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1. Fororð
Í 2015 byrjaðu samráðingar millum Barnabata, Mary Fonden og Red Barnet. Evnið fyri
samráðingunum var at gera samstarvsavtalu um átakið hjá Mary Fonden og Red Barnet,
Fri For Mobberi. Samráðingarnar bóru á mál, og eftir drúgvar og spennandi fyrireikingar
hava børn á føroyskum dagstovnum í dag møguleika at taka lut í hesi verkætlan. Alt tilfar
er týtt og tillagað føroysk viðurskifti og føroyska heitið á verkætlanini, sum er eitt átak móti
happing, er Betri vinir.
Ein fylgiverkætlan er knýtt at Betri vinum, og hevur til endamáls at skjalprógva og meta
um úrslitini av verkætlanini, um til dømis hvørja ávirkan átakið hevur á happing og
handfaring av happing.
Ein hópur av vísindaligum kanningum hava víst á álvarsomu avleiðingarnar, ið happing
elvur til, og samstundis hava hesar kanningar greitt víst á týdningin og tørvin á
fyribyrgjandi arbeiði.
Seinastu árini hevur vísindin roynt at kanna hvat eitt úrslitagott ástøði og ein góður
arbeiðsháttur er, tá talan er um at fyribyrgja happing.
Nýggjari gransking hevur flutt seg frá at savna seg um einstaklingin, til heldur at hyggja at
barnahópinum ið síni heild, og soleiðis verður happing mett sum eitt bólkafyribrigdi, ið ikki
handlar um “ónd børn” men um “ónd mynstur”.
Nógvar av hesum kanningum hava serliga hugt at átøkum ímóti happing innan skúlagátt,
meðan fáar kanningar hava hugt nærri at átøkum stílað til børn undir skúlaaldur.
Betri vinir tekur støði í júst hesum umhvørvinum, tá amboðið millum annað savnar seg um
at skapa felagsskapir, ið fevna um øll børnini, og at gera børn, sum eru áskoðarar til
happing, meira virkin í at steðga happingini. Samstundis er Betri vinir eitt skjótt og
fyribyrgjandi átak, ið kann nýtast til børn heilt niður til 0-9 ára gomul.
Desember 2018
Djóni J. Eidesgaard
Aðalskrivari, Barnabati
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2. Innleiðing
Betri vinir er verkætlan, sum fevnir um amboð og tilfar til børn, har endamálið er at
fyribyrgja og basa happing, og at menna eitt gott samskifti millum børn, millum børn og
vaksin og sum heild menna eitt gott sálarligt umhvørvi á dagstovnum. Betri vinir hevur
sín uppruna í donsku verkætlanini Fri for Mobberi, sum Red Barnet og Mary Fonden í
Danmark hava sett á stovn og ment. Tilfarið tekur støði í avstralsku skránni Better
Buddies og byggir á verandi gransking innan happing. Tilfarið byggir á fýra grundvirði:
tolsemi, dirvi, virðing og umsorgan, og fevnir um ymisk sløg av tilfari og amboðum, sum
verða lýst nærri seinni í frágreiðingini.

Mynd 1 : Útbreiðsla

Tilfarið verður nýtt í fleiri londum. Í Danmark varð tilfarið tikið í brúk í 2007, í Estlandi í
2009, í Grønlandi í 2011, í Íslandi í 2016, í Føroyum í 2018 og Rumenia hevur undirskrivað
sáttmála (Save the children, 2018). Gransking sum liggur til grund fyri víðari menning og
effektmáting fer fram á Roskilde Universitet og á Fróðskaparsetrinum í Íslandi og í
Grønlandi, umframt í Estlandi (Save the children, 2015) og nú eisini í Føroyum. Barnabati
hevur nú føroyska tilfarið úr donskum og tillagað tað til føroysk viðurskifti.
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3. Verkætlanin Betri vinir

Mynd 2: Betri vinir føroyska tilfarið

Betri vinir er grundað á eina fatan av, at fyri at fyribyrgja happing er neyðugt at ávirka
sosiala felagsskapin, har happing kann fara fram. Verkætlanin tekur støði í gransking,
sum vísur, at menna vit virði sum tolsemi, virðing, umsorgan og dirvi, so minkar happing.
Námsfrøðiligu amboðini, sum eru ment til verkætlanina Betri vinir, kunnu bert keypast
av dagstovnum og fyri at fremja, at amboðini verða nýtt á rættan hátt, er eitt krav, at
starvsfólk á stovninum luttekur á skeiði, har føroysk fakfólk vegleiða í, hvussu ymisku
amboðini verða nýtt.
Betri P/F er høvuðsstuðul hjá Betri vinir verkætlanini, umframt, at Mentamálaráðið og
Føroya Pedagogfelag eisini hava stuðlað verkætlanini. Barnabati arbeiðir uttan
fíggjarligan vinning, og luttakandi dagstovnarnir rinda tí bert fyri írestandi kostnaðin av
amboðunum og vegleiðandi skeiði.
Kanningarligi parturin av verkætlanini er fíggjaður við stuðli úr Sjúkrakassagrunninum.

TOLSEMI, UMSORGAN, DIRVI OG VIRÐING
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4. Innsavnan av data
Føroyska verkætlanin Betri vinir varð á fyrsta sinni løgd fram í 2017. Fyrsta vegleiðandi
skeiðið var á vári 2018, og higartil hava starvsfólk frá 28 stovnum úr 13 føroyskum
kommunum verið á skeiði; og soleiðis verður verkætlanin higartil
nýtt á stovnum í Norðoyggjum, Eysturoy, Streymoy, Vágoy, Sandoy
28 dagstovnar
og Suðuroy.
Fyri at skapa grundarlag fyri víðari menning og betran av danska
tilfarinum, eru trý spurnabløð til starvsfólk ment á Roskilde
Universitet. Spurnabløðini eru umsett til føroyskt til tess at savna
inn og greina royndirnar við føroyska tilfarinum. Spurnabløðini eru
skipað soleiðis, at eitt verður nýtt at savna inn kunning frá
starvsfólkunum, áðrenn tey hava verið á skeið, meðan tvey verða
nýtt eftir, at verkætlanin hevur verið nýtt á dagstovninum eina
tíð.

13 kommunur
…
Norðoyggjar
Eysturoy
Streymoy
Vágoy
Sandoy
Suðuroy

Fyrsta spurnablaðið er ment til tess at savna inn vitan um, hvussu starvsfólk lýsa happing
á teirra stovni, hvørjar royndir tey hava við arbeiðinum við happing, og hvørji tey meta,
kunnu hava ávirkan á um happing fer fram. Spurningarnir í fyrsta spurnablaðnum fevna í
høvuðsheitum um, hvørt starvsfólki metir, at happing fer fram á dagstovnaøkinum,
hvussu tey skilja og lýsa hugtakið happing, og hvussu tey síggja, at møgulig happing fer
fram.
Spurt var eisini um atferð og samskifti hjá starvsfólkum og foreldrum, sum kunnu hugsast
at hava ávirkan á happing, til dømis hvør hevur ábyrgdina, um happing fer fram,
umframt verandi mannagongdir í samskifti, starvsfólkaviðurskiftum og samstarvi, sum
leggja dent á happing.

Svar møguleikar

Respondentar
1%

2

20-30 ár

19%

58

31-40 ár

23%

69

41-50 ár

28%

85

Eldri enn 50 ár

29%

88

Yngri enn 20 ár

Tabell 1: Hvussu gomul/gamal ert tú?
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4.1. Luttakararnir í spurnakanningini
Starvsfólk á øllum dagstovnum, sum hava meldað til
skeið í at nýta amboðini í Betri vinum, vórðu spurd
um at luttaka í spurnakanningini. Tey fingu eitt
kunningarskriv, har greitt varð frá, at luttøka í
spurnakanning var sjálvboðin; tað vil siga, at valdu
tey at svara spurnabløðunum, ella ikki, hevði tað
ikki nakra ávirkan á teirra víðari luttøku í
verkætlanini. Somuleiðis vórðu tey kunnað um, at
tey í spurnablaðnum eru ónavngivin og at kunngerð
av úrslitum fór at fara fram soleiðis, at ikki fór at
bera til at kenna aftur starvsfólk.

Ritmynd 1: Hvat er títt starvsheiti?

6%

37 %

55 %
4%

Í alt 302 starvsfólk býtt á 28 stovnar hava svarað
fyrsta spurnablaðnum, 286 (95 %) av teimum vóru
kvinnur og 14 (5 %) menn, 2 hava ikki svarað upp á
spurningin um kyn. Fylgjandi myndir vísa aldur,
starvsheiti og starvsaldur (tabell 1 og ritmynd 1-2).
Sum víst í tabell 1, eru fleiri enn helmingurin av
luttakarunum 40 ár og eldri. 55 % av luttakarunum
eru hjálparfólk og 37 % eru útbúnir námsfrøðingar
(ritmynd 1). Fleiri enn tveir triðingar av luttakarunum høvdu arbeitt innan økið longri enn 5 ár
(ritmynd 2).
Soleiðis er vert at hava í huga, at tá hugt verður at
seinnu úrslitunum, sum t.d. hvussu starvsfólki lýsir
happing, hvussu happing fer fram og hvønn leiklut
tey vaksnu hava í arbeiðnum við happing, so er tað
metingin hjá starvsfólki innan dagstovnaøkið í
Føroyum, sum eru 40 ár og eldri, hava drúgvar
royndir, og meira enn helmingurin eru hjálparfólk
uttan námsfrøðiliga útbúgving, meðan 37 % eru
útbúnir námsfrøðingar.

Námsfrøðingur
Varaleiðari
Hjálparfólk
Leiðari

Ritmynd 2: Hvussu leingi hevur tú arbeitt
innan dagstovnaøkið

16 %

22 %

52 %

10 %
Longri enn 10 ár
Styttri enn 1 ár
1-5 ár
5-10 ár

Kvinna, 40 ár og eldri, hava drúgvar royndir, og meira enn
helmingurin eru hjálparfólk uttan námsfrøðiliga útbúgving
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5. Royndir við happing
At happing eisini fer fram í Føroyum hevur áður verið staðfest. Mentamálaráðið hevur
tikið stig til, at kanningar hava verið gjørdar í fólkaskúlanum, og tøl frá 2007 og aftur frá
2015 vístu, at 13-15 % av fólkaskúlanæmingum boðaðu frá, at tey høvdu verið happaði
(Mentamálaráðið, 2015). Ein granskingarverkætlan frá 2006 hevur víst, at talið tá var
nakað hægri, tá nærum ein triðingur av øllum 8. floks næmingum í føroysk
fólkaskúlanum boðaði frá, at tey høvdu verið happaði (Petersen et al., 2010).
Henda seinna kanningin vísur, at tey, ið hava verið happaði, eisini stríðast við tunglyndi,
sálarløst og kropslig eyðkenni, sum kunnu vera tekin um sálarliga óheilsu (Petersen et
al., 2013). Okkum kunnugt hevur happing innan dagstovnaøkið tó ikki verið kannað áður í
Føroyum. Tí kann verandi frágreiðing, umframt at hon verður nýtt til at menna føroyska
tilfarið í Betri vinum, eisini nýtast sum ein ábending um, hvussu støðan viðvíkjandi
happing er innan dagstovnaøkið Føroyum.

“tá ein bólkur á ein skipaðan hátt eltir ella útihýsir
einum menniskja, og at hetta fer fram á einum stað,
har hetta menniskjað er “tvungið” at vera”.
(Hansen, 2018)

5.1. Hvat er happing
Men hvat er happing? Førandi granskarar innan økið, lýsa happing at vera “tá ein bólkur
á ein skipaðan hátt eltir ella útihýsir einum menniskja, og at hetta fer fram á einum
stað, har hetta menniskjað er “tvungið” at vera (Hansen, 2018). Verandi spurnablað gav
møguleika fyri at greina, hvussu føroysku starvsfólkini á dagstovnum lýsa happing á
føroysku dagstovnunum, ella happing sum heild. Hetta er gjørt út frá seks av
spurningunum í spurnablaðnum, sum vórðu settir fyri at lýsa hvørjar royndir starvsfólkini
høvdu við trivnaðinum og happing á dagstovninum, umframt handfaring av happing.
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60%
45%
30%
15%
0%

34%

55%

9%

Ja øll hava onkran
at spæla við

Nøkur ávís børn eru,
sum av og á ikki hava
nakran at spæla við

Nøkur ávís børn eru
sum ofta eru hildin
uttanfyri spælið

Nøkur ávís børn
eru, sum
ongantíð sleppa
uppí spælið

Ritmynd 3: Hava øll børnini á tínum stovni ein at spæla
við, ella er onkur sum verður hildin uttanfyri?

Ein triðingur av starvsfólkunum mettu, at øll børnini høvdu onkran at spæla við, meðan
ein góður helmingur svaraði, at nøkur ávís børn vóru, sum av og á ikki høvdu nakran at
spæla við. Tá vit settu spurningin, um børnini á stovninum happaðu hvønn annan, vóru
tað umleið 3 %, sum svaraðu “ofta”, hinvegin vóru bert 7 %, sum svaraðu, at tað
ongantíð kom fyri. Soleiðis svaraðu fleiri enn 93 %, at happing fer fram millum børnini á
teirra stovni, antin sjáldan, av og á, ella ofta. So sjálvt um flestu starvsfólkini mettu, at
flestu børnini sum oftast høvdu onkran at spæla við, svaraðu næstan øll starvsfólkini, at
happing fer fram á dagstovninum. Hetta úrslit skal takast við tí fyrivarni, at tey spurdu
eru tey, sum hava teknað seg til eitt skeið í happing, og tí eisini hava áhuga fyri
evninum, og kann ikki siga ítøkiliga hvussu umfatandi happing er á føroyska
dagstovnaøkinum.
Men tá 93 % av starvsfólkunum á 28 út av 64 føroyskum dagstovnum meta, at happing fer
fram, so kunnu vit siga, at happing eisini er ein trupulleiki á føroyskum dagstovnum kring
landið. Hinvegin sá eitt sindur øðrvísi út, tá vit spurdu starvsfólkini, um tey høvdu eina
fatan av, at happing og arging var ein trupulleiki, tá børnini ikki eru á stovni. Tá svaraðu
bert 8% ja, 53 % svaraðu, at tey ikki vistu, meðan 39 %, svaraðu, at tey ikki høvdu eina
fatan av, at happing og arging var ein trupulleiki, tá børnini ikki eru á stovni. Hesi úrslit
kunnu tulkast sum, at neyðugt er at viðgera evnið á dagstovnum, umframt at áhugavert
kundi verið at fingið trupulleikan lýstan frá foreldrum og umsorganarpersónum, sum
betur kunnu meta um støðuna uttan fyri dagstovnin.

93% siga at happing fer fram millum børnini á stovninum
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Tá vit bóðu luttakararnar við egnum orðum lýsa, hvussu happingin fór fram, góvu 65 %
(N= 195) av luttakarunum ymiskar lýsingar av hesum. Gjøgnum greining kundu
lýsingarnar býtast í átta bólkar út frá hvørji orð, starvsfólkini brúktu (ritmynd 4). Summi
starvsfólk brúktu tvey ella fleiri av orðunum, og síggjast tá í fleiri bólkum, tí verður
samlaða úrslitið meira enn 100%.
60%

45%

30%

15%

0%

Harðligur atburður Útihýsan

Niðurgerð

Við orðum Sosialir miðlar "Tú dugir ikki" Við ymisleika

Ritmynd 4: Lýsing við egnum orðum, hvussu happingin fer fram millum børnini

Útihýsan

Sum sæst á ritmynd 4, lýstu nógv flest starvsfólk, at happingin fór
fram við útihýsan. Hetta samsvarar við áðurnevndu lýsing av happing:
“tá ein bólkur á ein skipaðan hátt eltir ella útihýsir einum menniskja,
og at hetta fer fram á einum stað, har hetta menniskjað er “tvungið”
at vera (Hansen, 2018).

Sambært kanningini svaraðu starvsfólkini, at happingin næstmest fór fram við ljótum
orðum og eyðmýking. Nærum 10 % av starvsfólkunum søgdu happingina at vera tengda at
ymisleika, sum til dømis at børn vórðu útihýst vegna útsjónd, húðarliti, at tey brúktu
brillur ella viga ov nógv. Ella tey vórðu útihýst vegna øðrvísi atburð ella ikki duga at tosa,
og so framvegis.

Fyri at fáa eina meira nágreiniliga mynd av, hvussu
starvsfólki lýsti happing, og um tey skilja millum arging
og happing, vórðu tey fyrst spurd, um munur er á hesum,
og har var myndin greið: 90 % hildu, at munur var á
happing og arging. Og tá starvsfólki fingu møguleika at
velja hættir í happing, varð úrslitið sum víst í tabell 2:

Ljót orð og eyðmýking.
Happing tengd at
ymisleika.
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Respondentar

Svar møguleikar
Eitt barn av og á verður argað av hinum børnunum

13%

38

Eitt barn ofta verður argað av hinum børnunum

82%

235

Eitt barn av og á ikki sleppur at vera við í spæli ella ítrivum

15%

43

Eitt barn ofta ikki sleppur at vera við í spæli ella ítrívinum

78%

224

Eitt barn er einsamalt í spæli ella ítrivi uttan tað sjálvt ynskir tað

55%

159

Eitt barn av og á verður kallað ókvæmisorð av hinum børnunum

37%

107

Eitt barn ofta verður kallað ókvæmisorð av hinum børnunum

88%

252

Eitt barn av og á verður sligið, skumpað, bitið ella annað av hinum børnunum

25%

73

Eitt barn ofta verður sligið, skumpað, bitið ella annað av hinum børnunum

82%

235

Eitt barn av og á verður ignorerað ella á annan hátt útihýst av hinum børnunum

37%

105

Eitt barn ofta verður ignorerað ella á annan hátt utihýst av hinum børnunum

93%

266

Samanlagt

287

Tabell: 2 Hvussu vilt tú lýsa happing?

5.2. Verður arbeitt við happing?
Tá starvsfólkini vórðu spurd, um tey høvdu savnað seg um happing, svaraðu umleið ¼, at
tey ikki høvdu savnað seg um happing áður (ritmynd 5). Meirilutin boðaði frá, at tey
antin høvdu viðgjørt evnið á ráðleggingardøgum ella høvdu tosað um tað í starvsfólkabólkinum. Bert fá høvdu skipaðar reglur og mannagongdir fyri, hvussu tey arbeiddu við
happing og trivnaði á dagstovninum. Nøkur dømi vóru um ítøkilig amboð (sí lista á s. 13).
60%

45%

30%

15%

0%
Nei

Ja, í samband
við eina ella
fleiri ítøkiligar
støður

Ja, vit hava
tosað um
happing til
starvsfólkafundir

Ja, arbeiðið
við happing
er partur av
okkara
námsætlan

Ja, vit hava
viðgjørt
happing á
okkara
foreldrafundum

Ja, vit hava
greiðar reglur fyri,
hvat vit skulu
gera, um vit
uppliva happing

Ritmynd 5: Hava tit áður savnað tykkum um happing á tykkara dagstovni?
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Bert fá høvdu skipaðar reglur og mannagongdir fyri hvussu
tey arbeiddu við happing og trivnaðin á dagstovnaøkinum

Nøkur dømi um, hvussu tey høvdu arbeitt við happing:

a. At vera vinir, sosialar spælireglur
b. “trin for trin”
c. Tekna, tosa við børnini um ymisleika, virðing, empati, at siga frá, umsorgan
d. Vegleiðing og fylgja við, eru dagliga tilvitað
e. Ráðleggingardag, skeið
f. Stovufundir og foreldrafundir
g. Viðurkennandi námsfrøði
h. Samstarv við foreldur um jaligt prátingarlag
i. Politikk um jaligan atburð
j. Sálarlig 1. hjálp
k. Saknaðu ítøkilig amboð, Betri vinir partur av málrættaðari strategi
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5.3. Ymisk handfaring
Umleið ein triðingur av starvsfólkunum boðaðu frá, at starvsfólkabólkurin handfer
happing ymiskt (ritmynd 6) og næstan 80 % mettu, at tey kundu verið betri til at
handfarið happing (ritmynd 7).

32 %
44 %

Ritmynd 6: Handfara tit happing
ymiskt í tykkara starvsfólkabólki?

26 %

80%

60%

40%

20%

0%

23 %

2%

77 %

Veit ikki

Nei

Ja
Ritmynd 7: Heldur tú, at tit kundu blivið betri til at
handfarið ósemjur og arging millum børnini?

Næstan 80% mettu at tey kundu verið betri
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6. Umhvørvið, samskiftið og atferð hjá teim vaksnu
Sjey spurningar vórðu settir til samskiftið og atferðina hjá teimum vaksnu, bæði millum
starvsfólk og millum foreldur og starvsfólk. Sum heild vístu úrslitini, at nógv flest (85%)
mettu, at starvsfólkini tosaðu virðiliga við og um hvønn annan. Hinvegin vóru umleið 12%
sum svaraðu, at starvsfólk javnan ella ofta ikki tosaðu virðiliga við hvønn annan (tabell
3).
Respondentar

Svar møguleikar
Ja, altíð

23%

68

Ja, sum oftast

65%

191

Nei, nøkur ávís eru, sum javnan ikki tosa virðiliga við ella um hvønn annan

11%

34

1%

3

Nei fleiri eru, sum javnan ikki tosa virðiliga við ella um hvønn annan
Samanlagt
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Tabell 3: Hvussu er prátingarlagið millum starvsfólk á tínum stovni?
Tosa tit virðiliga við og um hvønn annan?

Bert 1 % av luttakarunum svaraðu, at happing javnan fer fram millum starvsfólk á
stovninum, og 80 % svaraðu, at happing ikki fer fram. Soleiðis vóru 19 %, sum svaraðu, at
happing av og á, ella sjáldan fer fram millum starvsfólk á stovninum. Út frá hesum kunnu
vit tulka, at happing ikki er ein umfatandi trupulleiki millum starvsfólkini. Vit vita tó
ikki, hvussu støðan er á teimum stovnum, sum ikki luttaka í verkætlanini, og tí kann ein
møgulig frágreiðing eisini vera, at teir stovnar, sum higartil hava valt at luttaka í
verkætlanini, eisini eru teir stovnar, har happing millum starvsfólk ikki ofta kemur fyri.
Nógv tey flestu – 98%, sum luttóku í spurnakanningini vóru nøgd ella sera væl nøgd við
samstarvið í starvsfólkabólkinum, og 87 % mettu, at starvsfólkini sum oftast ella altíð
tosaðu virðiliga við børnini. Hinvegin svaraðu tey írestandi 13 %, at nøkur starvsfólk av
og á ella ofta ikki tosaðu virðiliga við børnini.

13% svaraðu at nøkur starvsfólk av og á
ella ofta ikki tosa virðiliga við børnini
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6.1. Samstarv millum starvsfólk og foreldur/umsorganarpersónar
Sambandið millum starvsfólk og foreldur ella umsorganarpersónar vísti seg at vera gott,
bæði tá hugt varð at títtleikanum og góðskuni. Fleiri enn 90 % av starvsfólkunum mettu
seg at hava nógv samband við tey avvarðandi (tabell 4), og øll starvsfólkini svaraðu, at
samstarvið við tey avvarðandi antin var jaligt ella sera jaligt (tabell 5).

Respondentar

Svar møguleikar
Nógv samband

90%

266

Lítið samband

9%

25

Næstan einki samband

1%

3

Samanlagt
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Tabell 4: Hvussu nógv samband hava tit við foreldur/umsorganarpersónar?
Respondentar

Svar møguleikar
Sera jaligt

35%

103

Fyri tað mesta jaligt

65%

195

Fyri tað mesta neiligt

0%

0

Sera neiligt

0%

0
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Tabell 5: Hvussu metir tú samstarvið við foreldur/umsorganarpersónar?

Higartil hava vit fingið eina mynd av, at flestu starvsfólk vóru nøgd við samstarvið bæði
innanhýsis millum starvsfólkini og millum starvsfólk og avvarðandi. Vit hava eisini sæð,
at sambært starvsfólkunum høvdu flestu børn onkran at spæla við á dagstovninum, men
eisini at happing er nakað sum fer fram, serliga millum børn, men eisini millum
starvsfólk innanhýsis og millum starvsfólk og børn, og at happingin millum børn kann
hava ymisk skap. Vit hava eisini fingið eina mynd av, at størsti parturin av
starvsfólkunum ikki høvdu eina skipaða tilgongd í arbeiðinum við at fyribyrgja ella basa
happing. Tá vit nú vita hetta, er áhugavert at fáa eina nærri greining av, um ella hvussu
arbeiðast kann við happing.

Gott samstarv við
starvsfelagar og
avvarðandi.
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7. Kann nakað gerast við happing?
Tí vórðu fylgjandi spurningar settir, sum løgdu dent á hugburðin til happing. Fyrsti
spurningur var, um starvsfólkini mettu, at tað er møguligt at fyribyrgja happing. Har var
svarið greitt: 92 % mettu, at tað er møguligt at fyribyrgja happing (ritmynd 8).

4%
9%

49 %

42 %

Avgjørt ja

Helst ja

Veit ikki

Helst ikki

Avgjørt nei

Ritmynd 8: Heldur tú, at tað er møguligt at fyribyrgja happing?

Ein triðingur svaraði, at foreldrini/umsorganarpersónarnir longu gera nakað fyri at
fyribyrgja happing, meðan 2/3 søgdu seg ikki vita og bert 4 % svaraðu nei til spurningin,
um foreldrini ella umsorganarpersónarnir gera nakað fyri at fyribyrgja happing.

Starvsfólk vita ikki um
happing fer fram
uttanfyri stovnin.
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7.1. Hvar liggur ábyrgdin um happing fer fram?
Sambært starvsfólkunum, lá ábyrgdin, um happing fer fram á dagstovnunum, í mestan
mun á teimum vaksnu: námsfrøðingunum, øðrum starvsfólki, foreldrum og leiðslu
(ritmynd 9 og tabell 6).
100%

75%

50%

25%

0%

Barn

Bólkur

Foreldur

Námsfr.

starvsf.

leiðsla

onnur

ongin

veit ikki

Ritmynd 9: Hvør hevur ábyrgdina, um happing fer fram millum børn á einum stovni?
Svar møguleikar

Respondentar

Tað einstaka barnið

15%

46

Bólkurin av børnum

33%

98

Foreldur/umsorganarpersónar

62%

185

Námsfrøðingurin

90%

269

Onnur starvsfólk

77%

229

Leiðslan

57%

171

Onnur

7%

22

Ongin

0%

1

Veit ikki

3%

8
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Tabell 6: Hvør hevur ábyrgdina, um happing fer fram millum børn á einum stovni?

Nógv tey flestu (89 %) svaraðu, at starvsfólkini kundu gera nakað fyri at fyribyrgja
happing, 88 % hildu eisini, at foreldrini ella umsorganarpersónar kundu gera nakað,
meðan 2/3 hildu, at børnini sjálvi kundu gera nakað fyri at fyribyrgja happing.
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8.

Samanumtøka og samanbering

Samanumtikið vístu úrslitini frá fyrsta spurnablaðnum, sum starvsfólk á dagstovnum kring
Føroyar hava svarað, at happing fer fram millum børnini, og at hon í mesta mun fer fram
sum útihýsan og við at gera mismun vegna vantandi tolsemi og virðing. Úrslitini vístu
eisini, at tey mettu, at tað vóru tey vaksnu, starvsfólk og foreldur sum hava ábyrgdina
fyri um happing fer fram. Tey mettu tó eisini, at til ber at gera nakað fyri at fyribyrgja
happing, og ikki minst, at tørvur er á førleikamenning í at handfara og fyribyrgja
happing.
Í Íslandi verður tilfarið Free of Bullying eisini roynt. Eins í Føroyum verða spurnabløð nýtt
til at kanna happing á íslendsku dagstovnunum. Íslendski Barnabati “Barnaheill” hevur
saman við Háskóla Íslands framt eina pilot kanning, har 24 starvsfólk á íslendskum
dagstovnum hava luttikið (Barnaheill, 2015).
Eins og millum føroysku starvsfólkini á dagstovnunum, har fleiri enn 93 % svaraðu, at
happing fer fram millum børnini á teirra stovni, antin sjáldan, av og á, ella ofta, var ein
greiður meiriluti av íslendsku starvsfólkunum, sum svaraðu, at happing fer fram millum
børnini. Bert ein av íslendsku luttakarunum svaraði, at happing ikki fer fram (ibid.).
Somuleiðis vóru tað tey fæstu av íslendsku starvsfólkunum, sum svaraðu, at tey høvdu
greiðar mannagongdir til at handfara happing á dagstovninum, og tveir triðingar av
íslendsku spurdu svaraðu, at tey kundu verið betri til at handfara happing (Barnaheill,
2015).
Hetta er sama mynstur, sum vit hava sæð í verandi føroysku undankanning. Somuleiðis
tykist tað, sum at happingin, sum fer fram á føroysku og íslendsku dagstovnunum, líkist,
tí bæði føroysku og íslendsku starvsfólkini lýsa happingina, sum at børn verða útihýst úr
bólkinum ella úr spælinum, ella verða niðurgjørd við orðum og gerðum (ibid.). Eins og
føroysku starvsfólkini mettu íslendsku starvsfólkini á dagstovnunum, at tað er møguligt
at fyribyrgja happing, og at henda ábyrgdin liggur hjá starvsfólkunum (ibid.).
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Samanumtikið kunnu vit út frá tølunum higartil meta at:

Happing fer fram millum
børnini á føroysku
dagstovnunum.

Samstarvið millum starvsfólk,
og millum starvsfólk og
foreldur verður mett gott.

Starvsfólkunum vantar greiðar
mannagongdir og amboð í
handfaringini av happing.
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