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Tilfarið til hesa greinina kemur frá einari granskingarverkætlan, har kanningar vórðu gjørdar av 

ráðgevingar-virkseminum hjá námsfrøðiligu ráðgevingini hjá Barna- og Ungdómsdeildini í Tórshavnar 

kommunu.   

Námsfrøðiliga ráðgevingin er eitt tilboð, sum allir dagstovnar og frítíðarskúlar í Tórshavnar kommunu 

kunnu gera brúk av, tá tey hava tørv á ráðgeving, eitt nú til tað fakliga innihaldið í arbeiðinum, ella tá 

serligar avbjóðingar eru í einum barnabólki og/ella hjá einum einstøkum barni. Endamálið við 

ráðgevingini er at tryggja, at øll børn fáa eitt gott og mennandi dagstovna- ella frítíðarskúlatilboð. 

Eisini er møguligt hjá námsfrøðiligu ráðgevingartænastuni at veita eyka starvsfólkatímar í eitt styttri 

tíðarskeið. (Tórshavnar kommuna, 2011).  

Í námsfrøðiligu ráðgevingini arbeiða fimm fólk, ein toymisleiðari og fýra ráðgevarar. Tá tørvur er á 

ráðgeving, setur starvsfólkið í einum dagstovni ella frítíðarskúla seg í samband við toymisleiðaran í 

námsfrøðiligu ráðgevingini. Toymisleiðarin og ráðgevararnir avgera síðani í felag, hvør ráðgevari ella 

hvørjir tveir ráðgevarar skulu veita starvsfólkinum eina ráðgevingargongd, ið aloftast varðar ímillum 

tvær og fimm ferðir – umleið ein tíma hvørja ferð. Dagstovna-/frítíðarskúla-leiðarin er sum oftast við 

til eina ella fleiri ráðgevingar. Um leiðarin ikki er við til allar ráðgevingar, verður hann støðugt 

kunnaður um ráðgevingargongdina. Um málið snýr seg um eitt einstakt barn, eru foreldrini við til 

ráðgevingarnar; foreldrini verða sædd sum týdningarmiklir samstarvsfelagar, og tí verða tey boðin 

við til allar ráðgevingarnar.   

Í hesari greinini verður kannað, hvat sermerkir ta væleydnaðu ráðgevinginargongdina sæð út frá 

sjónarhorninum hjá námsfrøðingum, ið hava fingið ráðgeving. Hetta fokusið á ta væleydnaðu 

ráðgevingargongdini fylgir hugsanarháttinum í Appreciative Inquiry-tilgongdini. Sambært hesari 

tilgongdini læra vit menniskju mest av at kanna, hvat riggar, ístaðin fyri at kanna trupulleikar 

(Nielsen, 2010; Cantore og Passmore, 2012; Lewis, Passmore og Cantore, 2008).   

Í granskingarverkætlanini vóru kvalitativ semistruktureraði interview framd við seks námsfrøðingar. 

Men í hesari greinini verður einans greitt frá trimum interviewum. Men hesi trý interviewini eru 

umboðandi fyri, hvat kom fram í øllum seks interviewunum; har er onki nýtt punkt í teimum trimum 

interviewunum, sum ikki eru tikin við, sum lýsa nakað annað um ta væleydnaðu 

ráðgevinginargongdina.   

Interviewini vóru framd sambært háttalagnum í fyribrigdarfrøðini (fenomenologiini). Í stuttum kann 

sigast, at í fyribrigdarfrøðini er ein samanrenning millum menniskjaligar uppfatanir av fyribrigdum og 

fyribrigdini sjálvi. Vegurin til at finna útav, hvussu eitt fyribrigdið er háttað, er sostatt at kanna 

menniskjaligir uppfatanir av fyribrigdunum; t.v.s. at tá  ráðgevingar skulu kannast, so ber ikki at filma 

ráðgevingarnar, men heldur má kannast, hvussu ráðgevingarnar verða uppfataðar av luttakandi 

persónunum. Fyribrigdafrøðiliga háttalagið hevur tí eggjað til, at í interviewunum varð spurt inn til 

teirra uppfatan av ráðgevingunum. Endamálið er síðan í hesari greinini at lýsa fyribrigdini út frá 

sjónarhornunum hjá teimum interviewaðu og hareftir at finna fram til okkurt alment um kannaða 



fyribrigdið: tann væleydnaða ráðgevingargongdin. (Zahavi, 2003; Alvesson & Skøldberg, 2004; Kvale 

og Brinkman, 2009). 

Í greiningini av interviewtilfarinum er hermeneutiski kringurin nýttur. Ífylgi ástøðini um 

hermeneutiska kringin er samband millum partseindir og heildina í interviewunum. Fyrst eru 

interview-útskiftirnar lisnar í sínari heild. Síðani eru meiningskondenseringinar gjørdar av 

partseindum, har endamálið hevur verið at funnið fram til meginmeinginina hjá 

interviewpersónunum í partseindunum.  Til seinast eru interview-úrskriftirnar aftur lisnar í síni heild, 

har kannað varð, um funnu meiningarnar í partseindunum svaraðu til høvuðsinnihaldið í 

interviewunum. (Jacobsen, 2009). 

Í tilfarinum niðanfyri verða fleiri dømir við ávísum børnum nevnd, men tað er týdningarmikið at 

undirstrika, at dømini eru dupult anonymiseraði. Hetta merkir, at í fyrsta umfari eru øll nøvn broytt. Í 

øðrum umfari er eitt sereyðkenni broytt (t.d. kyn ella aldur), sum ikki hevur víst seg at hava týdning í 

greiningini.  

Jákup og barnabólkurin 
Fyrsta interviewið snýr seg um, hvussu starvsfólkið á einari barnagarðsstovu fekk hjálp til 

námsfrøðiliga arbeiði við einum dreingi og tí barnabólkinum, sum hann var ein partur av.  

Námsfrøðingurin fortelur: “Tá ið [Jákup] kom inn á stovuna, so vóru [hini børnini] øgiliga spent at 

koma at kenna henda nýggja dreingin, men so øgiliga skjótt verður tað greitt, at hann hevur nøkur 

ting at dragast við, sum ikki gera tað so lætt fyri hann at virka sosialt. So fyrst vóru tey so øgiliga 

spent og so fall forvantningurin øgiliga, so tey næstan ikki tímdu at hava nakað at gera við hann, 

kanska serliga dreingirnir. Vit vóru eitt sindur soleiðis í fyrstuni, “á hetta gongur ordiliga gott”, men 

so knappliga, “nei, hetta gongur slett ikki ordiliga gott”. So fóru vit inn og arbeiddu, vit fóru inn at 

intervenera, inn í samskifti millum hann og ein annan. Og tað er enn, at onkur hevur hug at avvísa 

hann og fer inn og happar, og sigur við hann, hvussu hann er, og hvussu hann sær út.  [...] Vit síggja, 

at hann skal hava hjálp at koma inn í spæl, hann skal halda stýr á degnum, ikki vita ov nógv, hvat fer 

at henda í morgin og í ovurmorgin, tí tað fer í kroppin hjá honum, hann blívur so spentur.”  

Í interviewinum fortelur námsfrøðingurin, at tey hava fingið hendan nýggja 6 ára gamla drongin, sum 

eg havi valt at kalla Jákup á stovuni. Jákup hevði nakrar trupulleikar í mun til hini børnini. Hann dugdi 

illa tað sosiala samspælið, t.d. broytti hann ofta reglurnar í borðspølum og oyðilegði lego’ið, ið onkur 

annar bygdi. Jákup gjørdist tí skjótt illa umtóktur millum børnini. Hetta gav starvsfólkunum dagliga 

stórar avbjóðingar, og tí avgjørdu tey at biðja um námsfrøðiliga ráðgeving. Tá interviewið fór fram, 

hevði starvsfólki í hesari barnagarðsstovuni fingið ráðgeving tríggjar ferðir, har foreldrini høvdu verið 

við til ta einu ráðgevingina. Tað vóru tveir ráðgevarar, ið høvdu verið saman um hesar 

ráðgevingarnar.   

Áðrenn ráðgevingina vóru starvsfólkini byrjað at arbeiða við tí sosiala í bólkinum eftir einari fastari 

skrá, har tey t.d. høvdu samling, gjøgnumgingu "Stig fyri stig" og fóru í skúlan einaferð um vikuna. 

Men hetta dámdu hvørki børnunum ella starvsfólkunum heilt væl; harafturat gjørdist trupulleikarnir 

hjá Jákupi ikki minni av hesum.   

Námsfrøðingurin fortelur, at í ráðgevingini tosaðu tey ikki fyrst og fremst um Jákup, men tosað varð 

heldur um dreingjabólkin, ið Jákup hevði torført við at koma inní. Námsfrøðingurin sigur: “Vit høvdu 



tað trupult við bólkinum yvirhøvur. Tí hesin drongurin, sum er komin inn, hann er komin inn í ein 

bólk, ein dreingjabólk, sum hevur verið nokk so harður, so vit vóru eitt sindur ivasamar, hvussu tað 

fór at rigga.” 

Vit síggja omanfyri, at námsfrøðingurin fortelur, at tey funnu útav, at tey á stovuni høvdu tað trupult 

við dreingjabólkinum sum heild. Harafturat hóskaði Jákup illa uppí dreingirnar í stovuni. Seinni í 

interviewinum fortelur námsfrøðingurin, at har var ein bólkamentalitetur, har sum onkur er ovastur í 

hiearkiinum, sum tók avgerð um, hvat skal gerast. Tað var ymist frá degi til dags, hvør var hægstur í 

hierkiinum. Men Jákup var ongantíð við í kappingini um ovasta sessin í hesum hierakiinum.  

Ráðgevingin førdi við sær, at starvsfólki fór at arbeiða við felagsskapinum sum heild og  við 

trupulleikunum hjá Jákup í mun hinar dreingirnar. Námsfrøðingurin sigur “Men [ráðgevararnir] 

hjálptu okkum eisini at loysa tann problematikkin, ikki bara í forhold til tann einstaka drongin, men 

eisini hvussu kunnu vit fáa henda dreingjabólkin at virka.” 

Viðvíkjandi Jákupi fór starvsfólkið eftir ráðgevingina at virka sum ein buffari ímillum hann og hini 

børnini. Tey tosaðu um, hvat tað merkir, at Jákup altíð vil broyta reglarnar í einum borðspæli og tað, 

at hann trampar ígjøgnum legoið hjá hinum. Starvsfólki fann útav, at hann vildi upp í spælið, men 

dugdi bara ikki at spyrja. Tey fóru so inn og forkláraðu Jákupi og hinum børninum, hvør hann er, og 

hvat hann ynskir. Tey søgdu t.d. við hann "beint nú haldi eg, at tú vilt uppí  at spæla lego - rætt?". 

Tey fingu eisini hini børnini at skilja, at hann hevur okkurt at dragast við - men hann kann vera har 

fyri tað. Harafturat lærdu starvsfólkið eisini hini børnini, at Jákup kann gera okkurt, sum er øðrvísi; 

um børnini blivu irriteraði av onkrum, so máttu tey fara til onkran vaksnan.  

Tá interviewarin spyr námsfrøðingin, hvussu tað gongur við Jákupi, sigur námsfrøðingurin: “Vit halda,  

at tað gongur ordiliga væl. Tað er onkur einstakur eftir, sum ikki ordiliga altíð vil hann. Men hevur 

hann eitt leikutoy við, sum hesin her heldur vera ordiliga spennandi, so kunnu teir gott spæla ordiliga 

leingi, og so kunnu vit fara inn og siga: “Hov, eg síggi, at tit spæla ordiliga væl saman, tit báðir kunnu 

gott spæla væl saman einsamallir.” Og tú veit - so fer man og setir orð á tað, sum hendir ta løtuna, so 

tann sær: “Á ja, tað passar faktiskt, vit kunnu gott spæla saman viðhvørt og tað riggar fínt, ha? 

Faktiskt kann hann vera mega fittur”. Hetta her við at hjálpa teimum at seta orð á tær støðurnar, tá 

tær uppstanda. Men annars - teir allar flestu dreingirnir hava góðtikið hann, so sum hann er.” 

Til tess at arbeiða við felagsskapinum sum heild í stovuni gjørdu starvsfólkið nakrar broytingar í, 

hvussu tey skipaðu dagin; hetta var hugkveikt av ráðgevingini, ið tey høvdu fingið. Starvsfólkini skiftu 

orð um, at tað virkaði ikki við teirra strukturi, har tey høvdu føst punktir, t.d. "Stig fyri stig", samling 

og skúlavitjan. Námsfrøðingurin sigur: “Vit stríddust eitt sindur við, hvussu nógvan struktur skulu vit 

hava í tí dagliga, og hvussu nógv frítt skulu vit hava - tú veit spæl og annað”. Námsfrøðingurin 

fortelur, at her vóru ráðgevarnir ein góð hjálp: “[Ráðgevararnir] hjálptu okkum at slaka eitt sindur 

upp á strukturin, tí hesir dreingirnir megnaðu ikki tað. Vit stríddust eitt sindur sjálvar, tí vit vistu ikki 

sjálvar...skulu vit ella skulu vit ikki... Tær vístu okkum á vegir, har man kundi gott samstundis arbeiða 

við at menna barni á øllum planum í senn, við t.d. at fara út í náttúruna. At ganga nógv í haganum, 

gera langar túrar, at hava matpakka við og sleppa øllum hesum her forvantningum til hesi børnini og 

bara vera saman. Og samlingarnar droppaðu vit. Tað vóru sovorðið ting, [ráðgevararnir] hjálptu 

okkum við, at tað er ok at gera. Sovorðið sum vit høvdu gingið og hugsa um leingi, men tær hjálptu 

okkum at taka stigi, tí man ivast so nógv í, hvat er tað rætta. Tær hjálptu okkum øgiliga nógv við at 



fáa okkum at fylgja okkara intuitión, tað sum vit ordiliga føldu í búkinum, at vit burdu gjørt, so gjørdu 

vit tað. Og tað hjálpti ótrúliga nógv.” 

Tað, sum námsfrøðingurin fortelur, er, at tey sleptu teirra føstu skrá og fóru heldur at brúka 

náttúruna nógv meira. Námsfrøðingurin fortelur, at børnini gjørdust glaðari fyri barnagarðin, tá tey 

byrjaðu at vera meira úti. Tey spældu betri og vóru róligari. Áðrenn runnu tey nógv, róptu, spældu 

vilt, og nógvar tvístøður stungu seg upp inni í stovuni. Á túrunum fylgdust tey tvey og tvey - onkran 

dag valdu tey sjálvi, hvørjum tey fylgdust við, og onkuntíð valdu starvsfólkið í mun til, at tey høvdu 

ætlanir um, at hasin og hasin skulu tosa saman. Námsfrøðingurin fortelur: “Tú arbeiðir ræðuliga nógv 

við relatiónum, tá tú gongur túrar. Tú snakkar ræðuliga nógv við børnini, tú hevur eina samtalu, ella 

tú lurtar, tá tey snakka. Tú lærir nógv um, hvørjar tankar barnið ger sær, so upp á tann máta lærir tú 

nógv um barnið.” Víðari sigur námsfrøðingurin um hesar túrarnar: “Tað er fantastiskt og tað hevur 

smittað”. Námsfrøðingurin fortelur víðari, at tá tey komu aftur av túrunum, byrjaðu børnini at seta 

seg niður at spæla í bólkum. Eisini fóru tey aftur at spæla borðspøl. Fyrr, tá tey spældu borðspøl, 

kundu børnini ikki vera í friði. Nú sótu børnini í friði hálvan til ein tíma. Námsfrøðingurin fortelur, at 

tey gera langar túrar umleið tríggjar ferðir um vikuna. Hann fortelur, at túrarnir møða børnini upp á 

ein náttúruligan máta, ímeðan tey gera ein rúgvu av relatiónsarbeiði, ið bøtir um felagsskapin millum 

børnini. Á túrunum koma tey eisini fram á ymiskt, ið verður nýtt sum grundarlag undir 

lærutilgongdum innan ymisk evnir, t.d. at læra um ymisk djórasløg og at telja upp í stór tøl (hetta 

byrjaði við at tey funnu nógvar grannkonglar ein dagin í viðalundini).    

Vit hava omanfyri sæð, at starvsfólkini í barnagarðsstovuni gera tvey sløg av broytingum aftaná 

ráðgevingarnar. Fyri tað fyrsta fóru tey at stuðla Jákupi við at fáa jaligt samband til hini børnini við at 

vera eitt fet aftan fyri hann, tá hann kom út í keðiligar støður við hini børnini. Fyri tað næsta fór 

starvsfólkið at arbeiða við felagsskapinum sum heild á stovuni.  

Tá interviewarin spyr, hvussu ráðgevararnir ávirkaðu starvsfólkini til at gera broytingar, sigur 

námsfrøðingurin, at ráðgevingin kom ikki sum so við nøkrum nýggjum, sum tey ikki vistu um áðrenn, 

men at ráðgevingin hjálpti starvsfólkunum at fara og gera tað, sum tey høvdu onkrar tankar um. 

Námsfrøðingurin sigur: “Tað, sum vit ordiliga hildu, at ráðgevingin var góð til, tað var, at blíva 

bekreftaður í, at tað sum vit ganga og halda, tað er faktiskt tað, sum vit skulu gera. Og eg haldi, at tað 

er trupult innan okkara fak, tí vit blíva so ávirkaði frá so nógvum síðum”.  

Tá interviewarin spyr, um nakað kundi verið gjørt øðrvísi við tí ráðgevingini, tey fingu, so hugsar 

námsfrøðingurin seg um, og kemur fram til, at hann ikki hevur nakað, sum kundi verið gjørt øðrvísi. 

Tí fari eg at gera ta niðurstøðu, at henda ráðgevingin var sera væleydnað. Víðari fari eg at kanna, 

hvat tað er, sum ger hesa ráðgevingina so væleydnaða.  

Námsfrøðingurin sigur: “Vit føldu, at tey skilja okkum. Tey vita, hvat vit meina við, og tey duga at 

spyrja teir røttu spurningarnar, fyri at fáa okkum at taka tær røttu avgerðirnar, og vit tordu at fara út 

og prøva tingini av. Og so komu tær aftur seinni, og so tóku vit og evalueraðu tað saman.” Út frá 

hesum kann staðfestast, at tað er týdningarmikið í tí væleydnaðu ráðgevingargongdini, at 

ráðgevarnir skilja støðuna, sum starvsfólkið er í, og at ráðgevarnir duga at spyrja góðar spurningar. 

Víðari kann sigast út frá hesari endurgeving úr interviewinum við námsfrøðingin, at tað er 

týdningarmikið, at starvsfólkini sjálvi taka avgerðir viðvíkjandi tí, hvussu tey vilja arbeiða. Tað vil siga, 

at ráðgevararnir ikki mugu beinleiðis siga, hvat starvsfólkini skulu gera. Men heldur ræður tað um hjá 

ráðgevarunum at geva starvsfólkunum mót til at fara út og gera eftir teirra egnum hugskotum. Í tí 



seinasta setninginum í endurgevingini um at ráðgevararnir komu aftur seinni og eftirmettu, tulki eg, 

sum at námsfrøðingurin heldur tað vera týdningarmikið at ein ráðgeving verður fylgd upp.  

Eina aðrastaðni sigur námsfrøðingurin, hvat var væleydnað við ráðgevingini: “Man roynir at lesa, 

men tað ber illa til at sita og leita eftir granskingarúrslitum allastaðni og [ráðgevararnir] komu við 

tilfari, skítfult av tilfari um alt møguligt, so vit kundu “ok, hetta er tað”. Tað var ikki bara so, at tær 

søgdu, far og royn hattar. Tær søgdu: “Hettar her havi eg lisið, og hetta er prøvað av, hatta gera tey 

har, og hatta gera tey har, og hattar sigur hasin ráðgevarin”. Og so kundu vit prøva okkum sjálvar.” 

Námsfrøðingurin vísir her á, at tað var sera gott við hesari ráðgevingini, at ráðgevararnir kundu vísa 

teimum á tilfar og gransking, sum gav teimum hugskot til at arbeiða við Jákupi og við felagsskapinum 

á stovuni sum heild. Serliga gott var tað, at ráðgevararnir høvdu roynt tilfarið sjálvar ella kendu 

onkran, sum hevði roynt tilfarið.    

Námsfrøðingurin sigur eina aðra staðni, hví ráðgevingin var væleydnað: “Tað var eitt øgiliga opið 

rúm, vit vóru í, tí man tordi at siga “nei, nei” og sovorðið, tí tað var øgiliga avslappað og opið kjak.” 

Hendan endurgevingin varpar ljós á, at tað er týdningarmikið, at starvsfólkini kunnu mótmæla 

onkrum, sum ráðgevararnir koma við, og sum tey halda, ikki hóskar til teirra støðu.  

Omanfyri eri eg komin inná tey viðurskiftini, sum námsfrøðingurin sigur, skulu verða til staðar til tess 

at fáa eina so væleydnaða ráðgeving, sum tey fingu. Hesi viðurskiftini eru:   

- ráðgevarar mugu skilja støðuna, sum starvsfólkið er í  

- ráðgevarar mugu duga at spyrja góðar spurningar 

- ráðgevararnir mugu ikki beinleiðis siga, hvat tey halda, at starvsfólkið skal gera, men heldur eggja 

til, at starvsfólkið sjálvt finnur loysnir 

- ráðgevararnir mugu vísa á bøkur og tilfar, sum kann geva starvsfólkunum ítøkilig hugskot (ongantíð 

betri, um onkur hevur roynt at gera eftir tilfarinum áður) 

- ráðgevararnir mugu duga at skapa eitt opið rúm, har starvsfólkini kann mótmæla tí, sum 

ráðgevararnir koma við 

- ráðgevararnir mugu koma aftur seinni  

Børnini og konfliktirnar 
Í einum øðrum interviewi var tosað við ein námsfrøðing, sum hevur roynt at fingið ráðgeving í fleiri 

ymiskum førum. Í hesum samandráttinum fari eg fyrst stutt at fokusera upp á tað, sum 

námsfrøðingurin fortelur um ta einu ráðgevingargongdina, og síðan fokuseri eg uppá, hvat 

námsfrøðingurin sigur um ráðgevingarnar sum heild.  

Námsfrøðingurin fortelur, at áðrenn ráðgevingargongdina vóru allatíðina konfliktir millum børnini í 

teirra barnagarðsstovu. Í ráðgevingini var tosað nógv aftur og fram um hesar konfliktirnar. Tey fingu 

tvær ráðgevingar í hesari ráðgevingargongdini. Tað var ein ráðgevi, ið stóð fyri ráðgevingunum.   

Tað vóru tvey viðurskifti, sum ráðgevin hjálptu teimum við,  sum námsfrøðingurin heldur bøtti upp á 

støðuna við øllum konfliktunum.  

Tað fyrra var, at ráðgevarin lat eyguni upp hjá starvsfólkunum, at har vóru nøkur mynstur sum vóru 

óheppin í barnabólkinum. Ráðgevarin tosaði við starvsfólkini um hetta, har hann hjálpti teimum at 

seta orð á hesi mynstrini, og hvussu tey kundu broyta hesi mynstrini. Síðani gav ráðgevin teimum 

eina góða grein, sum snúði seg um óheppin mynstur í barnabólkum.  



Hitt seinna var, at ráðgevarin heitti á starvsfólkini um at fáa børnini at fokusera uppá, tá tey høvdu 

klárað at verið saman uttan konfliktir,  t.d.  at siga "minnast tit, at tá tit spældu í gjár, tá var ongin 

keddur?!" og eisini, at tey skulu fanga børnini í løtuni sjálvari "hygga nú, hvussu væl tað virkar".  

Sum áður sagt, so hevur námsfrøðingurin fingið ráðgeving fleiri ferðir. Eg fari nú at taka saman um 

tað, sum námsfrøðingurin fortelur um ráðgevingarnar til tess at lýsa ta væleydnaðu 

ráðgevingargongdina.   

Námsfrøðingurin fortelur, at tá tey hava læst seg føst, hava tey biðið um ráðgeving, og so er jalig 

vend komin í. Námsfrøðingurin fortelur, at ráðgevingin ger, at tey sleppa av við teirra frustratiónir.  

Námsfrøðingurin fortelur, at ráðgevararnir hjálpa teimum við at reflektera. Ráðgevararnir koma við 

ymiskum góðum spurningum "Hvussu er við hasum?" "Hava tit hugsað um tað?" "Hava tit roynt at 

hugsað øðrvísi um tað?" Námsfrøðingurin sigur, at tað er gott at fáa onkran uttanífrá til sovorðið, tí 

tað er ógvuliga skjótt, at man gerst einsporaður - sjálvt um tey eru fleiri, sum arbeiða saman.   

Námsfrøðingurin sigur, at ráðgevararnir mugu koma við íblástri, sum í døminum omanfyri. 

Námsfrøðingurin fortelur, at tað vóru teir somu tveir ráðgevararnir, sum hann hevur fingið ráðgeving 

frá tær ferðirnar, hann hevur fingið ráðgeving. Námsfrøðingurin sigur, at hann er glaður um, at tað 

vóru teir somu ráðgevararnir, tí so skilir man lættari hvønn annan.  

Samanumtikið kann sigast, at hesin námsfrøðingurin er ógvuliga jaligur, tá tosað verður um 

námsfrøðiliga ráðgeving. Eftir mínum tulkingum, so eru tað hesi viðurskiftini, ið eru við at skapa 

væleydnaða ráðgeving: 

-ráðgevarar mugu duga væl at seta spurningar uttanífrá 
-ráðgevarar mugu geva pláss til, at starvsfólkini sleppa av við teirra frustratiónir  
-ráðgevarar mugu hjálpa starvsfólkunum at reflektera 
-ráðgevarar mugu koma við íblástri 
-tað kann vera gevandi, at man fær sama/somu ráðgevara/r hvørja ferð 

Birta og heimið 
Í einum øðrum interviewi fortelur ein námsfrøðingur frá einari ráðgevingargongd, ið tey fingu til 

Birtu. Birta er 5 ára gomul. Foreldrini er júst farin frá hvør øðrum, og Birta býr hjá mammuni. 

Mamman kom og fortaldi ymiskt um Birtu, ið námsfrøðingurin helt vera tyngjandi fyri eitt barn; 

somuleiðis hevði Birta verið óvanliga still í eina tíð í dagstovninum. Námsfrøðingurin og mamman 

hildu, at starvsfólkini skulu fáa hjálp frá námsfrøðiligu ráðgevingini, soleiðis at Birta fekk bestu hjálp í 

barnagarðinum. Námsfrøðingarnir hava fingið tvær ráðgevingar í hesari ráðgevingargongdini og tað 

eru tveir ráðgevar ið hava verið úti saman.    

Í interviewinum fortelur námsfrøðingurin fleiri ferðir um nakað, sum ráðgevararnir hjálptu honum 

við. Tað er, at ráðgevararnir vátta, at starvsfólkini eru á rættari leið, tá tey ivast. Námsfrøðingurin 

fortelur um eitt dømið, har Birta var óvanliga kedd, har námsfrøðingurin hevði hugsað "Er tað ok, at 

eg opni upp fyri nøkrum tingum?" Men so hevði námsfrøðingurin verið bangin og hevði hugsað "Har 

sum eg fari út nú - grynnið eg har?!". Men her váttaðu ráðgevararnir henni: "ja, tað er ok, ger 

sjálvandi tað". Námsfrøðingurin fortelur víðari, at hetta ráðið frá ráðgevarunum samsvarar við tað, ið 

kom fram á einum skeiði um børn og hjúnaskilnað, ið hann júst hevði verið á. Har varð sagt, at tað er 



týdningarmikið, at onkur vaksin setir orð á. Námsfrøðingurin segði, at hetta ráðið var so gott at koyra 

í skjáttuna: “Kanska tú kanst verða tann, sum tey siga um "ja, har var ein sum lurtaði einaferð"”. 

Námsfrøðingurin fortelur eisini um eitt annað dømi: “Vit høvdu Stig fyri stig (...) Og so fortelur Birta, 

(...) at tá hon onkutíð var kedd, so kom hundurin yvir til hana og føldi tað, at hon var kedd og gjørdi 

hana glaða aftur. Hann akkurát sum legði seg hjá henni, tú veitst. Og tá líkasum, tá opnaði hon upp til 

eitt sovorðið nakað, og vit tosaðu líkasum sindur meira um tað, tú veit "Jamen, tað er gott at hava 

onkran, sum ger ein glaðan" og sovorðið nakað.” Eftir hesa hendingina høvdu starvsfólkini tankar 

um, at tey kundu nýtt hesa løtuna enn betri við Birtu. Men til ráðgevingina fáa starvsfólkiini at vita, 

at tey  gjørdu tað rættað, tí tað forumið var ikki egna til at fara meira í dýpdina við Birtu, og 

ráðgevararnir ráddu teimum til heldur at finna eitt annað høvi. Eisini vístu ráðgevararnir á ta stóru 

kenslubókina, sum kundi verða nýtilig.  

Námsfrøðingurin leggur dent á, at eitt, sum gjørdi hesa ráðgevingargongdina væleydnaða, var, at 

ráðgevararnir bjóðaðu seg fram at koma aftur. Í interview-brotinum niðanfyri spyr interviewarin: “Og 

tú nevnir, at tú upplivir tað sum eitt gott ting, at tær faktiskt bjóða seg at koma aftur? 

Námsfrøðingurin: Ja. Altso tað lá akkurát sum í luftini, at vit høvdu hug til at... Men tað kom næstan 

bara av sær sjálvum. "Jamen, vissi vit so koma aftur um 1 mánað"”. 

Harafturat leggur námsfrøðingurin dent á, at ráðgevingin var væleydnað, tí hann fekk nøkur konkret 

amboð: “Tær góvu okkum nøkur konkret amboð, sum vit hava sett í verk. Og altso tú veit, stovan er 

totalt broytt.” Námsfrøðingurin fortelur hetta í sambandi við, at hann fortelur um, hvussu hann fekk 

hjálp til at arbeiða við gentubólkinum í stovuni hjá Birtu, har tað ofta var klandur. Tá interviewarin 

spyr, hvørji hesi amboðini eru, svarar námsfrøðingurin: “Tað var til dømis sovorðið sum at tosa um 

problemini í samling og gera tær varugar við, at onnur faktiskt kunnu blíva bangin, tá tær leika í. Og 

eisini hetta her, tí at vit hava havt hetta her, okkurt barn hevur fingið sovorðnar, sovorðið ordiligt 

útbrot av vreiði og faktiskt er eitt sindur sjálvdestruktiv, og sovorðin ting. Og so góvu tær okkum eitt 

amboð, um at læra tey ein buffara. At læra tey, at tá, tú kennir “jú øðin tá hon kemur nú”, tá tú 

kemur hartil, kom so til okkum, so skulu vit hjálpa tær.” Sjálvt um námsfrøðingurin í hesari útsøgnini 

nevnir, at hann hevur fingið konkret amboð frá ráðgevarunum, meini eg, at hetta ikki sum so eru  

amboð, hetta er heldur ítøkilig uppskot um, hvussu man kann arbeiða við gentubólkinum. Eg fari at 

tulka tað soleiðis, at námsfrøðingurin heldur, at til tess at fáa eina væleydnaða ráðgeving krevst, at 

ráðgevararnir koma við ítøkiligum uppskotum.  

Tá námsfrøðingurin verður spurdur um leiklutin hjá leiðaranum, svarar námsfrøðingurin: “Tað var 

týdningarmikið, at leiðarin stuðlaði mær í ráðgevingini”. Námsfrøðingurin fortelur, at tað var ikki 

neyðugt, at leiðarin var við til hvørja ráðgeving, tí hin námsfrøðingurin á stovuni var við. 

Námsfrøðingurin sigur “Gott at hava onkran eisini at tosa við um ráðgevingina. Akkurát sum, so vit 

vita ta somu informatiónina og hetta her "hvussu var tað hon segði hatta" ella tú veit, fýra oyru 

hoyra betri enn tvey. “ Námsfrøðingurin fortelur víðari, at hjálparfólkið á stovuni ikki var við, tí alt á 

ráðgevingini var ikki relevant at fáa at vita hjá hjálparfólkinum; ístaðin fortaldi námsfrøðingurin 

hjálparfólkinum aftaná ráðgevingina um høvuðsniðurstøðuna. Út frá hesum ber til at siga, at 

námsfrøðingurin undirstrikar, at tað er týdningarmikið, at øll stovan verður tikin við uppá onkran 

máta til eina ráðgeving.  



Tað er eitt seinasta, sum námsfrøðingurin nevnir um ta væleydnaðu ráðgevingargongdina. Tað er, at 

ráðgevararnir eru duga væl at lurta. Námsfrøðingurin sigur “Tað er frálíkt at ráðgevararnir koma inn 

og bara lurta ordiliga væl eftir okkum”.  

Í hesum brotinum havi eg skrivað, hvat tað var, sum gjørdi ráðgevingina viðvíkjandi Birtu so 

væleydnaða. Út frá hesari greiningini kann sigast, at hesi viðurskiftini fremja eina væleydnaða 

ráðgeving: 

-ráðgevararnir mega vátta, at starvsfólkið er á rættari leið, tá tey ivast   

-ráðgevararnir mega bjóða seg fram at koma aftur  

-at ráðgevararnir mugu koma við ítøkiligum uppskotum   

-at leiðarin má stuðla upp undir ráðgevingina 

-at ráðgevingin má vera skipað soleiðis, at allir námsfrøðingarnir á einari stovu eru við; hjálparfólkini 

mega vera við eftir tørvi 

-at ráðgevararnir mugu duga væl at lurta 

Samanumtøka 
Í hesari greinini havi eg greitt frá trimum interviewum, har námsfrøðingar hava greitt frá teirra 

royndum við at fáa námsfrøðiliga ráðgeving. Sambært Appreciative Inquiry-tilgongdini havi eg lagt 

dentin á at lýsa ta væleydnaðu ráðgevingargongdina. Harafturat sambært fyribrigdafrøðiliga 

háttalagnum havi eg í fyrsta umfarið roynt at lýst nøkur dømir so neyvt sum gjørligt útfrá 

frásøgnunum hjá teimum interviewaðu. Í øðrum umfari havi eg burturúr teirra frásagnum drigið 

fram nakað alment um ta væleydnaðu ráðgevingartilgongdina.  

Til seinast fari eg niðanfyri at savnað saman, hvat interviewaðu námsfrøðingarnir siga, eyðkennir ta 

væleydnaðu ráðgevingina. Eg havi drigið saman um onkur eyðkennir, ið umboða tað sama; 

harafturat havi eg skipað punktini í bólkar eftir raðfylgju.  

Áðrenn ráðgeving 

 leiðarin má stuðla upp undir ráðgevingina (hetta er sjálvandi eisini galdandi bæði undir og 
aftaná ráðgeving) 

 ráðgevingin má skipast soleiðis, at øll starvsfólkini á stovuni fáa at vita um, hvat fyrigongur 
seg á ráðgevingini 

 
Undir ráðgeving  

 ráðgevararnir mega duga væl at lurta 

 ráðgevararnir mugu geva pláss til, at starvsfólkini sleppa av við teirra frustratiónir 

 ráðgevararnir mugu skilja støðuna, sum starvsfólkið er í 

 ráðgevararnir mega vátta, at starvsfólkini eru á rættari leið, tá tey ivast    

 ráðgevararnir mugu duga at spyrja góðar spurningar  

 ráðgevararnir mugu hjálpa starvsfólkinum at reflektera 

 ráðgevararnir mugu ikki beinleiðis siga, hvussu tey halda, at starvsfólkini skulu loysa 
trupulleikan, men heldur eggja til, at starvsfólkini sjálvi finnur loysnir 

 ráðgevararnir mugu geva nøkur ítøkilig uppskot, ið starvsfólkini kunnu velja at nýta í teirra 
dagliga arbeiði (tað er eisini  gagnligt, um ráðgevararnir vísa á bøkur og tilfar, sum kann geva 
starvsfólkunum ítøkilig hugskot (ongantíð betri, um onkur annar hevur roynt at gera eftir 
tilfarinum áður)) 

 ráðgevararnir mugu duga at skapa eitt opið rúm, har starvsfólkini kunnu mótmæla tí, sum 
ráðgevararnir koma við 



 
Aftaná ráðgeving 

 ráðgevararnir mugu bjóða seg fram at koma útaftur  

 tað kann vera gevandi at fáa sama/somu ráðgevara/r, um man hevur ein nýggjan trupulleika 
seinni, har tørvur aftur er á eini ráðgevingargongd 

 
Í listanum omanfyri eru tvey punkt, ið kunnu sigast at draga hvør sín veg. Tey eru, at ráðgevararnir 
ikki mugu beinleiðis siga, hvat skal til fyri at loysa trupulleikan, og at ráðgevararnir eiga at koma við 
ítøkiligum uppskotum. Ráðgevararnir mugu ansa eftir at livað upp til bæði punktini í senn. Tí er 
neyðugt, at teir eru eyðmjúkir, tá teir koma við ítøkiligum uppskotum, soleiðis at teir altíð lata 
starvsfólkini sjálvi gera av, hvørji ítøkilig uppskot tey taka at sær.  
 
Tað seinasta punktið um at fáa sama ráðgevara er at siga, at hetta ikki altíð er møguligt, tí tað kann 
vera, at uppgávurnar, ið ráðgeving ynskist til, eru ymiskar. Tað er í mun til, hvør uppgávan er, at 
leiðarin í ráðgevingartoyminum býtir uppgávurnar út til ráðgevararnar, ið hava ymiskar førleikar. 
Men tó vil tað í nøkrum førum vera møguligt, at sami ráðgevari kann koma út til sama 
starvsfólkabólk.  
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