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Formæli 

Í hesum riti leggi eg úrslitið fram av einari kanning av tilfari, ið snýr seg um viðurskiftir, ið geva 

námsfrøðingum og hjálparfólkum avbjóðingar í teirra arbeiði. Eg viðgeri serliga avbjóðingar, ið koma frá 

viðurskiftum viðv. øðrvísi útbúnum limum og frá øktum tvørprofessionellum samstarvi.  

Av  tí at onki føroyskt tilfar finst um tvørprofessionelt samstarv og øðrvísi útbúnar limir, havi eg valt mest 

av øllum at nýta tilfar úr Danmark til hetta rit. Tó er týdningarmikið at undirstrika, at lítið finst av 

danskari gransking um tvørprofessionelt samstarv og øðrvísi útbúnar limir, og at enn minni finst í 

danskari gransking um leiklutin hjá námsfrøðingum í tvørprofessionellum samstarvi. Harafturímóti finst 

nógv tilfar á enskum. Men eg havi valt ikki at gera ov nógva nýtslu av hesum enska tilfarinum, tí 

umstøðurnar í Onglandi eru so nógv øðrvísi enn tær í Føroyum.  

Hetta rit er skrivað út frá eini framløgu, ið eg helt á fakfagnaðinum hjá Føroya Pedagogfelag í november 

2012. Tað er týdningarmikið at undirstrika, at hetta rit ikki neyðturviliga umboðar sjónarhornið hjá 

Føroya Pedagogfelag.   
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Avbjóðingar á námsfrøðiliga økinum 

Í hesum riti fari eg at nema við nakrar núverandi avbjóðingar hjá námsfrøðingum og hjálparfólkum á tí 

námsfrøðiliga økinum. Serliga fari eg at viðgera tær avbjóðingar, ið  ikki síggja út til at blíva loystar í 

bræði. Harvið kann staðfestast, at hesar avbjóðingar fara framhaldandi at finnast millum 

námsfrøðingar og hjálparfólk í eina tíð afturat.  

Avbjóðingar kunnu lýsast ígjøgnum fleiri ymisk sjónarhorn, t.d. eitt fíggjarligt, eitt námsfrøðiligt, eitt 

etiskt, eitt samfelagsligt og eitt yrkisligt. Niðanfyri fari eg at lýsa avbjóðingarnar  á námsfrøðiliga 

økinum út frá einum námsfrøðiligum yrkisligum sjónarhorni, ið eg knýti at, hvussu eg síggi núverandi 

støðuna hjá í limunum hjá Føroya Pedagogfelag. Við einum námsfrøðiligum yrkisligum sjónarhorni er 

mítt útgangsstøðið í dagliga námsfrøðiliga arbeiðinum hjá námsfrøðingum og hjálparfólkum.   

Frá einum granskingarsjónarhorni  í námsvísindini, meti eg, at tað eru fimm núverandi viðurskiftir, ið 

geva avbjóðingar, ið eru so stórar, at tær ikki verða loystar í bræði. Tó skal staðiliga undirstrikast, at eg 

hómi onnur núverandi viðurskiftir, ið eisini kunnu fara at geva námsfrøðingum og hjálparfólkum aðrar 

stórar avbjóðingar í framtíðini.  

Tey fimm útvaldu viðurskiftini, ið eg meti, fara at geva stórar avbjóðingar nú og í nærmastu framtíð 

eru:  

 Lønar- og arbeiðsviðurskiftir 

 Økt regulering 

 Bygnaðarbroytingar 

 Øðrvísi útbúnir limir 

 Tvørprofessionelt samstarv 

Avbjóðingarnar í lønar- og arbeiðsviðurskiftunum eru ikki nýggjar avbjóðingar, men tað eru 

avbjóðingar enn ið tykjast stórar. Nógv torgreidd viðurskiftir kunnu dragast inn í hetta evnið, t.d. 

“yrkisgerð av umsorgan” og “kvinnu- mótvegis mansyrkið”.  (Nørregård-Nielsen, 2006).  

Viðurskiftini við øktari regulering er eitt nýggjari evni, um enn hesi viðurskiftini ei heldur eru heilt 

nýggj. Dømir um økta regulering eru krøv um skrivliga skjalfesting og námsfrøðiligu stevnumiðini.  

Síðstu uml. 10 árini eru sett alt fleiri krøv til, hvussu námsfrøðiligt arbeiði skal fara fram. Hesi krøv stava 

frá einari meiri miðvísari stýring av nútíðar vælferðartænastum og frá ynskjum um hægri 

útbúgvingarstøði í landinum sum heild. (Hjort, 2002). 

Bygnaðarbroytingarnar byrjaðu rættiliga at gera um seg á føroyska námsfrøðiliga økinum fyri umleið 5-

8 árum síðani. Hesar bygnaðarbroytingar hava ikki bert verið at sæð á námsfrøðiliga økinum seinastu 

árini, men hava verið at sæð í nógv ártíggjund innan fyri alt tað almenna stovns- og privata virkisøkið – 

bæði í Føroyum og uttanlands. Hesar bygnaðarbroytingar hava til endamáls at fremja eina betri 

samskipan av tænastum og størri fíggjarligt ansni. (Moos, 2003). Orsøkin til seinkanina í 

bygnaðarbroytingum  á føroyska námsfrøðiliga økinum er allarhelst, at námsfrøðiliga økið í Føroyum er 
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nýliga vorðið nøkulunda fult útbygt, meðan t.d. henda útbyggingin fór fram í okkara grannalondum fyri 

uml. 20-30 árum síðani. 

Viðurskiftini við øðrvísi útbúnum limum byrjaðu, tá námsfrøðingaútbúgvingin í Danmark broytist til 

eina professiónsbachelorútbúgving um aldaskiftið.  Í Føroyum kom slík broyting í 2012, tá lesandi 

innan námsfrøði frá Fróðskaparsetrinum byrjaðu at koma út við bachelorprógvi. Harafturat sæst, at 

fleiri og fleiri føroyingar koma aftur úr Danmark, ið fáa arbeiði sum hjálparfólk, hava eina sonevnda 

“pædagogisk grunduddannelse”.     

Viðurskiftini við víðkaðum tvørprofessionellum samstarvi kunnu sigast hava tikið dik á seg í Føroyum 

seinastu 5-8 árini. Ynskið um at samstarva meira tvørprofessionelt kemur bæði frá brúkarum, 

avvarðandi, starvsfólkum, fulltrúum, leiðslum og politikarum.  Hetta rákið byrjaði rættiliga at gera um 

seg í Onglandi í 1980’unum og í Danmark í 1990’unum (Miðskarð, 2012A).  

Tað kundi verið skift orð í nógvum bókum um, hvussu hesi fimm viðurskiftir geva námsfrøðingum og 

hjálparfólkum serligar avbjóðingar. Harafturat eru nógv evni, ið kundu verið havd á lofti undir 

viðgerðini av hvørjum av hesum fimm viðurskiftunum. Vegna avmarkað pláss fari eg ikki at viðgera 

allar hesar fimm avbjóðingarnar í hesum riti. Vísandi  til mínar granskingarroyndir havi eg gjørt av bert 

at viðgera viðurskiftini við øðrvísi útbúnum limum og tí tvørprofessionella samstarvinum. Eg fari tó ikki 

bert at viðgera hesar avbjóðingar, men eisini at koma við uppskotum um, hvussu farast kann til verka 

viðv. hesum báðum viðurskiftunum.   

Undir viðgerðini av hesum báðum viðurskiftunum fari eg at koma inn á eitt evni, ið eg meti, er 

týdningarmikið at skifta orð um í øllum fimm omanfyri nevndu viðurskiftunum. Hetta evnið er 

“professiónseyðkennir” hjá námsfrøðingum og hjálparfólkum.  

Hví er hetta við professiónseyðkennum so týðandi í øllum teimum fimm nevndu viðurskiftunum? Jú, tá 

ið Pedagogfelagið skal samráðast um at fáa betri lønar- og  arbeiðsumstøður – er alneyðugt at seta orð 

á, hvat námsfrøðingar og hjálparfólk eru, og hvat tey gera. Um man skal verða við í orðaskiftinum um, 

hvussu vit skulu fara fram viðv. at námsfrøðiliga økið alsamt gerst meira regulerað, og hvussu 

bygnaðarbroytingar eiga at fara fram – so er neyðugt at duga væl at nýta síni professiónseyðkennir.  

Og ikki minst í viðurskiftunum um øðrvísi útbúnar limir og tvørprofessionelt samstarv, er sjálvsagt, at  

professiónseyðkennini eru sera avgerandi.  

 

Øðrvísi útbúnir limir 

Sum áður nevnt eru viðurskiftini við øðrvísi útbúnum limum komin undan kavi seinastu 10 árini, av tí at 

teir nýggju professiónsbachelorarnir, bachelorarnir og fólk við “pædagogisk grunduddannelse” (PGU) 

tykjast heldur øðrvísi enn verandi limir í Føroya Pedagogfelag og verandi starvsfólk á námsfrøðiligu 

arbeiðsplássunum. Avbjóðingin liggur tí í at rúma fleiri ymsum bólkum av fólki á arbeiðsplássunum á 

námsfrøðiliga økinum og hjá Føroya Pedagogfelag.  

Mítt fyrsta uppskot til, hvussu kann farast til verka við hesari avbjóðing, liggur í at viðurkenna, at 

starvsfólkini á námsfrøðiligu arbeiðsplássunum og limirnar í Føroya Pedagogfelag longu 

frammanundan kunnu bólkast í ógvuliga ymiskar bólkar. Mítt næsta uppskot er at síggja og virða 
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hvønn annan út frá almennum menniskjaligum virðum, ymiskum førleikum í mun til bólkarnar og tað 

serstaka við hvørjum einasta starvsfólki.   

Lat meg fyrst viðgera mítt fyrsta uppskot við at viðurkenna, at starvsfólkini á námsfrøðiligu 

arbeiðsplássunum og limirnir í Føroya Pedagogfelag longu frammanundan eru sera ymisk. Eitt av 

størstu sereyðkennunum hjá Føroya Pedagogfelag og starvsfólkini á námsfrøðiligu arbeiðsplássunum 

er, at økið fevnir um fólk, ið hava sera nógvar ymiskar útbúgvingar og arbeiðsroyndir. Tað er møguligt 

at býta limirnar hjá Føroya Pedagogfelag upp í tveir høvuðsbólkar: hjálparfólk og námsfrøðingar. Men 

um vit hyggja nærri at hesum báðum høvuðsbólkunum, so er møguligt aftur at býta hesar 

høvuðsbólkar upp í nógvar undirbólkar.  

Í bólkinum av hjálparfólki finnast fólk, ið hava tikið donsku “pædagogisk grunduddannelse”, fólk ið 

hava tikið aðrar útbúgvingar (t.d. fólk við bachelor í tónleiki, sosialráðgevarar, lærarar og 

sjúkrarøktarfrøðingar) og onnur, ið ikki hava eina formella útbúgving. Harafturat er sera týdningarmikið 

at hava í huga, at flestu hjálparfólk hava áralangar og virðismiklar royndir við at arbeiða í  námsfrøðiliga 

økinum. Harafturat hava fleiri hjálparfólk verið á nógvum ymsum skeiðum og hava meira óformellar 

útbúgvingar.  

Bólkin av námsfrøðingum kunnu vit fyrst býta upp í tveir bólkar: námsfrøðingar, ið eru útbúnir í 

Danmark og námsfrøðingar, ið eru útbúnir í Føroyum. Hesar bólkar kunnu aftur býtast upp í tveir 

undirbólkar: tey ið eru útbúgvin fyri fleiri árum síðani og tey, ið eru útbúgving nýligani.  

Tey, ið vóru útbúgvin fyri fleiri enn 20 árum síðani í Danmark, vóru antin útbúgvin sum 

barnagarðsnámfrøðingar, sosialnámsfrøðingar ella frítíðarnámsfrøðingar. Í 1992 var ein 

eindarútbúgving sett á stovn í Danmark, og eftir hetta gjørdust allir námsfrøðingar útbúnir sum 

almennir námsfrøðingar, sum tó eftir egnum ynski sermerktu seg á einum ávísum øki. Um aldaskiftið 

var aftur ein stór broyting framd í Danmark, tá námsfrøðingarnir fingu eitt professiónsbachelorprógv. 

Júst í hesum døgum sæst, at enn einaferð eru ætlanir frammi um at broyta donsku 

professiónsbachelorútbúgvingina til námsfrøðing, soleiðis at starvslæran minkar, og ístaðin verður 

kravt meira av verkligum dømum í sjálvari undirvísingini. (Antorini, Østergaard og Hækkerup, 2012). 

Í Føroyum eru námsfrøðingar útbúnir síðani 1990; føroyskir námsfrøðingarnir hava altíð verið útbúnir 

sum almennir námsfrøðingar, har lesandi eftir egnum ynski hava sermerkt seg á einum ávísum øki. Í 

Føroyum varð ein broyting gjørd í 2008.  Henda broytingin førir við sær, at  aftaná tey fyrstu trý árini 

fáa lesandi heiti sum bachelor, og um lesandi taka eitt fjórða ár,  fáa tey yrkisførleika sum 

námsfrøðingar. 

Til seinast er týdningarmikið at undirstrika, at bæði donsku og føroysku námsfrøðingarnir hava 

harafturat tikið styttri og longri skeið og  eftirútbúgvingar. Somuleiðis hava nógvir námsfrøðingar tikið 

formellar eftirútbúgvingar (diplomútbúgvingar, masterútbúgvingar og kandidatútbúgvingar).   

Ein greið niðurstøða, ið kann gerast, er, at longu áðrenn nýggju professiónsbachelorarnir, bachelorarnir 

og fólk við “pædagogisk grunduddannelse” komu, var ymisleikin alstórur í limaskaranum hjá Føroya 

Pedagogfelag og ímillum starvsfólkini á námsfrøðiligum arbeiðsplássum. Tá Pedagogfelagið hevur so 

nógvar ymiskar bólkar av starvsfólkum, vil eg mæla til at bara síggja tað sum um, at nú koma tveir 

nýggir bólkar afturat (bachelorar og hjálparfólk við “pædagogisk grunduddannelse”), sum kann økja 

enn meira um ymisleikan í limaskaranum. Sjálvandi havi hesi fólkini eina meira ástøðiliga tilgongd til 
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námsfrøðiliga arbeiði enn nakrir av eldru limunum, ið eru sera sterkir í tí verkliga arbeiðinum. Men við 

árunum fáa hesi øðrvísi útbúnir limir  eisini alt fleiri verkligar arbeiðsroyndir. Hetta er ikki uttan 

týdning, tí professiónssociologiin hevur lært okkum, at einstaklingsins professiónseyðkennir í eins 

stóran mun myndast av teimum ymsu arbeiðsplássunum, ein hevur starvast á - og ikki bert á 

útbúgvingarliga bakgrund.  

Um vit hyggja at arbeiðsplássum, ið ein kann starvast á sum námsfrøðingur og hjálparfólk, kann 

staðfestast, at arbeiðast kann á eini ørgrynnu av arbeiðsplássum í tí føroyska samfelagnum - bæði hjá 

kommunum, landi og í sjálvstøðugum hjálparfelagsskapum. Arbeiðast kann bæði innan fyri normaløkið 

og serøkið. Harafturat kann arbeiðast við fólki frá barnsbeini til ellisár. 

Av tí at limirnir í Føroya Pedagogfelag hava sera ymiskar útbúgvingar og arbeiða á sera ymiskum 

arbeiðsplássum, meti eg, at Føroya Pedagogfelag hevur eina serliga støðu sum fakfelag í mun til onnur 

fakfeløg, ið hava limir við næstan somu útbúgving, og sum arbeiða meira avmarkað á einum ávísum 

øki. Hetta førir við sær, at tá orð skal setast á professiónseyðkennir hjá námsfrøðingum og 

hjálparfólkum, er neyðugt, at ein slík allýsing er breið, og at hon eisini hevur pláss fyri, at ymsir bólkar í 

ein ávísan mun kunnu allýsa, hvat er serstakt fyri júst teir.  

Tað er vælkent frá gransking, at tá ymisleikin viðv. fólkum er stórur á arbeiðsplássum, so freistast 

starvsfólkini ofta til at gera eina ov einfalda mynd av hvørjum øðrum eftir nøkrum bólkaeyðkennum 

(Ejrnæs, 2006; Miðskarð, 2012A). Gransking hevur eisini víst, at hesar ov einfaldu 

bólkaeyðkennismyndir gera, at ikki verður lurtað eftir, hvat einstøk starvsfólk veruliga siga, og tí kann 

nógv týdningarmikil vitan fara fyri skeytið (Ejrnæs, 2006; Miðskarð, 2012A).  Tað er týdningarmikið at 

undirstrika, at mín gransking vísir, at tann einstaki ofta ikki er tilvitaður um, at hann/hon hevur ov 

einfaldar myndir ov øðrum fólkum (Miðskarð, 2012A).  

Tað er ikki altíð gjørligt hjá okkum granskarum at siga nágreiniliga, nær og hví slíkar einfaldar myndir 

koma framat. Men eg meti, at ein vandi er, at júst hesin munurin millum gomlu limirnar og so nýggju 

limirnar við professiónsbachelorprógvi, bachelorprógvi og fólki við “pædagogisk grunduddannelse” 

kann gerast eitt høvi, har fólk fara at gera ov einfaldar myndir av hvør øðrum.  

Eg meti at fyri at fyribyrgja, at hesin trupulleikin stingur seg upp, er alneyðugt fyrst og fremst at hava í 

huga, at Føroya Pedagogfelag hvørki hevur verið ella er ein serliga einstáttaður bólkur av starvsfólkum. 

Harafturat er alneyðugt, at hvør einstaklingur er opin fyri støðugt at reflektera yvir og viðganga, um 

hann/hon ber uppá ov einfaldar myndir av øðrum. Um ein varnast ov einfaldar myndir av øðrum, so er 

neyðugt at leggja seg eftir at gera sína egnu uppfatan av øðrvísi útbúnum starvsfeløgum meira 

fjøltáttaða.   

Við hugkveikjan frá Hannu Arendt, meti eg, at tað er avgerandi at hava eina trýbýtta mynd av hvørjum 

øðrum. (Arendt, 1958; Arendt, 1978; Miðskarð, 2012A).  

Fyri tað fyrsta er alneyðugt at hava í huga, at øll menniskju grundleggjandi eru nokk so eins. Vit hava so 

at siga somu likamligu fortreytir, og vit liva øll undir somu viðurskiftum á somu jørð.  

Harnæst er neyðugt at gera sær greitt, at vit menniskju harafturat eru sera ymisk. Hesin ymisleikin 

kann lýsast í tveimum stigum 1) Viðfødd eyðkennir og uppvandir førleikar og 2) Serstakar lívssøgur.    

Fyri tað fyrsta eru vit ymisk í mun til viðfødd eyðkennir og uppvandar førleikar.  
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Týðiligasti og mest avgerandi viðfødda eyðkenni er, at vit antin eru fødd sum kvinnur ella sum menn. 

Síðani eru onnur  viðfødd eyðkennir í ymiskum viðurskiftum í okkara likamsbygnaði og í okkara 

kyknum.                                                                                                           

Teir uppvandu førleikarnir fevna sera vítt og eru í ávísan mun knýttir at onkrum viðføddum 

eyðkennum. Av uppvandum førleikum kunnu vit t.d. nevna kreativir førleikar, relatiónsførleikar, 

ástøðiligar førleikar,  reflektiónsførleikar, samskiftisførleikar og sosialir førleikar. Tað er í hesum 

førleikum, at munir eiga at vera alt eftir, hvørjar útbúgvingar fólk hava.  Men tó mugu vit ikki freistast 

at einfaldgera tað soleiðis, at nýggju professiónsbachelorarnir, bachelorarnir og fólk við “pædagogisk 

grunduddannelse” hava nakrar førleikar, ið eru heilt øðrvísi enn førleikarnir hjá øðrum limum. Sjálvandi 

er onkur munur, men ein slíkur munur millum hesar nýggju og gomlu bólkarnar er alt annað enn lættur 

at staðfesta. Ein munur, ið tó sannlíkt er ímillum bólkarnar, er, at flestu nýggju 

professiónsbachelorarnir, bachelorarnir og fólk við “pædagogisk grunduddannelse” hava øðrvísi 

ástøðiligan førleika til at nýta í verki, meðan flestu eldru útbúnu limirnir hava fleiri verkligar royndir og 

betri reflektiónsevnir at nýta í dagliga arbeiðinum. Her er sjálvandi týdningarmikið, at partarnar ríka 

hvønn annan við hvør sínum styrkum.  

 

Afturat hesum viðføddu eyðkennum og uppvandu førleikum  eru menniskju eisini ymisk frá hvør 

øðrum vegna tað, at hvørt einstakt menniskja hevur eina serstaka lívssøgu. Hesar serstøku lívssøgur 

gera, at t.d. tvey fólk við næstan somu viðføddu førleikum og uppvandum førleikum frá somu 

professiónsbachelorútbúgving á sama professiónsháskúla í Keypmannahavn kunnu hava heilt hvør sína 

meining  um eina felags hending.  

Afturat hesar omanfyrinevndu ymisleikar er eisini alneyðugt at gera sær greitt, at eitt menniskjans 

luttøka á einum námsfrøðiligum arbeiðsplássi støðugt broytir hetta menniskja, og tí er óheppið, um 

man heldur hvørjum øðrum føstum í teirra grundútbúgving, t.d. bachelorar mótvegis ikki-bachelorar.  

Nevnast kann, at omanfyrinevnda uppskot um, hvussu einstøku limirnir í ymsu bólkunum í 

limaskaranum hjá Pedagogfelagnum kunnu hava eina  meira fjøltáttaða áskoðan á hvønn annan, havi 

eg áður nýtt til sama endamál í mun til einstøku limirnar í ymsu professiónunum í tvørprofessionellum 

samstarvi (Miðskarð, 2012A).  
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Tvørprofessionelt samstarv    

Sum áður nevnt, so sæst í hesum árum eitt rák við meira tvørprofessionellum samstarvi í øllum 

vælferðarsamfeløgum í Vesturheiminum. Hetta rákið sæst á fleiri økjum t.d. heilsuøkinum, sosiala 

økinum og námsfrøðiliga økinum.  

Á námsfrøðiliga økinum eru fleiri ymiskar orsøkir til vøksturin í tvørprofessionella samstarvinum. 

Nevnast kann, at inklusión av børnum, ið áður gingu á serstovnum, og sum nú skulu í vanligar stovnar, 

førir við sær, at fleiri serfrøðingar koma út á vanligu stovnarnar at ráðgeva námsfrøðiligu 

arbeiðsfólkunum, og hervið økist tvørprofessionella samstarvi. Harafturat skunda samanleggingar av 

stovnum undir tvørprofessionella samstarvið, tí tað gerast fleiri børn í teimum størru stovnunum, og tí 

eru heilsusystrar og onnur starvsfólk meira úti á hvørjum stovni enn áður. Ein onnur orsøk er, at 

brúkarar og foreldur ynskja eina hurð at venda sær til við øllum teirra fyrispurningum og ynskjum um 

hjálp. Og ikki minst er ein av orsøkunum, at alsamt meira dentur verður lagdur á ein fyribyrgjandi 

arbeiðshátt, har fleiri ymsir stovnar taka tøk saman fyri at bøta um trupulleikar so skjótt, sum til ber. 

(Miðskarð, 2012A; Miðskarð, 2012B).   

Tað er væl kent frá  danskari og enskari gransking, at slíkt økt tvørprofessionelt samstarv er avbjóðandi 

hjá teimum ymsu professiónunum. Tá professiónirnar arbeiddu meira hvør sær, var ikki neyðugt at 

allýsa seg sjálvan í  dagliga arbeiðinum. Men í tí vaksandi tvørprofessionella samstarvinum gerst hetta 

aleyðugt, tí ofta verður skift orð um arbeiðsbýti og  serførleikar. Í mínari gransking sæst, at hesar 

avbjóðingar eru at finna bæði hjá lærarum, námsfrøðingum og sosialráðgevarum (Miðskarð, 2012A). 

Anja Stanek, ið hevur granskað í arbeiðsøkinum hjá námsfrøðingum og hjálparfólkum, metir, at 

námsfrøðingar og hjálparfólk hava harafturat eina heilt serliga avbjóðing viðv. teirra luttøku í 

tvørprofessionellum samstarvi.  Trupulleikin er, at teirra serførleikar eru serliga torførir at seta orð á.  

Áðrenn eg fari at hugleiða um leiklutin og professiónseyðkennir hjá námsfrøðingum og hjálparfólkum í 

tvørprofessionellum samstarvi, fari eg fyrst at hugleiða eitt sindur um tvørprofessionelt samstarv. Til 

tess at greiða frá hesum fari eg at nýta eina lýsing av ymsum tvørprofessionellum samstørvum  hjá 

Andy Højholdt (2009), ið eg knýti serliga til arbeiðspláss, har námsfrøðingar og hjálparfólk arbeiða.  

Andy Højholdt (2009) leggur dent á, at tvørprofessionelt samstarv er ymiskt háttað alt eftir, um teir 

samstarvandi stovnarnir byggja á arbeiði hjá hvørjum øðrum, ella um teir samstarva lið um lið.  

Tá stovnar byggja á arbeiði hjá hvørjum øðrum, verður hugsað um, at fyrst ger ein stovnur eitt arbeiði 

við nøkrum fólkum í eina ávísa tíð, og so tekur ein annar stovnur yvir. Hetta nevnir Højholdt fyri 

progressiónsperspektivið – eg fari at nevna hetta tann loddrætta samstarvslinjan. Vit kunnu nevna 

tvey dømir. Tað fyrra dømið er frá psykiatrini, har gongdin er í nógvum førum, at fyrst fara sjúklingarnir 

á psykiatriska deild, harnæst fara teir á endurútbúgvingarstovn, og til seinast fara teir (partvíst) út 

aftur í arbeiðslívið. Tað næsta dømið er frá barnaøkinum, har flestu børn í Føroyum fyrst fara í 

dagstovn, harnæst í skúla og frítíðarskúla/ungdómshús og til seinast í miðnámsskúla.  

Tá ið stovnar harafturímóti samstarva lið um lið, nevnir Højholdt (2009) hetta breiddarperspektivið – 

eg fari at nevna tað tann vatnrætta samstarvslinjan. Her eru tvey dømir. Tað fyrsta dømið er frá 
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serøkinum, har fólk t.d. samstundis sum tey búgva á sambýlum, arbeiða í vardum verkstøðum og fáa 

fysioterapeutiska viðgerð. Tað næsta dømið er barnaøkið, har børn samstundis ganga í frítíðarskúla og 

í skúla; harafturat eru tað nøkur børn, ið eisini samstundis fáa hjálp frá barnaverndartænastuni.  

Tað kann virka ov einfalt bert at býta tvørprofessionelt samstarv upp í eina loddrætta linju og eina 

vatnrætta linju. Men eg meti kortini, at hesin skilnaður er avgerandi at gera, tí samstarvið í ávikavist  

loddrøttu og  vatnrøttu linjuni gevur ymisktháttaðar avbjóðingar. Niðanfyri fari eg at koma inn á 

serligar avbjóðingar, ið gera seg galdandi fyri ávikavist økta samstarvið í loddrøttu og í vatnrøttu linjuni 

fyri námsfrøðingar og hjálparfólk. Somuleiðis fari eg at gera nakrar hugleiðingar til, hvussu farast kann 

til verka við slíkum avbjóðingum.    

Økt samstarv í loddrøttu linju  

Viðv. stovnum í loddrøttu linjuni verður í dag alsamt meira og meira sett eitt ynski fram um at skapa 

betri samanhang ímillum ymsu stovnarnar. Hetta ynski er sterkt bæði frá politikarum, fulltrúum, 

avvarðandi og til ein ávísan mun eisini frá brúkaranum sjálvum.  

Staðfestast kann, at orðaskiftið um betri samanhang hjá stovnum í loddrøttu linjuni endar onkuntíð 

við, at stovnarnir ovarliga  í loddrøttu linjuni í ávísan mun lítiðsvirða tað arbeiði, ið er gjørt 

frammanundan. Til slíkar útsagnir er neyðugt fyrst og fremst at gera vart við, at soleiðis sum núverandi 

støðan er hjá fólkum í einum stovni, kann ikki einfalt samanberast við, hvussu støðan var hjá somu 

fólkum í einum øðrum stovni fyri nøkrum árum síðani.  Í hesum sambandi er tað sera týdningarmikið at 

gera greitt, at sjálvt um menning hjá fólki hendir í einari ávísari raðfylgju, so er sjáldan at henda 

raðfylgjan fylgir einari javnt uppeftir gangandi linju – serliga ikki í fyrstu árunum hjá børnum. (Tetzner, 

2001) .  

Tá víðari verður tosað um samanhangin ímillum ymsar stovnar í loddrøttu linjuni, verður ofta ført fram, 

at avgevandi stovnur skal gera eitt betri fyrireikandi arbeiði til móttakandi stovn. Hetta er sjálvandi ikki 

at mótsiga, tí tað er ein orsøk til, at stovnarnir liggja í einari ávísari raðfylgju. Men mín áheitan er, at 

tað eisini verður hugsað hinvegin, at móttakandi stovnur skal gera eitt betri arbeiði við at gera brúk av 

tí arbeiði, ið avgerandi stovnur hevur framt. Hetta er sjálvandi galdandi fyri øll lið í loddrøttu 

samstarvslinjuni. 

Økt samstarv í vatnrøttu linju  

Í hesum døgum hoyrist mangan, at stovnar, ið samstundis loysa uppgávur fyri somu fólk, skulu 

samskipast nógv betri. Fleiri stig eru tikin og fleiri stig eru um at verða tikin til økt samstarv í vatnrøttu 

samstarvslinjuni í Føroyum.  

Tað er neyðugt at skyna á tveimum ymsum sløgum av øktum samstarvi í vatnrøttu linjuni: tá heilir 

stovnar samstarva, og tá fakfólk koma inn á ein stovn við serfrøðingavitan.  

Frá enskari gransking verður gjørt vart við, at økta samstarvi millum stovnar í vatnrøttu linjuni ger seg 

serliga galdandi á stovnsøkinum viðv. børn og ung. (Glasby, Dickinson, & Peck, 2006). Av tí at størsti 

núverandi vøkstur í samstarvinum millum stovnar í vatnrøttu linjuni allarhelst  er í barnaøkinum, fari eg 

at taka eitt dømi frá barnaøkinum í mínari viðgerð niðanfyri. Dømið, eg fari at viðgera, er samstarvið 

millum frítíðarskúla og skúla. Men nógv av tí, ið kemur fram niðanfyri, er eisini galdandi fyri ymsar 

stovnar til vaksin, ið eisini framyvir skulu samstarva meira og meira vatnrætt.   
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Yvirskipað kann sigast, at gransking vísir tað løgna fyribrigdið, at eitt økt samstarv millum 

frítíðarskúlaskipanir og skúlar hevur oftast við sær, at samstarvstrupulleikarnir samstundis vaksa.  Tó 

vísir gransking, at slíkir trupulleikar minka so hvørt, sum frítíðarskúlaskipanirnar og skúlarnir fáa betri 

innlit í, hvat teir hvør sær gera, og at tikið verður hædd fyri hesum í einari betri samskipan millum 

stovnarnar. Gransking vísir, at tað er týdningarmikið, at henda samskipanin verður gjørd  bæði á einum 

yvirskipaðum stigi og á einum dagligum stigi. (Hilton et al., 2006; EVA, 2005; Højholt, Hersom og 

Sederberg, 2012).  

Tað avgerandi í samskipanni av stovnunum er at gera sær greitt, at frítíðarskúlaskipanir og skúlar hava 

hvør sítt endamál og ymiskar rammur at bjóða børnunum. Her er týdningarmikið at minnast til, at 

ymisku rammurnar kunnu gera, at børn kunnu sýna ógvuliga ymiskan atburð á hesum báðum støðum 

(Mcdermott, 1996). Gransking vísir, at tað er júst ymisleikin ímillum tey tvey ymsu støðini, sum er 

orsøkin til nógvar misskiljingar; men hinvegin er tað eisini júst ymisleikarnir, ið gera, at frítíðarskúlar og 

skúlar kunnu læra av hvørjum øðrum. (Højholt, Hersom og Sederberg, 2012). 

Maja Røn Larsen (2011) vísir á ein trupulleika viðv. øktum samstarvi í vatnrøttu linjuni. Trupulleikin er, 

at slíkt samstarv kann gloyma at taka atlit til foreldrini, ið jú eru tey, ið hava myndugleikan yvir 

børnunum. Hervið verður ein gjógv ímillum stovnarnar og foreldrini. Tí er avgerandi, at atlit verður 

tikið til foreldrini, tá samstarvað verður meira ímillum stovnar, ið liggja á einari vatnrøttu 

samstarvslinjuni.  

Í hesum árum sæst eisini eitt annað slag av øktum samstarvi eftir vatnrøttu linjuni. Hetta er, tá mesta 

arbeiði verður gjørt á einum stovni, og so verður samstarva við serfrøðingum frá øðrum stovnum á 

hesum stovninum. Tá vit tosa um stovnar til børn, t.d. dagstovnar og frítíðarskúlar, so er hetta m.a. 

galdandi viðv. serfrøðingum frá barnaverndartænastuni, psykiatriska depilinum, Sernámi og Gigni1.  

Tað er júst í slíkum samstarvi, at námsfrøðingar og hjálparfólk hava torført við at gera sína vitan 

galdandi yvir fyri serfrøðingunum – sambært Anju Stanek. Vitanin, ið serfrøðingarnir hava, er ofta 

meira neyv og tøknilig frá kanningum, meðan vitanin hjá námsfrøðingum og hjálparfólkum kemur frá 

gerandislívinum hjá teimum fólkum, ið arbeitt verður við.  Gransking vísir, at av tí at vitanin hjá 

námsfrøðingunum er so øðrvísi háttað, so spyrja hini ikki eftir henni, og námsfrøðingar og hjálparfólk 

velja ofta at tiga við síni vitan. (Henriksen, 2008; Stanek, 2011; Stanek, 2010). 

Eitt dømi er,  tá 5 ára gamli Óli í dagstovninum hevur málsligar trupulleikar, og harafturat hevur hann 

trupulleikar við at finna spælivinir. Tí koma ein tali- og hoyrivegleiðari og ein sálarfrøðingur inn á 

dagstovnin at gera testir og kanningar.  Seinni á einum tvørprofessionellum samstarvsfundi tosar tali- 

og hoyrivegleiðarin sum oftast um úrslitið frá einari málsligari test, ið hann/hon hevur gjørt saman við 

Óla, og sálarfrøðingurin vil greiða frá úrslitum av kanningum viðv. sosialu menningini hjá Óla. Tað, sum 

oftast sæst, er, at námsfrøðingurin ikki sigur so nógv um Óla. Niðurstøðan av einum slíkum fundi kann 

gerast, at tað bert verður sett inn við ein til ein venjingar. Men hvat nú, um trupulleikarnir í eins stóran 

mun koma frá, at Pól ofta happar Óla og frá, at Óli, ið er einabarn, býr mest hjá sínum einsliga pápa, 

                                                           
1 Tað er vert at hava í huga, at námsfrøðingar eisini arbeiða sum serfrøðingar á nøkrum stovnum, t.d. sum 

fámiljuráðgevarar hjá barnaverndartænastunum. Slíkir námsfrøðingar hava nomið sær ástøðiliga og verkliga vitan 

innan fyri eitt smalt øki, í hesum førum at ráðgeva foreldrum, sum  hava trupulleikar við børnunum ella, at tey 

sjálvi hava trupulleikar.  
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har hann ikki hevur lært so nógv um sosiala samspæli við onnur børn – sum  sálarfrøðingurin ikki heilt 

hevur fingið eyguni upp fyri í sínum kanningum.   

Anja Stanek vísir á, vitanin hjá námsfrøðinginum og hjálparfólkinum má fáast betri fram í slíkum 

samstarvi. Men tað er torført at vita, hvussu man skal bera slíka vitan frá gerandislívinum fram, soleiðis 

at hon gerst faklig, og soleiðis at hon verður hoyrd;  ikki tí at námsfrøðingar og hjálparfólk eru 

afturhaldandi, men tí tað er torført at seta gerandisvitan ájavnt við serfrøðingavitan. Men her má 

grundgevast fyri, at gerandisvitan er sera týdningarmikil, tí gerandisdagurin hjá børnunum er jú tað, 

sum tað er mest av. Júst við at leggja vitan um gerandislívið og serfrøðingavitan saman, er tað, at besta 

úrslitið fæst – uttan tó, at eg havi sagt, at tað altíð er lætt at samansjóða serfrøðingavitan við vitan um 

gerandislívið.   

Professiónseyðkennir 

Áður havi eg stutt verið inni á, at tvørprofessionelt samstarv viðførir, at tann einstaki professionelli má 

reflektera yvir og seta orð á, hvør hann/hon er sum professiónellur í mun til fólk frá hinum 

professiónunum. Harafturat vísir gransking, at tað ikki bara er tann einstaki, ið sjálv/ur setur orð á, 

hvør hon/hann er, men at fólk frá hinum professiónunum eisini seta orð á hvønn annan. Hervið er tess 

meira grundgeving fyri, at námsfrøðingar og hjálparfólk sjálvi seta orð á, hvør ein er, og hvat ein ger. Tí 

er at fegnast um tað arbeiðið,  Føroya Pedagogfelag ger í løtuni við einari námsfrøðiligari vangamynd. 

Eisini er sera gott, at Føroya Pedagogfelag hevur hildið sín fyrsta fakfestival í 2012, soleiðis at tann 

einstaki námsfrøðingurin og tað einstaka hjálparfólkið fær hjálp til at seta orð á hennara/hansara 

førleikar.  

Eg havi áður í hesum riti tikið undir við Anju Stanek, ið sigur, at aðaltátturin í professiónseyðkennunum 

hjá námsfrøðingum og hjálparfólkunum er tætt knýttur at gerandislívinum hjá teimum fólkum, arbeitt 

verður við. Lættasti mátin at siga, hvat er eyðkent við vitan um gerandislívið, er at samanbera hana við 

serfrøðingavitan. Serfrøðingar tosa ofta um eitt snævurt øki í lívinum hjá fólki, ella so tosa serfrøðingar 

bert um avmarkaðar eygleiðingar, ið tey hava gjørt í eina avmarkaða tíð. Harafturímóti er vitan um 

gerandislívið ofta tætt knýtt at, hvussu fólk liva teirra gerandislív í eitt longri tíðarskeið og í nógvum 

ymsum virksemum. Sostatt er vitan um gerandislívið ofta ógvuliga breið vitan. Hervið er  

aðalsjónarhornið hjá námsfrøðingum og hjálparfólkum eyðkent við, at tey ofta vilja síggja ta stóru 

myndina av tí, sum fer fram  í lívinum hjá teimum fólkum, ið arbeitt verður við.  

Men tó er tað sera týdningarmikið, at námsfrøðingar og hjálparfólk ikki bara einfalt lýsa gerandisdagin 

hjá brúkaranum, men at tey leggja eitt djúpt innlit í gerandisdagin hjá hesum fólkum fram. Hetta djúpa 

innlitið má vera eyðkent við, at námsfrøðingar og hjálparfólk vísa, at meðan tey hava tikið lut í 

gerandisdegnum hjá hesum fólkum, so hava tey brúkt sínar reflektiónir, og at tey eisini eru før fyri at 

reflektera eftir teirra luttøku í gerandislívinum hjá hesum fólkum. Her havi eg gjørt brúk av tvíbýtta 

reflektiónshugtakinum hjá Donald Schøn (2001) um at reflektera-í-praksis og at reflektera-eftir-praksis.    

Enn einaferð er tað týdningarmikið at undirstrika, at sjálvt um námsfrøðingar og hjálparfólk kunnu 

koma við einum djúpum innliti í gerandislívið í tvørprofessionella samstarvinum, so eigur 

serfrøðingavitanin hjá hinum starvsfólkunum ikki at missa sítt virði. Endamálið má vera, at báðir partar 

hjálpa hvørjum øðrum  til at duga betri at fáa serfrøðingavitaninna til at gerast meira brúkiliga til tað 

livaða gerandislívið hjá teimum fólkum, ið námsfrøðingar og hjálparfólk arbeiða við til dagligt.    
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Lat meg nú gera eitt yvirlit yvir onnur viðurskifti, ið eg meti, eyðkennir professiónseyðkennini hjá 

námsfrøðingum og hjálparfólkum. Tað er týdningarmikið at undirstrika, at niðanfyristandandi yvirlit ikki 

á nakran hátt er fullfíggjað, men skal meira síggjast sum eitt íkast til eitt orðaskifti. Somuleiðis er 

týdningarmikið at undirstrikað, at mítt yvirlit er gjørt út frá tí gransking og skrivligum tilfari, mest úr 

Danmark, ið eg havi havt atgongd til. (BUPL, 2007; Arbeiðsbólkur udnir Undervisningsministeriet, 2004; 

Højholt, 2012; Rosenstein 2006; Bayer 2006; Nørregård-Nielsen, 2006). 

Tó havi eg roynt at sett niðanfyristandandi úrslit frá gransking og skrivligum tilfari saman við mínum 

arbeiðsroyndum innan fyri fyrilestravirksemi og ráðgeving á dag- og bústovnum og við mínum 

royndum sum hjálparfólk á bústovni í Føroyum. Eisini havi eg reflekterað nógv yvir leiklutin hjá  

námsfrøðingum og hjálparfólkum í mun til aðrar líknandi professiónir; hesa vitaninna havi eg frá egnari 

gransking og aðrari gransking í tvørprofessionellum samstarvi (Miðskarð, 2012A; Ejrnæs, 2006; 

Højholdt, 2009; Højholt, 2001; Røn-Larsen, 2011).  

Tað er týdningarmikið at hava í huga, at yvirlitið niðanfyri skal lýsa tað, sum er felags fyri allar 

námsfrøðingar og øll hjálparfólk, ið arbeiða á námsfrøðiligum arbeiðsplássum; av hesari orsøk er tað 

ógvuliga breitt orðað.  

Djúp luttøka og  djúpt innlit  í gerandisdagin  
                                             hjá teimum fólkum, ið arbeitt verður við 

 

Í mun til einstaklingin: 

- nýtsla av vitan um heildarmenningina hjá børnum, ungum og fólkum við breki   

- nýtsla av vitan um at stimbra bestu menning í gerandisvirksemi hjá teimum fólkum, ið arbeitt verður 

við 

-at stuðla einstaklingin at møta krøvum og avbjóðingum í sosiala samspælinum við onnur 

Í mun til felagsskapin: 

- vitan um felags virksemi, spæl, vinaløg og ósemjur  

- vitan um at skapa ein felagsskap  av einstaklingum, ið hava ymisk ynskir og ymsan atburð 

                                Í mun til samfelagið (lógir, stovnar, vælferðarsamfelagið, tíðarrák,    

                                                              ymsar mentanir, fólkaræði o.s.fr.) 

 

Aðrir felags førleikar: 

-fakprofessionelt og fakpersónligt samband/samstarv við tey fólk, ið verður arbeitt við 

-foreldrasamstarv (professionellar samrøður og ráðgeving)  

-at arbeiða í toymum (samskiftið og samstarv) 

-at fyrireika, seta í verk og eftirmeta átøk/verkætlanir 

-kreativitetur 

-etiskar umhugsanir  

-dømikraft 
 

Ymsir førleikar, ið nakrir námsfrøðingar og nøkur hjálparfólk hava: handverk, list, rørsla, náttúra, 

sernámsfrøði, leiðsla, sosial pædagogikkur o.s.fr. 

 

HARFTURAT: TAÐ SERSTAKA VIÐ HVØRJUM EINSTØKUM NÁMSFRØÐINGI OG HJÁPLARFÓLKI 
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Tað er týdningarmikið at gera vart við, at tá eg nýti hugtakið “vitan” omanfyri, so umfatar hugtakið 

bæði reina verkliga vitan, reflektión og ástøði, ið verður knýtt at dagliga námsfrøðiliga arbeiðinum. Í 

hesum sambandi kemur fram ein munur á hjálparfólki og námsfrøðingum, har námsfrøðingar í størri 

mun eru útbúnir til at nýta ástøði til teirra arbeiði við børnum; men tó er týdningarmikið at hava í 

huga, at hjálparfólk kunnu hava ymiskar grundútbúgvingar og skeið, ið eisini til ein ávísan mun geva 

teimum førleikar til at nýta ástøði til teirra verkliga arbeiði.  

Sum nevnt í yvirlitinum, so er tað soleiðis, at afturat felags professiónseyðkennunum  eru nakrir 

námsfrøðingar og nøkur hjálparfólk, ið hava vitan innan fyri serstøk økir, t.d. ymsar greinar innan fyri 

sernámsfrøði, ymsar greinar innan fyri handverk og list, ymsar greinar innan fyri ítrótt og rørslu, leiðslu 

o.s.fr. Eg meti, at hesi serstøku økini eru eins týdningarmikil sum felagseyðkennini.  Av tí at hetta eru 

sera týdningarmiklir førleikar, vil eg skjóta upp, at felagið setir á stovn nakrar undirbólkar innan fyri slík 

serstøk økir, ið gera vart við førleikar hjá ávísum limabólkum í Føroya Pedagogfelag. Partvíst kunnu 

hesir undirbólkar arbeiða saman yvir internetið. Mítt uppskot er, at hesir undirbólkar kunnu vera 

áhaldandi faklig forum, har slíkir serførleikar verða røktir. Hesir undirbólkar kunnu harafturat vera 

ráðgevandi bólkar til lesandi og onnur, ið hava tørv á teirra servitan. Men tó vil eg ávara ímóti, at slíkir 

bólkar gerast ov avbyrgdir, soleiðis at bólkadráttir taka seg upp í felagnum og á námsfrøðiliga økinum. 

Ein uppskot at fyribyrgja hesum er at krevja, at triði hvør fundur í undirbólkunum verður hildin saman 

við øðrum undirbólkum, har samskift verður um sambandið millum serførleikarnar hjá bólkunum og 

almennar førleikar, ið allir námsfrøðingar og hjálparfólk kennast við.  

Samanumtøka og perspektivering 

Eg havi nú viðgjørt, hvussu viðurskiftini við øðrvísi útbúnum limum og tvørprofessionellum samstarvi 

setir krøv til at áseta professiónseyðkennir hjá námsfrøðingum og hjálparfólkum. Somuleiðis havi eg 

givið eitt boð uppá professiónseyðkennir hjá námsfrøðingum og hjálparfólkum út frá bókmentum og í 

mun til mína vitan um aðrar professiónir í tí tvørprofessionella samstarvinum.  

Mín allýsing má ikki verða fatað sum endalig, og má ikki verða fatað sum eitt øðrvísi boð í mun til ta 

vangamynd, ið Føroya Pedagogfelag arbeiðir við í løtuni. Heldur kann mín allýsing nýtast sum eitt íkast 

til orðaskiftið í mun til hesa vangamyndina. Eg meti, at tað verður alneyðugt í árunum framyvir støðugt 

at reflektera yvir professiónseyðkennini í mun til tað tvørprofessionella samstarvi. Grundin til hetta er, 

at Laursen, Moos, Olesen og Weber (2005) vísa á, at eins væl og tað tvørprofessionella samstarvið 

støðugt førir til økta professionellasiering, so førir tað tvørprofessionella samstarvið eisini støðugt til 

økta deprofessionalisering. Eisini er týdningarmikið at gera vart við, at fleiri granskarar vísa á, at 

tvørprofessionelt samstarv kann gera, at fokus verður sett ov nógv á professiónirnar sjálvar, og tí 

verður brúkarin gloymdur (Røn-Larsen, 2011; Højholdt, 2001; Miðskarð, 2012A). Tí áleggur Nielsen 

(2001) professiónunum ikki bert at draga fram  síni professiónseyðkennir í samband við tað 

tvørprofessionella samstarvið, men í eins stóran mun at viðurkenna, hvar man ikki hevur førleikar. 

Nielsen (ibid.) vísir á, at hesin hugburður fremur eyðmjúkt  mótvegis brúkaranum soleiðis, at brúkarin 

ikki verður tikin á bóli av fakfólkum, ið kappast um at bjóða seg fram til bæði eitt og annað.  

Vónandi hevur hetta stutta rit verið við til at varpa ljós á avbjóðingarnar, ið kunnu standast av 

viðurskiftum við øðrvísi útbúnum limum og tvørprofessionelt samstarv. Harafturat er mín vón, at eg 

havi givið uppskot til, hvussu kann farast til verka við hesum avbjóðingum.  
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