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Samvaro gör under!
Gud har skapat mig till just mig och dig till just dig. Vi är underverk, både som
individer och tillsammans. I detta universum får vi leva i denna stund, som aldrig
kommer igen. Det är ett under. Det är något vi inte kan förstå. Vi kan bara ana
något väsentligt: människans och livets värde.
Kristus är ett under. Hans betydelse som den som övervunnit döden och som
förebild för livet är förunderlig. Även församlingen är ett under. Den ger uttryck
för Guds arbete här i världen. Församlingen lever och andas från en generation
till en annan, den förändras, anpassar sig, utvecklas – och uttrycker Kristi nåd och
Guds kärlek på jorden, ständigt för nya människor. I Kristi församling finns det
plats för människor av alla slag och i alla åldrar att vara nära både varandra och
Gud och att växa.
Tron är ett under. Den är ett mysterium som inte är beroende av människan
utan en gåva från vår Skapare. Den väcker vår förundran. Konfirmandarbetet är
ett under och hjälpledarverksamheten är ett under. Varje ung person som deltar i
verksamheten är ett under i sig och ett bevis på Guds arbete på jorden.
Unga på 2010-talet funderar och söker på olika sätt bekräftelse på att de är värdefulla och räcker till. Duger jag? Tycker någon att jag är viktig och underbar? Älskar någon mig? Kärnan i kyrkans budskap står för en motkultur. Man behöver inte
hävda sig. Man behöver inte ändra sig och se bra ut för att känna att man duger.
Kyrkans budskap till den som ifrågasätter sig själv är entydigt: Han som är din Skapare har avsett att du ska vara just den du är– och bjuder in dig till sin gemenskap.
”Jag är ett under” hänvisar till psaltarpsalm 139 och dess budskap om människans värde. Den unga människan är underbar. Han eller hon är värdefull och viktig
när allt går bra och livet ler – men också i alla sina jobbiga och svåra skeden. Den
unga som individ är viktig och intressant. Alltid.
Samtidigt är han eller hon en del av gemenskapen – av sin egen grupp och av
församlingen. Det finns plats för den unga och han eller hon är kallad att uppleva
gemenskap med andra människor och med Gud, inte bara i konfirmandarbetet
och hjälpledarverksamheten, utan också senare, genom hela livet. Den unga är ett
stort under. Vi är i daglig kontakt med stora under.

”Varje ung person som deltar i verksamheten är ett under i sig
och ett bevis på Guds arbete på jorden.”
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Inledning
Konfirmandarbetet i Finland har utvecklats utifrån praxis som befunnits fungera
väl i församlingarnas vardag. Under decenniernas lopp har det utvecklats till en
verksamhetsform som på ett framgångsrikt sätt förenar kyrkans gemensamma riktlinjer och det unika i den lokala verksamheten. Riktlinjerna Underbara hjälpledare
är en del av den reform av konfirmandarbetet som ska genomföras åren 2016–2018.
Konfirmandarbetet och hjälpledarverksamheten hänger ihop och påverkar varandra. Både när man drar upp riktlinjer och när man planerar församlingens verksamhet lönar det sig att planera dessa två tillsammans.
Hjälpledarverksamheten har näst efter konfirmandarbetet vuxit till att bli kyrkans mest omfattande form av ungdomsarbete. På samma sätt som konfirmandarbetet har den blivit en del av den finländska ungdomskulturen. Tiotusentals unga
har velat vara med och ge de nya konfirmanderna samma fina och oförglömliga
erfarenheter som många av dem själva redan fått bli delaktiga av.
Konfirmandarbetets attraktionskraft och entusiasmen hos de nya hjälpledarna
har lockat församlingarna att göra hjälpledarutbildningen allt längre och mer omfattande. Detta är en trend som ligger rätt i tiden. Men även om hjälpledarutbildningen är populär är församlingens ungdomsverksamhet i grund och botten ingen
utbildningsinstitution och alla unga vill inte heller ägna sig åt hjälpledaruppgifter.
En lång hjälpledarutbildning leder till att en del av de unga avbryter den. Detta
borde inte få innebära att banden till församlingsgemenskapen samtidigt bryts.
De första nationella riktlinjerna för hjälpledarverksamheten kom 2004 i dokumentet ”Sopivan kokoinen iso”. På vissa punkter hänvisar dessa nya riktlinjer direkt
till det tidigare dokumentet. År 2004 betraktades hjälpledarverksamheten i första
hand ur konfirmandarbetets perspektiv, men i viss mån blickade man även i andra
riktningar för att se vilka möjligheter hjälpledarverksamheten och hjälpledaruppgiften kan ge de unga i församlingen. I riktlinjerna Underbara hjälpledare vill vi
uttryckligen betona detta vidare perspektiv. Hjälpledarverksamheten är så mycket
mer än att gå hjälpledarutbildningen och sköta hjälpledaruppgifter i konfirmandarbetet. Hjälpledarna är också klubbledare och de assisterar vid gudstjänster, inom
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diakoniarbetets projekt och i många andra uppgifter. En del av hjälpledarna har talanger och motivation som lämpar sig för annat än konfirmandarbete eller lägerliv
och församlingskontakten kan inte enbart bestå av prestationsinriktad utbildning.
Avsikten med riktlinjerna Underbara hjälpledare är att stödja församlingarna att
satsa på hjälpledarverksamhet i vidare mening.
I församlingarna och kyrkan har man senast på 2010-talet vaknat till insikt om
att många unga som växer upp har svårt att hitta sin plats och uppgift i församlingen efter de aktiva hjälpledaråren. Detta skede av livet sammanfaller ofta med att de
unga flyttar hemifrån, börjar studera och får ett självständigare liv.
Medlemskap i kyrkan är inte en självklarhet ens för sådana unga vuxna som i
flera år burit ansvar i den egna församlingen och deltagit i verksamheten. Dagens
hjälpledare tror och uttrycker sin tro på många andra sätt än hjälpledarna för fem
eller tio år sedan. Andlighetens betydelse i de ungas liv och hem befinner sig i ett
brytningsskede. Också i hjälpledarverksamheten blir man tvungen att fråga sig vad
som skulle stärka den ungas upplevelse av församlingen och kyrkan som hans eller
hennes egen andliga gemenskap och trons betydelse i ungdomarnas och de vuxnas liv?
Även kyrkans strukturer genomgår stora förändringar. Församlingssammanslagningar är vardagsmat och den ungas välbekanta lokalförsamling kanske försvinner.
Nya, större församlingar ger upphov till nya samarbetsmodeller. I de sammanslagna församlingarna funderar man över hur hjälpledarna kan behandlas jämlikt. Här
krävs gemensamma och genomtänkta tillvägagångssätt och överenskommelser. Det
behövs också en diskussion om innehållet: vad vill man att de unga ska uppleva
och lära sig i hjälpledarverksamheten?
Alla dessa bakgrundsfaktorer – omvälvningarna i såväl samhället som församlingsstrukturerna, hjälpledarverksamhetens starka fokus på utbildning och konfirmandarbete, hjälpledarverksamhetens mångfacetterade innehåll och de unga vuxnas
sköra band till församlingsgemenskapen och det faktum att det blir allt vanligare
att gå ur kyrkan – lyfter fram ett behov av att på nytt se över hjälpledarverksamheten och dra upp nya riktlinjer. Dokumentet Underbara hjälpledare strävar efter
att ge redskap för en utvärdering av verksamheten och riktlinjer för att utveckla
den i församlingarna.
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Riktlinjerna Underbara hjälpledare har i uppgift att
• skapa gemensamma riktlinjer för hjälpledarverksamheten
• stödja församlingarna och kristna organisationer när det gäller att
utveckla hjälpledarverksamheten på det lokala planet
Med hjälpledarverksamhet avses i dessa riktlinjer i vid bemärkelse
sådana aktiviteter som samlar hjälpledarna och där de deltar. I hjälpledarverksamheten kan de unga växa, och lärandet är en del av samvaron och gruppgemenskapen i Kristi församling. Hjälpledarverksamhet
kan vara vilka gemensamma aktiviteter och vilken samvaro som helst,
från lek och gemensamma upptåg till musicerande, utbildning, diskussioner, andaktsliv och diakonalt tjänande.
Med hjälpledarutbildning avses här i enlighet med riktlinjerna i
”Sopivan kokoinen iso” den del av hjälpledarverksamheten där man
medvetet försöker lyfta de ungas kunskaper och färdigheter till en sådan nivå att de klarar av de olika ansvarsuppgifter som de kan komma
att få. Sådana uppgifter kan vara exempelvis att leda olika gruppsituationer, praktiska sysslor under konfirmandläger eller förmågan att
hantera mänskliga relationer i konfirmandarbetet på ett sätt som kan
förväntas vara skäligt med tanke på deras ålder.
Hjälpledarverksamhetens teologi bygger på fornkyrkans fadderpraxis. Eftersom de flesta som kom för att döpas under fornkyrkans tid
var vuxna fick alla som skulle döpas en slags stödperson utsedd åt sig
i församlingen. Dennes uppgift var att lotsa dopeleven in i församlingen och trons hemligheter. Ingen lämnades ensam på den kristna vägen utan man fick en egen medmänniska vid sin sida som man kunde
förlita sig på. Hjälpledarens uppgift ligger teologiskt sett mycket nära
fornkyrkans fadderskap.
Jesu lärjungar kan också ses som hjälpledarnas andliga förebilder.
Vanliga män från Galileen ålades en uppgift som ur ett mänskligt perspektiv var orimligt stor. De skulle bära ansvaret för att budskapet om
Kristus spreds över hela världen. I deras kallelse synliggjordes samtidigt
Guds nåd. De var syndiga och på alla sätt ofullkomliga människor. Det
var som sådana de valdes ut och sådana fick de också förbli.
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Hjälpledarverksamhetens huvudsakliga mål
Hjälpledarverksamheten stärker den ungas tro på Gud den treenige
och utrustar för ett liv som kristen.
Hjälpledarverksamhetens teser
• Den unga är ett under. Utgångspunkten för hjälpledarverksamheten är att den unga ska få vara och växa som den församlingsmedlem han eller hon är.
• Hjälpledaren är en del av ungdomsgänget i församlingen.
Viktiga aspekter av hjälpledarverksamheten är trygghet, gemenskap, glädje och upplevelsen av att bli sedd.
• Inom hjälpledarverksamheten finns det plats för alla slags unga.
Alla är välkomna oavsett varför man vill vara med.
• De kunskaper och färdigheter man behöver som hjälpledare lär man
sig både genom att delta i församlingslivet och genom utbildning.
• Hjälpledarna planerar och genomför verksamheten tillsammans
med de anställda.
• Hjälpledarverksamheten bygger en bro till det vuxna församlingsmedlemskapet.

Underbara hjälpledare-riktlinjerna indelas tematiskt i tre delar. I den inledande
delen behandlas utgående från forskningsresultat de olika typerna av hjälpledare
och hur man i församlingen bäst kan stödja och hjälpa olika ungdomar att växa.
Hur kan man stärka de ungas delaktighet? Vad förutsätts av församlingen? Vad
bör de anställda vara medvetna om? Vad innebär de ungas olika behov för hjälpledarverksamheten?
I den omfattande mittersta delen fördjupar vi oss i frågan om hjälpledaren som
församlingsmedlem och hur hjälpledarverksamheten kan struktureras och hjälpledarna utbildas på ett ungdomsorienterat sätt. Vilka strukturer är vanligast inom
hjälpledarutbildningen och vad har visat sig fungera bra? I denna del granskar vi
även frågor som gäller hjälpledaruppdraget inom konfirmandarbetet.
I slutet av dokumentet tar vi upp den utmaning det innebär att församlingens
ungdomsverksamhet och hjälpledartiden har en egen särprägel i relation till det
vuxna församlingsmedlemskapet. Hur kan vi stärka den bro som leder till en lyckad övergång, så att den unga hittar sin plats i församlingen även som vuxen?
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Hjälpledarverksamheten är ett under. Den är en förbluffande framgångssaga. Den
når årligen ut till cirka 24 000 unga och berör samtidigt också deras familjer.
Majoriteten av hjälpledarna är ungdomar i åldern 16–17 år som småningom börjar frigöra sig från sina hem och söker sitt eget sätt att leva. Många i denna åldersgrupp förhåller sig kritiska till skolan och andra institutioner. Trots det har de frivilligt och entusiastiskt sökt sig till en församlingsverksamhet som för de blivande
hjälpledarnas del ofta är ganska utbildningsbetonad.
Inom hjälpledarverksamheten får många upplevelsen av att tillhöra en grupp i
Kristi församling. När vi på allvar tror på att församlingen i egenskap av Kristi kropp
är en gemenskap för alla slags människor med olika färdigheter, sätt att tro och
personligheter bereder vi också plats för varje ung människa. Jesus kallar och sänder ut var och en, inte bara de skickliga eller dem som är på ett visst sätt, utan alla.

Vår ledstjärna är att var och en är en värdefull individ skapad av Gud.
Hjälpledarutbildningen är en gemensam resa och en del av den kristna
vardagen, där alla – både de unga och de anställda – kan lära sig av
varandra. ’En tiggare berättar för andra tiggare var det finns mat.’
När vi lyckas skapa en gemenskap där var och en vågar vara sig
själv med alla sina stora livsfrågor har vi uppnått mycket. Det viktiga
är inte hur väl hjälpledaren behärskar många olika färdigheter som
relaterar till hur man leder en grupp, utan det att han eller hon
upplever sig själv som en värdefull människa som Gud skapat, som
en del av gruppen och av församlingen.
Riikka Wikström, Korso församling

Varför vill unga bli hjälpledare?
Den som under konfirmationstiden funderar över att bli hjälpledare tänker kanske inte på verksamhetens betydelse för samhället eller kyrkan – eller ens på vilken
roll hjälpledarskapet spelar för den egna utvecklingen. För den unga är det snarare
fråga om vad det kräver eller ger. Vad är det som motiverar den unga?
När man undersökt vad som motiverar hjälpledarna har man noterat att dessa
grovt kan indelas i fyra olika typer. En grupp hjälpledare inom konfirmandarbetet
kan inkludera representanter för alla dessa typer.
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De mångsidigt motiverade förväntar sig att hjälpledarverksamheten ska ge dem
andligt innehåll, lära dem nya saker om teologi och livet självt och ge dem möjlighet att utvecklas. De motiveras lika mycket av en vilja att vara till hjälp och ordna
en bra konfirmationstid för de yngre som av en vilja av att tillbringa tid tillsammans med de andra hjälpledarna och de anställda och lära känna dem.
Cirka en tredjedel av hjälpledarna tillhör denna typ och gruppen består av något
fler flickor än pojkar. De har redan som barn deltagit mer än genomsnittet i församlingens verksamhet. Aktiviteten håller i sig även under tiden som hjälpledare.
Utmärkande för denna grupp är också att de är öppnare än genomsnittet gentemot andra religioner och kulturell mångfald. De vill också lära känna människor
som tillhör andra religioner och ser invandring som något positivt för Finland.

De andligt motiverade unga dras till hjälpledarverksamheten av i första hand
andliga orsaker. De ber, läser Bibeln och lyssnar till andlig musik i större utsträckning än andra hjälpledare och tar oftare än andra ställning för tolkningar och etik
som bygger på en traditionell kristen tro. Frågor som gäller den egna utvecklingen
och icke-teologiskt innehåll intresserar dem inte nämnvärt. I denna grupp finns
något fler pojkar än flickor.
Cirka 13 procent av alla hjälpledare är andligt motiverade. De har som barn
deltagit mer än genomsnittet i församlingens verksamhet. Ett annat utmärkande
drag är att många av dem är socialt känsliga. De har ingen önskan om att vara en
del av någon grupp eller gemenskap, utan kan till och med uppleva det som ångestskapande.

För de socialt motiverade är viljan att tillbringa tid med andra hjälpledare, konfirmander och anställda den primära orsaken till att de blivit hjälpledare. Dessutom
vill de hjälpa andra och stödja yngre ungdomar i deras utveckling. De har inget
stort intresse av andliga och teologiska frågor, men motsätter sig inte heller dem.
Nästan hälften av hjälpledarna tillhör denna typ och gruppen består av något fler
pojkar än flickor. Dessa hjälpledare har som barn deltagit mindre än genomsnittet
i församlingens verksamhet. Under tiden som hjälpledare sätter de mindre tid än
genomsnittet på församlingens verksamhet, bibelläsning och bön.

Den svagt motiverade hjälpledartypen präglas av en passiv inställning till hjälpledarverksamheten. De verkar knappt förvänta sig något alls av verksamheten. De är
ofta också religiöst passiva och har ett mycket litet intresse för trosrelaterade frågor.
Cirka 12 procent av hjälpledarna är av denna typ. Fördelningen mellan flickor
och pojkar är relativt jämn. Precis som under barndomen deltar de mindre än genomsnittet i församlingens verksamhet även under tiden som hjälpledare. De ber
också mindre och läser mer sällan Bibeln, och de lyssnar inte heller på andlig musik. När de tillfrågas kan de inte riktigt motivera varför de är med.
Tänk om…
... vi i början av hösten tillsammans med hjälpledarna kunde fundera
på vad som har inspirerat dem att komma med? Senare under året
kunde vi återknyta till samma tema. Vad inspirerar dem? Vad är
de trötta på? Vad behöver de och vad önskar de?
... vi tillsammans med de unga kunde planera en verksamhet som ger
näring åt många olika typer av entusiasm?
… vi som anställda kunde fokusera på att uppmärksamma alla som
kommit med, så att även de osäkra skulle få modet att fortsätta?
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Hur beakta de ungas olika behov?
Konfirmandundervisningen och hjälpledarverksamheten är för de flesta en tid av intensiv tillväxt och utveckling, då viljan att göra något för andra ökar och andligheten
fördjupas. Många unga beskriver också konfirmationstiden som en brytningspunkt
som delar upp livet i före och efter konfirmationen.
Varje ung människa har sina starka sidor som på ett konstruktivt sätt kan användas som utgångspunkt för hjälpledarverksamheten och den ungas egen utveckling.
Även hjälpledarteamet i konfirmandarbetet består av olika individer som ges uppgifter anpassade efter deras egna färdigheter. Detta gagnar alla. Det gör att både konfirmandgruppen och hjälpledargruppen fungerar bättre och upplever färre onödiga
besvikelser och konflikter.
Dock verkar den så kallade Matteuseffekten gälla även inom hjälpledarverksamheten. Termen hänvisar till en vers i Matteusevangeliet: ”Var och en som har, han
skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han
har” (Matt 25:29). Undersökningar visar att ungdomar som fått en kristen uppfostran i hemmet och som i barndomen och den tidiga ungdomen har deltagit i församlingens verksamhet betydligt oftare fortsätter som hjälpledare efter konfirmationen.
Dessa unga fortsätter också som hjälpledare under en längre tid och verkar även
för egen del få ut mer av den. I större utsträckning än andra hjälpledare lär de känna
församlingen och förstå gudstjänstlivet, de lär sig nya saker om tron, sig själva, Gud
och Bibeln och även om ämnesområden som hör till andra religioner. Också deras
attityder i frågor relaterade till dessa ämnen förändrades i en klart positivare riktning
än bland andra hjälpledare. Om vi är medvetna om Matteuseffekten kan vi i verksamheten särskilt fokusera på att motivera och stödja dem i vars uppfostran religionen
inte haft någon större plats. På samma sätt kan någon som är rastlös eller som lär sig
långsammare behöva särskilt stöd eller uppmuntran av de anställda för sitt deltagande.
Varje ung människa utgör en egen, individuell utmaning för de anställda. Motivation och färdigheter går inte alltid hand i hand. Någon som är entusiastisk kan vara
mindre kunnig, medan exempelvis en skicklig ackompanjatör kan ha en synnerligen
svag andlig motivation. En starkt troende ung människa kan veta mer om Bibeln än
församlingens anställda och därför utmana på den punkten eller också ha en mycket
speciell bakgrund i någon väckelserörelse och tydligt visa detta. Det är naturligtvis
lätt att arbeta med entusiastiska och kunniga hjälpledare. På motsvarande sätt kräver de svagt motiverade hjälpledarna, de som utrustats med mer anspråkslösa gåvor
eller som på något plan är extra krävande eller mycket osjälvständiga, en större insats av de anställda. En del hjälpledare behöver mer uppmärksamhet och stöd av de
anställda än andra. Trots det, eller kanske just därför, har alla de som behöver extra
stöd också sin plats i hjälpledarverksamheten. Att stödja och uppmuntra unga som
behöver det är en viktig uppgift för de anställda.
Det är viktigt att hjälpledarverksamheten inte enbart involverar de unga som är
mest begåvade, mest aktiva och som har den mest positiva inställningen till religion,
utan att det finns utrymme för alla. Detta innebär att det genuint ska finnas en plats
för var och en och att ingen enbart ska vara ”utfyllnad”, förbli osynlig eller ständigt
bli föremål för negativ uppmärksamhet.
En grupp som består av olika slags hjälpledare visar också konfirmanderna att församlingen accepterar ofullkomlighet. Varje människa behöver utrymme präglat av nåd
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för sin egen mänsklighet. När man lyckas med gruppbildningen och ger lämpligt med
stöd kan de olika individerna glänsa i sina uppgifter. Var och en får växa i egen takt.

Fyra speglar för hjälpledarverksamheten
Hur kan man på det lokala planet utvärdera hur väl olika typer av hjälpledare verkligen ryms med? I riktlinjerna från 2004 lyfte man fram snedvridningar i hjälpledarstrukturen genom vilka församlingen eller organisationen kan spegla sin egen
hjälpledarverksamhet.
Den första aspekten man kan beakta – både inom gruppen hjälpledare i sin helhet och i förhållande till exempelvis en specifik konfirmandgrupp – är kön. Om
hjälpledargruppen till största delen består av flickor kan man granska det man gör
och på vilket sätt, vilket sätt att vara som uppskattas. Finns det utrymme för många
olika sätt att vara, olika slags temperament och varierande intressen?
Den andra spegeln hänger ihop med hjälpledarnas ålder. Om man får bli hjälpledare först det andra året efter utbildningen – när man är tillräckligt erfaren och
skicklig – hur kan man då samtidigt signalera att det i församlingen finns plats för
växande, ofullkomliga och ibland till och med bristfälliga människor? Om nästan alla
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hjälpledare är unga och första årets hjälpledare, hur berättar man då att religionen löper som en tråd genom livet och att församlingen är en gemenskap som bär en långt?
Den tredje spegeln reflekterar andlighet. Om hjälpledarna till största delen består
av sådana som är starka i sin tro, vad signalerar då detta om verksamhetens öppenhet
inför ofullkomlighet och sökande? Om nästan ingen av hjälpledarna är intresserad
av andliga frågor är detta också något som man ovillkorligen bör stanna upp inför.
Hur ser den andlighet ut som man önskar att den unga stärks i? Har den ingen beröringspunkt med de ungas verklighet?
Den fjärde spegeln hör ihop med hjälpledarnas livsrealitet. Om alla hjälpledare
går i gymnasiet eller siktar på att göra det – vad säger detta om hjälpledarverksamheten? Vad borde man ändra på så att även andra ungdomar skulle känna sig välkomna? Finns det plats för de unga som har tidskrävande hobbyer? Hur kan de unga delta
i hjälpledarverksamheten och samtidigt leva ut någon annan kallelse här i världen?
Tänk om…
… vi kunde se hjälpledarnas olika personligheter, bakgrunder och
orsaker till att delta i hjälpledarverksamheten som en rikedom?
… vi kunde se ungdomarna som växande människor och att det är en
ära för oss anställda att få vara deras stöd och trygghet?
… vi medvetet kunde satsa på att ge de unga som behöver särskild
handledning tillräckligt av de anställdas tid och uppmärksamhet?
… vi både när hjälpledarverksamheten inleds och avslutas och
när hjälpledare väljs ut för konfirmandarbetet skulle se över hur
mångsidigt våra hjälpledare och hjälpledarverksamheten återspeglar de unga i församlingen?

En insikt vi gjort i vår församling hänger ihop med att den som
deltar i hjälpledarutbildningen inte bara lär sig hjälpledarens uppgifter, utan var och en av de unga får i församlingsgemenskapen
också utvecklas precis som han eller hon är. Behållningen av själva
utbildningen utgör bara en liten del av denna utveckling. Församlingens ungdomsverksamhet består inte enbart av hjälpledarutbildning.
Öppen verksamhet, ungdomskvällar, klubbar, teater-, sång- och musikgrupper finns också för dem som inte vill bli hjälpledare.
Sari Kokkonen, Hakunila församling
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Deltagande i hjälpledarverksamheten kan på ett viktigt sätt stödja de ungas mognad och utveckling i en positiv riktning. Alla utvecklas i egen takt. I fråga om den
fysiska utvecklingen kan normala skillnader i utvecklingen vara så mycket som fem
år mellan olika individer. Den fysiska mognaden går dock inte nödvändigtvis hand
i hand med den andliga utvecklingen och den emotionella mognaden. Bland hjälpledarna finns det samtidigt både sådana som befinner sig i samma utvecklingsskede
som konfirmanderna och unga som håller på att bli unga vuxna.

När unga växer samverkar den biologiska, psykiska och emotionella utvecklingen. De
på varandra följande utvecklingsskedena påverkas dock såväl av den ungas egna behov
som av omvärlden. En central utvecklingsuppgift i ungdomen är att bygga den egna
identiteten och finna ett svar på frågan ”Vem är jag och vad skulle jag kunna vara?”
De nya hjälpledarna har stöd på vägen av de äldre hjälpledarna och de anställda.
För att skapa en gemenskap som stöder utvecklingen behövs pålitliga och trygga vuxna. Det är viktigt att atmosfären i gemenskapen är tolerant, öppen och uppmuntrande, så att var och en blir accepterad med sina egna frågor och i sitt eget utvecklingsskede. De anställda ska med sitt eget beteende föregå med gott exempel i detta
avseende. Den kristna församlingens radikala löfte är att var och en accepteras precis
som han eller hon är.

En trygg församling
Det centrala målet för konfirmandarbetet och hjälpledarverksamheten är att de unga
ska uppleva trygghet, helighet, glädje och gemenskap. Konfirmandarbetet och hjälpledarverksamheten har lyckats när denna målsättning uppfylls. Hjälpledarverksamheten ska vara trygg för de unga på alla nivåer. Detta innebär att individen och hans
eller hennes gränser respekteras på alla mänskliga nivåer: fysiskt, psykiskt, andligt,
emotionellt, sexuellt och socialt.
Den trygga församlingens ideal innebär att de anställda är medvetna om sin makt
och sitt ansvar. Detta innebär att man är medveten om riskerna för manipulation
och missbruk och aktivt jobbar med att motverka dem. Ur de anställdas perspektiv
innebär detta en beredskap att vid behov ändra sina egna tillvägagångssätt och ingripa vid felaktigt agerande.
En psykiskt, emotionellt och socialt trygg församling är en gemenskap dit en person får komma och där hon får vistas i förvissningen om att hon respekteras, älskas
och skyddas precis som hon är. Man behöver inte dölja sina egenskaper, sin livssituation, sin sexuella läggning, sin ställning eller sitt utseende. Man behöver inte kvalificera sig moraliskt eller religiöst. Man får vara trygg.
Det är en självklarhet att församlingens verksamhet på ett fysiskt plan ska vara sexuellt trygg. Sexuellt utnyttjande och gränsöverskridande förekommer i många olika
skepnader och också bland de unga. Allt kommer tyvärr inte fram och avslöjas. Det
är naturligt att idealen inte alltid realiseras i en värld av uppväxande unga. Trots det
måste tröskeln för att ingripa vid övertramp och utnyttjande vara låg. Det är bra om
de anställda vänjer sig vid att tala med de unga om gränser och att reda ut situationer
som gått för långt. Ibland faller det inträffade under strafflagen och är ett polisärende.
De anställda är ovillkorligen och juridiskt bundna av kravet på fysisk sexuell
trygghet.
Till den sexuella tryggheten hör även hur man talar om saker. Hur och om vad
skämtar man? Är det tillåtet att kalla någon för homo och annat som innebär en
kategorisering av sexuell art? Det är bra att ta upp språkbruk och var gränserna för
skojande går med de unga. Likaså lönar det sig att prata om beröring. Det finns en
skillnad mellan positiv och obekväm beröring och människor upplever situationer
på olika sätt. Alla har rätt till sina egna gränser. De gemensamma spelreglerna och
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respekten för andras gränser är viktiga diskussionsämnen, liksom även hur man
själv kan dra sig ur situationer där sättet att tala eller beröringen inte känns bra.
En trygg församling förutsätter en tillräcklig förståelse för könssensitivitet. Det är
viktigt att frångå traditionella sätt att placera män och kvinnor, flickor och pojkar i
olika fack. Människor och deras identiteter är mer mångfacetterade än våra fack. Skillnaderna mellan personer av samma kön kan vara större än skillnaderna mellan könen.
Ord och ordval kan utan att man märker det, och utan någon avsikt att mobba, utestänga människor. Det är viktigt att medvetet beakta att de unga, deras familjer och
deras realiteter är av många olika slag och att vi i kyrkan inte vill stänga någon ute.
Andligt våld anknyter till psykiskt och socialt våld. Det kan exempelvis bestå av
hot eller skrämsel i Guds namn, andlig manipulation eller andligt tvång med hot
om socialt avvisande och övergivenhet. En mer diskret form av andligt våld kan till
exempel vara att anse att någon annan människa är syndig och en sämre människa –
eller också alltför troende. Det kan vara isolering, uteslutande, att man glömmer att
bjuda in en person, menande blickar eller förbiseende.
Det finns skäl att fundera över den andliga tryggheten också ur andaktslivets perspektiv. Hurdan är en trygg mässa och en trygg andakt? Vilka former av otrygghet,
nervositet och osäkerhet kan en ung människa förknippa med dem? Vad kan göra
närvaron vid mässan tryggare för den unga? Hur kunde vi minska rädslan för att göra
fel och skapa en accepterande atmosfär under mässan? Hur kunde vi skapa utrymme för försök, även om det ibland går till överdrifter eller sker misstag? Hur kunde
vi ordna mässan så att de unga skulle känna sig välkomna, bli mottagna och uppmärksammade? Det lönar sig att fråga de unga om deras erfarenheter, lyssna och ta
svaren på allvar.
Till den sociala tryggheten hör i synnerhet frågan om mobbning och utfrysning
som kan förekomma i alla kretsar i församlingen, i kamratstödsgrupper men också i
relationerna mellan vuxna och ungdomar. Ofta är mobbningen tämligen dold och i
sig skicklig – mobbarna är inte alltid ens medvetna om att de mobbar. Hur kunde vi
inom hjälpledarverksamheten aktivt söka efter metoder för att förhindra olika former av mobbning och utfrysning och ingripa i dem?
En trygg församling och hjälpledargemenskap utgör en bördig jord för den ungas utveckling. Tryggheten byggs upp på många små sätt, exempelvis genom vänliga
blickar och hänsyn. I en trygg andlig gemenskap har hjälpledarna positiva relationer
med vuxna utanför hemmet, de kan lära sig etiskt tänkande och ansvar samt stärka
sitt välbefinnande. Samtidigt som man stärker det goda minskar riskerna för sådant
som hotar den ungas välmående, exempelvis risken för droganvändning.

Vad innebär delaktighet i hjälpledarverksamheten?
En utvecklingslinje inom hjälpledarverksamheten är att den ska fokusera på den
unga själv, och på den ungas utveckling och behov, i stället för att vara utbildningscentrerad. Hjälpledarverksamheten strävar efter att stödja de unga så att de kan
växa individuellt och bli aktiva och initiativrika aktörer i församlingen. Detta är
möjligt om man medvetet stärker de ungas delaktighet.
Med delaktighet avses hur de unga kan vara med och definiera, genomföra och
utvärdera det arbete som görs för att trygga deras egna intressen. Möjligheten till
delaktighet och medverkan i behandlingen av ärenden i gemenskaper man själv
uppfattar som viktiga är avgörande för en människas identitetsutveckling. Det är
fråga om en grundförutsättning för växande och utveckling. Genom att delta lär
man sig att vara och leva tillsammans.
Delaktigheten innefattar både agerande och påverkan (act) och en upplevelse
av grupptillhörighet (belong). Upplevelsen av samhörighet är extremt viktig, att få
känna att det finns en plats för mig. Emotionellt kan jag känna att jag tillhör gruppen. Att göra den unga delaktig och stärka hans eller hennes egen aktivitet innebär

Tänk om…
... spelreglerna för hjälpledarverksamheten och konfirmandarbetet
utarbetades separat, för att garantera all slags trygghet för alla?
… hjälpledarnas roll kunde ses över ur ett trygghetsperspektiv och
barnens och de ungas rätt till trygghet betonas?
… vi tillsammans med de unga och de anställda gemensamt kunde
tala om hur det lönar sig att agera om man känner sig otrygg eller
blir trakasserad eller mobbad i hjälpledarverksamheten?
22

23

exempelvis att inkludera den unga i planeringen av verksamheten, stödja och stärka hans eller hennes kunnande (exempelvis genom att uppmuntra och kartlägga
kunskaper och färdigheter) och att ge lagom mycket ansvar.
De anställda bör aktivt fundera över vad de ungas delaktighet i församlingen
innebär. Vad innebär det för de unga som mer sporadiskt deltar i verksamheten och
vad innebär det för de superaktiva? Hurdana villkor för delaktigheten beaktar samtidigt den ungas utvecklingsskeden – hur ger man var och en lämpligt med ansvar
och samtidigt utrymme att få vara i fred som en del av gruppen? Vilka aspekter av
församlingens praxis förhindrar de ungas delaktighet?
Ofta är de aktiva och skickliga ungdomarna delaktiga på ett mycket synligt sätt
och har förmågan att ta plats. Men delaktighet är mycket mer än synligt och aktivt
agerande och utförande av konkreta uppgifter. I första hand är delaktighet upplevelsen av att man själv får bestämma sin egen roll, sina önskemål och sina behov.
Man får själv planera och bedöma: ”Vad lönar det sig för mig att välja och vad vill
jag: Vad är viktigt för mig? Varifrån kommer jag och vart vill jag gå? Vad betyder
mitt församlingsmedlemskap för mig som först (klubbdeltagare, sedan) konfirmand,
hjälpledare och som vuxen? Vad är jag och vem vill jag bli i dessa olika roller? Vad
önskar och behöver jag få ut av mitt församlingsmedlemskap? I vilken riktning
vill jag att det utvecklas? Hur vill jag själv utvecklas?” Det är bra att uppmuntra
de unga att fundera över sina egna önskemål och behov och ge uttryck för dem.
De ungas delaktighet kan också stärkas genom att man utmanar dem att aktivt
fundera över och utvärdera sig själva i relation till hjälpledarverksamheten. Det lönar sig att uppmana de unga att ställa upp sina egna mål för hjälpledarverksamheten: ”Vad har jag för nytta av det här? När jag slutar min period som hjälpledare – vad har den gett mig och vad har jag lärt mig? Vad vill jag medvetet lära mig
om mig själv, om andra människor, Gud och kyrkan? Vilka färdigheter vill jag lära
mig och på vilka områden vill jag utvecklas?”
Samtidigt har de unga också rätt att delta i verksamheten utan några särskilda
uttalade mål. Delaktighet är inte enbart agerande, utan också att vara och ta emot.
Tänk om…
… vi kunde tänka ut sätt att ytterligare stärka de ungas delaktighet i
församlingen och hjälpledarverksamheten? Vilka hinder för de
ungas delaktighet kan vi identifiera? Hur undanröjer vi hindren?
… vi kunde försöka hitta sätt att stärka delaktigheten i synnerhet när
den verkar vara svag eller obefintlig?

Att lära sig tillsammans
Lärande och utveckling sker inte i ett vakuum utan alltid bland människor, oavsett om det sker i en stor eller liten gemenskap och om det handlar om en livslång
lärmiljö eller en social situation som uppkommer för stunden. Också församlingarnas hjälpledargrupper är gemenskaper där man lär sig saker på ett medvetet och
omedvetet plan.
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En lyckad hjälpledarverksamhet ger den unga en kanal för att lära känna nya
människor och knyta nära och bestående vänskapsrelationer. Dessa människorelationer är betydelsefulla även för lärandet, eftersom ungdomar lär sig de viktigaste
kunskaperna och färdigheterna som behövs inom hjälpledarverksamheten av varandra och av mer erfarna hjälpledare. Detta sociala lärande är mycket effektivare
än den hjälpledarutbildning som ges av en anställd.
Många hjälpledare beskriver församlingens ungdomsgemenskap som ett enda stort kompisgäng där alla kommer överens och ingen blir utfryst eller mobbas. Ibland spelar konfirmandarbetet och hjälpledarverksamheten en avgörande
roll när det gäller att förhindra utfrysning och bekämpa ungas ensamhet. Detta
är något som är fint och värt att betona. Samtidigt beskrivs också hjälpledarverksamheten ibland som en grupp unga som består av sin egna klickar, ofta utifrån
ålder.
Hjälpledarverksamheten ger de unga utrymme att kontinuerligt och i samspel
med andra utveckla den egna identiteten, värdena, moralen, uppfattningarna om
kyrkan, religionen, tron och det kristna livet. Denna process är inte separerad från
det övriga livet utan tangerar också den ungas familj. Familjens stöd för hjälpledarverksamheten är viktigt. Därför finns det skäl att fundera över hur familjen beaktas
när hjälpledarverksamheten organiseras. Många föräldrar är säkert intresserade av
vad som händer inom verksamheten och var tyngdpunkterna i innehållet ligger.
Det lönar sig att bjuda in hjälpledarnas familjer till ungdomarnas evenemang och
ibland kanske till och med till att planera och genomföra dem. Att bli välsignad
till hjälpledare kan vara en familjefest. Den ungas år som hjälpledare kan vara en
möjlighet att bekanta sig med hela familjen och bjuda in dem alla att delta i församlingens verksamhet.
Det lönar sig att komma ihåg familjerna i hjälpledarverksamhetens böneliv.
Samtidigt är det viktigt att vara medveten om och beakta att familjer och livssituationer kan vara av många olika slag och även trasiga. Församlingen ska aldrig
vara en plats där den unga blir tvungen att skämmas för eller dölja sin bakgrund.
Församlingens anställda är ibland den enda eller den viktigaste trygga vuxna personen i en ung människas liv.
Tänk om …
… vi medvetet kunde se till att det ingår moment i hjälpledarverksamheten där äldre hjälpledare kan leda de yngre och dela med
sig av sina erfarenheter?
… vi kunde anse att en god gemenskapskänsla och acceptans är lika
viktiga som att lära sig kunskaper och färdigheter?
… vi kunde fundera hur vi i hjälpledarverksamheten å ena sidan kan
stödja den ungas relation till den egna familjen, å andra sidan en
gradvis frigörelse och självständighet?
… vi kunde diskutera innehåll och praxis för hjälpledarverksamheten
med hjälpledarnas föräldrar?
… vi kunde bjuda in familjerna – föräldrar och även syskon – till olika
evenemang, som exempelvis välsignelsen till hjälpledare, och även
be för dem?
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Hur stödja mognad och utveckling?
Under åren som hjälpledare utvecklas de unga på många olika sätt. Emotionella, sociala och intellektuella färdigheter stärks. De har möjlighet att lära sig många nya
praktiska färdigheter. Samtidigt kan deras tillit till att de klarar sig i utmanande situationer stärkas avsevärt.
Självkänslan stärks när de unga får uppmuntran och bekräftelse av vuxna och av
andra unga och märker att de klarar sig i sociala situationer och som gruppledare.
I hjälpledarverksamheten vidgas ofta kontaktnätet och attityderna gentemot andra
människor, det egna hemmet, skolan och samhället blir positivare.
Hjälpledarverksamheten är viktig även i en vidare samhällelig bemärkelse. Forskning visar att tankesättet hos dem som deltar i hjälpledarverksamheten ändras avsevärt
under hjälpledartiden. Exempelvis ökar deras vilja att hjälpa människor i en svagare
ställning, och viljan att påverka och korrigera missförhållanden i samhället stärks.
Inom ramen för hjälpledarverksamheten får de unga redskap för ett etiskt tänkande och lär sig respektera olika av samhället uppställda regler. De lär sig att bemöta
och respektera olikheter och mångfald omkring sig. Genom att ha att göra med andra unga och vuxna och exempelvis behandla frågor som anknyter till kärleken till
nästan får de unga möjlighet att utveckla sina empatiska förmågor och sin förmåga
att sätta sig in i någon annans situation.
Forskning har visat att vilken som helst verksamhet som stöder den ungas utveckling
i allmänhet har fyra återkommande drag som är positiva för utvecklingen. Även inom
församlingens hjälpledarverksamhet lönar det sig att slå vakt om att dessa förverkligas.
De vuxna som ansvarar för verksamheten ska vara positivt inställda till ungdomarna.
Kontakten mellan den unga och den vuxna borde vara långsiktig. Inom hjälpledarverksamheten innebär detta bland annat att de anställda inte hela tiden byts ut.
Å andra sidan visar forskning också att även en sådan positiv vuxenrelation som varar minst ett halvår gagnar den unga.
I en verksamhet som stöder de ungas utveckling sporras de att lämna sin egen bekvämlighetszon och pröva på och lära sig nya färdigheter. Inom ramen för hjälpledarverksamheten kan detta innebära att uppträda, leda en grupp, planera och leda
program inom konfirmandarbetet, planera och hålla andakter med mera.
De unga bör erbjudas möjligheter att inte bara medverka utan även att leda. De
bör få ta ansvar. Det är bra att inkludera de unga redan när man planerar vad som
ska göras.

Även tron utvecklas
Att växa andligt och religiöst är en del av att växa som människa. Det går hand i
hand med den ungas utveckling i övrigt. Förändringar i sättet att tänka, de interaktiva färdigheterna och känslolivet återspeglas också i det andliga växandet. Att
lära sig mera om tron handlar inte enbart om intellektuellt tänkande och förståelse
av teologiska dogmer eller om känslobetonade religiösa upplevelser, utan sammanlänkas genomgående med utvecklingen på alla andra plan.
Tron utvecklas bäst i en miljö med människor i olika åldrar. Utvecklingen bygger på jämlika relationer där var och en är både givare och mottagare. Det är vik26

tigt att det i hjälpledarverksamheten finns utrymme och möjlighet att dela sina egna
insikter och upplevelser när det gäller tron.
Unga människor vill leva tillsammans och glädja sig åt vänskapen. Även vuxna har
samma behov. Såväl unga som vuxna längtar efter och har behov av en gemenskap i
sitt liv där de kan hitta mänskliga relationer eller en plats inom frivilligarbete. Det är
bra att inom hjälpledarverksamheten bygga en bro till det vuxna andliga livet. Man
har kunnat konstatera att det att unga hör till ett religiöst samfund hjälper dem respektera människor som hör till andra religiösa samfund, utveckla förmågan att föra
en religiös dialog och socialiseras till att känna ett globalt ansvar.
Forskning visar att en god miljö för att utvecklas i sin tro är en miljö där man är
tillsammans under gudstjänster och andakter, där det finns aktiviteter, kreativitet,
positiva vänskapsrelationer, vuxna som bryr sig, ansvar, trygghet, etisk undervisning
och regler. Hjälpledarverksamheten när den är som bäst är precis en sådan miljö.
Samtidigt hör även ett behov av ifrågasättande och tvivel till hjälpledarnas ålder. Det
bör finnas utrymme även för detta. Det bör finnas plats för varje person precis sådan
han eller hon är och i precis det tillväxtskede som den unga för tillfället befinner sig i.
Tänk om…
... hjälpledarverksamhetens terminsplan kunde utformas till att
stödja unga som hunnit olika långt i sin tro?
… vi aktivt kunde fråga de unga vad det är som väcker deras tvivel,
intresserar dem och tröstar dem i tron?
... vi kunde erbjuda alla, speciellt de sökande, andliga medvandrare?
... hjälpledarna kunde möta församlingsmedlemmar i olika åldrar i
synnerhet för att diskutera trosfrågor?

En bra hjälpledarverksamhet är en fungerande helhet
Hur de ungas utveckling och stödet för denna process beaktas i församlingen påverkar hur hjälpledarverksamheten planeras, inriktas och genomförs. Fokus borde
styras bort från enbart utbildningen och dess innehåll till den gemensamma tid
som tillbringas med hjälpledarna och dess innehåll.
De anställda har möjlighet att på många sätt göra församlingen till en bra miljö
för ungdomarna att växa i.
Det är skäl att speciellt fästa uppmärksamhet vid hur man bemöter de unga.
Fri och oplanerad tid som tillbringas med ungdomarna är lika värdefull som aktiv
verksamhet. I bästa fall är den anställda en viktig vuxen utanför hemmet som är
av stor betydelse för den ungas utveckling.
I hjälpledarverksamheten måste man trygga utrymme för olika former av tro
och för att uppleva tron. Detta innebär att olika religiösa synsätt måste tillåtas och
att man även bör uppmuntra tvivel och ifrågasättande så att ingen ska behöva låtsas eller dölja sina tankar.
Atmosfären i hjälpledarverksamheten ska vara sporrande och tillåta olika skäl till
deltagandet. De osäkra och de med svag anknytning till verksamheten bör få särskild
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Trädmodell över religiöst växande
Den amerikanske religionspedagogen och prästen John Westerhoff
använder ett träd som en metafor för att beskriva de olika skedena av
människans tro. De fyra årsringarna inuti varandra beskriver de olika
skedena av trons utveckling.
I kärnan finns den erfarenhetsbaserade tron, som kan stärkas i en
interaktion där man upplever acceptans, tillit och kärlek. Denna kärna
växer när det i församlingen finns utrymme för kreativitet, omsorg och
trosupplevelser.
Trädets andra skikt är den anknytande tron, där man betonar vikten
av att hitta sin egen plats i trosgemenskapen. Den anknytande tron stärks
när man får vara en önskad, behövd och accepterad del av församlingen.
Trädets tredje skikt är den sökande tron, där man via tvivel och kritiskt tänkande söker en egen förståelse av trons och församlingens betydelse och syfte.
När man i församlingen får söka sina svar tillsammans med andra sökare kan trädet växa och närma sig det fjärde skiktet, den engagerade
tron. Den engagerade tron beskriver ett holistiskt kristet sätt att vara,
handla, tänka och uppleva.
Trots att träden är olika stora finns det inga kvalitetsskillnader dem emellan: ett litet träd är lika mycket ett träd som ett stort. Skillnaden ligger
bara i storleken. Att tron växer betyder inte att den blir kvalitativt bättre, utan att den utvecklas för att bättre motsvara den växande människans förändrade behov.
En lämplig omgivning är en förutsättning för att trädet ska växa bra, utan en sådan kan det inte växa sig fullstort. Men oavsett hur växtplatsen
ser ut sker någon slags tillväxt, om än i olika takt.
Det växande trädet avstår inte från sina tidigare årsringar, utan nya växer
till utanpå de gamla. Det går inte att hoppa över något tillväxtskede utan var och en måste gå igenom dem alla. När tron växer finns de tidigare skedena alltid med. Vi växer inte ur den gamla trosmodellen och de
behov som hör till den, utan en ny modell med sina nya behov och nya
element kommer till som ett nytt lager ovanpå det gamla.
Den som slutar tillgodose behoven från ett äldre skikt har en tendens
att återgå till ett tidigare skede. När dessa behov igen är tillfredsställda
kommer individen tillbaka till ett bredare trosskikt.
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uppmärksamhet. Samtidigt är det också viktigt att de som varit med längre får nya
utmaningar och sporras att ta större ansvar, så att gruppen inte drabbas av klickbildning. Det är inte lätt för nya hjälpledare att bli delaktiga om alla uppgifter har
blivit rutin för de mer erfarna. Det måste finnas utrymme för försök och förnyelse.
I alla situationer bör makten och ansvaret flyttas till hjälpledarna själva. Inom
hjälpledarverksamheten håller sig den anställda i bakgrunden och ger utrymme för
hjälpledarnas idéer, agerande och samvaro. Detta betyder inte att den anställda lämnar dem ensamma, utan han eller hon finns ständigt att tillgå som stöd i bakgrunden. En intressant notering är att många viktiga beslutsfattare i vårt samhälle har en
bakgrund som hjälpledare. Många före detta hjälpledare säger att en god erfarenhet
från församlingen som tagit dem långt är att de fått ta ansvar och lära sig av det.
I en lyckad hjälpledarverksamhet är hjälpledarna själva subjekt. Då är var och
en delaktig – både den givande och den mottagande parten.
Vad som möjliggör en ung människas utveckling kan åskådliggöras med ett triangeldiagram (skapat av Jouko Porkka).

Var i denna figur ser du den anställdas plats och roll? Hur skulle hjälpledarverksamheten i din församling se ut om du betraktade den utifrån de tre spetsarna? På
vilka alla sätt skulle det ge unga möjlighet till en positiv utveckling i din församling?
Tänk om …
… de anställda medvetet kunde uppmuntra och stödja de unga och
se till att alla unga får uppmuntran och stöd?
… de anställda kunde ge de unga ett sådant ansvar i undervisningen och verksamheten som är lämpligt med hänsyn till deras
erfarenheter och färdigheter?
… vi kunde ordna situationer för de unga som inbjuder till dialog
mellan folk som tänker och tror olika?
… man inte alltid behövde växa, orka och delta – utan ibland bara
kunde njuta av att vara tillsammans?

Ansvarskänsla och vilja att påverka

Många olika
former av tro

Hjälpledargemenskapen
Den ungas
positiva
utveckling

Olika skäl till
deltagande
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Hjälpledarverksamheten utgör en del av församlingens ungdomsarbete. Hur omfattande ungdomsarbetet är varierar från församling till församling. I vissa församlingar omfattar det endast hjälpledarverksamhet eller hjälpledarutbildning, i andra
församlingar finns också mycket annan verksamhet som riktas till ungdomar, såsom
idrott, utfärder, mässor och öppet hus-kvällar. Syftet med församlingens ungdomsarbete är främst att stödja de ungas utveckling, inte att utbilda dem för uppgifter.
En person som deltar i hjälpledarverksamheten borde inte i första hand ses som en
hjälpledare eller klubbledare utan som en ung församlingsmedlem som behöver få
såväl lämpligt med ansvar och rollen som en aktiv aktör som stöd för sin utveckling.
I utvecklingsdokumentet Unga i Församlingen (2012) frågade man: Tänk om man
i församlingarna i synnerhet kunde utveckla sådana former för kamratverksamhet
som stöder delaktighet och finna en arbetsvision med rum för alla slags unga att
vara med och agera i församlingen? Och dessutom så att den anställde inte känner
ett behov av att förändra de unga? Man lär sig lika effektivt genom den egentliga
verksamheten och genom deltagande som genom utbildning.

Vad sporrar eller hindrar hjälpledaren?
En viktig orsak till att man blivit hjälpledare är att ens egna hjälpledare uppmuntrat och bjudit in en. Hela nio av tio hjälpledare berättar att detta var den viktigaste orsaken till varför de kom med i hjälpledarverksamheten. Förutom andras
uppmuntran och exempel är en önskan om att få åka på läger och få nya vänner
viktiga orsaker till att unga går med i verksamheten.
Det allra viktigaste skälet är dock att man antar eller upplever att det är roligt att
vara hjälpledare. Med roligt avser hjälpledarna många olika saker: gemenskapskänsla
och avslappning, meningsfull sysselsättning, kvällsprogram, spel och lekar, allvarliga
diskussioner, förälskelser och att leva livet fullt ut. Förväntningarna om allt detta,
med andra ord den sociala motivationen, får de unga att gång på gång komma till
församlingen under hjälpledartiden, tillbringa veckoslut på utbildningsläger och
till och med delta i evenemang som känns långtråkiga. Det förklarar också den stora besvikelsen om man trots allt inte blir vald till hjälpledare i konfirmandarbetet.
Årligen påbörjar totalt 30 procent av konfirmanderna hjälpledarutbildning samma
år som de konfirmerats. Men påfallande många avbryter också. I små och medelstora
församlingar avbryter cirka var femte och i stora församlingar så många som var tredje.
Bland de fyra tusen som varje år slutar i hjälpledarverksamheten finns många
olika typer av unga. En grupp börjar hjälpledarutbildningen efter konfirmationen
av ren nyfikenhet, men slutar efter ett par gånger. Efter julen har många församlingar en längre paus i hjälpledarverksamheten. Efter denna paus falnar motivationen och det är lätt att sluta. När hjälpledarna till konfirmandarbetet valts ut är det
också vanligt att en del slutar. Då kan en känsla av besvikelse eller av att ha blivit
orättvist behandlad ligga bakom.
Bland dem som avbryter utbildningen finns också unga som inte har tid för alla sina aktiviteter och de som inte vill delta i de uppgifter som utbildningen syftar
till. Församlingen erbjuder kanske inget annat efter konfirmationen än hjälpledarutbildning.
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En del av dem som avbryter är besvikna på församlingens medarbetare, andra
hjälpledare eller innehållet i verksamheten. En del unga mobbas under hjälpledartiden. Vissa blir retade för att de är med i församlingens verksamhet och slutar av
den anledningen. Det finns också de som upplever hjälpledarverksamheten som
antingen alltför andlig eller inte tillräckligt andligt givande.
Bland de unga är det vanligt att man både går med och slutar tillsammans med
och samtidigt som kamraterna. Bakomliggande orsaker kan vara till exempel att
medarbetarna byts ut eller att det är besvärligt att ta sig till församlingscentret.
Att så många slutar är en utmaning för församlingens ungdomsarbete. Trots att
de som fortsätter är tillräckligt många för att tillgodose konfirmandarbetets hjälpledarbehov är beslutet att hoppa av alltid ett stort beslut för den unga. Särskilt vägande blir beslutet om det samtidigt innebär att församlingskontakten bryts helt.
Det är alltid svårare att på nytt bygga upp en bruten kontakt än att stärka en
redan existerande. Därför är det skäl att fästa särskild vikt vid orsakerna till att de
unga avbryter utbildningen och drar sig undan verksamheten. Den unga kan uppleva sig utstött av församlingen om kontakten med de jämnåriga inte fungerar och
om inte heller medarbetarna uppmärksammar honom eller henne. Upplevelsen
ger upphov till skamkänslor och ökar behovet av att dra sig undan. Därför är det
väldigt viktigt att fråga efter dem som slutar komma.
De som gått med i hjälpledarverksamheten borde inte lämnas med upplevelsen
att de inte behövs eller tolereras eller att deras närvaro inte är önskvärd. Ledarens
uppgift är att ta extra väl hand om dem som befinner sig i utkanten av gemenskapen, oavsett om det är av egen fri vilja eller av tvång, och om dem som faller bort.
De ungas möjligheter till delaktighet i församlingen får inte bygga enbart på hjälpledarutbildningen eller ens på hjälpledarverksamheten, i det fall att det är verksamhet som till sin natur kräver engagemang. Man behöver se till att det i församlingens ungdomsverksamhet som helhet finns naturliga platser för olika slags unga.
Tänk om…
… vi kunde kontakta dem som avbrutit hjälpledarutbildningen och
personligen uppmuntra dem att fortsätta? Denna uppgift kunde
anförtros exempelvis mer erfarna hjälpledare.
… de som avbrutit hjälpledarutbildningen kunde bjudas in på nytt
följande år?
… tyngdpunkten kunde ligga på att ha en bra gemenskap och att
alla ska trivas istället för på utbildningen och inlärningen av nya
färdigheter?
… vi kunde fundera över vilken typ av hjälpledarutbildning som ger
utrymme för både ett intensivare och ett lösare engagemang?
… man delvis kunde delta i hjälpledarverksamheten eller hjälpledarutbildningen även på distans, via sociala medier eller över
nätet? Kunde detta öka känslan av tillhörighet och bidra till bättre
kontinuitet i krävande situationer?
… vi efter det långa juluppehållet kunde anordna ett speciellt
evenemang som inleder säsongen och bjuda in alla personligen?
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I Laune har vi slopat den traditionella utbildningsinriktade hjälpledarutbildningen eftersom hjälpledargruppen var så dåligt integrerad
i församlingens övriga verksamhet (de unga gick bara utbildningen och var sedan med på ett läger). Nuförtiden är mottot att hjälpledarna lyfts upp från Launes kungliga församlings breda led av unga.
Genom att man kommer till våra ’Fredagsvardagsrum’, eller ungdomskvällar, och deltar i läger och utfärder blir människorna och
verksamheten bekanta och man börjar hitta sin plats. Hjälpledarfärdigheterna utvecklas vid sidan om.
Detta system är inte heller alldeles problemfritt. De unga som kommer med som nya kan ha svårt att se den bakomliggande tanken och
efter höstens läger har en del av dem fallit bort. Vi har också för avsikt
att strukturera upp verksamheten och ge den mer stadga, men utan att
gå tillbaka till den gamla utbildningsmodellen. Vi har två mål: att inte
tappa bort en enda ny och att de gamla ska stanna kvar.
Anu Toivonen, Laune församling i Lahtis

Det finns många olika sätt att platsa i gemenskapen
Särskilt i stora församlingar har hjälpledarverksamhetens popularitet inneburit att
annan gruppverksamhet för unga har fått ge vika. En del församlingar anordnar
nästan inget annat ungdomsarbete än hjälpledarutbildningen efter konfirmandarbetet, medan andra har ett mer mångsidigt program. En orsak till detta är åtminstone det faktum att det är lättare att motivera unga att delta i hjälpledarutbildningen än i någon annan samlande verksamhet. Församlingens lokaler lämpar sig
ofta också bättre för utbildning än för öppen verksamhet.
För några decennier sedan kunde man i församlingens ungdomsverksamhet hålla
en klar gräns gentemot dem som inte deltog i församlingslivet. Sedan dess har man
i många församlingar velat sänka tröskeln och skapa möjligheter för alla slags unga
att delta. Det är värt att fundera över hur församlingens ungdomsverksamhet bereder plats för dem som inte är intresserade av att vara hjälpledare eller som inte deltar i den regelbundna verksamheten, till exempel på grund av sina hobbyer eller för
att den samlande verksamheten inte erbjuder någon beröringspunkt för deras tro.
Församlingen kan erbjuda trevlig samvaro, en plats för att uppleva det heliga
och få meningsfull sysselsättning också genom andra verksamhetsformer än konfirmandarbetet och hjälpledarutbildningen. De som är med i hjälpledarverksamheten är inte alltid ens medvetna om dessa möjligheter. Hjälpledarverksamheten
lockar eftersom den egna konfirmandtiden och de egna hjälpledarnas erfarenheter
har gett något slags uppfattning om vad verksamheten innebär.
35

Under de senaste åren har det också blivit allt vanligare att hjälpledarverksamheten har en mer konkret koppling till hela församlingens verksamhet. Då blir det
naturligt att man inom hjälpledarverksamheten inte bara bekantar sig med ungdomsarbetarna och ungdomsprästen, utan också med andra anställda och ansvarstagare i församlingen. Detta är en fördel i det praktiska genomförandet av konfirmandarbetet och också för processen att växa in i ett vuxet församlingsmedlemskap.
Kanske församlingens klubbverksamhet, scouterna, familjeevenemang, diakonins lägerverksamhet, missionens eller invandrararbetets evenemang, musikarbetet eller gudstjänstförberedelserna kunde ge upphov till samma entusiasm som konfirmandarbetet?
Kanske kunde många unga som inte ser sig själva som hjälpledare hitta något inspirerande och ett lämpligare verksamhetsforum i någon annan av församlingens aktiviteter?
Hjälpledarverksamheten ger i allt större utsträckning beredskap för diverse frivilliguppgifter. Hjälpledarna arbetar redan inte bara på församlingarnas konfirmandläger utan även på familjeläger och läger för barn och unga under konfirmandåldern.
Hjälpledarverksamheten kan ha kopplingar till utbildningen av söndagsskollärare,
klubbledare, diakoniassistenter och gudstjänstmedhjälpare. I synnerhet för dem
som redan verkat som hjälpledare kan man arrangera färdiga kurser såsom Nuisku–kurser (kurser om mänskliga relationer för unga) eller första hjälpen-kurserna
fh1 och fh2. För dem kan också anordnas stödpersonsutbildning.
En möjlighet att stärka motivationen hos de unga som går med i hjälpledarverksamheten och locka med dem i församlingsgemenskapen är att göra själva utbildningen som anordnas tillräckligt mångsidig.
Ofta har de som deltar i hjälpledarverksamheten även andra hobbyer och ansvar
än det ansvar som församlingen erbjuder. Över hälften av hjälpledarna är engagerade i skolans frivilliguppgifter, till exempel som stödelever, en tredjedel är aktiva i
olika idrottssällskap och en fjärdedel i olika organisationers eller kommunens ungdomsarbete. Cirka var fjärde sysslar med musik och en femtedel med scouting. Det
är viktigt att församlingen inte skuldbelägger de unga för dessa andra intressen och
ansvar, och i synnerhet att man inte tvingar dem att välja mellan församlingen och
intressen utanför kyrkan. En omfattande hjälpledarutbildning och strikt praxis för
att kompensera för frånvaro kan signalera att övriga intressen ses som konkurrenter till församlingsaktiviteten och inte betraktas som viktiga.
Det borde inte vara ett problem vare sig för församlingen eller för den unga ifall
den unga blir tvungen att hoppa över hjälpledarträffar eller avbryta utbildningen på
grund av någon annan tidskrävande hobby. För att församlingskontakten inte ska
brytas behövs ungdomsverksamhet där man kan träffa sina kompisar och umgås
utan förpliktelser. Bland dessa evenemang kan man naturligt räkna ungdomsmässorna som hjälper de unga att växa in i gudstjänstlivet och firandet av sakramenten.
Tänk om …
… vi genast efter konfirmationen kunde erbjuda samlande verksamhet i församlingen med tidigare hjälpledare som ansvariga?
… det kunnande man skaffat sig via andra hobbyer kunde värdesättas i församlingen så att man inom hjälpledarutbildningen
skulle tillgodoräkna det som de unga tidigare lärt sig exempelvis i
scouterna eller någon annan organisation?
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Längtan efter ett böneliv i gemenskap
Unga i hjälpledaråldern befinner sig i ett skede där de utvecklas mot en allt större självständighet. Mitt i denna självständighetssträvan kan ett enskilt andligt liv
kännas lämpligt: att läsa Bibeln, lyssna på musik i hörlurar eller be eller fundera i
enskildhet. Undersökningar visar att hjälpledare nu i större utsträckning deltar i
församlingens andliga liv än hjälpledare för fem eller tio år sedan. Samtidigt som
det gemensamma bönelivet har stärkts har det privata andliga livet minskat.
Det verkar alltså som om de unga allt mer längtar efter en gemenskap med andra som en del av sitt andliga liv. Längtan efter kontakt och gemenskap ser ut att
ha ökat de senaste tio åren. Kan församlingen svara mot detta behov genom att i
tillräcklig utsträckning knyta församlingens gemensamma gudstjänstliv och övriga
gemenskapsbetonade andliga liv till hjälpledarverksamheten?
I kärnan av församlingens identitet finns människans kontakt med Gud och till
följd av detta gudstjänsten med bibelläsning, predikan och nattvard. Det är just i
olika gudstjänster som församlingen samlas och blir synlig i världen. Deltagandet
i gemenskapens samlingar var det som kännetecknade livet som kristen under den
kristna trons tidiga år. Vid dessa samlingar bröt man brödet, bad, sjöng och drog
sig till minnes Jesu lärdomar och liv. Just denna förankring i trons kärna är ett av
målen med hjälpledarverksamheten.
Undersökningar visar att största delen av hjälpledarna har en positiv upplevelse
av såväl församlingens gemensamma gudstjänster som de ungdomsgudstjänster som
hör ihop med hjälpledarverksamheten och konfirmandgruppens egna gudstjänster. De tilltalas av gudstjänsternas trygga atmosfär, trevliga deltagare och gemenskapskänsla. De har också goda erfarenheter av att sjunga psalmer och nya andliga
sånger och upplever predikningarna som intressanta.
Hjälpledarna förhåller sig dock kritiska till högmässorna klockan tio. Bara var sjätte
hjälpledare anser att högmässorna vårdar deras tro. Kritikens udd riktas mot det faktum
att hjälpledarna inte kunnat delta i planeringen eller genomförandet av högmässorna.
Forskningsresultat visar också på att det faktum att hjälpledarna har en egen aktiv roll är av central betydelse för hur de uppfattar gudstjänstlivet. De unga inspireras när de på lägren själva får möjlighet att planera och genomföra gudstjänster.
Det man själv gjort känns nära och begripligt. Om man själv inte har möjlighet
att påverka gudstjänstlivet minskar upplevelsen av gemenskap och delaktighet.
I många församlingar välsignas hjälpledarna till sin uppgift i samband med
mässan. Denna praxis bör understödas. Den betonar den ungas egen uppgift och
kallelse i församlingen, välsignar och sänder iväg honom eller henne att utföra sin
uppgift. När de unga välsignas till uppgiften lönar det sig att bjuda in deras familjer. De kan också vara med och genomföra mässan.
Tänk om…
… hjälpledarna kunde bjudas in till en planeringsdag i församlingen
och få berätta om sina tankar om och erfarenheter av gudstjänstlivet och bidra med en egen insats i gudstjänsterna?
… vi tillsammans med hjälpledarna kunde utforma församlingens
gudstjänstliv och evenemang inom diakonin och missionen i
stället för att utarbeta separata utbildningsevenemang för dem?
38

Vi funderade tillsammans med kollegorna hur vi skulle få ungdomarna
bättre med i gudstjänsten. Det kändes som att vi inte kunde få dem att
komma till kyrkan på söndagarna vad vi än gjorde. Vi bestämde oss för
att tänka tvärtom och ta nattvarden dit där de unga redan samlas. Vi började utveckla en veckomässa där de unga är starkt involverade och knöt
hjälpledarutbildningen till den. Vi har en stark tro på att om de unga regelbundet deltar i nattvarden under ett år eller två eller tre så är detta
redan i sig betydelsefullt. Då hittar de kanske också i framtiden en nattvardsgemenskap, var de än befinner sig i världen.
Veckomässorna förbereds inte under särskilda planeringsmöten, utan
den grupp som ansvarar för mässan träffas i kyrkan ett par timmar tidigare. Vem som helst kan delta i sånggruppen, spela instrument, be en
bön, läsa en text eller sköta datorn eller videoprojektorn. Efter att ha instruerats kan man få assistera vid nattvardsutdelningen. Under hösten
genomför deltagarna i hjälpledarutbildningen veckomässor tillsammans
med de anställda, på våren genomför samma ungdomar mässan tillsammans med konfirmanderna. Denna vana att jobba tillsammans fortsätter
i konfirmandarbetet där de unga förbereder sin kommande fest i konfirmandworkshopar. Vid varje konfirmation hälsar de unga kyrkobesökarna välkomna, formulerar böner, förbereder ett drama kring syndabekännelsen eller predikan, sjunger och spelar. Ibland dansar de, rappar eller
gör en video- eller konstinstallation. De unga som börjar i hjälpledarutbildningen på hösten efter konfirmationen är då redan vana vid att genomföra en mässa tillsammans.
Hans Tuominen, Hakunila församling

När jag går till kyrkan går jag inte dit och sätter mig på en bänk,
utan jag går till sakristian och frågar om jag kan hjälpa till.
Hjälpledare, Åbo svenska församling
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Växa för mässan eller i mässan?
Gudstjänstfostran befinner sig i ett brytningsskede. Vi blir i allt högre grad tvungna
att fråga oss om målet med gudstjänstfostran är att fostra de unga för mässan eller
om man ska se mässan som ett tillfälle att växa. När det gäller unga torde det vara
skäl att ta båda målsättningarna på allvar. Det är viktigt att den unga har möjlighet att växa för att aktivt kunna delta i mässan och förstå den.
Under den senaste tiden har man i församlingens gudstjänster betonat delaktighet. I många församlingar har församlingsmedlemmarna tagit en aktivare roll i
mässan. I gudstjänstgrupper förbereder och genomför de ofta två mässor på hösten
och två på våren. Denna verksamhet kan gå under benämningen kyrkvärdsverksamhet eller gudstjänstgrupper.
I vissa församlingar finns det många grupper som turvis innehar olika ansvarsuppgifter under mässan. Vissa är textläsare, andra delar ut nattvarden och någon
kokar kyrkkaffet efter mässan. Mässans subjekt är den samlade församlingen.
Det lönar sig att uppmuntra de unga att komma med i dessa grupper. Deltagande
i gudstjänstgrupperna kan föreslås speciellt för de unga som redan deltagit i hjälpledarverksamheten ett år eller som på annat sätt sedan tidigare är aktiva i församlingen. Genom att delta i en sådan grupp knyter den unga nya bekantskaper med
församlingsmedlemmar i olika åldrar. I gruppen får han eller hon lära sig mer om
mässan och samtidigt vidgas livsmiljön när man lär sig att fungera tillsammans med
människor i olika åldrar. I gudstjänstgrupperna ser de unga även hur församlingsmedlemmar i olika åldrar lever ut sin kristna kallelse och ger uttryck för sin tro. En
lite äldre församlingsmedlem kan kanske bäst hjälpa den unga att växa in i mässan.
För unga är det också viktigt att få delta i verksamhet speciellt riktad till ungdomar, ungdomsmässor och andakter. Där lär sig de unga det centrala i den kristna

tron och genom delaktigheten lär de sig bära ansvar. När de unga förbereder andakter och har ansvarsfulla roller under mässan växer de som kristna. För unga är
förmiddagen inte heller i övrigt den mest lämpade tidpunkten för en gudstjänst,
utan många unga kommer hellre till mässan kvällstid.
I det andliga livet, såsom även i övrigt, är musiken viktig för de unga. Den hör
i hop med känslor och känslouttryck och påverkar människans humör. Många
unga sysslar också själva med musik. De unga säger att de vårdar sitt andliga liv genom att lyssna på musik. Om församlingens gudstjänstliv ger den unga möjlighet
att musicera tillsammans med andra kan detta vara en viktig väg till mässan. För
människor i alla åldrar är det viktigt att hitta något i mässmusiken som resonerar
med det egna bönelivet. Det är bra om musiken erbjuder en kontaktyta till församlingsmedlemmar i olika åldrar – utan att man för den skull gör avkall på kvaliteten.
I grund och botten är mässan en oas. Till mässan får man komma för att vila
sig, be och bli omhändertagen av Gud. Det finns inget krav på att alla alltid behöver kunna, orka och vilja agera och ta ansvar. Det finns plats för var och en i
församlingen.
Tänk om…
… mässan kunde komma till de unga, exempelvis som ett regelbundet sätt att inleda ungdomskvällarna?
... vi kunde samla en gudstjänstgrupp bestående av unga?
... vi kunde bjuda in hjälpledarna att parvis medverka i gudstjänstgrupper med deltagare i alla åldrar?
... vi kunde göra plats för många olika typer av musik och ungas
musicerande under mässan?

Hos oss har vi främst koncentrerat oss på att utveckla gudstjänstlivet tillsammans med församlingsmedlemmar i olika åldrar.
Gudstjänstgrupperna träffas två gånger per år. Kvällen innefattar
alltid en gruppuppgift som gås igenom på så sätt att barngruppen först får säga sina åsikter, sedan de unga och sedan först de
vuxna. Det som barnen och de unga säger påverkar i hög grad
diskussionen och vad man gemensamt beslutar.
Kari Tiirola, Haapajärvi församling
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Redan i fråga om ordvalet finns det en väsentlig skillnad mellan hjälpledarverksamhet och hjälpledarutbildning. Verksamhet handlar inte om någon form av prestation. Det finländska konfirmandarbetet har dock fortfarande en prestationsinriktad karaktär, vilket exempelvis kommer fram i systemet att samla stämplar i
kyrkogångsboken. Ibland förväntas även hjälpledarna samla närvaroanteckningar.
Nutidens unga är pressade att prestera på många plan och församlingen bör inte
öka kraven på de unga. I församlingsgemenskapen handlar det om något helt annat än att prestera. Man kan söka efter andra medel för att värna om rättvisa till
exempel vid valet av hjälpledare. Om man trots allt upplever att det är nödvändigt
att de unga samlar anteckningar bör ledarna inte tillskriva dem överdrivet stor vikt.
Man växer in i hjälpledarrollen både genom att delta i församlingens verksamhet och genom utbildningen. Småningom, genom olika arbetsformer, stärks den
ungas kunskap och färdigheter till hjälpledarnivå. Utöver hjälpledarutbildningen
behöver de unga också kontakt med vänner och vuxna, meningsfulla sysslor och
lämpligt med ansvar, stillhet inför det heliga och en känsla av att bli accepterad,
rum för både glädje och smärta.
I praktiken kan detta till exempel betyda att som församlingsmedlem fungera
som frivillig i aktiviteter med barn och äldre, att ägna sig åt mångsidiga aktiviteter
och samvaro i ungdomsgrupper och vid evenemang samt att delta i gudstjänstlivet, både i egenskap av aktör och som vanlig deltagare.
En förskjutning från hjälpledarutbildning mot hjälpledarverksamhet gagnar inte
bara de unga utan även församlingen. En bredare hjälpledarverksamhet stöder de
ungas församlingsmedlemskap och leder dem in i församlingens olika verksamheter. Det är motiverat att ytterligare stärka denna utveckling. Samtidigt kan de anställdas roll allt tydligare ändras från utbildare till andlig handledare för de unga
och samordnare av hjälpledarverksamheten.

Utgångspunkten är att på samma sätt som alla är välkomna och
kallade till konfirmandundervisningen ska alla också vara välkomna
med i hjälpledarverksamheten. Den pågår i ett och ett halvt år och
därefter, på våren det andra året, ansöker man om att få bli hjälpledare. Alla ska också erbjudas plats och alla som ansöker väljs som
hjälpledare till något konfirmandläger. Också trasiga individer och
sådana som ’misslyckats’ många gånger i livet duger och blir valda
till uppgiften. Det finns plats för alla.
Pete Ketola, Seinäjoki församling
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Ansvaret för att planera utbildningen har allt mer flyttats från enskilda till team
av anställda. I små församlingar är det dock ännu vanligt att planeringsansvaret vilar på en enda anställd. Att hjälpledaruppgifterna breddas ställer även utbildningen
inför utmaningar och krav och gör den till hela församlingens gemensamma angelägenhet. Småningom håller hjälpledarutbildningen på att omvandlas från att vara
en utbildning som uttryckligen inriktar sig på att förbereda deltagarna för gruppledarskap inom konfirmandarbetet till att bli en bredare utbildning av assistenter
som tjänar hela församlingen.

Hjälpledarutbildningens uppbyggnad och omfattning
Hjälpledarverksamheten har många former och är på många håll även varierande
och flexibel. Utbildningen behöver i större utsträckning än den övriga verksamheten någon form av struktur. Hjälpledarutbildningar kan utgående från sin uppbyggnad indelas i fyra olika modeller, även om man i allmänhet använder sig av
någon typ av kombination av dessa. Exempelvis ingår utfärder och läger i nästan
alla församlingars hjälpledarutbildning, trots att den i övrigt bygger på skolliknande
lösningar.
Kvällsskola. Gruppen träffas regelbundet, vanligtvis en gång i veckan, och behandlar olika utbildningsteman med så mångsidiga metoder som möjligt. Bönelivet
är alltid en del av träffarna. Detta är den klart vanligaste modellen och används för
att organisera hjälpledarutbildningen i över häften av församlingarna. Modellens
styrka ligger i regelbundenheten och i det att alla de grundläggande kunskaper och
färdigheter en hjälpledare behöver åtminstone i princip gås igenom. Utmaningen är att hjälpledarutbildningen lätt blir en separat ö som inte har något att göra
med det övriga församlingslivet eller ens med församlingens ungdomsverksamhet.
Modulmodellen. Hjälpledarutbildningen bygger på gemensamma samlingar som
utöver den övriga verksamheten och samvaron även inkluderar böneliv. Därutöver
finns fritt valbara evenemang och projekt som kan höra ihop med genomförandet av
gudstjänster, diakoni eller arbetet bland 7–14-åringar. Ungefär var femte församling
organiserar sin hjälpledarutbildning enligt denna modell. Modellens styrka är att den
kan skräddarsys enligt den ungas individuella behov och intressen. Svagheten är att de
unga inte bildar en enhetlig grupp och utbildningen inte utgör någon tydlig helhet.
Korta intensivkurser. Hjälpledarutbildningen genomförs så att man arrangerar
en tillräcklig mängd relativt långa träffar eller läger, exempelvis över veckoslut. Man
kan också använda sig av individuella distansuppgifter. Modellen lämpar sig i synnerhet för hjälpledarutbildningen i små församlingar och organisationer. Hjälpledarutbildningar enligt denna modell ordnas i cirka en femtedel av församlingarna.
Modellens svaghet är att de unga ganska sällan får möjlighet att träffa varandra.
Det är bra om man kan koppla denna modell till en i övrigt aktiv ungdomsverksamhet eller utnyttja de möjligheter som sociala medier erbjuder för att gruppen
aktivt ska kunna hålla kontakt mellan hjälpledarträffarna.
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Ungdomskvällar. Hjälpledarutbildningen är en integrerad del av församlingens

normala ungdomsverksamhet och församlingen har ingen hjälpledarutbildning
som existerar separat från den övriga verksamheten. Under ungdomskvällarna finns
grupper som samlar unga i olika åldrar och behandlar frågor som är viktiga för dem.
Gränsen mellan hjälpledarutbildningen och den övriga ungdomsverksamheten är
avsiktligt flytande. Bönelivet är en väsentlig del av denna modell. Modellen löser
många av de problem som uppkommer när hjälpledarverksamheten är isolerad.
Unga som slutar i hjälpledarverksamheten kan ändå bevara kontakten med församlingen. Modellen kräver dock stora resurser i form av ledare och tillräckligt med
verksamhetslokaler. De anställda måste också ha en gemensam uppfattning om vad
man kan förvänta sig av hjälpledarna efter denna typ av utbildning.
Hjälpledarutbildningens omfattning varierar mycket. Enligt de uppgifter som församlingarna uppgett är den kortaste utbildningen bara två timmar lång och den
längsta 150 timmar. I genomsnitt omfattar en hjälpledarutbildning cirka 50 timmar.
I en tredjedel av församlingarna förutsätts ungdomarna delta i en utbildning
som varar i över ett år innan de har möjlighet att vara hjälpledare i konfirmandarbetet. I största delen av församlingarna varar hjälpledarutbildningen dock mellan
ett halvår och ett år. I de minsta församlingarna kan utbildningen vara bara ett eller två veckoslut, även om så korta utbildningar blir alltmer sällsynta.
I allmänhet anordnas de mer omfattande hjälpledarutbildningarna i stora församlingar och de mer komprimerade i små. Detta beror åtminstone delvis på personalresurser och antalet deltagare i utbildningen. I stora församlingar kan hundratals unga börja i hjälpledarverksamheten efter konfirmationen, medan de grupper
som börjar i små församlingar kan bestå av några få personer.
I stora församlingar närmar sig hjälpledarutbildningen samma omfattning som
konfirmandundervisningen, det vill säga 80 timmar. Församlingen erbjuder alltså
de unga två på varandra följande tämligen utbildningsbetonade ”paket”. På detta
sätt når man i synnerhet de ungdomar för vilka målinriktade studier faller sig naturligt. På motsvarande sätt kan en så här omfattande utbildning vara alltför krävande för en del av de unga – särskilt för dem med svag motivation.
För dem som genomgått hjälpledarutbildningen och som redan varit hjälpledare
anordnas dessutom fortbildning i över hälften av församlingarna. Denna fortbildning genomförs i allmänhet antingen som en separat grupp eller så att den helt eller delvis kombineras med första årets hjälpledarutbildning. Det är också ganska
vanligt att mer erfarna hjälpledare deltar i utbildningen av yngre hjälpledare, antingen som gruppledare eller utbildare.
Det finns situationer där det skolbetonade verksamhetssättet är förnuftigt. Även då
är det viktigt att den tid man tillbringar med hjälpledarna inte enbart består av lärarcentrerad verksamhet, såsom att en anställd föreläser. Undersökningar om lärande visar
att man lär sig minst i situationer som bygger på föreläsningar, läsning eller audiovisuella undervisningsmetoder. Grupparbeten och metoder som innebär att man gör saker
tillsammans leder däremot till ett mycket mer omfattande lärande. Allra mest effektivt
är lärandet när hjälpledarna själva får planera och genomföra det. Av denna anledning
är det viktigt att man inom hjälpledarverksamheten deltar i många olika former av församlingsverksamhet och att den inte innehåller så mycket klassrumsbetonade studier.
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Tänk om…
… vi tillsammans kunde diskutera vad hjälpledarna förväntas
kunna innan de medverkar i konfirmandarbetet eller någon annan
hjälpledaruppgift och hur de i praktiken bäst lär sig detta?
Samtidigt kunde vi också diskutera hjälpledarverksamhetens
omfattning.
… vi tillsammans med de unga kunde fundera över vilken slags
hjälpledarverksamhet som bäst motsvarar de ungas behov och
passar deras scheman?
… vi kunde fråga dem som deltar i hjälpledarutbildningen på
vilket sätt de skulle vilja lära sig det som de behöver kunna som
hjälpledare?
… vi kunde lyssna ordentligt till de unga som redan gått utbildningen
och verkat som hjälpledare: Vilka färdigheter gav utbildningen och
vad saknades? Hur borde man utveckla hjälpledarutbildningen?

Församlingens idrottsverksamhet för unga är öppen för alla. Dess
motto är: ’Låt kompisen glänsa’. Dit hör tanken om att idrott är en
del av livet och att var och en kan komma och utöva idrott som sig
själv, på sin egen nivå och efter egen förmåga, men tillsammans med
andra. Verksamheten omfattar huvudsakligen innebandy och fotboll. Förutom spelkvällarna varje vecka anordnas även olika former
av turneringar. I turneringarna involveras unga inte bara som spelare utan även som tränare, servicepersonal, hejarklack och bara som
åskådare. På turneringsresor är det viktigt att alla är lika viktiga. Enskilda spelares betydelse ska inte betonas utan var och en är en betydelsefull del av gruppen. Idrottsverksamheten har ända sedan starten
starkt präglats av frivillighet och att unga ska engageras för att driva
verksamhet. Detta har varit viktigt för att de unga ska få känna sig
som en del av verksamheten som aktörer och inte bara som objekt.
Antti Nieminen, Malms församling

Vilka färdigheter behöver en hjälpledare ha?
Ur de anställdas perspektiv är hjälpledarnas viktigaste uppgifter i konfirmandarbetet
och på andra läger att planera och genomföra kvällsprogram, leda fritidsverksamheten,
allmänt assistera i konfirmandarbetets olika uppgifter, arbeta i grupper och team,
uppträda och övervaka att reglerna följs. Merparten av hjälpledarutbildningarna ger
enligt medarbetarna god beredskap för dessa uppgifter. Däremot ger utbildningen
inte lika god beredskap för själavård eller för att genomföra en gudstjänst, assistera i
undervisningssituationer, övervaka tystnad eller för att spela instrument och sjunga.
Hjälpledarverksamhetens betydelse för deltagarna är dock mycket mer mångfacetterad än inlärningen av de färdigheter som krävs för de uppgifter som räknades
upp. Det som de unga lärt sig och tillägnat sig via hjälpledarutbildningen anknyter bland annat till förmågan till meningsfull och värdefull interaktion med andra
och till att leva som kristen här i världen.
Målet för hjälpledarutbildningen är att stärka de ungas kunskaper och färdigheter för att de ska kunna verka som hjälpledare på ett meningsfullt sätt. En lyckad
hjälpledarverksamhet kräver inget omfattande kunskapsbetonat läromaterial och
ingen traditionell, lärarcentrerad undervisningsmetod. I interaktionen hjälpledarna
emellan lär sig de unga hjälpledarna av de mer erfarna medlemmarna i gruppen.
Samtidigt kan de mindre erfarna gruppmedlemmarna influera hela gruppen med
ny information och nya erfarenheter.
Enligt hjälpledarnas egna bedömningar i enkäter har verksamheten gett dem
sociala färdigheter, ansvarskänsla, självförtroende, tolerans, pålitlighet, problemlösningsförmåga, förmåga att hantera osäkerhet samt kreativitet.
Många hjälpledare bedömer att de även lärt sig att tänka kritiskt och hantera
trosfrågor.
Med beaktande av vad som sagts tidigare kunde innehållet i hjälpledarutbildningen exempelvis byggas upp kring följande frågor:
∙ Vilka färdigheter behövs för att leda en grupp?
∙ Hur kan vi stödja uppbyggnaden av en trygg grupp?
∙ Hur uppmärksammar vi ensamma eller utstötta gruppmedlemmar?
∙ Vad borde vi lära oss mer av för att konfirmandarbetet i de olika grupperna
ska lyckas så bra som möjligt?
∙ Hur hjälper vi hjälpledarna att växa i sin egen tro? Hur kan hjälpledarna hjälpa
konfirmanderna att växa i sin tro?
Det är också viktigt att fråga efter de ungas egna önskemål och styrkor när man
planerar undervisningen. Då kan man fråga:
∙ Vad skulle du vilja lära dig mer om som kunde hjälpa dig att lyckas i hjälpledarens uppgifter?
∙ Vilka är dina särskilda styrkor och vilka färdigheter vill du utveckla när du
ser dig själv i hjälpledarrollen?
∙ Hur kan du själv bidra till att dina mål realiseras?
I den egentliga hjälpledarutbildningen kan man koncentrera sig på de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för att vara hjälpledare, så länge den
mer omfattande hjälpledarverksamheten syftar till att vara ett personligt stöd för de
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unga och deras utveckling. Utbildningen kan ses som ett tillräckligt startpaket och
man lär sig sedan hjälpledarfärdigheter mer på djupet i själva konfirmandarbetet
och på andra håll i församlingens verksamhet.
Genom att se över vad som behandlas i konfirmandundervisningen och på vilket
sätt, får man en bra bas för att välja innehållet i hjälpledarutbildningen och stärka
hjälpledarnas förmågor. Lokalförsamlingens särskilda behov i anslutning till konfirmandläger och annan verksamhet bör beaktas när utbildningen planeras. Alla
som arbetar med konfirmandarbetet i församlingen bör också sinsemellan komma
överens om vad man förväntar sig av hjälpledarna, så att det finns en samstämmighet mellan utbildningen och hjälpledarnas andel i konfirmandarbetet.
Om hjälpledare i samband med konfirmandundervisningen ska leda diskussionsoch bibelgrupper bör man också ge dem färdigheter för detta i utbildningen. Om
man väntar sig att hjälpledarna ska vara med och leda undervisningssituationer behöver de få pedagogisk handledning som stöd. För att kunna leda fritidsaktiviteter
och kvällsprogram har hjälpledarna nytta av uttryckligen sådana färdigheter som
hänför sig till dessa aktiviteter. Mediehjälpledare behöver stärkas i sin kompetens
för att i synnerhet sociala medier ska kunna utnyttjas i konfirmandarbetet på ett
sätt som stärker lärandet och gemenskapen.
När konfirmandundervisningen omfattar teman som berör kön och sexualitet är
det klokt att gå igenom dessa även i hjälpledarutbildningen. Om konfirmandundervisningen är en så kallad grön skriftskola där det ekologiska tänkandet är ett
tema är det naturligt att detta tema också syns i hjälpledarutbildningen. Eftersom
konfirmandundervisningen fokuserar mycket på Bibeln är det naturligt att man
under hjälpledarutbildningen fördjupar hjälpledarnas förståelse av Bibeln. Sociala färdigheter och relationskompetens har man nytta av i all hjälpledarverksamhet
och det lönar sig att satsa på dessa områden.
Utbildningen ledsagar hjälpledarna i riktning mot konfirmandarbetet och övriga hjälpledaruppgifter men hjälper dem samtidigt att mogna till ett vuxet församlingsmedlemskap. Det är sällan man får beredskap att hantera frågor som gäller tro
och andlig utveckling utanför församlingen. För många av hjälpledarens uppgifter
får man beredskap från olika hobbyer och frivilliguppgifter, men tron och kontakten med en treenig Gud är församlingens och hjälpledarverksamhetens specialitet.
Det är viktigt att de anställda diskuterar vilken uppgift eller vilket kall församlingen egentligen ger hjälpledarna. Vilken är hjälpledarens uppgift mer specifikt
i församlingen och vad skulle man vilja att den är? Om man inte reflekterar över
detta kan olika anställda ha motstridiga förväntningar och kommunicera i kors.

Hos oss ligger tyngdpunkten i hjälpledarverksamheten på learning
by doing. Målet är att den som utbildas till hjälpledare genom att
själv göra saker ska lära sig det som behövs för att kunna vara hjälpledare på konfirmandläger, läger för barn och unga under konfirmandålder och familjeläger. De unga lär sig i samband med sin veckoverksamhet. De tränar, genomför och leder olika slags funktioner,
till exempel en bibelgrupp, ungdomskvällarnas programinslag och
andakter. De deltar även i genomförandet av ungdomsmässornas
predikningar, förböner, syndabekännelser med mera. Den separata
’utbildningen’ genomförs på hjälpledarläger som pågår från fredag
till söndag och som anordnas tre gånger per år.
Mimosa Mäkinen, Sonja Holkerinoja
och Tiro Rohkimainen, Grankulla finska församling

Tänk om …
… vi kunde lyssna till vilka önskemål och förväntningar deltagarna
i hjälpledarutbildningen har och planera innehållet i utbildningen
tillsammans med dem?
… alla anställda i hela församlingen som är engagerade i konfirmandarbetet kunde samlas och fundera över sina förväntningar på hjälpledarna och därigenom på hjälpledarverksamheten och hjälpledarutbildningen?
… vi tillsammans kunde fundera på vilken uppgift församlingen ger
hjälpledarna? Vad är det vi vill förmedla – i ord och mellan raderna?
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Samarbete kring utbildningen
Små församlingars hjälpledarutbildning ordnas ofta i samarbete med grannförsamlingar eller kristna organisationer. I stora församlingar är ett sådant samarbete mer
sällsynt eftersom hjälpledarverksamheten sköts som teamarbete.
Utbildningssamarbete kan också förekomma mellan olika verksamheter i församlingen. I flera församlingar är det redan etablerad praxis att man slår ihop klubbledar- och hjälpledarutbildningarna. I vissa församlingar kombinerar man även
innehållet i utbildningarna och resurserna med scouternas gruppledarutbildning,
exempelvis så att en stor del av utbildningsmodulerna är gemensamma för alla tre
grupperna och att alla som går utbildningen om de vill kan gå den specialicerade
delen för respektive utbildning.
Scouternas gruppledarutbildning ingår i programmet för 15–17-åriga explorerscouter och dess innehållsområden har fastslagits i det nationella scoutprogrammet. En sammanslagning av utbildningarna gagnar särskilt de aktiva och engagerade ungdomar vars tidsanvändning begränsas av att de varje vecka leder en egen
klubb- eller scoutgrupp. Enligt en undersökning har 21 procent av hjälpledarna
varit frivilliga i scouterna och 43 procent i någon annan församlingsverksamhet än
hjälpledarverksamheten.
Gruppledarutbildningen hålls av frivilliga scoutledare, som ofta är aktiva unga
vuxna. I vissa församlingar har sammanslagningen av utbildningarna också inneburit att frivilliga och kompetenta gruppledarutbildare håller en del av hjälpledarutbildningen. Detta gör det möjligt att utnyttja personalresurserna för någon annan av församlingens viktiga funktioner.
Det lönar sig att fundera över vilka möjligheter ett samarbete kan ge även i ett
vidare perspektiv, både i fråga om församlingens egna verksamheter och övriga aktörer. Vad kunde ett bredare samarbete med diakoniarbetet innebära för hjälpledarverksamheten och ur de ungas perspektiv? Och med familjearbetet? Eller med
kyrkobetjäningen?
Tänk om …
… man kunde lära känna varandra och få ett mervärde genom
att diakoner, kantorer och de som arbetar med scouterna,
småbarnspedagogiken och verksamheten för barn och yngre
ungdomar skulle bidra till hjälpledarverksamheten med någon
form av insats?
… vi kunde fundera över hur det gagnar vår hjälpledarverksamhet
om den bedrivs i samarbete med övriga församlingar i den
kyrkliga samfälligheten eller prosteriet eller med organisationer?
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I den s.k. Keisko-modellen har man slagit ihop hjälpledar- och klubbledarutbildningarna. Utbildningen inriktar sig på både barn och unga
i åldern 7–14 år och unga i konfirmandåldern. Målet är att ge hjälpledarna färdigheter att bära ansvar också inom andra områden i församlingen än inom konfirmandarbetet, till exempel på barnläger.
Utbildningsperspektivet innebär att fokus inte ligger på en prestationsinriktad utbildning utan på att den unga får stöd för en holistisk
utveckling. De anställda finns vid de unga utbildningsdeltagarnas sida och stöder deras utveckling och lärandeprocess. Dessutom agerar
äldre hjälpledare som förebilder och vägvisare för dem som deltar i
utbildningen.
När de unga efter avslutad utbildning söker sig till olika hjälpledaruppgifter i konfirmandarbetet, arbetet med 7–14-åringar eller på
barnläger fungerar de själva som unga medvandrare för lägerdeltagarna. Genom att aktivt tillämpa medvandrarkonceptet integreras
hjälpledarverksamheten lättare i det övriga ungdomsarbetet och församlingsarbetet.
När de unga får beredskap i form av kunskaper och färdigheter
att fungera som hjälpledare för barn och unga får de samtidigt en
möjlighet att uppleva känslan att lyckas, uppskattning, acceptans
och kompetens i lägerdeltagarnas och de anställdas ögon. Sådana
positiva erfarenheter och känslor stärker de ungas självkänsla och
självaktning och sporrar dem.
Kati Marjakangas

I en del av Tammerforsförsamlingarna talar man inte om hjälpledarutbildning utan om handledarutbildning, eftersom man har velat
bredda hjälpledarbegreppet till att allt tydligare omfatta även annat
än bara konfirmandarbetet. De unga som gått handledarutbildningen kan också vara klubbledare och hjälpledare på bland annat familjeläger och läger för barn i skolåldern. I praktiken innebär detta
att klubbarbetet och arbetet med barn och unga i skolåldern beaktas mer i handledarutbildningen. För de anställda innebär detta att
handledarutbildningen inte bara hör till ungdomsarbetet efter konfirmationen, utan att hela ungdomsarbetsfältet deltar i handledarutbildningen.
Jari Pulkkinen, Tammerfors kyrkliga samfällighet
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Var börjar konfirmandarbetet? Börjar det redan när den unga med sin familj funderar på att delta i konfirmandarbetet och en lämplig grupp? När börjar då konfirmandarbetet ur en hjälpledares synvinkel?
Om det väsentliga i det halvåriga konfirmandarbetet när allt kommer omkring
är det som sker i den ungas tankevärld och hjärta, handlar det inte bara om att en
grupp unga träffas i kyrkans lokaler under ledning av vuxna. Konfirmandarbetet
pågår även mellan de gemensamma träffarna, i form av en inre process.
Det består av mycket mer än att bara studera och inhämta ny kunskap. De unga
bearbetar sina föreställningar, förväntningar, fördomar och framför allt sina uppfattningar om hur det är att leva som kristen i dagens värld. Konfirmandledarna
kanske träffar konfirmanderna i skolan, på ungdomsgården eller bensinstationen.
Konfirmandarbetet omfattar mycket sådant som inte förmedlas direkt till församlingens medarbetare.
Hjälpledarna är med från starten och agerar känselspröt i konfirmandarbetet,
eftersom de vanligen står konfirmanderna närmare än de anställda. Konfirmanderna läser hjälpledarnas liv och handlingar som en öppen bok, en berättelse om
unga kristna. Hur kan hjälpledaren vara en hjälpledare för konfirmanderna även
utanför gruppens egentliga träffar? Hur kan ledaren stödja hjälpledaren så att han
eller hon kan vara en hjälpledare i alla situationer? Eller kan vi förutsätta, eller ens
hoppas, att hjälpledaren bevarar sin roll alltid och överallt?
I praktiken börjar hjälpledarens konfirmandarbete ofta långt innan gruppen
träffas för första gången. Hjälpledarna är regelbundet med och planerar konfirmandarbetet i cirka en fjärdedel av församlingarna. Förfarandet verkar bli vanligare.
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Andelen församlingar där hjälpledarna aldrig deltar i planeringen av konfirmandarbetet uppgår endast till en dryg fjärdedel. Det lönar sig att inkludera hjälpledarna, eftersom det sporrar dem till delaktighet och engagemang. Människan tar till
sig sådant hon själv kunnat påverka.
Det blir också allt vanligare att hjälpledarna deltar i alla eller en del träffar i
början av konfirmandarbetet och i genomförandet av gudstjänsterna i konfirmandundervisningens första skede. Undersökningar har visat att det är klart vanligare
i stora församlingar och städer än i små landsbygdsförsamlingar att hjälpledarna
deltar i planeringen och det inledande konfirmandarbetet.
Att praxis för hjälpledarnas medverkan i planeringen och det inledande arbetet
varierar beror åtminstone delvis på i vilket skede hjälpledarna utses. Detta har i sin
tur att göra med längden på hjälpledarutbildningen.
I församlingar där hjälpledarutbildningen varar ett läsår är utbildningen ofta
inte slutförd när konfirmandgrupperna startar sin verksamhet. Om hjälpledarutbildningen varar ett halvt eller ett och ett halvt år, avslutas den ungefär samtidigt
som konfirmandgrupperna inleder sin verksamhet. Det ger möjlighet att ta med
hjälpledarna redan i planeringsskedet.
Tänk om…
... ledarna och hjälpledarna tillsammans kunde ställa upp målen med
konfirmandarbetet?
... vi i konfirmandarbetet överlag kunde lägga särskild vikt vid
hur och var vi kan möta konfirmanderna utanför det officiella
programmet och församlingens lokaler? Vad är möjligt för de
vuxna, vad är möjligt för hjälpledarna?
... hjälpledarna kunde berätta vad de förväntar sig av oss anställda?
... hjälpledarna kunde delta i planeringen av konfirmandarbetet och
genomförandet av gudstjänsterna oberoende av när de utses?

Hur ta väl hand om hjälpledarna?
Hjälpledarna är en brokig skara ungdomar. De måste beaktas både som grupp och
som individer. Det är väldigt värdefullt för hjälpledarna att få uppleva att de vuxna
står på deras sida, att de inte bara är ”springpojkar” eller ”allt-i-allon” för de vuxna.
I konfirmandarbetet lär sig alla, även de vuxna.
Hjälpledarna har rätt att veta vilka rättigheter och skyldigheter de har i verksamheten. God praxis är att församlingen ingår ett separat avtal med hjälpledarna,
som anger syftet med verksamheten och hjälpledarnas rättigheter och skyldigheter.
Grunden för ett lyckat konfirmandarbete är att man i god tid satsat på sammanhållningen mellan hjälpledare och ledare, deras ömsesidiga förtroende och de gemensamma målen. Ofta är de vuxna sedan tidigare bekanta för hjälpledarna från deras
egen konfirmationstid och utgör starka förebilder som vuxna kristna och kyrkligt
anställda. Det är viktigt att de anställda är medvetna om sin ställning. En anställds
ord, miner och gester har stor betydelse för de unga, i synnerhet när man ger indi54

viduell respons. Gliringar och kritik kan göra väldigt ont. En anställd som lyssnar,
stöder och uppmuntrar kan däremot ha en avgörande inverkan på den ungas liv.
Den viktigaste delen av hjälpledarutbildningen, i synnerhet för unga som är
med första gången, är själva konfirmandarbetet och hjälpledarens uppgifter i arbetet. Därför lönar det sig för de anställda att satsa på stöd och handledning under
konfirmandarbetet och särskilt under läger.
Omsorg om hjälpledarna innebär enkla saker som tillräckligt med sömn och vila,
lämpligt med uppgifter och ansvar, mycket stöd och uppmuntran. Hjälpledarnas
uppgifter på läger innebär vanligen ständig fart och fläng, och deras motivation
är ofta så stark att de kan överbelastas. Därför är det bra att ordna lägerlivet så att
hjälpledarna inte behöver prestera hela tiden.
Det är också bra att påminna hjälpledarna om att redan det att de blir bekanta
med konfirmanderna och finns där för dem i sig är värdefullt och viktigt. Hjälpledarna värdesätter att de behövs och får ansvar, men ofta räcker det att de i lugn
och ro får bygga upp sitt samspel med de andra unga och hitta sitt eget sätt att vara en del av gemenskapen.
Mötena mellan hjälpledarna och ledarna är viktiga kanaler för att ladda ur och
ladda upp. På mötena diskuteras dagens händelser, hjälpledarnas egna tankar, arbetets gång och hjälpledarteamets samarbete.
Hjälpledarna bildar en kamratstödsgrupp där ömsesidigt förtroende och samarbete är otroligt viktiga. För en blyg och osäker hjälpledare utgör stödet från de
andra hjälpledarna en oersättlig kraftkälla. Många församlingar har bra erfarenheter av att låta hjälpledarna arbeta i par. Då kan församlingen ha flera hjälpledare
och de osäkra i gruppen får kontinuerligt stöd. När man arbetar i par sänks också
tröskeln för att delta i hjälpledarverksamheten och unga med varierande förutsättningar vågar komma med. God praxis är också att utse en hjälpledare med ansvar
för att lyssna till och stödja de andra hjälpledarna.
God omsorg omfattar också individuell handledning. I många församlingar hålls
individuella samtal med hjälpledarna i olika skeden: innan de tilldelas ansvar, under konfirmandarbetets gång och efter konfirmationen. Hjälpledarna förtjänar stöd
i form av handledande samtal där bägge parterna på ett tryggt sätt kan föra fram
sina önskemål och ge respons.
Det är bra om de unga kan fundera över sina egna mål och förhoppningar för
konfirmandarbetet och diskutera dem med ledarna. Hjälpledarna har rätt till positiva upplevelser av verksamheten. Respons och utvärdering är viktiga speglar för
personlig utveckling.
Tänk om…
... hjälpledarna kunde jobba i par?
... tid för vila var inprickat i hjälpledarnas schema och de hade tillstånd att inte vara tillgängliga?
... en av hjälpledarna hade den särskilda uppgiften att se till att alla
hjälpledare har det bra och att lyssna till dem?
... varje hjälpledare hade möjlighet att samtala med en ledare om hur
det kändes att vara hjälpledare?
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Tillsammans inför det Heliga...
När konfirmandarbetet inleds på våren är hjälpledarna med i gruppen redan under de första träffarna. Hjälpledarna lär sig då i arbetet
och får samtidigt ny kunskap tillsammans med konfirmanderna. Detta är möjligt tack vare att hjälpledarna utses redan i december. I en
grupp på 25 konfirmander finns det 10–12 hjälpledare. Tanken bakom detta är att de yngre hjälpledarna jobbar i par med de äldre. På
så sätt lär de unga varandra ny kunskap och nya färdigheter. Det här
kräver engagemang av de anställda i konfirmandarbetet och förståelse för att även hjälpledarna behöver stöd, uppmuntran och handledning av vuxna för sin uppgift och för att växa som kristna. Den
stora fördelen med denna modell är att hjälpledarverksamheten och
konfirmandarbetet planeras, genomförs och utvecklas tillsammans.
Många unga växer från sin hjälpledarroll till ’undervisningshjälpisar’
eller ledare. Även denna utveckling vill vi möjliggöra. Samtidigt är
det viktigt för oss att man kan bli hjälpledare och klara sig bra med
varierande färdigheter och livserfarenheter.
Tuomo Kahenvirta, Hakunila församling

Det andliga livet är lika mångskiftande som livet i övrigt. Kroppslighet, känslor, estetik,
kreativitet, aktivitet och social samvaro kan vara element som ingår i andaktsövningar. Allt färre unga lär sig att be eller leva ut sin tro hemma, och därför behövs upprepning, enkelhet och naturlighet i konfirmandarbetet och hjälpledarverksamheten.
I konfirmandarbetet i Finland begränsas andligheten och talet om Gud nästan
enbart till situationer som reserverats för ändamålet, dvs. andakter och gudstjänster. Guds närvaro hänger inte på våra ord och hyckleri lönar sig inte, men vi bör
enträget försöka hitta äkta och naturliga sätt att tala om Gud med de unga och på
olika sätt mötas inför det Heliga. Med hjälpledarna är detta ofta lättare än med
konfirmanderna. Medarbetarnas sätt att tala om Gud med hjälpledarna sporrar å
sin sida dem att tala om Gud med konfirmanderna.
Andlighet är ett centralt element i hjälpledarhandledningen. Hjälpledarna är ofta
osäkra till exempel när det gäller att hålla andakter och de behöver stöd för detta.
De ska inte lämnas ensamma med ansvaret för en andakt, som då kan bli en ångestfylld prestation. Den ska planeras och genomföras tillsammans, även om hjälpledarna i tur och ordning bär huvudansvaret. Hjälpledarna ska gärna få hålla sin
första andakt i en familjär grupp som är mindre än den stora konfirmandgruppen.
Många hjälpledare har upplevt att den andliga världen får ett helt annat djup då man
är hjälpledare än då man är konfirmand. Ofta blir hjälpledarverksamheten den avgörande puffen mot ett personligt böneliv, bibelläsning och regelbunden nattvardsgång.
Av konfirmandarbetet och hjälpledarverksamheten förväntar sig de unga något
de inte finner någon annanstans. En ung, snart vuxen person som ofta deltagit i
nattvarden förstår kanske att det i kyrkan i grund och botten handlar om något
helt annat än om hurdan valuta man just nu får för sin kyrkoskatt. Det lönar sig
också att bjuda in den ungas familj till mässor och att be för familjen. Detta är en
naturlig uppgift för församlingen.
Tänk om…
... vi i hjälpledarverksamheten kunde satsa på att regelbundet fira
nattvard tillsammans?
... vi kunde garantera hjälpledarna ett tillräckligt stöd för att förbereda andakter?
... vi årligen kunde sända ett brev till hjälpledarnas familjer där vi
berättar om verksamhetsåret, ber för deras unga och önskar hela
familjen Guds välsignelse?

... även under kvällsprogram och på fritiden
Under årtiondenas lopp har konfirmandarbetet kommit att inkludera en tradition
där kvällsprogrammet har en alldeles särskild betydelse. Kvällsprogrammet förväntas
framför allt vara roligt och avkopplande. Det ses som en kulmen på dagen och den
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sista kvällens program som en kulmen på lägret och hela konfirmandarbetet. Det är
vanligt att vissa sketcher, pjäser och tävlingar upprepas på lägren år efter år utan att
någon frågar sig vilken meningen som ligger bakom eller om det är meningsfullt.
I de flesta församlingar är kvällsprogrammen ett centralt tema i hjälpledarutbildningen. Hjälpledarna förväntar sig mycket av kvällsprogrammen och mäter
sin egen framgång i applåder. Hur kunde vi få även kvällsprogrammet att starkare
stödja det övergripande målet med konfirmandarbetet och leda fram till det Heliga?
Kvällsprogrammet kan, medvetet eller omedvetet, utformas till en motvikt
till dagens undervisning, ibland till och med omintetgöra den. För att kvällsprogrammet inte ska avvika från konfirmandarbetets syfte och mål och för att alla ska
kunna vara trygga, är det nödvändigt att de vuxna ledarna deltar i planeringen av
kvällsprogrammen.
Det är möjligt att göra kvällsprogrammen till tematiska helheter som är roliga
men som samtidigt beaktar målen med konfirmandarbetet. Man kan också fråga
konfirmanderna själva om deras önskemål kring kvällsprogrammen och uppmuntra
dem att förverkliga sina idéer. En del av tematiken innebär att man särskilt uppmärksammar sångerna och valet av sånger. Då är det bra att beakta både de ungas
önskemål och dagens tema.
”Fritiden i konfirmandarbetet är den viktigaste arbetstiden för hjälpledaren.” Det
får hjälpledarna ofta höra. Vad kan det innebära för fritidsaktiviteterna att man beaktar det heliga och strävar efter en trygg församling, delaktighet och verksamhet
som stöder konfirmandarbetets mål? Utifrån en holistisk människosyn är det viktigt att komma ihåg att alla unga inte tycker om aktiviteter, tävlingar och synlighet.
Alla har inte samma humor, och alla njuter inte av att vistas med många människor
i en liten lokal. Det kan kännas jobbigt eller till och med otryggt. Redan det att
en äldre hjälpledare eller en medarbetare talar med konfirmanden och visar öppet
intresse för honom eller henne kan vara en ny och unik situation för den unga.
En helig stund innebär att den unga upplever sig bli respekterad och tagen på
allvar.

Ska hjälpledaren få arvode?
De flesta församlingarna betalar arvoden till sina hjälpledare. Praxis varierar ändå
avsevärt mellan olika församlingar och stift. År 2011 betalades i genomsnitt 12,80
euro om dagen till hjälpledarna. Summan har minskat under de senaste åren. En
del församlingar betalar sina hjälpledare ett engångsarvode för hela konfirmandarbetet. År 2011 var det genomsnittliga arvodet 84 euro.
Grunderna för att betala eller inte betala hjälpledararvode är inte alltid ekonomiska, utan ofta även principiella. Det finns stora, ekonomiskt stabila församlingar som inte betalar hjälpledararvoden, medan små församlingar kan göra det trots
att deras ekonomi är svag. På landsbygden har hjälpledararvodet delvis rollen av
en kostnadsersättning, eftersom de långa avstånden medför betydande utgifter för
den som deltar i hjälpledarverksamheten och utbildningen.
Huvudstadsförsamlingarnas och många andra stora stadsförsamlingars återhållsamma linje i fråga om hjälpledararvoden verkar sprida sig till andra församlingar.
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Bilden grumlas av att utvecklingen i små församlingar och på landsbygden verkar
gå i motsatt riktning. Hjälpledarna ska alltid få någon form av tack för sin viktiga
insats. Till exempel en psalmbok, en hjälpledartröja, ett avgiftsfritt tackläger eller
en resa till något evenemang är trevliga sätt att visa uppskattning.

Hjälpledarnas uppgift enligt Kyrkans avtalsdelegation
Enligt Kyrkans avtalsdelegation innebär hjälpledarutbildningen
att man fostrar de unga i den kristna tron och lever ut denna tro i
det praktiska livet. Hjälpledarna är inte anställda av församlingen
och deras insats ska inte kallas arbete. Det handlar närmast om ett
förtroendeuppdrag, för vilket en del församlingar betalar ett arvode.
Om hjälpledarnas insatser på konfirmandläger följer den traditionella
linjen och arvodet är skäligt, anses hjälpledarna inte stå i
anställningsförhållande till församlingen och inga anställningsavtal
ska ingås med dem. Ingen pensionsavgift betalas heller på arvodet.
Eftersom hjälpledarna inte är anställda av församlingen ska de
försäkras separat, till exempel för olycksfall.
När en församling anställer äldre ungdomar för konfirmandläger med
uppgift att till exempel ansvara för säkerheten på lägret under kvällar
och nätter eller för undervisning, är situationen en annan. Personer
med sådana uppgifter ska vanligen betraktas som anställda, även av
om de kallas hjälpledare.
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I en lyckad hjälpledarverksamhet får de unga delta, påverka och bära ansvar på sina egna poster och på ett sätt som också kan inspirera vuxna till att växa och leva
i församlingsgemenskapen.
För många som varit eller är hjälpledare är församlingens ungdomsverksamhet
en välbekant och trygg andlig gemenskap där de känner sig hemma och välkomna.
En stor utmaning är att hitta och skapa strukturer som möjliggör en sådan upplevelse även i framtiden. Även de vuxnas församling ska vara en bekant och trygg
andlig gemenskap där människan känner sig hemma och välkommen.
Hur ska man då jämna vägen för hjälpledaren från konfirmandarbetet och ungdomsverksamheten till en vuxen församlingskontakt?

Vilken roll får de som redan varit hjälpledare?
Numera är hjälpledarna i genomsnitt 16,4 år. Hjälpledarbanan är ofta kort. Cirka
hälften (50 procent ) är med för första gången och en sjättedel (17 procent) för andra eller tredje gången. Endast sex procent har varit hjälpledare fyra gånger eller
mer. Trots detta engagerar konfirmandarbetet allt fler 18 år fyllda, eftersom många
efter hjälpledarverksamheten fortsätter under andra beteckningar, till exempel som
undervisningshjälpisar, vuxenledare, lägerassistenter eller nattövervakare.
Den senaste statistiken visar att myndiga eller tidigare hjälpledare deltar i en
tredjedel av konfirmandgrupperna (34 procent). En del av dem är med hela tiden,
från den första träffen till den sista. År 2011 deltog över 2 500 unga som fyllt 18 år
i hjälpledarverksamheten, och drygt 300 av dem var över 20 år. Samma år deltog
sammanlagt 3 800 personer i församlingarnas gruppverksamhet för unga vuxna.
Hjälpledarverksamheten håller alltså i allt större utsträckning på att bli en verksamhet även för unga vuxna.
Det lönar sig för församlingen att fundera över vilken slags verksamhet som
ska planeras och genomföras tillsammans med de unga vuxna som tidigare varit
hjälpledare. En modell som visat sig vara bra är att ge de erfarna hjälpledarna ett
tydligt ansvar i planeringsskedet och i handledningen av de yngre hjälpledarna i
hjälpledarverksamheten efter konfirmationen. De erfarna hjälpledarna kan handleda de yngre även i genomförandet av gudstjänster och församlingsevenemang.
Att ge de mer erfarna hjälpledarna ansvar stärker sammanhållningen i hjälpledarverksamheten och lyfter fram den i centrum av församlingslivet. Samtidigt erbjuder hjälpledarverksamheten en utmaning även för dem som varit med under
många år.
Över hälften (58 procent) av dem som varit hjälpledare vill fortsätta i församlingens verksamhet efter sin tid som hjälpledare. De hjälpledare som varit med under
många år har fått stor erfarenhet av och insikt i frivilligverksamheten. Församlingarna ser kanske ändå inte denna enorma resurs som de tidigare hjälpledarna utgör,
till exempel med tanke på frivilligverksamheten inom olika arbetsformer och delvis
också som blivande anställda inom kyrkan. Även andra sätt att vara församlingsmedlem och delaktig utgör en värdefull resurs för kyrkan. Trots det verkar kyrkan
inte längre behöva de unga efter avslutad hjälpledarverksamhet, och en stor del av
dem hittar inte sin plats i församlingen. Det här är en enorm förlust.
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Hjälpledaren är en frivillig
Frivilligverksamhet sker på eget initiativ, utan lön, för det allmänna bästa och vanligen under organiserade former där ansvaret ligger hos exempelvis församlingen,
en idrottsförening eller en frivilligorganisation. Under de senaste tio åren har de
unga åldersgrupperna allt mer börjat delta i frivilligverksamheten. Enligt en undersökning från 2012 jobbade fler än var tredje 15–29-åring som frivillig på något
sätt.
De frivilliga representerar verksamhetens arrangör och får därigenom fullmakt
för sin uppgift. Vem som helst som godkänns av arrangören, från tonåringar till
seniorer, kan vara frivillig. Sett ur denna synvinkel är hjälpledarna frivilliga i församlingen och representerar församlingen på samma sätt som de vuxna frivilliga.
En del hjälpledare har till och med inlett sin bana som frivilliga redan tidigare, till
exempel som ”medhjälpare” eller ”hjälpreda”.
Även om hjälpledarna är frivilliga i församlingen uppfattas de inte alltid som
sådana, åtminstone inte på samma sätt som till exempel de jourhavande i samtalstjänsten, deltagarna i väntjänsten eller medhjälparna under gudstjänsterna. Orsaken kan ligga i arbetsformernas gränser och traditionen, men även ha samband
med en snäv tolkning av frivillighet.
Frivilligverksamheten har många former. Ett sätt att strukturera mångformigheten är att dela in verksamheten utifrån dess karaktär. En sådan strukturering gör
det också lättare att förstå hjälpledarverksamheten.
Frivilligverksamheten kan innebära att man:
agerar tillsammans (horisontellt). Ett exempel på detta är självhjälpsgrupper där

personer i samma livssituation kan stödja varandra. Även hjälpledarnas och konfirmandernas samvaro kan handla om att ge och få på ett jämlikt sätt.

hjälper (vertikalt), då den som hjälper gör något för en annan, men inte själv är i
samma situation. Hjälpledarverksamheten handlar i stor utsträckning om att hjälpa och stöda yngre och mindre erfarna, i synnerhet i sådant som hjälpledaren själv
redan upplevt under sin egen konfirmationstid och konfirmation.
ger diakonalt stöd , då man hjälper någon som behöver mentalt, andligt, eko-

nomiskt eller socialt stöd. En hjälpledare kan i begränsad utsträckning också vara
en själavårdare som ber för den yngre, lyssnar till dennes bekymmer, ger nya perspektiv på livet och öppnar dörrar till nya sociala kontakter.

ser den som en seriös hobby, vilket innebär att man till exempel deltar i pedagogiska uppgifter som lärare, ledare, handledare eller tutor. Hjälpledarverksamheten
är ett ansvarsfullt och långsiktigt arbete som kräver tid, och som för den unga påminner om hobbyverksamhet. De unga talar ofta om verksamheten som en hobby,
vid sidan av till exempel idrott och musik.

Frivilligheten innebär mångsidigt hjälparbete men har också en vidare dimension
som rör hela samhället och kyrkan. Frivilligverksamheten förenar samhället och
kyrkan. I enlighet med riktlinjerna för kyrkans frivilligverksamhet Alla är delaktiga (2015) fastslås att: ”Kyrkans frivilligverksamhet har i uppgift att kalla människor
till en gemenskap i kärlek och ansvar och att erbjuda alla möjlighet att ställa sin tid
och sitt kunnande för det gemensamma bästa.”
En bro för hjälpledarna till en vuxen församlingstillhörighet kunde byggas genom att de redan som hjälpledare ges en identitet som frivilliga i församlingen.
Då är sannolikheten större för att de fortsätter vara aktiva i församlingen även efter hjälpledarverksamheten. Det lönar sig att tolka och utveckla frivilligheten i ett
vidare perspektiv och med beaktande av lokala behov.
Tänk om …
...de som ansvarar för frivilligverksamheten i församlingen kunde
vara med i hjälpledarverksamheten och bjuda in erfarna
hjälpledare till andra meningsfulla frivilliguppgifter i församlingen?
... församlingen kunde sända hjälpledarna och de övriga frivilliga i ungdomsarbetet samma information och kallelser till
gemensamma träffar som går ut till de vuxna frivilliga i församlingen?
... de vuxna frivilliga i församlingen kunde bjudas in till hjälpledarverksamheten och erbjudas meningsfulla uppgifter där?
... stödet för de ungas församlingstillhörighet och aktivitet i
församlingen kunde utvecklas även med hjälp av vuxna frivilliga
eller erfarna hjälpledare? Verksamheten med unga behöver inte
lämnas enbart till avlönade anställda.
... församlingen kunde utveckla uppgifter för vuxna frivilliga i hjälpledarverksamheten? Skulle det öka möjligheterna för de unga som
behöver mer stöd att delta i verksamheten?
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En stor del av de unga som ännu inte är med i frivilligverksamheten
skulle gärna gå med om de blev tillfrågade. De unga själva uppger
oftare än andra åldersgrupper att orsaken till att inte delta i en
verksamhet är att ingen bjudit in dem att delta. Fler än en av
fem unga anger detta som den viktigaste orsaken till att inte
delta. I grupper som löper risk för marginalisering verkar denna
orsak framhävas ytterligare. Man kan eller vågar inte söka sig till
verksamheten på eget initiativ, utan behöver vuxna som hjälper och
uppmuntrar till att delta. Här har skolorna en nyckelroll, och även
församlingen som via konfirmandarbetet når en mycket stor del av
de unga. Det är viktigt att skapa möjligheter till frivilligverksamhet
som en del av konfirmandundervisningen och att staka ut vägar för
delaktighet även efter konfirmationen, framför allt för att aktivera de
unga i församlingen. Dessutom erbjuder det ett meningsfullt sätt att
bevara församlingskontakten även när man ifrågasätter och funderar
över religiösa auktoriteter och läror, så som man gör när man är ung.
Henrietta Grönlund

Vad betyder församlingsmedlemskapet för hjälpledaren?
Hjälpledarna är unga som starkt förbundit sig till medlemskapet i församlingen.
Undersökningar har visat att nästan alla hjälpledare vill låta döpa sina barn, om
de får barn. Nästan lika allmänt är att de har en positiv attityd till kristendomen
och att de betraktar kyrkan som en organisation som arbetar för människors bästa.
Något överraskande anser bara drygt hälften av hjälpledarna det viktigt för dem
själva att vara medlemmar av kyrkan. Två av tre förhåller sig positiva till kyrkan och
en tredjedel skulle vända sig till en kyrkligt anställd med sina problem.
Resultaten återspeglar en delvis ostrukturerad attityd och en tillvaro i förändring. Hjälpledarna förefaller se på kyrkan och församlingen som separata instanser.
Den egna församlingen känns bekant och nära, medan kyrkan uppfattas som en
främmande och gammalmodig institution som är svår att närma sig. Även konfirmanderna skiljer mellan kyrka och församling: endast en femtedel av dem har en
positiv uppfattning om kyrkan.
Församlingen har en positiv klang – den uppfattas av hjälpledarna som nära,
hemtrevlig och empatisk. Sociala relationer och en gemenskap som består av vänner är mycket viktiga motiv för de unga att delta i församlingens verksamhet. Däremot kan kyrkan och församlingen som begrepp orsaka förvirring. En hjälpledare
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som kritiserar kyrkan för att vara gammaldags och fördomsfull kan ändå tala positivt om medlemskapet i kyrkan.
De unga och unga vuxna betraktar ofta kyrkan som en ”värdegemenskap” som
bör främja sådant de anser vara rätt, såsom fördomsfrihet, likabehandling och diakoni. Om kyrkan upplevs som en konservativ auktoritet kan det på ett avgörande
sätt sänka tröskeln för att gå ur kyrkan, även om församlingen haft en viktig roll
i den ungas liv. De unga skiljer också ibland mellan ungdomsarbetet och församlingens övriga verksamhet. Då hänvisar de till ungdomsarbetet med ”församlingen”, medan de ser gudstjänsterna som kyrkans verksamhet.
Genom församlingens verksamhet får man ofta nya vänner och lär känna sina gamla
vänner på ett nytt och djupare sätt. I församlingens väsen ingår också en ”oförklarlig
stämning” som attraherar de unga. Även de anställda är viktiga. En del av hjälpledarna fortsätter hålla kontakt med dem även efter att de slutat som hjälpledare.
Sannolikt kommer hjälpledarna att fortsätta önska sig trevlig samvaro med andra människor, möjligheter till stillhet och tillfällen att agera i varierande ansvarsuppgifter. Församlingarna förefaller ändå inte kunna svara mot dessa förväntningar.
En del av de aktiva hjälpledarna går ur kyrkan som unga vuxna. Tröskeln mellan
ungdomsverksamheten och andra arbetsformer i församlingen verkar ofta vara alltför hög. Till detta bidrar också att många flyttar till en annan ort som unga vuxna.
Kontakten med den nya hemförsamlingen uteblir kanske helt. Det är därför viktigt
att församlingarna funderar över hur de kan stärka de ungas upplevelser av att höra till en gemenskap som är större än den egna församlingen, till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det ska vara en hjärtesak för varje församling att bjuda in
nyinflyttade församlingsmedlemmar till gemenskapen.
Det är bra att också tala öppet med de unga om vad det betyder att vara församlingsmedlem. Församlingen är i första hand en andlig gemenskap och ett andligt
hem. I församlingen kan man också påverka. Medlemmarna bör känna till församlingens verksamhetsmodell och strukturer. Det är viktigt att administrationen och
församlingens ställning som en del av kyrkan blir bekanta för de unga under hjälpledarverksamheten. De ungas egen möjlighet att delta och påverka i församlingen
(till exempel rösta vid 16 års ålder och ställa upp som kandidat när man fyllt 18 år)
ska konsekvent tas upp i hjälpledarverksamheten. De unga ska aktivt uppmuntras
att söka sig till förtroendeuppdrag och rösta i val.
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Tänk om…
... hjälpledarverksamheten medvetet kunde framhålla betydelsen av
medlemskap i församlingen och kyrkan; kyrkan är vårt gemensamma andliga hem?
... demokratifostran kunde ses som en naturlig del av hjälpledarverksamheten? Var och en kan påverka i församlingen och
i kyrkan. De unga i hjälpledarverksamheten bör introduceras i
påverkansarbetet i församlingen och kyrkan, uppmuntras att rösta
i församlingsval och att ställa upp som kandidater.
... vi kunde tala öppet med de unga även om pengar och ge dem
möjlighet att delta i upprättandet av budgeten för hjälpledarverksamheten?
... vi kunde fråga de unga om deras intresse för att bygga upp
kontakter med andra församlingar i Finland eller utomlands?
... vi kunde bredda hjälpledarnas syn på kyrkan genom att uppmuntra dem till hjälpledarutbyte och till att komma med
hälsningar till vår egen församling från andra församlingar i
Finland? En väg till detta är hjälpledarföreningen Isoset ry.

Guds församling är jordens största under
Församlingen lever i ett spänningsfält mellan sina egna samlingar
och utåtriktad verksamhet. Å ena sidan har de som följer Jesu alltid samlats för sig själva, å andra sidan har de alltid försökt hjälpa
andra där det behövs. Det handlar om att finnas där människorna
finns. Med detta menar man att församlingen ska synas i människors vardag – i köpcenter, på sjukhus, i skolor. Det är en viktig del av
församlingslivet. Faran ligger i att fokus då kan ligga alltför starkt på
de anställda, så att församlingsmedlemmarna bara är målgrupp eller klienter. Ändå är det just församlingsmedlemmarnas kärleksfulla
handlingar och kärlek till nästan i vardagen som synliggör församlingen. Kärleksfulla handlingar drar människor till sakramenten som
ger ny kraft.
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Byggstenar för livet som vuxen
När man i hjälpledarverksamheten siktar mot livet som vuxen ser man på verksamheten i förhållande till den ungas utveckling, inte utifrån församlingens behov. Alla
former av stöd för de ungas utveckling bär dem på vägen mot vuxenlivet.
När man funderar över vad hjälpledarverksamheten kan tillföra de ungas utveckling kan man också beakta framtida färdigheter. De nya läroplansgrunderna
för grundskolan i Finland, som träder i kraft 2016, betonar ett brett kunnande,
som också beskrivits som framtidens eller det nya millenniets färdigheter. Synsättet framhävs av att skolan har i uppgift att utrusta eleverna för en framtid som vi
ännu inte kan beskriva eller ens helt och hållet föreställa oss.
En hjälpledare som får delta i meningsfull verksamhet med sikte mot framtiden får många byggstenar för sitt liv som vuxen – kunskap, färdigheter, värderingar, attityder och vilja. Undersökningar har visat att unga som deltar i meningsfull verksamhet har en starkare positiv syn på sina egna förmågor och ett starkare
självförtroende. De knyter positiva kontakter till olika människor och institutioner. De utvecklar empati för andra och agerar på ett etiskt hållbart sätt. Allt detta
ökar benägenheten att delta och känslan av att vara delaktig i sitt eget liv, familjen
och samhället.
Hur kunde vi skapa en meningsfull och betydelsefull församlingskontakt och
en kristen identitet på vägen till vuxenlivet? Hjälpledarna har upplevt att verksamheten inte nämnvärt påverkat deras kritiska tänkande, deras frågor om tron eller
reflekterandet över dessa frågor. Trots positiva upplevelser av gudstjänsterna under
hjälpledarverksamheten ansåg färre än var femte hjälpledare i undersökningen att
söndagens gudstjänst stärker deras tro.
Hjälpledarverksamheten siktar mot ett fullvärdigt vuxenliv då den utöver goda
mänskliga relationer och meningsfull verksamhet också erbjuder de unga möjlighet att växa i tron. En hjälpledarverksamhet som stöder detta har rum för en erfarenhetsbaserad och anknytande tro. Många unga i hjälpledaråldern behöver frihet
i sitt andliga sökande och kontakt med andra som söker. Hjälpledarverksamheten
ger utrymme för andligt sökande när den unga får bygga upp sin egen förståelse av
tron genom tvivel, kritisk utvärdering och även ifrågasättande. När man får pröva nya tankesätt kan man nå fram till en egen övertygelse och hålla fast vid den.
Därför ska ett religiöst samfund också bereda plats för dem som ännu söker.
Vikten av kritiskt tänkande och andligt sökande framhävs också av det faktum att
människan bygger upp sin identitet i ungdomen och det tidiga vuxenlivet. På väg
mot livet som vuxen söker den unga sina egna värden och sitt eget sätt att leva. Om
den tro som hjälpledarverksamheten för fram upplevs som att man kritiklöst måste
godta samfundets grundläggande berättelser, kan även gemenskapens tro som är
förankrad i konfirmandarbetet upplevas sakna beröringspunkter med frågor som
är viktiga för de unga vuxnas liv och identitet.
Att de unga är olika, har olika behov och befinner sig i olika skeden av livet
innebär en utmaning för hjälpledarverksamheten och de anställda. Vi måste se till
att hjälpledarverksamheten kan erbjuda mångsidiga byggstenar för en erfarenhetsbaserad och anknytande tro och olika möjligheter att värna om det andliga livet.
Samtidigt får inte priset för detta vara att det inte finns rum för frågor och tvivel.
67

Hur bygga en bro till den vuxna församlingen?
I många församlingar ter sig medlemmarnas roll och ställning annorlunda i hjälpledarverksamheten än i den övriga församlingsverksamheten. Är hjälpledaruppdraget kulmen på församlingsmedlemmens ansvar som åtföljs av mindre ansvarsfulla,
mindre självständiga och mindre motiverande uppgifter? Efter den täta sammanhållningen i ungdomsverksamheten och de ungas varma gemenskap kan det vara
svårt att se församlingen som en gemenskap där man vill vara med. Det är viktigt
att stanna upp och fundera på hur de vuxna medlemmarna uppfattar församlingen. Vilken slags gemenskap kallar vi de unga att delta i?
Det är bra att planera och genomföra hjälpledarverksamheten så att man ända från början har siktet medvetet inställt på framtiden. Om hjälpledarverksamheten bara blickar bakåt, mot konfirmandarbetet, utvecklas hjälpledarna alltid
åt ett annat håll. En klok konfirmandlärare uppmuntrar den unga som sörjer att
konfirmationstiden är över: ”Det här är inte slutet, det är bara början.” De viktiga åren som konfirmand och hjälpledare är en betydelsefull del av ungdomen,
men församlingskontakten bevaras genom livet. Hjälpledarvännerna kan aktivt
delta i församlingens verksamhet tillsammans – gudstjänster, evenemang, Gemensamt Ansvar-insamlingen, läger, diakoniprojekt. Det är bra om de unga får
bekanta sig med de vuxna aktiva församlingsmedlemmarna och vice versa. För de
unga är det också viktigt att de får lära känna andra i församlingen än bara medarbetarna inom ungdomsarbetet. Vi bör medvetet bygga upp och stärka en gemenskap som omfattar hela församlingen och församlingsmedlemmar i alla åldrar.
Om hjälpledarverksamheten i församlingen utöver ungdomsarbetarna även involverar andra församlingsanställda kan vägen till den övriga församlingsverksamheten stakas ut på ett naturligare sätt. Unga i hjälpledarverksamheten som inte bara engagerar sig i konfirmand- och ungdomsarbetet, utan också på bredare bas i
hela församlingen eller kyrkan, kan bevara kontakten med församlingen även efter
hjälpledartiden. Ansvaret för att de unga småningom övergår till den vuxna församlingsgemenskapen ligger hos hela församlingen och alla dess anställda. Bron ska
byggas från bägge hållen: det behövs både ledsagande och inbjudan eller kallelse.
De som varit hjälpledare behöver en plats i gemenskapen. Det räcker inte att bara
ledsaga dem fram, utan de ska också kallas till sin nya roll.
Om de väljer att inte fortsätta vara aktiva i församlingen är det fint om kyrkan
trots det kan fortsätta stå dem nära även i framtiden. Det lönar sig att målmedvetet söka och stärka olika metoder och byggstenar för att kunna bygga en bro till
den vuxna församlingstillhörigheten.
Tänk om…
... församlingens vuxenverksamhet kunde visa aktivt intresse för hur
de unga vuxna hittar sin plats i församlingen?
... församlingens vuxna frivilliga kunde uppmuntras att ledsaga de
tidigare hjälpledarna och inflyttade unga vuxna till församlingens
vuxenverksamhet?
... planen för hjälpledarverksamheten kunde presenteras årligen
för de förtroendevalda, eller de förtroendevalda bjudas in till
välsignelsen av hjälpledarna?
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På samma sätt som Luther tänker vi att vi tjänar våra medmänniskor genom
att följa Guds kallelse. Gud kallar oss alla – barn, unga och vuxna – till vardagliga
uppgifter, till att tjäna andra människor och därigenom tjäna Gud.
Om hjälpledarverksamheten bygger en bro och hjälper den unga att hitta sin
egen plats i livet och i världen, ledsagar den honom eller henne till en bra uppväxt
och ett bra vuxenliv. Arbete för andras bästa som frivillig eller å yrkets vägnar kan
vara en meningsfull och betydelsefull livsuppgift även efter hjälpledartiden. En del
av hjälpledarna hittar vägen till församlingen som anställda.
Hjälpledarverksamheten är som att skicka ut vågor. Såsom havsvågorna som rullar
ända in till stranden kan också vårt arbetes betydelse och effekt sträcka sig långt och
via personliga möten nå ut till otaliga människor. Sådant är Guds arbete i världen.

Dina tankar, o Gud, är för höga för mig,
väldig är deras mångfald.
Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen,
når jag till slutet är jag ännu hos dig.
Ps 139:17-18
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Det centrala innehållet i riktlinjerna Underbara hjälpledare
Hjälpledarverksamheten stärker den ungas tro på Gud den treenige och utrustar för ett liv som kristen.
Den unga är ett under. Utgångspunkten för hjälpledarverksamheten är att
den unga ska få vara och växa som den församlingsmedlem han eller hon är.
• Konfirmandarbetet och hjälpledarverksamheten i vår kyrka är ett under. Varje ung
människa är ett under. Hans eller hennes medverkan i församlingens verksamhet är
ett bevis på Guds arbete på jorden. Hjälpledarverksamheten utgör en del av församlingens ungdomsarbete. Syftet med ungdomsarbetet är främst att stödja de ungas
utveckling, inte att utbilda dem för uppgifter. Hjälpledarna är unga församlingsmedlemmar som behöver både en lämplig mängd ansvar och en aktiv roll till stöd för sin
utveckling. Det är viktigt att atmosfären i de ungas gemenskap är tillåtande, öppen
och uppmuntrande, så att var och en blir accepterad med sina egna frågor och i sitt
eget utvecklingsskede. Den kristna församlingens radikala löfte är att var och en accepteras precis som han eller hon är.
Hjälpledaren är en del av ungdomsgänget i församlingen. Viktiga
aspekter av hjälpledarverksamheten är trygghet, gemenskap, glädje och
upplevelsen av att bli sedd.
• Hjälpledarverksamheten ska vara trygg på alla nivåer. Det innebär att individen och
hans eller hennes gränser ska respekteras på alla mänskliga nivåer: fysiskt, psykiskt,
andligt, emotionellt, sexuellt och socialt. Den kristna tron handlar innerst inne om
trygghet. En trygg församling och hjälpledargrupp utgör en fruktbar grogrund för
den ungas utveckling och den kristna församlingens kännetecken: glädje och gemenskap. Trygghet skapas på många små sätt, till exempel genom vänliga blickar
och hänsyn, men också genom att den anställda sätter exempel, avtalar om spelregler och ingriper i missförhållanden.
I hjälpledarverksamheten finns det plats för alla slags unga.
Alla är välkomna oavsett varför man vill vara med.
• Atmosfären i hjälpledarverksamheten ska vara sporrande och tillåta olika skäl till
deltagandet. Varje ung människa har sina starka sidor som på ett konstruktivt kan användas som utgångspunkt för hjälpledarverksamheten och den ungas egen utveckling.
Även hjälpledarteamet i konfirmandarbetet består av olika individer som ges uppgifter
anpassade efter deras egna färdigheter. Ett sådant team är ett bevis på att församlingen
accepterar ofullkomlighet. När gruppbildningen lyckas och gruppens individer får det
stöd de behöver kan de glänsa i sina uppgifter. Var och en får växa i egen takt.
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De kunskaper och färdigheter man behöver som hjälpledare lär man sig
både genom att delta i församlingslivet och genom utbildning.
• Lärandet i hjälpledarverksamheten är en del av den gemensamma tillvaron och
grupptillhörigheten i Kristi församling. Utöver hjälpledarutbildningen behöver de
unga också kontakt med vänner och vuxna, meningsfulla uppgifter, lämplig mängd
ansvar och stillhet inför det heliga. De behöver uppleva att de är accepterade och att
det finns rum för både glädje och smärta.
• Småningom, genom olika uppgifter, stärks den ungas kunskap och färdigheter till
hjälpledarnivå. Den viktigaste utbildningen sker när den unga är hjälpledare för första gången. Vi måste ta väl hand om våra hjälpledare. Omsorg om hjälpledarna innebär enkla saker som tillräckligt med sömn och vila, lämpligt med uppgifter och ansvar, mycket stöd och uppmuntran.
Hjälpledarna planerar och genomför verksamheten tillsammans med de
anställda.
• Hjälpledarverksamheten ska planeras, genomföras och utvecklas tillsammans med
hjälpledarna själva så att de ungas delaktighet stärks. Hjälpledarnas behov och önskemål bör i synnerhet beaktas när hjälpledarutbildningen planeras. Det lönar sig
också att ta med dem i planeringen av konfirmandarbetet. Det är meningsfullt för de
anställda att satsa på att stödja och handleda hjälpledarna, speciellt på läger. Särskilt
viktigt är de anställdas stöd i andaktslivet.
• Hjälpledarna har rätt att veta vilka rättigheter och skyldigheter de har i verksamheten. Det är bra att hålla ett responssamtal med varje hjälpledare både under arbetets gång och efter att den avslutats. Man ska särskilt måna om dem som inte tagit
till sig sin roll som hjälpledare.
Hjälpledarverksamheten bygger en bro till det vuxna församlingsmedlemskapet.
• Det är bra att planera och genomföra hjälpledarverksamheten så att man ända från
början har siktet medvetet inställt på framtiden. De viktiga åren som konfirmand och
hjälpledare är en betydelsefull del av ungdomstiden, men församlingskontakten bevaras genom livet. Hjälpledarverksamheten är frivilligarbete i församlingen. Den bör vara
mångsidig så att hjälpledarna kan ha stöd av den även i andra former av frivilligverksamhet och också som vuxna. Ansvaret för att de unga småningom övergår till den vuxna
församlingsgemenskapen ligger hos hela församlingen och alla dess anställda. Bron ska
byggas från bägge hållen. De som varit hjälpledare behöver en plats i gemenskapen.
Det räcker inte att bara ledsaga dem fram, utan de ska också kallas till sin nya roll.
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