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Ongar kanningar siga okkum talið á ungum í 
Føroyum, sum vaksa upp í einum heimi, har eitt 
ella bæði foreldrini hava rústrupulleikar, ella 
hvussu hesar uppvakstrartreytir ávirka tann unga. 
Danska Sundhedsstyrelsen metir, at í Danmark 
eru á leið 122.000 børn, sum vaksa upp við rús
bundnum foreldrum. Um hesi tøl verða umroknað 
til føroysk viðurskifti, svarar tað til á leið 1.200 
børn og ung í Føroyum.

Bæði í Norðurlondum og í øðrum londum, ið vit 
vanliga samanbera okkum við, er nógv gransking, 
ið vísir á, at ein rústrupulleiki í einari familju 
á virkar og streingir allar limir í familjuni: Bæði 
tann sum rúsar seg, makan og børnini, og at 
hesar uppvakstrartreytir kunnu vera ein váði fyri 
menningina og trivnaðin hjá børnunum. Tískil 
kunnu ung í hesi støðu eisini fáa gagn av bólka
tilboðnum eins og tað, ið Títt Rúm bjóðar. Títt Rúm 
er eitt tilboð undir Bláa Krossi, ið veitir viðgerð til 
júst hendan málbólk.

Frá september 2020 til juni 2021 varð eitt lista
terapeutiskt bólkatilboð boðið tveimum ungdóms
bólkum hjá Títt Rúm. Tilsamans vóru 12 luttakarar 

í aldrinum 18 til 24 ár. Á sumri 2021 varð farið 
undir eina kvalitativa kanning av hesum bólka
tilboði, og 10 av bólkaluttakarunum játtaðu at 
lut taka í kanningini.

Endamálið við kanningini var at savna vitan um, 
hvørt listaterapi í felagsskapi við onnur í somu 
støðu hevur gagnliga ávirkan á sálarheilsuna hjá 
bólka luttakarunum. Endamálið var eisini at savna 
vitan um, bæði hvussu tey høvdu upplivað tað at 
ganga í bólki, hvat var gagnligt ella hjálpsamt fyri 
tey og eisini, hvat tey mettu ikki hjálpsamt.

Úrslitini vístu, at listaterapeutiski parturin var 
gevandi fyri fleiri av bólkauttakarunum, men ikki  
nakað fyri øll. Allar kendu seg vera partur av einum 
ser ligum felagsskapi í bólkinum, ið var merktur av 
trygg leika og opinleika. Hesin felagskapur minkaði 
um ein semiskenslu við at vanliggera støðuna hjá 
bólka luttakarunum. Bólkaviðgerð kann í sjálvum 
sær vera fløkjaslig, men við røttu fakligu før leikun
um meta vit, at kreativir bólkar hava sínar dygdir 
og ágóðar, og eru eitt viðkomandi íkast til at bøta 
um sálarheilsuligar avbjóðingar í dag, serliga hjá 
ungdómi.

In the Faroe Islands, no research exists on the 
number of young people growing up with parental 
substance misuse, nor how their childhood is 
affected by the misuse. According to the Danish 
Health Authorities, approximately 122.000 
Danish children grow up with parental substance 
misuse. Converted to Faroese numbers, it would 
correspond to approximately 1.200 Faroese 
children and adolescents.

In Scandinavia and in other comparable countries, 
re search shows that parental substance misuse 
not only affects the parent with the drug or 
alco hol addiction, but also the partner and the 
child ren. Research also shows that parental sub
stance misuse in childhood is a risk factor for the 
develop ment and wellbeing of children. Young 
people with these childhood experiences might 
there fore profit from group therapy such as the 
one that Títt Rúm offers. Títt Rúm is part of the 
Faroese department of Blue Cross and provides 
psycho therapeutical treatment to children and 
young people affected by parental substance 
misuse.

From September 2020 to June 2021, an art 
therapeutical element was included in two youth 
therapy groups at Títt Rúm, including 12 group 
members aged 18 to 24. In the summer of 2021, 
a qualitative study was made about this group 
treat ment. The purpose of the study was to 
gather knowledge about the possible beneficial 
effects of the art therapeutical element. We also 
wanted to gather knowledge about the group 
members' experiences of the group therapy: what 
they experienced as helpful and what had not 
been helpful to them in group.

The results showed that some group members, 
but not all, considered the art therapeutical 
element helpful and meaningful. All group 
members felt a special bond to the other group 
members and experienced the group as safe 
and open. The sense of belonging helped lessen 
feelings of loneliness by normalizing each 
member's situation. Group therapy has a high 
level of complexity, but we believe that creative 
groups have largely positive qualities and are a 
relevant option to improve the mental wellbeing, 
especially for young people.

Samanumtøka Abstract
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Ongar kanningar eru um, hvussu nógv børn og 
ung í Føroyum vaksa upp í einum heimi, har eitt 
ella bæði foreldrini hava rústrupulleikar. Ei heldur 
eru kanningar gjørdar í Føroyum av, hvussu slíkar 
upp vakstrartreytir ávirka tann unga. Danska 
Sundheds styrelsen metir, at í Danmark eru á leið 
122.000 børn, sum vaksa upp í hesum heimum 
(Sundheds styrelsen, 2019). Um tølini verða um
roknað til føroysk viðurskifti, svarar tað til á leið 
1.200 føroysk børn og ung.

Ein rústrupulleiki í einari familju ávirkar og streingir 
allar limir í familjuni: Bæði tann, sum rúsar seg, 
makan og børnini. Sambært Sundhedsstyrelsen 
(ibid.) kann rústrupulleikin hava við sær:
"alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer 
for alle. For børnene kan problemerne vise sig 
både under opvæksten og senere i ungdoms og 
voksen livet. Partneren belastes ofte psykisk 
af alkohol problemet i lige så høj grad, som den 

voksne, der drikker. For børnene betyder det, at 
de risikerer at miste opmærksomheden fra begge 
forældre".
Hesar uppvakstrartreytir kunnu ávirka barnsins 
sálar ligu menning og trivnað – eisini inn í vaksna 
lívið. Sambært gransking hjá Velleman (Velleman 
& Templeton, 2016) kunnu hesi børn vera í vanda 
fyri at fáa sálarligar trupulleikar sum tunglyndi, 
ótta, tilknýtistengdar sálarligar avbjóðingar og 
at ferðartrupulleikar. At tey sjálvi kunnu fáa ein 
rús trupulleika í tannárunum og seinni er eisini ein 
vanda táttur (ibid.).

í Danmark hava m.a. Christoffersen & Soothill 
(Christoffersen & Soothill, 2003) granskað í, 
hvørjar avleiðingar tað kann hava at vaksa upp við 
rús bundnum foreldrum. Teir vísa á, at:
"Parental abuse of alcohol may influence several 
longterm consequences for their 15 to 27year
old children such as increased mortality, self

destructive behaviors (e.g., attempted suicide or 
drug addiction). Hospitalization due to violence, 
an increased risk of teenage pregnancy and un
employment were also seen more frequently 
among cases where the parents were alcohol 
abusers. Mothers' alcohol abuse seemed to be 
associated with higher occurrences of all the 
mentioned disadvantages" (s. 107).

Lindgaard (Lindgaard, 2008) vísir á, at familjur 
ávirkaðar av rústrupulleikum hjá einum foreldri 
eru mangan eyðmerktar av avnoktan, avbyrging, 
manglandi sosialum stuðli og einum avmarkaðum 
rúmi fyri kensluligum úttrykkum. Hesar familjur 
upp liva eisini oftani óforútsigiligheit í samband 
við rús trupulleikan og eina sonevnda "bifasisk 
fungeren". Hetta merkir at mátin, ið familjan 
fungerar saman uppá, skiftir afturvendandi 
ímillum tíðarskeið, tá rústrupulleikin ikki er, og tá 
hann er aftur.

Hóast nógvar kanningar vísa á neiligu árinini á 
sálar heilsuna hjá børnum í hesi støðu, so er av 
týdningi at leggja dent á, at talan er um ein fjøl
broyttan bólk av menniskjum við sera ymiskum 
bak grundum, lívsumstøðum og royndum í upp
vøkstrinum. Tað eru eisini granskarar, ið vísa á, at 
tað finst ikki nøkur granskingartreytað semja um, 
hvussu stóran leiklut sjálvur rústrupulleikin hevur, 
ella um onnur familjuviðurskifti so sum hjúna
skilnaður, sálarsjúka hjá foreldrum, sjálv morðs
royndir ella harðskapur í heiminum hevur ein líka 
stóran, størri ella minni leiklut fyri av bjóðingarnar 
hjá hesum børnum – bæði í barndóminum og seinni 
í lívinum (Fredriksen, 2021).

Men hóast orsøkir og avleiðingar eru fjøltáttaðar, 
er tað ein sannroynd, at foreldraførleikin og sálar
ligi trivnaðurin í familjum, har foreldur eru rús
bundin, aloftast er neiligt  ávirkað av hesum, og at 
fleiri av hesum børnum og ungu tí kunnu fáa gagn 
av at hitta onnur í somu støðu sum tey.

Sálarheilsan 
hjá ungum 
føroyingum 
við rúsbundnum 
foreldrum
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Norski serfrøðingurin Frid A. Hansen (2012) skil
markar ein rústrupulleika hjá einum foreldri sum 
ein trupulleika fyri familjuna á hendan hátt:
"Talan er um ein rústrupulleika, tá rúsanin órógvar 
upp gávur og funktiónir, sum familjan hevur, og 
tá kensluligu bondini í familjuni verða tyngd og 
órógvað av rúsinum" (egin umseting).
Hetta er uttan mun til, um talan er um rúsdrekka 
ella rúsevni.

Hugtakið sálarheilsa er lutfalsliga nýtt, og 
sam bært World Health Organization (WHO) 
(Koushede, 2015) verður góð sálarheilsa skil
markað sum:
"En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde 
sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer 
og stress, samt indgå i fællesskabet med andre 
mennesker".
Talan er sostatt ikki bert um fráveru av sálarsjúku, 
men snýr seg eisini um sálarfrøðiligar førleikar, ið 
eru neyðugir fyri menningina og fyri at kunna taka 
sær av lívsins avbjóðingum.

Skilmarkan av 
rústrupulleikum 
og av hugtakinum 
sálarheilsa

Seinastu árini hevur list og gagnligu avleiðingarnar 
av list fyri sálarheilsuna fingið alsamt størri upp
merksemi innan sálarliga viðgerð og gransking í 
Norðurlondum (Jensen, 2017). Fatanin av, at list 
– bæði tað, at úttrykkja seg listarliga og at uppliva  
list – ávirkar sálarheilsuna jaliga, er als ikki nýggj 
hugsan, men sæst millum annað í mentanini í 
gamla Grikkalandi.

Sambært Anitu Jensen, post.doc. á Ålborg 
Universitet, hevur hetta evnið fingið alsamt størri 
upp merksemi seinnu árini í sambandi við døpru 
tølini hjá eitt nú WHO um versnandi sálarheilsu í 
heiminum. Hetta vísir eisini á týdningin av at finna 
fleiri loysnir til vaksandi trupulleikan. Í einari eftir
meting av 179 altjóða kanningum um list og sálar
heilsu (ibid.) verður staðfest, at:
"...der i kliniske sammenhænge er god dokumenta
tion for at kunst, kultur og kreative aktiviteter 
kan have en positiv effekt på både psykisk og 

fysisk sund hed. Det er også veldokumenteret, at 
både terapeutiske og andre rammesatte inter
ventioner har en signifikant positiv terapeutisk 
effekt på mental sundhed".
TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er 
Børn af Alkoholmisbrugere) er ein deild undir Bláa 
Krossi Danmark, sum veitir hjálp til børn og ung 
(1435 ár), hvørs foreldur hava rústrupulleikar. Í 
2020 fóru TUBA og Gyldendal undir eitt samstarv 
um ein rithøvundaverkstað til ung við rúsbundnum 
for eldrum. Her fingu tey ungu høvi at skriva og 
nýta bókmentir til at fortelja sínar søgur. Niður
støðan av hesi verkætlan varð lýst soleiðis:
"Vi har haft nogle hårde, men også sjove, af
slørende og øjenåbnende øjeblikke sammen – og 
det er det, litteraturen kan og skal. Få os til at 
give historierne videre, så vi kan lære hinandens 
verdener at kende.
Í hesi verkætlan høvdu bókmentir sostatt eina 
jaliga ávirkan á luttakararnar (TUBA, 2021). 

List og 
sálarheilsa
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Títt Rúm er eitt fyribyrgingingartilboð undir Bláa 
Krossi Føroya, ið byrjaði í 2012. Títt Rúm bjóðar 
bólka viðgerð, einstaklinga og familju viðgerð. 
Bólka tilboðið hjá Títt Rúm er ætlað børnum og 
ungum (935 ár), sum hava tað trupult orsakað av, 
at annað foreldrið ella bæði hava rús trupulleikar.

Síðani heystið 2012 hevur eitt bólkatilboð til børn 
og ung verið í støðugari menning. Hetta tilboð 
hevur ment seg til í dag at vera tilsamans 7 bólkar 
við á leið 40 bólkaluttakarum í aldrinum 935 ár: 
Ein barna bólkur, ein tannáringabólkur, tríggir 
ung dóms bólkar, ein vaksinbólkur og ein foreldra
bólkur. Bólkaluttakarar verða býttir upp eftir  aldri.

Bólkarnir eru soleiðis skipaðir, at á leið 6 luttakarar 
og 2 bólkaleiðarar hittast aðru hvørja viku frá 
septembur/oktober til fyrst í mai árið eftir. Ein 
bólka viðgerð er 2 tímar long, og er í høvuðsheitum 
býtt í 2 partar: Fyrsti parturin er ein "runda", har 
bólka luttakararnir fáa høvi at tosa um tað, tey 
ynskja. Ofta verður útgangsstøðið tikið í, hvat er 
hent síðani seinast, tá tey hittust í bólki. Seinni 

parturin snýr seg um, at bólkurin í felag viðger 
eitt sálar frøðiligt evni, ið júst hesin málbólkurin 
sam bært gransking kann fáa gagn av. Teoretiska 
til gongdin hjá bólkaleiðarunum er eklektisk, t.e. 
sett saman av ymsum terapeutiskum tilgongdum, 
og bólka leiðararnir hava ymiska fakliga bakgrund.

Áðrenn ein luttakari byrjar í bólki, verður við
komandi fyrst boðin til eina ella fleiri samrøður 
við eitt starvsfólk í Títt Rúm, sum vanliga eisini er 
ein av bólkaleiðarunum í bólkinum, ið  við komandi 
lut takari kemur í. Til hesa samrøðu fær bólka lut
takarin kunning um, hvussu arbeitt verður í bólkin
um; hvat bólkaluttakarar plaga at siga, at tey fáa 
burturúr, umframt at kunnað verður um tagnar
skyldu og onnur meira praktisk viður skifti. Fyri at 
verja um anonymitetin, fáa bólka luttakararnir ikki 
at vita, hvør annar er í bólkinum, fyrr enn fyrstu 
ferð bólkurin hittist.
Nærmari kunning um arbeiðið í Títt Rúm er at finna 
á www.títtrúm.fo.

Hvat er "Títt Rúm"?
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Frá september 2020 til juni 2021 varð eitt lista
terapeut iskt bólkatilboð bjóðað tveimum ung
dóms bólkum í Títt Rúm. Í tí eina bólkinum vóru 
lut takararnir frá 18 til 20 ár og í hinum bólkinum 
frá 18 til 24 ár. Tað vóru 12 luttakarar tilsamans, 
allar kvinnur, ið fingu bjóðað 16 bólkaviðgerðir til
samans. Tveir luttakarar góvust eftir eitt hálvt ár, 
og hinir 10 fullførdu alla bólkagongdina.
Við út gangsstøði í listaterapeutiskum bólka
tilboðum til ung sum t.d. Acceptance and 
Commitment Therapy (Hayes & Rowse, 2008) 
og eisini granskingargrundaða bólkatilboðnum 

hjá Ung Revers í Danmark (Lindgaard, 2017), var 
enda málið við listaterapeutiska bólkatilboðnum at 
skapa gagnligar broytingar í mun til sálarheilsuna 
hjá ung dómi við rúsbundnum foreldrum. Bólka til
boðið var sett saman út frá trimum evnum, ið vóru 
við til at tilrættisleggja tilboðið: 1. Týdningin av 
felags skapi/"universalisma", 2. Psykoedukatión 
og 3. Listaterapi sum partur av viðgerðini. Lista
tera peutiska ástøðið verður lýst í næsta parti og 
ástøði aftan fyri hugtøkini universalisma og psyko
e dukatión verður lýst í ástøðiliga partinum um 
bólka viðgerð.

Eitt lista
terapeutiskt 
bólkatilboð 
til ung við 
rúsbundnum 
foreldrum

At vaksa upp við rúsbundnum foreldrum kann sum 
nevnt vera ein váði fyri menningina og trivnaðin 
hjá børnum og ungum. Endamálið við hesi kanning 
er at savna vitan um, hvussu tað at arbeiða 
listar liga í felagskapi við onnur í somu støðu, 
ávirkar sálar heilsuna hjá bólkaluttakarunum. 
Við kanningini ynskja vit at savna vitan um, um 
bólka luttakararnir uppliva teir 3 partarnar í við
gerðini (felagsskapin, psykoedukatiónina og lista
terapeutiska arbeiðið) gagnligar fyri teirra sálar
heilsu. Um ja, so at savna vitan um, hvussu tey 
upp liva hetta gagnligt fyri sálarheilsuna.

Sambært WHO eru sálarligir trupulleikar ein 
vaksandi avbjóðing í heiminum í dag (WHO, 2019), 
og tað ger tað neyðugt at arbeiða við fyribyrgjandi 
átøkum og eisini at menna viðgerðartilboð. Tí er 
týdningar mikið at kanna, hvussu viðgerðartilboð 
sum hetta, ið eisini er kostnaðareffektivt, kann 
gagna sálar heilsuni hjá ungum í Føroyum, ið vaksa 
upp í heimum við rústrupulleikum.

Hví gera eina kanning?
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Listaterapi verður sambært Anitu Jensen (Jensen, 
2017) skilmarkað sum:
"Ein viðgerðarháttur, ið nýtir máling – tað, at 
tekna, gera leir, spøl, rolluspøl o.s.fr. – við tí enda
máli at uppdaga ella at enduruppdaga styrkir og 
ressursir í psykuni, sum tað av einhvørjari orsøk 
ikki ber til at røkka á vanligan hátt" (s. 16 – egin 
um seting).
Í bókini "Tabu – ud af alkoholfamiliens tavshed" 
(Nielsen, 2009) lýsir Alex K. Nielsen, hvussu um
hvørvið hjá børnum, ið vaksa upp við rús bundnum 
for eldrum, mangan er merkt av skomm og tøgn 
um trupul leikan, sum ávirkar allar familjuna. Av tí 
at tey ikki hava verið von við at tosa um støðuna 
heima, kunnu hesi børn mangla orð fyri, hvussu 

trupul leikin hevur ávirkað ella enn ávirkar tey. 
Sam bært gransking hjá Braito (Braito et al., 
2021) eru ábendingar um, at listaterapi kann 
gagna børnum við svárum upplivingum sum m.a. 
traumat iskum hendingum. Tí kann ein við gerðar
háttur, sum ikki krevur orð, hugsast at vera gagn
ligur til hendan málbólk, sum ikki hava nógv orð 
fyri tað, ið tey uppliva heima við hús.
Í bólkinum hjá Títt Rúm varð arbeitt lista tera
peutiskt við evnum frá psykoedukatiónini, sum 
merkti, at bólkaluttakararnir kundu velja, um 
tey teknaðu, málaðu ella skrivaðu. Eftir at hava 
teknað ella málað eina mynd, fingu bólka lut
takarar nir hvør sær høvi til at vísa og tosa um sína 
mynd við restina av bólkinum og samstundis eisini 

møguleika at síggja og hoyra um myndirnar hjá 
hinum bólkaluttakarunum.
Sam bært Lise Maj Jensen, sálarfrøðingi og phd, er 
ein ávís andsøgn ímillum, hvussu nógv listaterapi 
verður nýtt í kliniskari praksis í Danmark, og 
hvussu lítið av fakligari vitan og gransking er um 
hendan arbeiðsháttin (Jensen, 2012). Í greinini "I 
begynnelsen var ikke ordet" gevur norski læknin 
Anne Gitte Hertzberg tó eina neyva lýsing av, hvat 
myndir kunnu í mun til mál, og hvar tær stava frá 
(Hertzberg, 2003). Hon vísir á, at menniskju hava:
"et høyt utviklet verbalspråk med stor evne til 
presis og effektiv kategorisering av kunnskap. Men 
det verbale språket er alltid en oversettelse av noe 
annet. Det symboliserer noe som først eksisterer i 
ikkeverbal form" (s. 56).
Gjøgnum alt lívið hevur skapanin av innaru 
myndum gjøgnum sansirnar ein avgerandi leiklut 
fyri menniskjans menning. Innaru myndirnar eru 
til rúma tíð, áðrenn málið verður til hjá pinku
barninum. Myndamál er grundleggjandi øðrvísi 
enn verbala málið, og tað er ein samskiftisháttur, 
sum møguliga er eins gamal og menniskjað (ibid.). 
Hertzberg vísir eisini á, at:
"Vi sanser for at få kunnskap om verden og sanse
opplevelsene skaper et mangfold av mentale 
re presentationer, eller indre bilder. Samtidigt over
setter vi automatisk disse sanseinntrykkene til en 
språklig historie. (…) Ordene kan ikke helt dekke 
eller berøre verden på samme måte som bilder, 
samtidig som bilder har bruk for ord." (ibid.).
Vibeke Skov, listaterapeutur og phd, vísir á, at 
tað at tekna myndir er ein samskiftisháttur, ið 
krevur, at nonverbali parturin av heilanum verður 
aktiverað ur, og at hesin parturin er knýttur at 
dul vitskuni (Skov, 2013, 2018). Ástøðiligi íblástur 
hennara er tað hjá kenda sálarsjúkulæknanum Carl 
Gustav Jung.

Jung meinti, at ein góð lívsgóðska m.a. er eitt úrslit 
av eini innaru samrøðu ella sambandið milllum 
tann til vitaða og rationella partin av psykuni – 
okkara vit og skil  ið hann nevndi "the ego" ella 

eg'ið og so tann ótilvitaða partin, dulvitskuna, ið 
hann kallaði "the self" ella sjálv'ið. Meðan til
vitskan, eg'ið, er upptikið av at tillaga seg sosiala 
um heimin, so er dulvitskan, sjálv'ið, sam bært 
Jung ikki bert merkt av fortrongdum inn skotum, 
kenslum og traumatiskum upplivingum, eins og 
Freud vísti á, men sjálv'ið rúmar eisini menniskjans 
sálar liga tilfeingið og óbrúktar menningar
møguleikar (ibid.).

Endamálið við listaterapi var sambært Jung at 
upp  byggja sambandið millum eg'ið og sjálv'ið, ið 
hann sá sum eina fortreyt fyri góða sálarheilsu 
og javnvág, og samráðingin millum innaru og 
ytru krøv var ein lívslong menning, ið Jung nevndi 
"individuationsprocessen" (ibid.). Jung meinti, 
at sjálv'ið kann geva seg til kennar í dreymum, 
myndum, ímyndum og kenslum. Tá vit skapa eitt
hvørt – eitt nú eina mynd – so er tað eg'ið, sum 
kemur í samband við sjálv'ið. Tað er orðleyst og 
ikki neyð turviliga rationelt ella logiskt. Sambært 
Vibeke Skov sæst ofta í listaterapi, at tann, ið 
teknar, gerst kløkkur ella bilsin av tí, hann/hon 
hevur skapt, tí:
"The process of opening up to the personal level 
of the unconscious in therapy, comes as a helpful 
surprise, as if it is emerging from the unconscious" 
(s. 9). 
Endamálið við listaterapi var, sambært Jung, at 
klienturin gjøgnum skapandi tilgongdina kann 
styrkja sambandið millum tilvitskuna og dul
vitskuna, og at hetta er ein týdningarmikil sam
røða, ið ríkar fatanina hjá klientinum av egnari 
støðu:
"Emotions are projected into the art work and 
the following therapeutic process organizes and 
regulates the emotions through language" (s. 3).
So statt var ikki bert talan um eina innaru sam
røðu, ið ríkar klientin, men eisini eina kensluliga 
for loysing ella katarsiska uppliving hjá klientinum 
gjøgnum listaterapeutisku gongdina. Hugtakið 
katarsis verður lýst nærri í næsta parti.

Ástøði um 
listaterapi
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MEGIN

Hóast bólkaviðgerð ikki er eins nógv útbreidd sum 
einstaklingaviðgerð, hevur viðgerð í bólki heilt ser
ligar eginleikar, um bólkurin hevur góðar treytir at 
virka undir.

VIRKNAÐURIN AV BÓLKAVIÐGERÐ
Tá talan er um broytingar í sálarfrøðiligari viðgerð, 
er tað ein heldur samansett gongd, og tað kann 
vera trupult at eyðmerkja ítøkiliga, hvat ger eina 
við gerð virkna. Tó so, so er semja millum gransk
arar á økinum, at sambandið millum klientin og 
við geran er av stórum týdningi (Wampold & Imel, 
2015). Onkuntíð verður skilt í millum ítøkiligar 
(spesi fikkar: t.d viðgerðarháttur) og almennar 
(nonspesifikkar: t.d. sambandið í millum klient 
og viðgera) faktorar, tá tosað verður um, hvat ger 
sam røðu viðgerð virkna (Jørgensen, 2018; Norcross 
& Lambert, 2011; Wampold & Imel, 2015). Her 
hevur gransking víst, at almennu faktorarnir í 
størri mun enn teir ítøkiligu eru viðvirkandi til 
góðar samrøðuviðgerðir.

Meiri nágreiniliga lýsa almennu faktorarnir tey við
ur skifti, ið eru til staðar tvørtur um ítøkiligar við
gerðar hættir, m.a. sínámillum álit, at viðgerin skilir 
og góðtekur klientin, góðvild, hiti og menniskja  ligt 
um hugsni (Norcross & Lambert, 2011).

Í tí, sum Jørgensen (2018) nevnir terapeutiska 
hug burðin, tosar hann um ein serligan máta at 
møta klientum uppá, har dentur m.a. verður lagdur 
á at møta klientunum út frá teirra fortreytum, 
at rúma klientunum við veruligum forvitni og 
áhuga og, á autentiskan hátt, bæði í tí sagda og 
ósagda, at brúka seg sjálvan í samrøðunum (ibid.). 
Í terapeutiska hugburðinum gera fleiri faktorar 
seg galdandi samstundis, og einstøku faktorarnir 
standa sjáldan einsamallir.

Av tí at fleiri fólk eru til staðar samstundis, 
er tera peutiska sambandið meiri samansett í 
bólkum: Eitt terapeutiskt samband er millum 
hvønn bólkaviðgera (ofta eru tveir) og hvønn 
bólka luttakara sær. Harafturat kemur sambandið 
ímillum bólkaluttakararnar og sambandið ímillum 
bólka luttakaran og bólkin sum heild. Av somu 
orsøk gevur ikki eins góða meining at tosa um 
tera peutiska sambandið í bólkinum, men hugt 
verður eftir savningarmegini í staðin.

Mynd 1 gevur eitt innlit í heldur fløkjasligu sam
bondini í bólkaviðgerð.

Mynd 1
Savningarmegin í bólkaviðgerð

Ástøði um 
bólkaviðgerð
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ELLIVU FAKTORARNIR Í BÓLKAVIÐGERÐ 
Í teirra verki um bólkaviðgerð nevna (Yalom & 
Leszcz, 2020) 11 faktorar, ið hava stóran týdning 
fyri virknaðin av bólkaviðgerðini. Hóast hesir verða 
um røddir sum sjálvstøðugir faktorar, eru teir síná
millum treytaðir: 1. At geva vón, 2. Universalisma, 
3. At geva vitan víðari, 4. Altruisma, 5. At taka 
upp aftur og rætta upplivingar við upp havs
familjuni, 6. At menna sosialiserandi førleikar, 
7. Imiterandi atferð, 8. Interpersonell læring, 9. 
Savningar megin í bólkinum, 10. Katarsis og 11. 
Eksistenti ellir faktorar. Vit meta hesar faktorar 
geva eitt gott innlit í bólkaterapeutiska arbeiðið, 
tó at eisini aðrir mátar eru at skilja bólka viðgerð 
uppá. Niðanfyri umrøða vit í stuttum, hvat 
faktorarnir merkja og leggja størsta dentin á teir 
faktorar, ið serliga hava verið við til at mynda 
bólka tilboðið hjá Títt Rúm, nevnliga universalisma, 
psyko edukatión og katarsis.

1. Universalisma
Universalisma í bólkaviðgerð snýr seg um upp
livingina av, at onnur kunnu hava tað eins og ein 
sjálvur. Ofta hava fólk eina kenslu av at vera einsa
møll í einari truplari støðu, og har kann bólkurin 
hava eina hjálpsama ávirkan við tað at fleiri við 
líknandi royndum sita í bólkinum (ibid.). Hetta 
kann stimbra ein opinleika og gera tað lættari 
at hugsa um egna støðu ella trupulleikarnar. At 
savnast um ein ávísan trupulleika ella eina ávísa 
støðu er nógv brúkt innan bólkaviðgerð, og kenna 
vit tað frá sorgarbólkum, ymsum bólkum fyri 
av varðandi, bólkum fyri børn, ið hava upplivað 
hjúna skilnað o.s.fr.  At kunna spegla sær í øðrum 
og at kenna seg aftur í øðrum er ein av virðismiklu 
royndunum, ið bólkaviðgerð kann hava við sær. 
Yalom lýsir tað soleiðis:
"In the therapy group, especially in the early 
stages, the disconfirmation of a client's feelings 
of uniqueness is a powerful source of relief. After 
hearing other members disclose concerns similar 
to their own, clients report feeling more in touch 
with the world and describe it as a 'welcome 
to the human race' experience. Simply put, the 

phenomenon finds expression in the cliché 'we're 
all in the same boat'" (s. 6).
Eitt eyðkenni fyri flestu ungu fólkini, ið leita upp 
til boð hjá Títt Rúm, er, at rústrupulleikarnir í 
familjuni hava verið truplir at seta orð á ella at 
tosa hart um. Tøgn og tabu hevur ofta eyðmerkt 
lívið hjá bólkaluttakarunum, og tí hjálpir tað 
teim um at hitta onnur í somu støðu. Upplivingin 
av universal ismu kann vera serliga hjálpsom fyri 
bólkar, ið eru samansettir av einstaklingum, hvørs 
trupul leikar hava verið merktir av tøgn og tabu 
(ibid.).

2. At geva vitan víðari (psykoedukatión)
Psykoedukatión merkir, at ein klientur fær undir
vísing í viðkomandi sálarfrøðiligum evnum sum 
partur av viðgerðini. Hetta er ein nógv nýttur inter
ventións háttur innan eitt nú kognitiva við gerð. 
Týdningurin av psykoedukatión, t.e. týdningurin 
av at bólkaluttakarar eisini fáa generella vitan um 
t.d. sálarheilsu ella ser liga vitan um tað, ið savnar 
bólkin, verður her tikin fram. Eisini kunnu tey fáa 
beinleiðis ráð frá bólkaviðgeranum og/ella hinum 
bólka luttakarunum. Yalom og Leszcz leggja í teirra 
arbeiði dent á, at vitanin og ráðini verða givin í 
sam starvi við klientin, heldur enn at klientarnir fáa 
boð um at gera so og so, ella at tey skulu fylgja 
eini ávísari leiðbeining.
Í lista terapeutiska tilboðnum varð til hvørja bólka
viðgerð veitt viðkomandi psykoedukatión, m.a. 
um, hvussu ein rústrupulleiki kann ávirka tey 
av varðandi, og hvørjar avbjóðingar hetta kann 
hava við sær. Endamálið við psykoedukatiónini 
var, at bólkaluttakarnir, gjøgnum vitan og økta 
til vitsku, fingu størri sjálvsinnlit og nýggjar 
atgerðarmøguleikar.
Sambært kanning hjá Lindgaard (2017) av líknandi 
bólka  tilboði hjá "Ung Revers" í Danmark mettu 
bólka  luttakarnir, at tað var sera hjálpsamt at fáa 
vitan um, hvørjar avbjóðingar, ið júst hesar um
støður við rúsbundnum foreldrum kunnu elva til, 
og harvið eisini økta vitan um, hvat ein kann gera 
fyri at betra um støðuna.

3. Savningarmegin í bólkinum
Í einstaklingaviðgerð er nógv gransking gjørd 
um týdningin av terapeutiska sambandinum, ið 
vísir seg at vera avgerandi fyri virknari viðgerð 
(Wampold & Imel, 2015). Sum nevnt omanfyri er 
tera peutiska sambandið meira samansett í bólkum 
enn í einstaklingaviðgerð, og av somu orsøk verður 
tosað um savningarmegina í bólkinum, ið ofta er 
ein treyt fyri, at aðrir faktorar kunnu virka. Yalom 
& Leszcz (2020) lýsa savningarmegina í bólkinum 
sum "the result of all the forces acting on all the 
members such that they remain in the group, 
or, more simply, the attractiveness of a group 
for its members" (s. 55). Savningarmegin snýr 
seg sostatt um tilknýtið hjá tí einkulta bólka
luttakaran um til bólkin sum heild.

4. At geva vón
At vera berari av vónini um, at trupulleikar kunnu 
batna, ella at fólk kunnu fáa tað betri, er ein av
gerandi leiklutur hjá viðgerum í øllum sløgum av 
sálar frøðiligum viðgerðum. Í bólkaviðgerð er um
ráðandi, at bólkaleiðarar eru tilvitaðir um, at vónin 
er sjónlig, longu áðrenn bólkurin byrjar, t.d. við 
fyrstu kunnandi samrøðu. Harafturat eru bólkar 
ofta saman settir av fólki, ið hava tað ymiskt við 
teirra trupul leikum, so tað at síggja og hoyra, at 
onkur hevur tað betri enn ein sjálvur, kann geva 
bólka luttakaranum eina vón um, at "soleiðis ber 
eisini til hjá mær at fáa tað".

5. Altruisma
Altruisma er eitt hugtak, ið vísir til ósjálvsøkni. 
Í bólka viðgerð verður tað brúkt fyri at vísa á, at 
um framt at njóta gott av samrøðu við aðrar lut
takarar og viðgerar, er ein lekjandi virknaður eisini 
sjálvur at kunna koma við íkasti, ið ger okkurt gott 
fyri onnur.

6.  At taka uppaftur og rætta 
upplivingar við upphavsfamiljuni

Summi, ið fara í bólkaviðgerð, koma við keðiligum 
upp livingum í upphavsfamiljuni. Í bólkaviðgerðini 
kann sam skiftið í bólkinum minna um samskifti 

við foreldur og systkin, og kann sostatt geva 
klientin um møguleika fyri nýggjum upplivingum, 
sum bólkaviðgerarnir kunnu vera við til at rætta, 
t.d. við at ávirka, hvussu trupulleikar ella ósemjur 
verða loystar innanhýsis í bólkinum.

7. At menna sosialiserandi førleikar
Eins og royndir við upphavsfamiljuni kunnu koma 
til sjóndar í bólkaviðgerð, kann ein bólkur verða 
nýtt ur til at menna sosialiserandi førleikar. Hetta 
kann verða gjørt beinleiðis, t.d. í bólkum fyri fólk 
við sosialum ótta, ið ynskja at menna sosialu før
leikarnar við eksponering, t.d. at fara til handils 
ella í veitslu, har nógv fólk eru. Bólkurin kann eisini 
ó beinleiðis vera við til at menna sosialiserandi før
leikar hjá luttakarunum, tí at bólkurin setir krøv um 
at vera saman á skipaðan hátt.

8. Imiterandi atferð
Imiterandi atferð í bólkaviðgerð merkir, at bólka
luttakarar hava hug at hyggja eftir hvørjum øðrum 
og lata seg fáa íblástur í mun til t.d. mátar at loysa 
trupul leikar uppá. Henda hermandi atferðin kann 
vera sera gagnlig hjá nýggjum bólkaluttakarum, 
ið t.d. kunnu fáa íblástur til, hvussu ein ávís støða 
ella trupul sosial sambond kunnu handfarast.  

9. Interpersonell læring
Øll sløg av sálarfrøðiligari viðgerð er interpersonell, 
bæði einstaklinga og bólkaviðgerð. Gjøgnum 
aftur  meldingar, refleksiónir og eygleiðing av sær 
sjálvum, gerast bólkaluttakararnir aloftast varugur 
við týðandi partar av teirra interpersonellu atferð, 
also atferðini, tá tey eru saman við øðrum. Á tann 
hátt fáa tey eisini innlit í atburðin hjá øðrum.

10. Katarsis
Orðið katarsis er grikskt og merkir "at reinsa". 
Tað hevur altíð havt ein stóran leiklut í ymiskum 
lekjandi prosessum, og verður í sálarfrøðiligari 
við gerð knýtt at tí at sleppa av við kenslur. Í bólka
viðgerð er hetta ofta ein týdningarmikil liður í at 
fáa tað betri kensluliga.
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11. Eksistentiellir faktorar
Við eksistentiellum faktorum meinar Yalom við tær 
treytir og tær tvístøður, ið hoyra til lívið í síni heild. 
Hetta kann m.a. vera, at lívið av og á er órættvíst 
og pínu  fult, og at ein sjálvur eigur ábyrgdina av 
egnum lívi, hóast onnur kunnu vegleiða og ráðgeva 
um truplar avgerðir osv. Eksistentiellu faktorarnir 
eru ein náttúrligur partur av bólkaviðgerðini, men 
tað krevur nakað av bólkaviðgeranum at verða 
til vitað/ur um teir, og hvat teir kunnu vera við til at 
broyta hjá tí einstaka bólkaluttakaranum.

YMISKU SJÓNARMIÐINI Í BÓLKINUM
Í stuttum er narrativ terapi sprottin úr sosial
konstruktionismu og er bygt á alla tíðina at hava 
eina virðiliga og ikki ákærandi tilgongd, ið setir 
menniskjað í miðdepilin sum serfrøðing í egnum 
lívi. Tilgongdin leggur dent á, at fólk ikki eru teirra 
trupulleikar, og gongur út frá, at fólk grund
leggjandi hava nógvar førleikar, ið ger tað møguligt 
at av marka, í hvussu stóran mun trupulleikarnir 
ávirka í lívinum (Morgan, 2000). Michael White 
er ein av upp havsfólkunum til narrativa terapi, 
ið m.a. byggir á tankan um, at vit menniskju liva 
og menna okkara lív gjøgnum søgur og brúka 
søgurnar til at skipa og skilja okkara royndir og 
upp livingar (Morgan, 2000; White, 2011). Vit eru 
aktiv í tulkingunum av tí, vit uppliva, og tað eru 
okkara persónligu søgur, sum avgera hvørjar av 
okkara livaðu royndum koma til sjóndar. Vit hava 
so statt nógvar ymiskar søgur um okkum sjálvi, 
og nakrar av søgunum koma at skara framúr og 
standa fyri øðrum, alternativum, søgum, ið eisini 
kunnu for teljast um okkum. Tá fólk hava okkurt at 
stríðast við, eru tað vanliga tær neiligu søgurnar 

um ein sjálvan, ið skara framúr, t.d. ”Eg fari aldrin 
at klára meg væl", "Eg eri ein vánaligur sonur/pápi/
vin maður", og narrativa terapiin snýr seg m.a. um 
at fáa eyga á aðrar søgur og soleiðis bjóða neiligu 
søgunum av (ibid.).

Innan narrativa terapi er tað "at vitna um" eisini 
nógv nýtt í samrøðum, har dentur verður lagdur 
á týdningin av at hava vitni í sínum egna lívi og 
at vera vitni í søgunum um lívið hjá øðrum – eisini 
sum ein máti at bjóða neiligu søgunum av, ið 
kunnu skara framúr hjá klientum. Í framhaldi av 
týdningin um av at hava og vera vitni koma hug
tøkini "outsiderwitness" og "insiderwitness", 
ið vísa til tað at vera vitni uttanífrá og innanífrá. 
Úrslit frá kanning hjá Rasmussen og Svarrer 
(Rasmussen & Svarrer) vísa, at luttakarar í bólka
viðgerð fyri etingarólag leggja stóran dent á bæði 
sjónar miðini, ella vitnini innanífrá (hinar bólka lut
takararnar) og uttanífrá (viðgerarnar). Tað serliga 
við sjónarmiðunum hjá vitnunum innanífrá er, at 
tey hava roynt líknandi støður sjálvi, kunnu lættari 
seta seg inn í støðurnar og ráðgeva um, hvussu 
ymsu støðurnar kunnu handfarast. Sjónar miðini 
hjá vitnunum uttanífrá eru faklig og grundað á fak
ligar royndir, men bólkaluttakararnir uppliva eisini 
tey sum hjálpsom.

Í mun til bólkaviðgerðina hjá Títt Rúm kunnu bólka
luttakararnir sigast vera vitni innanífrá, tí tær allar 
í stóran mun eru í somu støðu. Bólkaleiðararnir 
eru í størri mun vitni, ið koma uttanífrá og hava ein 
annan leiklut í bólkinum, t.d. við at leiða bólkin og 
standa fyri fakliga partinum.
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Annar av rithøvundunum (SOS) – starvast sum 
sálar frøðingur hjá Títt Rúm og luttók sum bólka
leiðari í listaterapeutiska tilboðnum. Fyri at tryggja 
ein størri objektivitet í kanningini av bólka við
gerðini, var tí neyðugt at fáa ein uttanveltaðan 
granskara (AHD) at standa fyri kanningini og 
ser liga interviewpartinum við bólkaluttakararnar 
og fyri viðgerð av úrslitunum. AHD kendi ikki til til
boðið ella bólkaluttakararnar, áðrenn interviewini 
vóru gjørd og er ikki tengd at Títt Rúm á nakran 
hátt.

Báðir rithøvundar løgdu til rættis kanningina og 
gjørdu spurningarnar til interviewguide'ina, ið 
varð skipað eftir 4 høvuðsøkjum: 1. Yvirskipaða 
upp livingin av at ganga í bólki, 2. Tað gagnliga/ikki 
gagn liga við psykoedukatión, 3. Tað gagn liga/ikki
gagn liga við tí listaterapeutiska og 4. Leik luturin 
hjá bólkaleiðarunum/almennu faktorarnir. Sam
røðurnar við bólkaluttakararnar vóru einstaklinga
interview, tí vit mettu, at tað fór at gera tað 
lætt ari hjá luttakarunum at tosa opið og erligt um, 
hvussu teirra uppliving av bólkinum hevði verið.

Tá bólkaluttakararnir vórðu spurdir, um teir vildu 
luttaka í kanningini, var dentur lagdur á, at teir 
eisini høvdu høvi at lýsa bólkaviðgerðina at
finningar samt, tvs. at teir eisini lýstu, hvat ið ikki 
hevði verið gagnligt og, um møguligt, komu við 
hug skotum til, hvat kundi verið gjørt øðrvísi ella 
betri.

Annar rithøvundurin (AHD) gjørdi øll interviewini 
við bólka luttakararnar, eftir at bólkatilboðið 
var lokið. Interviewini vórðu gjørd í juni 2021, 
og allar uttan 1 luttóku. Tað vil siga, at í alt 10 
ein staklinga interview vórðu gjørd, sum hendan 
kanningina er bygd á. Øll interviewini blivu tran
skriberað og greinað aftaná.

Báðir rithøvundarnir greinaðu samrøðurnar 
eftir leist inum hjá Kvale og Brinkmann: "Ad hoc 
teknikker i interviewanalyse" (Kvale & Brinkmann, 
2015). Hetta var gjørt við at leggja til merkis 
mynst ur og evni og við at flokka evni í bólkar og 
telja, hvussu ofta hesi evni komu til sjóndar í øllum 
10 interviewunum.

Rithøvundarnir greinaðu fyrst samrøðurnar hvør 
sær, og síðani var sama gjøgnumgongdin gjørd 
í felag. Tey evni, ið oftast komu til sjóndar hjá 
báðum rithøvundum, vóru mett sum gjøgnum
gangandi tema, og eru tey úrslit, ið verða borin 
fram í hesi frágreiðing.

Samrøðurnar við bólkaluttakararnar vórðu ano
nymi seraðar, og innsavnaða tilfarið varð analy
serað í trúnaði. Bandaðu samrøðurnar vórðu 
burtur beindar, eftir at tær vórðu liðugt greinaðar. 
Nøvnini, ið vera nýtt um informantarnar í komandi 
parti eru ikki teirra røttu nøvn, men eru broytt fyri 
at verja anonymitetin.

Mannagongd
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parturin tyktist hjálpa til at normalisera kenslur og 
tankar, ið bólkaluttakararnir høvdu, og til at skilja 
og lætta um skuldarkensluna av egnum máta at 
reagera uppá. Fokus flutti seg sostatt frá ein
staklinginum yvir á kontekstin við tað, at teirra 
at ferð varð tulkað í einum ávísum konteksti og ikki 
bara sum ein leysrivin atferð í einstaklinginum. 
Sagt á annan hátt: "tað er støðan, sum er orsøkin 
til, hvussu eg havi tað, og ikki eg". Sára lýsir tað 
soleiðis:

"ja, líkasum at man skilir betri, hví man er, sum 
man er, tá man fær sovorðni ting at vita, at 
sovorðið er vanligt, man følir seg ikki líka ... ehhh 
... óvanligan ella so".

Hjá Sáru tykist ein av hennara søgum vera, at hon 
følir seg "óvanliga", men psykoedukatiónin fær 
eina aðra søgu um ein annan máta at skilja seg 
sjálva fram. Sigrið fortelur, hvussu psykoedukativi 
parturin hevur hjálpt á henda hátt:

"Eg haldi, eg eri blivin meira sterk av tí, at eg 
havi verið her ... eg hugsi meir um tingini, tað er 
akkurát sum, eg havi bara livað í tí og góðtikið 
nógv ting, har eg dugi betur at seta grensur nú og 
sovorðið".

Søgur um hana sjálva sum "sterka" traðka í størri 
mun fram eftir at hava verið í bólki.
Nakrir av informantunum greiða frá, at tær hava 
gingið í bólki fyrr, har tey "bara hava tosað um 
hvussu tey hava tað", og hetta halda tær ikki 
gevur eins nógv og tað, at havi eitt evni hvørja 
ferð, tí evnini gera, at tær skilja seg sjálvan betri 
og fáa orð fyri tað orðleysa.

Psykoedukatión er ein av teim 11 faktorunum hjá 
Yalom og Leszcz, og sum áður nevnt leggja teir 
dent á, at psykoedukatiónin skal ganga fyri seg 
í sam starvi við klientin heldur enn at klientarnir 
skulu fylgja eini ávísari leiðbeining. Leggjast kann 
afturat, at tað hevur týdning, at bólkaleiðarar eru 
til vitaðar um, at rústrupulleikar ávirka familjur 

"MAN SKILIR BETRI, HVÍ MAN ER, 
SUM MAN ER"

Í listaterapeutiska tilboðnum varð, sum áður 
nevnt, til hvørja bólkaviðgerð veitt við komandi 
psyko edukatión við tí endamáli, at bólka
luttakarar nir gjøgnum vitan og økta tilvitsku fingu 
størri sjálvsinnlit og nýggjar atgerðarmøguleikar.

Í kanningini blivu allir bólkaluttakararnir spurdur 
um, hvussu tey høvdu upplivað hetta, og um tey 
hildu, at nakað skuldi broytast hesum viðvíkjandi.

Allir bólkaluttakararnir svaraðu, at psykoedukativi 

parturin av bólkatilboðnum hevði verið sera hjálp
samur og gevandi fyri tær. Dømi um evni, sum vóru 
tikin upp, var eitt nú tað, at taka nógva ábyrgd, og 
hvussu tøgnin um rústrupulleikan kann ávirka tey 
av varðandi.

Nakrir av informantunum lýstu, hvussu tað at 
tosa um hesi evni, hjálptu teimum at skilja egna 
at ferð betri og nevniliga tað, at byrja at tosa um 
tað trupla í staðin fyri at tiga, gav teimum orð fyri 
tí orð leysa. Fleiri teirra lýstu, hvussu tað var, eins 
og hendan nýggja vitanin gjørdi, at tær skiltu, at 
tað vóru ikki tær, men støðan, tær vóru í, ið gjørdi, 
at tær reageraðu, sum teir gjørdu. Psykoedukativi 

Úrslit 
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ymiskt, og at reaktiónshættir hjá familjulimunum 
eisini eru ymiskir og fjøltáttaðir. Tí finst eingin 
svar listi ella treytaleysur sannleiki um, hvussu 
familjur raktar av rústrupulleikan hava tað, men 
talan er bert um, hvussu tað møguliga er fyri 
summi, ið eru rakt av rústrupulleikum hjá einum 
foreldri ella báðum. Hetta hevur týdning, soleiðis 
at bólka luttakararnir hava møguleika at skapa 
sína egnu fatan av evnunum og taka tað til sín, ið 
hjálpir teimum og lata tað liggja, ið ikki hjálpir.

"NEYÐUGT AT SLEPPA KONTROLLINUM 
EINA LØTU"
Seks av teim 10 informantunum søgdu seg upp
liva tað gevandi at arbeiða listaterapeutiskt við at 
tekna og/ella skriva um tey evni, ið psyko eduka
tión in hevði snúð seg um.

Felags fyri 7 av kvinnunum er, at tær allar á 
ymiskan hátt søgdu, at fyri at fáa nakað burturúr 
tí at arbeiða kreativt, so var neyðugt at "sleppa 
kontroll inum eina løtu". Tær lýsa, at neyðugt var 
at loyva sær at spæla og eksperimentera eina 
løtu á pappír inum, fyri síðani at traðka inn í eina 
prosess ella eitt huglag, har tær hugsavnaðu seg, 
og brádliga kom eitthvørt tá fram á pappírið, ið var 
óvæntað. Berit sigur soleiðis:

"Man byrjaði bara, man visti ikki eingongd, hvat 
man ordiliga gjørdi, og tað prátaðu eg og tann 
eina um at wow, man visti ikki, also tað er ikki so 
at 'áh, eg fari at mála hetta', men man byrjar bara 
eitt sindur so, og so var tað ordiliga snedigt, hvat 
kom ... hvat kom út ella so, also man visti ikki av tí, 
at man kundi ... tí onkrar skrivaðu, og tær søgdu 

eisini bara soleiðis: 'wow, eg visti ikki eingongd av, 
at eg føldi hetta, fyrr enn tað kom á pappír".

Sjey av informantunum lýsa eisini, at tær gjørdust 
kløkkar av tí, sum kom á pappírið, og tað var eins 
og ein ótilvitað skapanarprosess. Sum Berit orðar 
seg:

"Onkuntíð blívur man eitt sindur kløkkur, tað 
blívur eitt sindur rørandi av at akkurát, hvussu 
man hevur tað, ja".

Hetta samsvarar væl við lýsingina av lista
terapeutiska ástøðinum. Har bleiv nevnt, at tað 
at tekna er ein samskiftisháttur, ið í størri mun 
aktiverar tann orðleysa partin av heilanum, og 
hesin parturin er knýttur at dulvitskuni. At tær 
verða bilsnar av tekningunum er í samsvar við 
hetta ástøðið, tí gongdin við at lata upp fyri dul
vitskuni kann skiljast sum orsøkin til, at tað, ein 
skapar, kemur óvæntað.

Sum nevnt var eitt av endamálunum við listaterapi, 
sambært Jung, at uppbyggja sambandið millum 
til vitaða og ótilvitaða partin av psykuni, og tað er 
tað, sum hendir, tá arbeitt verður kreativt. Hendan 
innara samrøðan millum tilvitskuna og dulvitskuna 
var sambært Jung týdningarmikil, og kundi ríka 
fatanina hjá klientinum av egnari støðu. Tað sam
svarar eisini við kreativu gongdina, ið kvinnur nar 
lýsa í interviewunum.

"MAN HUGSAR BARA WOW! 
VIT SITA ØLL INNI VIÐ NOKKSO 
NÓGVUM"

Nakrir av bólkaluttakarunum lýsa eina kenslu av 
sam bandi ella felagsskapskenslu, meðan tær sita 
og tekna. Malan sigur:

"Onkuntíð vissi eg ikki byrjaði beinanvegin, ella 
bara hugsaði meg um, tá eg var ferdig, so sótu 
øll í hvør sínum lagi og bara hugsavnaðu seg. Eg 
føldi altíð, at tað var ein vakur partur av tí … og 
summar tekningar mintu um hvørja aðra, og tað 
vísir bara, at man akkurát sum skilir hvønn annan".

At sita í felag og tekna gevur Maluni eina økta 
til vitsku um, at hon ikki er einsamøll um sítt stríð, 
men at hvør einstøk tekning er bert ein partur av 
einari størri heild. Berit sigur:

"Man situr og hugsar so nógv yvir sítt egna pappír 
alla tíð, og so hyggur man upp og sær, at allar 
hava teknað sítt egna, og man sær, at onkrar hava 
skrivað okkurt, og man hugsar bara WOW! Vit sita 
øll inni við nokkso nógvum".

Lýsingin hjá Yalom av universalismu gevur meining 
í mun til hetta, at tær kenna seg saman bundnar 
við tað, at allar uppliva sama stríðið og sam stundis 
skilja, at teirra uppliving er lík tí hjá hinum. Hetta 
tykist vera ein lekjandi  ella forloysandi upp living – 
at felags skapurin setur einstaklingsins upp livingar 
í eina størri heild.
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NIÐURSTØÐA 1

At arbeiða kreativt 
er kensluliga loysandi, 
men ikki hjá øllum

Fýra av informantunum søgdu, at tær upplivdu 
lista terapeutiska partin ov kravmiklan ella truplan. 
Tvær teirra hildu seg ikki duga nóg væl at tekna, 
og tær vóru eisini í iva um, hvat tað var, tær skuldi 
tekna ella skriva. Hinar báðar søgdu, at tær vóru 
ikki so glaðar fyri hendan partin av bólkinum, tí tað 
var krevjandi og "fór djúpt", hetta tí at tær í hesum 
arbeiði komu í samband við ymiskar kenslur, sum 
Berit lýsir her:

"Eg legði merki til tað í byrjanini, tá vit gjørdu tað, 
tá var tað ordiliga spennandi, og eg bleiv faktiskt 
ordiliga rørd, tí at tankarnir bara streyma, og man 
hugsar bara so nógv, men eg haldi, at tað er tí, at 
mær dámar ikki so nógv sovorðið kreativt, also eg 
eri meira faklig".

Sjey av kvinnunum nevna, at tað krevur meira av 
teimum at tekna enn at tosa, tí tær m.a. koma 
lættari í samband við sínar kenslur, og at tað 
aktiverar eitt djúpari lag í sinninum. Sára sigur 
soleiðis:

"Onkuntíð kann eg blíva eitt sindur syrgin og 
kedd, men tað er bara, tú veit, allar kenslurnar við 
babba".

Nakrar av kvinnunum nevna, at tað er hjálpsamt at 
skula seta orð á tekningina fyri bólkinum, eftir at 
hon er liðug, tí tá skilja tær samstundis betri sína 

egnu tekning. Her er tað aftur Sára:

"Man hugsar ikki um, hvat man teknar, fyrr 
enn man skal forklára tað aftaná, og tað eru 
sovornaðar kenslur, sum koma fram, sum man ikki 
visti, at man hevði".

Fleirtalið av kvinnunum nevna, at tað kennist sum 
ein lætti at koma av kenslur og tankar og fáa tað 
á pappír. Her gevur hugtakið katarsis, sum Yalom 
lýsir sum ein av teim 11 gagnligu faktorunum í 
bólka viðgerð, góða meining í mun til, hvussu Sára 
lýsir hesa gongdina:

"Og so er tað bara akkurát sum eg komi til eitt 
sovorðið at ... at eg bara skal hava alt út ígjøgnum 
hendurnar hjá mær, og tað følist ordiliga, eg fái 
sovorðið 'áhh' (andar lættað), hatta var bara 
akkurát tað, sum eg hevði brúk fyri at fáa út í 
dag".

Ein onnur kvinna lýsir hesa katarsisku gongdina 
sum at fáa "vektina av herðunum og niður á 
pappírið í staðin". At sita eftir við eina tekning lýsa 
nakrir av bólkaluttakarunum sum týdningarmikla 
skjal festing ella prógv uppá, hvussu tær hava tað, 
og hóast tað krevur meira av teimum, so gevur tað 
eisini meira, er fleirtalið av teimum, sum dámar at 
arbeiða listaterapeutiskt, samdar um.
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Samanumtikið tykist tað sum at listaterapi 
kann vera ein eins gevandi prosess, sum hon er 
krevjandi. Tað aktiverar djúpari og mangan ótil
vitað løg í sinninum, sum tær ikki vóru varugar við, 
fyrr enn tær sóu tað, ið tær høvdu teknað. Nakrar 
lýsa, at hetta heilt einfalt eisini er tí, at myndir siga 
meira enn orð. Men tað er týdningarmikið at hava í 
huga, at hesin hátturin at arbeiða terapeutiskt ikki 
er rættur ella hóskiligur fyri øll, tí sum interviewini 
vístu, so var tað bert 6 út av 10 bólkaluttakarum, 
sum søgdu seg dáma at arbeiða á hendan hátt.

"VIT KUNNU ROKSA OG VERA 
SERIØSAR"
Hyggur man eftir svarunum hjá bólkaluttararunum, 
er týðiligt, at bæði hinir luttakararnir og bólka
leiðararnir hava týdning fyri, hvussu tær uppliva 
bólkin og bólkaumhvørvið. 

Bjørg greiðir soleiðis frá um, hví hon heldur, at 
bólkurin hevur verið góður fyri hana:

"Eg haldi, tað hevur riggað ordiliga væl. Vit geva 
hvørjum øðrum pláss og akseptera fullkomiliga, 
hvør man er [...] og allar sleppa framat, og vit 
flenna nógv saman."

Víðari sigur hon:

"Eg føli eisini, at vit koma til bólk, og man blívur 
ikki dømdur, tú kann siga alt tað, tú følir og 
meiningar, og tað verður aksepterað, sjálvt um 
onkur annar kanska ikki er einigur, ja tað er tað 
eisini pláss til."

Fleiri teirra nevna eisini týdningin av, at tað er 
pláss til bæði tað álvarsama og tað "vanliga", ið 
hoyrir einum ungdómslívi til.

Bjørg sigur so:

“[...] og tað er ordiliga deiligt eisini, og vit tosa 
eisini um ting uttanfyri bólkin [...] til dømis arbeiði 
og sjeikar. .. (flennir) ... vinir."

Ró sigur, at "vit kunnu vera meira roksutar men 
eisini seriøsar", og Fríðunn heldur fram:

"Áðrenn vit byrja, práta vit bara ordiliga vanligt, 
akkurát sum hetta er einki (smírist), akkurát sum 
vin konur næstan, og tað er ordiliga hyggiligt, og 
eg haldi bara, at vit hava tað ordiliga gott saman."

Sam spælið í millum bólkaluttakararnar og bólka
leiðararnar er ein partur av interpersonellu 
læringini, ið kann fara fram í bólkaviðgerð. Hesa 
læring, ella interpersonellu royndir, ber til hjá 
teimum at taka við sær út í lívið og at brúka í 
øðrum støðum. Bjørg sigur soleiðis:

"Eg havi nokk brúkt tað [psykoedukatiónina] 
nokkso nógv í arbeiðinum, ja, eg arbeiði við fólki 
og sovorðið sum hetta her við at vera róligur [...] 
Men eisini at siga frá, at'ókey, nú taki eg hesa 
rolluna upp á meg, tí eg veit, eg havi vanliga hasa 
hjálpara rolluna, og nú fari eg so og verði tann, sum 
sigur frá og er sterkur.'"

Tað er sostatt týðiligt í útsagnunum hjá bólka
luttakarunum, at tær hava tað gott saman í bólk
inum, og savningarmegin tykist vera sterk í millum 
bólka luttakararnar. Bólkurin tykist hava eina 
rúm lig heit, har tað eisini er pláss fyri, ið annars 
upp tekur ung fólk í hesum aldrinum, also ber eisini 
til at tosa um “livaða lívið” hjá sær sjálvum og 
øðrum. Í bólkaviðgerð kann júst hetta viga upp í 
móti tí álvarsama, t.e. at hava foreldur við rús
trupulleikum.

"TAÐ ER OPINLEIKI OG TRYGGLEIKI OG 
EITT SOVORÐIÐ FRIÐSKJÓLAKTIKT"
Seks av luttakarunum nevna tryggleika, tá tær 
verða spurdar um, hvussu tær hava havt tað í 
bólkinum. Ró sigur soleiðis:

"Eg havi følt meg ordiliga tryggan, havt tað 
ordiliga gott, og eg havi tað ordiliga gott, tá eg 
eri her [...] Tað er opinleiki og tryggleiki og ja, eitt 
sovorðið friðskjól-aktikt".

Røskva tekur undir við Ró: 

"Tað hevur verið uppá onkran máta eitt sovorðið 
trygdarnet, eg veit ikki ordiliga, also sovorðnir 
persónar, sum bara akkurát vita ella skilja eina 
støðu, sum kanska eingin annar ger. [...] Vit hava 
fingið eitt sovorðið spesielt samband við hvørja 
aðra".

Bólkaumhvørvið er merkt av tryggleika, ið ger, at 
tær kenna seg sínámillum virdar, og tær kenna, at 
tað er pláss fyri tí, ið tær hava tørv á at taka upp 
ella tosa. Orð sum "trygdarnet" og "friðskjól" eru 
sterkar myndir, ið lýsa teirra uppliving av tí, sum 
bólkurin hevur av týdningi fyri tær.

Tryggleiki í bólkaviðgerð er grundleggjandi fyri, at 
ein bólkur er gagnligur ella hjálpsamur fyri hvønn 
einstakan luttakara, og ger tað møguligt hjá bólka
luttakarunum at tosa um tað, sum er trupult hjá 
teimum. Tryggleiki er kanska serliga umráðandi 
eisini, tá ungdómar verða savnaðir í bólkaviðgerð, 
tí ungdóms tíðin í sjálvum sær eisini kann kennast 
sum ótrygg og krevjandi (Gjesvik et al., 2018). 

Spurdar um, hvat tað er, sum skapar tryggleika í 
bólkinum, eru tað fleiri, ið vísa á týdningin av, at 
bólka leiðararnir við bólkabyrjan leggja dent á, at 
øll hava tagnarskyldu, og tað er neyðugt at virða 
hesa tagnar skyldu – serliga tí sannlíkindini eru stór 
fyri, at tær hitta hvørja aðra ella bólkaleiðararnar 
uttan fyri Títt Rúm. Eisini halda tær tað vera 
týdning mikið, at bólkurin hevur sama form, so
leiðis at man ger á leið tað sama hvørja ferð, tí hesi 
ritual eru eisini tryggleikaskapandi. 

Ró tekur fram týdningin av loyaliteti, erligheit ella 
opin leika hjá bólkaluttakarunum:

"Tær, sum eru í bólkinum, hava víst ein serligan 
loyalitet. Fólk eru erlig, og at virkuliga also ... tað 
kemur frá hjartanum, tá tey tosa".

Tað verður eisini lýst, at opinleiki “smittar”, tvs. 

at tá ein luttakari torir at vera opin og erligur, so 
smittar tað av á hinar og økir um opinleikan sum 
heild í bólkinum.

Røskva: "Vit lurtaðu ordiliga væl eftir hvørjum 
øðrum, og allar vóru faktiskt øgiliga opnar og sár-
bærar um sína støðu, og so smittar tað eisini av 
uppá ein".

Samanumtikið tykist greitt, at fyri at fáa ein bólk 
at virka væl, er neyðugt hjá bólkaleiðarum at 
leggja dent á tagnarskyldu, og at bólkurin hevur 
ein greiðan form og nøkur ritual. Í einum smá
sam felagi sum tí føroyska kann hugsast, at júst 
tagnar skyldan hjá øllum í bólkinum hevur størri 
týdning fyri tryggleikakensluna, tí tað er truplari 
at tora at fara í bólk í einum lítlum samfelagi har 
"øll kenna øll", og har tú ikki veitst frammanundan, 
um tú kemur í bólk saman við einum nábúgva ella 
floks felaga. Samanumtikið kann eisini sigast, at 
tað er ikki givið, at opinleikin gerst stórur í einum 
bólki, tí hetta er í stóran mun tengt at, hvussu 
opnir lut takararnir velja at vera. Tískil kann opin
leikin "smitta" í einum bólki, og helst kann tann 
øvugti atburðurin eisini "smitta" í einum bólki og 
gera hann afturlatnan og ótryggari.

"VIT HAVA EITT FELAGS TING, SUM IKKI 
ER VANLIGT FYRI NÓGV ONNUR"
At kenna seg aftur í støðuni hjá øðrum, ella 
universal isma, er eitt gjøgnumgangandi evni í 
inter viewunum við bólkaluttakararnar.

"Vit hava eitt felags ting, sum bara ikki er vanligt 
fyri nógv onnur ... og tí eru vit kanska eisini eitt 
sindur meira sárbærar, men at vit geva pláss til 
tað, tað haldi eg er ordiliga gott. Vit skilja, vissi 
man ikki sigur so nógv tað eina kvøldið ella eitt 
ella annað. [...] Man skilir betri, hví man kanska 
reagerar, sum man ger."

Fyri Bjørg, sum eigur útsøgnina omanfyri, gevur 
tað bólkaluttakarunum ein betri fatan av hvørjum 
øðrum og einum sjálvum, tá man kennir til, hvussu 
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tað at hava rúsbundin foreldur kann ávirka.

Fyri Fríðunn er tað, at hinir bólkaluttakararnir hava 
upplivað nærum tað sama sum hon sjálv, sum ger 
viðgerðina góða:

"Tað er tað, sum eg haldi vera so gott við bólki í 
staðin fyri vissi man bara kanska tosaði við ein 
psykolog, eisini tí at tey kunnu ikki relatera upp á 
sama máta, og tú kann ikki fáa tað sama burturúr, 
sum tú kann her also, tí tú situr í einum bólki av 
gentum, sum allar hava prøvað tað sama sum tú."

Kenslan av einum serligum felagsskapi, at kenna 
seg aftur í søgunum hjá hinum, og at hini kenna 
seg aftur í søgunum hjá einum sjálvum tykist 
vera umráðandi fyri bólkaluttakararnar, og tað 
ger m.a., at tær skilja seg sjálvar og hinar betri. 
Økta fatanin og tilvitskan er m.a. við virkandi til, 
at bólka luttakararnir ikki kenna seg einsa mallar 
í teimum støðum, ið kunnu vera truplar. Harum
framt er tað við til at "vanliggera" trupul leikan 
og til at av tabuisera hann, tí tær fáa høvi at tosa 
við onnur ung, sum kenna til teirra støðu, hóast 
støður nar sjálvsagt kunnu vera sera ymiskar. Her 
eru tað serliga vitnini innanífrá, ið hava týdning, tí 
tær kenna – á ein annan hátt enn bólka leiðararnir 
– til truplu støðurnar. Tær kunnu eisini vera við 
til at geva eina vón um, at støður kunnu batna, 
og at tær kunnu fáa tað betri, enn tær hava tað 
í teimum løtunum, har tað er trupult at hava rús
bundin foreldur.

"TÆR LURTA, OG TÆR SPYRJA 
EISINI ORDILIGA NÓGV"
Tað tykist vera umráðandi, at bólkaluttakararnir 
merkja, at bólkaleiðararnir lurta og vísa umsorgan. 
Tað ósagda hevur eisini týdning fyri onkran teirra, 
tí tær tulka andlitsbrá og kropsmál hjá bólka
leiðarunum.

Fleiri útsagnir eru um at lurta og at seta røttu 
spurningarnar:

Ró: "Hvørja ferð vit taka eina rundu, og tað er ein, 
sum tosar, so havi eg følt, at tær virkuliga lurta og 
vísa umsorgan og tað sama við teimum í bólkinum, 
allar eru ordiliga opnar."

Joan: "Tær eru so øgiliga fittar, og tær síggja 
eisini, vissi tað er, at man stríðist, og tær kanska 
spyrja onkrar spurningar, sum man kanska ‘áhh, 
hatta var faktiskt tað ella svarið upp á tað, sum 
eg var kedd av'."

Fríðunn: "Eg haldi tær duga ræðuliga væl, tá tú 
forklárar, vissi tú kanska ikki eingongd hevur ser-
liga nógv at siga um, hvat er hent síðani seinast, 
ha? So haldi eg, tær duga ræðuliga væl at spyrja 
aðrar spurningar, sum kanska... so kemur tú 
sjálvur í tankar um 'á ja ok, hatta var kanska eitt 
sindur stórt ting, sum hendi har'. Also vissi tú 
sigur, at 'eg havi ikki ordiliga nakað at siga', so 
finna tær altíð okkurt at spyrja um allíkavæl og 
eisini ... og eisini vissi tú hevur ordiliga nógv at 
tosa um, so duga tær eisini ordiliga væl at spyrja 
inn til, ja."

"Tær lurta øgiliga væl, men so spyrja tær eisini 
sovorðnar spurningar, sum kunnu gott prika eitt 
sindur inn til."

Tað ósagda verður eisini nevnt:

Ró: "Eg haldi, tað er bara okkurt við andlitinum 
og, akkurát sum, tær lena seg og hyggja og nikka, 
og onkur ger akkurát sum eitt sindur sovorðið 
andlits útrykk, akkurát sum eitt sovorðið 'eg skilji 
ordiliga væl, hvat tú meinar, og eg kenni so væl til 
tað' og ja ..."

Samansetingin av fleiri ymiskum faktorum er týði
lig í útsøgnini hjá Sigrið, tá hon verður spurd um, 
hvat bólkaleiðararnir gera, sum er hjálpsamt fyri 
hana:

"Hetta er eitt ræðuliga deiligt stað at koma inn 
til, og tað er eisini deiligt, at man veit, at tað er so 

niðri á jørðini, og tær eru ræðuliga fittar, og tær 
eru deiliga niðri á jørðini sjálvar ... ehm ... og eisini 
tað, at rutinan er nokkso líka, ella so hevur tað 
virkað sum, ella tað hevur tað verið faktiskt eh ..."

Sigrið tosar um fysisku rammurnar, um bólka
leiðararnar, og hvussu bólkurin verður skipaður – 
alt sum hon metir sum hjálpsamt fyri hana. 

Eisini Joan nevnir fleiri ymiskar faktorar, tá hon 
verður spurd um bólkaleiðararnar:

"Á ja tær eru ordiliga fittar, og taka væl í móti og 
tær tosa ja, taka væl ímóti okkum, ja. Tær lurta, 
og tær spyrja eisini ordiliga nógv."

Eisini fyri bólkaleiðararnar verður dentur lagdur á 
týdningin av "tí vanliga". Bjørg sigur:

"Tær [bólkaleiðararnir] eru so glaðar, haldi eg, og 
tær eru so innbjóðandi og ja, og tá vit koma fyrst 
inn, so er akkurát ikki sum sovorðið, sita bara og 
bíða at tosa um, hvussu vit hava tað, vit práta um 

alt møguligt og flenna og vit hava havt mega ofta 
látur krampar og ja."

Tað, sum helst er gjøgnumgangandi fyri tað, ið 
bólka luttakararnir eyðmerkja sum hjálpsamt, 
at bólka leiðararnir gera, er, at tað er trupult hjá 
teimum at siga nágreiniliga, hvat tær gera, og 
hvussu tær gera tað. Tað tykist vera ein bland
ingur av fleiri ymiskum faktorum, ið gera seg 
galdandi, og sum bólkaleiðararnir gera sam
stundis: t.d. at "virkuliga lurta", "vísa umsorgan", 
"spyrja sovorðnar spurningar, sum kunnu gott 
prika eitt sindur inn til", at "lena seg, hyggja og 
nikka". Hetta verður alt nevnt sum hjálpsamt, og 
er í góðum samsvari við almennu (nonspesifikku) 
faktorar nar, ið kunnu vera truplir at skilja frá 
hvørjum øðrum, og sum fleiri granskarar hava víst 
á, ger viðgerð virkna. Tað, sum bólkaluttakararnir 
eyð merkja, kann umsetast til empati, rættstundis 
at seta relevantar spurningar, at lurta aktivt osv. 
Alt, sum samanlagt liggur í terapeutiska hug
burð inum, og sum ger bólkin virknan, tá tað er til 
staðar.
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Í interviewunum við bólkaluttakararnar kemur 
fram, at tað er ymiskt, sum tær hvør sær taka við 
sær heim, tá bólkurin er liðugur. Onkur leggur dent 
á, hvussu tað at vera vitni til framstig, sum ein 
annar bólka luttakari ger, er hugkveikjandi. Bjørg 
hevur fokus á ta læring, hon hevur fingið frá hinum 
kvinnunum, og at hon hevur verið hugtikin av 
teimum stigum, tær hava tikið í bólkatíðini:

"Eg havi lært ræðuliga nógv frá gentunum, sum 
hava tosað ræðuliga sterkt til mín, at 'veitst hvat, 
vissi tú eisini hevur barst við tað, so kann eg eisini 
gott!' Also líka sum at nógvar hava tikið ræðuliga 
nógv stig, síðani at tær hava gingið í bólki, tað 
haldi eg er ræðuliga flott ... Eg dugi ordiliga at 
síggja tað at ja ... Mega flott av teimum, ja."

At hoyra, hvussu onnur handfara trupulleikar av 
rús bundnum foreldrum kann geva íblástur til fleiri 
mátar at handfara truplar støður uppá, og er 
sam stundis eitt dømi um tað, sum Yalom & Leczsz 
kalla "imiterandi atferð". Fyri Røskvu gav tað henni 
íblástur til at handfara hennara angist: 

"... tá hjálpir tað eisini at hoyra, at tað eisini eru 
onnur ung, sum stríðast, sum man kann tosa ella 
relatera ella siga, at hetta hjálpti fyri meg, tá eg 
geri tað, so ger tað betri uppá mína angist ..."

Malan tosar eisini um tann íblásturin, hon hevur 
fingið frá hinum bólkaluttakarunum:

"Man sær bara, hvussu sterk onnur fólk eru, og eg 
havi verið nokkso afturhaldandi, og tað er nokkso 
deiligt at hoyra hini, og hvussu tey takkla støður 
og sovorðið, og so royni eg eisini at prøva tað ella 
so ... vissi eg helt, at hatta var ordiliga gott, sum 
hon segði, so prøvi eg eisini tað ella so ..."

Hetta er ein eginleiki, sum bólkaviðgerð hevur fram 
um ein staklingaviðgerð, tí tá er samrøðan vanliga 
bert millum viðgeran og klientin. Hetta verður eisini 
tikið upp av onkrum bólkaluttakarum.

Sigrið sigur soleiðis um munin millum einstaklinga 
og bólkaviðgerð:

"Eg snakki sjálv ikki so ræðuliga nógv við vinkonur 
og sovorðið, so eg haldi, at tað er fínt, at man...
ella tað er nemmari at snakka í bólkum, haldi eg. 
Kanska tað at man hoyrir onnur, at tey eru í somu 
støðu sum ein, í mun til, tá man snakkar við ein 
sálarfrøðing sjálvur."

Samanumtikið eru hesar útsagnir dømi um, at 
hjálp samu faktorarnir í bólkaviðgerð (mynd 1) 
eru virknir samstundis – á ymiskan hátt – fyri 
hvønn luttakara. Hetta vísir dynamisku gongdina 
í einum bólki, har upplivingin bæði er intra og 
inter personell samstundis. Tí kann hugsast, at 
tá ein bólkur er tryggur og virkar væl, so eru 
menningar og broytingarmøguleikarnir størri fyri 
hvønn einstakan, tí har eru fleiri bólkaluttakarar 
og bólka leiðarar at læra og menna seg saman við í 
mun til einstaklingaviðgerð.

NIÐURSTØÐA 2

Dynamisk læring
í fleiri løgum
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Samanumtøka 
av úrslitum 
og niðurstøður

Samanborið við einstaklingaviðgerð er bólka
viðgerð ein kostnaðar og tíðareffektivur við
gerðar háttur. Bólkar geva fólki ein serligan møgu
leika fyri at viðgera trupul evni og truplar støður 
saman við øðrum, ið hava royndir við sama slag 
av trupul leika. Serliga tá bólkurin riggar væl, sum 
tað var í hesari kanningini, eru góðar royndir at 
heinta hjá bólkaluttakarunum, m.a. við íblástri til 
at megna truplar støður í lívinum. Sam stundis er 
ikki givið, at neyðugi tryggleikin er í øllum bólkum, 
tí sum úrslitini eisini vísa, so er bólka viðgerð ein 
kom plekst samansett prosess, ið ikki altíð ber til 
at hava tamarhald á. Onkuntíð eru til vildarligir 
faktorar, so sum hvussu væl persónar hóska 
saman ella ein trupul bólkamentan, sum kann 
gera, at bólkurin ikki riggar eins væl fyri bólka
luttakararnar. 

Sambært 6 av bólkaluttakarunum í hesi kanning, 
er lista terapeutiski parturin ein gevandi máti 
at arbeiða við kenslulívi uppá, men tað er eisini 
týðiligt, at tað er ikki fyri øll, m.a. tær, sum ikki 
halda seg duga tað kreativa, ella tær, ið kenna, 
at kenslurnar koma ov tætt uppá við tí kreativa 
partinum. 

Tryggleiki og opinleiki eru lyklaorð fyri tær ungu 
kvinnurnar, og serliga tagnarskyldan verður 
nevnd sum ein umráðandi partur av hesum trygg
leika. Tær tykjast virðismeta, at tað er pláss 
til at tosa um "livaða lívið", sum í hesum føri er 
ungdóms lívið við tí, tað inniheldur. Bæði hinir 
bólka luttakararnir og leiðararnir sýnast hava ein 

um ráðandi leiklut í, hvussu væl bólkurin riggar: 
Serligi felagsskapurin millum bólkaluttakararnar er 
týdningar mikil, eins og terapeutiski hugburðurin 
hevur ávirkan á ágóðan av bólkinum. Formurin og 
ritualini í bólkaviðgerðini hava eisini týdning, og 
hesin parturin krevur bæði fakligar refleksiónir 
og góða fyrireiking. Tí snýr tað seg ikki bara um 
at seta fólk saman, men at gera sær greitt, hvat 
fakliga endamálið er við bólkinum, hvussu tað 
skal røkkast, og harumframt at fyrireika bólka
luttakararnar væl uppá at byrja í bólkinum.

Av tí at sosiala lívið aloftast er snúningsdepilin hjá 
ungum fólki, har tey gera sær royndir við ymiskum 
sosialum leiklutum, meta vit, at bólkatilboð til ung 
gevur serligar møguleikar hjá ungum at menna 
seg – saman við javnaldrum. Tí kunnu bólkatilboð 
til ung fólk í ávísum truplum støðum vera serliga 
við komandi. Góðar royndir við bólki, bæði intra 
og inter personelt, kunnu geva teimum ungu eina 
kenslu av, at tey megna onnur ting í lívinum, um
framt at kunnu fáa eina kenslu av at vera vanlig, 
tá tey eru vitni til søgurnar hjá hinum ungu í bólk
inum, tí tær minna um teirra egnu søgur.

Samanumtikið meta vit, at kreativir bólkar hava 
sínar dygdir og ágóðar, og eru eitt viðkomandi 
íkast til at bøta um sálarheilsuligar avbjóðingar í 
dag. Serliga felagsskapurin, ið verður til, tá bólkar 
rigga væl, halda vit vera eitt týdningarmikið 
ískoyti til einstaklingaviðgerðina, ið er tann mest 
út breidda í Føroyum, og sum eisini hevur sínar av
markingar. 
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