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Útdráttur 
 

Ritgerð þessi fjallar um börn sem hafa gengið í gegnum skilnað foreldra sinna. 

Ritgerðin byggir fyrst og fremst á rannsóknum sem fram hafa farið hérlendis 

sem og erlendis um málefni skilnaðarbarna og leiðir sem taldar eru til úrbóta 

þeim til handa. Vitnað er í samtöl við ýmsa fagaðila í skilnaðaráðgjöf og 

fræðslu til foreldra. Skyggnst er inn í verkefnið Áfram ábyrg, áhrif skilnaða á 

börn og leiðir til úrbóta, sem Félagsþjónustan í Reykjanesbæ ásamt 

Keflavíkurkirkju eru með í undirbúningi. Sérstaklega er leitað í skrif Benedikts 

Jóhannssonar sálfræðings hjá Fjölskylduþjónustu kirkjunnar, en hann hefur 

gefið út töluvert af greinum og bókum er fjalla um málefni skilnaðarbarna og 

fjölskyldur þeirra. Hlutverk Þjóðkirkjunnar og skyldur hennar gagnvart 

skilnaðarfjölskyldum eru einnig reifuð. Niðurstöður þeirrar umræðu eru að 

Þjóðkirkjan ásamt félagsþjónustu ætti að hafa í huga nána samvinnu sem miðar 

að markvissri vinnu sem hefur það að leiðarljósi að hlú betur að börnum í 

skilnaðaraðstæðum og gæta að réttindum þeirra sér í lagi í ljósi þeirra 

erfiðleika sem blasa við íslensku þjóðfélagi. Ýmislegt bendir til þess að 

hagsmunir skilnaðarbarna séu oft ekki hafðir að leiðarljósi við nýja sambúð 

foreldra. Einnig benda rannsóknir til þess að oft á tíðum fái börnin ekki nægan 

tíma með því foreldri sem flyst burt, það dragi því verulega úr umgengni og 

samskiptum við umgengnisforeldri með tímanum. Hlutverk Þjóðkirkju Íslands, 

í samvinnu við félagsþjónustu, gæti því verið að auka framboð á fræðslu frá 

fagfólki, skilnaðarfjölskyldum að kostnaðarlausu og Þjóðkirkjan ætti að taka 

virkan þátt í slíkri fræðslu. Í lok ritgerðar eru settar fram tillögur til úrbóta. 

 

Lykilorð: Skilnaður, umgengnisforeldrar, fjölskylduráðgjöf, hagur barna, 

samvinna Þjóðkirkju og félagsþjónustu, leiðir til úrbóta. 
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Formáli 
 

Verkefni mitt, Skilnaðarbörn, Þjóðkirkjan og leiðir til úrbóta, telst vera 10 

einingar af 300 eininga námi mínu til embættisprófs við Guðfræðideild 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Sr. Sigfinnur Þorleifsson og kann ég 

honum bestu þakkir fyrir leiðsögn og ánægjulegt samstarf. Benedikt 

Jóhannsson sálfræðingur og Guðbjörg Magnúsdóttir félagsráðgjafi hjá 

Fjölskylduþjónustu kirkjunnar gáfu góð ráð og fá þau þakkir. Samstarfsfólki 

mínu við verkefnið Áfram ábyrg þakka ég einnig góð ráð og stuðning og vil 

þar nefna sérstaklega sr. Skúla Ólafsson sem var mér afskaplega hjálpsamur. 

Ég vil þakka börnunum mínum Emblu Rut, Victori Orra og Yngva Rey fyrir að 

vera yndisleg, án þeirra hefði kveikjan að ritgerðinni aldrei orðið til. Föður 

mínum Yngva Hagalínssyni þakka ég yfirlestur og góð ráð, móður minni 

Sólveigu Victorsdóttur þakka ég ómetanlegan stuðning í námi mínu. Síðast en 

ekki síst vil ég þakka eiginkonu minni Önnu Margréti Gunnarsdóttur fyrir 

stuðninginn sem hún hefur sýnt verkefni mínu. 

 

Ritgerðin er skipulögð á þann hátt að 1. kafli er inngangur þar sem sagt er frá 

viðfangsefninu, markmiðum og tilurð ritgerðar. Í kafla 2 er fræðilegur hluti 

ritgerðarinnar settur fram. Þar er viðfangsefnið reifað, fjallað um rannsóknir á 

áhrif skilnaðar á börn, viðbrögðum barna við skilnaði lýst og hvernig er 

farsælast að haga skilnaði með það að markmiði að koma til móts við þarfir 

barna. Í 3. kafla er fjallað um hlutverk og stefnu Þjóðkirkjunnar sem og 

samvinnu Félagsþjónustu og Þjóðkirkju. Verkefninu Áfram ábyrg eru gerð skil. 

Innsýn er gefið í skilnaðarnámskeið fyrir 10-12 ára börn og markmið þess. Í 4. 

kafla eru síðan umræður, viðtöl úr heimildarmynd, ályktanir og tillögur til 

úrbóta. 
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1. Inngangur 

1.1 Viðfangsefni og markmið ritgerðar 

Þessi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til embættisprófs við Guðfræðideild 

Háskóla Íslands. Hún fjallar um þau áhrif sem skilnaðir hafa á börn og leiðir til 

úrbóta bæði fyrir foreldra sem og fagaðila. Aðalverkefni þessarar ritgerðar er 

að sýna fram á þá þörf sem virðist vera á faglegri aðstoð við börn og 

fjölskyldur sem eru að ganga í gegnum skilnaðarferli. Þjóðkirkja Íslands ætti 

að hafa á stefnuskrá sinni að koma með mun skipulegri hætti að þessum 

málaflokki, ekki hvað síst að sinna málefnum barna skilnaðarfjölskyldna með 

skilvirkari hætti. Fjölskyldur í skilnaðarferli þurfa að finna að kirkjan veiti 

þeim fullan stuðning og sé reiðubúin að aðstoða þær í erfiðleikum. Fjölskyldan 

er ein af mikilvægustu einingum náinna tengsla og ef hún brotnar eða bugast er 

það eitt af mikilvægustu hlutverkum kirkjunnar að koma til aðstoðar og hlúa að 

einstaklingum þannig að þeir fái tækifæri til að þroskast og dafna. 

1.2 Tilurð ritgerðar 

Á þeim 5 árum sem liðin eru síðan ég gekk sjálfur í gegnum skilnað hafa 

málefni skilnaðarbarna og skilnaðarfjölskyldna verið mér hugleikin. Áhrif 

skilnaða birtast í ýmsum myndum hjá einstaklingum í samfélaginu og ég hef 

verið sífellt uppteknari af því með hvaða hætti ég sjálfur get lagt mitt af 

mörkum til þessa málaflokks. Þessar hugleiðingar, ásamt aðkomu minni að 

verkefninu Áfram ábyrg sem Félagsþjónusta Reykjanesbæjar og 

Keflavíkurkirkja eru í samstarfi um, urðu síðan kveikjan að embættisverkefni 

mínu.  
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Iðulega er talað um fjölskylduna sem hornstein samfélagsins. Það má með 

sanni líta á hana sem grunneiningu mannlegs samfélags. Þegar tveir 

einstaklingar stofna til tilfinninga og tryggðabanda, hvort sem það er í formi 

sambúðar eða hjónabands, felast ýmiskonar tengsl á bak við þá ákvörðun. Nýtt 

upphaf og ný hlutverk hefjast hjá einstaklingum, oftast í formi barneigna. Í 

ástarsambandi leita einstaklingar endurnæringar og skjóls í amstri daganna.  Í 

lífinu er það því miður svo að áföll eru hluti af daglegu lífi mannsins. Við 

neyðumst öll til að horfast í augu við hina sáru en jafnframt ófrávíkjanlegu 

reglu heimsins að sorgin birtist öllum. Áföll eru hinsvegar mismunandi og sum 

hafa langan aðdraganda á meðan önnur virðast koma eins og þruma úr 

heiðskíru lofti. Engin fjölskylda kemst alfarið hjá því að lenda í sorg eða 

áföllum einhvern tímann á lífsleiðinni. Svo virðist sem helstu áföll sem 

fjölskyldur ganga í gegnum í dag séu skilnaðir og dauðsföll ættingja og vina.  

 

En hver sem áföllin kunna að vera er talið að þau hafi mikil áhrif á líf 

fjölskyldunnar til frambúðar og hafi mótandi áhrif á einstaklingana sem í þeim 

lenda. Börn hafa augljósa þörf til að geta rætt við einhvern sem þau geta treyst 

þegar miklir erfiðleikar steðja að fjölskyldulífinu. Skilnaður eða sambúðarslit 

foreldra er óneitanlega erfið lífsreynsla fyrir langflest börn. Þau líkt og allflestir 

einstaklingar eru og munu alltaf vera að leita að tilgangi eða útskýringu á því 

hversvegna harmleikir henda og leitast í sífellu við að túlka veruleika sinn og 

líf. Börn og unglingar þurfa oft og iðulega að spyrja ýmissa spurninga sem 

koma upp í huga þeirra þegar skilnaður foreldra er í augsýn, sem og eftir að 

skilnaður er genginn í gegn. Því miður er það oft þannig að mörg þeirra fá ekki 

næga athygli foreldra sinna, sérstaklega þegar skilnaður er harðvítugur og 

deilur harðskeittar. Börn eru einhverjar bjargalausustu verur sem um getur í 

náttúrunni við fæðingu. Þegar kemur að áföllum þá eru börnin algerlega háð 

ummönun fullorðinna. Fjölgun skilnaða sem hefur átt sér stað í nútíma 

samfélögum er því talsvert áhyggjuefni ekki síst vegna velferðar barnanna.1  

 

 

                                                 
1 Benedikt Jóhannsson, 2004, Börn og skilnaður, bls 13 
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2. Fræðilegur hluti 

2.1 Áhrif skilnaða á börn 

Áhrif skilnaða á börn til langtíma hafa verið rannsökuð talsvert erlendis, en 

mun minna hér á landi. Þegar fjallað er um áhrif skilnaða á börn verður þó að 

hafa í huga að hver skilnaður er aldrei einangraður atburður heldur á hann sér 

alltaf stað í ákveðnu félagslegu samhengi og áhrif skilnaðarins á börnin eru 

óhjákvæmilega háð ýmsum þáttum í lífi þeirra. Aðstæður barna og 

fjölskyldusaga þeirra eru mjög misjafnar og því geta áhrif skilnaðar á börn 

verið mjög breytileg. 

 

Skilnaður foreldra er engu að síður yfirleitt talsvert álag fyrir börnin ekki síður 

en foreldra þeirra. Flest ná þó að aðlagast nýjum og breyttum aðstæðum á einu 

til þremur árum. Þessi tími getur verið lengri ef aðstæður eru erfiðar eftir 

skilnaðinn. Skilnaður getur einnig haft síðbúin áhrif seinna meir. Þessi áhrif 

virðast einkum koma í ljós á unglingsárum við myndun nýrra tengsla við hitt 

kynið.2  

Í heildina hafa rannsóknir sýnt að skilnaðarbörn eiga marktækt í meiri vanda en 

önnur börn. Þau eru reiðigjarnari, verr aðlöguð, sýna oftar andfélagslega 

hegðun, standa sig lakar í námi, hafa minna sjálfsálit og eiga í meiri vanda með 

samskipti við foreldra sína. Einn af helstu ókostum skilnaðar fyrir börnin er sá 

að dagleg umgengni sem barnið átti áður við báða foreldra raskast. Yfirleitt er 

það þannig að faðirinn flytur frá fjölskyldunni og mjög er misjafnt hvernig 

samskiptum barna við föður sinn er háttað eftir brottflutning hans. Ef börnin 

missa alveg tengsl við föður eftir skilnað er það oftar en ekki mun sárari 

                                                 
2 Benedikt Jóhansson, 2004, Börn og skilnaður, bls 50 
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upplifun en skilnaðurinn sjálfur sem slíkur. Við þetta má bæta að rannsóknir á 

högum skilnaðarbarna sýna að þau börn sem búa nálægt föður sínum eftir 

skilnað og hafa þannig kost á meiri og eðlilegri umgengni við hann en þau börn 

sem búa langt frá virðast eiga auðveldara með að aðlagast og sætta sig við 

skilnað foreldra sinna. Oft er það þó þannig að feður leggja ekki síður rækt við 

börn sín eftir skilnað og í sumum tilvikum jafnvel meiri með því til dæmis að 

taka sér frí  frá vinnu um helgar til þess að vera með börnum sínum. Það hefur 

verið sýnt fram á að feður séu líklegri til að hafa góð samskipti við börnin eftir 

skilnað ef foreldrar geta haldið friðsamlegum samskiptum sín á milli og 

móðirin er jákvæð gagnvart umgengninni.3  

 

Á hverju ári upplifa mörg hundruð íslenskra barna skilnað foreldra sinna. Árið 

2006 upplifðu til að mynda 1100 börn skilnað eða sambúðaslit foreldra.4 Af 

þessum börnum naut 861 barn sameiginlegrar forsjár foreldra eftir að skilnaður 

gekk í gegn, 225 lutu forsjá móður en 13 börn forsjár föður en eitt var í forsjá 

annarra.5 Út frá skráðum tölum má gera ráð fyrir því að almennt hlutfall þeirra 

sem hafa reynt sambúðar- og hjónabandsslit (lögskilnað) foreldra sé um og yfir 

25%.6  Skilnaður veldur ávallt miklu umróti í lífi þeirra sem honum tengjast, 

hvort sem það eru fullorðnir eða börn. Víða í nágrannalöndum okkar hefur 

miklu verið áorkað til þess að veita fólki faglega ráðgjöf og hjálp til þess að 

takast á við úrvinnslu skilnaðar. Hérlendis hefur Fjölskylduþjónusta kirkjunnar 

meðal annarra haft vísi að slíkri þjónustu. Það er mikilvægt að allir þeir sem 

láta sig málefni fjölskyldunnar varða og starfa með fjölskyldum landsins búi 

yfir þekkingu á þeim erfiðu breytingum sem verða á lífi barna við skilnað 

foreldra.  

 

Þegar athugaðar eru rannsóknir síðustu áratuga ásamt reynslu af 

meðferðarvinnu kemur fram að þær breytingar sem verða á lífi barna í kjölfar 

                                                 
3 Benedikt Jóhannsson, 2004, Börn og skilnaður, bls 57 
4 http://hagstofa.is/Hagtolur/mannfjoldi/giftingar-og-skilnadir, sótt 15.4 2009 
5 Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir, Guðlaug Magnúsdóttir, 2008, Ungmenni og 
ættartengsl, bls 8 
6 ibid, bls 9 
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skilnaðar fela í sér vissa þekkta áhættuþætti. Breytingar geta verið 

margvíslegar en þrír meginþættir virðast þó einkum vera gegnum gangandi.  

 

• Fyrst ber að nefna breytingar í fjölskyldu er varða efnahag, 

félagslegar aðstæður og umhverfi, þetta atriði snýr einkum að flutningi 

frá þeim bústað sem kjarnafjölskyldan bjó í og verri fjárhag þess 

foreldris sem barnið býr hjá.  

• Í öðru lagi eru það breytingar á fjölskyldutengslum barnsins, það er 

breytingar á tengslum við það foreldri sem flytur burt, einnig við 

systkini og við afa og ömmu, ennfremur þróun nýrra tengsla við 

stjúpforeldri.  

• Í þriðja lagi, breytingar á stöðu barnsins í fjölskyldu þess, breytt 

hlutverk og togstreita milli foreldra barnsins, barninu er ætlað 

ábyrgðarhlutverk fullorðins of snemma eða krafist er of mikils 

sjálfstæðis af því.7  

 

Allt að 14% barna hérlendis sem hafa upplifað skilnað foreldra hafa litla sem 

enga umgengni við það foreldri sem þau búa ekki hjá. Rannsóknir fræðimanna 

hafa sýnt fram á að börn eru í meiri hættu en ella ef þau búa hjá foreldri sem er 

miður sín vegna skilnaðarins eða á við einhverskonar geðræn vandamál að 

stríða. Skýr tengsl virðast vera á milli slíkra aðstæðna á heimili og alvarlegra 

truflana hjá barninu. Það á við um félagsleg, tilfinningaleg tengls þess og nám 

þess. Ef til viðbótar bætist mikil harka og deilur milli foreldra, verða neikvæð 

áhrif enn meiri , einkum á drengi. Það er ekki skilnaðurinn sem slíkur sem 

hefur þannig skaðlegust áhrif á börnin, heldur samskipti á milli foreldra eftir 

hann.8  Yngri börn þrá oft meiri samskipti við föður sinn en þau hafa, einkum 

þó drengir. Líkt og áður sagði eru börn sem hafa reglulega umgengni við föður 

sinn yfirleitt betur aðlöguð og í meira jafnvægi. Regluleg umgengni við föður 

virðist því tengjast vellíðan, jákvæðri sjálfsmynd, góðri hegðun, og betri 

námsárangri, sérstaklega er þetta áberandi þegar kemur að drengjum. Eins og í 
                                                 
7 Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir, Guðlaug Magnúsdóttir, 2008, Ungmenni og 
ættartengsl, bls 12  
8 Benedikt Jóhannsson, 2004, Börn og skilnaður, bls 36-37 
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svo mörgu öðru tengjast þó gæði samskiptanna við föðurinn meira máli en hve 

mikil þau eru. Þó að faðir eigi í miklum erfiðleikum, getur hinsvegar engu að 

síður verið best að börnin kynnist honum af eigin raun og myndi sér þannig 

sjálf raunhæfar hugmyndir um hann. Rannsóknir benda til þess að ef börn hafa 

lítil sem engin samskipti við föður sinn geti það vakið erfiðar og sterkar 

tilfinningar hjá börnunum. Föðurskortur hefur oft í för með sér 

höfnunartilfinningu, söknuð, sorg, reiði og jafnvel þunglyndi hjá börnunum. 

Börnum sem ekki hafa tilfinningarsamband við föður sinn, eiga meir á hættu að 

ganga verr í skóla, samlagast verr jafnöldrum og vera erfiðari í hegðun.9 Í 

rannsókn Álfgeirs Loga Kristjánssonar, aðjúnkts við Háskólann í Reykjavík, 

um áhrif skilnaða á börn kemur fram að aukin áhætta virðist vera á 

áfengisvandamálum og vímuefnaneyslu hjá skilnaðarbörnum auk þess sem 

hætta eykst á að þeim gangi verr í námi.10   

  

Flestum börnum farnast hinsvegar vel eftir skilnað foreldra sinna. Rannsóknir 

sýna fram á að 80% skilnaðarbarna farnist eðlilega andlega og félagslega, 

meðan 20% þeirra eiga í erfiðleikum. Einnig sýna rannsóknir að 38% barna 

sem upplifa fleiri en einn skilnað hjá foreldrum sínum eigi í talsverðum 

erfiðleikum. Til mótvægis við þetta sýna sömu rannsóknir að aðeins um 10% 

barna sem alast upp hjá báðum lífforeldrum eigi í talsverðum vandamálum. 

Ýmiskonar sálræn og félagsleg vandamál virðast sem sagt vera u.þ.b. tvisvar 

sinnum tíðari hjá skilnaðarbörnum þannig að um er að ræða marktæka fylgni. 

Hlutfallslega virðist einnig oftar leitað eftir sálfræðiaðstoð fyrir skilnaðarbörn 

en önnur börn. Þetta á við bæði hérlendis sem erlendis. Skilnaðarbörn eru 

þannig í meirihluta meðal þeirra barna sem leitað er með til sálfræðiþjónustu 

við skóla. Undanfarin ár hafa skilnaðarbörn til að mynda verið 80% þeirra 

barna sem koma til kasta Barnaverndarstofu og árin 2000 til 2003 voru 78% 

þeirra unglinga sem leitað var með til meðferðarheimilisins Stuðla sem höfðu 

upplifað skilnað foreldra sinna. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að samanborið 

                                                 
9 Benedikt Jóhannsson, 2004, Börn og skilnaður, bls 59 
10 Álfgeir Logi Kristjánsson, 2007, Áfram ábyrg, áhrif skilnaðar á börn og leiðir til úrbóta, bls 
34-42 
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við önnur börn, er algengara að fullorðin skilnaðarbörn hafi minni menntun, 

lægri tekjur, eignist óskilgetin börn og skilji sjálf við maka sinn. Skilnaður 

foreldra virðist þannig ýta að einhverju leyti undir að unglingar stofni snemma 

til ástarsambanda og flytji ungir að heiman. Niðurstöður sem þessar virðast þó 

vera háðar þjóðfélagsaðstæðum og útkoman getur því verið æði ólík milli 

ólíkra þjóðfélaga. Það má þó ætla að börn sem ekki ná að vinna nægilega vel úr 

skilnaði foreldra sinna, reynslu og tilfinningum, geti haft skilnaðinn á baki sér 

sem einskonar félagslegan arf. Það er því ljóst af öllu framansögðu að þörf 

fyrir úrræði og aðstoð er brýn í þjóðfélaginu.11 

 

Skilnaður fólks er engin nýlunda hérlendis og togstreita og deilur í fjölskyldum 

eða hjónaböndum eru og hafa verið algengt vandamál. Það er hinsvegar þannig 

að nútíma sambúðarform virðist oftar taka enda með skilnaði en áður var. Um 

aldarmótin 1900 lauk aðeins einu prósenti hjónabanda á Norðurlöndum með 

skilnaði. Á 20. öldinni jókst hinsvegar tíðni skilnaða á Vesturlöndum til mikilla 

muna. Á Norðurlöndum er hlutfall skilnaða af hjónavígslum nú komið í um 

40%. Á Íslandi var hlutfallið að meðaltali 35% árin 2001 til 2003. Á Íslandi eru 

að meðaltali um 1.900 pör sem slíta sambúð, óháð sambúðarformi, á ári og 

u.þ.b. 1.600 börn sem upplifa sambúðarslit foreldra sinna á hverju ári .12 

Fjölgun skilnaða sem átt hefur sér stað í nútíma þjóðfélögum verður að skoðast 

sem hluti af þróun samfélagsins. Í því sambandi hefur einkum verið bent á að 

atvinnuhættir hafa breyst þannig að í nútímasamfélagi er fjölskyldan ekki 

lengur sama framleiðslueining og hún var fyrrum. Þess í stað hefur fjölskyldan 

tekið breytingum yfir að vera neyslueining. Hlutverk fjölskyldunnar sem 

uppalanda og fræðara hefur að sama skapi minnkað með tilkomu víðtækara 

leik- og grunnskólakerfis. Samhliða þessu eru kynslóðirnar einnig aðgreindari 

en áður og fremur sjaldgæft að afar og ömmur séu inn á heimilum barna. Það 

virðist vera orðið sem svo að hlutverk fjölskyldunnar sem einingar er orðið 

mun einfaldara og veigaminna en áður var og þar af leiðandi virðist það vera 

staðreynd að töluvert er einfaldar að leysa hana upp.  

 
                                                 
11 Benedikt Jóhansson, 2004, Börn og skilnaður, bls 54 
12 http://hagstofa.is/Hagtolur/mannfjoldi/giftingar-og-skilnadir sótt 15.4 2009 
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Þegar kemur að umfjöllun um hlutverk fjölskyldu má ekki gleyma því að 

félagsleg aðstoð við einstaklinga sem standa einir með börn sín er mun 

markvissari hérlendis nú á tímum og er það vel. Hjón eignast færri börn og 

mikill barnafjöldi er ekki lengur hindrun fyrir ákvörðun um skilnað. 

Tilfinningar einstaklinga í sambandi og umhyggja þeirra fyrir börnum sínum 

virðist í dag hafa mun meira að segja varðandi hvort að sambúð haldi eður ei 

frekar en fjárhagslegt öryggi. Þótt tilfinningar getir skapað mjög sterkt 

aðdráttarafl og ábyrgðarkennd þá geta þær einnig verið sveiflukenndar og 

breytingum háðar. Það eykur enn á óstöðugleika sambúðarforms nútímans að 

gömul gildi líkt og tryggð, trúmennska, umhyggja og þolinmæði virðast hafa 

átt í vök að verjast. Þannig fela þjóðfélagsaðstæður og breytingar undanfarinna 

áratuga í sér enduskoðun á gildismati og jafnvel undanhald gamalla gilda sem 

fjölskyldulíf grundvallast á.13 Við getum vitskuld spurt hvort að auknar kröfur 

nútímafólks til þess að njóta lífsins, uppfylla lífsnautnir og setja veraldleg gæði 

oft á tíðum í fyrsta sæti, breyti framlagi þess til hjónabandsins og maka síns? 

Frelsi einstaklingsins og réttur hans til þess að gera hvað það sem hugur hans 

stendur til er sífellt meir í brennidepli. Einstaklingshyggja og sjálfsmiðun, eigin 

velferð og frami í vinnu eru oftar en ekki sett ofar velferð fjölskyldunnar sem 

heildar. Hér er komin upp sú staða að verðmætamat og forgangsröðun 

fjölskyldunnar hefur breyst og spurning hvort að Þjóðkirkjan ætti að huga að 

þessari staðreynd enn frekar. Þetta eru vitaskuld mikilvæg atriði sem vert er að 

velta fyrir sér þegar samfélagið hér á landi er skoðað í heild sinni.  

 

Fjölskyldan sem hver og einn fæðist inn í hefur vitaskuld mikil áhrif á mótun 

barnsins og þá ekki síst foreldrarnir. Veganestið úr bernsku og góð geðtengsl 

við uppalendur vara ævina á enda og ráða miklu um aðlögun manneskjunnar 

og tengslamyndun manna síðar meir á lífsleiðinni. Þótt erfitt sé að benda á 

beint orsakasamhengi þegar mannleg hegðun er annars vegar er það þekkt 

staðreynd að margir sem leita sér hjálpar vegna persónulegra erfiðleika á 

fullorðinsárum eru að eiga við flókin tengsl í bernsku og erfiða fjölskyldusögu. 

Samskipti foreldra og barna ráða miklu um aðlögunarhæfni barna. Sterk og 

                                                 
13 Benedikt Jóhannsson, 2004, Börn og skilnaður, bls 19 
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kærleiksrík tengsl við foreldra hafa þau áhrif að börnin verða virkari og opnari 

gagnvart nýrri lífsreynslu. Að sama skapi getur það haft neikvæð áhrif á börnin 

ef þau búa við ástleysi, óstöðugleika og gagnrýni af hendi foreldra. Fortíðin 

mótar menn og hver og einn mótast af fjölskyldu sinni.14 Mikil áhersla á 

efnahagsleg gæði hérlendis virðist oft á tíðum hafa orðið til þess að fjölskyldan 

hefur mætt afgangi. Þannig hættir fjölskyldunni til að verða hornreka í önnum 

og umróti samtímans því takmarkað tillit virðist vera tekið til þarfa hennar sér í 

lagi þegar kemur að kröfum vinnumarkaðarins. 

2.2 Viðbrögð barna við skilnaði  

Skilnaður foreldra er oftast talsvert áfall fyrir börnin og getur sett þau úr 

jafnvægi tilfinningalega. Skilnaður hefur yfirleitt í för með sér ýmsar róttækar 

breytingar á högum barnanna sem reynir töluvert á tilfinningalíf þeirra. Það er 

almennt talið að fyrsta árið eftir skilnað foreldra einkennist af miklu 

tilfinningalegu umróti hjá börnunum sem getur komið fram í öryggisleysi, 

slæmri hegðun og erfiðleikum við að einbeita sér í námi. Það er vert fyrir 

foreldra að huga að því hversu mikið það er undir þeim komið hve vel börnin 

ná að jafna sig eftir skilnaðinn. Raunar má segja að börnin komi í kjölfar 

foreldra, enda verða þau að þola það sem foreldrarnir leggja á þau og laga líf 

sitt að því. Því fyrr sem foreldrar ná að vinna úr sínum málum og að jafna sig, 

því fyrr fer að skapast grundvöllur fyrir því að þeir geti virkilega hlúð að 

börnum sínum.15 

Almennt er talið að streita og áfall í kjölfar skilnaðar sé mjög mikil og reyni á 

daglegt líf. Það er því ekki undarlegt að það geti tekið tíma fyrir einstaklinga að 

ná sér eftir skilnað. En skilnaðurinn þarf eðlilega ekki alltaf að vera af hinu 

slæma. Oft á tíðum er hann nauðsynlegur og óhjákvæmileg niðurstaða til að 

binda endi á óhamingju og vanlíðan tveggja einstaklinga sem í rauninni náðu 

aldrei saman.16 Oft á tíðum á skilnaðurinn sér langan aðdraganda og börn gera 

sér grein fyrir að hann hefur legið í loftinu.  Slíkt andrúmsloft mótar ástand á 

heimilinu og hegðun barnanna. Vanlíðan þeirra getur komið t.a.m. fram innan 

                                                 
14 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001, Sálfræði einkalífsins, bls 27 
15 Benedikt Jóhannsson, 2004, Börn og skilnaður, bls 32 
16 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001, Sálfræði einkalífsins, bls 154 
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veggja skólans. Börnin hafa þá tilhneigingu að reyna oft á tíðum að hafa áhrif á 

foreldranna með því að vera “góð” eða blanda sér í ágreiningsmálin. Þegar 

aðdragandi skilnaðar er langur hefur hann oftast tærandi áhrif á meðlimi 

fjölskyldunnar. Óróleiki og skapsveiflu eru kvíðvænlegar fyrir alla einstaklinga 

innan hennar. Spennan sem grúfir yfir er oft óbærileg og andvökunætur eru oft 

á tíðum algengur fylgifiskur skilnaðarmynsturs. Heimilið situr á hakanum og 

sú athygli sem börnin þarfnast verður oft á tíðum ekki nægjanleg.17  

2.2.1 Þroskastig skilnaðarbarna 
Það sem einkum stjórnar viðbrögðum barna við skilnaði eru aðstæður þeirra og 

þroskastig. Þetta getur þó vitaskuld verið mjög mismunandi en almennt séð má 

skipta viðbrögðum barna við skilnað í nokkur skeið eftir því hvar þau eru á 

vegi stödd við að laga sig að skilnaðinum. Fyrstu tvö skeiðin vísa einkum til 

fyrstu viðbragða barnanna við skilnaðinum en þau tvö seinni til þess hvernig 

þau vinna sig út úr þeirri kreppu sem skilnaðurinn hefur skapað.  

 

1. Vitneskja-áfall 
Fyrsta skeiðið í viðbrögðum barnsins við skilnaði foreldra hefst með því að 

það fær að vita að skilnaðurinn er orðinn að veruleika. Yfirleitt er fréttin 

áfall og fyrstu viðbrögð geta verið sterk, t.d. ákafur grátur og reiðiviðbrögð. 

Þetta á einkum við er skilnaðurinn ber brátt að og kemur barninu að 

óvörum. 

 

2. Ýtt til hliðar 
Annað skeiðið einkennist síðan oft að því að barnið reynir að ýta 

skilnaðinum frá sér. Það dregur sig þá jafnvel í hlé frá foreldrunum um 

tíma, meðan átök og vanlíðan þeirra vegna skilnaðarins ná hámarki. Barnið 

reynir þá að halda jafnvægi með því að snúa sér að sínu eigin daglega lífi 

og útiloka vanlíðan foreldra. Þetta á einkum við um stálpaðri börn og 

unglinga, en vegna óöryggis geta yngri börn farið að hanga í foreldrum. 

 

                                                 
17 ibid, bls 155 
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3. Úrvinnsla tilfinninga-depurð 
Þriðja skeiðið reynir verulega á hve foreldrar og þeir sem annast barnið eru 

tilbúnir að hlusta á það og taka við tilfinningum þess jafnvel þó þær getir 

verið óþægilegar. Þetta skeið einkennist af úrvinnslu úr þeim tilfinningum 

sem skilnaðurinn vekur hjá barninu. Það geta brotist um ýmsar tilfinningar 

hjá barninu eftir skilnað foreldra. Það sem helst einkennir þó tilfinningar 

barna á þessu skeiði eru sorg og depurð vegna þess missis sem skilnaðurinn 

hefur í för með sér. Þessi söknuður nær ekki aðeins til ákveðinna persóna 

heldur einnig til þess fjölskyldulífs sem var fyrir skilnaðinn. Sorgin getur 

leitt til þess að börnin loki sig af með tilfinningar sínar og dragi sig í hlé 

gagnvart umhverfi sínu.  

 

Börnin sakna oft ákaft þess foreldris sem þau búa ekki hjá og hafa jafnvel 

áhyggjur af því. Þessar áhyggjur hverfa þó yfirleitt jafnan með tímanum. 

Þessi söknuður getur þó varað mjög lengi þar sem aðstæður eru slíkar að 

umgengni við foreldrið er takmörkuð. Börnin geta einnig auðveldlega orðið 

kvíðin og öryggislaus á þessu tímabili. Þær tilfinningar vakna einkum ef 

lítið er skýrt út fyrir þeim hvað er að gerast og hvað er í vændum. Það getur 

leitt til þess að börnin verði áhyggjufull yfir því hvað verði um þau sjálf og 

jafnvel óttast að foreldrarnir yfirgefi þau. Þessi kvíði og óöryggi minnka 

oftast hröðum skrefum um leið og aðstæður komast í jafnvægi eftir 

skilnaðinn. Skilnaðurinn getur einnig vakið reiði hjá börnunum. Þau reiðast 

foreldrum sínum vegna sársaukans og óþægindana sem þeir leggja á börn 

sín. Það eykur einnig á reiðina ef foreldrarnir stofna fljótlega til nýs 

ástarsambands eða ef slíkt samband leiddi til skilnaðar. Börnin geta beint 

reiðinni í eigin garð í formi sjálfsásakana sem skapa síðan sektarkennd hjá 

þeim sjálfum. Stundum sveiflast börnin um tíma á milli sjálfsásakana og 

reiði gagnvart foreldrum sínum. Það getur einnig hent að þau skammist sín 

vegna hegðunar foreldranna í sambandi við skilnaðinn, einkum ef átök hafa 

verið hatrömm. Börnin geta einnig skammast sín fyrir eigin tilfinningar, til 

dæmis ef þau finna þörf hjá sér að gráta vegna skilnaðarins því er  

mikilvægt að styðja börnin gagnvart tilfinningum sínum og skýra út fyrir 

þeim að það sé fullkomlega eðlilegt að skilnaður foreldra veki sársauka og 
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óþægilegar tilfinningar. Einnig er mikilvægt að börnin viti að reiði er 

eðlileg tilfinning við skilnað foreldra og að nauðsynlegt sé að tjá reiði sína 

og aðrar tilfinningar sem upp koma. Grátur er eðlileg útrás tilfinninga í sorg 

og sársauka og þá er mikilvægt að börnin fái þá huggun í sorg sinni sem 

þau hafa þörf fyrir. Ef hlúð er að slíkri huggun jafna börnin sig allajafna á 

skilnaðinum og taka gleði sína á ný í samskiptum við félaga og fjölskyldu. 

 
4. Sátt-aðlögun 

Börnin læra smám saman að sætta sig við að skilnaður er staðreynd. Þau 

átta sig á breyttum aðstæðum og aðlaga sig að þessum nýju breytingum. 

Hafa ber þó í huga að þrá eftir að foreldrarnir taki saman aftur getur varað 

lengi hjá börnunum. Þau eru ekki fyllilega komin yfir skilnaðinn fyrr en 

þau geta yfirunnið þessa óskhyggju og notið þess sem lífið hefur upp á að 

bjóða eftir skilnaðinn.18 

 

Viðbrögð barna við skilnaði foreldra eru vitanlega háð aldri þeirra og 

mismunandi þroskastigi. Á aldrinum 0-2 ára eru börn tæplega með þann þroska 

að gera sér grein fyrir skilnaði sem slíkum. Við leikskólaaldur ber talsvert á 

tilfinningalegu ójafnvægi hjá börnum. Börn á þessum aldri eiga hinsvegar mjög 

erfitt með að tjá tilfinningar sínar með orðum og sýna þær best með ýmiskonar 

atferli. Þau verða oft kvíðin, vansæl og geta sýnt yfirdrifin tilfinningaleg 

viðbrögð. Börnin geta orðið mjög ergileg, grátið mikið og suðað. Algengt er 

með þennan aldur að þau verði krefjandi á athygli foreldra sinna og þoli illa að 

sjá af þeim. 

 

Börn á leikskólaaldri hafa ríkt ímyndunarafl og skil á milli raunveruleika og 

ímyndunar geta verið óljós. Þau eiga því auðvelt með að þróa með sér 

óraunhæfar hugmyndir um slæmar afleiðingar skilnaðarins sem getur vakið 

upp mikla hræðslu hjá þeim. Einnig hættir þeim til að kenna sér um hvernig fór 

þar sem þau eru mjög sjálfmiðuð í hugsun. Mjög mikilvægt er fyrir foreldra að 

láta ekki reiði eða pirring beinast að barninu og útskýra sem nákvæmast fyrir 

börnunum hvaða breytingar verða á högum fjölskyldunnar við skilnaðinn og að 
                                                 
18 Benedikt Jóhannsson, 2004, Börn og skilnaður, bls 35 
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skilnaðurinn sé ekki þeim að kenna. Börn á þessum aldri þurfa líka að finna til 

mikillar umhyggju eftir skilnaðinn til að öðlast fullvissu um að foreldrarnir 

muni þrátt fyrir skilnað halda áfram að annast þau og elska. 

 

Þegar börnin eru á fyrstu árum grunnskóla er hugsun þeirra bæði orðin 

raunsærri og óhlutbundnari en áður. Þau eiga mun auðveldara með að gera sér 

gleggri grein fyrir fortíð, nútíð og framtíð og eru ekki eins bundin nútíðinni og 

forskólabörnin. Börn á grunnskólaaldri hafa myndað sér ákveðna raunsanna 

mynd af fjölskyldu sinni sem er þeim mjög mikilvæg. Skilnaður foreldra 

virðist vera einna erfiðastur börnum á grunnskólaaldri, sérstaklega þó sex til 

átta ára börnum, einkum drengjum.19 Drengir á þessum aldri virðast vera 

sérlega viðkvæmir fyrir því að missa tengsl við föður sinn. 

Börn á þessum aldri eru oft á tíðum mjög trygglynd því foreldri sem þau búa 

ekki hjá og halda reiði sinni í skefjum gagnvart því en taka hana þá oft út á því 

foreldri sem þau búa hjá. Þau eiga erfitt með að sætta sig við skilnaðinn og 

reyna jafnvel að koma í vega fyrir hann eða koma foreldrunum saman aftur og 

geta því fyllst vanmætti og sektarkenns þegar það tekst ekki. Þetta getur leitt til 

þess að börnin fari að sýna fullorðinslega hegðun til að verjast 

vanmáttartilfinningunni til dæmis með því að taka á sig ábyrgð sem er mun 

stærri en aldur þeirra leyfir og eru meðvirk.20 

 

Börn á aldrinum 9-12 ára eru mun raunsærri en yngri börn og geta horfst í augu 

við að þau fái engu ráðið um hvort foreldrarnir skilji eða ekki. Engu að síður 

eru þau orðin nægjanlega þroskuð til að mynda sér sína eigin skoðun á 

vandamálum foreldranna og þeim getur þá fundist að foreldrarnir hefðu átt að 

gera meira til að leysa sín mál og koma þannig í veg fyrir skilnaðinn. Börn á 

þessum aldri hafa oft mjög ríka réttlætiskennd og þeim hættir til að taka 

afstöðu með öðru foreldrinu á móti hinu og dragast þannig inn í deilur, 

ásakanir og jafnvel hefnigirni foreldranna. Því miður hættir sumum foreldrum 

einnig til að draga börn sín inn í deilurnar. Verði börnin reið út í foreldra sína 

og þreytt á vandræðum þeirra og deilum geta þau fjarlægst þá og leitað æ meira 
                                                 
19 Benedikt Jóhannsson, 2004,  Börn og skilnaður, bls 32-42 
20 ibid, bls 39 
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á náðir vina sem eru mjög mikilvægir á þessum aldri. Einnig leita börnin oft á 

tíðum eftir fyrirmyndum hjá öðrum fullorðnum, eins og kennurum eða 

íþróttaþjálfurum. Þau geta oft á tíðum átt mjög erfitt með að einbeita sér að 

skólanámi enda tilfinningarót og vanmáttarkennd yfirleitt mjög mikil. 

Frammistaða í skóla dalar hjá um það bil helmingi barna á þessum aldri þegar 

skilnaðarferli foreldra er í gangi. Kvíði tengdur skilnaðinum getur líka komið 

út á óbeinan hátt sem ýmiss konar líkamlegir verkir þeir eru samtímis óbein 

leið til þess að kalla á athygli og umhyggju frá foreldrum. 

 

Með barnalögunum frá 1992 var heimilað að foreldrar komi sér saman um að 

fara sameiginlega með forsjá barna sinna eftir skilnað21. Þessi sameiginlega 

forsjá foreldra hefur færst í vöxt undanfarin ár, bæði hér sem og í 

nágrannalöndunum. Barnið á þó lögheimili hjá öðru foreldrinu, sem er atriði 

sem vert er að skoða nánar í sjálfu sér. Hér er aðeins um lagalegt forræði að 

ræða, sem felur ekki í sér að börnin eigi að búa jöfnum höndum hjá báðum 

foreldrum. Rannsóknir sýna að feður eru yfirleitt sáttari ef forræðið er 

sameiginlegt og þeir eru þá yfirleitt í meira og betra sambandi við börnin en 

ella. Einnig eru vísbendingar um að börnunum líði betur og séu betur aðlöguð 

þegar forræðið er sameiginlegt. Það hefur þó komið fram að ef foreldrar deila 

mikið og forræðið er sameiginlegt getur það stuðlað að meira ójafnvægi hjá 

börnunum. Það er því ekki ráðlegt að forsjáin sé sameiginleg ef illvígar deilur 

eru tíðar á milli foreldra, það gefur oft á tíðum færi á að börnin séu dregin inn í 

deilurnar, sem er þeim mjög skaðlegt. Þokkalega gott samkomulag á milli 

foreldra er því nauðsynleg forsenda þess að sameiginleg forsjá sé farsæl fyrir 

börnin.22  

Rannsóknir hafa einnig gefið vísbendingu um að börnum vegni að jafnaði betur 

ef þau búa hjá foreldri af sama kyni. Þetta á bæði við um stúlkur og drengi. Það 

hefur verið leitt að því getum að þetta megi rekja til þarfar barnanna að taka 

foreldri af sama kyni sér til fyrirmyndar.23 Kannanir benda einnig til þess að 

foreldrar séu öruggari við að aga barn af sama kyni, en foreldrum getur reynst 
                                                 
21 Benedikt Jóhannsson, 2004,  Börn og skilnaður, bls 32-42 
22 Benedikt Jóhannsson, 2004, Börn og skilnaður, bls 55-60 
23 ibid, bls 55-60 
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erfitt að aga börnin á viðunandi hátt eftir skilnað. Einkum getur einstæðum 

mæðrum veist erfitt að halda uppi nægjanlegum aga á sonum sínum eftir 

skilnað.24 

 

Annað atriði sem er vert að huga að er fjárhagur foreldra eftir skilnað. 

Fjárhagur þess foreldris sem er með börnin versnar oft á tíðum eftir 

sambúðarslit þar sem að sá einstaklingur sem yfirgefur heimilið er ekki lengur 

fyrirvinna þess. Rannsóknir hafa sýnt að að börnum vegnar að jafnaði betur 

eftir skilnað ef fjárhagur forsjárforeldris er góður.25 Þetta á einkum við um 

félagslega aðlögun og frammistöðu í skóla. Slæmur fjárhagur getur einnig leitt 

til tíðra búferlaflutninga og skólaskipta. Börnin missa þá oft á tíðum stuðning 

félaga, vina, nágranna og kennara. Þegar foreldri er orðið einstætt þarf það 

einnig oft á tíðum að vinna meira utan heimilis og börnin eiga því minni tíma 

með foreldrum sínum en áður. Allar breytingar að þessu tagi eru því álag fyrir 

börnin og geta aukið á aðlögunarvanda þeirra.  

2.3 Komið til móts við þarfir barna 

Er vinátta eftir skilnað möguleg? Þessi spurning kemur oft upp þegar skilnaður 

er á döfinni. Umgengni fyrrverandi hjóna eða sambúðarfólks eftir sambúðarslit 

hefur mikil áhrif á aðlögun þeirra að nýju lífi og möguleika þeirra til að ná sér 

eftir skilnað og öðlast sjálfstæði sem einstaklingar. Tengls sem eru á milli 

fyrrverandi hjóna eftir skilnað hafa áhrif á líðan þeirra og geðheilsu. Þegar fólk 

hefur átt börn saman er ekki hægt að slíta öll bönd eftir skilnaðinn og því er 

mikilvægt að tengslin séu góð og að fyrrverandi sambúðarfólk geti verið 

“nægilegir vinir” til að geta haft sem besta samvinnu um umgengni við börnin. 

Þetta á einkum við þegar að börnin eru of ung til þess að geta tekið sjálf þátt í 

ákvörðunum um umgengnina. Allt fagfólk sem fjallar um rétt barna til að 

umgangast foreldra sína eftir skilnað er sammála um mikilvægi góðrar 

umgengni barna við foreldra sína nema í algjörum undantekningartilvikum.26  

                                                 
24 ibid, bls 55-60 
25 ibid, bls 55-60 
26 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001, Sálfræði einkalífsins, bls 167 
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Þegar fólk er samstíga við skilnað er ekki óalgengt að það vilji viðhalda góðum 

tengslum. Margir sérfræðingar í skilnaðarmálum hafa hinsvegar bent á að erfitt 

sé að viðhalda vináttu eftir skilnað þegar um hafi verið að ræða ástríðu og 

ástarsamband. Sérstaklega á þetta við þegar annar aðilinn er ósáttur við 

skilnaðinn. Þá er nauðsynlegt að halda vissri fjarlægð við hinn til að ná sér og 

takast á við tilveruna og skilnaðarkreppuna án hins. Makinn fyrrverandi getur 

hvorki veitt stuðning né umhyggju á þessu tímabili. Flestir eru sammála um að 

það reynist báðum einstaklingum auðveldara að ná sér eftir skilnað ef engin 

tengsl eru í kjölfar hans. Þetta á einkum við þann sem er ósáttur við skilnaðinn, 

enda getur honum fundist það hreinlega niðurlægjandi og ósæmandi að halda 

áfram í sambandi við fyrrverandi maka sem hefur greinilega ekki áhuga á 

honum.27 En hafa ber þó í huga að þegar börn eru hluti af sambandi fyrrverandi 

sambúðarfólks þá verður að setja skýrar reglur varðandi umgengni og þá reynir 

á að börnin finni fyrir hlýju og nánd við það foreldri sem flutt hefur af 

heimilinu.  

2.3.1 Óskir barna 
Á grundvelli rannsókna og reynslu úr starfi með börnum hafa verið settar fram 

óskir barna sem beinast að því að gera skilnað foreldra léttbærari. Þessar óskir 

gætu virst við fyrstu sýn viðamiklar og erfitt að verða við þeim öllum. En hafa 

ber í huga að enginn skilnaður er fullkominn og ef foreldrar standa frammi 

fyrir skilnaði þá er rétt að íhuga vel þessar óskir ef ekki til annars er að reyna 

að létta undir með börnunum. 

1. Að foreldrarnir búi börn sín vel undir þær breytingar sem skilnaðurinn 
mun hafa í för með sér. Áður en þeir slíta samvistum.  

Best er ef foreldrarnir geta í sameiningu rætt við börnin um þá ákvörðun að 

skilja og svara síðan spurningum barnanna í kjölfarið. Vænlegast er að gera 

þetta nokkrum dögum áður en foreldrarnir flytja í sundur. Oft er  ágætt viðmið 

viku fyrirvari. Einnig er mælt með því að ræða við börnin nokkrum sinnum til 

þess að gefa þeim tækifæri á að spyrja eins og þau hafa þörf fyrir. Það er mjög 

mikilvægt að börnin fái sem skýrastar upplýsingar um það hvað muni gerast og 

                                                 
27 ibid, bls 170 
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hvaða afleiðingar skilnaðurinn muni hafa fyrir þau. Þegar skilnaðurinn er 

tilkynntur er mikilvægt að útskýra fyrir barninu að það fái að hitta það foreldri 

sem flyst burt nokkuð oft og reglulega. Einnig er mikilvægt að kennari barnsins 

fái að vita af ákvörðun um skilnað og hvenær af honum verður.  

 

Séu foreldrarnir vissir í sinni sök getur einnig verið gott að taka fram að um 

endalega ákvörðun sé að ræða. Það er mikilvægt til þess að kynda ekki undir 

þann draum að foreldrarnir taki ekki saman aftur og allt verði eins og áður. 

Gott getur verið að barnið fái að hjálpa því foreldri sem er að flytja við að 

koma sér fyrir á nýja staðnum. Þátttaka barnsins undirstrikar að foreldrið er 

ekki að skilja við börnin og börnin fá síður áhyggjar af því hvernig fer um 

foreldrið sem flytur.28 

2. Að skýrt sé út fyrir börnunum að skilnaður sé nauðsynlegur vegna vanda í 
samskiptum foreldra.  

Það er mikilvægt að foreldrar gefi börnum raunsæja, sanna og skýra mynd af 

skilnaðinum. Skýringu sem hæfir aldri þeirra og þroska. Ef þess er ekki gætt er 

hætta á að börnin búi sér til sínar eigin skýringar og fari að ímynda sér eitthvað 

sem getur orðið þeim fjötur um fót. Forðast ber að gera annað hvort foreldrið 

að sökudólg þegar mál eru skýrð út fyrir börnunum. Einfaldast er að segja þeim 

að foreldrum komi ekki nógu vel saman, eða líði ekki nógu vel saman og ætli 

því að skilja svo að þeim líði betur. Yfirleitt eru börnin meðvituð um vanlíðan 

eða ósætti milli foreldra og meðtaka því skýringar sem þessar. Eigi annað 

foreldrið við mikinn vanda að stríða sem hefur stuðlað að skilnaðinum, er rétt 

að ræða það opinskátt við börnin og útskýra. Þetta á við um ofbeldi, 

áfengisvanda eða geðraskanir. Ef þess er gætt að útskýra þessa hluti er minni 

hætta á því að barnið sé skilið eftir eitt með vanlíðan vegna vandans og fái ekki 

stuðning frá forsjárforeldri við að vinna úr tilfinningum sínum. Sama á við ef 

um er að ræða skilnað vegna samkynhneigðar. Þegar foreldrar hafa náð sjálfir 

tiltölulega góðu tilfinningalegu jafnvægi vegna samkynhneigðarinnar er ráðlegt 

                                                 
28 Benedikt Jóhannsson, 2004, Börn og skilnaður, bls 63 
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að ræða við börnin  af hreinskilni til að fyrirbyggja fordóma í garð þess 

foreldris sem er að koma út úr skápnum.29  

3. Að börnunum sé gert ljóst að þau eigi ekki sök á skilnaðinum.  
Sú hugsun fer í gegnum hug flestra barna, einkum hjá þeim yngri, að þau eigi 

einhverja sök á skilnaðinum. Það er því mjög mikilvægt að skýra út fyrir þeim 

að svo sé ekki. Útskýring á því að orsök skilnaðarins sé vandi í samskiptum á 

milli foreldra sem ekki hefur tekist að leysa og skilnaðurinn sé því alfarið á 

ábyrgð foreldranna. Einnig getur verið rétt að skýra út fyrir börnunum að það 

sé ekki á þeirra valdi að sætta foreldrana eða koma þeim saman á ný.  

4. Að börnunum sé ekki ætlað að ákveða sjálf hjá hvoru foreldrinu þau búa.  
Ef börnum er ætlað að ákveða sjálf hjá hvoru foreldri þau búa eftir skilnað eru 

foreldrarnir að setja þau í mjög erfiða tryggðarklemmu. Það er hætt við að 

foreldrinu sem ekki verður fyrir valinu finnist sér hafnað. Slíkt val milli 

foreldranna er börnunum mjög erfitt, þar sem þau vildu helst af öllu geta búið 

áfram hjá báðum foreldrum áfram. Það er þó vert að leyfa eldri börnum að tjá 

sig um hvar þau geti hugsað sér að búa. Farsælast er að foreldrarnir kanni í 

sameiningu afstöðu barnanna og taki síðan ákvörðun um hjá hvoru foreldrinu 

fari best á að börnin búi eftir skilnaðinn. Nái foreldrarnir ekki sjálfir 

samkomulagi um búsetu barnanna, er mikilvægt að fá fagaðila til að aðstoða 

fremur en að fara í forræðisdeilu sem oftast er skaðleg börnunum.30  

5. Að börnin verði áfram í sama umhverfi, þannig að sem fæst félagsleg 
tengsl rofni.  

Við skilnað er algengt að dagleg tengsl við foreldrið sem börnin búa ekki hjá 

rofni. Þetta er erfið og varanleg breyting fyrir börnin og felur í sér mikinn missi 

og álag. Því er mikilvægt að tryggja stöðuleika í lífi barnanna í sem flestu að 

svo miklu leyti sem það er unnt. Best er að þau geti búið áfram í sama hverfi, 

þannig að þau geti sótt sama skóla áfram og átt sama kennara, einnig að tengsl 

við félaga rofni ekki. Einnig er rétt að huga að því að ef systkini þurfa að 

flytjast í sundur að tekið sé tillit til tengsla barnanna innbyrðis.  

                                                 
29 Benedikt Jóhannsson, 2004, Börn og skilnaður, bls 64 
30 Benedikt Jóhannsson, 2004, Börn og skilnaður bls 66 
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6. Að stuðlað sé að stöðugleika og aga í daglegu lífi barnanna.  
Vegna breytinga sem óhjákvæmilega verða í lífi barnanna er mikilvægt að 

viðhalda stöðugleika og reglufestu í daglegu lífi. Þetta á einkum við hjá yngri 

börnum því dagleg reglufesta leggur grunninn að öryggistilfinningu þeirra. 

Þessi reglufesta er einnig mikilvæg forsenda þess að haldið sé eðlilegum aga á 

börnunum. Það er algengt  og nokkuð eðlilegt að agamál fari nokkuð úr 

skorðum eftir skilnað foreldranna. Því er mikilvægt að foreldrarnir séu vakandi 

fyrir því að halda uppi nauðsynlegum aga eftir skilnaðinn en falli ekki í þá 

freistni að vera of eftirlátssamir við börnin þó að það geti virst auðveldast þá 

stundina eða friðað samvisku þeirra gagnvart börnunum vegna skilnaðarins.31 

7. Að foreldrarnir gefi sér tíma til að vera með börnunum og hlúa að þeim 
tilfinningalega. 

Það er vissulega að mörgu að hyggja hjá foreldrum eftir skilnað. En það er 

engu að síður þeirra mikilvægasta verkefni að eiga samveru með börnum 

sínum. Ánægjulegar stundir eru nauðsynlegar og ekki síst rétt fyrir svefninn. 

Foreldrar þurfa að leggja sérstaka áherslu á slíkar samverustundir fyrst eftir 

skilnaðinn. Hér gildir fyrst og fremst að sýna börnunum ást sína og umhyggju í 

verki og vinna gegn ótta þeirra við að missa tilfinningatengsl við foreldra sína.  

 

Það er mjög mikilvægt að foreldrarnir geti tekið við tilfinningum barnanna 

vegna skilnaðarins á skilningsríkan hátt og stutt þau. Það á ekki að þrýsta á 

börnin að afneita tilfinningum sínum. Sorg barna er ofureðlilegur hlutur og 

erfiðar tilfinningar líða fremur hjá ef þær fá að koma fram, frekar en ef lokað er 

á þær og þær þaggaðar niður. Viss hætta er á að þessar tilfinningar safnist 

saman sé þeim ýtt til hliðar eða þær bældar niður. Einnig er vert fyrir 

foreldrana sjálfa að huga að þessu og ganga fyrir með gott fordæmi og 

viðurkenna fyrir börnum sínum sínar eigin tilfinningar vegna skilnaðarins svo 

sem vonbrigði, sorg og jafnvel samviskubit.32 

 

                                                 
31ibid, bls 67 
32 Benedikt Jóhansson, 2004, Börn og skilnaður, bls 67 
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8. Að börnunum sé tryggð regluleg umgengni við foreldrið sem þau búa ekki 
hjá og að með aldrinum hafi þau aukin áhrif á hvernig umgengni er 
háttað.  

Mikilvægt er að foreldrarnir hafi það í huga að þeir eru aðeins að skilja sem 

par, en halda áfram að vera foreldrar barna sinna og hafa sömu ábyrgð 

gagnvart þeim. Þetta er lykilatriði sem nauðsynlegt er að skýra út fyrir 

börnunum til að fyrirbyggja þann ótta barnanna að foreldrarnir yfirgefi þau. 

Börn hafa ríka þörf á nánum tengslum við foreldra sína. Foreldri má ekki líta á 

það sem höfnun þó að börnin þurfi einnig að vera náin hinu foreldrinu eftir 

skilnaðinn. Þvert á móti þurfa foreldrarnir í sameiningu að viðhalda tengslum 

barnanna við báða foreldra með því að tryggja þeim reglulega umgengni við 

foreldrið sem þau búa ekki hjá.  

 

Engin algild regla er til varðandi umgengni. Hana þarf að sníða að aldri 

barnanna og aðstæðum hverju sinni. Yfirleitt eru börnin ánægð með fremur 

mikla og reglulega umgengni. Mikilvægt er einnig að börnin dvelji það oft á 

heimili þess foreldris sem umgengnis nýtur að þau finni sig þar heimakomin og 

kynnist lífi þess. Þetta er mun mikilvægara en skemmtidagskrá fyrir börnin um 

helgar. Yngstu börnunum hentar þó betur stuttar og tíðar heimsóknir. Líkt og 

áður sagði eru það foreldrarnir sem þurfa að koma sér saman um umgengnina 

og sjá um skipulag hennar. Það getur valdið öryggisleysi, kvíða og 

höfnunartilfinningu ef börnunum er ætlað að hafa frumkvæði að umgengninni. 

Sú hætta er fyrir hendi að þau hætti smá saman að biðja um heimsókn til 

foreldrisins sem þau búa ekki hjá. Rétt er engu að síður að hlusta á rödd 

barnanna varðandi umgengnina og þau meira í ráðum þegar aldur leyfir, 

einkum á unglingsárum. Best er fyrir foreldrana að búa áfram í sama hverfi 

þannig að stutt sé á milli heimilanna eftir skilnaðinn þannig að börnin hafi þann 

möguleika að skjótast á milli án mikillar fyrirhafnar. Ef börnin sýna mótþróa 

við umgengni er það yfirleitt merki þess að foreldrarnir þurfa að vinna betur að 

því að hún fari sem best fram. Aðeins í sérstökum tilvikum er æskilegt að 

takmarka umgengni barns við foreldri sitt.33 

 
                                                 
33 Benedikt Jóhannsson, 2004, Börn og skilnaður, bls 69 
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9. Að börnunum séu tryggð tengsl við fjölskyldur beggja foreldra, einkum við 
afa og ömmur. 

Best er að afarnir og ömmurnar gæti þess að dragast ekki inn í átök 

foreldranna. Þá geta börnin átt griðland og skjól hjá þeim meðan foreldrarnir 

deila sem ákafast og jafnvel létt á sér með því að tjá hugsanir sínar og 

tilfinningar vegna skilnaðarins. Þetta getur skipt börnin miklu máli meðal 

annars vegna þess að þau hafa oft fremur fá tækifæri til að tjá sig um líðan sína 

vegna skilnaðar foreldranna.  

10. Að foreldrarnir haldi áfram nauðsynlegu samstarfi sem foreldrar eftir 
skilnaðinn.  

Foreldrarnir eru ekki að skilja við börnin og því er best að þeir skilji ekki 

heldur sem foreldrar þó svo að þeir hafi skilið sem hjón eða par. Þetta er 

nauðsynlegt að nýjir makar skilji og virði. Það er eðlilegt að foreldrar þurfi að 

ræðast við vegna umgengni, skólagöngu og tómstundaiðkana. Best er einnig að 

bæði faðir og móðir geti tekið þátt í stórum tímamótum í lífi barnanna, svo sem 

fermingu, útskrift og giftingu. Einnig færist í vöxt að fráskildir foreldrar komi 

saman á ýmsa atburði í lífi barnsins svo sem íþróttakappleiki og foreldraviðtöl. 

Gæta ber þó að því að einskorða samskipti við samstarf vegna barnanna, bæði 

til að vekja ekki óraunhæfa drauma hjá börnunum og eins til þess að draga úr 

líkum á deilum sín á milli.  

11. Að börnunum sé haldið utan við deilur foreldranna og að foreldri 
hallmæli ekki hvort öðru í áheyrn barnanna.  

Það er vitanlegast best ef foreldrar geta notað skilnaðinn til þess að leggja 

deilur sínar til hliðar og komast yfir gremju sína og reiði. Þeir einstaklingar 

sem skilja verða að geta sér grein fyrir því að sá ágreiningur sem leiddi til 

skilnaðarins verður ekki leystur eftir að þeir hafa skilið. Þennan ágreining 

verður að leggja að baki. Þetta er hentugast að gera með því að einbeita sér að 

ákveðnum atriðum í samstarfinu sem foreldrar.  

12. Að börnunum sé ekki ætluð of mikil ábyrgð eftir skilnaðinn og þeim ekki 
gert að axla ábyrgð eins og þau séu fullorðin 

Það foreldri sem barnið býr hjá þarf einkum að gæta sín á þessu atriði. Börn 

geta vissulega tekið á sig skyldur, einkum sem snýr að þeim sjálfum. En það 
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ber að varast að ætla börnunum of mikla ábyrgð. Foreldrarnir þurfa einnig að 

gæta þess að íþyngja ekki börnunum með vanlíðan sinni eða áhyggjum. Fyrst 

og fremst þarf að reyna að stuðla að því að börnin geti áfram notið þess að vera 

börn þrátt fyrir þær breytingar og álag sem skilnaðurinn hefur í för með sér.  

13. Að foreldrarnir undirbúi börnin vel áður en þeir stofna nýja fjölskyldu.  
Það getur reynst börnunum mjög erfitt að sætta sig við nýtt parasamband 

foreldranna. Þetta á sérstaklega við ef skammt er liðið frá skilnaðinum, eða ef 

börnin hafa búið lengi ein með foreldrinu. Unglingar geta einnig átt erfitt með 

að fella sig við nýja manneskju af gagnstæðu kyni á heimilinu. Mikilvægt er að 

foreldrarnir undirbúi börnin vel áður en þeir hefja nýja sambúð. Börnin þurfa 

góðan tíma til þess að kynnast nýja makanum og börnum hans og vert er að 

hafa það í huga að þetta ferli ætti ekki að hefjast fyrr en mikil alvara er komin í 

sambandið.34 

 

Niðurstöður alþjóðlegra skilnaðarrannsókna þar með talið íslenskra ber saman 

um að skilnaðarbörn eru þegar heildina er litið líklegri til þess að glíma við 

félagsleg vandamál, tilfinningalega erfiðleika, eiga í erfiðleikum í skóla, eiga 

við geðræna erfiðleika og til þess að neyta eða ánetjast fíkniefnum. 

Skilnaðarbörn eru því í áhættuhóp þegar kemur að þessum vandamálum. Þeir 

áhættuþættir sem mestu virðast skipta hjá börnunum eru skert samskipti við 

foreldra, aukin ábyrgð, rofin tengls við foreldir og ættmenni, röskun á ytri 

högum hvað varðar búsetu og fjárhag foreldris sem þau búa hjá.35 Ef óskir 

barna eru settar í forgang hjá þeim foreldrum sem standa í sambúðaslitum 

gefur það vonandi fyrirheit um að börnum þeirra farnist betur við 

úrvinnsluþætti eftir skilnað foreldranna.  

 

 

 

 

                                                 
34 Benedikt Jóhannsson, 2004, Börn og skilnaður, bls 71 
35 Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir, Guðlaug Magnúsdóttir, 2008, Ungmenni og 
ættartengsl, bls 13 
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3. Þjóðkirkjan 

3.1 Hlutverk og stefna Þjóðkirkjunnar 

Aukin umræða hefur verið síðustu misseri um margvíslega vanlíðan barna og 

unglinga. Rætt er um vanlíðan barna í skóla, þau komi þangað þreytt, svöng og 

beri með sér almenn einkenni vanlíðunnar. Stöðugt fleiri börn eru greind 

ofvirk, með hegðunarerfiðleika og þunglyndi og eru í lyfjameðferð vegna 

þessa. Stór hluti barna sem greind eru ofvirk fá meðhöndlun með örvandi 

lyfjum sem vonandi gerir þeim gott, en að sama skapi vekur það hins vegar upp 

spurningar af hverju Ísland sé í þriðja sæti þjóða heims sem nota örvandi lyf 

svo sem ritalin fyrir börn. Geðrænir sjúkdómar virðast vera stöðugt meira 

áberandi meðal barna og unglinga og ýmsar rannsóknir benda til að slíkum 

tilfellum fjölgi. Geðvefrænar truflanir meðal barna, einkum á aldrinum 11 til 

15 ára, hafa aukist á síðari árum. Þær geta birst sem magaverkir, höfuðverkir 

eða svefntruflanir. Hreyfingarleysi samfara miklu sjónvarpáhorfi og 

tölvunotkun eru mörgum áhyggjuefni. Börn, ekki síður en fullorðnir, virðast 

búa við sívaxandi streitu.36  

Vanlíðan barna birtist því miður í enn fleiri myndum. Í vaxandi 

vímuefnaneyslu barna og í kjölfar hennar leiðast þau oftar en ekki út í afbrot og 

hjá sumum gengur þetta svo langt að enda með sjálfsvígi, en sjálfsvíg eru 

önnur algengasta dánarorsök ungra karla á aldrinum 15-24 ára hér á landi.37  

Þessi veruleiki blasir við allt of mörgu ungu fólki en niðurstöður rannsókna 

sýna, líkt og áður hefur komið fram, að börnum frá brotnum heimilum er 

                                                 
36 http://www.laeknabladid.is/2007/12/nr/2997, sótt 23.1 2009 
37 Könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga, 1996, bls. 21. 
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hættara við því að fara út á þessa þyrnum stráðu braut en öðrum. Drengjum 

virðist að jafnaði líða verr en stúlkum ekki síst á grunnskólaaldri. Börnin kalla 

á hjálp á fleiri vegu, sum hver svelta sig eða skaða sjálfan sig á annan hátt, þau 

leggja önnur börn í einelti eða beita annars konar ofbeldi og svo mætti lengi 

telja. Því miður fær maður oft á tíðum það á tilfinninguna að of mörg börn á 

Íslandi séu einmana og eiga við vanlíðan að stríða.  

Á síðustu áratugum hefur þeirri skoðun vaxið fylgi að líta beri á æskuna sem 

sjálfstætt æviskeið í lífi sérhvers einstaklings sem hlúa beri að með sérstakri 

alúð. Á þessu sjónarmiði byggir samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins. Í daglegu tali er þessi samningur nefndur Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna.38 Þessi sáttmáli tók gildi hér á landi síðla árs 1992. Barnasáttmálinn 

kallar á ný viðhorf til barna og stöðu þeirra í samfélaginu. Hann felur í sér 

ótvíræða viðurkenningu á því að börn eru sjálfstæðir einstaklingar með sín 

sérstöku réttindi, þarfir og hagsmuni. Barn á rétt á foreldrum og foreldrar bera 

skyldur gagnvart barni sínu. Það eru þeir sem bera ábyrgð á jarðvist þess. Barn 

á rétt á skilyrðislausri ást foreldra sinna, umhyggju, vernd, og öryggi sem allt 

eru þýðingarmiklir þættir varðandi forsjá barns. Þegar barn fæðist standa 

foreldrar frammi fyrir þeirri staðreynd að þurfa að forgangsraða lífinu upp á 

nýtt.39  

Foreldrar gegna óneitanlega stærstu hlutverki gagnvart barni þegar það er mjög 

ungt en það minnkar smátt og smátt eftir því sem barnið vex, verður eldra, þar 

eð þroski þess til að skilja og nota réttindi sín eykst að jafnaði með hverju ári 

sem líður. Eftir því sem börnin eldast og þroskast, dregur úr þörf þeirra fyrir 

foreldrana á ákveðnum sviðum, en þörfin eykst á öðrum sviðum, til dæmis þörf 

fyrir uppbyggjandi félagsskap foreldra sinna, leiðsögn þeirra og handleiðslu. 

Samvera foreldra og ungra barna er afar mikilvæg og jafnvel lífsnauðsynleg. 

Félagsskapur við foreldra er sjaldan mikilvægari en eftir að skilnaður hefur 

gengið í gegn. Leiðsögn foreldra og hughreysting er börnunum nauðsynlegur 

þáttur til þess að takast á við og vinna úr sorginni eftir skilnað. Velferð 
                                                 
38 http://www.abotinn.is/barnaheill/barnasattmali1.html, sótt 4.3.2009 
39 http://www.abotinn.is/barnaheill/barnasattmali1.html, sótt 4.3.2009 
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þáttur til þess að takast á við og vinna úr sorginni eftir skilnað. Velferð 

barnsins hvílir fyrst og fremst á herðum foreldra. Það sem barninu eru fyrir 

bestu skal vera foreldrunum efst í huga, þessi staðreynd breytist ekki þó svo að 

foreldrarnir ákveði að slíta samvistum.  

 

Nauðsynlegt er því að huga sérstaklega að félagslegum aðstæðum barna sem 

stödd eru í skilnaðarferli foreldra og úrræðum þeim til handa. Hér tel ég vera 

sóknarfæri fyrir Þjóðkirkjuna í samstarfi við Félagsþjónustuna að sýna 

kærleika sinn í verki og þjóna þeim sem þarfnast hjálpar. Í stefnu og 

starfsáætlun Þjóðkirkjunnar 2004-2010 kemur fram að eitt af  verkefnum 

kirkjunnar sé að; “leita uppi og styðja með virkum hætti hópa eða einstaklinga 

í hverri sókn sem skortir stuðning og samfélag en njóta ekki sérþjónustu 

kirkjunnar.”40  

Ef við skoðum hlutverk hinnar íslensku þjóðkirkju þá er það ótvírætt. Henni 

ber að koma að öllu því sem viðkemur málefnum fjölskyldunnar. Skilnaður eða 

sambúðarslit eru þar ekki undanskilin. Kristin trú byggir á þeirri forsendu að 

sérhver einstaklingur sé dýrmætur sem sköpun Guðs. Þjóðkirkjan metur gildi 

fjölskyldu og heimilis umfram flest annað í lífi manneskjunnar og telur að 

heilsteypt fjölskyldulíf hvíli fyrst og fremst á kærleika en jafnframt á réttlæti 

og öðrum siðgildum svo sem virðingu og tryggð. Í fjölskyldusstefnu 

Þjóðkirkjunnar koma eftirfarandi markmið fram;  

“Þjóðkirkjan vill vera bandamaður fjölskyldunnar, ekki síst barna og þeirra 

sem minna mega sín. Þjóðkirkjan vill efla kærleika, réttlæti, tryggð, 

gagnkvæma virðingu og traust innan fjölskyldunnar. Þjóðkirkjan vill styðja 

trúarlíf innan fjölskyldunnar og stuðla að því að sérhver einstaklingur og 

fjölskylda finni til ábyrgðar á lífi annarra og samfélaginu öllu. Fjölskyldan er 

mikilvægasta eining náinna tengsla þar sem manneskjan á að fá tækifæri til að 

                                                 
40 Stefna og starfsáherslur Þjóðkirkjunnar 2004-2010, 2004, bls 9 
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þroskast og dafna, ekki síst börnin.”41   

Markmið Þjóðkirkjunnar ætti því samkvæmt þessum orðum að vera enn skýrari 

varðandi stuðning við foreldra og börn í sárum eftir skilnað. Í framtíðarsýn 

Þjóðkirkjunnar standa þessi orð  

“Þjóðkirkjan mætir sérhverri manneskju þar sem hún er stödd á lífsleiðinni, 

veitir liðsinni og skjól. Þjóðkirkjan er vettvangur samtals í þjóðfélaginu um 

þýðingarmikil málefni í ljósi kristinnar trúar og siðferðis. Þjóðkirkjan virkjar 

fólk í starfi sínu og eflir það til þjónustu við Guð og náungann”.42  

Ef litið er á þróun skilnaða síðustu áratugi þá má álykta á þá leið að þeir séu 

hluti af samtíma lífsmynstri þar sem umbrot, fjölskylduklofningur og 

tengslarof fylgja breyttum gildum og annarri sýn á tryggð og nánd en ríkjandi 

var á fyrri hluta aldarinnar sem leið. Það er því mikilvægt að Þjóðkirkjan og 

starfsfólk hennar fylgi þessari þróun samfélagsins og sýni alla þá tryggð og 

nánd sem henni er unnt við einstaklinga og fjölskyldur sem staddar eru í 

brotsjó skilnaðar.  

3.1.1 Samvinna Félagsþjónustu og Þjóðkirkju 

Knýjandi nauðsyn þess að sett verði á laggirnar skyldubundin, þverfagleg og 

opinber fjölskylduráðgjöf virðist vera augljós. Í því sambandi ætti Þjóðkirkjan í 

samvinnu við Félagsþjónustuna að leggja ríka áherslu á að börn ættu að eiga 

greiðan aðgang að slíkri ráðgjöf eftir því sem vilji þeirra og þroski stendur til. 

Sú opinbera skilnaðarráðgjöf sem nú er veitt á grundvelli nýrra barnalaga er 

spor í rétta átt en varla fullnægjandi ef marka má skilnaðartölur og rannsóknir á 

högum skilnaðarbarna hérlendis. Lögin veita börnum engan sjálfstæðan rétt 

hvorki til ráðgjafar né til að tjá sig heldur er það undir vilja foreldranna komið 

hvort barnið fær tækifæri til að létta á sér og ræða þessi viðkvæmu mál við 

sérfræðinga. Samvinna milli fjölskyldu, Félagsþjónustu og Þjóðkirkju gefur 

vonandi kost á nýjum fleti í þeim úrræðum sem íslenskar fjölskyldur eiga kost 
                                                 
41 Fjölskyldustefna Þjóðkirkjunnar 2006 
42 Stefna og starfsáherslur Þjóðkirkjunnar 2004-2010, 2004, bls 3 
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á þegar þær ganga í gegnum skilnaðarferlið. 

Í niðurlagi tuttugasta og fimmta kafla Matteusarguðspjalls koma 

fyrir þessi orð.  

 

“Því hungraður var ég, og þér gáfuð mér að eta, þyrstur var ég, 

og þér gáfuð mér að drekka, gestur var ég, og þér hýstuð mig, 

nakinn og þér klædduð mig, sjúkur og þér vitjuðuð mín, í 

fangelsi var ég, og þér komuð til mín. Þá munu þeir réttlátu 

segja: Herra, hvenær sáum vér þig hungraðan og gáfum þér að 

eta eða þyrstan og gáfum þér að drekka?Hvenær sáum vér þig 

gestkominn og hýstum þig, nakinn og klæddum þig? Og hvenær 

sáum vér þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? 

Konungurinn mun þá svara þeim: Sannlega segi ég yður, það 

allt, sem þér gjörðuð einum minna minnstu bræðra, það hafið 

þér gjört mér.” 

Í þessum kafla má túlka orð Jesú Krists sem umboð til þeirra sem sinna þeim 

sem þurfandi eru. Þjóðkirkja Íslendinga hefur lagt áherslur sínar í að vera fyrst 

og fremst kirkja boðunnar og vekja þannig menn til ábyrgðar og umhugsunar 

fremur en að taka það skref sjálf. Hlutverk hennar hefur því verið að kalla 

einstaklinga til þjónustu við þá sem þurfandi eru, hvort sem það er í daglegu 

lífi eða í félagslegri þjónustu samfélagsins eða líknarþjónustu á vegum félaga 

og kristilegra stofnana. Kirkjan hefur ekki firrt sig ábyrgð heldur reynt að kalla 

fólk til ábyrgðar sem er gott og gilt. En þörf samfélagsins á fagfólki sem sinnir 

ráðgjöf er knýjandi og innan kirkjunnar er fagfólk til staðar á mörgum sviðum 

sem án efa gæti sinnt þessu hlutverki í samstarfi við Félagsþjónustuna í hverju 

sveitarfélagi fyrir sig. Þetta er þó langt frá því að vera einfalt ferli. Þjóðkirkjan 

hefur þó fetað þennan veg á síðustu áratugum til að mynda með stofnun 

Hjálparstarfs kirkjunnar og Fjölskylduþjónustu kirkjunnar. Eins hafa verið 

starfandi sérþjónustuprestar sem sinnt hafa föngum, fötluðum, heyrnarlausum, 

innflytjendum, sjúkum og deyjandi. Með þessu er unnt að sjá að Þjóðkirkjan 

hefur verið að feta veginn í átt að sviði félagsþjónustunnar. En hvorki 
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prestastefna né kirkjuþing hefur ályktað á þann hátt að hin íslenska Þjóðkirkja 

ætti að sinna félagslegri þjónustu í samfélaginu eða að félagsleg þjónusta ætti 

að vera þáttur í skilgreindu hlutverki hennar og heyra til grunnþjónustu. Hér tel 

ég að kirkjan eigi án alls vafa að marka sér skýrari stefnu enda þörfin brýn.   

Þessi stefna verður þó aldrei mörkuð án samstarfs við félagsþjónustu og 

fagfólk innan hennar, og þá fyrst og fremst á afmörkuðu starfsviði. Sjálfsmynd 

íslensku Þjóðkirkjunnar hefur breyst hratt á undanförnum árum. Henni nægir 

ekki lengur að vera aðeins kirkja boðunnar, hún þarfnast þess að vera sýnilegri 

í verkum sem samfélagið metur og virðir að verðleikum. Hún þarf að vera 

samkvæm þeim boðskap sem hún boðar í orði sínu. Starfsemi stærri safnaða 

hefur aukist og gæti skarast við Félagsþjónustu sveitarfélaganna. Kirkjan þarf 

að marka sér skýrari stefnu í þessum málaflokkum með því að skoða náið, inn 

á hvaða svið félagslegrar þjónustu ætlar kirkjan sér? Hvaða menntun þarf að 

liggja þar að baki hjá starfsfólki safnaða? Hvernig er unnt að tryggja 

fjárhagslega hlið þjónustunnar?43  

Verkefni sem Þjóðkirkjan gæti hugað að í samvinnu við Félagsþjónustuna 

væru til að mynda: 

-Starf með öldruðum 

-Atvinnu og atvinnumissir 

-Menntun og framhaldsmenntun starfsfólks 

-Aðstoð við þá sem sinna samfélagsþjónustu 

-Fjölskylduhjálp (skilnaðarráðgjöf) 

-Hjálp í félagslegum vanda 

-Ráðgjöf fyrir hjón. 

-Innflytjendur 

-Geðhjálp 

-Fíkniefnaneytendur (í samvinnu við faglegar sjúkrastofnanir og 

endurhæfingastofnanir) 

-Símasálgæsla 

                                                 
43 Gunnar Kristjánsson, 2003, Kirkjan og félagsþjónustan, bls 9 
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Allt eru þetta verkefni sem unnt væri að vinna að í samvinnu við 

Félagsþjónustu. Þessir málaflokkar hafa hvað mest lagaumhverfi og því er 

nauðsynlegt að hafa gott og öflugt samstarf. Kirkjan hefur á undaförnum árum 

öðlast sjálfstæði og hlýtur að horfa á hið opinbera sem samstarfsaðila sinn. 

Þjóðkirkjan á að setja sjálfri sér há markmið og gera um leið miklar kröfur til 

þeirra starfsmanna sem hún ræður til starfa. Málaflokkar sem kirkjan þyrfti að 

setja mark sitt á eru margir og tækifærin eru óþrjótandi. Til þess að þessi 

tækifærin séu nýtt, kirkjunni og samfélaginu til heilla, þarf að efla samstarf 

milli safnaða og starfsfólks kirkjunnar og Félagsþjónustu í hverju sveitarfélagi 

fyrir sig. Samstarf og samtal um stór og veigamikil málefni svo sem aðstoð við 

fjölskyldur í sambúðarvanda þarf að efla.  

3.1.2 Málþing Áfram ábyrg! 
Árið 2003 bauð Kjalarnesprófastdæmið tveimur starfsmönnum Fjölskyldu og 

Félagsþjónustusviðs Reykjanesbæjar til heimsóknar og skoðunarferð til 

Marburgar í Þýskalandi til að kynna sér samstarf félagsþjónustu og kirkju í 

fjölskylduþjónustu. Afrakstur þeirra ferðar var samstarf 

Kjalarnesprófastdæmis, Keflavíkurkirkju og Fjölskyldu-og félagsþjónustu 

Reykjanesbæjar um málþing í Reykjanesbæ undir heitinu Áfram ábyrg!  

Málþingið fór fram daganna 23-24. febrúar árið 2007. Dr. Sigrún Júlíusdóttir 

prófessor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands var ráðgjafi undirbúningshópsins 

en í honum sátu sr. Skúli Ólafsson, Rannveig Einarsdóttir forstöðumaður 

barnaverndar í Reykjanesbæ og Hera Ósk Einarsdóttir félagsráðgjafi og 

verkefnisstjóri forvarnarmála hjá Reykjanesbæ.  

 

Á þinginu voru rædd þau áhrif sem skilnaður foreldra hefur á börn og voru 

meðal annars kynntar nýjar niðurstöður um líðan ungmenna með hliðsjón af 

fjölskylduaðstæðum. Einnig voru ræddar leiðir sem eru í boði til þess að veita 

fjölskyldum stuðning í kjölfar skilnaðar til að mynda sáttamiðlun, leiðsögn, 

sálgæslu og önnur meðferðarúrræði. Meðal þess sem fram kom í erindum 

fundarmanna var hversu mikilvægt er að fráskildir foreldrar vinni markvisst 

saman að því að bæta líðan barna sinna og standi þétt saman að uppeldi barna 

sinna þrátt fyrir skilnað þeirra á milli. Það hefur verið sýnt fram á það, líkt og 
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áður hefur komið fram í ritgerðinni, að velferð barna og árangur þeirra sem 

eiga jöfn og uppbyggileg samskipti við foreldra sína er marktækt betri heldur 

en í þeim tilvikum þar sem börn njóta lítilla eða engra samskipta við annað 

foreldrið.44  

 

Fræðimenn sem höfðu framsögu á málþinginu Áfram ábyrg, voru Erika 

Beckmann sálfræðingur og forstöðumaður fjölskylduþjónustu Lútersku 

kirkjunnar í Marburg og Thomas Mainz sálfræðingur og ráðgjafi hjá sömu 

stofnun, dr. Sigrún Júlíusdóttir prófessor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, 

Álfgeir Logi Kristjánsson, aðjúnkt við Kennslufræði- og lýðheilsudeild HR, 

Benedikt Jóhannsson sálfræðingur, Ingibjörg Bjarnardóttir hdl og Valgerður 

Halldórsdóttir kennari og félagsráðgjafi, formaður Félags stjúpfjölskyldna. 

Seinni dag námskeiðsins var síðan vinnustofa undir stjórn Eriku Beckmann og 

Thomasar Mains þar sem þau kynntu þau stuðningsúrræði sem 

fjölskylduþjónusta Lúthersku kirkjunnar í Marburg býður upp á með myndun 

stuðningshópa fyrir 10 – 12 ára börn sem farið hafa eða eru að fara í gengum 

skilnað foreldra sinna. Þar er unnið með áhrif skilnaðar á þroska og 

samskiptahæfni, ný fjölskylduform, vandamál og lausnir og hvernig börnin 

upplifa þessar breytingar. 

 

Öll erindi málþingsins voru gefin út og dreift til þátttakanda auk þess sem þau 

hafa verið nýtt í ráðgjöf til foreldra við skilnað eða sambúðarslit. Dagana 14. 

og 21. nóvember 2007 hélt undirbúningshópurinn fræðslukvöld fyrir fráskilda 

foreldra um mikilvægi þess að annast í sameiningu uppeldi barna sinna eftir 

skilnað eða sambúðarslit. Samstarfsaðilar að verkefninu Áfram ábyrg! telja 

brýna þörf á því að vinna áfram að því með því meðal annars að bjóða upp á 

námskeið fyrir börn foreldra sem hafa skilið eða slitið sambúð með svipuðum 

hætti og gert er hjá fjölskylduþjónustu kirkjunnar í Marburg. Þar sem hér yrði 

um frumkvöðlastarf að ræða leggja samstarfsaðilar áherslu á að líðan  barna og 

ástand verði kannað fyrir og eftir stuðningsnámskeiðið þannig að hægt sé að 

meta árangur þess.  

                                                 
44 Gunnar Kristjánsson, 2007, Áfram ábyrg, áhrif skilnaðar á börn og leiðir til úrbóta, bls 5 
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Með þessu verkefni væri stigið skref í samstarfi félagsþjónustu og kirkju. 

Þessar tvær stofnanir vinna að sáttaumleitunum og ráðgjöf í skilnaðarmálum og 

innan þeirra vébanda er reynslumikið fólk sem hefur miklu að miðla. Með því 

að tengja þessar stofnanir enn frekar er vonandi unnt að koma á fót 

námskeiðsformi sem mun hlú að og styðja fjölskyldur sem eru í sárum vegna 

skilnaða og sambúðaslita. Þeir einstaklingar sem sinna samfélagsþjónustu 

munu þar með miðla þekkingu sinni og reynslu og leita leiða að úrlausn 

vandamála við sambúðarslit. 

3.1.3 Fjölskylduþjónusta kirkjunnar í Marburg 
Fjölskylduþjónustan í Marburg er á margan hátt byggð upp með sama hætti og 

Fjölskylduþjónusta kirkjunnar hér á landi. Kirkjan er rekstraraðili 

ráðgjafastöðvarinnar en sveitarfélagið veitir fjárstuðning til starfseminnar. 

Starfsemin er ókeypis fyrir alla skjólstæðinga og sinnir ráðgjafastofan ekki 

einungis aðstoð til skamms tíma heldur einnig í langtímaúrræðum. Leitað er til 

ráðgjafastofunnar frá dómskerfinu til dæmis þegar um forsjárdeilur er að ræða. 

Einnig vísar félagsþjónustan í sveitarfélaginu til ráðgjafarstofunnar. Stofnunin 

kallast Philippshaus Counselling Center og veitir leiðsögn fyrir einstaklinga 

sem horfast í augu við erfiðleika í lífi sínu, svo sem þunglyndi, hjónaráðgjöf, 

meðgönguvandamál, erfiðleikum vegna barnleysis, og kynlífsvanda. Það sem 

fyrst og fremst er unnið með innan Philippshaus eru ráðgjöf, greining og 

fyrirbyggjandi ráðstafanir. 45   

 

Ein af þessum fyrirbyggjandi ráðstöfunum er námskeiðshald fyrir börn sem 

upplifað hafa skilnað foreldra. Innan stofnunarinnar vinnur fagfólk á ýmsum 

sviðum, hvort sem það eru sálfræðingar, félagsráðgjafar og leiðbeinendur með 

víðtæka menntun. Um það bil 50% allra fjölskylduviðtala hjá Philippshaus eru 

við einstaklinga sem eru að ganga eða hafa gengið í gegnum skilnað. Þetta 

þýðir að fjölmargar fjölskyldur telja nauðsynlegt að fá aðstoð til þess að takast 

á við hið daglega líf eftir sambúðarslit. Fjölmargar mismunandi spurningar 

koma upp á borð í viðtölunum, svo sem breytt búseta, fjárhagsáhyggjur og 

hvernig ber að haga hlutum kringum jól, afmæli og áramót. Aukið álag í vinnu 

                                                 
45 Rannveig Einarsdóttir, 2003,  Kirkjan og félagsþjónusta, bls 28-29 
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og meiri fjarvera frá börnunum eru áhyggjuefni sem og aukin krafa á börnin 

um meira sjálfstæði og ábyrgð. Foreldrar eru að takast á við eigin sorg á þeim 

tíma sem börnin þurfa hvað mest á þeim að halda. Það eru fjölmörg verkefni 

sem þarf að takast á við og skipuleggja í aðstæðum sem myndast eftir 

sambúðarslit. Þetta er að gerast einmitt á þeim tíma sem að hlutaðeigendur eru 

að vinna í eigin tilfinningum og sorg. Aðstoð við fjölskyldur í aðstæðum sem 

þessum er það sem Philippshaus ráðgjafateymið vinnur fyrst og fremst að. 

Börn sem ganga gegnum skilnað þurfa áframhaldandi tilfinningatengsl og 

samvistir við báða foreldra sína. Námskeið það sem boðið er upp á fyrir börnin 

vinnur að því að veita þeim upplýsingar og stuðning við og eftir skilnað. 

Einnig er markmið námskeiðsins að stuðla að samvinnu og sátt milli foreldra 

þannig að þeir geti veitt börnum þann stuðning sem þau þarfnast.46  

3.1.4 Innsýn í námskeið fyrir skilnaðarbörn 
Til að veita örlitla innsýn í námskeið fyrir 10-12 ára börn er rétt að skoða 

leiðbeiningar frá Eriku Beckman sem gefa örlitla hugmynd um það starf sem 

fram fer hjá Philippshaus. Þetta er gert fyrst og fremst með það í huga að sýna 

fram á meðferðarkerfi fyrir skilnaðarfjölskyldur sem er í virkri notkun í 

samvinnu á milli Félagsþjónustu og kirkju. 

 

Undirbúningur 

Fyrsti fundur þeirra sem standa að námskeiðinu fyrir börnin snýst um að meta 

hvort barnið hafi ávinning af því að vera þátttakandi í námskeiðinu eða hvort 

það hentar betur að það fari í einstaklingsmiðaða meðferð hjá sálfræðing. 

Greiningin er gerð af sálfræðingi námskeiðsins.  

 

a) Herbergið: Skal vera nægilega stórt þannig að barnið geti leikið sér 

frjálslega. Stærðin ræðst einnig af því hversu mörg börn taka þátt í 

námskeiðinu.  

b) Búnaður: Borð og stólar, púðar til að sitja á, teppi, stór teikniblokk til 

að rissa á, fótboltaspil og/eða borðtennisborð og allskyns spil (ef lagt er 

upp með frjálsan leik).  
                                                 
46 Rannveig Einarsdóttir, 2003,  Kirkjan og félagsþjónusta, bls 28-29 
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c) Starfsmenn á námskeiði: Best er ef þeir eru tveir af gagnstæðu kyni til 

þess að  allar umræður fari fram á jafnræðisgrundvelli. Þeir eru hluti af 

hópamyndun og taka þátt í frjálsum leik ef svo ber undir. Það er 

æskilegt að annar leiðbeinanda sé sálfræðimenntaður og sjái um 

greiningu á börnunum í upphafi.  

d) Fjöldi: Samkvæmt reynslu er æskilegt að fjöldi barnanna fari ekki yfir 

átta einstaklinga. Ef fjöldinn er meiri getur reynst erfitt að fylgjast náið 

með framförum hvers og eins á námskeiðinu. Fjöldinn má ekki fara 

undir sex. Æskilegt er að kynjaskipting sé 50/50 og að aldur sé miðaður 

við 10-12 ár.  

e) Þátttakendur: Þau börn sem hafa verið greind þannig að þau eru talin 

fá meiri aðstoð í einstaklingmeðferð skulu ekki taka þátt í námskeiði. 

Þetta þýðir að þau börn sem eru kvíðin, árasargjörn, þunglynd eða 

illskeitt hafa mun meiri þörf á einstaklingmeðferð. Börnin eiga einnig 

að geta hlustað í hálftíma, þannig að þau börn sem eiga erfitt með að 

einbeita sér að hlustun er betur þjónað í einstaklingmeðferð.  

f) Skráning: Philippshaus hefur þann háttinn á að bjóða fjölskyldum sem 

koma í viðtöl vegna hjónaskilnaða að taka þátt í námskeiðinu. Einnig 

hefur félagsþjónustan í Marburg kost á að bjóða fjölskyldum upp á 

þátttöku í námskeiðum. Bæklingum er einnig dreift í skóla, 

barnaheimili, félagsmiðstöðvar og heilsugæslustöðvar. 

g) Uppsetning á námskeiði: Það er nauðsynlegt að velta vel fyrir sér 

hvenær best er að hefja námskeið og ljúka því. Löng frí henta mjög illa 

og á sumrin hafa börn að öllum líkindum meiri áhuga á að dvelja 

utandyra við leik. Vor og haust virðast því henta best til 

námskeiðshalds. Fjöldi tíma á námskeiði eru á bilinu 12-14. Fleiri tímar 

virðast vera of mikið fyrir börnin og færri gefa ekki færi á að koma 

markmiðum námskeiðsins til skila. Það sem virðist skipta mestu máli 

fyrir börnin á námskeiðinu er að þau finni sig örugg og þekki hvert 

annað og leiðbeinendur og Erika Beckmann og Thomas Herz hafa því 

svarað spurningum barnanna um persónuleg málefni sín og líf (svo 

lengi sem það truflar ekki börnin). Einkenni hópsins eru byggð upp 
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með því að setja reglur sameiginlega, skrá nöfn sín á nafnspjöld. 

Sjálfstyrking og færni í að sýna tilfinningar og gera sér grein fyrir 

tilfinningum annarra kemur síðan smá saman (börn sem eru að upplifa 

skilnað sýna oft á tíðum litlar tilfinningar til þess að hlífa foreldrum). 

Börnunum er síðan hjálpað að takast á við viðfangsefni sem snúa að 

skilnaðinum og tilfinningum varðandi hann. Að lokum er horft til 

framtíðar. Hvernig verður að eignast sjálfur kærasta og kærustu? 

Hvernig verður að eignast sjálf/ur fjölskyldu? Hvað líkar mér og 

mislíkar? Hvaða hugmyndir geri ég mér? Hvað get ég gert til að vera sú 

manneskja í sambúð sem ég vil vera? Þetta er gert með það í huga að 

börnin hafi jákvæða mynd af framtíðinni. Börnin eiga að hafa þá 

tilfinningu að þau geti haft áhrif á það hvernig líf þeirra verður og að 

óskir þeirra séu virtar. 

h) Uppsetning á hverjum tíma: Hver tími er hugsaður á sama máta. Ef 

áætlað er að hafa frjálsan leik sem hluta af tímanum má gera ráð fyrir 

að tveir klukkutímar séu hæfilegur tími. Ef hinsvegar er stoppað til þess 

að fá sér hressingu þá má ætla að einn og hálfur tími sé við hæfi.  

 

Val á börnum 

a) Fyrstu viðtöl með barninu og aðstandendum gera starfsfólki 

námskeiðsins kleift að meta og greina hvaða áhrif skilnaðurinn hefur 

haft á líf og tilfinningar viðkomandi barns. Áður en barninu og 

foreldrum er boðið að vera þáttakandi er rétt að greining fari fram 

þannig að unnt sé að átta sig á því hvort barnið sé hæft til þess að vera í 

hópmeðferð eða hvort það þarf frekar á einstaklingmeðferð að halda. 

b) Ef sýnt þykir að barnið hæfir ekki hópnum er rétt að benda foreldrum á 

samtalsmeðferðir sem úrræði. 

c) Það er mikilvægt að allir aðilar séu sammála um þátttöku viðkomandi 

barns. Ekki aðeins foreldrar heldur einnig leiðbeinendur námskeiðsins 
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Unnið að stöðugleika 

Börn sem eru að upplifa skilnað og sambúðarslit foreldra eru oftar en ekki án 

tengsla við sínar eigin tilfinningar, en þeim mun uppteknari af tilfinningum 

foreldra sinna. Þau afneita oft þeirri líðan sem snýr að sorg og leiða en nota 

þess í stað reiði og árásargirni. Það er því nauðsynlegt að sýna börnunum fram 

á þetta, hjálpa þeim við að horfast í augu við þessar tilfinningar og að lokum að 

leiðbeina þeim í þá átt að yfirvinna þær. Á námskeiðnu er miðað að því að 

hjálpa börnunum að vinna úr tilfinningum sínum og ekki síðar að gera sér grein 

fyrir þeim tilfinningum sem aðrir á námskeiðinu sýna.  

 

Þetta er unnt að gera á þann hátt að biðja eitt barnið að yfirgefa herbergið. Hin 

börnin koma sér saman um hvaða tilfinningu þau ætla að sýna fram á þegar 

barnið kemur inn. Hræddur, reiður, fullur af skömm, ánægður, ástfanginn, 

sjálfsöruggur, o.s.frv. Barnið sem fór fram fær tækifæri á að geta upp á hvaða 

tilfinningu er verið að sýna og það barn sem tjáir tilfinningu það vel að hitt 

barnið nær að geta rétt fær að fara fram næst.  

 

Úrvinnsla leiksins: 

• Þennan leik má endurtaka í 15-20 mínútur allt eftir því hversu vel 

börnunum líkar.  

• Hvaða tilfinningu er erfitt að sýna og hvaða tilfinningu er auðvelt að 

sýna? Hversvegna? 

• Hvaða tilfinningu sýnir þú yfirleitt ekki öðrum? Hversvegna? 

• Langar þig að sýna þessa tilfinningu? Hvað gæti auðveldað? 

 

Styrking sjálfsmyndar 

Við upphaf kynþroskaskeiðsins eru börn yfirleitt óörugg með sjálfsmynd sína. 

Útlit og tilfinningar eru yfirleitt í ójafnvægi og skilnaður foreldra, sektarkennd 

og sú hugsun að foreldri sé að yfirgefa fjölskyldu eykur yfirleitt á vanlíðan og 

veika sjálfsmynd. Styrking sjálfsmyndar er því eitt af meginatriðum 

námskeiðsins.  
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Börnin eru til að mynda beðin um að teikna á blað stóran hnött og á hnöttinn 

eru þau beðin um að teikna lönd. Inn í löndin eru þau beðin um að skrifa hvað 

þeim líkar við sig og hvað þau halda að sé jákvætt við þau. Fallegt rautt hár, 

góða söngrödd, þolinmæði við systkini o.s.frv. Ef eitthvað barn á erfitt með að 

skrifa inn í löndin sín ættu leiðbeinendur að skrifa sjálfir inn í löndin og biðja 

hina krakkana að skrifa einnig hjá viðkomandi.  

 

Úrvinnsla leiksins: 

• Fannst þú fleiri atriði sem þér líkar við þig eða það sem öðrum líkar 

varðandi þig? 

• Hvort telur þú mikilvægara að vera ánægður með sjálfan sig eða að 

öðrum líki við þig? 

• Eru einhver atriði sem þú telur að þér finnist í lagi en öðrum mislíkar, 

og öfugt?  

Eftir úrvinnsluna er unnt að hengja upp myndirnar ef börnin samþykkja það. 

Við lok námskeiðsins ættu þau að taka myndirnar heim og hengja þær upp 

þar.47  

3.1.5 Markmið námskeiðs 
Skilnaður er erfiður fyrir alla aðila sem eru hluti af honum. En að sama skapi er 

mjög erfitt fyrir börn og unglinga að búa inn á heimili þar sem öll samskipti eru 

lituð af ósætti og vanlíðan. Eftir að skilnaður hefur gengið í gegn líður 

einstaklingum innan fjölskyldna oft betur. Tveimur til þremur árum eftir 

skilnað eru börnin yfirleitt komin aftur í tilfinningalegt jafnvægi og fyrst og 

fremst eru markmið námskeiðsins að draga úr þeim óstöðugleika sem fylgir 

skilnaði og aðstoða börn og foreldra að komast í tilfinningalegt jafnvægi. 

Eftirfarandi eru meðal atriða sem stefnt er að: 

 

• Styrkja sjálfsmynd og sjálfsálit barnanna. 

• Aðstoða börnin við að gera sér grein fyrir og greina frá þeim 

tilfinningum sem bærast í þeim við skilnað foreldra. 

                                                 
47 Beckmann, Erika, 2007, Áfram ábyrg, áhrif skilnaðar á börn og leiðir til úrbóta, bls 11-20 
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• Gera börnunum grein fyrir að það eru fleiri einstaklingar sem bera 

sömu tilfinningar (minnka einangrun barnanna). 

• Aðstoða börnin við raunhæf sjónarmið varðandi skilnaðinn 

• Kenna börnunum að takast á við skilnaðinn á jákvæðann hátt, með því 

til að mynda að tjá sig.  

• Að skemmta sér og líða vel til dæmis með leikjum; þeir leikir sem 

boðið er upp á snúast ekki allir um skilnaðarferlið.  

• Að styðja foreldra sína í skilnaðarferlinu, þetta er gert með markvissum 

hætti á þeim tveimur kvöldum sem foreldrar eru viðstaddir 

námskeiðið.48 

 

Skilnaðarreynsla getir verið börnum þroskandi veganesti í lífinu þegar vel er á 

málum haldið. Ef litið er á börn sem þátttakendur í skilnaðarferli fremur en 

þolendur og þau ekki skilninn eftir með ósvaraðar spurningar eru meiri líkur en 

minni að skilnaðarferillinn verði þeim þroskandi reynsla. Það er markmið 

námskeiðsins hjá Philippshaus að veita fræðslu til barna og fjölskyldna þeirra 

þannig að viðhorf barnanna og reynsla af skilnaði foreldra marki þau á sem 

minnstan neikvæðan hátt í lífi þeirra.  

Samvinna milli fjölskyldunnar og fagaðila er lykillinn að því að þessi verði 

niðurstaðan. Vakning allra aðila í samfélaginu um aukna velferð fjölskyldunnar 

hlýtur að vera framtíðarsýn sem allir geta stutt. Hér er sóknarfæri fyrir 

Þjóðkirkju og fagaðila að taka saman höndum, vinna að því að setja á laggirnar 

námskeiðsform sem hlúir að skilnaðarfjölskyldum.  

 

                                                 
48 Beckmann, Erika, 2007, Áfram ábyrg, áhrif skilnaðar á börn og leiðir til úrbóta, bls 18 
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4. Umræða, niðurstöður og ályktanir 

4.1 Almenn umræða 

Þau börn sem reyna skilnað foreldra fara flest í gegnum mjög erfitt tímabil. 

Þetta á sérstaklega við fyrsta árið eftir skilnað. Flest börnin ná þó aftur 

jafnvægi og aðlaga sig að breyttum aðstæðum. Niðurstöður rannsókna gefa þó 

óneitanlega til kynna að þrátt fyrir að börnin aðlagi sig að nýjum aðstæðum þá 

beri þau oft með sér sársauka og söknuð sem þau hafa ekki náð að vinna úr. 

Einnig kemur fram að þau búi oft á tíðum við lakari kjör eftir skilnað foreldra. 

Stór hópur barna aðlagast ekki eftir skilnað og ber greinileg merki vanlíðunar 

og þessum hópi þarf að sinna sérstaklega vel. Mikilvægt er að mínu mati að 

Þjóðkirkjan komi að þessu starfi sem málsvari þeirra sem minna mega sín og 

standa höllum fæti. Verkefni mitt hefur það hlutverk að varpa ljósi á nauðsyn 

þess að Þjóðkirkjan láti gott af sér leiða fyrir skilnaðarbörn sem og 

skilnaðarfjölskyldur og hún taki höndum saman við Félagsþjónustu um faglegt 

starf sem sinnir þessum fjölskyldum. Með aðstoð fagfólks er hægt að vinna að 

því að foreldrar barna geti unnið sameiginlega að velferð barna sinna þrátt fyrir 

skilnað. Fagleg aðstoð fyrir börn og foreldra í skilnaðaraðstæðum er að mínu 

mati mikilvæg forvarnarleið sem minnkar líkur á neikvæðum áhrifum hjá 

börnum seinna á lífsleiðinni og kostnað hjá skattgreiðendum þar sem um fátt er 

meira rætt í dag en niðurskurð og sparnað á útgjöldum ríkisins.  

4.2 Innsýn í viðtöl við fagaðila 

Í undirbúning að ritgerð þessari voru tekin viðtöl við nokkra fagaðila sem 

koma að starfi með skilnaðarfjölskyldum. Þessir aðilar voru meðal annarra 

Benedikt Jóhannsson sálfræðingur og Guðlaug Magnúsdóttir félagsráðgjafi 

sem bæði vinna hjá Fjölskylduþjónustu kirkjunnar. Einnig var tekið viðtal við 
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Þorvald Karl Helgason biskupsritara og fyrsta forstöðumann 

Fjölskylduþjónustu kirkjunnar um aðkomu Þjóðkirkjunnar að málefnum 

skilnaðarfjölskyldna. Mikið efni er til eftir þessi viðtöl og er aðeins möguleiki 

að gefa stutta innsýn í það sem þar kom fram.  

4.2.1 Viðtal við Guðlaugu Magnúsdóttur: 
Fyrsta viðtalið var tekið við Guðlaugu Magnúsdóttur félagsráðgjafa. Hún var 

spurð um helstu niðurstöður af rannsóknarvinnu þeirri sem hún hefur 

framkvæmt varðandi aðstæður skilnaðarbarna hér á landi.  

 

Guðlaug minntist á að niðurstöður rannsóknar hennar bentu til þess að hér á 

landi væri kominn ákveðinn stöðugleiki í fjölda þeirra sem skilja. Hinsvegar sé 

að koma meira og meira í ljós hvernig börn þeirra foreldra sem skilja bregðast 

við skilnaði og það sé í raun mjög áhugavert að sjá hvernig fólk í dag upplifir 

skilnað foreldra sinna þegar þau líta til baka. Hér virðast vera ákveðnir þættir 

sem valda áhyggjum, þættir sem virðist vera einfalt að bæta úr.  

Í fyrsta lagi þá er það aðferð og úrvinnsla þess hvernig börnum er sagt frá 

skilnaðinum. Þetta hefur komið fram í ýmsum rannsóknum og virðast þær allar 

benda á þetta mikilvæga atriði. Það hvernig börnum er sagt, eða ekki sagt frá 

skilnaði virðist skapa mikla vanlíðan hjá börnunum og þau jafnvel kenna sér 

um skilnaðinn. Það er einnig nokkuð algengt að börnunum sé sagt frá 

skilnaðinum en því er síðan ekki á neinn hátt fylgt eftir af aðstandendum. 

Tilkynningin er áfall en börnin fá í raun ekki eftirfylgd til þess að vinna úr 

áhyggjum sínum.  

Annað atriði sem virðist vera vanrækt er umgengni við þann aðila sem flyst út 

af heimili. Foreldrar virðast samkvæmt rannsókn Guðlaugar vera mjög 

uppteknir af því að búa sér til nýjar fjölskyldur og átta sig ekki á því að börnin 

eru mjög langt á eftir og fá í raun alls ekki nógu langan tíma ein með sínu 

umgengnisforeldri. Þetta virðist þó oft á tíðum vera þannig að fólk hugsar ekki 

út í þetta og mikilvægi þess að börnin fái að eiga sértíma með því foreldri sem 

flyst út af heimili. Fólk hefur oft minnst á það í samtölum að ef að tekið er 

tilllit til þessa þá sé eins og umgengni við barnið gangi betur, hver svo sem 

nákvæm skýring sé á því. Það sem er mjög sláandi í rannsókn Guðlaugar er 
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hversu algengt er að foreldrar hefji sambúð að nýju fljótlega eftir skilnað. Það 

þýðir oft á tíðum að börnin eru dregin inn í þetta nýja samband og það reynist 

þeim yfirleitt mjög erfitt. Hér telur Guðlaug að foreldrar séu oft á tíðum mjög 

sjálfmiðlægir og að fólk hafi miklar skyldur við börnin sín og tel að þetta sé 

eitthvað sem þau verði að huga betur að því oft á tíðum virðist þetta hafa mjög 

alvarlegar afleiðingar fyrir börnin. 

Þriðja atriðið sem Guðlaug nefnir er hversu fólk er oft illa upplýst um 

afleiðingar skilnaða á börn, þetta er sorgarferli sem allir fara í gegnum og ef 

það er talað sérstaklega um börnin þá er talað um tveggja ára aðlögunartíma hjá 

þeim en það þýðir ekki að sorgarferlinu ljúki eftir tvö ár, það getur verið 

mismunandi hvað það tekur börnin langan tíma að vinna úr skilnaðnum. 

 

Það þarf að aðlaga aðferðir eftir aldri, börn  sem eru til dæmis að nálgast 

gelgjuskeið koma oft illa út úr skilnuðum.  Fólkið sem Guðlaug talaði við í  

rannsókn sinni er fullorðið fólk, en í dag veit fólk meira, margt er að breytast 

en það breytist bara ekki nógu hratt.  Það er hægt að gera miklu meira til að 

fræða og upplýsa fólk um áhrif skilnaðar. 

Hvar og hvernig telur Guðlaug einfaldast að fræða fólk?    
Skólarnir er ágætis kostur, einnig er hægt að hafa námskeið það er í raun ekki 

nein ein hugmynd sem kemur upp.  Fjölskylduráðgjöf ætti að koma inn víðar í 

samfélaginu heldur en hún gerir í dag og vera aðgengilegri og kostnaðar minni. 

Hvernig telur Guðlaug að sé farsælast fyrir foreldra að haga skilnaði með 
hag barnanna að leiðarljósi?   
Það er mjög mikilvægt að leita sér hjálpar hjá fagfólki og að fólk reyni að 

leggja eigin deilur til hliðar og einbeiti sér fyrst og fremst að börnunum, því 

það að vera foreldri er ævilangt verkefni.  Það eru allskonar atriði sem þarf að 

huga að og taka tilliti til líkt og búseta. Það hefur sýnt sig hversu mikilvægt það 

er að foreldrar búi nálægt hvort öðru þannig að umgengni geti verið sem 

þægilegust fyrir börnin.  Þannig að börnin þurfi ekki að fara úr sínu 

skólahverfi.  Einnig þegar kemur fram á unglingsár þá nenna börn ekki alltaf 

að gista hjá umgengisforeldri og þá þarf að finna nýjar leiðir og á þeim tíma er 

það algjörlega undir umgengisforeldrinu komið hvort að tengslin haldast.  Nær 
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allar rannsóknir sýna fram á að það sem er börnunum fyrir bestu er gott 

samstarf foreldra og að börn eiga aðgang að báðum foreldrum og hér er það 

ekki endilega spurning um tímamagn heldur að það séu gæði í þeim tíma sem 

barnið á með umgengnisforeldri og sá tími sé á forsendum barnsins. 

Hver telur Guðlaug að aðkoma Þjóðkirkjunnar ætti að vera í málefnum 
skilnaðarbarna? 
Það er hægt að sjá það mjög vel fyrir sér, en það þyrfti t.a.m. að efla 

starfsemina hér hjá Fjölskylduþjónustunni og stöðugildi. Það er líka mjög 

mikilvægt að prestar geti vísað frá sér og gerist það mjög oft að þeir vísi fólki  

til Fjölskylduþjónustu kirkjunnar. Kirkjan vill standa vörð um hjónabandið og 

Guðlaug telur að starfsfólk Fjölskylduþjónustunnar hafi hjálpað heilmikið til í 

því samhengi. 

Að lokum var Guðlaug beðin um að nefna einhverja punktar sem hún sæi 
sem leiðir til úrbóta? 
Eitt mál sem er ofarlega í huga eru fjármál. Það er ljóst að það er mjög dýrt að 

skilja og það þarf að vinna heilmikið starf til þess að fyrirbyggja erfiðleika hjá 

börnum.  Börnin detta oft út úr tómstundastarfi vegna kostnaðarins og það er 

nauðsynlegt að skoða hvernig er unnt að aðstoða foreldra við málefni sem 

þessi. Einnig þarf að stefna að því hérna á Íslandi að börn eigi aðgang að 

sveigjanlegu og góðu dagvistarrými og sér að kostnaðarlausu. Það sama á við 

um frístundarheimili.  Það þarf að efla ráðgjöf til bæði hjóna, foreldra og barna 

og jafnvel að börn hefðu aðgang að ráðgjöf í skólunum án foreldra, þannig að 

þau geti sjálf leitað þangað. Niðurstaðan er sú að skilnaðurinn þarf að snúast 

meira um börnin, hvað finnst börnunum um skilnaðinn og hvað vilja þau? Í 

Danmörku, þar er sérstök skráning á fjölskyldum barna á hagstofu og væri 

sama fyrirkomulag hér á landi myndi það gera rannsóknir miklu auðveldari. Þá 

sést t.a.m. hvernig búsetan er nákvæmlega hjá barninu. Við vitum því miður 

ekki í raun nóg um hvað skilnaðir þýða fyrir börn, það hefur ekki verið nógu 

mikið rannsakað, það starf er bara rétt að byrja. 
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4.2.2 Viðtal við Benedikt Jóhannsson: 
Næsta viðtal sem ég tók var við Benedikt Jóhannsson sálfræðing og þáverandi 

forstöðumann hjá Fjölskylduþjónustu kirkjunnar.  

Benedikt var í fyrstu beðinn um að fjalla stuttlega um það sem hann teldi 
helstu vandamál sem snéru að skilnaðarbörnum og helstu 
meðferðarúrræðum fyrir þau hérlendis? 
Yfirleitt eru skilnaðarbörn álíka aðlöguð og önnur börn en þó er marktækur 

munur þarna á milli. Það er sem er fyrst og fremst það sem snýr að 

skilnaðarbörnum er að skilnaðurinn vegur að öryggistilfinningu barnsins. Þau 

byggja sitt öryggi á foreldrunum og sérstaklega þau yngri þannig að óöryggi og 

vanlíðan getur því oft fylgt skilnaði og það getur slegið út sem hegðunarvandi. 

Það eru hinsvegar ekki nein bein meðferðarúrræði hér á landi önnur en 

samtalsviðtöl. Það er þó þannig í pottinn búið að foreldrar sem eru í ferli 

skilnaðar leita sér oft liðsinnis og það hefur verið bent á það að það mætti taka 

börnin inn í það ferli með markvissari hætti, þannig að rödd þeirra fái að 

heyrast og það sé hlúð að þeim. Oft þegar foreldrar eru að skilja eru þau 

upptekin af eigin vanlíðan og eigin átökum og þeirri endurskipulagningu sem 

þau þurfa að gera á eigin lífi og börnin mæta oft afgangi. Það að undirbúa 

börnin er mikilvægt, þegar þeim er sagt frá skilnaði er nauðsynlegt einnig að 

segja þeim hvað muni gerast þannig að þau séu ekki skilin eftir í óvissu. Einnig 

er samstarf á milli foreldra mikilvægt og að tryggð sé eðlileg umgengni ekki 

aðeins við foreldri sem flyst af heimili heldur og einnig við fjölskyldur þess 

aðila. Síðan þarf að undirbúa börnin vel ef nýjir aðilar koma inn í fjölskylduna, 

þ.e.a.s. ef stjúpforeldrar koma til sögunnar. Þau fái aðlögunarferli varðandi 

það.  

Hvað með mismunandi áherslur sem foreldrar ættu að hafa í huga 
varðandi skilnaðinn þegar hugsað er um hann út frá þroskastigi barna? 
Börnin bregðast auðvitað misjafnlega við skilnaði eftir aldri og þroskastigi. 

Yngstu börnin skilja kannski ekki svo mikið hvað er að gerast en sveiflast með 

líðan foreldra. Eftir því sem þau verða eldri gera þau sér meiri grein fyrir hvað 

sé í gangi. Þá er nauðsynlegt að tala meira við þau og láta þau vita hvað er í 

gangi. Sá aldur sem á hvað erfiðast með að meðtaka og vinna sig út úr skilnaði 
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virðast vera yngstu börnin á grunnskólaaldri þar sem þau eru mjög meðvituð 

um hvað er að gerast en að sama skapi mjög háð foreldrum sínum.  

 

Síðan má ekki gleyma unglingunum. Í íslenskum rannsóknum hefur t.a.m. 

komið fram að skilnaðir geta valdið ójafnvægi á gelgjuskeiði.  Þegar foreldrar 

skilja á þessu aldursskeiði þá hefur það sýnt sig að mun meiri áhætta er á 

neyslu ólöglegra lyfja hjá börnunum og meiri drykkja og svo framvegis. Annað 

sem hefur komið fram í rannsókn hérlendis er varðandi vini sem eru mjög 

mikilvægir fyrir börn á unglingastigi. Þá er mjög mikilvægt að haga 

skilnaðinum þannig að börnin missi ekki tengsl við vinahópinn sinn, það er þá 

tvöfaldur missir. Þau styðja sig oft á tíðum mikið við vini sína á 

skilnaðarferlinu og það getur því skipt mjög miklu að þessi vinatengsl rofni 

ekki. 

Eru einhverjar leiðir sem Benedikt sér til úrbóta eða telur að þurfi að 
bæta hér á Íslandi? 
Það er þá kannski fyrst og fremst það sem áður hefur verið minnst á að það sé 

munað eftir börnunum í ferlinu bæði foreldrarnir og einnig það fagfólk sem 

kemur að skilnaðinum. Inn í þessu ferli þarf að mínu mati að muna betur eftir 

börnunum en gert er. Við hér hjá Fjölskylduþjónustunni höfum t.a.m. lagt 

áherslu á það í handleiðslu okkar með prestum að ef sættir takast ekki á milli 

hjóna þá skilji prestar ekki við hjónin fyrr en er búið er að koma á 

sameiginlegum niðurstöðum varðandi úrvinnslu fyrir börnin. Þetta ætti að vera 

eðlilegt markmið í sáttarferlinu þó svo að það takist vitanlega ekki alltaf.  

4.2.3 Viðtal við Þorvald Karl Helgason: 
Í lokin gef ég innsýn í viðtal sem ég átti við Þorvald Karl Helgason 

biskupsritara.  

Ég spurði Þorvald Karl fyrst um hverjar hann teldi vera skyldur og 
hlutverk Þjóðkirkjunnar gagnvart þeim fjölskyldum sem ganga í gegnum 
skilnað, og hver væri stefna Þjóðkirkjunnar almennt í málefnum 
fjölskyldunnar? 
Fyrst er að segja frá því að fólk getur auðvitað farið til presta og beðið um 

hjónavígslu. Þannig hefur það verið og verður líklegast um langa framtíð. Það 
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þýðir auðvitað að kirkjan hefur komið að því sem við köllum stofnun hjúskapar 

og hjónavígsluréttindum. Einnig hefur verið skylda hjá fólki að leita til fagaðila 

ef kemur að því að slíta hjúskap og þar hafa prestar einnig gegnt sínu hlutverki. 

Þessu er þá þannig háttað að prestar hafa gífurlega mikil tækifæri á að hitta 

fólk og ræða um fjölskylduna og fjölskyldulífið, hvort sem það er í gleði eða 

sorg. Hlutverk kirkjunnar  er alveg skýrt og prestar hafa því tilefni til þess að 

ræða við fólk varðandi það sem viðkemur málefnum fjölskyldunnar. Auðvitað 

vill kirkjan standa vörð um fjölskylduna og fjölskyldulífið sem einn 

mikilvægasta vettvang fyrir einstakling að eiga og ég tala nú ekki um börn og 

uppeldi þeirra. Það er enginn annar staður til sem er dýrmætari og skiptir meira 

máli í uppeldi einstaklinga en fjölskyldan og þess vegna viljum við með öllum 

mætti styðja við þessa litlu einingu sem fjölskyldan er með því móti að gefa 

fólki tækifæri til þess að ræða málin. Til þess er þetta einfalda lykilatriði sem 

auðvitað allir geta gert og það er að setjast niður og tala saman. En það er þá 

hlutverk prestsins að leiða saman þessa einstaklinga og í sumum tilvikum er 

það vegna lagalegra skyldna en einnig vegna þess að fólk leitar til prestanna. 

Með þessu móti geta prestar opnað umræðuna um þau atriði sem þeim finnst 

skipta máli að séu rædd. Þarna er mjög mikilvægt að gleyma ekki börnunum ef 

þau eru til staðar.  

Telur Þorvaldur, að það ætti að auka með einhverju móti fræðslu til 
presta varðandi þau atriði sem snúa að röddum barna. Að þeir ættu að 
vera einhverskonar talsmenn barna? 
Það er mikið til í þessu sem þú ert að segja og það má ekki gleyma þeirri litlu 

stofnun sem er til innan kirkjunnar sem er að sama skapi með stórt hlutverk, en 

það er Fjölskylduþjónusta kirkjunnar, sem er búin að starfa á annan áratug. 

Hún er nokkurskonar framlenging á starfi presta. Prestar geta vísað áfram fólki 

á þessa stofnun þar sem fagfólk vinnur eingöngu með það að markmiði að 

aðstoða fjölskyldur. Þar er fólki kennt í allri þessari góðu meðferðarráðgjöf að 

gleyma ekki börnunum og þeim sem næst standa. Skilnaðurinn er ekki 

einkamál þessara tveggja einstaklinga sem eru að skilja heldur allra þeirra sem 

tengjast með einum eða öðrum hætti þessum einstaklingum og þar eru börnin 

auðvitað mikilvægust. Það getur því verið hlutverk prestsins eða fagaðilans að 
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setja sig í spor barnsins og spyrja sig að því hvað er því fyrir bestu og hvað það 

gæti verið sem brennur á því. Það er hinsvegar ljóst að það mætti auðvitað 

styðja enn betur við alla þá presta sem eru starfandi varðandi viðtöl þeirra við 

hjón og sambúðarfólk. Og ef við erum að hugsa um börnin þá eru það auðvitað 

þættir sem vissulega mætti brýna fyrir prestum að muna eftir varðandi óskir 

þeirra og aðstæður. Við erum þó ekki að fara fram á það að þeir séu að fara í 

einhverja mikla vinnu með fjölskyldum en þeir geta vissulega opnað svo margt 

í samtali sínu og bent á. Það er þessi greiði aðgangur sem er þarna á milli 

presta og almennings sem gerir það að verkum að það er mikilvægt að þeir séu 

vel uppfræddir og standi sig vel.  

Varðandi framtíðina er eitthvað sem Þorvaldur sæi sem betur mætti fara 
innan Þjóðkirkjunnar varðandi aðbúnað að fjölskyldum í 
sambúðarslitum? Til dæmis varðandi samstarf Félagsþjónustu og kirkju? 
Á mörgum stöðum er mjög gott samstarf um þessa þætti og prestar hafa verið 

mjög duglegir við að mynda tengsl og vinna í samstarfi. Þeir hafa t.a.m. oft á 

tíðum komið sér upp góðu samstarfsneti við lögreglu, félagsþjónustu, 

hjálparstofnanir o.s.frv. Það er auðvitað frábært því það eykur gæði þjónustu 

og um leið skerpir um leið þær línur hvaða hlutverki hver og ein stofnun hefur 

að gegna. Ég held að okkar hlutverk innan kirkjunnar sé mikilvægt og verður 

jafnvel mikilvægara þó svo að að við séum ekki formlegir aðilar að þessum 

málum, t.d. þessum erfiðu barnarverndarmálum sem aðrir fagaðilar þurfa oft að 

takast á við. Þó koma þau auðvitað inn á borð presta en það er hægt að vísa 

þeim áfram og við megum ekki gleyma því að fólk á þennan lága þröskuld hjá 

prestum. Það er ekki verið að skrifa skýrslur eða þörf á stífum fundarhöldum 

áður en fólk má koma í viðtal, það getur nánast komið samdægurs og hitt 

prestinn sinn. Ég tel það vera mjög mikilvægt að halda í þennan lága þröskuld 

og virkja þessa greiðu leið. Þetta tel ég vera fyrst og fremst styrkinn og ég sé 

framtíðina fyrst og fremst í þessu tvennu. Að styrkja þetta samband við 

fagaðila sem eru að vinna að velferð barna og einnig  að styrkja okkur í því 

hlutverki að vera aðili í þessum málefnum. Aðilinn sem er til hliðar með tilboð 

til fólksins að það getur komið ef það vill. Enginn er þvingaður og ekkert 

skrifstofuveldi þar að baki.  
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4.3 Lokaorð 

Það er vert að huga að mannréttindum barna og virða þarfir þeirra og óskir. Hér 

þarf Þjóðkirkjan að standa vörð um hagsmuni barna. Einfaldasta leiðin til að 

virða hagsmuni barnanna er að taka þátt í faglegu samstarfi sem miðar að 

velferð þeirra. Til þess að þetta sé unnt er ljóst að Þjóðkirkjan verður að taka 

markvissari þátt í umræðu um velferð fjölskyldunnar og leggja fram tillögur til 

úrbóta. Hér að lokum tek ég saman nokkrar atriði sem ég tel stuðla að þessu: 

 

• Þjóðkirkjan á að stuðla að því að allar fjölskyldur eigi greiðan aðgang 

að ráðgöf og meðferð. Þessi ráðgjöf ætti skilyrðislaust að vera 

fjölskyldum og börnum þeirra að kostanaðarlausu. 

• Börn og unglingar ættu að eiga sér málsvara í skilnaðarferli og geta 

leitað til ráðgjafar hjá fagfólki án vitundar foreldra.  

• Gerðar verði rannsóknir á áhrifum skilnaðarnámskeiða sem 

Þjóðkirkjan stendur fyrir á börn .  

• Fræðslu fyrir fjölskyldur í sambúðarslitum verði komið á sem víðast í 

þjóðfélaginu fyrir tilstuðlan Þjóðkirkjunnar. 

• Þjóðkirkjan verði málsvari um þarfir barna sem gengið hafa í gegnum 

skilnað foreldra og leggi áherslu á mikilvægi þess að börnin haldi 

tengslum við báða foreldra jafnt. 

• Þjóðkirkjan eigi frumkvæði að umræðu um málefni skilnaðarbarna og 

fjölskyldna þeirra.  

• Þjóðkirkjan marki sér virka fjölskyldustefnu og standi vörð um hana. 

Hún ráði sér starfsmann sem hefur það hlutverk að hlúa að málefnum 

fjölskyldna hér á landi. 
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