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Formáli

 Við vinnslu þessarar ritgerðar hef ég leitað til fjölmargra aðila. Allir veittu 

mér góðfúslegar upplýsingar og hafi þeir bestu þakkir fyrir það. Ég vil þakka 

leiðbeinanda mínum Sigurði Pálsyni fyrir frábæra leiðsögn, uppbyggilega gagnrýni 

og stuðning. Kristín Jónsdóttir kennari fær einnig þakkir mínar fyrir aðstoð við 

yfirlestur. Trúfélögin sem ég sendi fyrirspurnir fá þakkir fyrir að svara spurningum 

mínum og einnig vil ég þakka Sigríði Önnu Ellerup lögfræðing hjá umboðsmanni 

barna fyrir góðan stuðning. 
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Ágrip 

 Í ritgerð þessari var leitað svara við því hver væri réttur/staða barna ef 

foreldrar skilja og annað foreldrið fer í nýtt trúfélag. Þrjár rannsóknarspurningar voru 

hafðar að leiðarljósi. 

Hver er réttur/staða barna við skilnað foreldra? 

Á að leyfa börnum að velja milli foreldra t.d. vilja þau lifa eins og móðirin eða eins of 

faðirinn? 

Þegar foreldrar eru ekki í sama trúfélagi, á barnið að fylgja móður eða föður? 

Til að svara þessum spurningum var byrjað á að fjalla um skilnað. En þar kom fram 

að skilnaður er alltaf erfiður, bæði fyrir börn og foreldra. Því næst var rætt um réttindi 

og skyldur sem skoðað var í ljósi laga og alþjóðasamþykkta og þar kom skýrt fram að 

hagsmunir barna skuli alltaf hafðir að leiðarljósi. Næst var fjallað um forsjá. Þar kom 

fram að foreldrar fara sameiginlega með forsjá, nema annað sé ákveðið. Til að fá 

innsýn í hvaða skoðun trúfélög hafa um þessi mál, voru fimm trúfélögum sendar 

spurningar um það hvort það væri betra fyrir börn að kynnast bara einu trúfélagi eða 

báðum ef foreldra væru ekki í sama trúfélagi. Niðurstaða úr svörum trúfélaga var að 

börn skyldu tilheyra öðru trúfélaginu en hefðu rétt á því að kynnast báðum. Í lok 

ritgerðarinnar koma fram niðurstöður og ályktanir um þetta málefni sem benda til að 

þetta sé líklega málaflokkur sem eigi eftir að koma meira uppá yfirborðið í nánustu 

framtíð, með breyttu þjóðfélagsmynstri.                 
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Inngangur 

,,Aðildarríki skulu gera það sem í þeirra valdi stendur til að tryggja að sú 

meginregla sé virt að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á að ala upp barn 

og koma því til þroska. Foreldrar, eða lögráða menn, ef við á, bera 

aðalábyrgð á uppeldi barns og því að barni sé komið til þroska. Það sem 

barninu er fyrir bestu skal  vera þeim efst í huga (Samningur um réttindi 

barna, 1989:18gr.).

Er þessi grein höfð að leiðarljósi þegar foreldrar eða lögráðamenn ala börn sín 

upp og koma þeim til þroska eða eru foreldrar/forráðamenn kannski aðallega að 

hugsa um eigin hagsmuni? Hvað þegar kemur að trúfélögum og starfi innan þeirra, 

er þar haft að leiðarljósi hvað sé börnum fyrir bestu og hafa börn rétt til trúar óháð 

skoðunum foreldra sinna? Foreldrar geta verið hvort í sínu trúfélaginu og haft 

mismunandi lífsskoðun, þ.e rótgróin viðhorf til lífsins og ólíkra hugsunarstefna.  

Hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði þegar ég upplifði í umhverfi mínu 

börn sem voru í þeim aðstæðum að foreldrar þeirra slitu samvistum. Annað 

foreldrið fór í nýtt trúfélag og hjá því breyttist ýmislegt eins og t.d lífsskoðanir og 

gildi sem hafði áhrif á börnin. Þessi upplifun mín varð til þess að áhugi minn 

vaknaði um þetta málefni og ákvað ég því að taka þetta ritgerðarefni fyrir.  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að svara eftirfarandi spurningum.                    

Hver er réttur/staða barna við skilnað foreldra?    

Á að leyfa börnum að velja milli foreldra t.d. vilja þau lifa eins og móðirin eða eins 

og faðirinn? 

Þegar foreldrar eru ekki í sama trúfélagi, á barnið að fylgja móður eða föður? 

Til þess að svara spurningunum verður málið skoðað í ljósi barnalaga, 

hjúskaparlaga, laga um skráð trúfélög, samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins og alþjóðlegra mannréttindasáttmála. Fyrst verður fjallað um hvað 

skilnaður felur í sér, síðan hvaða afleiðingar skilnaður hefur í för með sér fyrir börn 

og foreldra. Réttur og skyldur verða skoðaðar með tilliti til laga. Bæði verður fjallað 

um rétt barna og foreldra ásamt því hverjar séu uppeldisskyldur foreldra. Einnig 

verður rætt um forsjá. Skoðað verður hvað skal gera þegar foreldrar hafa 

mismunandi lífsskoðun. Þá hafa foreldrar jafnvel mismunandi viðhorf til lífsins og 
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getur verið erfitt fyrir börn að fylgja báðum foreldrum. Nokkrum trúfélögum verða 

sendar spurningar til að fá upplýsingar um hvaða skoðun þau hafa á þessum málum. 

Svörin verða síðan skoðuð í ljósi laga og alþjóðasáttmála um réttindi barna. Að 

lokum verða helstu niðurstöður reifaðar.        
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 1.  Skilnaður 

Í 33. grein hjúskaparlaga stendur: ,,Maki, sem telur sig ekki geta haldið áfram

hjúskap, á rétt á skilnaði að borði og sæng” Ef hjón eru sammála um að leita 

lögskilnaðar, er hægt að gera það þegar sex mánuðir eru liðnir frá því að leyfi var 

gefið út til skilnaðar að borði og sæng. Maki á rétt á lögskilnaði eftir að eitt ár er liðið 

frá því að leyfi var veitt til skilnaðar að borði og sæng (Hjúskaparlög, 1993:36.gr.). 

Hafi hjón slitið samvistum vegna ósamlyndis, getur hvort þeirra krafist lögskilnaðar 

þegar samvistaslit hafa staðið í tvö ár hið skemmsta (Hjúskaparlög, 1993:37.gr.). 

,,Áður en skilnaður að borði og sæng eða lögskilnaður er veittur skal sýslumaður eða 

dómari reyna að koma á samkomulagi milli hjóna um skipan forsjár fyrir börnum, um 

framfærslueyri og aðra skilnaðarskilmála”  (Hjúskaparlög,  1993:43.gr.). Foreldrar 

fara sameiginlega með forsjá barna sinna eftir skilnað og slit sambúðar nema annað 

sé ákveðið. Foreldrar skulu ákveða hjá hvoru þeirra börnin skulu eiga lögheimili. 

Foreldrar geta samið um að forsjá barna þeirra verði í höndum annars hvors. Ef 

ágreiningur verður um forsjá barna við skilnað foreldra eða við slit sambúðar, sker 

dómari úr málinu með dómi (Barnalög,  2003:31.gr.). Ef foreldrar leita skilnaðar fyrir 

dómi, leysir dómari um leið úr forsjá. Dómari ákveður hjá hvoru foreldrinu forsjá 

barna verður, eftir því sem börnunum er fyrir bestu. Ekki verður mælt fyrir um 

sameiginlega forsjá barna með dómi, en foreldrar geta með dómssátt ákveðið að 

forsjáin verði sameiginleg. Sýslumaður getur veitt leyfi til skilnaðar hjóna, þótt 

ágreiningsmál um forsjá barna þeirra sé rekið fyrir dómi (Barnalög,  2003:34.gr.). 

Þegar skilnaður foreldra verður getur það verið mjög viðkvæmt mál, sem 

snertir tilfinningar margra, einkum vegna þeirra barna sem í hlut eiga. Skilnaður er 

almennt viðurkenndur sem útgönguleið, ef parið finnur ekki aðra lausn á vanda 

sínum. Réttur hvers og eins til að skilja við maka sinn er viðurkenndur, jafnvel þó að 

makinn vilji helst ekki skilja. Það er mikilvægt að setja manneskjuna sjálfa í öndvegi 

og að velferð hennar sé mikilvægari en að viðhalda þeim samböndum sem þær stofna 

til. Ef skip strandar er mikilvægara að bjarga áhöfninni heldur en skipinu, rétt eins og 

einstaklingurinn er mikilvægari en parsambandið sjálft, þegar flest virðist siglt í 

strand í samskiptum parsins (Benedikt Jóhannsson, 2004:11-12). Skilnaðir 
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(sambúðaslit) eru sársaukafullir, en skilnaður er samt oft skynsamleg lausn, því þó að 

skilnaður sé öllum erfiður getur slæmt samband foreldra verið enn verra fyrir börn 

þeirra (samkvæmt heimasíðu umboðsmanns barna). 

Skilnaðir eiga sér yfirleitt aðdraganda. Stundum tekur sá aðdragandi marga 

mánuði, jafnvel mörg ár. Þessi tími einkennist oft af spennu og óróleika á heimilinu 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1986:122-123).  

1.1. Börn

,,Skilnaður kemur alltaf róti á tilfinningar barna og hefur áhrif á samband 

þeirra við aðra. En ýmsar aðstæður geta haft áhrif á umfang og eðli þessara 

erfiðleika og þess vegna er erfitt að alhæfa um áhrif skilnaðar (Sigurður J. 

Grétarsson, 1986:7). 

Oft er það heitasta ósk barna að foreldrar búi áfram saman, jafnvel þó að 

andrúmsloftið milli þeirra hafi verið erfitt. Þegar foreldrar skilja verða oft ýmsar 

róttækar breytingar á högum barnanna, sem reyna talsvert á tilfinningar þeirra. 

Tilfinningalegt umrót hjá börnum verður oft einkennandi fyrsta árið eftir skilnað 

(Benedikt Jóhannsson, 2004:32). Niðurstöður úr rannsóknum hafa sýnt að skilnaður 

veldur börnum oftast miklu álagi  og á það líka við þegar hann er raunverulegur léttir 

og breytir lífi barna til hins betra (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1995:155). 

Börn lenda oft í margvíslegum hlutverkum í skilnaðarferlinu. Þau fara að  

bera boð, þau verða tengiliðir, staðgenglar, huggarar og sálusorgarar fyrir foreldrana 

eða þau gerast foreldrar yngri systkina. Önnur taka inn á sig sorgir og vanlíðan 

foreldra sinna. Enn önnur, og þá oftast unglingar, sökkva sér í eigin verkefni, leita 

inná önnur heimili eða það sem verra er, leita í eyðileggjandi félagsskap og athafnir 

(Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000:9). 

Börn eiga rétt til að umgangast báða foreldra sína eftir skilnað og foreldrum 

ber skylda að hafa samband við börn sín nema slík umgengni teljist andstæð hag 
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barna og þörfum þeirra. Ef foreldrar geta ekki orðið sammála um hvort þeirra skuli 

hafa forsjá barna eftir skilnað, ákveða dómstólar það. Börn sem hafa náð nægilegum 

þroska til að mynda sér eigin skoðanir, eiga rétt á að segja dómara skoðun sína áður 

en forsjáin er ákveðin, svo framarlega sem dómari telji slíkt ekki hafa skaðleg áhrif á 

börnin (samkvæmt heimasíðu umboðsmanns barna). Börn eiga ekki að þurfa að taka 

og geta ekki tekið afstöðu með öðru foreldrinu og gegn hinu. Þau hafa vanist því að 

hafa báða foreldra á heimili sínu og eru tengd þeim báðum. Slíkt er því óheppilegt 

fyrir börn sem eru að reyna að átta sig eftir skilnað. Rannsóknir hafa sýnt að það sem 

mestu máli skiptir um það hvernig börnum farnast eftir skilnað er hvernig samband 

þeirra er við það foreldri sem fer ekki með forsjána. Ef sambandið við það er gott og 

umgengni barna við foreldrið er greið eru börn fljótari að ná sér eftir það áfall sem 

skilnaði fylgir (Sigurður J. Grétarsson, 1986:12). Börnum er fyrir bestu að viðhalda 

þeim fjölskyldutengslum sem voru mikilvæg í lífi þeirra fyrir skilnaðinn og það á 

ekki eingöngu við um tengsl við foreldra heldur einnig t.d. við afa og ömmu. Það 

auðveldar börnum missinn og er mikil huggun fyrir þau þegar foreldrarnir tryggja að 

börn eigi öruggan og opinn aðgang að þeim báðum, eftir ákveðnu fyrirkomulagi sem 

þau hafa komið sér saman um (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 

2000:29). 

Þó svo talað sé um að börn hafi rétt á að umgangast báða foreldra sína, þá má 

ekki gleyma því að það þjónar alls ekki alltaf hagsmunum barna. Það verður að hafa í 

huga að  til er hópur fólks sem hefur valist saman í sambúð eða hjónaband á miður 

uppbyggilegum forsendum og þróar með sér illvígan fjandskap og togstreitu af 

ýmsum toga og vinnur jafnvel gegn velferð hvors annars. Þá eru litlar líkur til að 

þessir aðilar geti komi sér saman um uppeldi og velferð barna sinna. Aðstæður geta 

verið þannig að það sé óæskilegt að foreldri hafi almennan umgengnisrétt og þá geta 

átt í hlut hvort sem er feður eða mæður (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. 

Sigurðardóttir, 2000:127). 
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1.2. Foreldrar 

 Þegar foreldrar skilja halda þeir áfram að vera foreldrar barna sinna og 

rannsóknir hafa sýnt að þau börn sem hafa góð tengsl við báða foreldra eftir 

skilnaðinn aðlagast betur nýju og breyttu lífi og eru í meira jafnvægi en þau sem geta 

ekki umgengist foreldrið sem flytur. Barninu er líka mikilvægt að foreldrar geti 

sameinast um stórar stundir í lífi þess, eins og fermingu, útskrift úr skóla, afmæli og 

giftingar (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:159). 

Það er mikið undir foreldrunum komið hversu vel börnin ná að jafna sig á 

skilnaðinum.  Foreldrarnir þurfa að vinna úr sínum málum og um leið og þeir fara að 

jafna sig, fer að skapast grundvöllur fyrir því að þeir geti virkilega hlúð að börnunum 

sínum (Benedikt Jóhannsson, 2004:32). Foreldrum sem eru að ganga í gegnum 

skilnað reynist oft erfitt að greina milli sinna eigin tilfinninga og tilfinninga barnanna.  

Þess vegna eru börnunum oft óafvitandi ætlaðar tilfinningar sem eiga rætur í 

tilfinningum foreldranna sjálfra. Það er mikilvægt að foreldrar sinni 

foreldrahlutverkinu á jafnréttisgrunni með gagnkvæmu trausti sem felst í því að báðir 

axla ábyrgð, hvor út frá sínum forsendum. Foreldrasamstarfið á að einkennast af því 

að taka mið af þörfum barnsins og að foreldrarnir hjálpist að við að mæta óvæntum 

uppákomum (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000:9).  

Viðbrögð foreldra bæði fyrir og eftir skilnað skipta miklu máli. Í því 

sambandi skiptir verulega miklu máli hvort foreldrar geti komist að samkomulagi um 

forsjá barna, hvernig umgengni á að vera háttað og hvernig tekist er á við ýmiss konar 

ófyrirsjáanlegar breytingar sem verða á samskiptum þeirra og barna í kjölfar 

skilnaðar (Álfheiður Steinsdórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:155).  
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2. Réttindi og skyldur 

Það getur verið erfitt að aðgreina maka- og foreldrahlutverk, þessi hlutverk eru 

svo samofin í hjónabandinu. Í skilnaðarferlinu er algengt að eitt erfiðasta verkefnið 

fyrir þá fullorðnu sé að aðgreina þessi hlutverk.  Þótt hjónabandið sé leyst upp verða 

foreldrarnir áfram foreldrar. Foreldrar og börn eru líka áfram fjölskylda þótt í öðrum 

farvegi sé. Að hafa hag barna að leiðarljósi getur oft orðið flókið og erfitt. Á meðan á 

skilnaði stendur er það oft erfiðasta viðfangsefnið og mörgum fatast flugið. Það er á 

þessu stigi málsins sem foreldrum hættir til að draga börn inn í átök sín  (Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K Sigurðardóttir, 2000:8). 

2.1. Réttindi barna 

Barn á rétt á að þekkja báða foreldra sína (Barnalög, 2003:1.gr). 

Börn þarfnast ástúðar og skilnings til að ná fullum alhliða þroska. Börn skulu 

alast upp hjá foreldrum sínum ef þess er nokkur kostur. Börn eiga undir öllum 

kringumstæðum að alast upp við væntumþykju og við siðferðislegt og efnalegt öryggi 

(Yfirlýsing Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1994: sjötta 

grundavallarregla). 

Aðildarríki Sameinuðu þjóðanna skulu virða og tryggja börnum innan lögsögu 

sinnar þau réttindi sem kveðið er á um í samningi barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, 

tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með tilliti til 

þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra 

aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns (Samningur um réttindi barna, 

1989:2.gr.). Mikilvægt er að virða rétt barna til frjálsrar hugsunar, sannfæringar og 

trúar (Samningur um réttindi barna, 1989:14.gr.). Þau hafa einnig rétt á að rækta 

persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu sína (Samningur um réttindi 

barna, 1989:29.gr.). Aðildarríki viðurkenna að sérhvert barn hefur meðfæddan rétt til 
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lífs (Samningur um réttindi barna, 1989:6.gr.). Börn eiga rétt á uppeldi sem stuðlar að 

alhliða menntun sem gerir þau hæf á grundvelli jafnstöðu til að nota hæfileika sína, 

dómgreind og skynsemi til að verða nýtir þjóðfélagsþegnar. Börn skulu hafa tækifæri 

til leikja og tómstunda (Yfirlýsing Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins, 1994: sjöunda grundvallarregla). Í flestum tilvikum er það þannig að börn 

eru nátengd báðum foreldrum og er það réttur þeirra að fá að hafa samband við báða 

foreldra sína. Mikilvægt er að foreldrar virði rétt barna til að hafa samband við báða 

foreldra (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðadóttir, 2000:29).

Ef foreldrar barna skilja, eiga börn rétt á að umgangast með reglubundnum hætti það 

foreldri sem þau búa ekki hjá, sé það ekki andstætt hagsmunum þess (Barnalög,  

2003:28.gr.). 

2.2. Uppeldisskylda og réttindi foreldra 

Samkvæmt barnalögum frá árinu 2003, ber foreldrum skylda til, báðum saman 

og hvoru um sig, að framfæra börn sín og að rækja umgengni og samneyti við þau. 

Framfærslu barna skal haga með hliðsjón af högum foreldra og þörfum barna. 

Foreldrum ber að afla börnum sínum fræðslu og ala með þeim iðjusemi og siðgæði. 

Foreldrum ber að stuðla eftir mætti að því að börn þeirra fái menntun og starfsþjálfun 

í samræmi við hæfileika sína og áhugamál. Þegar börn eldast og þroskast eiga þau að 

fá að hafa meiri áhrif á sín persónulegu mál, eins og t.d. í hvaða skóla þau ganga, 

hvaða tómstundir þau stunda og hvaða vini þau umgangast. Foreldrarnir eiga samt 

alltaf að hafa lokaorðið. Foreldrar eiga að sjá börnum sínu fyrir húsaskjóli, fæði, 

klæði, og öðru nauðsynlegu og þeim ber einnig skylda til að vernda börn sín gegn 

öllu ofbeldi og vondri framkomu (samkvæmt heimasíðu umboðsmanns barna).  Hið 

opinbera skal virða rétt foreldra til þess að menntun og fræðsla barna sé í samræmi 

við trúar- og lífsskoðanir þeirra (Viðbótarsamningur við samning um verndun 

mannréttinda og mannfrelsis,1952:2.gr.). 
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Foreldrum ber skylda til að sjá til þess að börn fái gott uppeldi, sem er fólgið í 

því að koma börnum til manns. 

,,Uppeldi er fólgið í þeim áhrifum sem höfð eru á börn og ungmenni í því 

skyni að móta þau með ákveðnum hætti, temja þeim ákveðna hegðan, ákveðin 

skapgerðareinkenni, ákveðinn dugnað, þekkingu og færni, afstöðu og álit, 

geðslag og lífsafstöðu, í stuttu máli alla þá eiginleika sem álitnir eru 

nauðsynlegir og æskilegir fyrir það líf sem þau eiga að lifa.” (Sigurður 

Pálsson 1987:5) 

Þessi skilgreining sýnir að uppeldi er ekki bara fólgið í almennri umönnun og 

miðlun þekkingar og færni, heldur einnig og ekki síður í mótun viðhorfs, gildismats 

og lífsafstöðu (Sigurður Pálsson, 1987:5). Þannig má segja að uppeldi eigi að stuðla 

að því að börn öðlist heildstæða sjálfsmynd þar sem gildi, lífsviðhorf og vonir mynda 

eina heild. Einnig mætti nefna siðgæðisuppeldi sem felur í sér að temja börnum 

tilteknar dyggðir sem taldar eru skipta máli fyrir farsæl mannleg samskipti, svo sem 

hugrekki, hófsemi, visku, heiðarleika, sanngirni, orðheldni, trúmennsku og sannsögli. 

(Sigurður Pálsson, 2001:10). 

Einn mikilvægur þáttur uppeldis er að fyrirbyggja að takmörkuð reynsla og 

þekking barna leiði til þröngsýni og fordóma, þ.e. að börn fái svigrúm til að þroska 

með sér sjálfstæði sem frekast er unnt . Einnig er mikilvægt að börn þroski með sér 

heilbrigða og uppbyggilega sjálfsgagnrýni. Forsendur þess að börn geti þroskað með 

sér sjálfstæði er að þau finni sig örugg í umhverfi sínu og þau séu tekin gild á eigin 

forsendum. Börn sem eru öryggislaus eru líklegri til að hrekjast undan ytri aðstæðum 

og láta undan þrýstingi umhverfisins. Börn hafa þörf fyrir festu og aga og að uppeldi 

stjórnist af skýru gildismati og ljósum hugmyndum um rétt og rangt, skyldur og 

ábyrgð. Þetta er mikilvægt fyrir þróun heilbrigðrar sjálfsmyndar. Sjálfstæði felst í því 

að hafa sannfæringu og geta bundist sjálfviljugur því sem viðkomandi finnst 

mikilvægt (Sigurður Pálsson, 2001:152). 

Það er hægt að standa þannig að trúarlegu uppeldi að trúarleg uppeldismótun 

leiði til ósjálfstæðis gagnvart hinum trúarlega boðskap. Ekki á að þvinga neinn til 

trúar og því eiga uppalendur ekki að þvinga börn sín til trúar. Það er hægt að sjá til 
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þess að börn fái tækifæri til að kynnast trúarlífi og skapa þeim forsendu til að taka 

sjálfstæða afstöðu á forsendum þekkingar, skilnings og reynslu. Ef börn svara trú á 

annan hátt en uppalandi, ber að virða það (Sigurður Pálsson, 2001:152-153). 
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3. Forsjá

Börn eiga rétt á forsjá foreldra sinna. Það þýðir að foreldrar barns eiga að sjá 

um persónuleg mál þess þar til barnið verður 18 ára.  

Foreldrar eiga alltaf að hugsa um hagsmuni og þarfir barna sinna og sýna 

þeim umhyggju. Forsjá felur einnig í sér skyldu foreldra til að vernda börn sín gegn 

andlegu og líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi. Forsjá felur líka í sér 

rétt og skyldu fyrir foreldri til að ráða persónulegum högum barna og ákveða 

búsetustað þess (Barnalög, 2003: 28.gr.). 

Meginreglan við skilnað eða sambúðarslit foreldra er sú að þeir fari áfram 

sameiginlega með forsjá barna sinna. Þessi regla kom inn í barnalög með breytingum 

sem gerðar voru árið 2006 en áður var sameiginleg forsjá valkostur sem foreldrar 

gátu samið um en meginreglan var sú að forsjáin væri hjá öðru foreldrinu.  Reyndin 

hefur verið sú að æ fleiri foreldrar ákveða að fara saman með forsjá barna sinna eftir 

skilnað og var því talið tímabært að gera þá skipan að meginreglu. Árið 2005 var 

sameiginleg forsjá valin í meira en þremur af hverjum fjórum tilvikum, eða 74,0%. 

Foreldrar fara því sameiginlega með forsjá barna sinna eftir skilnað og slit sambúðar 

sem skráð hefur verið í þjóðskrá nema annað sé ákveðið. Foreldrar skulu ákveða hjá 

hvoru þeirra börn skulu  eiga lögheimili og þar með að jafnaði fasta búsetu. 

Sýslumaður skal tilkynna þjóðskrá hjá hvoru foreldri barnið eigi lögheimili. 

Sameiginleg forsjá er almennt talin til þess fallin að skapa minnstu mögulegu röskun 

á högum barna við skilnað foreldra þess og miðar að því að viðhalda eins stöðugu 

ástandi og mögulegt er þrátt fyrir skilnaðinn (samkvæmt heimasíðu umboðsmanns 

barna). 

Skipan forsjár er ákveðin í barnalögum þar sem tiltekið er hverjir skuli fara 

með forsjá barna við hinar ýmsu aðstæður. Sé móðir barna hvorki í hjúskap né skráðri 

sambúð fer hún ein með forsjá þeirra nema hún semji um annað við barnsföður sinn.  

Stjúpforeldri barna fer með forsjá þeirra ásamt maka sínum meðan hjúskapur varir ef 

foreldrarnir hafa ekki samið um sameiginlega forsjá. Sambúðarforeldri barna fer með 

forsjá þeirra ásamt foreldri barna meðan sambúð varir, enda hafi skráð sambúð í 
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þjóðskrá staðið samfleytt í eitt ár. Þetta á aðeins við ef foreldrarnir fara ekki saman 

með forsjá barnanna (barnalög, 2003: 29.gr.). 

Í sameiginlegri forsjá felst það fyrst og fremst að foreldrar þurfa að taka í 

sameiningu allar stærri ákvarðanir sem varða hagi barna, t.d. hvar þau búa.  Í 

barnalögum er ekki fjallað sérstaklega um inntak hugtaksins sameiginlegrar forsjár en 

þar kemur þó fram í 28. gr. að fari foreldrar sameiginlega með forsjá barna sé öðru 

foreldrinu óheimilt að fara með börnin úr landi án samþykkis hins. Það getur því skipt 

miklu fyrir það foreldri sem börnin búa ekki hjá að fara einnig með forsjána því 

augljóslega getur það varðað miklu hvar börnin búa og hvort farið er með þau úr 

landi til lengri eða skemmri dvalar. Foreldrar sem fara sameiginlega með forsjá verða 

að komast að samkomulagi um hjá hvoru þeirra börnin eigi lögheimili og dvelji þá 

hjá að jafnaði.  Allur gangur er síðan á því hvernig foreldrar semja um það hversu 

miklum tíma börnin verja hjá því foreldri þar sem barnið á ekki lögheimili og er það 

skipulag alfarið í höndum foreldranna.  Sameiginleg forsjá þýðir því ekki að börn eigi 

endilega að verja jafnlöngum tíma hjá báðum foreldrum. Það foreldri sem börn 

dveljast hjá á hverjum tíma getur tekið ákvarðanir varðandi daglegar þarfir þeirra og 

felst því ekki í sameiginlegu forsjánni að foreldrar þurfi að hafa samráð um alla hluti 

er varða líf barnsins sama hversu smávægilegir þeir eru.  Það foreldri sem börnin eiga 

lögheimili hjá hefur réttarstöðu einstæðs foreldris samkvæmt lögum, þ. á. m. 

skattalögum. Jafnvel þó foreldrar sem fara sameiginlega með forsjá barna sinna eigi 

að koma sér saman um öll helstu mál er varða börnin þá getur það foreldri sem börnin 

dvelja hjá tekið smærri ákvarðanir sem varða daglegt líf þess á eigin spýtur 

(samkvæmt heimasíðu umboðsmanns barna). 

Sýslumaður getur úrskurðað um meðlag og umgengni þótt foreldrar fari 

sameiginlega með forsjá barna (samkvæmt heimasíðu umboðsmanns barna). 



17

3.1.  Lífsskoðanaleg forsjá

 Sú staða getur komið upp að foreldrar hafi mismunandi lífsskoðun og séu ekki 

í sama trúfélagi. Í 8. grein laga um skráð trúfélög síðan 1999 stendur. Ef foreldrar fara 

saman með forsjá barna skulu þeir taka sameiginlega ákvörðun um hvoru trúfélaginu 

börn fylgi. En ef annað foreldrið fer með forsjá tekur það ákvörðun um inngöngu 

barna í og úr skráðu trúfélagi. Hafi börn náð 12 ára aldri skal leita álits þeirra um 

slíka ákvörðun. Börn sem eru orðin 16 ára geta tekið ákvörðun um inngöngu í skráð 

trúfélög eða úrsögn úr trúfélagi. Enginn má samtímis heyra til þjóðkirkjunnar og 

skráðs trúfélags utan þjóðkirkjunnar eða fleiri en einu skráðu trúfélagi utan 

þjóðkirkjunnar. 

 Í Alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi er talað um að allir 

menn skulu frjálsir hagsmuna sinna, sannfæringar og trúar. Enginn skal þurfa að sæta 

þvingun sem muni hefta frelsi hans til þess að hafa eða aðhyllast trú eða skoðun að 

hans vali. Viðra skal frelsi foreldra og/eða lögráðamanna til þess að tryggja trúarlegt 

og siðferðislegt uppeldi barna sinna í samræmi við þeirra eigin sannfæringu 

(Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, 1966:18.gr.). 

 Er mikilvægt að foreldrar hafi sívakandi meðvitund um sínar lífsskoðanir og 

skoðanir barna sinna. Foreldrar eru miklir áhrifavaldar hjá börnum sínum, ef ekki 

með beinum hætti þá óbeinum. Þannig að það eru óhjákvæmilegar líkur á, að 

foreldrar taki ákvarðanir fyrir börn sín sem varða ekki aðeins ytri hagi heldur einnig 

persónumótun þeirra og viðhorf (Sigurður Pálsson, 1987:6). 

 Fjölskyldan gegnir lykilhlutverki í uppeldi barna. Fyrstu samskipti barna fara 

fram innan fjölskyldunnar, þar sem foreldrar eru þeir sem fyrst og fremst miðla 

menningu samfélagsins, gildum þess, viðmiðum og hlutverkum. Foreldrar eru fyrstu 

og stöðugustu tengiliðir barna og jafnframt fyrirmyndir þeirra. Reynsla sem börn 

verða fyrir, eða verða ekki fyrir innan fjölskyldunnar, hafa áhrif á hvernig börn túlka 

og vinna úr nýjum áhrifum. Því má segja að trúarleg áhrif sem börn verða fyrir innan 

fjölskyldunnar eða verða ekki fyrir, ræður miklu um hvernig þau túlka og vinna úr 

trúarlegum áhrifum sem þau verða fyrir síðar og á tilverutúlkun þeirra (Sigurður 

Pálsson, 2001:131). 
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 Þegar foreldrar eru ekki í sama trúfélagi er mikilvægt að þeir hlusti á börn sín 

og þvingi þau ekki til að aðhyllast trú sem þau þekkja ekki. Ef foreldrar skilja og börn 

eru búin að alast upp í einu ákveðnu trúfélagi, er það líklega best fyrir börnin að 

fylgja því trúfélagi sem þau hafa verið í þar til þau hafa þroska til að taka sína eigin 

ákvörðun um í hvaða trúfélagi þau vilji vera. Hvergi er kveðið á um þetta í lögum. 

Aðeins er kveðið á um að börn skuli fylgja móður sinni í trúfélagi, eða að foreldrar 

taki sameiginlega ákvörðun um í hvaða trúfélagi börn skuli skráð. Líklega væri best 

fyrir börnin að fylgja þeirri lífssýn sem þau hafa verið alin upp við áður en foreldrar 

þeirra skildu og þess vegna vera áfram í því trúfélagi sem þau hafa verið í. Það skapar 

börnum meira öryggi og festu.  Því ef foreldrar skilja og annað foreldrið fer í nýtt 

trúfélag er hætta á að foreldrar eigi erfitt með að komast að samkomulagi hvað sé best 

fyrir börnin. 
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4. Hvað segja trúfélög ? 

Eins og áður hefur komið fram skulu börn frá fæðingu talin heyra til sama 

trúfélags og móðir þess. Foreldrar sem fara með sameiginlega forsjá taka ákvörðun 

sameiginlega um það í hvaða trúfélagi börn þeirra eru. Ef annað foreldrið er með 

forsjá, tekur það foreldri ákvörðun um í hvaða trúfélagi börn eru skráð (lög um 

trúfélög, 1999). 

  Hvað segja trúfélög þegar foreldrar barna eru ekki í sama trúfélagi. Er þar 

haft að leiðarljósi hvað sé börnum fyrir bestu? Til að athuga  þetta voru fimm 

trúfélögum sendar spurningar. Trúfélögin voru Lúterska kirkjan, Kaþólska kirkjan, 

Vottar Jehóva, Krossinn og Fíladelfía. 

Spurningarnar voru þessar: 

1. Hverjar er helstu áherslur trúfélagsins og af hverju ætti ég að velja að 

ganga í þetta trúfélag frekar en í annað trúfélag? 

2. Ef foreldrar barns eru ekki í sama trúfélagi. Hvort er betra fyrir barnið að 

það kynnist báðum trúfélögunum eða fylgi bara öðru trúfélaginu (þ.e. öðru 

foreldrinu)? 

3. Ef svarið við spurningu 2 er að það sé betra fyrir barnið að það kynnist 

báðum trúfélögum, gerið þá grein fyrir hvers vegna það er betra. 

4. Ef svarið við spurningu 2 er að það sé betra fyrir barnið að það fylgi bara 

öðru foreldrinu, gerið þá grein fyrir hvers vegna það er betra og einnig 

hvort það á að fylgja móður eða föður og hvers vegna ? 

Hér á eftir koma svörin við þessum spurningunum. 
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4.1. Lútersk kirkja

Helstu áherslur Lútersku kirkjunnar eru sameiginlegar kristnum kirkjum, þ.e. 

meginatriði trúarkenningarinnar kom fram í hinni postullegu trúarjátningu þar sem er 

játuð trú á hinn þríeina Guði, Faðir, son og heilagan anda. Helstu áherslur hinnar 

Lútersku kirkju eru að maðurinn frelsast fyrir náð en ekki verk. Auk þess sem 

sakramentunum var fækkað og þau aðeins tvö í lúterskum sið, skírn og kvöldmáltíð. 

Eina útskurðarvaldið varðandi sannleika Guðs er Biblían og ekkert óumdeilanlegt 

guðlegt vald (t.d. páfinn) gefur út óskeikul skilaboð. Hið persónulega samband fólks 

við Guð er það sem fóstrar trú fólks og það verður að eiga það við sig og sína 

samvisku hvernig það gengur trúarveginn. 

Ef foreldrar eru ekki í sama trúfélagi telur Lúterska kirkjan að börn eigi að 

kynnast báðum trúfélögum ef möguleiki er. En um trúfélagsskráningu þurfi að fara að 

landslögum. En í trúaruppeldislegum tilgangi er talið að eins og börn eigi að þekkja 

foreldra sína, þurfi þau líka að þekkja bakgrunninn, lífsafstöðu ef svo má segja og 

trúarafstaða er hluti af þeirri mynd (Irma Sjöfn Óskarsdóttir, 2008).
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4.2. Kaþólsk kirkja

Skriflegt svar barst ekki frá Kaþólsku kirkjunni. Þannig ég leitaði upplýsinga 

um viðhorf Kaþólsku kirkjunnar í ritinu Uppeldisréttur-uppeldisskylda eftir Sigurð 

Pálsson. Ég talaði við Hjalta Þorkelsson í síma til að fá svar við spurningunni um 

hvoru foreldrinu börn eigi að fylgja í trúaruppeldinu að þeirra mati. 

Grundvallarviðhorf  Kaþólsku kirkjunnar er að kirkjan sem guðleg stofnun er 

öllum öðrum stofnunum æðri. Í Kaþólsku kirkjunni er talað um að það séu 

foreldrarnir sem gefa börnunum líf og hafa þeir skyldum að gegna varðandi uppeldi 

barna sinna. Foreldrarnir sem hafa frumrétt og skyldu til að ala börn sín upp, verða að 

njóta frelsis til að velja börnum sínum skóla. Því skulu opinber yfirvöld ráðstafa fé 

með þeim hætti að foreldrar hafi fullt frelsi til að fylgja samvisku sinni þegar þeir 

velja barni sínu skóla (Sigurður Pálsson, 1987:8). Ef foreldrar eru ekki í sama 

trúfélagi og annað foreldrið er í Kaþólsku kirkjunni, er ætlast til þess að börn 

foreldranna séu alin upp að Kaþólskum sið og séu skráð í Kaþólsku kirkjuna (Hjalti 

Þorkelsson, 2008). 
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4.3. Vottar Jehóva

Áherslur Votta Jehóva eru þær að Biblían sé orð Guðs og nota hana  

sem handbók í lífinu. Taka mark á henni allri og leggja sig fram um að fara eftir 

henni. Trúa að ríki Guðs komi í náinni framtíð og breyti jörðinni í paradís. Vottar 

Jehóva álíta það skyldu sína að boða öðrum trú Biblíunnar.  

Vottar Jehóva segja að dæmi um það að foreldrar séu ekki í sama trúfélagi séu 

ekki algeng. Vottar Jehóva velja sér yfirleitt maka innan safnaðarins þannig að það 

kemur ekki til togstreitu um trúaruppeldi barna og sömuleiðis dregur það stórlega úr 

hættunni á því að hjónin skilji. Helst eru líkur á að togstreita komi upp ef annað þeirra 

gerist Vottur Jehóva einhvern tíma eftir að þau stofna til hjúpskapar. En dæmin eru 

ekki svo mörg að hægt sé að draga af þeim neina sérstaka lærdóma. Söfnuður Votta 

Jehóva tekur í sjálfu sér ekki afstöðu til þess hvort það sé betra fyrir börn að kynnast 

trúfélögum beggja foreldra sinna, ef þau skilja og eru hvort í sínu trúfélagi, eða aðeins 

öðru. Foreldrar sem eru Vottar Jehóva, telja það hins vegar skyldu sína að fræða 

börnin um þá trú sem boðuð er í Biblíunni. Ekki er hægt að gefa sér að það sé á 

einhvern hátt slæmt fyrir börn að kynnast trú beggja foreldranna, svo framarlega sem 

foreldrarnir eru sjálfum sé samkvæmir og heilir í því sem þeir gera og virða jafnframt 

samvisku og sannfæringu barnanna (Svanberg K. Jakobsson. 2008). 

4.4. Krossinn

Ástæðan fyrir því að viðkomandi eigi að velja Krossinn frekar en eitthvað 

annað trúfélag er ef starf Krossins höfðar til viðkomandi og ef viðkomandi tengist 

með einhverjum hætti Kossinum eins og t.d. með vinum eða fjölskyldu. Áhersla 

Krossins er allt fagnaðarerindið.

Í Krossinum er lögð áhersla á að börn kynnist báðum trúfélögum ef foreldrar 

eru ekki í sama trúfélagi, en þau eigi að fylgja öðru trúfélaginu. Svarið við spurningu 

3 um það hvort það sé betra fyrir barnið að kynnast báðum trúfélögum var svarið 

,,Almenn þekking”.  Það kom ekkert svar frá Krossinum við spurningu 4 (Gunnar 

Þorsteinsson, 2008). 



23

4.5. Fíladelfía/Hvítasunnukirkjan    

Helsta áhersla Hvítasunnukirkjunnar er að boða fagnaðarerindið öllum 

mönnum.  Sbr. Matt 28:18-20. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði: Allt 

vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, 

skírið þá í nafni föður, sonar og heilags anda, og kennið þeim að halda allt það, sem 

ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. 

Að elska og virða náungann. Sbr. Matt 22:37-40   

Hann svaraði honum: Elska skalt þú Drottin, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu 

þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu 

líkt: Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum 

hvílir allt lögmálið og spámennirnir.  

Hvítasunnukirkjan er lifandi og kröftugt trúfélag sem leggur áherslu á að 

kraftur Guðs og nærvera Heilags Anda sé til staðar á öllum samkomum og að 

einstaklingarnir upplifi Guð á persónulegan hátt. 

Hvítasunnukirkjan telur að ef foreldrar eru ekki í sama trúfélagi, eigi börn að 

kynnast báðum trúfélögunum. Þar er sagt að það sé hollt fyrir börn að þekkja trúfélög 

foreldra sinna. Ef hins vegar annað foreldrið er ekki virkt í sínu trúfélagi, skiptir það 

engu fyrir börnin. Einnig er talað um að það sé mikilvægt fyrir börn að ekki sé 

togstreita um þessi mál hjá foreldrum og ættu þeir að forðast það í lengstu lög 

(Vörður Leví Traustason, 2008).
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5.      Niðurstöður og ályktanir 

Þær spurningar sem settar voru fram í upphafi ritgerðarinnar voru að athuga, 

hver væri réttur/staða barna við skilnað foreldra, hvort það ætti að leyfa börnum að 

velja hvort þau vilji lifa eins og móðir eða faðir. Einnig var velt upp spurningunni um 

það þegar foreldrar eru ekki í sama trúfélagi, hvort börn eigi að fylgja móður eða 

föður. 

 Niðurstaða þessarar ritgerðar er að foreldrar eiga alltaf að sýna börnum 

skilning og fara eftir rétti þeirra samkvæmt lögum. Í Barnalögunum stendur að börn 

eigi rétt á að umgangast báða foreldra sína eftir skilnað. Ef foreldrar geta ekki komist 

að samkomulagi um hvort þeirra skuli hafa forsjá barna eftir skilnað og dómari þarf 

að dæma í því, hafa börn rétt til að segja dómara hvað þau vilja, svo framalega að þau 

hafi þroska til þess. Þannig að ef foreldrar eru ekki sammála um málefni barna sinna 

er gerð krafa á þá, að þeir komist að samkomulagi um hvað skuli gera og á þá alltaf 

að hafa hagsmuni barnanna að leiðarljósi. Það kemur fram í greininni ,,Skilnaður – 

hver á réttinn ?” í blaðinu Uppeldi eftir Hjört Magna Jóhannsson prest, að það finnist 

aldrei úrlaust á málum barna, fyrr en foreldrar hætta að hugsa um ,,móðurrétt” og 

,,föðurrétt” eða  ,,minn rétt” annars vegar og ,,þinn rétt” hins vegar (Hjörtur Magni 

Jóhannsson, 2003:38-40). Frumforsendan þarf að vera réttur barna. Einnig getur 

stundum verið erfitt fyrir börn að samlagast aðstæðum bæði hjá móður og föður eins 

og lesa má í sögu Karólínu sem er á vef Rauða kross Íslands: 

 Það fer heillangur tími í að eiga tvær fjölskyldur. Þann tíma notar 

,,venjulegt” fólk, sem á bara eina fjölskyldu, til að vera með vinum sínum. Ég 

þarf ,,tvöfaldan” tíma til að vera með fjölskyldunni minni og það pirrar mig. 

En um leið er það líka notalegt að geta farið á hinn staðinn. Það getur verið 

mjög gott að hlakka til að fara til hins, vegna þess að það gefur manni 

eitthvað annað en ef maður er alltaf á sama stað. Þetta hefur eflaust eitthvað 

með það að gera að bæði pabbi minn og mamma eru gift aftur og hafa eignast 

fleiri börn. Þannig hef ég eignast tvær fjölskyldur í staðinn fyrir eina. Það er 

ekki til neitt betra en að vera einn með foreldrum sínum. Mér finnst það að 

minnsta kosti reglulega gott. Sérstaklega að vera ein með pabba. Það er 



25

nefnilega miklu erfiðara að fá tíma ein með honum en samt höfum við oft 

verið ein. 

Það getur verið erfitt að svara því, hvort börn eigi að fá að velja hvort þau vilji 

lifa eins og móðir eða faðir. Best væri að sú staða kæmi aldrei upp, að foreldrar gætu 

komist að niðurstöðu hvað væri best fyrir börnin. En ef foreldrar eru ósammála skal 

hlusta á hvað börn vilja sjálf, en þá þarf að hafa í huga hvort börn hafa þroska til að 

svara því. Það getur verið erfitt fyrir börn að þurfa að velja á milli móður og föður, 

því þau eru oftast tengd báðum foreldrum tilfinningaböndum og geta ekki tekið 

afstöðu og ættu ekki að þurfa að gera það. Það sem mestu máli skiptir fyrir börn er að 

samband foreldra sé gott og aðgangur barna við það foreldri sem þau búa ekki hjá sé 

greiður. 

 Til að fá upplýsingar um hvað trúfélög segja um það, þegar foreldrar eru ekki 

í sama trúfélagi, hvort börn eigi að fylgja föður eða móður voru nokkrum trúfélögum 

sendar spurningar sem tengdust þessu málefni. Öll trúfélögin svöruðu skriflega nema 

Kaþólska kirkjan. Trúfélögin sem svöruðu voru sammála um það að börn ættu að 

kynnast trúfélögum beggja foreldra. Einnig var það nefnt að ef börn hefðu rétt á að 

kynnast báðum foreldrum sínum, þyrftu þau líka að þekkja bakgrunninn, lífsafstöðu 

og trúarafstöðu þeirra sem er hluti af þeirri mynd. Það kom einnig fram hjá 

trúfélögunum að það væri ekki slæmt fyrir börn að kynnast trú beggja foreldra, svo 

framarlega sem foreldrarnir væru sjálfum sér samkvæmir og heilir í því sem þeir gera 

og virtu jafnframt samvisku og sannfæringu barna sinna. Ekkert trúfélag talaði um 

það hvernig ætti að bregðast við ef ágreiningur kæmi upp á milli foreldra eins og t.d. 

ef foreldrar eru ekki í sama trúfélagi og ekki sammála um í hvaða trúfélag börn þeirra 

skulu vera skráð. Varðandi trúarlegt forræði fékk ég afdráttarlaust svar frá Kaþólsku 

kirkjunni þegar ég talaði við Hjalta Þorkelsson í síma um að Kaþólska kirkjan ætlast 

til að börn séu alin upp í Kaþólskri trú hvort sem foreldrar eru báðir eða bara annað í 

Kaþólsku kirkjunni. Aðeins Lúterska kirkjan nefndi að trúfélagaskráning þyrfti að 

fara að landslögum.    

 Ef foreldrar eru ekki í sama trúfélagi skulu börn fylgja móður, nema foreldrar 

ákveði annað. Foreldrar hafa rétt til að kynna börnum sínum trúfélag sitt og skal það 

gert af heilum hug og virða skal samvisku og sannfæringu barna. Börn eiga að fá að 
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segja hvað þau vilja þegar þau hafa þroska til og í lögum um trúfélög er sagt að börn 

sem eru orðin 16 ára geta valið í hvaða trúfélag þau eru skráð. En það má spyrja sig 

hvenær börn hafa þroska til að mynda sér skoðun á því hvaða trúfélagi þau vilji 

fylgja. En því verður ekki svarað hér. Samkvæmt samtali við lögfræðing hjá 

umboðsmanni barna er þetta líklega málaflokkur sem á eftir að koma meira upp á 

yfirborðið í nánustu framtíð, með breyttu þjóðfélagsmynstri og er þá átt við þegar 

foreldrar eru ekki í sama trúfélagi og börn lenda á milli þeirra. En mál af þessu tagi 

hafa ekki enn komið inn á borð hjá umboðsmanni barna.  

 Það er mjög erfitt og spurning hvort það takist einhvern tímann að smíða 

fullnægjandi löggjöf um jafnviðkvæmt siðferðislegt álitamál og það sem um ræðir í 

þessari ritgerð. 

 Það sem mestu máli skiptir er að foreldrar finni sameiginlegan flöt þar sem 

hagsmunir barna eru hafðir í fyrirrúmi því það er skylda foreldra að sýna börnum 

sínum skilning og fara eftir rétti barna. 
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Fylgiskjöl: 

Bréf sent trúfélögum. 

Ég er nemandi við Kennaraháskóla íslands og er að skrifa ritgerð til B.ed 

gráðu. Nafn mitt er Jóhanna Þórhallsdóttir. Ég hef hugsað mér að skrifa um 

lífsskoðanalega forsjá barna við skilnað foreldra. Þá á ég við  þegar foreldrar skilja og 

eru þeir ekki í sama trúfélagi. Hver er réttur barnsins?  Mig langar til að fá að kynna 

mér hvaða sýn nokkur trúfélög hafa á þessi mál. Ég hef samið nokkrar spurningar 

sem mig langar til að biðja ykkur um að svara og senda á netfangið johthorh@khi.is

Leiðsögukennari minn við ritgerðina er Sigurður Pálsson fyrrverandi sóknarprestur 

og stundakennari við KHÍ. 

Með fyrirfram þökk. 

   

1. Hverjar eru helstu áherslur Lútersku kirkjunnar, af hverju ætti ég að velja að 

ganga í Lútersku kirkjuna frekar en í annað trúfélag? 

2. Ef foreldrar barns eru ekki í sama trúfélagi. Hvort er betra fyrir  

barnið að það kynnist báðum trúfélögunum eða fylgi bara öðru trúfélaginu 

(þ.e. öðru foreldrinu)? 

3. Ef svarið við spurningu 2 er að það sé betra fyrir barnið að    

kynnast báðum trúfélögum, gerið þá grein fyrir hvers vegna það er betra? 

4. Ef svarið við spurningu 2 er að það sé betra fyrir barnið að það  

fylgi bara öðru foreldrinu, gerið þá grein fyrir hvers vegna það er betra og 

einnig hvort það á að fylgja móður eða föður og hvers vegna ?


