
Gallup-kanning 2004: Børnini eru felags 

Javnstøða: Bæði kynini eru røsk at vera saman við børnunum, men tá tað snýr seg um 

læknan, foreldrafundir og líknandi, so glíður maðurin spakuliga í bakgrundina. Økt 
barnsburðarfarloyvi hjá mannfólki ger tey merira tilvitað um børnini. 

Børnini eru ábyrgdin hjá bæði kvinnuni og manninum. Hetta er eitt av økjunum, har 

javnstøðan er størst. 63% av teimum, sum hava børn, siga, at tað er eins nógv kvinnan 

og maðurin, sum er saman við børnunum.  

 

Annars eru í 31 % av førinum, at tað er mest kvinnan ella bert kvinnan, sum er saman 

við børnunum meðan sama tal fyri mannin einans er 2 %.  

 

Nakað av frágreiðingini til høga talið av kvinnum eru sjálvandi einligar mammur, men 

tað er verri enn so ein triðingur av børnunum, sum vaksa upp við einligum mammum. 

 

Tað løgna er eisini, at hjá 2% er ongin saman við børnunum. Eru hetta hálvvaksin ella 

vaksin børn? Eru hetta børn á stovni?  

 

Tað er íð hvussu er undarligt at ongin er saman við hesum børnunum. Tað sum kanska 

eisini undrar er, at ongin hevur svarað, at tað eru »onnur« sum nýta tíð saman við 

børnunum – hetta kundi verið omman, abbin, systkin, húshjálp og onnur.  

 

Harafturímóti eru tað 2 % av fólki, sum ikki vita, hvør er saman við børnunum. Tað 

kanska eitt sindur stuttliga er, at tað einans eru menn, sum hava svarað »veit ikki«. 

Sum heild kann sigast, at kvinnan og maðurin eru rímuliga samd um, hvør er saman við 

børnunum. 

 

 

Ósemja 

Øðrvísi er, tá ið talan er um foreldrafundir, læknavitjanir o.t., tá eru foreldrini rættiliga 

ósamd um, hvør tað er, sum er við børnunum. 

 

Stórur partur av kvinnunum ávíðkavist ein triðingur til foreldrafundir og ein fjórðingur til 

læknavitjanir vilja vera við, at tað einans eru tær, sum taka sær av hesum, meðan 

mennirnir halda uppá, at tað kanska er mest kvinnan, men ikki bert kvinnan. 

 

Tað stuttliga í kanningini er eisini, at maðurin í nógv størri mun heldur (54%), at teir 

fara eins nógv til foreldrafundir, ítrótt og tílíkt við børnunum sum kvinnan. Einans 43% 

av kvinnunum halda, at hetta er javnt býtt, meðan tær í nógv størri mun vilja tilskriva 

sær alla ábyrgdina av hesum (23%). 

 

 

Sjálvstøðug børn 

Annars kann sigast, at býtið er nógv javnari, tá talan er um at koyra børnini til ítrótt, 

tónleik o.t. tá er í flestu førum bæði, sum taka sær eins nógv av hesum (42%) meðan 

tað er hjá knappum fjórðingi av børnunum er kvinnan mótvegis 13 % at tað er maðurin.  

 

Tað skal eisini leggjast afturat, at hjá einum fimtingi av børnunum er ongin sum koyrir 

børnini til ítrótt. Hetta kann sjálvandi skyldast, at børnini eru so lítil, at tey ikki ganga til 

nakað, at tey eru nóg vaksin til at fara sjálvi og so eru nøkur sum ikki ganga til nakað 

frítíðarítriv. 

 

Tað eru sjálvandi eisini foreldur, sum ikki hava bil at koyra síni børn við, onnur búgva 

eisini tætt við frítíðaritrivið, soleiðis at tað ikki er neyðugt at koyra til venjingar.  

 



Mennirnir eru eisini rættiliga væl við, hvat skúlatingum umræður. Eins og at koyra 

børnini til frítíðaritriv, so eru í 42% av heimunum at bæði foreldrini hjálpa børnunum við 

skúlatingunum. Síðani eru kvinnurnar eitt sindur raskari enn mennirnir at hjálpa sínum 

børnum hetta er 23% mótvegis 10%.  

 

Leggjast skal eisini merki til, at tað eru heili 21%, sum svara ongin.  

 

Partur av frágreiðingini er, at tað eru fleiri, sum klára seg sjálvi og tískil ikki vilja at 

foreldrini leggja seg út í skúlatingini. Tey børn, sum ikki eru í skúlaaldri, skulu eisini 

teljast við í teimum 21 %. 

 

 

Barnsburðarfarloyvi 

Í Føroyum eins og fleiri av grannalondunum er tað so, at tað serliga er kvinnan, sum 

tekur farloyvi í sambandi við barnsburð. Tað sæst kortini ein broyting við at fleiri menn 

taka farloyvi, men hetta er munandi styttri enn farloyvi kvinnurnar.  

 

Ísland er higartil einasta landið í heiminum, sum beinleiðis hevur tillutað pápum eina 

farloyviskvotu á 3 mánaðir, sum ikki kann flytast til mammuna aftur.  

 

Tað eru einans trý ár gingin síðani hetta kom í gildi, men tað eru uppáhald um, at hetta 

er við til at ávirka, hvussu arbeiðsuppgávurnar verða býttar, tá tað snýr seg um børnini.  

 

Í løtuni eru tey í ferð við at kanna, um hetta hevur viðført, at pápar í størri mun taka 

sær av eitt nú lækna og tannlæknavitjanum umframt foreldrafundum, bara fyri at nevna 

nøkur dømi. 

 

Hetta verður mett fara at verða ein av síðuárinunum av farloyvinum, tí pápar sleppa 

einsamallir at taka sær av barninum í nakrar mánaðir, tí fellur tað møguliga meir 

nattúrligt at taka sær av lækna og tannlæknavitjanum. 

 

 

Bæði ella kvinnan 

Sum tað sæst aftur í føroysku kanningini, so er tað ein triðingur sum siga, at tað eru 

bæði sum taka sær av lækna og tannlækna vitjanum hjá børnunum. Knapt helvtin siga, 

at bæði taka sær av foreldrafundum og 42 % siga at bæði taka sær eins nógv av at 

koyra børn í skúla, til ítrótt og tílíkt. 

 

Eru tað ikki bæði sum hava uppgávuna við børnunum, so er tað í høvuðsheitum kvinnan 

sum tekur sær av teimum. 

 

Tað er í fleiri Norðurlondum soleiðis, at kvinnan tekur sær lutfalsliga meir av børnunum 

enn mennirnir, men rákið er, at fleiri og fleiri menn taka farloyvi og nýta meir tíð saman 

við børnunum.  

 

Hinvegin, so vísa kanningar úr Danmark, at tá ið pør eru barnleys nýtir kvinnan umleið 

50 minuttir meir til húsligt arbeiði um dagin enn maðurin. Eftir barnsburð nýtir hon ein 

tíma og 40 minuttir meir um dagin enn maðurin til húsarhaldsarbeiðið. Hetta svarar til 4 

tímar og 20 minuttir um dagin  

 

Rákið hevur verið, at maðurin nýtir alsamt meir tíð til húsarhaldsarbeiðið og kvinnan 

arbeiðir meir úti, men sambært hagtølunum hómast ein støðgur í hesi gongdini. Kortini 

kann økta barnsburðar farloyvið hjá monnum helst fáa gongd aftur í hesa menning. 

Kvalitativar kanningar vísa kortini framvegis, at menn arbeiða meir úti og kvinnan er 

meir heima saman við børnunum. 

 

Í Føroyum eru ikki gjørdar kanningar enn av, hvussu fólk nýta tíðina. Annars eru nógv 



lond, sum nýta sonevndar dagbøkur, har fólkini í einum húsarhaldi í eitt tíðarskeið 

skrivar niður, hvussu tíðin verður nýtt. 
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