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Ein námsfrøðiligur ráðgevari lýsir soleiðis eina ráðgeving: “[Starvsfólkini] hava kanska rent seg eitt 

lítið sindur fæst, og tey vilja venda nøkrum tingum. So fer man út og, eg veit ikki hvat man ger, so 

hálar man nakrar træðrir, altso eg veit ikki. Onkuntíð er tað eitt sindur ringt at definera akkurát, hvat 

tað er. Man lurtar og ... Og so kanska spyr onkrar spurningar og kemur kanska við onkrum 

hugskotum”. Hendan endurgevingin omanfyri lýsir, at ráðgevarin hevur torført við at seta orð á, hvat 

fer fram í einari ráðgeving. Í hesari greinini fari eg at út frá interviewum við fýra námsfrøðiligar 

ráðgevarar at seta orð á, hvat ein ráðgevari ger í einari ráðgeving. Men fyrst fari eg at siga eitt sindur 

um søguligu gongdina við slíkum námsfrøðiligum ráðgevarum.   

Hesi seinastu umleið tíggju árini hava onkrar føroyskar og útlendskar kommunur sett námsfrøðiligar 

ráðgevaratænastur á stovn til starvsfólk á dagstovna- og frítíðarskúlaøkinum. Hesar námsfrøðiligu 

ráðgevaratænasturnar eru komnar ístaðin fyri gomlu stuðulstímaskipanirnar. Áður, tá børn høvdu 

nóg stórar trupulleikar, fingu børnini ein stuðul nakrar tímar um vikuna. Hesir stuðlarnir arbeiddu 

inni á stovuni, men teir tóku ofta børnini burtur frá stovuni og fóru við teimum einsæris. Nú á døgum 

er aðalendamálið harafturímóti, at hesi børnini helst skulu vera verandi í stovuni, og at starvsfólkini á 

stovuni í mest møguligan mun sjálvi skulu taka sær av trupulleikunum, ið børnini koma í. Til tess at 

starvsfólkini á stovuni skulu megna hesa uppgávuna, verður teimum boðið at fáa ráðgeving frá einari 

námsfrøðiligu ráðgevaratænastu; eisini kann námsfrøðiliga ráðgevaratænastan í serligum førum 

veita nakrar stuðulstímar. Í Miðskarð (2014) havi eg greitt meiri frá námsfrøðiligu ráðgevingini og víst 

dømir uppá, hvat fer fram á slíkum ráðgevingum.  

Hendan greinin er skrivað út frá kvalitativ semistruktureraðum interviewum við fýra ráðgevarar. Í 

greinini nevni eg teir ráðgevari 1, ráðgevari 2, ráðgevari 3 og ráðgevari 4. Interviewini eru gjørd 

samsvarandi einum fyribrigdafrøðiligum háttalagi, har lykilin til vitan um eitt fyribrigdi byrjar hjá 

teimum, ið hava upplivað fyribrigdið (Miðskarð, 2014).   

Eitt fjøltáttað arbeiði 
Interviewini við teir fýra námsfrøðiligu ráðgevararnar vísa, at uppgávurnar, ið ráðgevararnir taka sær 

av, eru sera fjøltáttaðar. Hesar fjøltáttaður uppgávurnar vera býttar út til teir fýra ráðgevararnar í 

mun til teir serførleikar og eftirútbúgvingar, ið teir fýra ráðgevararnir hava hvør sær. Men tó – hædd 

verður eisini tikið fyri, hvussu stór arbeiðsbyrðan er hjá einstøku ráðgevarunum.  

Tveir námsfrøðiligir ráðgevarar ráðgeva serliga í mun til ávísar aldursbólkar: ein ávísur ráðgevari 

plagar sum oftast at ráðgeva, tá tað er talan um vøggustovubørn (0-3 ár), ein annar plagar sum oftast 

at ráðgeva, tá talan er um frítíðarskúlabørn og ung í ungdómshúsum (8-18 ár); ímeðan allir fýra 

ráðgevarar ráðgeva, tá tað er talan um børn í barnagarðsaldri (3-7 ár).  Fakliga hava tveir ráðgevarar 

eisini síni serøkir. Ein ráðgevari plagar sum oftast at ráðgeva, tá talan er um mál- og 

samskiftistrupulleikar og børn við breki, og ein annar ráðgevari plagar ofta at ráðgeva, tá talan er um 

sosialt útsett børn.  



Harafturat hava ráðgevararnir ávísar arbeiðshættir, ið teir hvør sær plaga at nýta; hesir arbeiðshættir 

verða eisini nýttir til at býta uppgávurnar ímillum sín.  Av arbeiðshættum kunnu nevnast: Marte 

Meo1, SIP-greiningar2, Karlstadmodellið3 og Stig fyri stig4.  

Uppgávurnar verða eisini býttar út í mun til, hvørjar útbúgvingar tær ymsu ráðgevararnir hava. Tað 

eru tríggir ráðgevarar, ið eru útbúnir Marte Meo-terapeutar, og ein ráðgevari er útbúgvin í Karlstad-

modellinum. Ein hevur eina master í sosialpedagogikki og tvær eru útbúnar sum autismu- 

konsulentar. Harumframt hava allir ráðgevararnir tvær útbúgvingar sum ávíkavist narrativir og 

processkonsulentar; allir ráðgevararnir eru grundútbúnir sum námsfrøðingar.  

Hóast ráðgevararnir taka sær av nógvum ymiskum uppgávum, so veita teir allir ráðgeving til 

starvsfólk. Hesar ráðgevingar eru ofta umleið ein tíma til longdar, og sum oftast verða millum tvær 

og fimm ráðgevingar veittar í eini ráðgevingargongd. Tey luttakandi til ráðgevingina eru sum oftast 

starvsfólkini í barnagarðsstovuni og ráðgevarin; í onkrum føri eru tveir ráðgevarar til staðar. 

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 

samstarvsfelagarar, og tí verða tey boðin við til allar ráðgevingarnar.   

Hóast ráðgevingarnar eru ymiskar, alt eftir hvat evnið í teimum er, vísir tað seg í teimum fýra 

interviewunum, at tað eru ávísir tættir, sum ganga aftur hjá øllum ráðgevarunum í øllum 

ráðgevingum. Endamálið við hesari greinini er at lýsa hesar aðaltættirnar. Hesir aðaltættirnir eru: at 

ráðgevarnir seta sær fyri, at teir lurta væl, at teir eggja til reflektión, at teir vísa á sambandið millum 

frásøgur og nýggjar handlimøguleikar, og at teir geva nýggja orku. Eg greiði fyrst frá evnunum við at 

nýta brot úr interviewunum, og síðani knýti eg hóskandi ástøðir uppí.  

At lurta væl 
Allir ráðgevarar nevna, at ein týdningarmikil partur av teirra arbeiði í einari ráðgeving er at lurta væl. 

Ráðgevari 1 sigur: “Í fyrstanini lurti eg ræðuliga nógv, “hvar eru tit?” og fái tey at fortelja.” 

Ráðgevari 2 sigur: ”[Eg má] onkursvegna hoyra tey fyrst. Og tá ið tað so, tá tey føla "her er onkur, 

sum lurtar, her er onkur sum vil hjálpa í mun til tað, sum vit nú biðja um hjálp til ella tað 

avbjóðingina, sum vit sita í", so eru tey ofta øgiliga móttakilig fyri onkursvegna at hoyra "nåååh okay, 

síggja tit tað soleiðis" ella tað, altso - at fáa tann vinkulin inn og hugsa, hetta er eitt barn, sum eisini 

                                                           
1
 Í Marte Meo er fokus á teir møguleikar, ið eitt starvsfólk hevur at stuðla brúkaranum í teirra menning, t.d. 

innan sjálvsvirði, mál og empati. Til tess at fáa eyga á hesar møguleikar verða brúkarin og starvsfólkið filmað. 
Hareftir greinar ein Marte Meo terapeutur hesar videoupptøkur, og síðani skiftir hann orð við starvsfólkið um 
upptøkurnar. Sí meira á http://martemeo.dk/index.php/metoden 
2
 SIP stendur fyri “socialt inkluderende praksis-analyse”. Í einari SIP-greinging er fokus á inklusións- og 

eksklusiónstilgongdir, ið eru til staðar í einum bólki. Videoupptøkur verða nýttar saman við teimum fýra 
týdningarmiklu SIP-hugtøkunum: “útsettar positiónir”, “atgongd til luttøku”, “dilemmaðir” og “inkluderandi 
handlings- og organisatiónsalternativ”. Sí meira á http://omsigt.dk/socialt-inkluderende-praksisanalyse-sip/ 
3
 Karlstadmodellið er eitt modell til mál- og samskiftisvenjing. Modellið er familjucentrerað og ein av  grundar-

steinunum í modellinum er netverkið. Málvenjingin er ein náttúrligur partur í gerandisdegnum og skal lagast til 
einstaklingin. Sí meira á http://www.karlstadmodellen.se/_uploads/files/karlstadmodellen_copy%5B1%5D.pdf 
4
 Í “Stig fyri stig” verður arbeitt við at stimbra sosialu og kensluliga menningina hjá børnum. Sí meira á 

http://spf-nyheder.dk/download/tft_total_brochure_2009_web.pdf 



skal hava pláss til at fáa menningarmøguleikar.” Hesin ráðgevarin sigur, at tað fyrst er neyðugt at 

hoyra tey, og síðani er klárt at samskifta um trupulleikarnar frá einum øðrum vinkli.  

Ráðgevari 4 sigur: “Men eg royni at lata tey fortelja sína forteljing ella tær frustratiónir sum tey hava 

og sita við. Og so kanska, hetta her við at lurta, tað sum eg hugsi, tað er at lurta eitt sindur eftir, er 

tað kanska okkurt í hesari her fortelingini ella tað, sum tey fortelja, sum kanska er onkur undantøk 

ella onkur ting sum kanska sum, har sum man kanska kann hugsa nakað annað inn. Ella kanska at 

líkasum venda tí og siga "okey, hvat heldur tú, barnið fortelur við síni atferð" akkurát sum at venda 

tingunum eitt sindur.” Í hesari endurgevingini síggja vit, at ráðgevari 4 sigur, at tá ið hann hevur 

lurtað eftir frustratiónunum, so lurtar hann eftir, hvar tað eru nøkur punkt í frásøguni, har man kann 

fáa starvsfólkið at reflektera okkurt nýtt.    

Samanumtikið kann sigast, at hetta við at lurta í byrjanini av einari ráðgeving uppfata ráðgevararnir 

sum ein týdningarmiklan part av teirra arbeiði, tá tey eru úti til eina ráðgeving. Sum vit hava sæð í 

interviewbrotunum, hevur hendan lurtingin til endamáls at ráðgevararnir stilla inn á, hvar 

starvsfólkið er, soleiðis at ráðgevararnir skilja starvsfólksins sjónarhorn. Hetta kann samanberast við 

tað, sum Søren Kierkegaard sigur soleiðis: “At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et 

menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og 

begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en 

indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden må 

jeg forstå mere, end han - men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår.” 

Út frá ástøðinginum Hanna Arendt ber til at siga, at í hugtakinum “at lurta” liggur, at man roynir at 

síggja verðina frá sama vinkli sum tann tosandi. Men Arendt sigur, at man má tó ansa eftir ikki at 

halda, at man heilt og fult kann vera í skónum hjá tí tosandi. Tí ein góð samrøða er dýnamisk, júst tá 

partarnir virða teirra ymisleika. (Miðskarð, 2012). Tað, sum kemur fram í interview-

endurgevingunum hjá ráðgevara 2 og 4 omanfyri um at lurta, kann sammetast við hesa fatan, tí 

ráðgevararnir leggja seg eftir í fyrstanini at lurta sera væl, og so spyrja teir spurningar frá einum 

øðrum vinkli.  

Hetta, at ráðgevararnir lurta væl í fyrstani, fylgir eisini tí, sum Lauvås og Handal (2006, s. 197ff) mæla 

til í teirra lýsing av einari væleydnaðari ráðgeving. Teir mæla til, at í fyrstu fasu av einari ráðgeving  

gevur ráðgevin seg undir tann, ið søkir ráðgeving, sum fær møguleika at greiða frá støðuni hann/hon 

er í; í hesari fasuni tosar ráðgevarin minst og stýrir ikki, hvussu verður greitt frá. Síðani siga Lauvås og 

Handal (ibid.) at tað má koma ein fasa, har ráðgevarin gerst tann meira stýrandi. Í hesari næstu 

fasuni spyr ráðgevarin spurningar, og við sínum royndum stýrir hann einari reflektión um grundarlagi 

undir handlingunum og hvussu, man kann handla øðrvísi. Til seinast er ein fasa, har partarnir eru 

meira javntsettir. Hetta er, tá ið finnast skal útav, hvussu tann, ið søkir ráðgeving, skal møta 

hansara/hennara avbjóðingum, tá ið farið verður aftur til arbeiðis.  

At eggja til reflektión 
Tá ráðgevararnir hava lurtað og spyrja spurningar frá øðrum vinklum,  leggja teir upp til, at 

starvsfólkið reflekterar. Reflektiónin er eitt eyðkenni í námsfrøðiliga fakinum og onnur líknandi 

fakum.   

Hetta við at reflektera gera námsfrøðingarnir sostatt til dagligt. Men tað er sjálvsagt, at fyri at kunna 

reflektera,  krevst, at starvsfólkini hava tíð til tað. Olsen (2011) staðfestir, at aloftast hava starvsfólk á 



donskum dagstovnum nóg mikið um at vera í teirra dagliga arbeiði; tað ger, at tíðin til reflektión er 

avmarkað. Av tí at donsku nomeringarnar líkjast teimum í Føroyum, fari eg at váða mær at siga, at 

starvsfólk í føroyskum dagstovnum eisini hava nógv at gera í teirra gerandisdegi, sum ger, at tíðin til 

reflektión er avmarkað. Hetta við stóra arbeiðstrýstinum er eisini nakað, ið fleiri námsfrøðingar siga 

frá í interviewunum til hesa granskingarverkætlan. Til dømis tá ein námsfrøðingur verður spurdur 

um, hvussu hann kunnar hini starvsfólkini á stovuni um, hvat fór fram á einari ráðgeving, so sigur 

námsfrøðingurin: “Tað hevur man slett ikki tíð til. Sovorðið er ikki sett tíð av til hjá okkum. So tað 

verður eitt sindur soleiðis: skjótt prát yvir eitt borð ella yvir eina hill - og avbrotin tríggjar ferðir. Og 

ja, so tað er soleiðis typisk kommunikatión gongur fyri seg her hjá okkum, vissi tað ikki blívur 

telefoniskt um kvøldið ella okkurt sovorðið.” 

Tað kann hugsast, at hetta høga arbeiðstrýstið, ið starvsfólkið onkuntíð upplivir, førir við sær, at tá 

trupulleikar stinga seg upp loysir starvsfólkið trupulleikarnar við at nýta fyrr lærdar mannagongdir. 

Úrsliti av hesum er, at starvsfólkini reflektera minni meðan tey arbeiða.    

Hetta, at reflektera, leggur Schön (2001, 2013) stóran dent á, at professionell eiga at gera. Schön 

(2001, 2013) sigur, at starvsfólk eiga bæði at reflektera, meðan tey handla og at reflektera aftaná, at 

tey hava handlað. Schön (2001, 2013) nevnir hesi bæði sløgini av reflektión reflektión-í-handling og 

reflektión-aftaná-handling.  Hesi bæði sløgini av reflektión stimbra hvørja aðra. Um man verður 

tvingaður at reflektera aftaná eina handling, vil tað stimbra hugin til at reflektera í handlingum 

framyvir, og um man reflekterar í handlingum, gerst tað lættari at reflektera aftan á handlingar.   

Tá ráðgevararnir verða bidnir um stutt at lýsa, hvat teirra arbeiði snýr seg um, siga teir allir, at ein av 

teirra høvuðsuppgávum er at geva starvsfólkunum umstøður til at reflektera. Ráðgevari 3 sigur: “Eg 

haldi, at mítt arbeiði er at skapa karmar um eina fakliga reflektión hjá starvsfólkunum í 

dagstovnaøkinum. Toga tey uppá onkran máta burturúr gerandisdegnum, so tey fáa eitt sindur, eitt 

sovorit meta-sjónarhorn yvir praksis.” Her síggja vit, at tað sum ráðgevin sigur, lættliga kann 

samanberast við tað, sum Schön (1983) nevnir reflektión-aftaná-handling. Sambært ástøðini 

omanfyri, so vil hendan reflektión-aftaná-handling eggja starvsfólkunum til at nýta meira reflektión-í-

handling framyvir.   

Lauvås og Handal (2006) leggja dent á, at ein góð reflektión fer aftur um handlingarnar og fær fatur á 

teimum virðunum, ið liggja undir okkara handlingum. Tað kann hugsast, at um man fer at reflektera 

soleiðis, sum ráðgevari 3 sigur, vil hetta føra til, at man fer at fáa eyga á, hvørji persónlig virðir liggja 

undir handlingunum. Samstundis ber til at fáa eyga á, um tað er okkurt í stovnsmentaninni, ið 

ótilvitað ávirkar, hvussu starvsfólkini handla.  

At vísa á sambandið millum frásøgur og nýggjar handli-møguleikar 
Í brotinum frammanundan varð skrivað um, hvussu ráðgevararnir eru við til at økja um reflektiónina 

hjá starvsfólkunum.  Men ráðgevingin røkkur eisini longri enn tað - ráðgevingin røkkur eisini til 

handlingarnar. Sambært Lauvås og Handal (2006) er aðalendamálið í einari ráðgeving at fáa 

starvsfólkini at vera tilvitað um egnar handlingar og samstundis at fáa eyga á, hvussu tað er møguligt 

at handla øðrvísi.  

Tá ráðgevararnir tosa um, hvussu teir royna at hjálpa starvsfólkunum við at síggja, hvussu teir kunnu 

handlað øðrvísi, tosa ráðgevararnir um, at teir nýta ta narrativu tilgongdina. Ráðgevararnir tosa um, 



at tær frásagnirr starvsfólkini fortelja um børnini, geva starvsfólkunum nakrar ávísar handlings- 

møguleikar til børnini. Tí við at fáa onkrar nýggjar frásagnir, fáast eisini nýggir handlingsmøguleikar.  

Ráðgevari 4 tosar nógv um tað narrativa, t.d. sigur ráðgevari 4 einaferð: “At hugsa tað eitt sindur 

narrativt. At hetta er ein forteljing, og her í umhvørvinum verður ein forteljing fortald, heima verður 

ein forteljing, og kanska kunnu vit prøva at fáa aðrar forteljingar eisini um barnið. Og at eg kenni 

nógv børn, og havi eina vitan við mær, tí kann tað eisini blíva ein forteljing. Tað vil siga, at tað er ikki 

sikkurt, at vit skulu læsa okkum fastar í hesa forteljingina, møguliga vit fáa aðrar forteljingar í spæl í 

mun til barnið.”  

Í hesari útsøgnini hjá ráðgevara 4 verður greitt frá aðaltáttinum í tí narrativu tilgongdini. Kragh 

(2012) fortelur, at tað er týdningarmikið í tí narrativu tilgongdini at kanna, hvørjar frásagnir verða 

fortaldar og síðani at fortelja aðrar frásagnirr. Kragh (ibid.) greiðir frá, at sambært tí narrativu 

tilgongdini eru upplivingarnar altíð ríkari enn frásøgurnar, og tí ber altíð til at fortelja aðrar frásagnir. 

Harafturat sigur Kragh (ibid.), at í narrativu tilgongdini er nógv fokus á “agency”- sum inniber, hvar 

man kann handla í mun til fdrásøgnina. Fleiri staðni í interviewunum sæst, at ráðgevararnir tosa um, 

hvussu ymsu frásøgurnar hjá starvsfólkunum geva teimum ávísar handlimøguleikar, t.d. sigur 

ráðgevari 1: “teirra forteljing  hevur ávirkan á, hvat starvsfólkið kann koma at bjóða hesum 

barninum”.   

At geva starvsfólkunum nýggja orku 
Eins og allir ráðgevarar eru samdir um, at teir mega lurta væl eftir starvsfólkunum, hjálpa teimum at 

reflektera og siga frá nýggjum frásøgum um børnini, sum førir fleiri handlimøguleikar við sær, so eru 

allir ráðgevararnir samdir um, at teirra uppgáva er at geva starvsfólkunum nýggja orku gjøgnum 

ráðgevingina.   

Ráðgevari 1 sigur: “Ja, eg eri líkasum ein sovorðin, ja eg snakkaði um katalýsator í áðni (...) Altso so 

eri eg ein sovorðin sum, at tað skal í hvussu so er, altso, endamáli er at geva fólkunum orku. Tá tey 

fara avstað, so skal man vera soleiðis: "YES, hatta var tað".”  

Ráðgevari 2 fortelur: “Men eg kann eisini uppliva, at tey onkursvegna halda, at arbeiðið er 

avbjóðandi, tað at arbeiða sum námsfrøðingur, og tað fái eg sum so ikki tikið vekk, men eg kann vera 

við til at gera ein mun. Og tann munin ynski eg, at tey skulu sita eftir við, at “hetta flytur, og eg fái 

meira orku.”” 

Somuleiðis sigur ráðgevari 3: “Ja... mín uppgáva er, altso soleiðis síggi eg tað í hvussu so er, í hvussu 

so er at royna, at fáa, hvat skal man siga, energi í [rúmið]”.  

Ráðgevari 4 fortelur eisini nakað líknandi: “Ofta tá vit koma út, er tað eitt ótrúliga lítið energi, altso 

fólk eru heilt, heilt uppgevandi, drenaði - og vit brúka ofta langa tíð. Tað er sovorðið, sum man eisini 

fær rutinu í, man fer inn og situr man har og bíðar, inntil tað gleppur. Og spyr og lurtar, og spyr, og 

nógvar frustratiónir, vit fara inn við sovorðnum stórum Dumbooyrum og lurta og lurta. "áh hetta er 

eitt sovorðið mál har, vit skulu hava Dumbooyru" siga vit ofta. Og so lurta vit og lurta og spyrja. Og so 

kemur energi uppá eitt tíðspunkt. Tað kann gott koma langt, altso vit hava sitið leingi. Tá fara vit ikki 

avstað, so leingja vit ofta ráðgevingina bara automatiskt og fara ikki avstað, fyrr enn tað er energi 

inni í rúminum.”  



Hóast ráðgevari 4 fortelur, at orkan altíð er har onkustaðni - bara man bíðar nóg longi eftir henni, so 

fortelur ráðgevari 3, at onkuntíð sýnist tað, sum at har er ikki møguleiki fyri orku. Í slíkum førum má 

ráðgevari 3 nýta aðrar snildir til tess at fáa orku innaftur. Ráðgevari 3 sigur “viðhvørt kann eg uppliva, 

at tað tekur longri tíð at fáa orku inn, at hetta er orduliga avbjóðandi, eg veit næstan ikki, hvønn veg 

eg skal fara, ella hvussu skal eg hugsa”. Í slíkum førum biður ráðgevari 3 um eitt time-out: “so havi eg 

onkutíð gjørt tað, at eg havi biðið um time-out, altso, eg havi simpulten spurt ella sagt, um tað 

kanska er ein idé, at vit øll fara eitt sindur í “tænkeboks” og hugsa og so møtast aftur”. Ráðgevari 3 

fortelur eitt dømið. Tað var í einari ráðgeving, har tað vóru tveir námsfrøðingar. Tann fyrri 

námsfrøðingurin hevði tørv á at fortelja, hvussu ringt tað var. Hetta yvirskuggaði tað, sum hin seinni 

námsfrøðingurin hevði at fortelja, og hin seinni námsfrøðingurin yvirtók bara tað fyrru forteljingina, 

um hvussu ringt tað var. Hetta mynstrið uppdagaði ráðgevarin ikki, fyrrenn hann kom burtur frá. Tað, 

sum ráðgevarin gjørdi næstu ferð, var at fáa seinna námsfrøðingin meira framat við sínari frásøgn, og 

tá virkaði tað, sum meira orka kom inn aftur.  

Samanumtøka 
Í hesari greinini havi eg nýtt interviewir við fýra ráðgevar til at greiða frá, hvat ráðgevararnir leggja 

seg eftir í einari ráðgeving. Eg havi kannað, hvussu ráðgevararnir seta sær fyri at lurta væl, at teir 

eggja til reflektión, at teir vísa á sambandið millum frásagnir og nýggjar handlimøguleikar, og at teir 

royna at gera soleiðis, at starvsfólkið fær nýggja orku.  

Sjálvt um eg havi greitt frá einum evni í senn, so er týdningarmikið at undirstrika, at øll hesi evnini 

hanga saman. At lurta væl og at eggja til reflektión hongur sera tætt saman, tí fyri at royna at fáa 

starvsfólkini at hugsa frá einum øðrum sjónarhorni í reflektiónini er neyðugt, at man fyrst lurtar væl 

eftir, hvat starvsfólksins sjónarhorn er. Í hesum við at eggja til at hugsa frá øðrum vinklum, kemur 

tað triðja evnið fram, har ráðgevararnir við narrativu tilgongdini royna at fáa aðrar frásagnir 

fortaldar, sum eggjar starvsfólkunum til at finna nýggjar handlimøguleikar. Síðani er tað hetta við at 

geva starvsfólkunum nýggja orku, hetta kann sigast at fylgja við, tá starvsfólkið fær nýggjar 

handlimøguleikar.   
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