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1.  Inngangur 

 

Öll verkefni eiga sér einhvern upphafspunkt þar sem hugmyndin fæðist, 

hugmynd sem venjulega tekur miklum breytingum.  Það má með sanni segja 

um þessa ritgerð.  Fyrstu hugmyndir mínar fæddust og mótuðust á 

Unglingageðdeild BUGL þar sem ég starfaði sem ráðgjafi.  Ég hafði lengið 

unnið með börnum og unglingum í starfi KFUM og KFUK og 

Þjóðkirkjunnar þegar ég byrjaði á BUGL og það var eins og nýr heimur hafi 

mætt mér, heimur sem ég hélt að væri ekki til, allavega ekki hér á Íslandi.  

Þegar ég fór svo aftur til starfa hjá kirkjunni sem æskulýðsfulltrúi 

Hjallakirkju sá ég að sjálfsögðu að þessir unglingar sem þurftu mikla aðstoð 

voru líka í kirkjunni.  Það þurfti einfaldlega að hafa augun opin.  Hvað getur 

kirkjan gert fyrir þessa unglinga var því sú spurning sem lagt var af stað 

með. 

Hugsunin í upphafi var því sú að skrifa ritgerð sem fjallaði um sálgæslu 

með unglingum sem kljást við erfið vandamál, geðsjúkdóma, hafa lent í 

ofbeldi eða misnota áfengi svo dæmi séu tekin.  Áherslan færðist svo yfir á 

breitt svið og vil ég túlka sálgæslu hér í breiðara samhengi, fjalla um 

hvernig við mætum unglingum í starfinu með hinn kristna kærleika.  

Meginefni ritgerðarinnar er því það sem ég kýs að kalla óformlega sálgæslu. 

Í upphafi geri ég grein fyrir kristinni sálgæslu, upphafi hennar og helstu 

módelum sem dregin hafa verið upp.  Því næst fjalla ég um unglingsárin, trú 

og gildismat unglinga og hvaða vandamál það eru sem mæta unglingum í 

dag.  Þetta er sá kafli ritgerðarinnar sem byggir hvað minnst á guðfræði en 

sækir í aðrar fræðigreinar, þá sérstaklega sálfræði.  Umfjöllunin þar er 

hugsuð sem inngangur að guðfræðilegri útleggingu á sálgæslu.  Þar á eftir 

kemur umfjöllun um æskulýðsstarf og skilgreining á sálgæslu í 

æskulýðstarfi.  Þar er að finna greiningu og umfjöllun á óformlegri sálgæslu  

Þrátt fyrir að óformlega sálgæsla sé mikilvægasti þáttur sálgæslu með 

unglingum er alltaf einhver hluti þeirra sem þarf á meiri aðstoð að halda, þá 

komum við að formlegri sálgæslu en lokaþáttur ritgerðarinnar fjallar um 
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hana, aðferðir til að nota í vinnu með unglingum og hvernig viðtölunum er 

stjórnað. 

Almennt nota ég hugtakið sálgætir er ég vísa til þeirra sem vinna með 

unglingum í sálgæslu.  Að mínum dómi er þetta lýsandi hugtak fyrir 

verkefni sálgæslunnar með unglingum, sálgætir er ekki sá sem þekkir öll tár 

og læknar öll sár heldur sá sem gætir að og ber umhyggju fyrir 

skjólstæðingum sínum. Á stöku stað vísa ég hins vegar beint til starfsheita, 

ef það á betur við, það eru prestar, djáknar og æskulýðsfulltrúar.  

Megin spurningin er ennþá hvernig kirkjan á að hlúa að þeim unglingum 

sem sækja starf hjá henni, bæði fermingarfræðslu og æskulýðsstarf.  Ég set 

fram guðfræðilega greiningu á þörfinni og legg fram kenningu um hvernig 

best sé að stunda sálgæslu.  Markmiðið er að skrifa hagnýta ritgerð sem nýst 

getur í æskulýðsstarfi kirkjunnar og vona ég að það hafi tekist. 


