æskulýðsfélaginu virðast nokkrar en athygli vekur að ungmennin segjast 

vilja hafa þær meiri til að vita meira um verkefnin þar sem það gefi starfinu meira 

gildi. Umræður í skátastarfinu virðast misjafnlega miklar og samkvæmt Gunnari fer 

það nokkuð eftir foringjum hvernig skátastarfinu er háttað.  

Youniss (2008) hefur lagt áherslu á vitund ungmennanna um sögulega hefð 

hjálparstarfs og mikilvægi þess auðs sem felist í menningu og sögu hverrar 

hjálparstofnunar. Félögin tengi siðferði og pólitík saman og styrki þannig sjálfsmynd 

ungmenna og borgaravitund. Af rannsóknargögnunum virðist vitund um sögulega 

hefð og hugmyndafræði Rauða krossins nokkuð sterk. Hið sama á við um 

Reykjavíkurráðið, þó með þeim fyrirvara að þar er aðeins átt við hugmyndafræði þar 

sem ráðið hefur aðeins starfað í nokkur ár. Umræða í skátastarfinu um sögulegar 

hefðir og menningu virðist einnig öflug en nokkuð er misjafnt eftir flokkum hve mjög 

henni er haldið á lofti. Þá virðist umræða í sjálfboðaliðastörfum í skólastarfi vera 

nokkur en þó mætti samkvæmt ungmennunum leggja meiri áherslu á ríkari umræður 

um markmið og gildi. 
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Rannsóknir (Crystal og DeBell, 2002; Zaff o.fl., 2003) hafa sýnt fram á gildi þess 

fyrir borgaravitund ungmenna og borgaralega þekkingu að komast í tengsl við hóp 

fólks í sjálfboðaliðastarfi þar sem fram fer borgaraleg umræða. Því má ætla að hér 

séu sóknarfæri í starfi sjálfboðaliðafélaga til að auka bæði persónulegan hag 

ungmenna af þátttöku í slíku starfi en einnig samfélagslegan. 

Þá má nefna að misjafnt er hvernig uppbyggingu og skipulagi framkvæmdar á 

starfinu er háttað en rannsóknir (Hart o.fl., 2007; Lakin og Mahoney, 2006; Larson 

o.fl., 2005; Reinders og Youniss, 2006) hafa sýnt að það hafi mikið að segja um þann 

árangur sem næst í starfinu. Sem dæmi um þetta má nefna að í skátahreyfingunni 

virðist misjafnt hversu mikla þjálfun foringjar og leiðbeinendur fá. Öllum býðst að 

fara á leiðbeinendanámskeið en ekki er skylt að gera það. Hið sama á við í 

æskulýðsstarfi kirkjunnar, þar býðst sjálfboðaliðum að fara í leiðtogaskóla en ekki 

virðist sem allir þurfi að fara. Einnig virðist misjafnt hversu mikla þekkingu 

leiðbeinendur hafa á hugmyndafræði sjálfboðaliðasamtakanna og takmarkar það 

möguleika sjálfboðaliðans til að færa þekkingu til annarra þátttakenda í starfinu í 

gegnum umræður. Rannsóknir (Einfeld og Collins, 2008; Eyler og Giles, 1999) benda 

til að borgaravitund þátttakenda sem höfðu tækifæri til umræðna um 

sjálfboðaliðastarfið jókst meira en hjá hinum sem ekki tóku þátt í samræðum um 

starfið samhliða þátttöku. Þá sýna rannsóknir (Flanagan og Tucker, 1999) að umræða 

um markmið og gildi í sjálfboðaliðastarfinu er mjög mikilvæg til að efla siðferðis- og 

borgaravitund þátttakenda og er athyglisvert í þessu sambandi að nefna að flest 

ungmennanna kalla eftir frekari umræðu í sjálfboðaliðastarfinu þar sem þeim finnst 

það gefa starfinu aukið vægi. Þá benda niðurstöður rannsókna (Shumer, 2005) til þess 

að ef þátttakendur upplifa aðstæður sjálfir og hitta þá sem hjálpin beinist að, þá styrki 

það markmið og gildi viðkomandi í sjálfboðaliðastarfinu. Sjá má glöggt dæmi um 

þetta hjá Alex þegar hann lýsir því hvað það hafi haft mikil áhrif á hann að sjá 

aðstæður í Palestínu með eigin augum og hitta íbúana í flóttamannabúðunum. 

3. Sjálfboðaliðastarf ungmennanna nú í samhengi við borgaralega 
þátttöku í framtíðinni 

Í rannsókninni var leitað eftir því hvort ungmennin teldu sig eiga eftir að taka virkan 

þátt í samfélaginu. Öll tjá þau sig um að þau vilji halda áfram að sinna sjálfboða-

liðastarfi í framtíðinni. Alex og Gunnar tengja reynslu sína af sjálfboðaliðastarfinu 

áformum sínum til framtíðar, þar sem annar þeirra hyggst verða blaðamaður og hinn 



Sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf    Ragný Þóra Guðjohnsen 

   

 

 80

sálfræðingur, og Gunnar segir að ef hann gæti unnið sem slíkur í tengslum við 

sjálfboðaliðastarf þá væri það „algjör draumur“. Skúli segist einnig hafa áhuga á að 

starfa til dæmis í félagsmiðstöð með ungu fólki við tónlistartengd verkefni og tengir 

það þátttöku sinni í sjálfboðastarfinu í félagsmiðstöðinni. Tinna, sem er enn óviss um 

framtíðaráform sín, er þó viss um að hún vilji halda áfram að vera í sjálfboðaliðastarfi 

og hjálparstarfi kirkjunnar. Helga segist ætla að halda áfram að berjast fyrir aukinni 

lífsleiknikennslu og einnig hafi hún hug á að halda áfram að láta rödd sína heyrast. 

Hún segist ætla að mennta sig í einhvers konar blöndu af félags- og stjórnmálafræði 

og útilokar ekki þátttöku í pólitík. Þá segist Magnús ætla að halda áfram 

skátastarfinu.  

Framangreind markmið ungmennanna um áframhaldandi borgaralega þátttöku eru 

í samræmi við rannsóknir (Astin o.fl., 1999; Eyler og Giles,1999; Hart o.fl., 2007; 

Kirlin, 2003; Youniss og Yates, 1997b) sem sýna að bæði sjálfboðaliðastarf og 

samfélagsþjónustunám höfðu sterkt forspárgildi fyrir frekara sjálfboðaliðastarf í 

framtíðinni og fyrir aðra borgaralega þátttöku, svo sem kosninga- og pólitíska 

þátttöku.  

Þá höfðu ungmennin í rannsókninni flest sett sér mjög skýr markmið til framtíðar 

og er það í samræmi við rannsókn Lakin og Mahoney (2006) en þar kom fram að 

ungmenni sem höfðu tekið þátt í sjálfboðaliðastarfi settu sér skýrari markmið og 

áherslur til framtíðar en aðrir.  

Þá hafa rannsóknir Stolinski og félaga (2007) sýnt að ef þátttakendur í 

sjálfboðaliðastarfi finna til samkenndar og geta sett sig í spor þeirra sem starfið snýr 

að, þá spáir þátttaka þeirra frekar fyrir um markmið um áframhaldandi 

sjálfboðaliðastarf í framtíðinni.  

Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa margvíslegt gildi sem framlag til þess að auka 

þekkingu og skilning á upplifun ungmenna af sjálfboðaliðastarfi hér á Íslandi. Annars 

vegar gefa niðurstöðurnar innsýn í hvernig ungmennin upplifa þátttöku sína og þau 

gildi, markmið og framtíðarsýn sem ungmennina hafa. Hins vegar veita 

niðurstöðurnar ýmsar hagnýtar upplýsingar um hluti sem snúa að uppbyggingu 

sjálfboðaliðastarfa innan félaga.  
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Rannsóknin hefur um leið fræðilegt gildi á sviði rannsókna um borgaralega 

þátttöku ungmenna.  

Eins og fram kemur í máli ungmennanna þá setja þau sér margs konar markmið í 

sjálfboðaliðastarfinu. Þau ræða markmið sem veita þeim persónulegan ávinning eins 

og aukið sjálfstraust og samskiptahæfni. Þá virtust þau öðlast skýrari framtíðarsýn 

með því að starfa sem sjálfboðaliðar. Einnig ræða þau markmið um samfélagslegan 

ávinning, til dæmis að þau taki virkan þátt, borgaravitund þeirra aukist, vilja til 

hjálpsemi og umbóta og þess að miðla af þekkingu og reynslu til annarra. 

Þá kemur fram sterk sýn ungmennanna á tengsl milli þátttöku þeirra og gilda, 

ýmist beint eða þar sem þau vísa ekki beint til gildahugtaka þá endurspeglar hugsun 

þeirra oft gildi um jafnrétti og jöfnuð, réttlæti og samkennd, hjálpsemi, 

ábyrgðarkennd og umbótavilja (sjá Einfeld og Collins, 2008; Flanagan og Tucker, 

1999; Lakin og Mahoney, 2006; Lundy, 2007; Stolinski o.fl., 2007; Youniss og 

Yates, 1997b, 1999).  

Af orðum ungmennanna að dæma virðist sem mismunandi tegundir 

sjálfboðaliðastarfa kalli eftir mismunandi tengingum við gildi. Því er sett fram sú 

tilgáta hér, að eftir því sem sjálfboðaliðastarfið kveikir dýpri hugsun ungmennanna 

um tengsl við gildi, þeim mun fleiri tækifæri skapist þeim til aukins þroska. Þessi 

tilgáta kallar á frekari rannsóknir. Telja verður mikilvægt að þeir sem stýra 

sjálfboðaliðastarfi ungmenna séu meðvitaðir um að glæða hugsun þeirra um gildi sín 

og markmið í sjálfboðaliðastarfinu, meðal annars með því að skapa umræður. Með 

því gætu ungmennin öðlast dýpri sýn á sjálfboðaliðastarf sitt. 

Þau ungmenni sem sýndu mesta samkennd samkvæmt mælingum lýstu í 

frásögnum sínum djúpum skilningi á og hlutdeild í tilfinningalegum aðstæðum 

annarra (t.d. beita sér gegn misrétti með því að tjá sig eða grípa inn í; setja sig í spor 

annarra; huga að félagslegum aðstæðum þeirra sem verr eru settir og beita sér fyrir 

velferð þeirra). Rannsóknir (Stolinski o.fl., 2007) hafa einnig sýnt að þátttakendur 

sem fundu til samkenndar með þeim sem hjálparstarfið beindist að upplifðu 

sjálfboðaliðastarf sitt sem meira krefjandi og mikilvægara en þeir sem ekki fundu til 

samkenndar. Þá hefði þátttakan eflt siðferðiskennd ungmennanna og þroskað 

samkennd þeirra með öðru fólki í samfélaginu ásamt því að efla gjafmildi, 

þolinmæði, virðingu, ábyrgð og réttlæti. 
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Þær mikilvægu niðurstöður komu jafnframt fram að ungmennin hafa öll hug á 

frekari þátttöku í sjálfboðaliðastarfi í framtíðinni. Rannsóknir benda til að meiri líkur 

séu á borgaralegri þátttöku á fullorðinsárum hjá þeim ungmennum sem taka þátt í 

sjálfboðaliðastarfi heldur en hjá þeim sem ekki hafa tekið þátt í slíku starfi sem 

ungmenni (t.d. Hart o.fl., 2007; Lakin og Mahoney, 2006). Því verður að teljast mjög 

mikilvægt að hvetja til aukinnar þátttöku ungs fólks í sjálfboðaliðastarfi sem lið í því 

að efla borgaralega þátttöku ungmenna á fullorðinsárum. 

Sjálfboðaliðafélög hafa ábyrgðarmiklu hlutverki að gegna gagnvart ungmennum. 

Rannsóknir hafa sýnt að uppbygging sjálfboðaliðastarfsins, tímalengd þátttöku, 

umræður og vitund um hugmyndafræði sjálfboðaliðasamtakanna hefur mikið að segja 

um hvort þátttakan skilar ungmennunum persónulegum og samfélagslegum árangri 

(t.d. Lakin og Mahoney, 2006; Larson o.fl., 2005; Reinders og Youniss, 2006). Þá 

sýna rannsóknir að bein samskipti sjálfboðaliða við þann sem nýtur hjálpar hafa 

mikið að segja um það hversu persónulega þýðingu sjálfboðaliðastarfið hefur fyrir 

viðkomandi (t.d. Shumer, 2005). Loks er hlutverk leiðbeinanda í starfinu mikilvægt 

við að leiða umræður og stýra verkefnum (t.d. Boyle-Baise og Langford, 2004 og 

Shumer, 2005). Mikilvægt er að sjálfboðaliðafélög hugi vel að þessum þáttum í vinnu 

með ungmennum.  

Það sem kom á óvart í rannsókninni var hversu mótuð markmið ungmennin höfðu 

í starfinu og einnig hversu sterkt þau tengdu ýmis gildi við þátttöku sína í 

sjálfboðaliðastarfi. Þá var mjög ánægjulegt að sjá að ungmennin sjálf kölluðu eftir 

meiri umræðu í sjálfboðaliðastarfinu um markmið og gildi tengd því.  

Styrkleiki rannsóknarinnar felst í þeim nýmælum að gögnin voru 

efnisflokkagreind og þemagreind innan efnisflokka. Slík nálgun ætti að geta gefið 

góða mynd af sýn þessara ungmenna. Styrkleiki rannsóknar felst einnig í því að 

ungmennin sem rætt var við starfa á mismunandi sviðum við sjálfboðaliðastörf og 

víkkar það sjónarhorn á viðfangsefnið. Þá skal nefnt að í rannsókninni var í fyrsta 

sinn hér á landi lögð fyrir samkenndarmælingin Basic Empathy Scale og gefur það 

rannsókninni aukið vægi að geta tengt niðurstöður þátttakenda úr þeirri mælingu við 

eigindlegar niðurstöður úr viðtölum sem lúta að samkennd þátttakenda. 

Takmarkanir rannsóknar felast í því að um er að ræða sex einstaklinga og því er 

ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum yfir á heildina. Þá eru niðurstöður byggðar á 

sýn viðmælenda um eigið sjálfboðaliðastarf og ekki var leitað eftir sýn annarra á starf 
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þeirra til samanburðar. Þar sem einstaklingar eru misjafnlega vel í stakk búnir til að 

lýsa reynslu sinni og sýn getur þessi þáttur verið takmarkandi. 
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Næstu skref 

Af mörgu er að taka þegar litið er til framtíðarrannsókna á þessu sviði. Til dæmis 

væri það verðugt verkefni að nota blandaða aðferðafræði (megindlega og eigindlega) 

við rannsókn á borgaravitund ungmenna á Íslandi með áherslu á sjálfboðaliðastörf 

þeirra. Slík rannsókn gæti varpað ljósi á almennt mynstur borgaralegrar þekkingar og 

borgaralegrar þátttöku ungmenna á Íslandi en jafnframt einstaklingsmynstur. 

Mikilsvert væri að kanna þar sérstaklega markmið og gildi ungmennanna.  

Þá væri áhugavert rannsóknarefni að skoða uppbyggingu sjálfboðaliðastarfs ungs 

fólks á Íslandi með það fyrir augum að greina hvað mætti gera betur til að kalla fram 

sem mestar þroskaframfarir hjá ungmennum. Einnig væri athyglisvert að tengja 

tengslakenninguna (e. attachment theory) við uppbyggingu sjálfboðaliðastarfs 

ungmenna og leggja áherslu á að skoða hlutverk leiðbeinenda í sjálfboðaliðastarfinu 

við að skapa umhyggjusamt samband við ungmennin. Slík tengsl eru samkvæmt 

tengslakenningunni talin efla hæfni barna og ungmenna til að vera hjálpleg og 

bregðast vel við ákveðnum aðstæðum (Bretherton, 1992).  

Þemað um að ungmennin vilji miðla þekkingu sinni og reynslu er mjög 

athyglisvert. Ef litið er til áhættuhegðunar þá væri það verðugt verkefni að kanna 

hvort þátttaka ungmenna sem hafa einhverja þroskavekjandi reynslu eða þekkingu að 

baki geti auðgað starf sjálfboðaliðasamtakanna en einnig hvort slík þátttaka geti 

styrkt einstaklinga sem hafa glímt við persónulegar áskoranir.  

Þá vekur athygli að lítið er um rannsóknir á sjálfboðaliðastarfi ungs fólks innan 

við tvítugt og væri þörf á að bæta þar úr. 

Loks væri áhugavert að gera langtímarannsókn á þroskaframförum ungmenna 

sem taka þátt í sjálfboðaliðastarfi og beina sjónum að því hvernig borgaraleg þátttaka 

þeirra breytist. Einnig hvort fram komi framfarir bæði hjá þeim sem voru vel staddir 

fyrir þátttöku og hinum sem stóðu frekar höllum fæti. 
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Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar er að kalla eftir sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf sitt og 

setja þá sýn í fræðilegt samhengi í umbótaskyni. Þessi nálgun, að leita eftir sýn 

ungmenna, er liður í því að kanna hvernig helst megi skipuleggja sjálfboðaliðastarf 

þannig að ungmenni laðist til þátttöku og að hún skili bæði samfélagslegum ávinningi 

og persónulegum ávinningi og þroska fyrir ungmennin. 

Viðfangsefnið er afar brýnt í íslensku samfélagi. Skipuleg þátttaka ungmenna 

innan við tvítugt í sjálfboðaliðastarfi hefur lítt verið könnuð hér á landi. Vísir er þó 

kominn að meiri umræðu um mikilvægi þessa þáttar í skólastarfi og víðar í 

samfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 2007; 2. gr. grunnskólalaga nr. 9/2008; 2. gr. 

framhaldsskólalaga nr. 92/2008).  

Sýn ungmennanna í þessari rannsókn bendir til þess að sjálfboðaliðastarf geti 

verið öflugur vettvangur fyrir ungt fólk til að rækta borgaravitund sína, hjálpsemi og 

umbótavilja, en jafnframt til þess að styrkja sig sem einstaklinga, bæði gildi sín og 

ýmsa hæfnisþætti, ungmennunum sjálfum og samfélaginu öllu til heilla. Því er 

aðkallandi að nærumhverfi ungmenna hvetji þau til þátttöku og að skapaður sé 

aðgengilegur vettvangur fyrir ungt fólk til sjálfboðaliðastarfa. Þá þurfa þeir sem móta 

stefnu í málefnum ungmenna að horfa til sjálfboðaliðastarfa í ríkara mæli. Jafnframt 

er mikilvægt að huga að uppbyggingu sjálfboðaliðastarfsins svo að kalla megi fram 

allt það besta sem starfið hefur upp á að bjóða fyrir einstaklinginn og samfélagið. Eða 

eins og eitt ungmennanna sagði: „Fyrir utan hvað þetta er gefandi fyrir mann sjálfan 

þá er maður að hjálpa öðrum.“  

 

Ég gef Móður Theresu lokaorðið: 

 

Okkur sjálfum finnst það sem við gerum aðeins dropi í hafið, 

en hafið væri smærra ef þann dropa vantaði. 
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