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Ágrip
Tækifæri til menntunar liggja víða. Í þessari rannsókn verður vettvangur sjálfboðastarfs
kannaður með nám og menntun framhaldsskólanema í huga. Rannsóknir benda til þess að
persónulegur ávinningur ungmenna af því að taka þátt í sjálfboðastarfi tengist ýmsum
atriðum sem falla undir lögbundið hlutverk íslenskra framhaldsskóla. Safnað var saman
hugmyndum nemenda um hlutverk íslenskra framhaldsskóla í sjálfboðaliðamenningu
ungmenna, með hliðsjón af lögbundnu hlutverki framhaldsskóla. Gagnaöflun fór fram í
fjórum lotum þar sem könnun var lögð fyrir 81 ungmenni á aldrinum 16-22 ára og rætt var
nánar við 8 17-20 ára framhaldsskólanema. Niðurstöður benda til þess að vettvangur
sjálfboðastarfa sé mikilvægur vettvangur menntunar og falli vel að þeim markmiðum sem
heyra undir lögbundið hlutverk framhaldsskóla. Það er því mikið umhugsunarefni hvers
vegna hann sé ekki betur tengdur skólastarfinu. Þá styðja niðurstöður við ýmsar erlendar
rannsóknir um viðfangsefni sjálfboðaliða, m.a. óbeinar aðgangshindranir að þátttöku í
sjálfboðastarfi. Að lokum má finna tillögur þátttakenda og erlendra rannsóknarniðurstaðna
um hvernig framhaldsskólar gætu hvatt nemendur til þátttöku í sjálfboðastarfi og minnkað
óbeinar aðgangshindranir.
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Marta Magnúsdóttir
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1

Inngangur

Stöðug og talsvert hávær krafa er gerð um öflugt menntakerfi sem býður nám við hæfi
hvers og eins. Slíkt kerfi hlýtur að vera fólgið í því að allt samfélagið standi saman að
menntun og viðurkenni að skólinn gegni lykilhlutverki og komist ekki langt áfram án þess
að aðrar einingar samfélagsins, stórar sem smáar, fylgi með í sömu átt. Ráðuneyti menntaog menningarmála slær þennan tón og bendir meðal annars á að menntun fari ekki aðeins
fram í skólum:
Í skipulagi og viðfangsefnum skólastarfsins og í starfsháttum skólanna skal lögð rækt
við námsumhverfi og samskipti sem stuðla að almennri menntun. Almenn menntun
er grundvöllur starfsmenntunar og annarrar sértækrar menntunar. Nám og
menntun á sér stað víðar en í skólum. Menntun er ævilangt ferli. Mikilvægt er að
skólarnir styðji við námshvöt nemenda sinna, rækti námsgleði og vinnuanda og
stuðli þannig að menntun þeirra. (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011)
Ljóst er að hlutverk framhaldsskóla er umfangsmikið og vandasamt. Stöðug þróun
menntakerfisins er nauðsynleg til að halda í við samfélagsþróun og menningu, meðal
annars til þess að ná til ólíkra einstaklinga, styðja við námshvöt, rækta námsgleði þeirra og
vinnuanda. Vettvangur til náms og menntunar er víða og dæmi um slíkan vettvang fyrir
utan skólann er þátttaka í sjálfboðastarfi.
Hugsanlega er þátttaka ungmenna í sjálfboðastarfi vannýtt tækifæri fyrir íslenskt
menntakerfi og því er ástæða til að skoða betur tengslin milli hlutverks
framhaldsskólamenntunar á Íslandi og þátttöku framhaldsskólanema í skipulögðu
sjálfboðastarfi. Áhugavert væri að vita hvort ávinningur væri af því ef framhaldsskólar og
tækifæri í skipulögðu sjálfboðastarfi væru tengd saman, þ.e. með það markmið að auðvelda
framhaldsskólum að sinna umfangsmiklu og vandasömu hlutverki sínu. Rétt er að benda á
að skilgreining á hugtakinu „ungmenni“ virðist nokkuð á reiki en í þessu verki verður miðað
við að ungmenni sé fólk á aldrinum 16-22 ára.
Í þessari rannsóknarritgerð verður leitast við að varpa ljósi á hvert hlutverk
framhaldsskóla er í sjálfboðaliðamenningu ungmenna á Íslandi og hvort og þá hvernig
framhaldsskólarnir gætu nýtt sér þátttöku í sjálfboðastarfi til að standa betur undir
lögbundnu hlutverki sínu.
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2

Sjálfboðastarf

2.1 Hvað er sjálfboðastarf ungmenna á Íslandi?
Sjálfboðastarf og sjálfboðaliðar hefur verið skilgreint með ýmsum hætti. Ein þeirra er sú að
sjálfboðastarf sé ólaunað og feli í sér frjálst val á verkefnum, á sér stað innan ákveðins
skipulags og almannaheill á að njóta góðs af (Cnaan, Handy og Wandssworth, 1996).
Viðkomandi tekur þátt án þess að búast við að fá fjárhagslega umbun eða annarskonar
endurgjald og oft eru sjálfboðastörf unnin á vegum skipulagðra félagasamtaka í kringum
ákveðinn málstað eða þjónustu við fólk (Snyder og Omoto, 2008).
Þar sem starfsemi opinbera geirans og einkageirans sleppir, er margvíslegt starf
unnið af frjálsum félagasamtökum og sjálfseignarstofnunum. Tilgangur og markmið þeirra
er að vinna að bættu samfélagi og eru viðfangsefnin jafn ólík og þau eru mörg. Einu nafni
hefur slík starfsemi og þeir aðilar sem henni sinna verið nefnd þriðji geirinn, með vísun til
þess að opinberi geirinn og einkageirinn séu fyrsti og annar geiri. Alla jafna er mikið lýðræði
innan frjálsra félagasamtaka og hafa þau marga kosti sem teljast oft til galla stórra
regluveldisstofnana, til dæmis sveigjanleika í starfsemi og verkferlum. Nálgun þeirra og
regluverk er frábrugðið því sem gerist í einka- og opinbera geiranum og því geta samtökin
oft fundið nýjar lausnir við ýmsum samfélagslegum vandamálum. Þriðji geirinn er því
gagnlegur þegar kemur að þjónustu og vinnu við að standa vörð um hagsmuni og réttindi
ýmissa hópa eða því að búa til ný og betri þjónustuúrræði. Þar að auki skapa frjáls
félagasamtök vettvang fyrir almenning þar sem unnt er að tengja fólk saman um tiltekin
málefni og tækifæri gefst til að vera virkur þátttakandi í lýðræðisþjóðfélagi. Dæmi um
málefni sem sjálfboðastörf á Íslandi snúast um eru æskulýðsstörf, íþróttastarf, starf
hagsmunabaráttuhópa, góðgerðar- og líknarfélaga, hjálparsamtaka, björgunar- eða
slysavarnafélaga, starf trúfélaga, stjórnmálaflokka eða -samtaka, starf á vettvangi
verkalýðsfélaga/stéttarfélaga, listir og menningarmál, starf á vegum samtaka sjúklinga og
aðstandenda, friðarboðskap, mannréttindamál, þróunarhjálp, umverfis- og náttúruvernd
(Steinunn Hrafnsdóttir, 2006).
Þar með er þó ekki öll sagan sögð, sjálfboðastörf eru jafn ólík og þau eru mörg og
markmið þeirra þjóna mismunandi hópum og málefnum. Þar að auki gefur fólk tíma sinn í
þágu fyrrgreindra málefna á mjög ólíkum forsendum. Ein leið til að flokka sjálfboðaliða
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nánar er að benda á að hverfafélag er til dæmis líklegt til að laða að sjálfboðaliða sem vilja
bæta eigin lífsgæði, til dæmis með því að auka virði húseigna sinna á meðan aðrir hópar
gætu frekar dregið að sér sjálfboðaliða sem vilja standa að forvörnum vegna almannaheilla
(Chinman og Wandersman, 1999). Sumir gegna sjálfboðastarfi af fúsum og frjálsum vilja,
aðrir vegna eigin hagsmuna og enn aðrir eru að einhverju leyti neyddir til þess, til dæmis
vegna þess að þau eða aðstandandi þeirra fæddist með fötlun eða hlaut örorku síðar á
lífsleiðinni.
Sameinuðu þjóðirnar tileinkuðu árið 2001 sjálfboðastörfum (United Nations, 2001)
og það ár voru lagðir fram 4 flokkar á sjálfboðastörfum, gagnkvæm aðstoð og sjálfshjálp,
góðgerðarstarf og félagsleg þjónusta, þátttaka í pólitísku eða stjórnunarstarfi og málsvara
og baráttuhlutverk (Smith, 2000). Skilgreining á sjálfboðastarfi í fræðasamfélaginu í dag er
nokkuð víð, ekki virðist vera eining um hvar sjálfboðastarf hefst og hvar því lýkur þó tilraunir
hafi verið gerðar til þess að skilgreina það betur (Cnaan o.fl., 1996). Til dæmis er ekki ljóst
hvort ein gerð af sjálfboðastarfi sé viðurkenndari en önnur og hvar siðferðislegi ramminn
liggur. Ekki virðist vera raunverulegur greinarmunur gerður á hvort sjálfboðaliði sem fylgir
hverskonar öfgastefnum í einlægri trú um að starfið sé unnið til almannaheilla, jafnvel á
vettvangi stríðsátaka, falli undir sama hatt og sjálfboðaliði sem starfar hjá samtökum sem
sannað er að hafi jákvæð áhrif á almannaheill. Færa má rök fyrir því að þó sú skilgreining
sem minnst er á í upphafi þessa kafla sé of víð sé hún hins vegar einnig útilokandi þar sem
ekki er tekið tillit til allra þátta. Gott dæmi um það er að ömmur og afar, sem gefa mjög
mikinn tíma til umönnunar barnabarna sinna, eru ekki skilgreind sem sjálfboðaliðar vegna
fjölskyldutengsla. Sumir hafa þó flokkað þau undir kvadda sjálfboðaliða (e. drafted
volunteers) (Bulanda og Jendrek, 2014).
Hægt er að velta fyrir sér hvað sé átt við í skilgreiningunni þegar sagt er að
sjálfboðastarf eigi sér stað innan ákveðins skipulags. Hugvekja um það er til dæmis sú hvort
að einstaklingur sem plokkar rusl á víðavangi á eigin vegum sé jafnmikill sjálfboðaliði og sá
sem mætir reglulega á fyrirfram auglýstum tíma til að taka þátt í fjölmennu plokki á vegum
umhverfisverndarsamtaka og hvort sá sem safnar undirskriftum sé sjálfboðaliði en ekki sá
sem ritar nafn sitt á listann. Þessi ritgerð mun ekki reyna að endurskilgreina hugtakið
sjálfboðastarf en færa má rök fyrir því að ástæða sé til að skerpa á skilgreiningu þess. Í
heimildum um viðfangsefni sjálfboðaliða var ekki lagt mikið upp úr skilgreiningu hugtaksins
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og því er afmörkun þess fremur óljós. Rannsakandi sér því ekki aðra kosti í stöðunni en að
hér eftir verði hugtökin sjálfboðastarf og sjálfboðaliði notað samkvæmt fyrstu efnisgrein
þessa kafla, þrátt fyrir annmarka þeirrar skilgreiningar.
Þátttaka í sjálfboðastarfi hefur síðastliðin ár þróast úr því að vera nær eingöngu
fólgin í því að fólk gerist almennir sjálfboðaliðar til langs tíma í sömu félagasamtökum yfir í
það að fólk kýs að vera í skemmri tíma eða í tímabundnu sjálfboðastarfi. Þessi þróun er
einna mest áberandi hjá yngri kynslóðunum og má jafnvel skilgreina þau sem
tækifærissinnaða sjálfboðaliða. Sveigjanleiki er lykilatriði, sé markmiðið að efla þátttöku
ungmenna og námsmanna í skipulögðu sjálfboðastarfi. Fólk sækist eftir að taka þátt í
tímabundnum upplifunum sem fullnægir áhuga þess á réttum tímapunkti í lífinu. Má því
segja að í dag séu sjálfboðaliðar fjölbreyttari hópur að því leytinu til að í honum er fólk sem
er skuldbundið samtökunum til lengri tíma, fólk sem kemur af og til þegar þörf er á en einnig
fólk sem stoppar stutt í afmörkuðum verkefnum. Sjálfboðavinna er því mjög breytileg eftir
einstaklingum þó allir líti réttilega á sig sem sjálfboðaliða (Hustinx, Haski-Leventhal og
Handy, 2008).

2.2 Ungmenni og sjálfboðastörf
Þátttöku í sjálfboðastarfi hefur oft verið lýst sem einhverskonar töfralausn við óvirkni ungs
fólks í samfélagi sínu. Það kemur til vegna þess að með þátttökunni getur ungt fólk öðlast
færni í borgaralegri virkni og þekkingu og félagslegri tengslamyndun og eflt meðvitund um
borgaralega skyldu sína og trú á eigin færni og getu (e. self-efficacy) (Eley, 2001). Ýmsar
rannsóknir hafa verið gerðar um þátttöku ungmenna í skipulögðu sjálfboðastarfi og gefa
þær vísbendingar um að jákvætt sé að stunda sjálfboðastarf. Þátttakan getur til að mynda
aukið námslega færni (e. academic development), ýmsa aðra hæfni einstaklingsins og
tilfinningu fyrir samfélagslegri ábyrgð hans sem samfélagsþegns. Þar að auki mælist jákvæð
fylgni milli þátttöku í sjálfboðastarfi og velgengni í atvinnulífinu að lokinni útskrift (Smith
o.fl.,2010). Rannsóknir á þátttöku í sjálfboðastarfi hafa auk þess leitt í ljós jákvæða fylgni
við fjölbreytt atriði í fari einstaklingsins, svo sem heilsu og vellíðan, stjórnmálaþátttöku,
tekjur, félagsauð og aðlögun á vinnumarkaðnum (Grizzle, 2015; Wilson, 2012). Engin þeirra
rannsókna sem til umfjöllunar er í þessu verki er langtímarannsókn því ekki tókst að finna
neina slíka um efnið þrátt fyrir mikla leit. Því ber að nefna að takmarkanir rannsóknanna
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eru allverulegar, sér í lagi vegna þess að ekki er tekið tillit til þess hverskonar manngerðir
stunda sjálfboðastörf. Því er ekki vitað hvort það er manngerðin sem skilar fólki þessum
jákvæða árangri eða sjálf þátttakan í sjálfboðastarfinu, þrátt fyrir að jákvæð fylgni sé
vissulega til staðar.
Sé horft á þátttöku sjálfboðaliða á efri árum hefur komið í ljós að einstaklingar sem
taka þátt í sjálfboðastarfi á meðan þeir eru einnig í skóla eru líklegri en aðrir til að stunda
sjálfboðastarf síðar á lífsleiðinni (Astin og Sax, 1998; Janoski, Musick og Wilson, 1998).
Margt bendir einnig til þess að með þátttöku í sjálfboðastarfi læri viðkomandi í leiðinni um
fleiri tækifæri í sjálfboðastarfi (Sundeen og Raskoff, 2000). Þó margt bendi til þess að
einstaklingur hafi persónulegan ávinning af þátttökunni er þörfin til þess að láta gott af sér
leiða áberandi. Til dæmis benda niðurstöður einnar rannsóknar til þess að helstu hvatar
breskra háskólanema til að stunda sjálfboðastarf séu þörfin fyrir að hjálpa til í samfélagi
sínu ásamt því að læra nýja hæfni, að gera eitthvað úr þörf sinni og hæfileikum og fá
tækifæri til að öðlast reynslu sem nýtist við að byggja upp frama (Smith o.fl., 2010).
Í raun er það svo að þátttökuleysi ungmenna í sjálfboðastarfi er tap allra, þar sem þriðji
geirinn og þar með samfélagið fer á mis við auðlindir og einstaklingurinn fer á mis við
tækifæri til að örva persónulegar framfarir sem nýtast bæði samfélaginu, eigin heilsu og
framtíðaratvinnu (Brodie o.fl., 2009; Handy o.fl., 2010; National Centre for Social Research,
2011).
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3

Markmið framhaldsskólamenntunar á Íslandi og sjálfboðastörf

3.1 Hlutverk framhaldsskóla á Íslandi
Í lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 segir svo í 2. gr.:
Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri
þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda nám við
hæfi. Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám.
Þeir skulu leitast við að efla færni nemenda í íslensku máli, bæði töluðu og rituðu, efla
siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi
nemenda, þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni
hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja til þekkingarleitar.
Framhaldsskólar sinna miðlun þekkingar og þjálfun nemenda þannig að þeir öðlist
færni til að gegna sérhæfðum störfum og hafi forsendur til að sækja sér frekari
menntun.
Í 21. gr. laga um framhaldsskóla segir að í aðalnámskrá framhaldsskóla, sem ráðherra setur,
sé meðal annars kveðið á um markmið skólastarfs á framhaldsskólastigi, hér eftir verður
fyrst og fremst lögð áhersla á 2 gr. Að einhverju leyti má greina samhljóm með því sem
fellur undir lögbundið hlutverk framhaldsskóla og því sem fram kemur í kafla 2.2. Þ.e. að
þátttaka í sjálfboðastarfi ýti hugsanlega undir ýmsa færni. Þá færni mætti hugsanlega tengja
við atriði sem falla undir hlutverk framhaldsskóla. Ástæða er til að kanna betur hvort
ávinningur af þátttöku ungmenna í sjálfboðastarfi falli að markmiðum náms í
framhaldsskóla. Ef svo er gætu íslenskir framhaldsskólar gegnt lykilhlutverki þegar kemur
að því að gera þátttöku í sjálfboðastörfum að sjálfsögðum, jákvæðum og jafnframt
eftirsóttum þætti í menningu og menntun ungmenna á Íslandi.

3.2 Hvernig tengist framhaldsskóli sjálfboðaliðamenningu ungmenna?
Hvorki fundust ritrýndar upplýsingar um menningu ungmenna á Íslandi almennt né
sjálfboðaliðamenningu. Í viðhorfskönnun sem gerð var meðal framhaldsskólanema árið
2002 voru spurningar sem féllu undir efnið „menningarheimur ungmenna“ allar tengdar
listum, svo sem aðsókn í leikhús, lestri bókmennta og svo framvegis (mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2001). Í rannsókn sem kannar stöðu og þróun meðal 16-20 ára
framhaldsskólanema er margt athugað en hvergi er spurt beint um þátttöku í
sjálfboðastarfi, en spurt er hvort þau taki þátt í skátastarfi, ungliðastarfi björgunarsveita
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og ungmennastarfi Rauða krossins og svara um 3% nemendanna því játandi (Hrefna
Pálsdóttir o.fl., 2017) en þátttaka í því starfi flokkast stundum en ekki alltaf sem
sjálfboðastarf.
Gagnlegt væri að afla marktækra upplýsinga um menningarheim ungmenna á
Íslandi með fjölbreyttari hætti. Vert er þó að benda á að unnið er að langtímarannsókn
undir heitinu „Heilsuhegðun ungra Íslendinga“. Erlingur Jóhannsson, einn aðstandenda
rannsóknarinnar, tók þannig til orða: „Menntunar- og félagslegt umhverfi ungmenna
hefur mikil áhrif á heilsufar þeirra. Þegar við skoðum hreyfi- og svefnvenjur ungs fólks þá
virðist t.d. skipta máli hvort þau velja fjölbrautaskóla eða framhaldsskóla með bekkjakerfi"
(Háskóli Íslands, 2018). Þessar niðurstöður gefa til kynna að ástæða sé til að kanna áhrif
framhaldsskóla á fleiri lífsvenjur ungmenna, til dæmis þátttöku í sjálfboðastarfi. Sé litið til
ungmenna sem eru utan skólakerfisins þá var framkvæmd rannsókn á félagslegri stöðu
16-20 ára ungmenna á Íslandi sem eru ekki í framhaldsskólanámi. Niðurstöður hennar
benda til þess að allt nám hafi jákvæð áhrif á félagslega stöðu ungmenna, hvort sem það
er nám í sérskólum á framhaldsstigi eða framhaldsskólum (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi
Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2009). Það væri
vert að kanna hvernig félagsleg staða ungmenna sem eru ekki í skóla en eru virkir
sjálfboðaliðar kæmi út í þessum samanburði.
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4

Fræðilegur bakgrunnur

4.1 Ástæður þátttöku ungmenna í sjálfboðastarfi
Þó sjálfboðastörf séu fjölbreytt og hafi margskonar þýðingu í samfélaginu þá virðist almennt
vera að hvati fyrir þátttöku fólks í sjálfboðastarfi sé vilji eða ósk um að láta gott af sér leiða
og hjálpa til, frekar en að græða sjálfur (Meier og Stutzer, 2006). Það er þó áberandi meðal
ungmenna að þó þau vilji láta gott af sér leiða virðast þau á sama tíma vera meðvituð um
hvaða kunnáttu þau geta hlotið í sjálfboðastarfinu sem nýtist þeim til framtíðar.
Vísbendingar eru um að ungmenni sem eru ekki sjálfboðaliðar leggi meira uppúr þeim
verðmætum sem áhrif þátttaka í sjálfboðastarfi gæti haft á atvinnuframa heldur en þau
sem eru nú þegar sjálfboðaliðar (Smith o.fl., 2010).

4.2 Algengar aðgangsleiðir og -hindranir þátttöku ungmenna í sjálfboðastarfi
Ýmsar vísbendingar eru til um hvers vegna sumir stunda sjálfboðastarf og aðrir ekki. En
hvað greinir á milli þessara tveggja hópa, hverjar eru helstu aðgangsleiðir og
aðgangshindranir sjálfboðastarfs? Hvernig væri hægt að fækka aðgangshindrunum og auka
aðgengi að sjálfboðastarfi fyrir fjölmennari og fjölbreyttari hóp ungmenna?
4.2.1 Helstu aðgangsleiðir
Í erlendri rannsókn um þátttöku 12-17 ára nemenda í sjálfboðastarfi kom fram að
algengasta leiðin til að læra um tækifæri í sjálfboðastarfi væri að einhver kæmi að máli við
þau og kynnti fyrir þeim tækifærin. Alls 40% ungmennanna kynntust tækifærum í
sjálfboðastarfi eftir að annar aðili spurði þau hvort þau væru áhugasöm og kynnti fyrir þeim
tækifæri. Spyrjandinn var líklegast vinur (44%), fjölskyldumeðlimur (31%) eða kennari
(25%). Næst algengasta leiðin til að kynnast tækifærum sjálfboðstarfs var í gegnum skóla
(40%). Tæplega 75% af þeim þátttakendum sem stunduðu sjálfboðastarf nú þegar sögðu
að skólinn þeirra hefði hvatt nemendur til samfélagsþjónustu í gegnum sjálfboðastarf og
um 20% sögðu að skólinn þeirra skyldaði nemendur til einhverskonar samfélagsþjónustu
(Sundeen og Raskoff, 2000). Þannig er alls ekki víst að auglýsingaherferðir séu
árangursríkasta leiðin til að fá fleiri til að gerast sjálfboðaliðar. Í rannsókninni kom í ljós að
auglýsingar í útvarpi, sjónvarpi eða prentuðum miðlum skiptu litlu máli þegar kom að því
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að tengja námsmennina við sjálfboðastörf en innan við 4% þátttakenda sögðust hafa áttað
sig á tækifærum í sjálfboðastarfi í gegnum auglýsingar (Sundeen og Raskoff, 2000).
4.2.2 Helstu aðgangshindranir
Atriði sem 12-17 ára nemendurnir nefndu gjarnan sem ástæður þess að þau stunda ekki
sjálfboðastarf eru tímaskortur, áhugaleysi, að enginn hafi beðið þau um að taka þátt í
sjálfboðastarfi, þau vissu ekki hvernig þau gætu byrjað í sjálfboðastarfi, þau telja aldur sinn
vera hindrun og þau nefna að skortur á samgöngumöguleikum haldi aftur af þeim við að
taka þátt. Foreldrar virðast vera mjög miklir áhrifavaldar þegar kemur að sjálfboðastarfi
barna sinna á efri táningsárum en merki eru um að börn foreldra sem sjálfir stunda
sjálfboðastarf séu mun líklegri en önnur til að hafa áhuga á að gerast sjálfboðaliðar.
Ungmenni í fámennari sveitarfélögum eru líklegri en önnur til að kynnast tækifærum í
sjálfboðastarfi í gegnum skólann en þrátt fyrir það eru þau líklegri en önnur til að vita ekki
hvernig þau eigi að gerast sjálfboðaliðar. Hugsanlega er það vegna þess að í fámennari
sveitarfélögum eru einsleitari tækifæri til sjálfboðastarfa (Sundeen og Raskoff, 2000). Í
íslenskri rannsókn kom þó fram að „Í öllum tilfellum eru íbúar landsbyggðarinnar líklegri en
íbúar höfuðborgarsvæðisins til þess að taka að sér sjálfboðastörf.“ (Steinunn Hrafnsdóttir,
Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Ómar H. Kristmundsson, 2014). Það er því líklegt að
hlutfallslega fleiri ungmenni á landsbyggðinni eigi foreldra sem stunda sjálfboðastarf heldur
en ungmenni á höfuðborgarsvæðinu.
Þar sem ungmenni eru gjarnan næm fyrir því hvernig þau birtast í augum jafnaldra
sinna er verðugt verkefni að reyna að skilja betur hvaða staðalímynd ungmenni tengja við
sjálfboðaliða og hvernig ungmenni tengja sjálfboðastörf við sjálfsímynd sína (Ho og
O´Donohoe, 2014). Rannsóknir hafa bent til þess að hvatar að baki þátttöku í sjálfboðastarfi
séu oft tengdir sjálfsvitund (Clary o.fl., 1998). Þá gæti neikvæð staðalímynd sjálfboðaliða
haft neikvæð áhrif á eftirsókn ungmenna í sjálfboðastörf og því er mikilvægt að markvisst
sé unnið að því að þátttaka í sjálfboðastarfi þyki eftirsóknarverð og jákvæð meðal
ungmenna (Ho og O´Donohoe, 2014).
Minnihlutahópar

upplifa

ýmsar

óbeinar

aðgangshindranir

í

þátttöku

í

sjálfboðastarfi. Það sýnir sig meðal annars í Danmörku, þar sem menntunarstig meðal 1630 ára sjálfboðaliða hefur hækkað á milli áranna 2004 og 2012. Raunar svo mikið að nú má
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greina einskonar menntunar-elítisma í sjálfboðaliðamenningu ungs fólks í Danmörku. Það
skapar óbeinar aðgangshindranir fyrir þá sem hafa lokið lægra menntunarstigi og skerðir
það því enn frekar þátttökumöguleika minnihlutahópa. Afleiðingin er sú að hugsjónastarfið
sem unnið er í sjálfboðaliðasamtökunum fer jafnvel að vinna gegn sjálfu sér (Bonnesen,
2018). Sjálfboðaliðar í skipulögðu sjálfboðastarfi fá fleiri tækifæri en þau sem ekki stunda
sjálfboðastarf til að undirbúa sig fyrir þátttöku í atvinnulífinu. Þær óbeinu aðgangshindranir
sem minnihlutahópar mæta geta því orðið til þess að auka ójöfnuð milli minnihlutahópa og
þeirra sem betur standa í samfélaginu, andstætt markmiðum flestra sjálfboðastarfa um að
bæta samfélagið (Bonnesen, 2018). Þó sjálfboðaliðasamtök reyni að ráða sjálfboðaliða úr
minnihlutahópum hafa þau ekki alltaf árangur sem erfiði. Niðurstaðan getur því jafnvel
orðið sú að sjálfboðaliðasamtök ýti undir enn fleiri óbeinar aðgangshindranir (Leventhal,
Meijs og Hustinx, 2010). Íslensk rannsókn hefur sýnt fram á tölfræðilega marktækt
samband er milli menntunar og sjálfboðastarfa þar sem í ljós kemur að háskólamenntaðir
eru líklegastir til að stunda sjálfboðastarf, að frátöldum sjálfboðastörfum hjá
velferðarfélögum, en háskólamenntaðir eru ekki líklegri en aðrir til að starfa við þau
(Steinunn Hrafnsdóttir, Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Ómar H. Kristmundsson, 2014).
Þessi þróun, sem greina má í Danmörku, vekur upp siðferðislegar spurningar um hvort ríki
og sveitarfélög eigi að halda áfram að veita háum fjárhæðum til samtaka í þriðja geiranum
án þess að gera kröfur um faglega mannauðsstýringu, sem væri til þess fallin að útrýma
hvers konar aðgangshindrunum fyrir minnihlutahópa.

4.3 Hlutverk framhaldsskóla í sjálfboðaliðamenningu ungmenna
4.3.1 Áhrif skólans á þátttöku nemenda í sjálfboðastarfi
Skólar leika óumdeilanlega stórt hlutverk í lífi nemenda sinna. Í bandarískri rannsókn kom
til að mynda fram að í framhaldsskóla einum í Los Angeles, sem skyldar nemendur sína ekki
til samfélagslegrar þjónustu, taldi þriðjungur nemenda sig upplifa hvatningu kennara eða
annars starfsfólks skólans til sjálfboðaframlags eða samfélagslegrar þjónustu. Þá voru
nemendur með hærri meðaleinkunn líklegri en þeir sem voru með lága meðaleinkunn til að
læra um tækifæri í sjálfboðastarfi í gegnum skólann. Hvað varðar búsetuform þá voru
nemendur úr fámennari sveitarfélögum líklegri en nemendur úr fjölmennari borgum til að
læra um tækifæri í sjálfboðastarfi í skólanum (Sundeen og Raskoff, 2000). Ekki liggja fyrir
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upplýsingar um hvers vegna jákvæð fylgni er milli námsárangurs og þess að læra um
tækifæri í sjálfboðastarfi í skólanum en ástæða er til að kanna það nánar til að sporna við
að nemendum sé mismunað.
4.3.2 Skólaumhverfi sem hvetur til þátttöku í sjálfboðastarfi
Sjálfboðastörf innan skóla geta verið upphafsreitur nemenda að þátttöku í sjálfboðastarfi
utan skólans (Smith o.fl., 2010) auk þess sem kennarar eru oft nefndir sem mikilvægt fólk í
lífi ungmenna og því er ástæða til að skólaumhverfið styðji markvisst við þátttöku
ungmennanna vegna þess að rannsóknir benda til þess að þegar 18-25 ára einstaklingar í
sjálfboðastarfi upplifa stuðning við þátttöku sína frá fólki sem er þeim mikilvægt hafi það
jákvæð áhrif á hve virk þau eru í sjálfboðastarfinu (Veludo-de-Oliveria, Pallister og Foxall,
2012). Í umræðuhluta þessarar rannsóknar verður nánar rætt um útfærslu á því hvernig
skólaumhverfi gæti hvatt til þátttöku í sjálfboðastarfi, samkvæmt því sem erlendar
rannsóknarniðurstöður leggja til.
Í eftirfarandi rannsókn verður því leitast við að varpa ljósi á hlutverk framhaldsskóla
í sjálfboðaliðamenningu ungmenna og hvort og þá hvernig framhaldsskólar geta nýtt sér
þátttöku í sjálfboðastarfi til að rækja enn betur lögbundið hlutverk sitt.
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5

Rannsókn

Tilgangur þessarar rannsóknar er fyrst og fremst að varpa ljósi á hlutverk framhaldsskóla í
sjálfboðaliðamenningu ungmenna útfrá sjónarhorni framhaldskólanemenda og með
hliðsjón af lögbundnu hlutverki framhaldsskóla. Rannsakað er hvernig nemendur upplifa
sjálfboðaliðamenningu ungmenna og hvort og þá hvernig þeir telja að framhaldsskólinn
þeirra gæti eflt sjálfboðaliðamenningu meðal ungmenna. Til að greina tengingu milli
framhaldsskólamenntunar og þátttöku í sjálfboðastarfi verður jafnframt gerður
samanburður á því sem þátttakan veitir fólki og þeirri menntun sem fellur undir lögbundið
hlutverk framhaldsskóla.
Margt er ókannað í málefnum sjálfboðastarfs á Íslandi og þá einkum hvað varðar
ungt fólk í sjálfboðastarfi. Í raun er málaflokkurinn svo gott sem óplægður akur hvað það
varðar en tilefni til rannsókna eru fjölmörg. Sé það vilji samfélagsins að hlúa að og efla
sjálfboðaliðamenningu hér á landi er áríðandi að það taki höndum saman við að þróa
menningu í kringum sjálfboðastarf, ekki síst meðal yngra fólks. Ætla má að fjármunir sem
ríkið ver í slíka uppbyggingu skili sér margfalt til baka með ýmsum hætti (Leventhal o.fl.,
2010). Til eru ýmsar erlendar rannsóknir um þátttöku ungmenna í sjálfboðastarfi og gefa
þær margvíslegar gagnlegar vísbendingar. Efnistök þessarar rannsóknar miða við að hægt
sé að notast við niðurstöður erlendra rannsókna þegar kemur að því að gera grein fyrir
atriðum sem snúa að þátttöku jafnt sem þátttökuleysi íslenskra ungmenna í sjálfboðastarfi.
Eðlilegt er að leita til ungmennanna sjálfra eftir hugmyndum til að varpa ljósi á
viðfangsefni rannsóknarinnar, þar sem þau eru mörg í framhaldsskóla og/eða í innsta hring
sjálfboðaliðamenningar ungmenna.
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6

Rannsóknaraðferðir

Markmið rannsóknarinnar er að kynnast afstöðu framhaldsskólanema til þátttöku í
sjálfboðastarfi og hugmyndum þeirra um hlutverk framhaldsskóla í sjálfboðaliðamenningu
ungmenna, með hliðsjón af lögbundnu hlutverki framhaldsskóla. Í því samhengi verða
skoðaðir þættir eins og hvatar að baki þátttöku í sjálfboðastarfi, virði sjálfboðastarfs fyrir
framhaldsskólanema, menning innan framhaldsskóla, ástæður þess að sumir eru í
sjálfboðastarfi en aðrir ekki og tækifæri í sjálfboðastarfi.
Rannsóknarsnið byggist á tilraun til að fá fyrstu hugmyndir um hug
framhaldsskólanemenda til að skerpa á efnistökum þessarar rannsóknar. Svör verða nýtt til
að endurmóta spurningar og þær verða nýttar til að fá hugmyndir úr aðeins stærri hóp en
myndi fást með viðtölum. Niðurstöður könnunar verða svo nýttar til að skerpa
umfjöllunarefni fyrir lokaskref rannsóknarinnar sem felst í að ræða ítarlega við nokkra
viðmælendur sem að auki munu taka þátt í spurningakönnun. Rannsóknin hefur þó öll
einkenni könnunar (e. explorative study) og mun því vonandi nýtast til að þróa tilgátur og
skapa grunn að haldbetri stærri rannsókn.

6.1 Gagnaöflun
Rannsóknin er framkvæmd á tímabilinu desember 2017 til mars 2018 í fjórum lotum þar
sem bæði eru tekin viðtöl við einstaklinga og lagður fram rafrænn spurningalisti til að fá
fjölþættari upplýsingar en hægt væri að fá ef aðeins annarri aðferðinni væri beitt.
Ákveðið var að framkvæma rannsóknina í fjórum lotum til að nýta svör þátttakenda
til að þróa rannsóknina áfram í átt að niðurstöðu sem myndi veita sem mikilvægastar
upplýsingar fyrir viðfangsefnið. Í svörum þátttakanda má gera ráð fyrir því að komi fram
nýjar upplýsingar sem rannsakandi hafði ekki séð fyrir og því er þróun á spurningum viðtala
mikilvægur þáttur rannsóknarinnar. Viðtölin í lotu 1 og svör viðmælenda í því viðtali veita
vísi að innihaldi í viðtölum í lotu tvö og svo framvegis.
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Framkvæmd gagnaöflunar er með eftirfarandi sniði:
Tafla 1. Skipulag viðtala.
Snið

Fjöldi
viðmælenda

Áhersluatriði og markmið

Lota 1

Viðtöl

3

Hvatning og gagnsemi: Mæla nemendur með sjálfboðastarf samhliða
framhaldsskólanámi og hvað læra þau í sjálfboðastarfinu sem nýtist þeim í
náminu?

Lota 2

Viðtöl

2

Hvatning, gagnsemi og sjónarmið framhaldsskólanema: Hvernig gætu
framhaldsskólar ýtt undir þátttöku í sjálfboðastarfi og hvað er það sem ungt
fólk sækist eftir í sjálfboðastarfi?

Lota 3

Könnun

81

Sjónarmið framhaldsskólanema: Núverandi staða, sjálfboðaliðamenning og
hvatar til þátttöku. Sjá viðauka 1.

Lota 4

Viðtöl

3

Merking niðurstaðna og hlutverk framhaldsskóla: Hvað er hægt að gera til að
efla þátttöku ungmenna í sjálfboðastarfi og hvetja til fagmennsku í þriðja
geiranum?

Í fyrstu og annarri lotu eru tekin þrjú einstaklingsviðtöl, samtals sex viðtöl. Í þriðju lotu er
lögð fyrir spurningakönnun á rafrænu formi. Í fjórðu og síðustu lotu eru tekin
einstaklingsviðtöl við þrjá aðila sem einnig hafa tekið þátt í spurningakönnuninni í lotu þrjú.
Spurningakönnunin er staðsett í þriðju lotu vegna þess að niðurstöður lotu eitt og tvö verða
nýttar til að spá um fyrir hvort staðlaði spurningalistinn muni veita rannsakanda upplýsingar
til að svara rannsóknarspurningunni eða ekki. Í fjórðu lotu verður stuðst við niðurstöður
megindlegu rannsóknarinnar til að fá upplýsingar sem þykja vanta til að geta varpað sem
bestu ljósi á viðfangsefni þessarar rannsóknar.
Viðtölin fara ýmist fram á kaffihúsi, bóksafni, í heimahúsi eða á Skype og lengd
þeirra er 40-60 mínútur. Við skráningu gagna er stuðst við hljóðupptöku með samþykki
þátttakenda. Stuðst er við fyrirfram ákveðnar spurningar og ef tilefni er til er viðmælandi
spurður frekar út í sum svör. Reynt er að hafa andrúmsloftið afslappað og gripið er til
óformlegs spjalls inn á milli. Efnið sem um ræðir er hvorki siðferðislegt álitamál né
trúnaðarmál, þátttakendum er frjálst að sleppa því að svara ákveðnum spurningum eða
hætta þátttöku. Forráðamenn gáfu leyfi fyrir þátttöku ólögráða einstaklinga í
viðtalskönnuninni. Þátttakendur í lotu eitt og tvö eru valdir með það í huga að þeir væru
framhaldsskólanemar sem stunduðu skipulagt sjálfboðastarf samhliða námi sínu.
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Rannsakandi þekkti til nokkurra viðmælenda en meirihluta þeirra þekkti hann ekki heldur
fékk ábendingar um.
Öll viðtöl eru einstaklingsviðtöl þar sem engir aðrir en rannsakandi og viðmælandi
hverju sinni tóku þátt. Lota þrjú, spurningakönnunin, fór fram á netinu og var aðgengileg
öllum í gegnum vefslóð á vegum „Google forms“. Vefslóðinni var dreift á Facebook, bæði í
einkaskilaboðum og á veggjum í lokuðum hópum. Var henni dreift í hópum sem eru með
hátt hlutfall framhaldsskólanema, svo sem söluhópum framhaldsskólabóka. Þar að auki var
vefslóðinni dreift í lokaðan hóp eingöngu ætluðum konum, sem sennilega útskýrir
kynjahlutföllin. Þess utan var könnuninni dreift í skilaboðum til Facebook-síðna ýmissa
ungmennahreyfinga, í hópinn „Ungt fólk í félagasamtökum“ og í skilaboðum til almennra
framhaldsskólanema og þeir hvattir til að svara könnuninni og deila henni með öðrum
framhaldsskólanemum. Fyrir mistök var ekki fylgt eftir upplýsingum um hvar þátttakendur
sáu könnunina auglýsta og því er ekki vitað úr hvaða hópum þeir komu. Loks voru
nemendur, sem rannsakandi hafði í huga að ræða við í fjórðu og síðustu lotunni, beðnir um
að taka þátt í spurningakönnuninni.
Samtals voru þátttakendur 87. Þar af voru tekin viðtöl við átta nemendur á aldrinum
17-20 ára úr sex mismunandi framhaldsskólum og 81 einstaklingur á aldrinum 16-22 ára
tók þátt í spurningakönnuninni, þrír nemendur tóku bæði þátt í spurningakönnun og viðtali.
Sex viðmælendur viðtala úr samtals fimm skólum voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu og
tveir viðmælendur úr sama skóla voru búsettir í sitthvoru sveitarfélaginu úti á landi.
Nafnleynd ríkir í allri rannsókninni. Ekki er hægt að rekja svör til einstakra
þátttakenda. Í spurningakönnuninni var ekki óskað eftir neinum rekjanlegum
persónuupplýsingum um þátttakendur. Í niðurstöðum viðtala er búið að skipta um nafn á
einstaklingum og þá er ekki heldur greint frá heiti þeirra skóla sem þátttakendur stunduðu
nám við. Þau svör viðmælenda sem veittu sterkar persónugreinanlegar vísbendingar voru
ekki dregin orðrétt fram í niðurstöðum.

6.2 Úrvinnsla gagna
Unnið er úr gögnunum jafnt og þétt yfir rannsóknartímabilið. Eigin afstaða og ályktanir
rannsakanda byggjast einkum á gögnum sem aflað var við framkvæmd rannsóknarinnar en
litast að einhverju leyti af kunnáttu og reynslu úr námi í uppeldis- og menntunarfræði og
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viðskiptafræði við HÍ, námskeiði stjórnenda í þriðja geiranum við Háskólann í Reykjavík og
mikilli þátttöku í fjölbreyttu sjálfboðastarfi undanfarinn áratug. Þótt rannsakandi telji að
þátttaka í sjálfboðastarfi samhliða framhaldsskólanámi hafi haft jákvæð áhrif á sig og sína
framhaldsskólagöngu, þá er hann mjög opinn fyrir því að kanna betur kosti og galla þessa
fyrirkomulags. Rannsakandi hefur gætt að því eins og framast er kostur að láta ekki skoðun
sína hafa áhrif á gagnaöflunina eða úrvinnslu gagnanna.
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7

Niðurstöður

Hér verður gert grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Eins og áður hefur komið fram
var rannsóknin framkvæmd í fjórum lotum en niðurstöður skiptast í þrjá kafla; innihald
lotu 1 og 2 er sambærilegt og falla þær lotur því undir sama kafla. Í viðtölum var lögð
áhersla á þrjú meginþemu; ástæður þátttöku og þátttökuleysi, þekkingarmiðlun og sköpun í sjálfboðastarfi og hlutverk framhaldsskóla í sjálfboðaliðamenningu ungmenna. Í
lotu 4 bættist að auki við eitt þema; sjálfboðaliðamenning meðal íslenskra ungmenna. Í
kafla 7.2. verður greint frá niðurstöðum viðtalsúrtaks 1 þar sem áhersla var lögð á að fá
upplýsingar um hvatningu að baki þátttöku í sjálfboðastarfi og þá gagnsemi sem
nemendur töldu sig hafa af þátttökunni. Í niðurstöðukafla 7.3 verður fjallað um
spurningakönnunina þar sem áhersla var á viðhorf og afstöðu ungmenna til þátttöku í
sjálfboðastarfi. Í niðurstöðukafla 7.4 um viðtalsúrtak 2 var lögð áhersla á með hvaða hætti
framhaldsskólar gætu beitt sér við að efla sjálfboðaliðamenningu meðal ungmenna á
Íslandi.

7.1 Viðtalsúrtak 1 – Hvatning og gagnsemi
Í fyrstu lotu var rætt einslega við Sæbjörgu, Kristján og Jóhann. Þau voru núverandi
sjálfboðaliðar líkt og allir aðrir viðmælendur viðtala. Reynsla þeirra úr sjálfboðastarfi
samhliða framhaldsskólanámi var í gegnum nemendafélag framhaldsskóla, skátastarf,
hverfafélag,

ungliðahreyfingu

stjórnmálaflokks

og

ungmennaráð

sveitarfélags.

Í annarri lotu var rætt við Sylvíu og Helgu. Þær höfðu hlotið sjálfboðareynslu í gegnum
ungmennadeildir tveggja mismunandi mannréttindasamtaka.
Bæði Helga og Sæbjörg lögðu stund á framhaldsnám í tónlist og tóku þátt í
áhugaverðum umræðum um hvort margvíslegt hliðarstarf tengt tónlistarnáminu mætti
flokka sem sjálfboðastarf.
7.1.1 Ástæður þátttöku og þátttökuleysis
Ungmennin voru spurð um meginástæðu þess að þau stunda sjálfboðastarf og nefndu öll
nema eitt að þau vildu gefa af sér til samfélagsins. Sylvía hikar ekki þegar hún svarar: „Ég er
í þessu klárlega til að bæta heiminn.” Jóhann hefur áhuga á stjórnmálum, er í
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ungliðahreyfingu stjórnmálaflokks og fleiru og hann segir: „Í hverfafélaginu fæ ég tækifæri
til að vinna fyrir mitt hverfi“. Sæbjörg er í stjórn nemendafélags og ástæðan var eftirfarandi:
„Ég vil leggja mitt af mörkum til að gera félagslífið í skólanum betra, ég fer ekki þangað [í
nemendafélagið] með það hugarfar að reyna að læra eitthvað, frekar að hjálpa og leggja
mitt af mörkum“. Sæbjörg er einnig í tónlistarnámi og kemur mun oftar fram en kennarinn
skyldar hana til því henni finnst svo gaman að fá fólk til að brosa vegna góðrar tónlistar.
Kristján er hins vegar á öðru máli og augljóst að hann hafði áður velt þessu fyrir sér því hann
svarar:
Ég er ekki að þessu til að láta gott af mér leiða, ég er í þessu til að fá reynslu sem ég get
nýtt mér í frama mínum. Ég veit það er ekki vinsælt að segja það, en þannig er það hjá
mér.
Hann segir að eitt sinn hefði hann sagt öðrum sjálfboðaliðum úr samtökunum sínum frá
sínum hvata fyrir þátttökunni þegar þau voru að undirbúa kynningu á starfseminni. Var
hann þá beðinn um að halda þessari afstöðu fyrir sig en ekki deila því á kynningunni sem
var ætluð almenningi. Önnur ástæða sem viðmælendurnir nefndu sem hvata fyrir þátttöku
sinni var að fá tækifæri til að læra af öðrum: „Þú lærir helling og kynnist helling af fólki,
heyrir mismunandi skoðanir og lærir af öðru fólki.“ segir Jóhann. Hann er þó einnig með
neikvæða reynslu af því að taka þátt í sjálfboðastarfi: „Þegar ég var í 10. bekk að ritstýra
heilu skólablaði, þetta var bara lagt á þig, enginn kennari eða eitthvað, þá tók þetta mjög
mikinn toll af mínum skólalærdóm.“ og Sæbjörg hefur einnig orð á því: „En þetta tekur tíma
af þeim verkefnum sem maður þarf að skila.“ Hún nefnir einnig að í starfinu væru þau oft
mjög óskipulögð, oft væru fundir boðaðir með mjög skömmum fyrirvara því nemendur
gerðu ráð fyrir að allir væru hvort eð er á svæðinu: „Ég er bara í miðjum tíma og þau senda
Facebook skilaboð um að sé fundur“ og fundir væru ómarkvissir. En bæði Jóhann og
Sæbjörg voru í sjálfboðastörfum á vegum nemendafélagsins í sínum skóla.
Helgu finnst leiðinlegt hvað sjálfboðaliðar í samtökunum hennar eru einsleitur
hópur og er ekki viss hvernig væri hægt að bæta það: „Það vantar fjölbreytileika, við erum
rosa mikið íslenskar stelpur sem eigum öruggt bakland, það væri miklu betra ef það væru
krakkar úr minnihlutahópum með okkur.“ Helga segir að það væri betra ef þau væru
fjölbreyttari hópur því ungmenni úr minnihlutahópum vissu hvað þau þyrftu til að lífið
þeirra yrði betra, frekar en að þær séu einar að berjast fyrir bættum mannréttindum þeirra
sem hafa það ekki jafn gott og þær.
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Þekking sem þátttakendur sóttust eftir með þátttöku sinni var margvísleg, Sæbjörg
leggur mikið upp úr mannlega þættinum, að læra að hlusta, vera þolinmóð, kynnast ólíku
fólki og vinna með því auk þess sem hún fær tækifæri til að þjálfa leiðtogahæfni sína: „...
svo er ég mjög stjórnsöm, mér finnst mjög gaman að stjórna.“ Vegna ábyrgðarstöðu sinnar
í nemendafélaginu veitir félagið Sæbjörgu umtalsverðan afslátt á ýmsa viðburði á vegum
félagsins. Aðspurð um hvort það skipti máli til að hún taki þátt segir Sæbjörg: „Nei, þetta
skiptir ekki mestu máli, alls ekki, en einhverju samt.“
Áhugasvið Sylvíu beinist að málefnum sem hún sinnir í sjálfboðastarfi sínu. Það sem hún
leitast við að græða sjálf á sjálfboðastarfi er: „...að auka þekkingu mína á mannréttindum,
siðfræði, tungumálum og stjórnunar- og leiðtogahæfni. Ég er líka gjaldkeri núna svo það er
ákveðinn lærdómur.”
Mikilvægi þess að sjálfboðastarfið væri skemmtilegt var áberandi. Jóhann líkir
starfinu við gefandi lífsstíl:
Þetta er áhugamál, skemmtilegt, skemmtilegt að lifa og hrærast í þessu og þetta
getur verið fræðandi. Mér finnst þetta gaman, mér finnst þetta skemmtilegt, mér
finnst gaman að tala og að tala við fólk, það er kannski ástæðan fyrir því að ég er í
þessu.
Þrátt fyrir að Kristján upplifir stundum svolítið álag þá segir hann: „Þetta er líka gaman, ég
fæ smá pásu frá alvörugefnu skólaumhverfi og stressi þegar ég er í sjálfboðastarfinu mínu
sem er skemmtilegt og fjörugt.“
Sæbjörg fór í stjórn nemendafélagsins á sínum tíma til að kynnast fólki sem hún
hefði annars ekki kynnst og hefur núna eignast marga vini. Helga var skýr í svörum þegar
hún sagði: „Maður þarf að hafa gaman að þessu“ og lauk viðtalinu með orðunum:
„Sjálfboðastarf er bara geggjað.“ Um ástæður þess að fleiri ungmenni séu ekki
sjálfboðaliðar segir Sylvía: „Ég held fólk taki ekki þátt því það er ekki nógu sýnilegt, enginn
hefur beðið þau um að taka þátt.“
7.1.2 Þekkingarmiðlun og þekkingarsköpun í sjálfboðastarfi
Viðmælendur voru ekki í nokkrum vafa um að þau öðluðust færni í sjálfboðastarfinu sem
nýttist þeim í náminu en áttu misauðvelt með að koma því í orð hvaða kunnátta það væri
nákvæmlega. Þegar kom að því að standa sig í skólanum og í sjálfboðastarfinu nefna mörg
þeirra þjálfun í tímastjórnun. „Ég lærði mikið um tímastjórnun, þetta var oft svolítið álag“
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sagði Kristján og Sæbjörg upplifði svipað: „Það bitnar stundum á náminu, maður hefur ekki
tíma en samt kennir þetta manni að skipuleggja sig þannig að maður er alltaf að læra
eitthvað.“ Jóhann er með sjónarhorn á álagið í sjálfboðastarfinu samanborið við það sem
fylgir launaðri atvinnu:
Í dag hef ég lært að stjórna þessu betur, í dag kann ég betur að velja og hafna, en
það kannski er líka kostur við sjálfboðastarfið, það er ekki skylda heldur er hægt að
velja og hafna.
Sylvía deilir sömu sýn og Jóhann: „Það er enginn rekinn fyrir að mæta ekki alltaf.“ Í svörum
þátttakenda kom fram að sjálfboðastörf þeirra voru oft nokkuð óskipulögð og álag sem
fylgdi þátttökunni væri mismikið og stundum óvænt og hélst það í hendur við það hversu
mikla ábyrgð þau báru í sínu sjálfboðastarfi.
Sæbjörg segir: „Ég held að maður læri mikið um samskipti“ og Jóhann talar um
gagnsemi þess að eiga í samskiptum við reynslumeira fólk: „Auðvitað lærirðu heilmargt í
sjálfboðastarfi. Ég hef líklega lært mikið af því að ræða við fólk sem er komið lengra í lífinu
en ég.“ Þá bendir Helga á þjálfun í samskiptum: „Ég er mjög þakklát fyrir reynsluna í að tala
fyrir framan aðra“ og Sylvía upplifir svipað en hún segir „við erum mikið að fræða aðra.“
Segir hún að þekkingarmiðlunin sé góð þjálfun í samskiptum. Samskipti á öðrum
tungumálum eru einnig til umfjöllunar og Helga nefnir að hún „... þurfi að nota flókin orð á
ensku þegar við förum á fundi til útlanda.“ Kristján segir einnig að hann hafi hlotið þjálfun í
tungumálum:
Ég held að tungumálafærni sé eitthvað sem þjálfast í sjálfboðastarfi, ég er búinn að
læra þýsku í 2 ár en ég hef ekkert notað það svo ég er ekki góður í þýsku, en enskan
mín hefur batnað mikið vegna þátttöku í sjálfboðastarfi. Að rita á íslensku hefur líka
verið hluti af sjálfboðastarfinu, skrifa allskonar og greinar og fleira. Ég hef ekki lært
mikið í stærðfræði og sögu og slíku í gegnum sjálfboðastarfið.
Sylvía telur að sjálfboðaliðar séu almennt fróðleiksfúsir og viljugir til að læra:
Ég held að flestir sem eru í sjálfboðastarfi leitist eftir því að fá meiri þjálfun og
fræðslu, maður hættir aldrei að læra í sjálfboðastarfinu. Ég held þau séu alltaf að
sækjast eftir meiri þjálfun og reynslu til að verða betri í sínu starfi.
7.1.3 Hlutverk framhaldsskóla í sjálfboðaliðamenningu ungmenna
Helga ræðir kosti þess að framhaldsskólar séu sveigjanlegir og telur umhverfi
fjölbrautaskóla henta betur þeim sem eru í ábyrgðarmiklu sjálfboðastarfi. Sjálf skipti hún
um skóla til að geta sinnt tónlistarnámi og sjálfboðastörfum betur:
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Mér fannst svo lítið svigrúm í gamla framhaldsskólanum mínum til að ákveða hvað
ég vildi gera, núna get ég til dæmis ákveðið að taka fjóra áfanga núna og sex áfanga
næst.
Þá segir Jóhann að þátttaka í sjálfboðastarfi þyrfti að vera tilkomin vegna einlægs áhuga
viðkomandi annars gæti það haft neikvæð áhrif á þátttöku annarra:
Það er erfitt þegar skólinn blandast inn í þetta því þeir þurfa alltaf að gefa einingar
til að fólk nenni þessu. Til dæmis umhverfisráð og fleiri ráð og nefndir í skólanum,
einhver sér að hann getur fengið einingu og sleppt við tíma í hverri viku til að mæta
á einhvern fund, geggjað, „sign me up“ bara, en þá koma margir sem hafa ekki
áhuga. Það er hundleiðinlegt að vera í sjálfboðastarfi með fólki sem er alltaf að beila
eða gerir ekki neitt.
Sæbjörg er í ábyrgðarhlutverki í nemendafélagi skólans og segir, án þess að velta því mikið
fyrir sér: „Ég held ég fái einingar fyrir þetta.“
Varðandi það hvað skólinn gæti gert til að efla sjálfboðaliðamenningu segir Kristján:
Það gæti verið hægt að bjóða upp á kennslu í einhverju sem maður þarfnast þegar
maður er í sjálfboðastarfinu. Ef ég hefði lært til dæmis um verkefnastjórnun í skóla
hefði ég getað nýtt það mikið í sjálfboðastarfinu.
Sylvía talar mikið um að sjálfboðastarf væri nánast ósýnilegt og fáir vissu raunverulega af
tækifærum í sjálfboðastörfum og telur hún að skólinn gæti komið að því að bæta úr því:
Það vantar að fræða fólk um sjálfboðastarf og hjálpa ungu fólki að finna
sjálfboðastarf sem það hefur áhuga á. Um leið og það er áhugi er stórt skref komið.
Skólinn gæti kynnt betur möguleika. Það vantar bara kynningu á sjálfboðastarfi, því
þau er mörg og fjölbreytt. Ég held það sé eitthvað fyrir flesta hér á Íslandi.
Við framkvæmd og úrvinnslu viðtala fyrstu lotunnar var áberandi hve illa gekk að ræða
tengingu framhaldsskólanáms og þeirrar kunnáttu sem viðmælendur töldu sig hljóta í
gegnum sjálfboðastarfið. Umræðan fór yfirleitt í þá átt að ræða stærðfræði, tungumál og
fleira, þegar þau voru spurð hvort þátttakan í sjálfboðastarfinu hefði bein jákvæð áhrif á
námsframvindu þeirra. Niðurstaðan var yfirleitt sú að þau upplifðu ekki að þátttakan
skilaði sér í betri námsárangri í ákveðnum greinum. Þó var það einróma niðurstaða allra
viðmælenda að þau mæltu heilshugar með þátttöku í sjálfboðastarfi samhliða
framhaldsskólanámi.
Með þessi atriði í huga voru lögð drög að rafrænni spurningakönnun, en þá var
áherslum beint að öðrum þáttum menntun en hinum hefðbundnu bóknámsgreinum í
framhaldsskólum í dag. Spurningalistinn í annarri lotu var að mörgu leyti vísir að því sem
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svo varð rafræn spurningakönnun. Svör viðmælenda í lotu 2 voru nýtt til að gera
smávægilegar endurbætur á rafræna spurningalistanum.

7.2 Rafræn spurningakönnun – Sjónarmið framhaldsskólanema
Spurningakönnun var lögð fyrir á netinu og tók 81 aðili þátt (sjá kafla 6.1). Meginmarkmið
könnunarinnar var að safna saman hugmyndum nemenda um hvort þau teldu að skólinn
væri nú þegar að styðja við sjálfboðaliðamenningu og hvort skólinn ætti almennt að láta að
sér kveða í sjálfboðaliðamenningu ungmenna. Hvaða hvatar liggja að baki þátttöku
ungmenna í sjálfboðastarfi og hverjar séu algengar ástæður þess að sum ungmenni taka
ekki þátt í sjálfboðastarfi. Þá var spurt um áhuga þeirra á tveimur mismunandi leiðum sem
skólinn gæti farið til að styðja við sjálfboðaliðamenningu, önnur veitti einingar en hin ekki.
Kynjahlutföll þátttakenda voru mjög ójöfn eins og sjá má á mynd 1.
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Mynd 1. Kynjahlutföll: Þátttakendur könnunar voru spurðir um kyn.
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Mynd 2 sýnir að þátttakendur voru á aldrinum 16-22 ára og flestir þátttakendur voru á 19.
aldursári.
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Mynd 2. Aldursdreifing: Þátttakendur voru spurðir um fæðingarár sitt.
Rétt tæpur helmingur þátttakenda (47%) hefur stundað eitthvað sjálfboðastarf síðastliðna
þrjá mánuði. Af þeim sem hafa stundað sjálfboðastarf hafa flestir (31%) unnið yfir 15 tíma
á síðastliðnum þremur mánuðum. Næstflestir (11%) hafa unnið 5-15 tíma í sjálfboðastarfi
á tímabilinu en fæstir (5%) hafa unnið í 0-5 tíma á þessu tímabili (mynd 3).
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Klukkutímum varið í sjálfboðastarf síðastliðna 3 mánuði

Mynd 3. Þátttaka í sjálfboðastarfi síðastliðna 3 mánuði: Þátttakendur fengu þá
skilgreiningu að sjálfboðastarf væri launalaus vinna í þágu annarra en fjölskyldu
og vina.
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Spurt var hvort nemendum væru sammála því að í skólanum þeirra væru nemendur
markvisst hvattir til að taka þátt í sjálfboðastarfi. Miðað við tölur frá Hagstofu Íslands um
fjölda nemenda í einstökum framhaldsskólum árið 2016 var ákveðið að spyrja nemendur
hvort þeir væru í skóla með fleiri eða færri en 700 nemendum, en þar virðast mörkin liggja
milli þess hvort telja eigi skóla fjölmennan eða fámennan. Af þátttakendum voru 67%
nemendur í fjölmennum skóla og 27% voru í fámennum, en 6% þátttakenda sögðust ekki
vera í framhaldsskóla. Þegar svör tveggja hópa, annars vegar þeirra sem voru í skóla með
yfir 700 nemendum og hins vegar þeirra sem voru í skóla með færri en 700 nemendum voru
borin saman í mynd 4 komu fram áhugaverðar upplýsingar. En í báðum hópum voru flestir
ósammála fullyrðingunni eða sögðu hvorki né.
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Mynd 4. Í framhaldsskólanum mínum eru nemendur markvisst hvattir til að taka þátt í
sjálfboðastarfi: Svör tveggja hópa um hve sammála þau væru fyrrgreindri
fullyrðingu.
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Tafla 2 sýnir eftirtektarverðan áhuga þátttakenda á svo til öllum verkefnum á listanum. Ekki
er hægt að taka mark á nákvæmri röðun því ekkert atriði er með yfirgnæfandi hærra hlutfall
en það næsta á eftir. Hins vegar sögðu um 20% þátttakenda að þau væru frekar eða mjög
ósammála því að þau myndu vilja græða eftirtalin atriði: fjármálastjórnun, fjáraflanir og
samningagerð, læra fundarstjórnun og fundarsköp, aukið fjármálalæsi, þekking á helstu
bókhaldsstærðum og fjölmiðlun; greinaskrif, hönnun auglýsinga, umsjón með
samfélagsmiðlum o.s.frv. Enn og aftur ber að hafa í huga hvernig þátttakendur voru valdir.
Tafla 2. Hvað vilja nemendur fá út úr þátttöku í sjálfboðastarfi?
Mjög/frekar
sammála

Hvorki né

Mjög/frekar
ósammála

"What's in it for me?"/"Hvað græði ég á þessu?"
Hvað myndir þú vilja græða á þátttöku í sjálfboðastarfi?

95%

1%

2%

Tækifæri til að bæta heiminn

94%

1%

4%

Færni í mannlegum samskiptum og framkomu

94%

1%

4%

Hjálpa til og láta gott af mér leiða í samfélaginu

93%

2%

4%

Skemmtun og góðar minningar

91%

1%

5%

Víkka sjóndeildarhringinn

91%

1%

6%

Kynnast nýju fólki og eignast vini, tilheyra félagsskap

90%

1%

7%

Aukið sjálfsöryggi og sjálfstraust

88%

1%

10%

Hagnýt ráð við verkefna- og viðburðastjórnun

88%

1%

10%

Fagleg og öguð vinnubrögð, skipulagshæfni og tímastjórnun

88%

1%

10%

Þjálfun í að miðla efni og fróðleik til annarra

88%

2%

7%

Efla siðferðisvitund mína

85%

4%

10%

Stjórnunar- og leiðtogahæfni

83%

5%

11%

Færni í mannauðsstjórnun sjálfboðaliða

82%

5%

12%

Þjálfun í tungumálum, íslensku, ensku o.fl.

80%

6%

12%

Þekking á lögum og réttarumhverfi félagasamtaka

80%

5%

12%

Reynsla í alþjóðasamskiptum

78%

5%

16%

Reynsla í markaðssetningu og öðrum markaðs- og auglýsingamálum

77%

4%

17%

Tækifæri til að nýta námsþekkingu úr skóla í nýjum aðstæðum

73%

6%

20%

Fjármálastjórnun, fjáraflanir og samningagerð

73%

6%

20%

Læra fundarstjórnun og fundarsköp

73%

11%

15%

Aukin líkamleg færni og þol

70%

7%

21%

Aukið fjármálalæsi, þekking á helstu bókhaldsstærðum

68%

11%

20%

Fjölmiðlun: skrifa greinar, hann auglýsingar, sjá um samfélagsmiðla o.fl.
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Í mynd 5 eru svör þátttakenda við tveimur spurningum borin saman. Spurningarnar voru í
eðli sínu mjög sambærilegar þó mistök hafi verið gerð við að orða sömu áherslur á
mismunandi hátt. En hér kemur í ljós að áfangi metinn til eininga er mun eftirsóknarverðari
í hugum þátttakendanna en hinn valkosturinn sem eru fyrirlestrar og vinnusmiðjur sem ekki
veita einingar. Samt sem áður er svörunin við einingalausa valkostinum nokkuð jákvæð.
Viðfangsefni beggja valkosta eru hagnýt atriði sem gætu nýst í sjálfboðastarfinu. Það er
athyglisvert að mjög fáir segja að þeir séu ólíklegir til að nýta sér þessa valkosti og enn færri
segja að þeir myndu ekki nýta sér þá.
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Mynd 5. Skipta einingar máli? Áfangi metinn til eininga eða vinnusmiðjur/fyrirlestrar án
eininga: Hve líklegir voru þátttakendur til að nýta sér tvo mismunandi kosti sem
framhaldsskólinn gæti boðið upp á til að styðja við sjálfboðaliðamenningu.
Meginmunurinn liggur í því að annar kosturinn veitir einingar en hinn ekki.

Við athugun á mynd 6 er eftirtektarvert að „þau vilja ekki skuldbinda sig“ er algengasta
ástæða þátttökuleysis í skipulögðu sjálfboðastarfi, að mati sjálfboðaliðanna, en
óalgengasta að mati þeirra sem eru ekki sjálfboðaliðar. Þá er ástæðan „enginn hefur beðið
þau um að taka þátt“ algengasta ástæðan að mati þeirra sem eru ekki sjálfboðaliðar. Þá
gera sjálfboðaliðarnir minna úr þeirri ástæðu að enginn hafi beðið þau um að taka þátt
heldur en þau sem eru ekki sjálfboðaliðar. Það eru þó fá svör sem greina að hæstu og
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lægstu súlur, en líklega er markverðast hér að ástæðan „enginn hefur beðið þau um að
taka þátt“ vegur hærra en ástæður sem tengjast áhuga, en hér líkt og annars staðar er
mikilvægt að varast oftúlkun. En fyrir utan svarið að fólk vilji ekki skuldbinda sig, þá má
tengja öll hin svörin skorti á upplýsingum um áhugaverða valkosti.
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Mynd 6. Ástæður þess að framhaldsskólanemar stunda ekki skipulagt sjálfboðastarf: Svör
tveggja hópa: Sjálfboðaliðar og ekki sjálfboðaliðar varpa fram hugmyndum sínum.

Mynd 7 gefur til kynna vísbendingar um að ólíklegasta ástæðan sé sú að þau hafi ekki
áhuga á að taka þátt í sjálfboðastarfi. Áhugavert er þó hve líklegt þau telja að þau hafi ekki
séð verkefni sem veki áhuga þeirra.
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Mynd 7. Þátttakendur voru beðnir að ímynda sér að eftir 3-5 ár væru þeir í námi en ekki
í neinu sjálfboðastarfi: Þátttakendur voru svo spurðir að því hverja þeir teldu
vera líklegustu ástæðuna fyrir þátttökuleysinu.
Mynd 8 greinir frá eftirtektarverðum upplýsingum um afstöðu þátttakenda. Lítill hluti
þátttakenda (17%) er frekar eða mjög sammála því að í skólanum þeirra séu nemendur
markvisst hvattir til að taka þátt í sjálfboðastarfi. En stór hluti (65%) er mjög eða frekar
sammála því að skólinn ætti að hvetja nemendur sína til að stunda sjálfboðastarf samhliða
námi, án þess að veita fyrir það einingar eða gera það að skyldu.
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Mynd 8. Hlutverk framhaldsskóla í sjálfboðaliðamenningu. Þátttakendur voru spurðir
tveggja spurninga, sem sneru að því hvort skólinn þeirra hvetti nemendur
markvisst til þátttöku í sjálfboðastarfi og hvort þau teldu að skólinn þeirra ætti að
hvetja nemendur til að stunda sjálfboðastarf samhliða námi.
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Þátttakendum var gefinn kostur á að koma áframfæri athugasemdum um viðfangsefnið í
lok könnunar. Alls bárust 18 athugasemdir, tvær þeirra voru stutt skilaboð til rannsakenda
sem tengdust ekki viðfangsefninu beint en allar hinar athugasemdirnar eru birtar í töflu 3.
Alls fjölluðu fimm athugasemdir um tíma eða öllu heldur skort á honum. Jafnmargar
athugasemdir fjölluðu um skort á upplýsingum um sjálfboðastörf. Aðrar athugasemdir fjalla
um önnur atriði, til dæmis búsetu, kynjahlutfall og álag. Allar athugasemdirnar benda á
atriði sem vert er að kanna nánar í samhengi við sjálfboðaliðamenningu ungmenna. Þá
bendir einn á að hann segist sjálfur ekki hafa áhuga á taka þátt í áfanga eða vinnusmiðjum
sem fjalla um viðfangsefni sjálfboðastarfs (mynd 5) vegna þess að hann sé þegar með
töluverða reynslu á sviði sjálfboðastarfa, en telur þó að slíkir valkostir gætu nýst öðrum.
Mögulegt er að fleiri reynslumiklir sjálfboðaliðar svari sömu spurningum neitandi af sömu
ástæðu. Ekki bárust aðrar ábendingar um hvers vegna þátttakendur svöruðu spurningum á
þann hátt sem raun var en slíkar upplýsingar hefðu verið gagnlegar við úrvinnslu
niðurstaðna. Þá má áætla að fjöldi athugasemda og innihald þeirra sé vísbending um að
margir þátttakendur eru áhugasamir um viðfangsefni rannsóknarinnar.
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Tafla 3. Skilaboð sem þátttakendur könnunar vildu koma á framfæri varðandi þátttöku
framhaldsskólanema í sjálfboðastarfi.
Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi
sjálfboðastarfsþátttöku framhaldsskólanema?
„Að fyrir hverja 24 tíma sem ég nota til að stunda skipulagt sjálfboðastarf ætti að vera gefin ein eining,
bara alveg eins og ætlast er til að fyrir hverja 24 tíma sem ég stunda stærðfræði fæ ég eina einingu. „
„Ég tel að heimanám og álag geti einnig leitt til að fólk telji sig ekki hafa tíma fyrir neitt meira utan
skóla.“
„Framhaldsskólanemar hafa oft ekki tíma fyrir sjálfboðaliðastarf þegar þau þurfa oft að vinna til að eiga
fyrir náminu.“
„Það er enginn aukatími eftir þegar skóli, vinna og heimavinna eru efst á listanum.“
„Margir nemendur hafa ekki tíma fyrir sjálfboðastarf þar sem þeir eru í skóla og vinnu.“
„Vantar svarmöguleika í spurninguna hér að ofan fyrir þá sem ekki hafa aðgang að sjálfboðastarfi eða
vita ekki um sjálboðastörf sem eru í boði.“
„Er í skóla úti á landi þar sem eru færri en 100 nemendur í dagskóla og það er ekki boðið upp á nein
sjálfboðaliðastörf í heimabæ mínum né einhverstaðar í kring.“
„Mér finnst vanta fleiri tækifæri til þess. Eða kannski vantar bara að auglýsa þau betur...“
„Sjálboðastarf er frekar ósýnilegt á framhaldsskólastigi.“
„Mér finnst sjálfboðastarf ekki vera kynnt nógu mikið fyrir framhaldsskólanemum og finnst vera þörf á
aukinni fræðslu frá sjálfboða- og félagssamtökum.“
„Bara að láta vaða að bjóða sig fram í sjálfboðavinnu. Það er gott fyrir mann sjálfan og aðra.“
„Myndi alltaf taka þátt í sjálfboðastarfi þrátt fyrir að ég sé í skóla. Sjálfboðastörf í þágu samfélagsins eru
mín áhugamál, mín „íþrótt“.“
„Ég held að flestir þeir framhaldsskólanemar sem stunda ekki skipulagt félagsstarf séu hræddir við það,
að þá vantar sjálfsöryggi eða upplifi sig ekki vera partur af einhverjum ákveðnum félagshópi og eigi þ.a.l.
ekki „rétt“ á að bjóða sig fram í eitthvað.“
„Margir hafa hreinlega ekki tíma til þess.“
„Jamm, það eru um 1/10 sjálfboðaliðum karlar sem er HRÆÐILEGT hlutfall,
væri áhugavert að rannsaka af hverju það er?“
„Ástæða svars 10/12 og 11/12 = Ólíklega og nei er vegna töluverðrar reynslu á þessu sviði. Ég tel þetta
samt geta nýst öðrum.“
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7.3 Viðtalsúrtak 2 – Merking niðurstaðna og hlutverk framhaldsskóla
Eftir að 81 aðili svaraði spurningakönnuninni vöknuðu upp ýmsar spurningar, til dæmis
hvers vegna þau svöruðu með þeim hætti sem raun var. Hvað væri hægt að lesa á milli
línanna, hvað létu viðmælendur ósagt, hvað þyrfti að kanna betur, hvaða þýðingu hafa
niðurstöðurnar? Hvernig gætu þær skipt máli í þeirri vegferð að efla sjálfboðaliðamenningu ungmenna á Íslandi með áherslu á framlag framhaldsskólanna? Ljóst var að til
að komast nær því að varpa ljósi á það hvort og þá hvernig íslenskir framhaldsskólar gætu
nýtt sér þátttöku í sjálfboðastarfi til að standa betur undir lögbundnu hlutverki sínu, yrði
að ræða ítarlegar við nokkra af viðmælendum spurningakönnunarinnar. Svör þeirra í
spurningakönnuninni voru ekki dregin fram né rædd sérstaklega en þeim voru kynntar
niðurstöður könnunarinnar í heild sinni.
Sigrún, Njáll og Margrét voru viðmælendur síðustu lotunnar. Þau eru öll mjög virk í
sjálfboðastarfi og höfðu tvö þeirra tekið að sér mikla ábyrgð í stjórnendahlutverki innan
sinna samtaka, reynsla þeirra af sjálfboðastörfum er á vettvangi leiklistarklúbbs
nemendafélags, nemendafélags framhaldsskóla, leiklistarklúbbs sveitarfélags,
skiptinemasamtaka, skátastarfs og björgunarsveitar.
7.3.1 Sjálfboðaliðamenning íslenskra ungmenna
Sigrún segir að sjálfboðaliðamenning meðal íslenskra ungmenna sé „metnaðarfull en
vanmetin“. Njáll segir að það fari ekki mjög mikið fyrir sjálfboðastörfum meðal ungmenna
almennt: „Ég held að menning um sjálfboðastarf sé hvorki né meðal ungmenna, það þyrfti
að byrja að kynna þetta fyrr, til dæmis í grunnskóla.“ Margrét er á þeirri skoðun að
sjálfboðaliðamenning ungmenna sé mjög félagslegs eðlis og skapi jafnframt óbeinar
aðgangshindranir fyrir ákveðna hópa:
Sjálfboðaliðamenning meðal íslenskra ungmenna, ég myndi segja að hún væri sterk
hjá þeim sem sinna sjálfboðaliðastarfi. Þetta er meira vinahópur en „vinna“ ef má
orða það þannig en þú lærir svo mikið af þessum vinahóp og það sem þið gerið
saman. Ef þú ferð í eitt ertu líklegri til að fara í annað því þetta er svo mikið
tengslanet.
Almennt telja þau tækifæri til þátttöku í sjálfboðastarfi vera vannýtt meðal ungmenna;
Sigrún bendir til dæmis á að: „Hitt Húsið er snilld það vita bara mjög fáir af því. Það er
endalaus aðstaða í boði hjá þeim og þau fá alveg fullt af pening til að vera með þetta.“
Njáll telur miklu máli skipta að í kynningarstarfi um sjálfboðastarf sé bæði lögð
áhersla á samfélagsþátttökuna og þjálfunina sem einstaklingurinn hlýtur og að í
kynningarstarfinu mætti nýta jákvæðar niðurstöður rannsókna um viðfangsefnið. „Ég
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myndi segja að það ætti að kynna bara sitt lítið af hvoru“ og segir hann jafnframt að þau
fari stundum í skólakynningar í efstu bekki grunnskóla til að auglýsa bæði framhaldsskólann
og nemendafélagið og segir að þau hefðu átt að kynna tækifæri í sjálfboðastörfum innan
nemendafélagsins með markvissari hætti. Njáll segir að smáforritið Snapchat sé besta
auglýsingatækið innan nemendafélagsins, þau hengi upp plaköt en það skiptir mestu máli
að auglýsa vel á Snapchat.
Margrét gerðist sjálfboðaliði eftir að hafa verið skiptinemi erlendis og telur hún
skiptinemasamtökin hvetja til þátttöku í sjálfboðastarfi innan samtakanna með mjög
markvissum hætti:
Samtökin hafa samband við alla sína skiptinema og bjóða þeim á
sjálfboðaliðanámskeið þegar þau koma heim til Íslands. Námskeiðið var heil helgi,
bæði hópefli og mismunandi stöðvar, til dæmis menningarlæsi, kynningar fyrir aðra,
hvernig á að undirbúa aðra fyrir „heimkomusjokk“ og hvernig á að undirbúa aðra til
að fara. Maður gat sérhæft sig í einu og ég valdi kynningar í grunnskólum því mér
fannst það mest spennandi. Þá lærði ég hvernig á að tala við þau og hvað maður á
að segja og ekki segja og svoleiðis og síðan þá hef ég verið að sjá um kynningar í
skólum.
Sigrún hefur reynslu af því að mæta þurfi á námskeið til að taka þátt í sjálfboðastarfi og
telur hún það gefa góða raun. Auk þess sem fagfólk er sjálfboðaliðum innan handar sem
veitir þeim mikla og faglega ráðgjöf og þar af leiðandi læra allir mjög mikið í gegnum
þátttökuna:
Það sem við gerum er í raun mjög sniðugt. Þú verður að fara á leiklistarnámskeiðið
sem við höldum til að mega mæta í prufur. Við höldum heilt leikrit og nemendur sjá
um rosalega mikið en við erum með fagfólk á launum okkur til stuðnings og þannig
lærum við mjög mikið um fagleg vinnubrögð.
Þátttaka í sjálfboðastarfi hvetur til samskipta og tengslamyndunar við annað fólk að mati
Sigrúnar:
Ef við erum öll komin þangað af sömu ástæðu er miklu auðveldara að tala saman og
kynnast. Fólk er ekkert bara að kynnast af því bara, það er alveg dautt að fólk heilsi
bara upp á næsta mann á kaffihúsi.
Þátttakendur eiga misauðvelt með að koma orðum að gagnsemi þátttökunnar fyrir þau
sjálf, Sigrún segir:
Listinn í könnuninni þinni var svo geggjaður, þarna var komið hnitmiðað á blað allt
sem ég er alltaf að reyna að útskýra fyrir vinum mínum með einhverjum
tilfinningum, en þarna var það bara komið í skiljanleg orð.
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7.3.2 Hlutverk framhaldsskóla í sjálfboðaliðamenningu ungmenna
Öll eru þau sammála um að skólinn eigi að sýna mun meira frumkvæði í því að hvetja
nemendur til þátttöku í sjálfboðastarfi. Ekkert þeirra upplifir að skólinn sýni
sjálfboðastörfum sérstakan áhuga. Margrét er í fjölmennum skóla og segir: „Lítil samskipti
milli kennara og nemenda um annað en námið í svona stórum skóla, þátttaka mín í
sjálfboðastarfi mín var aldrei neitt umræðuefni.“
Sjálfboðastörf Sigrúnar fara mestmegnis fram innan skólans á vegum
nemendafélagsins og er hún með mjög sterkar skoðanir á málinu:
Mér finnst skólinn alls ekki styðja við störf nemendafélagins, ég held að
skólastjórnendur geri sér enga grein fyrir hvað margir nemendur fara í skólann bara
útaf félagslífinu. Ég myndi vilja að skólayfirvöld veittu nemendafélaginu stuðning,
athygli og virðingu. Bara að sjá til dæmis status á Facebook síðu skólans væri mjög
hvetjandi.
Margrét segir að nemendafélagið stæði stundum fyrir kynningum í hádegishléum en taldi
skólayfirvöld ekki eiga hlut í því frumkvæði:
Það eru alltaf svona dagar, við fengum allskonar fyrirlestra og það þurfti að mæta á
þá. Oft voru aðrir nemendur að sjá um kynninguna og allir fyrirlestrarnir voru
misjafnir, mjög misjafnt hvort það var verið að hvetja fólk til að gerst sjálfboðaliðar
hjá þeim, stundum mikið, stundum ekkert.
Í skólanum hans Njáls eru ekki slíkar kynningar en hann segir að það væri tilraunarinnar
virði að prófa en það verði að markaðssetja það afar vel: „Annars sjá nemendur bara það
er ekki tími og ég má fara heim, það er mjög algengt.“
Öll eru þau á því máli að það sé áhrifaríkt ef kennararnir sjálfir væru meira
meðvitaðir um tækifæri sem felast í sjálfboðastarfi og myndu segja nemendum sínum frá,
það mætti gerast með einföldum og óformlegum hætti. Njáll segir að „skólinn gæti auglýst
sjálfboðastörf betur og talað meira um þau“ og langar hann „... að kennarar tali um þau
[tækifærin] og bjóði upp á einhverjar kynningar.“
Margrét segir að „kennararnir gætu verið að segja frá í tíma, segja frá því sem þau
hafa gert sjálf, reyna að kveikja áhuga manns. Kannski gæti kennarinn fengið einhvern í
heimsókn.“ Sigrún segir að kennarar ættu að nýta sér þátttöku í sjálfboðastarfi sem æfingu
í hópavinnu. Telur hún að hópavinna í skólum væri farin langt fram úr því sem eðlilegt gæti
talist og jafnvel farin að snúast upp í andhverfu sína því það sé okkur eðlislægt að vinna að
því sem við höfum áhuga á og það væri ekki árangursríkt að þvinga fólk til samvinnu um
efni sem enginn hefði áhuga á:
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Allir sem koma í sjálfboðastarf gera það til að vinna í hópavinnu, þannig séð, ef allir
væru í hópavinnu utan skóla gætum við gert fleiri einstaklingsverkefni í skóla, núna
er svo mikið um hópaverkefni í skólum, eiginlega alltof mikið, það er mun betra að
velja verkefni út frá sínum áhugasviðum, þetta er svo fjölbreytt, miklu betra en að
kennari þvingi nemendur í hópavinnu í einhæfu verkefni, miklu betra í félagslífinu
því þá geta allir valið sín áhugasvið.
Varðandi frumkvæði framhaldsskóla að því að gera sjálfboðastörf faglegri segir Sigrún:
Skólinn gæti haldið námskeið og borgað kennurum sínum laun fyrir að halda
praktískt námskeið. Innifalið í að fara í stjórn nemendafélagsins gæti til dæmis verið
fjögurra vikna námskeið í ákveðnum þáttum. Í dag fá gjaldkerar í nemendafélaginu
einhverja kennslu frá gjaldkera skólans í byrjun, varðandi reikninga og hitt og þetta.
Svo veit ég að menningin er þannig að núverandi stjórnarmeðlimir leita til
fyrrverandi stjórnarmeðlima ef þá vantar upplýsingar.
Rannsakandi kynnir hugmynd Sigrúnar fyrir Njáli og hann segir einfaldlega „það væri
örugglega mjög gagnlegt, ég ætla að stinga upp á þessari hugmynd við skólastjórnina.“
Margrét segist reynslu sinnar vegna vera svolítið svartsýn að þessi hugmynd myndi virka
mjög vel í raunveruleikanum: „Oft í framhaldsskóla enda geðveikar hugmyndir í fanginu á
kennara sem er hvorki með þekkingu né metnað á verkefninu.“ Sigrún varð mjög spennt
fyrir umræðuefninu og heldur áfram að þróa hugmyndir sínar á meðan á viðtalinu stendur
og segir:
Ég myndi vilja að einhver frá skólanum myndi afhenda okkur verkfæri og tól sem
auðvelda okkur að vinna faglega, til dæmis að segja okkur að gera
samskiptasáttmála og tímalínu og svona. Gefa okkur tól og drög að góðu verkefni,
en það væri algjörlega okkar að fylla út í þetta. Þetta væri sem minnst innihald, bara
rammi. Þá er það bara okkar ábyrgð ef þetta klúðrast.
Þá nefnir Sigrún að lokum að tilefni sé til að valdefla ungmenni til þátttöku í sjálfboðastarfi
og skólinn gæti staðið fyrir slíku námskeiði:
Að halda námskeið um að kenna fólki að vera í félagslífi væri algjör snilld. Oft eru
þessir ábyrgari krakkar sem eru mjög skynsöm og raunsæ að halda að þau séu ekki
nógu hæf og frekar eru þau sem eru ekki jafn ábyrg og raunsæ sem bjóða sig fram í
eitthvað, eins og þau haldi að þau þurfi að vera fullkomin til að bjóða sig fram í
eitthvað. Þú þarft ekki að hafa reynsluna, þetta er sjúklega eðlilegur vettvangur til
að prófa að leika eða fara með ræðu í fyrsta skipti, ef ekki núna hvenær þá?

7.3.3 Ástæður þátttöku og þátttökuleysis
Lífsstíll allra viðmælenda fól í sér mikið sjálfboðastarf. Margrét er á lokaári en kynntist
sjálfboðastörfum innan og utan skólans á fyrstu árum sínum í skólanum: „Ég var voða opin
í framhaldsskóla fyrir öllu svona, kannski upplifðu aðrir þetta ekki jafn sterkt.“ Dæmi sínu
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til stuðnings nefnir hún vinkonu sína sem var ekki mjög opin fyrir sjálfboðastörfum en það
breyttist eftir aðeins einn fyrirlestur:
Vinkona mín var voða hrifin af náttúruvísindum og vildi verða læknir. Hún var ekki
með áhuga á félagsvísindum og þess vegna talaði sjálfboðaliðastarf ekki beint til
hennar. Hún fór á fyrirlestur á vegum skólans hjá einhverjum manni um heilann,
hann sagði eitthvað í fyrirlestrinum sínum að sjálfboðastarfssþátttaka sín hefði
hjálpað honum í starfi sem læknir. Þá varð vinkona mín allt í einu mjög áhugasöm
og hún fór og gerðist sjálfboðaliði hjá Rauða Krossinum.
Sigrún segir að það sé mjög erfitt að útskýra gildi sjálfboðastarfs fyrir þeim sem hefðu ekki
prófað og heldur hún að það séu jafnvel skekktar staðalímyndir til staðar:
Mér finnst það bara vera eina leiðin til að kynna þetta fyrir fólki, að láta þau prófa
einu sinni og þá ertu miklu opnari fyrir því [að taka þátt í sjálfboðastarfi] í
framtíðinni. Ég held maður þurfi bara að prufa þetta einu sinni til að fatta hvað
maður fær út úr þessu.
Sigrún telur aðgangshindranir í störf innan sinna sjálfboðaliðasamtaka fyrst og fremst vera
óbeinar, þar sem þær séu félagslegs eðlis og vinafáir einstaklingar eigi færri möguleika:
„Þeir sem eru ekki félagslega sterkir eru ólíklegir til að taka þátt í nemendafélagsstörfum
því það er mjög mikil vinsældarkosning.“
Njáll hefur mikinn áhuga á sjálfboðastörfum en veit þó ekki um mörg tækifæri í
sjálfboðastarfi í sinni heimabyggð sem er á landsbyggðinni. Aðspurður um hvað varð til þess
að hann gerðist sjálfboðaliði til að byrja með svarar hann: „Mamma hefur verið mjög dugleg
í þessu og ég elti hana, þegar ég var yngri, inn í ein félagasamtök. Ætli það sé ekki bara í
blóðinu.“ Í dag er hann í ýmsum sjálfboðastörfum innan og utan skólans og vegna þess að
hann er í ábyrgðarstöðu innan nemendafélagsins launar skólinn honum með einingum: „Ég
fæ einingu fyrir þetta en hún skiptir mig alls engu máli, ég er nú þegar með fleiri einingar
en ég þarf til að útskrifast.“
Í umræðum okkar um framboð á tækifærum á sjálfboðastörfum segir Njáll, þrátt
fyrir að vita vita ekki um ýkja mörg tækifæri í sinni heimabygg: „Svo er örugglega fullt af
öðrum sjálfboðastörfum sem maður veit ekki af.“ Njáll er sammála því að aðgangshindranir
séu til staðar með óbeinum hætti, telur hann þær einkum fólgnar í því að þeir sem ekki séu
félagslega sterkir eigi erfiðara með að starfa í nemendafélaginu. Honum líst vel á þá
hugmynd að innan nemendafélagsins myndu nefndir um ákveðna málaflokka fá stutt og
hagnýtt námskeið í upphafi starfsársins. „Það væri sniðugt því þá væri hægt að auglýsa fyrir
hverjum sem er að það mætti koma í nefnd án þess að vera með kunnáttu á þessu sviði.“
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8

Umræða

Það hefur verið afar áhugavert og mjög gagnlegt að kynnast viðfangsefni rannsóknarinnar
betur. Þá gefur gríðarmikill áhugi þátttakenda á viðfangsefninu vísbendingu um að
ungmennin fái ekki mörg tækifæri til að ræða um sjálfboðaliðamenningu. Það leikur enginn
vafi á því að vettvangur sjálfboðastarfa er mikilvægur vettvangur menntunar. Það er því
mikið umhugsunarefni hvers vegna hann er ekki betur tengdur skólastarfinu. Vert er að
hvetja til umfjöllunar um sjálfboðastörf í íslenskri menntaumræðu. Markviss stefna og
framþróun í málefnum sjálfboðastarfa í heild sinni er ekki ljós og stuðningur í öðru en
fjárframlögum er heldur ekki skýr.
Þátttakendur í rannsókninni voru langflestir hlynntir þátttöku í sjálfboðastarfi
samhliða framhaldsskólanámi og lögðu til margar hugmyndir um hvernig framhaldsskólinn
gæti nýtt sér þátttöku í sjálfboðastarfi til að standa betur undir lögbundnu hlutverki sínu. Í
fyrsta lagi voru langflestir sammála því að framhaldsskólar ættu að hvetja nemendur sína
til að taka þátt í sjálfboðastarfi (mynd 8). Skólarnir gætu stutt við og eflt
sjálfboðaliðamenningu ungmenna og hvatt til fagmennsku í sjálfboðastörfum með ýmsum
og oft einföldum hætti. Hugmyndir nemenda voru margar í takt við það sem erlendar
rannsóknir hafa fjallað um en nánar er rætt um það í lok þessa kafla.
Núverandi skilgreining á sjálfboðastarfi er ófullnægjandi en það virtist ekki vefjast
mikið fyrir í almennri umræðu um viðfangsefnið. Það væri þó brýnt að skilgreina hugtakið
betur ef ætlunin er að hvetja framhaldsskóla til að hvetja sína nemendur til þátttöku, því
líklega er ekki allt sjálfboðastarf jafn verðmætt og þá væri mikilsvert að vita hverskonar
tækifæri í sjálfboðastörfum framhaldsskólinn ætti að einbeita sér að.
Spurningakönnunin leiddi í ljós að áberandi ástæða þátttökuleysis væri að
ungmenni vildu ekki skuldbinda sig (mynd 6). Mörg ungmenni bera fyrir sig tímaskort sem
ástæðu þátttökuleysis en núverandi sjálfboðaliðar gáfu sumir hverjir lítið fyrir þau rök og
sögðu þetta snúast um að búa sér til tíma. Færa þessi tvö sjónarmið enn sterkari rök fyrir
því að ástæða er til að leita leiða til að hvetja íslensk ungmenni til þátttöku í sjálfboðastarfi
með markvissari hætti en gert er. Það mætti skapa fleiri möguleika í sjálfboðastarfi fyrir
tækifærissinnaða sjálfboðaliða, en þróunin er á þann veg að unga kynslóðin er
tækifærissinnaðari en eldri kynslóðir í sínu sjálfboðastarfi (kafli 2.1.). Hugsanlega vantar
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tækifæri í sjálfboðastarfi sem krefjast allt að 15 klukkustunda vinnuframlags sjálfboðaliða
miðað við ársfjórðung. Í rannsókninni kom fram að fæstir stunduðu sjálfboðastörf í 0-15
klukkustundir síðustu þrjá mánuði (mynd 3). Mögulega er það tímarammi sem hentar
tækifærissinnuðum sjálfboðaliðum og því væri verðugt verkefni að fækka þeim sem segjast
ekki hafa stundað neitt sjálfboðastarf og bjóða þeim tækifæri í sjálfboðastarfi í 0-15
klukkustundir á hverjum ársfjórðungi.
Lítið var rætt um andlegt ástand ungmenna í þessari rannsókn, en ýmislegt bendir
til að sjálfboðaliðastarf gæti haft mjög jákvæð áhrif á það af ýmsum ástæðum. Það virðast
ekki vera til upplýsingar um hvaða áhrif þátttaka í sjálfboðastarfi hefur á andlega heilsu
ungmenna sem þjást af kvíða og þunglyndi en það væri vert að kanna það.
Langflest ungmenni á Íslandi eru nemendur í framhaldsskólum á einhverjum
tímapunkti (Hagstofa Íslands, 2017) og því má leiða líkum að því að ef framhaldsskólar
marka sér skýrari stefnu í þátttöku nemenda sinna í skipulögðu sjálfboðastarfi muni það ná
til breiðs hóps. Það gæti verið framlag til að stemma stigu við aðgangshindrunum og þar af
leiðandi skapað fleiri tækifæri fyrir ungmenni að taka þátt í sjálfboðastarfi. Mynd 8 greinir
frá því að 65% þátttakenda í rannsókninni voru hlynnt því að skólinn ætti að hvetja
nemendur sína til að stunda sjálfboðastarf samhliða námi, án þess að veita fyrir það
einingar eða gera það að skyldu. Aðeins 17% þátttakenda sögðu að þeir væru frekar eða
mjög sammála því að í skólanum þeirra séu nemendur hvattir markvisst til að taka þátt í
sjálfboðastarfi. Hér er áhugavert bil sem vert er að brúa til að auka áhuga nemenda á
þátttöku. Hugsanlega væri hægt að gera það án þess að veita einingar fyrir þátttöku í
sjálfboðastarfi en veita þess í stað einingar fyrir að mæta á fræðslu og námskeið er tengjast
málefnum sjálfboðastarfs, en mynd 5 gefur vísbendingar um að einingar séu mikill hvati
fyrir framhaldsskólanema.
Í aðalnámskrá og lögbundnu hlutverki framhaldsskóla er bent á mörg atriði sem
hægt væri að nýta til að færa sterk rök fyrir því að það framlag sem skólinn leggi til
sjálfboðaliðamenningar muni skila sér margfalt til þess að ná markmiðum þeirra. Í töflu 4
er samantekt mín og greining á tengingu milli lögbundins hlutverks framhaldsskóla og
umfjöllunar í rannsókinni, hvort sem er úr erlendum heimildum eða niðurstöðum
rannsóknarinnar.
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Greining mín er að einhverju leyti huglæg en hún gefur engu að síður vísbendingar. Tafla 4
inniheldur öll 16 atriði sem nefnd eru í lögbundnu hlutverki framhaldsskóla. Innihald
þessarar rannsóknar kom beint að 10 þeirra, þ.e. í rannsókninni kom beint fram að þátttaka
í sjálfboðastarfi gæti mögulega haft jákvæð áhrif á þessi tilteknu atriði í fari sjálfboðaliðans.
Þau fimm atriði sem ekki var fjallað um með beinum hætti í rannsókninni mætti þó
tengja við málefni sjálfboðastarfs með ýmsum hætti. Tvö þeirra atriði snúast að því að efla
siðferðisvitund og víðsýni og voru þau ekki til umfjöllunar sem slík, en komu fram í
spurningakönnun um þátttöku í sjálfboðastarfi og mikill meirihluti þátttakenda var mjög
eða frekar sammála því að það væru þættir sem þau myndu vilja græða á þátttöku í
sjálfboðastarfi. Umburðarlyndi var aldrei beint til umfjöllunar, þó margt sem fjallað var um
hafi tengingu við það, og hið sama gildir um víðsýni og siðferðisvitund. Eftir þónokkra
íhugun ákvað ég að umfjöllun um að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi hafi ekki verið
í rannsókninni með beinum hætti. Vegna þess að þátttaka í sjálfboðastarfi sem námsúrræði
á framhaldsskólastigi væri líklega, a.m.k. í náinni framtíð, bundið við einhverskonar skyldu
eða gjaldmiðil. Þar með er orðið ágreiningsmál hvort um sé að ræða sjálfboðastarf eða ekki.
Tel ég jafnframt að viðurkenning á námi og menntun sem hlýst með þátttöku í
sjálfboðastarfi sé ekki raunverulega til staðar innan framhaldsskólakerfisins. Legg ég því nú
til að byrja með frekar áherslu á raunhæfasta kostinn í dag, að mínu mati, sem er að
framhaldsskólar bjóði upp á fjölbreyttar námsbrautir og samhliða því hvetji nemendur sína
til þátttöku í sjálfboðastörfum.
Niðurstöður greiningarinnar í töflu 4 benda nefnilega til að vettvangur
sjálfboðastarfa sé tækifæri til náms og menntunar framhaldsskólanema samkvæmt
lögbundnu hlutverki framhaldsskóla. Niðurstaðan gefur tilefni til að kanna betur tengingu
milli hlutverks framhaldsskóla og þátttöku í sjálfboðastarfi.
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Tafla 4. Lögbundið hlutverk framhaldsskóla og bein tenging við umfjöllun í
rannsókninni.
Stuðla að alhliða þroska allra nemenda

Já

Stuðla að ... virkri þátttöku þeirra í
lýðræðisþjóðfélagi

Já

Með því að bjóða hverjum nemanda nám
við hæfi
Framhaldsskólar búa nemendur undir
þátttöku í atvinnulífinu
Framhaldsskólar búa nemendur undir ...
frekara nám
Skulu leitast við að efla færni nemenda í
íslensku máli, bæði töluðu og rituðu
Efla siðferðisvitund,
Efla ... ábyrgðarkennd,
Efla ... víðsýni,
Efla ... frumkvæði,
Efla ... sjálfstraust
Efla ... umburðarlyndi
Þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum
vinnubrögðum
Þjálfa þá í ... jafnrétti
Þjálfa þá í ... gagnrýninni hugsun
Kenna þeim að njóta menningarlegra
verðmæta

Nei
Já
Já
Já
Nei
Já
Nei
Já
Já
Nei
Já
Nei
Nei
Já

Í þessari rannsókn var sjónum beint að þeim sem eru framhaldsskólanemar en áhugavert
viðfangsefni er að kanna með hvaða hætti sjálfboðastörf gætu nýst þeim ungmennum sem
ekki sækja sér menntun í menntastofnunum. Einkum væri það í ljósi niðurstaðna íslenskrar
rannsóknar sem nefnd er í kafla 3.2., sem staðfesta að allt nám hafi jákvæð áhrif á félagslega
stöðu ungmenna. Í þeirri rannsókn virtist þó „allt nám“ einskorðast við framhaldsskólanám
og nám í sérskólum á framhaldsstigi. Í framhaldi af því að skilgreina hugtakið sjálfboðastarf
nánar væri gagnlegt að kanna hverskonar sjálfboðastörf henta best eftir því hvernig
nemendum gengur í bóknámsgreinum. Í svörum þátttakenda voru það yfirleitt nemendur
sem stunduðu sjálfboðastarf innan skólans á vegum nemendafélags sem nefndu að
sjálfboðastarfið bitnaði stundum á námi og heimavinnu.
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Þátttakendur rannsóknarinnar bentu á að tímaskortur, vinnuálag í skóla og atvinnu, að vera
félagslega utanveltu og einsleit eða fá tækifæri í sjálfboðastarfi væru hluti af
aðgangshindrunum ungmenna að þátttöku. Álit þátttakenda í rannsókninni varðandi
aðgangshindranir rímaði vel við erlendar niðurstöður þar sem aðgangshindranir virðast
fyrst og fremst vera óbeinar og félagsleg staða er ein af megin aðgangshindrununum. Þó
komu einnig fram vísbendingar um að ungmenni á landsbyggðinni búi við einsleitari
tækifæri í sjálfboðastarfi en þau sem eru í þéttbýli, en álykta má að það haldist í hendur við
margt af því sem kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar, að sjálfboðastarf fyrir
ungmenni sé oft ósýnilegt. Ef það væri sýnilegra og ungmennum á landsbyggðinni væru
gefin verkfæri og hugmyndafræði frá sjálfboðaliðasamtökum væri mögulega hægt að fjölga
tækifærum í sjálfboðastarfi fyrir ungmenni á landsbyggðinni.
Líkt og fram kemur í kafla 4 kynnist fólk tækifærum í sjálfboðastörfum einkum í
gegnum samskipti við annað fólk. Ef tengslanetið er fámennt eru því færri möguleikar til að
læra um sjálfboðastörf. En þó persónuleg samskipti virðast vera lykilatriði er ekki öllum
tamt að hvetja aðra til þátttöku í sjálfboðastarfi. Sigrún hafði orð á því að hún hefði alltaf
átt erfitt með að orða það hvað hún fengi persónulega út úr þátttöku í sjálfboðastarfi og
þótti henni gagnlegt að sjá ýmist atriði skrifuð orðrétt niður (kafli 7.3.1.).
Vert er að komast að því hvaða hvatar liggja að baki þátttökunni. Hvatar
þátttakenda í rannsókninni voru að mörgu leyti svipaðir þeim sem erlendar rannsóknir hafa
bent á, að það sé þörfin til að láta gott af sér leiða í bland við að græða sjálfur, til dæmis
skemmtun, félagslega stöðu, tækifæri til að þjálfa upp ýmsa færni og fleira. Í rannsókninni
voru þátttakendur spurðir að því hvað þau myndu vilja fá útúr þátttöku í sjálfboðastarfi en
ekki var spurt hvað þau teldu sig raunverulega fá. Þátttakendur voru mjög eða frekar
sammála mjög mörgum atriðum. Fáir voru mjög eða frekar ósammála atriðunum og vert er
að benda á að í ljós kom að einn þátttakandi í könnuninni svaraði að hann væri mjög
ósammála öllu og var sá aðili oft sá eini sem kvaðst mjög ósammála. Áhugavert er þó að sjá
að efstu 10 atriðin í töflu 2 snerust mörg hver að mannlega þættinum á meðan neðstu 10
snerust einkum að atriðum sem mætti skilgreina sem hagnýta þekkingu. Er það merki um
að ungmenni á Íslandi skortir tækifæri til að upplifa uppbyggilegar samverustundir sem
þjálfa mannlega þáttinn?
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Erlendar rannsóknir benda til að þau sem eru ekki sjálfboðaliðar leggi meira uppúr þeim
verðmætum sem þátttakan gæti haft á atvinnuframa heldur en þau sem eru nú þegar
sjálfboðaliðar (kafli 4.1.). Miðað við þau neikvæðu viðbrögð sem Kristján hlaut þegar hann
tjáði félögum sínum að hann væri í sjálfboðastarfi til að auka eigin færni til framtíðar en
ekki til að láta gott af sér leiða (kafli 7.1.1.), mætti kanna betur að hvaða marki það sé
félagslega samþykkt að vera í sjálfboðastarfi fyrir eigin hag. Gæti slík menning skapað
aðgangshindranir að óþörfu og sent þau skilaboð að sjálfboðastörf séu bara í boði fyrir þá
sem vilja láta gott af sér leiða? Tengist slík menning því hvers konar skilaboð
framhaldsskólar senda frá sér? Snýst framhaldsskólanám um að auka eigin færni, fremur
en að láta gott af sér leiða til framtíðar, eða öfugt?
Áhugavert er að skoða slíka menningu í samanburði við atvinnumarkaðinn. Það væri
þó hluti af víðtækari samanburði sem felst í því að kanna hvers vegna viðfangsefni þriðja
geirans eru ekki viðfangsefni einkageirans í ríkari mæli. En ég tel að fyrsta skrefið í því að
efla hugsjónastarf í einkageiranum sé að fjölga ungum sjálfboðaliðum, með þátttöku
ungmenna í sjálfboðastarfi erum við að skapa tækifæri fyrir ungt fólk að læra að færa
hugsjón sína í verk. Í gegnum starfið fá þau tækifæri til að auka tilfinningu sína gagnvart
samfélagslegri ábyrgð (kafli 2.2.) og ungmennin yrðu svo hvött til að standa undir þeirri
ábyrgð jafnt í atvinnulífinu og einkalífinu.
Menntunar-elítismi hefur náð að myndast innan sjálfboðaliðamenningar ungs fólks
í Danmörku eins og kynnt var í kafla 4.2.2. og gefur sú staðreynd fullt tilefni til að
endurskoða hvernig þriðji geirinn starfar og hvert samfélagið vill að hann stefni. Það er
upplifun mín að fæstir sem stunda sjálfboðastörf geri það vegna áhuga á faglegri
mannauðsstýringu heldur séu þau í starfinu vegna þess að þau hafa hugsjón og ástríðu fyrir
málstaðnum. Því má reikna með að víða sé skortur á faglegri þekkingu og áherslum þegar
kemur að mannauðnum. Flestir sjálfboðaliðar séu starfandi en ekki stefnumótandi og
langtímaáætlanir eru aftarlega á verkefnalista hins almenna sjálfboðaliða þar sem tími hans
fer í að sinna tilfallandi verkefnum. Inn á milli komi þó aðilar sem hafa mikinn metnað
gagnvart mannauðsmálum. Það virðist þó ekki ná fótfestu í menningu samtakanna vegna
þess að sjálfboðaliðar kjósa að gefa tíma sinn í önnur og „meira spennandi“ verkefni sem
falla betur að áhugasviði þeirra og tímaramma. Því má leiða líkum að því að framtíðarsýn
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fyrir þriðja geirann í heild sinni þyrfti að vera studd af utanaðkomandi aðila, til dæmis hinu
opinbera.
Í kafla 7.4 koma fram fjölmargar og mjög góðar hugmyndir um áhugaverðar aðgerðir af
hálfu framhaldsskóla sem falla að íslensku umhverfi og framhaldsskólastarfi. Ég tel að hver
og ein þeirra réttlæti frekari umfjöllun. Niðurstöður erlendra rannsókna hafa einnig gefið
tilefni til margra góðra tillagna um hvernig hægt er að efla sjálfboðaliðamenningu og eru
svör íslensku þátttakendanna oft á svipuðum nótum.
Það má ráða af erlendum niðurstöðum að það gæti verið áhrifaríkt að tengja skólastarf
við ýmis sjálfboðaliðasamtök í þemavikum eða sérstökum verkefnum. Stjórnvöld gætu veitt
sérstaka styrki til að auðvelda auglýsingar um sjálfboðastörf meðal námsmanna með þeim
rökum að það sé fjárfesting í samfélaginu til framtíðar og sjálfboðastörfum sem unnin eru í
samfélaginu (Smith o.fl., 2010). Hægt væri að hvetja núverandi sjálfboðaliða til að vekja
athygli á tækifærum í sjálfboðastarfi í gegnum persónuleg samskipti við fólkið sitt og bjóða
þeim með sér í sjálfboðastarfið (Sundeen og Raskoff, 2000).
Á ráðningartímabili samtakanna gæti unga fólkið verið búið að fá þjálfun í framkomu
og starfað sem ungt talsfólk sjálfboðastarfs (Ho og O´Donohoe, 2014). Hægt væri að stuðla
að því að fulltrúar sjálfboðaliðasamtaka bjóði ungmennum að taka þátt í starfinu. Þá væri
hægt að hvetja skólastarfsfólk til að tala við nemendur sína um þátttöku og veita
starfsfólkinu upplýsingar um hvernig ráðlegt sé að tala um tækifæri í sjálfboðastarfi
(Sundeen og Raskoff, 2000). Til að ná til þeirra sem ekki stunda sjálfboðastarf nú þegar ættu
skólar að sýna viðleitni til að tengja sjálfboðastörf við möguleika í starfsframa og vekja
athygli á gagnsemi þátttökunnar. Félagasamtök sem hafa áhuga á að fjölga námsmönnum
gætu í auglýsingaefni sínu nýtt sér rannsóknir um tækifæri sem fylgja því að taka þátt í
sjálfboðastarfi (Smith o.fl., 2010).
Þegar reynt er að fá ungmenni til að gerast sjálfboðaliðar má þó ekki gleyma sér í
því að benda á persónulegan ávinning af þátttökunni heldur væri ráðlegt að einbeita sér
öllu heldur að því hvernig við yfirstígum inngangshindranir sem ungmenni upplifa þegar
sjálfboðastörf eru annars vegar. Meðal annars með því að upplýsa fleiri en tilvonandi
sjálfboðaliða um gagnsemi þátttökunnar, til dæmis með því að gera almenningi grein fyrir
hvað þátttaka í sjálfboðastarfi er jákvæð, til að auka hróður sjálfboðaliðamenningar í
samfélaginu (Ho og O´Donohoe, 2014). Skólinn gæti reglulega viðurkennt nemendur sem
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eru sjálfboðaliðar vegna framlags þeirra til samfélagsins (Smith o.fl., 2010). Þá yrði
sjálfboðaliðamenningu gert hærra undir höfði svo fleiri ungmenni fari að meta þátttöku í
sjálfboðastarfi að verðleikum, þyki hún eftirsóknarverð og sjái tækifæri í því sem lífsstíl.
Jafningjafræðsla hefur reynst mjög áhrifarík meðal ungmenna auk þess sem frægt fólk er
miklir áhrifavaldar í lífi ungmenna og því væri hægt að fá frægt fólk til að segja frá sinni
þátttöku í sjálfboðastarfi (Ho og O´Donohoe, 2014). Til dæmis mætti nefna að
menntastofnanir hvetji til óreglubundinna sjálfboðastarfa með því að bjóða tækifæri í
sjálfboðastarfi og nýta til þess tengslanet til dæmis samfélagsmiðla eða formlegra og
óformlegra hópa nemenda (Smith o.fl., 2010).

Takmarkanir þessarar rannsóknar felast einkum í því að sjónarhorn þeirra sem ekki eru
sjálfboðaliðar var ekki kannað ítarlega. Allar tillögurnar um hvernig framhaldsskólar geta
hvatt til sjálfboðastarfssþátttöku eru því komnar frá þeim sem eru þegar sjálfboðaliðar en
ekki frá þeim sem eru ekki sjálfboðaliðar. Öll viðtöl voru tekin við nemendur sem voru þegar
sjálfboðaliðar en hins vegar höfðu 53% þátttakenda í spurningakönnuninni ekki sinnt
neinum sjálfboðastörfum síðastliðna þrjá mánuði. Þá virtist enginn viðmælenda upplifa
aðgangshindranir í þátttöku í sjálfboðastarfi vegna bakgrunns síns. Í ljós kom að óbeinar
aðgangshindranir eru til staðar í íslensku sjálfboðastarfi meðal ungmenna og því væri
gagnlegt að framkvæma sömu rannsókn með annað úrtak sem innihéldi nemendur sem
mæta þessum tilteknu aðgangshindrunum og stunda því ekki sjálfboðastarf.
Áhugavert

væri

að

kanna

meðal

stjórnenda

félagasamtaka

hvernig

mannauðsmálum hjá þeim er háttað. Þessi rannsókn vekur upp margar spurningar sem vert
væri að fá svar við. Til dæmis hvernig myndast beinar og óbeinar aðgangshindranir og
hvernig ungmenni með ólíkan bakgrunn upplifa aðgangsleiðir og aðgangshindranir að
þátttöku í sjálfboðastörfum? Þá væri verðugt að framkvæma rannsókn yfir lengra tímabil
þar sem brottfall úr sjálfboðastarfi yrði kannað. Þá er brýnt að vita hverskonar
sjálfboðastörf eru best til þess fallin að styðja við atriði sem falla undir lögbundið hlutverk
framhaldsskóla. Annað atriði sem brýnt er að kanna í stærra samhengi er tímaskortur
ungmenna. Af hverju stafar hann raunverulega?
Til að komast að svari við ofangreindum spurningum legg ég til að rannsóknarsniðið
yrði með svipuðum hætti og þessi rannsókn, þar sem bæði yrði stuðst við viðtöl og
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spurningakannanir. Slíkt ferli nýttist mér vel til að skynja betur hver aðalatriði
viðfangsefnins væru. Að framkvæma það í nokkrum lotum bauð upp á verðmætt tækifæri
til að þróa rannsóknarefnið til að það tæki stöðugt á sig skýrari mynd. Þá væri auðvitað
verðugt verkefni að framkvæma langtímarannsókn um þátttöku ungmenna í sjálfboðastarfi
en við vinnslu á þessari rannsókn fann ég engar heimildir úr langtímarannsóknum í þessum
málaflokki.
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9

Lokaorð

Viðfangsefni þessarar rannsóknar; menntun einstaklinga í gegnum þátttöku í sjálfboðastarfi
er afar spennandi efniviður í rannsóknir og athuganir. Við vinnslu verkefnisins kom mjög á
óvart hve litlar upplýsingar liggja fyrir um þriðja geirann, hvort sem um var að ræða
almenna tölfræði og upplýsingar eða fræðilegar heimildir. Krafan um gagnsæi og vandaðar
upplýsingar verður sífellt hærri. Félagasamtök á Íslandi munu á næstu árum þurfa að taka
sig allverulega á í þeim efnum ætli þau að njóta áframhaldandi góðvildar fjárhagslegra
bakhjarla sinna.
Sjálfboðaliðar á vegum Slysavarnarfélagsins Landsbjargar eru áberandi í umræðu um
sjálfboðastörf og eru mögulega staðalímynd sjálfboðaliðans í hugum margra Íslendinga.
Að mínu mati varðar það lýðheilsumál þjóðarinnar að efla sjálfboðaliðamenningu, rétt eins
og það varðar lýðheilsu að starfrækja sundlaugar og hvetja til fólk til að hreyfa sig. Í
framtíðinni vona ég að það sé algengt að fjölskyldur verji sunnudögum saman við
sjálfboðastörf, svo dæmi sé nefnt.
Við vinnslu á þessari ritgerð hefði verið gagnlegra ef ég hefði einbeitt mér enn frekar
að hlutverki framhaldsskóla í sjálfboðaliðamenningu ungmenna og lögbundnu hlutverki
framhaldsskólanema, til dæmis með því að fjalla um það með beinum hætti í
spurningakönnuninni og viðtölum. Það var ekki gert vegna þess að þessi vinkill varð ekki
hluti af rannsókninni fyrr en á seinni stigum hennar, en upplýsingar sem ég fékk styðja þá
fullyrðingu að þátttaka ungmenna í sjálfboðastarfi gæti nýst framhaldsskólum til að standa
betur undir lögbundnu hlutverki sínu. Ég er reynslunni ríkari eftir ritgerðarskrifin sem á
köflum gengu hægar en ég hefði óskað. Það var meðal annars vegna þess að ég gleymdi
mér við lestur áhugaverðra upplýsinga um sjálfboðastörf á veraldarvefnum og sífellt fleiri
spurningar vöknuðu. En hvers vegna leggja framhaldsskólar ekki meiri áherslu á
sjálfboðastörf en raun ber vitni? Ég tel ekki vera við neinn einn að sakast, það virðist fremur
vera landlægur vandi að víða séu mannauðsmálum þriðja geirans ekki sinnt með
markvissum hætti. Það er von mín að niðurstöður þessarar rannsóknar geti nýst við að bæta
úr því. Ekki með það að megin markmiði að efla þriðja geirann í sjálfu sér, heldur til að
mennta betur ungt fólk sem með tímanum mun gera einkageirann samfélagslega ábyrgari.
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Viðauki 1: Spurningakönnun
Könnun um sjálfboðastarfsþátttöku - Könnunin er hluti af BA-lokaverkefninu mínu við
Menntavísindasvið HÍ. Könnunin er nafnlaus og svör verða ekki rakin til þátttakenda. Takk
kærlega fyrir þátttökuna, kveðja Marta Magnúsdóttir
*Spurningakönnun var rafræn og hönnuð með sniði sem „Google Forms“ býður notendum
sínum að nota. Í forritinu merkir ferningur

að í boði er að merkja við fleiri en einn

svarmöguleika og ⃝ merkir að eingöngu er í boði að merkja eingöngu við einn
svarmöguleika. Ekki var krafist svars við spurningunum.
Kyn
o Karlkyn
o Kvenkyn
o Annað
Fæðingarár
o
o
o
o
o
o
o

2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

Hver er fjöldi nemenda í þínum framhaldsskóla?
o Það eru fleiri en 700 nemendur í skólanum mínum
o Það eru færri en 700 nemendur í skólanum mínum
o Er ekki í framhaldsskóla
Hefur þú stundað einhverskonar skipulagt sjálfboðastarf síðastliðna 3 mánuði?
(Sjálfboðastarf er launalaus vinna í þágu annarra en fjölskyldu og vina)
o
o
o
o

Já lengur en 15 klst
Já í 5 – 15 klst
Já í 0 – 5 klst
Nei
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"What's in it for me?"/"Hvað græði ég á þessu?"? Hvað myndir þú vilja græða á þátttöku í
sjálfboðastarfi?
*Spurt var um 23 atriði og þátttakendum bauðst sömu 5 svarmöguleikar fyrir hvert atriði.
Svarmöguleikar:
o
o
o
o
o

Mjög sammála
Frekar sammála
Hvorki né
Frekar ósammála
Mjög ósammála

Atriði:
1. Tækifæri til að bæta heiminn
2. Færni í mannlegum samskiptum og framkomu
3. Hagnýt ráð við verkefna- og viðburðastjórnun
4. Fagleg og öguð vinnubrögð, skipulagshæfni og tímastjórnun
5. Þjálfun í tungumálum, íslensku, ensku o.fl.
6. Tækifæri til að nýta námsþekkingu úr skóla í nýjum aðstæðum
7. Efla siðferðisvitund mína
8. Kynnast nýju fólki og eignast vini, tilheyra félagsskap
9. Skemmtun og góðar minningar
10. Aukið sjálfsöryggi og sjálfstraust
11. Stjórnunar- og leiðtogahæfni
12. Færni í mannauðsstjórnun sjálfboðaliða
13. Þekkingu á lögum og réttarumhverfi félagasamtaka
14. Reynsla í markaðssetningu og öðrum markaðs- og auglýsingamálum
15. Fjölmiðlun: skrifa greinar, hanna auglýsingar, sjá um samfélagsmiðla o.fl.
16. Aukin líkamleg færni og þol
17. Reynsla í alþjóðasamskiptum
18. Læra fundarstjórnun og fundarsköp
19. Hjálpa til og láta gott af mér leiða í samfélaginu
20. Víkka sjóndeildarhringinn
21. Aukið fjármálalæsi, þekking á helstu bókhaldsstærðum
22. Fjármálastjórnun, fjáraflanir og samningagerð
23. Þjálfun í að miðla efni og fróðleik til annarra
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Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Í framhaldsskólanum mínum
eru nemendur markvisst hvattir til að taka þátt í sjálfboðastarfi?
o
o
o
o
o

Mjög sammála
Frekar sammála
Hvorki né
Frekar ósammála
Mjög ósammála

Telur þú að skólinn þinn ætti að hvetja nemendur til að stunda sjálfboðastarf samhliða
námi (án þess að veita fyrir það einingar eða gera það að skyldu)?
o
o
o
o
o

Mjög sammála
Frekar sammála
Hvorki né
Frekar ósammála
Mjög ósammála

Hverja telur þú vera algengustu ástæðuna fyrir því að sumir framhaldsskólanemar stunda
ekki skipulagt sjálfboðastarf?
Enginn hefur beðið þau um að taka þátt/aðstoða
Þau hafa ekki áhuga
Þau vilja ekki skuldbinda sig
Þau hafa ekki séð sjálfboðastarf sem vekur áhuga þeirra
Ef framhaldsskólinn þinn myndi bjóða upp á fyrirlestra og vinnusmiðjur (ekki metið til
eininga) sérstaklega ætluðum nemendum sem stunda sjálfboðastarf, til að læra um atriði
sem nýtast í sjálfboðastarfinu, myndir þú nýta þér það?
o
o
o
o
o

Já
Líklega
Veit ekki
Ólíklega
Nei
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Ef framhaldsskólinn þinn myndi bjóða upp á áfanga (metinn til eininga) tileinkaðan
viðfangsefnum sjálfboðastarfs, t.d. atriðum sem voru nefnd hér að ofan ("Hvað vil ég
græða á þátttöku..."). Myndir þú skrá þig í áfangann?
o
o
o
o
o

Já
Líklega
Veit ekki
Ólíklega
Nei

Ímyndum okkur að eftir 3-5 ár sértu í námi en ekki í neinu sjálfboðastarfi, hverja telur þú
vera líklegustu ástæðuna?
Enginn hefur beðið mig um að taka þátt/aðstoða
Ég hef ekki áhuga
Ég vil ekki skuldbinda sig
Ég hef ekki séð verkefni sem vekur áhuga minn
Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi sjálfboðastarfsþátttöku
framhaldsskólanema?
Svar:_______________________________________________________

Takk kærlega fyrir þátttökuna!
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