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Útdráttur 

Verkefni þessu er ætlað að fræða lesendur um réttindi barna við skilnað foreldra. Fjallað 

er um hvernig börn bregðast við skilnaðarferlinu og hvernig þau ná að aðlagast 

breyttum aðstæðum. Meginþráður ritgerðarinnar er að huga að hagsmunum barna við 

skilnað og hafa velferð þeirra að leiðarljósi. Hvað er barninu fyrir bestu getur verið 

mismunandi eftir hverju atviki fyrir sig. Þess vegna er mikilvægt að foreldrar styðji vel 

við bakið á börnum sínum og setji réttindi þeirra fram fyrir réttindi sín. Helstu réttindi 

barna við skilnað eru réttindi þeirra til forsjárforeldra og er forsjá barna við skilnað ætíð 

sameiginleg nema annað sé ákveðið. Barnið skal hafa fasta búsetu hjá öðru foreldrinu en 

það á rétt á reglulegri umgengni við það foreldri sem það býr ekki hjá. Skyldur foreldra 

gagnvart börnum sínum er mikilvægur þáttur í velferð barnanna. Foreldrum er skylt að 

sjá um forsjá barna sinna og tryggja þeim sem besta heilsu, klæði og fæði, að þau hafi 

fullnægjandi húsaskjól og búi almennt við þroskavænleg skilyrði. Mikilvægt er að 

samskipti og samvinna foreldra sé góð svo börnin aðlagi sig betur að breyttum 

aðstæðum og þau geti haldið áfram að lifa lífi sínu. 

 Ritgerðinni er ætlað að svara þremur megin spurningum. Þær eru: Hvaða rétt 

eiga börn við skilnað foreldra? Hvaða áhrif hefur skilnaður á þroska/uppeldisskilyrði 

barnanna? Hvað geta foreldrar gert til að stuðla að velferð barna sinna við skilnað? 
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Inngangur 

Öll börn ganga í gegnum einhvers konar breytingar í lífi sínu sem hefur mismunandi 

áhrif á þau. Skilnaður foreldra er ein af þessum breytingum sem er mjög erfið fyrir börn 

og hefur mikil áhrif á daglegt líf þeirra. Þrátt fyrir að erfiðleikar séu til staðar á 

heimilinu þá er skilnaður alltaf erfið breyting fyrir börnin (Berns, 2004, 90). Margir 

hjónaskilnaðir eiga sér stað á ári hverju og eru því mörg börn sem þurfa að ganga í 

gegnum slíka lífsreynslu með foreldrum sínum.  

 Á Íslandi eru viðhorf til skilnaða að breytast. Skilnaður er nú meira 

viðurkenndur af samfélaginu og er það ekki lengur álitið siðferðilega rangt að skilja ef 

aðrar lausnir finnast ekki á vandanum. Sú staðreynd blasir við okkur í dag að 

skilnaðartíðni er að hækka töluvert hér á landi frá ári til árs og því enn fleiri börn sem 

upplifa þessa erfiðu lífsreynslu. Ef mikil vandamál eru til staðar á heimilinu er stundum 

besta og jafnvel eina lausnin að skilja.  

 Markmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir réttindum barna við skilnað og 

mikilvægi þess að hafa að leiðarljósi það sem er barninu fyrir bestu. Ritgerðin á að 

varpa ljósi á hag og velferð barnsins. Það gleymist því miður oft að ræða um réttindi 

barnanna og er frekar rætt um réttindi foreldranna, t.d. að faðirinn eigi rétt á því að fá 

barnið til sín aðra hverja helgi, frekar en að að barnið eigi rétt á því að umgangast föður 

sinn reglulega. Með ritgerð þessari er ætlunin að beina sjónum lesenda að því að börnin 

eru þolendur í þessu skilnaðarferli, því það eru börnin sem fá ekkert um þessa breytingu 

að segja, sama hversu illa þeim er við hana.  

 Í ritgerðinni verður byrjað að fjalla um þróun skilnaða frá árinu 1951 til dagsins í 

dag. Tekin verða fyrir breytt fjölskylduform sem gætu myndast eftir skilnað foreldra og 

verður þar mest fjallað um stjúpfjölskyldur þar sem það fjölskylduform er frekar algengt 

hér á landi. Því næst verður fjallað um skyldur foreldra gagnvart börnum sínum þegar 

skilnaður á sér stað og hvaða réttindi börnin eiga við slíkar aðstæður. Þróun löggjafar á 

réttindum barna hér á landi mun vera rædd í þessari ritgerð og veigamestu þættirnir í 

þeirri umræðu eru barnalögin og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 

Umfjöllun verður um áhrif skilnaða á börn, neikvæð sem jákvæð. Teknir verða fyrir þeir 

þættir sem skipta hvað mestu máli er varðar aðlögun barna að skilnaðinum og þær leiðir 

sem börnin fara til að aðlagast breyttum aðstæðum. Líðan barna á meðan á 
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skilnaðarferlinu stendur verður tekin fyrir ásamt því að fjalla um það hvernig velferð 

þeirra er best tryggð. 

 Ritgerðinni er ætlað að svara þremur megin spurningum. Þær eru: Hvaða rétt 

eiga börn við skilnað foreldra? Hvaða áhrif hefur skilnaður á þroska/uppeldisskilyrði 

barna? Hvað geta foreldrar gert til að stuðla að velferð barna sinna við skilnað? 
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1. Þróun skilnaða 

Í gegnum tíðina hafa deilur átt sér stað í hjónaböndum og er það ekkert nýtt. Ef 

íslendingasögurnar eru lesnar er þar hægt að greina deilur milli hjóna. Á miðöldum var 

skilnaður ekki algengt fyrirbæri, en það var þó til að hjón skildu og var það frekar fólk 

úr eftri stéttum (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, 34). Togstreitan milli hjóna og skilnaðir hafa 

verið til staðar í gegnum tíðina en nútímafólk virðist vera tilbúnara til að gefa allt upp á 

bátinn og skilja. 

 Mynd 1 sýnir skilnaðartíðni á árunum 1951 – 2010. Eins og sést á myndinni 

hefur skilnaðartíðni aukist töluvert allt frá árinu 1951, en það árið voru þeir tæplega 

100. Í kringum 1970 er talið að skilnaðarbylgjan hafi náð hámarki sínu og það árið voru 

tæplega 250 skilnaðir skáðir. Skilnuðum fjölgar svo með árunum og árið 1980 voru 

tæplega 450 skilnaðir og árið 1990 voru tæplega 500 skilnaðir. Árið 2000 voru tæplega 

550 skilnaður og allt til ársins 2010 hefur skilnaðartíðnin verið á bilinu 550 – 600 

skilnaðir á ári (Hagstofa Íslands, 2010).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Lögskilnaðir frá árinu 1951 – 2010. Heimild: Hagstofa Íslands, 2010. 
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Á þessu má sjá að skilnaðartíðni hefur aldrei verið jafn há og síðustu áratugi. En hvað er 

það sem veldur þessari aukningu skilnaða hér á landi og í þjóðfélögum í kringum 

okkur? Talið er að  aukin skilnaðartíðni tengist þróun samfélagsins. Þar sem báðir 

foreldrar eru, í flestum tilfellum nú til dags, útivinnandi geta orðið árekstrar milli starfs- 

og foreldrahlutverks þeirra og getur það verið ein ástæða aukinnar skilnaðartíðni (Berns, 

2004, 90). Með tilkomu leikskóla og grunnskóla hefur hlutverk fjölskyldunnar við 

gæslu og uppfræðslu einnig minnkað (Benedikt Jóhannsson, 2004, 18). Í erlendum 

rannsóknum hafa nokkrir áhrifaþættir á aukinni skilnaðartíðni verið settir fram. Má þar 

nefna aukið efnahagslegt sjálfstæði kvenna (Amato, 2000, 1269). Hér áður fyrr höfðu 

konur í flestum tilfellum ekki atvinnu og ekki þekktist að konur væru menntaðar. Það 

var ekki fyrr en eftir seinni heimsstyrjöldina sem konur fóru að hafa efnahagslegt 

sjálfstæði þar sem þær streymdu út á vinnumarkaðinn. Í dag eru konur, í flestum 

tilfellum, jafnt karlinum úti á vinnumarkaðinum og hafa því frekar efni á því að skilja. 

Sjálfstæði kvenna í hjúskaparmálum má rekja til upphafs valdabaráttu kynjanna í 

kringum árið 1970 þar sem konur sóttu rétt sinn stíft bæði utan heimilis sem innan, 

(Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000) en það er einmitt á svipuðum 

tíma og skilnaðarbylgjan reis sem hæst. 

 Með árunum hafa væntingar til hjónabandsins aukist og virðist það hafa allt aðra 

merkingu nú til dags. Fyrir 20. öldina var mikilvægt að kona giftist manni sem gat séð 

fyrir henni, því á þeim tíma sá maðurinn um framfærslu heimilisins. Þetta hefur breyst 

og spila tilfinningarnar mun meira hlutverk er kemur að hjónabandinu. Algengast er að 

kona giftist manni af tilfinningalegum ástæðum. Þar sem báðir foreldrar eru yfirleitt 

útivinnandi og sjá því báðir fyrir framfærslu fjölskyldunnar, er konan ekki lengur háð 

því að giftast þeim manni sem getur séð fyrir henni hvort sem hún ber tilfinningar til 

hans eður ei. Fólk vill fá mikið út úr hjónabandi sínu líkamlega, andlega sem og 

tilfinningalega. Ef þessum þörfum er ekki nægilega framfylgt fer sambandið yfirleitt að 

dofna og endar á því að hjón taki þá ákvörðun að skilja með þeim tilgangi að leita sér 

hamingjunnar á ný.  
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2. Fjölskyldur 

Allir tilheyra einhverri fjölskyldu, eða hafa a.m.k. drjúgan hluta ævi sinnar gert það. Í 

upphafi fæðist fólk inn í ákveðna fjölskyldu og seinna meir stofnar það sína eigin. 

Fjölskyldan hefur verið skilgreind á nokkra vegu. Félagsráðgjafar halda sig gjarnan við 

skilgreininguna ,,þeir sem búa saman” (Sigrún Júlísudsóttir, 2001, 139). Á ári 

fjölskyldunnar árið 1994 var hugtakið skilgreint á eftirfarandi hátt: 

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimirnir eru 

oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingar ásamt barni eða 

börnum (þeirra). Þau eru skuldbundin hvort öðru í siðferðilegri, gagnkvæmri 

hollustu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, 140). En þó ekki formlega eða lögum 

samkvæmt skuldbundin. Þar stendur hnífurinn í kúnni.  

Fjölskyldan er félagslegt fyrirbæri og á sér litríka sögu. Þróun hennar, staða og gerð 

haldast í hendur við þróun efnahagslegra, félags- og menningarþátta. Hún er margþætt 

og síbreytileg í vaxandi mæli (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, 139). Það er mikill 

fjölbreytileiki í okkar samfélagi í dag og er best hægt að sjá það á hinum ýmsu 

fjölskyldugerðum sem eru að þróast hér á landi.   

 2.1. Fjölskyldugerðir 

Fjölskyldan hefur verið að þróast mikið á síðustu áratugum og eru til margvíslegar 

fjölskyldugerðir og fjölskylduhættir nú til dags. Kjarnafjölskyldan, eins og hún þekkist í 

dag, var algeng allt fram á 19. öld. Með tímanum urðu fjölskyldurnar stærri, á 19. öld 

var algengt að stórfjölskyldan sem samanstóð af foreldrum, börnum þeirra, ömmum og 

öfum, og jafnvel frændum og frænkum bjuggu öll undir sama þaki (Sigrún Júlíusdóttir, 

2001, 144 - 146). En stórfjölskyldan virðist svo aftur hafa vikið fyrir 

kjarnafjölskyldunni, seint á 20. öld. Með aukinni skilnaðartíðni virðist 

einforeldrisfjölskyldum (þ.e. einstæðum feðrum og einstæðum mæðrum ásamt börnum 

sínum) vera að fjölga á kostnað kjarnafjölskyldna. Stjúpfjölskyldur eru nú einnig orðnar 

algengar því skilnaðartíðni hefur farið hækkandi og því algengt að fólk hefji nýja 

sambúð með maka sem er jafnvel líka fráskilinn. 

 Eins og sést hér að ofan eru til margar og mismunandi fjölskyldugerðir, allt frá 

því að eitt foreldri býr með barni eða börnum sínum til stjúpfjölskyldna þar sem par býr 
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saman með börnum sínum úr fyrra hjónabandi og eiga jafnvel sjálf barn/börn saman. 

Með aukinni skilnaðartíðni eru fjölskyldugerðirnar nú orðnar mun fleiri og eru alltaf að 

þróast. Hin hefðbundna kjarnafjölskylda er ekkert algengari en stjúpfjölskyldur.  

 Það getur oft verið erfitt fyrir börn að takast á við nýja og breytta fjölskyldugerð 

eftir skilnað foreldra sinna. Sú staðreynd að foreldrar þeirra búi ekki lengur saman getur 

reynst börnunum mjög erfið og því erfitt fyrir þau að sætta sig við að móðir þess eða 

faðir stofni “nýja” fjölskyldu. En við slíkar aðstæður er mikilvægt að reyna að tryggja 

að börnin fái að taka eins mikinn þátt í nýja fjölskyldulífinu á báðum stöðum, þó 

augljóslega geti verið hindranir á veginum t.d. miklar fjarlægðir milli heimila.  

 2.1. Stjúpfjölskyldur 

Stjúpfjölskyldur eru algengar í íslensku samfélagi. Á síðasta áratug hefur verið mikið 

um stjúpfjölskyldur þar sem skilnaðartíðni hefur farið hækkandi. Árið 1991 voru 

tæplega 550 lögskilnaðir og það ár hófu tæplega 240 fráskildir karlar og 220 fráskildar 

konur nýja sambúð. Árið 2000 voru tæplega 550 lögskilnaður og sama ár hófu tæplega 

200 fráskildir karlar og 180 fráskildar konur nýja sambúð. Árið 2010 voru rúmlega 560 

lögskilnaður og það ár hófu 220 fráskildir karlar og tæplega 200 fráskildar konur nýja 

sambúð (Hagstofa Íslands, 2010). Á þessu má sjá að stjúpfjölskyldur eru mjög algengar 

í okkar samfélagi og hafa verið það síðustu áratugi.  

 Það er mikilvægt að huga að hagsmunum og líðan barna þegar stjúpfjölskylda 

verður til. Það getur verið erfitt fyrir börnin að takast á við það að faðir eða móðir þess 

sé að stofna til nýs sambands og að eignast nýja fjölskyldu. Börn óska þess oft að 

foreldrar sínir taki saman aftur og getur það blundað lengi í þeim. Þegar annað foreldrið, 

eða jafnvel báðir, stofna til nýrrar fjölskyldu átta börnin sig á því að kynforeldrar þess 

munu ekki taka saman aftur og getur orðið mjög erfitt fyrir þau að meðtaka þessa nýju 

fjölskyldu (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðríður Eydal, 2004, 189-190). Þórhallur 

Heimisson (2006) heldur því fram að erfiðasti þátturinn í myndun stjúpfjölskyldna er 

hvort börnunum kemur vel saman. Börnum getur oft fundist erfitt að eignast 

stjúpsystkini og þurfa þannig að deila foreldrum sínum með þeim. (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðríður Eydal, 2004, 192). Þau gætu þá reynt að berjast um athygli 

foreldranna og fundið fyrir afbrýðisemi þegar foreldri þess sýnir stjúpsystkininu ást og 

umhyggju. Því getur oft verið mikilvægt að fylgjast vel með að ekki sé gert upp á milli 

barna í stjúpfjölskyldum. Þau þurfa að fá athygli, umhyggju og ást, en misjafnt í hve 
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miklum mæli. Þessar miklu breytingar innan fjölskyldunnar sem eiga sér stað í kjölfar 

skilnaðar geta reynst börnunum erfiðar en ætla má að með tímanum verði samskiptin 

betri og fjölskyldan samhentari, og á sama hátt þarf að gefa börnunum tíma til að laga 

sig að breyttum aðstæðum.  
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3. Réttindi og skyldur foreldra gagnvart börnum sínum við 

skilnað 

 

Á miðöldum fór svo til öll framleiðsla fram í heimahúsum. Snemma á 20. öld átti sér 

stað tvískipting í heimavinnandi mæður og útivinnandi feður (Sigrún Júlíusdóttir og 

Nanna K. Sigurðardóttir, 2000, 18). Faðirinn sá þá um framfærslu fjölskyldunnar með 

sinni atvinnu og móðirin sá að mestu leyti um uppeldi barnanna ásamt 

heimilisstörfunum. Eftir seinni heimsstyrjöldina fóru konur að fara út á 

vinnumarkaðinn. Í dag er lítið þekkt að mæður séu heimavinnandi og í flestum tilfellum 

eru þær jafnt karlinum á vinnumarkaði og börnin eru send til dagmömmu eða í 

leikskóla, meðan foreldrarnir vinna, þar til þau ná skólaaldri.  

  Á þriðja áratug síðustu aldar var sett fram íslensk hjúskaparlöggjöf sem kvað á 

um að hjónabandið væri samningur tveggja jafnrétthárra einstaklinga (Guðný Björk 

Eydal, 2006, 202). Á þessum tíma voru konur hérlendis að byrja að fara út á 

vinnumarkaðinn. Þar sem þær tóku nú þátt í framfærslu heimilisins var uppeldi 

barnanna ekki lengur einungis undir þeim komið. Feðurnir fóru þá smám saman að taka 

meiri þátt í uppeldi barna sinna. Guðný Björk Eydal (sama heimild) greinir frá því að 

löggjöf um samband barna og foreldra, sem sett var á snemma á 20. öld, byggðist á því 

að báðir foreldrar hefðu skyldur til að annast um og sjá fyrir börnum sínum. Skyldur 

foreldra gagnvart börnum sínum hafa þróast með tímanum og í dag eru þær nokkuð 

ljósar. Forsjá er ein meginskylda foreldra gagnvart börnum sínum (Davíð Þór 

Björgvinsson, 1995, 172), því börn eiga rétt á forsjáraðila þar til þau hafa náð þroska til 

að sjá um sig sjálf, sem er við 18 ára aldur hér á landi. 

 3.1. Forsjá 

Samkvæmt Davíði Þór Björgvinssyni (1995) er hugtakið forsjá þríþætt. Í fyrsta lagi 

felur það í sér rétt foreldra til að ráða persónulegum högum barna sínna. Í öðru lagi felur 

það í sér foreldraskyldur gagnvart barninu og í þriðja lagi rétt barnsins til forsjárforeldra 

(bls. 171). 

 Það er ekki aðeins þannig að börn eigi rétt á forsjá foreldra sinna, heldur ber 

foreldrum skylda til þess að inna hana af hendi. Forsjárskyldan er því ein af 

frumskyldum foreldra gagnvart börnum sínum (Davíð Þór Björgvinsson, 1995, 172).  
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Í 28. grein barnalaga eru foreldraskyldur og forsjá skilgreind þannig: 

 Foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og gegna 

forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo best hentar hag barns og þörfum. Forsjá 

barns felur í sér skyldu foreldra til að vernda barn sitt gegn andlegu og líkamlegu 

ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi. Forsjá barns felur í sér rétt og skyldu 

fyrir foreldri til að ráða persónulegum högum barns og ákveða búsetustað þess. 

Samkvæmt þessu ber foreldrum skylda að tryggja að barnið hafi fullnægjandi húsaskjól, 

klæði og fæði og það búi almennt við þroskavænleg skilyrði. Einnig ber þeim að tryggja 

að barnið fái þá heilbrigðisþjónustu sem því er nauðsynleg ásamt fræðslu og menntun 

við sitt hæfi. Síðast en ekki síst er mikilvægt að barninu sé veitt mikil umhyggja og ást. 

 Þegar foreldrar skilja er oft deilt um hver á að fara með forsjá barnanna. 

Tilhögun forsjá eftir skilnað hefur verið að þróast í tímans rás. Allt fram að 20. öld voru 

börn talin eign föðurs og fylgdu þau honum yfirleitt við skilnað foreldra, í þau fáu skipti 

sem til hans kom. Í byrjun 20. aldar átti sér stað tvískipting í heimavinnandi mæður og 

útivinnandi feður. Konur urðu þá frumuppalendur á heimilinu (Sigrún Júlíusdóttir og 

Nanna K. Sigurðardóttir, 2000, 18). Þar sem móðirin var aðal uppalandi barnanna var 

eðlilegast að hún fengi forsjá yfir þeim þegar skilnaður átti sér stað og á 20. öldinni var 

algengast að mæður færu með forræði barna sinna við skilnað. Þegar verkaskipting 

hjóna fór að breytast, þ.e. móðirin fór út á vinnumarkaðinn og faðirinn fór að taka meiri 

þátt í uppeldi barnanna, breyttist forsjárfyrirkomulag einnig. Í lok 20. aldar var mikil 

umræða um sameiginleg forsjá við skilnað og var hún lögleidd hér á landi árið 1992 

(Davíð Þór Björgvinsson, 1995). Sameiginleg forsjá veitti barninu rétt á að umgangast 

báða foreldra eftir skilnað. Lögleiðing sameiginlegrar forsjá var stórt og mikilvægt skref 

í forsjármálum hérlendis sem og annars staðar í kringum okkur. Þetta skref veitti 

foreldrum og börnum þeirra aukinna réttinda til umgengi hvort við annað þegar 

skilnaður átti sér stað.  
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 3.2 Sameiginleg forsjá 

Sameiginleg forsjá felur í sér að foreldrar fari saman með forsjá barna sinna eftir 

skilnað. Í sameiginlegri forsjá ber foreldrum að taka ákvarðanir varðandi líf barna sinna 

í sameiningu, en þegar annað foreldrið hefur forræði yfir börnum sínum getur hann 

tekið ákvarðanirnar án samþykkis hins foreldrisins (Kelly, 2007). Hér erum við að tala 

um ákvarðanir sem skipta hvað mestu máli eins og t.d. heilsa barnsins, menntun og 

daggæsla svo eitthvað sé nefnt.   

 Hugmyndin um sameiginlega forsjá skaut fyrst upp kollinum á Norðurlöndunum 

í kringum 1960 (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000, 23). Hugmyndin 

er reyndar mun eldri, hún kom fyrst fram í opinberri umræðu í Bandaríkjunum í upphafi 

20. aldar og ruddi Kaliforníuríki brautina  í þróun löggjafar um sameiginlega forsjá árið 

1961 (Sama heimild). Hugmyndin að sameiginlegri forsjá var þó til hér á landi löngu 

fyrir þann tíma og var það vel þekkt að foreldrar sem skildu höfðu komið málum fyrir 

eins og um sameiginlega forsjá væri að ræða þrátt fyrir að engin lög væru til um slíkt. 

 Eins og fyrr segir varð ákvæði um sameiginlega forsjá við skilnað og 

sambúðarslit að lögum hér á landi árið 1992. Samkvæmt Guðnýju Björk Eydal (2006) 

virðist þessi lagabreyting hafa leitt af sér að sameiginleg forsjá varð strax útbreidd og 

jókst hratt. Árið 1992 fóru mæður með forsjá barna úr lögskilnuðum í 89% tilfella en 

feður í 9% tilfella. Einungis 2% foreldra fóru með sameiginlega forsjá eftir skilnað það 

árið. Árið 2000 var sameiginleg forsjá orðin nánast jafn algeng og að mæður færu með 

forsjá. Í 47% tilfella var forsjáin sameiginleg og mæður fóru með forsjá í 49% tilfella. 

Árið 2007 var sameiginleg forsjá við lögskilnað orðin algengasta forsjárfyrirkomulagið 

hér á landi, þá fóru 76% foreldra sameiginlega með forsjá barna sinna en 22% mæðra og 

2% feðra. Þetta sýnir að gríðarleg aukning hefur orðið síðustu ár á að fólk kjósi 

sameiginlega forsjá við skilnað.  

 Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir (2000) greina frá því að í íslensku 

lögunum eru tvær meginforsendur fyrir sameiginlegri forsjá. Í fyrsta lagi að foreldrar 

séu sammála um að vilja hafa sameiginlega forsjá og telja sig geta unnið saman sem 

foreldrar samkvæmt því fyrirkomulagi. Í öðru lagi að foreldrar geti komið sér saman um 

lögheimili barnsins hjá öðru þeirra. Þannig er gengið útfrá sameiginlegri foreldraábyrgð 

og sammvinnu og að barnið eigi eitt lögheimili (bls. 25).  En í dag eru foreldrar jafnvel 

farnir að skipta því þannig á milli sín að barnið sé jafnt til skiptis hjá báðum foreldrum, 
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er það kallað tvískipt búseta. Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason (2008) gerðu 

rannsókn á tvískiptri búsetu barna eftir skilnað foreldra þeirra, þar sem spurningalistar 

voru lagðir fyrir nemendur sem mættu í skólann fyrirhugaðan dag,  í sjötta, áttunda og 

tíunda bekk. Sú rannsókn leiddi í ljós að rúmlega fjögur prósent íslenska barna bjuggu 

jafnt til skiptis hjá foreldrum sínum. Slík búseta virðist virka vel samkvæmt þessari 

rannsókn og benda niðurstöður til þess að samskipti barnanna við foreldra sína voru jafn 

góð og hjá þeim sem bjuggu hjá báðum foreldrum sínum. Feður sem búa með börnin sín 

jafnt til skiptis við móður þess eiga meiri kost á því að taka foreldrahlutverkið föstum 

tökum heldur en þeir sem fá börnin sín einungis aðra hvora helgi. Lee (2002) greinir 

einnig frá því að tvískipt búseta getur haft góð áhrif á samband foreldra við börnin, þar 

sem báðir foreldrar fá jafn mikinn tíma með börnum sínum. Þar sem foreldrarnir deila 

ábyrgð og umönnun barnsins jafnt hafa þeir nú meiri tíma fyrir sjálfan sig, vinnuna og 

félagslífið (bls. 675).  

 Þótt tvískipt búseta sé góð fyrir báða foreldra, þar sem báðir foreldrar fá barnið 

jafnt, er ekki þar með sagt að þetta sé besti kosturinn fyrir barnið sjálft. Þegar verið er 

að velja búsetuform eftir skilnað er mikilvægt að hafa þarfir barnsins að leiðarljósi. Sú 

hugmynd að barnið skipti um dvalarstað á nokkurra vikna- eða mánaðafresti getur 

reynst tvíbent fyrir þroska barnsins, jafnvægi og öryggiskennd (Sigrún Júlíusdóttir og 

Nanna K. Sigurðardóttir, 2000, 25). Lee (2002) greinir frá því að tvískipt búseta getur 

haft slæm áhrif á hegðun barna ef á heildina er litið. Börn sem búa við tvískipta búsetu 

eru oft föst í miðju vandamála foreldra sinna og eiga erfitt með að útiloka sig frá þeirra 

vandamálum. Börnin sem lifa við slíkt búsetuform eru samt sem áður ánægð með að fá 

að eyða jafn miklum tíma með hvoru foreldri fyrir sig.  

 Á mynd 2 eru lögskilnaðir og forsjá barna úr hjónabandi frá árinu 1990 – 2010. 

Þar sést að allt til ársins 1992, þegar ákvæðið um sameiginlega forsjá kom í lög, fór 

móðirin í langflestum tilfellum með forsjá barnanna eftir skilnað. Það ár bjuggu 65 börn 

við sameiginlega forsjá fráskilinnna foreldra sinna, tæplega 500 tilfelli þar sem móðirin 

hafði forsjá og í tæplega 30 tilfellum fór faðirinn með forsjá barna sinna. Sameiginleg 

forsjá jókst hratt með árunum, árið 2000 var forsjáin sameiginleg í tæplega 300 tilfellum 

og árið 2008 í tæplega 500 tilfellum. Nú er sameiginleg forsjá orðin algengasta 

forsjárformið við skilnað hér á landi. Árið 2010 var forsjáin sameiginleg í 530 tilfellum, 
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í tæplega 100 tilfellum hafði móðirin forsjá og 5 tilfellum hafði faðirinn forsjá yfir 

börnum sínum (Hagstofa Íslands, 2010). 

 

 

 

 

Mynd 2: Lögskilnaðir og forsjá barna úr hjónabandi árin 1961 – 2010.  

(Heimild: Hagsofa Íslands, 2010). 
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4. Þróun á réttindum barna 

Börn geta ekki ráðið högum sínum sjálf þar sem þau hafa ekki þroska til þess. Þess 

vegna þurfa foreldrar að gæta hagsmuna barna sinna. Þeim ber skylda að sjá fyrir 

börnum sínum með góðu uppeldi, heilsusamlegu líferni, þroskavænlegu umhverfi ásamt 

ást og umhyggju. Þar sem börn geta ekki séð um sig sjálf og ekki barist fyrir réttindum 

sínum er nauðsynlegt að réttindi þeirra séu skýr.  

 Á Íslandi hefur réttarstaða barna verið að þróast í tímans rás. Í upphafi var 

börnum skipt eftir því hvort þau voru skilgetin eða óskilgetin. Sagt var að óskilgetin 

börn væru utan fjölskyldubanda og var þeim ekki tryggt neitt samneyti við föður eða 

fjölskyldu hans (Davíð Þór Björgvinsson, 1995, 41). Á þessum tíma taldist kynlíf utan 

hjónabands syndsamlegt og voru þessi börn því getin í synd og bitnaði það á börnunum 

sjálfum. Þessi flokkun var við líði alveg þar til í upphafi 20. aldar. Í dag er þessu þó allt 

öðruvísi farið því það er skylda að feðra barnið hvort sem það er getið innan hjónabands 

eða utan þess.  

 Húsagi var settur á hér á landi árið 1746 sem setti fram skyldur foreldra gagnvart 

börnum sínum, m.a. að fræða þau og kenna þeim góða siði. En í lögunum voru engin 

ákvæði sem lögðu refsingar við slæmri meðferð foreldra á börnum sínum (sama 

heimild). Í dag er sem betur fer orðið refsivert að beita börn ofbeldi. Með tilkomu 

barnalaganna árið 1981 breyttist margt í framkomu foreldra við börn sín. Það er ekki 

langt síðna rassskelling var notuð sem uppeldisaðferð og er jafnvel enn við líði á 

sumum heimilum, en það virðist vera umdeilumál hvort slíkt athæfi brjóti á réttindum 

barna. 

 Til að tryggja réttindi barna hafa verið settir fram nokkrir lagabálkar er það 

varðar. Mikilvægasti lagabálkurinn á sviði barnaréttar hér á landi er barnalög nr. 

76/2003. Lögin tóku gildi 27. mars 2003. Viðfangsefni barnalaganna má í meginatriðum 

skipta í þrennt: Ákvörðun á faðerni barna, framfærslu barna og forsjá og umgengnisrétt.  

 Ísland er aðili að ýmsum þjóðréttarsamningum þar sem fjallað er um réttarstöðu 

barna. Veigamesti samningurinn á þessu sviði er samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, eða Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna eins og hann er oftast kallaður. 

Samningurinn tók gildi hér á landi árið 1992 (Barnasáttmáli nr. 18/1992). Tilurð hans 

má rekja allt aftur til svokallaðar Genfaryfirlýsingar Þjóðabandalagsins frá árinu 1924. 

En sú yfirlýsing hafði að geyma ýmsar grundvallarreglur um verndun og velferð barna 
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(Davíð Þór Björgvinsson, 1995, 31). Nú verður fjallað stuttlega um þessa tvo þætti sem 

vega hvað mest í baráttu fyrir réttindum barna hér á landi.  

 

 4.1. Barnalögin 

 Miklar breytingar áttu sér stað í löggjöf um málefni barna þegar barnalögin nr. 

9/1981 voru sett á hér á landi (Davíð Þór Björgvinsson, 1995, 51). Barnalögin mörkuðu 

viss tímamót í sögu forsjár- og umgengismála. Tilgangurinn með barnalögunum var að 

hagur og þarfir barnsins skyldu sitja í fyrirrúmi, hagsmunir foreldra voru látnir víkja 

fyrir hagsmunum barnsins. Davíð Þór Björgvinsson (sama heimild) segir að nefna megi 

helst þrjár breytingar sem fylgdu í kjölfar setningu barnalaganna hér á landi. Í fyrsta lagi 

var reynt að draga sem mest úr mun á réttarstöðu skilgetinna og óskilgetinna barna. Það 

kom fram í 1. gein laganna að réttarstaða barna væri hvívetna sú sama, nema lög mæltu 

á annan veg. Í öðru lagi miðuðu lögin að því að styrkja réttarstöðu barna. Lögin voru 

byggð á þeirri meginhugmynd að reglur barnalaga hefðu fyrst og fremst það hlutverk að 

þjóna hagsmunum og þörfum barna og koma til móts við þær. Í þriðja lagi var með 

lögunum lögð áhersla á að jafna stöðu móður og föður, hvað varðar rétt þeirra til forsjá 

barna sinna og önnur réttindi. Með lögunum varð réttarstaða barna sú sama hvort sem 

foreldrarnir voru giftir eða í sambúð. Með því var verið að stuðla að því að sú ákvörðun 

foreldra að búa saman eða ekki hefði sem minnst áhrif á barnið.  

 Síðan barnalögin voru sett hér á landi árið 1981 hefur verið hugað sérstaklega að 

því að tryggja réttarstöðu barna sem best. Miklar áherslur hafa verið lagðar á það að 

skilgreina réttindi barna með hagsmuni þeirra og þarfir að leiðarljósi. Barnalögin 

þróuðust í tímans rás og þau lög sem eru nú gild hér á landi voru sett þann 23. mars árið 

2003. Þau eru vel sniðin af réttindum og þörfum barna við skilnað, hvað varðar 

umgengisrétt við báða foreldra og rétt þeirra til forsjárforeldris svo eitthvað sé nefnt.   

 

 4.2. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins eða Barnasáttmálinn, eins og hann 

er oft kallaður, var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 20. 

nóvember 1989. Samningurinn öðlaðist  gildi hér á Íslandi þann 27. nóvember 1992.  

Í Barnasáttmálanum er að finna eftirfarandi skilgreiningu á honum:  
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 Samningurinn felur í sér alþjóðlega viðurkenningu á að börn séu hópur sem 

þarfnist sérstakrar verndar umfram hina fullorðnu og að réttinda þeirra hafi ekki verið 

nægilega gætt í þeim mannréttindasamningum sem áður hafa verið gerðir. Jafnframt 

felst í honum viðurkenning á því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með eigin réttindi, 

þau eigi sjálfstæð réttindi – óháð réttindum  hinna  fullorðnu(Barnasáttmáli nr. 

18/1992).  

Barnasáttmálinn er einn mikilvægasti alþjóðasamningurinn sem fjallar um börn. Í 

Barnasáttmálanum eru settar fram reglur á hinum ýmsu sviðum er að barninu koma og 

allt miðar að því sem barninu er fyrir bestu. Hann undirstrikar að barnið á meðfæddan 

rétt til lífs og á það rétt á því að þrosakast og dafna á eðlilegan hátt. Hann felur einnig  í 

sér alþjóðlega viðurkenningu á því að börn hafi sjálfstæð réttindi, óháð vilja foreldra 

eða annarra forráðamanna í því efni  (Barnasáttmáli nr. 18/1992). 

 Í Barnasáttmálanum er byggt á því grundvallaratriði að foreldrar barna beri 

ábyrgð á framfrærslu þeirra og uppeldi. Þar segir í 18.grein: ,,Foreldrar bera 

sameiginlega ábyrgð á uppeldi barna sinna og skulu taka mið að því sem börnunum er 

fyrir bestu“.  Í 27. grein segir einnig: ,,Börn eiga rétt á að búa við aðstæður sem stuðla 

að líkamlegum, andlegum og félgslegum þroska og bera foreldrar höfuðábyrgð á 

lífsskilyrðum og framfærslu barna sinna“.  

 Í samningnum er skylda lögð á þau aðildarríki er að honum koma að skapa 

skilyrði til að foreldrum sé unnt að sinna uppeldisskyldum sínum (Davíð Þór 

Björgvinsson, 1995, 33). Segja má að Ísland hafi skapað nokkuð góð skilyrði fyrir 

foreldra til að sinna þessum skyldum. Í fyrsta lagi má nefna að grunnmenntun er án 

endurgjalds, en öll börn eiga rétt á grunnmenntun samkvæmt 28. grein Barnasáttmálans. 

Auk þess má nefna að heilbrigðisþjónusta við börn er niðurgreidd af ríkinu sem 

auðveldar foreldrum kostnað við læknisheimsóknir og þær meðferðir sem börnin þurfa á 

að halda, en samkvæmt 24. grein sáttmálans eiga börn rétt á að njóta besta mögulegs 

heilsufars sem hægt er að tryggja.   
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5. Réttindi barna við skilnað foreldra 

Við skilnað er hagsmuna barna gætt með ýmsum hætti. Barnalög nr. 76/2003 er helsta 

löggjöf hér á landi sem tryggir réttindi barna við skilnað foreldra. Í öllum látunum sem 

fylgir oft skilnaðarferlinu er hætt við að það gleymist að huga að réttindum og velferð 

barnsins sjálfs, þess í stað eru foreldrar oft uppteknir við að rífast um réttindi sín. 

Vissulega hafa foreldrar líka viss réttindi þegar kemur að skilnaði en mikilvægt er að 

reyna að sinna réttindum barna eins vel og mögulegt er. Flest börn geta ekki barist fyrir 

réttindum sínum sjálf vegna þess að þau eru ekki orðin nógu þroskuð til að vita hvaða 

réttindi þau hafa í þessum málum. Að sökum þess ber foreldrum skylda til að gæta 

réttinda barna sinna við skilnað og fara ætíð þá leið sem hentar barninu best.  

Í 28. grein barnalaga nr. 76/2003 um foreldraskyldur og forsjá barns, segir:  

Barn á rétt á forsjá foreldra sinna, annars eða beggja, uns það verður sjálfráða og eru 

þeir forsjárskyldir við það. Foreldri sem fer eitt með forsjá barns síns er skylt að stuðla 

að því aðbarn njóti umgengni við hitt foreldri sitt nema hún sé andstæð hag og þörfum 

barns að mati dómara eða lögmælts sjórnvalds.  

 

Samkvæmt þessu eru helstu réttindi barna við skilnað réttur barna til forsjár foreldra og 

réttur barna til umgengi við báða foreldra. Einnig á barnið rétt á að tjá skoðanir sínar í 

þeim málum sem það snertir. Hér fyrir neðan er fjallað um þessa þætti nánar. 

 

 5.1. Réttur til forsjárforeldra 

Meginreglan við skilnað foreldra í dag er að forsjáin verður sameiginleg. Í 31. grein 

barnalaga nr. 76/2003, um forsjá við skilnað eða samvistarslit foreldra, segir: 

 Foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns síns eftir skilnað og slit sambúðar 

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

hjá hvoru þeirra barn skuli eiga lögheimili og þar með að jafnaði fasta búsetu. 

Foreldrar geta þó ákveðið sín á milli að annað foreldrið fari með forsjá barnanna. Barnið 

á þá samt sem áður rétt á að umgangast hitt foreldrið, þótt það fari ekki með forsjá þess. 

Ef foreldri fer eitt með forsjá getur það tekið mikilvægar ákvarðanir um líf barnsins án 

samþykkis hins foreldrisins. Ef foreldrar geta ekki náð samkomulagi um forsjá barnsins 
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sker dómari um hana með dómi. Hann kveður á um hvar forsjá barnsins skuli þá vera, 

eftir því sem barninu er fyrir bestu.  

 Barnalög nr. 76/2003 gera ráð fyrir því að barnið eigi eitt lögheimili og eiga 

foreldrarnir að ákveða hvar það skuli vera. Það er talið vera barninu fyrir bestu að eiga 

fasta búsetu á einum stað þrátt fyrir að foreldrarnir fari sameiginlega með forsjá 

barnsins. Föst búseta tryggir stöðugleika fyrir barnið, samfellu í reglum og betri 

umsjón/eftirlit með barninu (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009, 16). Tvískipt 

búseta við skilnað er að aukast hér á landi. Ef börn hafa fasta búsetu á tveimur stöðum 

er barnið stöðugt að flakka á milli heimilia. Þetta getur valdið því að barnið verður 

óöruggt, finni fyrir ójafnvægi og finnist það ekki eiga einn fastan samastað (Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000, 25). Það er mikilvægt að skoða hvert og 

eitt tilfelli fyrir sig því sama búsetan hentar ekki endilega öllum börnum. Við val á 

búsetu er mikilvægt að foreldrar hafi velferð barna sinna að leiðarljósi og velji það 

búsetuform sem hentar þeirra barni best.  

 

 5.2.Réttur barna til umgengni við báða foreldra 

Í 42. grein barnalaga nr. 76/2003 um umgengnisrétt, segir; 

Barn á rétt á að umgangast með reglubundnum hætti það foreldra sinna sem það 

býr ekki hjá, enda sé það ekki andstætt hagsmunum þess. Við skilnað eða slit á 

sambúð hvílir sú skylda á báðum foreldrum að grípa til þeirra ráðstafana sem við 

verður komið til að tryggja að þessi réttur barnsins  sé virtur. 

Báðir foreldrar hafa rétt á og ber þeim einnig skylda til að umgangast barnið sitt þegar 

skilnaður á sér stað. Það foreldri sem barnið býr ekki hjá er skylt að rækja umgengni og 

samneyti við það. Foreldrarnir geta sjálfir ákvarðað hvernig umgengni við barnið skal 

vera háttað eftir skilnað, svo lengi sem það þjónar hagsmunum barnsins. Algengasta 

skiptingin á umgengi við barnið þegar foreldrar hafa sameiginlegt forræði er á þann veg 

að barnið fer til þess foreldris sem það býr ekki hjá, sem er í flestum tilfellum faðirinn, 

aðra hvora helgi. Ef foreldrar geta ekki komist að samkomulagi er varðar umgengni við 

barnið tekur sýslumaður þá ákvörðun og er hún tekin með hagsmuni barnsins að 

leiðarljós. Sýslumaður getur einnig ákveðið að umgengnisréttar njóti ekki við ef 

umgengnin við foreldrið sé andstætt hag þess.  
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 Til að umgengi þjóni hagsmunum barnsins er mikilvægt að foreldrar geti unnið 

vel saman, þrátt fyrir að samvinnan geti oft á tíðum verið erfið. Barnið vill, í flestum 

tilfellum, vera í nánum tengslum við báða foreldra sína. Því er mikilvægt að þeir leggi 

sig alla fram við að láta barnið finna að það sé elskað af þeim báðum og virði löngun og 

réttindi barnsins til að umgangast þá báða. 

 Umgengni barna við foreldra sína eftir skilnað getur verið mismunandi eftir 

aldri. Ungabörn er tilfinningatengdara þeim aðila sem sinnir þeim meira, sem í flestum 

tilfellum er móðirin. Við skilnað er skiljanlegt að báðir foreldrar vilja umgangast barnið 

jafnt en að þvæla því of mikið og oft milli aðila getur haft djúpstæð áhrif á barnið 

(Sigrún Júliusdóttir og Nanna K.Sigurðardóttir, 2000, 152). Því myndu stuttar en tíðar 

heimsóknir þess foreldris sem barnið býr ekki hjá vera vænlegasti kosturinn fyrir barn 

frá núll - tveggja ára. Börn frá tveggja og hálfs árs  aldri til fimm ára eiga að þola að 

fara á milli heimila. Þau hafa þörf fyrir skýrar reglur og fast snið á umgengni. Markmið 

umgengninnar á þessu tímabili er að byggja upp varanleg tengsl foreldra og barna (sama 

heimild). Börn á skólaaldri hafa mikla þörf fyrir regluleg samskipti við báða foreldra 

sína. Á þessum aldri eru börnin oft forvitin um líf þess foreldris sem þau búa ekki hjá. 

Það getur komið fyrir að eldri börn vilji fresta heimsóknum til foreldris, en það er ekki 

merki um höfnun heldur eru börn á þessum aldri oft upptekin af öðrum hlutum, eins og 

t.d. vinum sínum. Umgengi þarf þá að vera sveigjanlegri og jafnvel ákveða hana í 

samvinnu við barnið sjálft (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2004, 187). Á 

unglingsárunum er mikilvægt að foreldrarnir séu til staðar fyrir unglinginn. Á þessum 

aldri eru brönin fullfær um að koma sér á milli heimila og dvelja þá jafnvel lengur á 

hverjum stað, en mikilvægt er að hafa reglur er umgengni varðar því unglingurinn á 

ekki alfarið að ráða sér sjálfur er þetta varðar, reglurnar geta samt verið sveigjanlegar 

(Sigrún Júliusdóttir og Nanna K.Sigurðardóttir, 2000, 156) 

 Við umgengni eru nokkur atriði sem foreldrar skulu gæta vel að er kemur að 

samskiptum þeirra á milli, svo velferð barna þeirra sé tryggð. Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðríður Eydal (2003) nefna að mikilvægt sé að foreldrar geri ekki lítið úr hinu 

foreldrinu við barnið. Ef það er gert er líklegt að barnið fari að mynda sér skoðanir um 

foreldrið sem það á ekki skilið og getur þannig minnkað áhuga barnsins á umgengni við 

það. Þeir skulu gæta þess að gera ekki lítið úr skoðunum hins foreldrisins í áheyrn 

barnsins. Einnig er mikilvægt að barnið þurfi ekki endurtekið að hlusta á rifrildi á milli 
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foreldranna. Það er ekki gott fyrir það að hlusta endalaust á foreldra sína rífast, 

sérstaklega ef það er verið að rífast um þætti sem snúast að barninu. Þá er líka meiri 

hætta á að barnið fái sektarkennd og kenni sér um að aðstæður séu komnar á þennan 

veg. 

5.3. Réttur barna til að tjá skoðanir sínar 

,,Aðildaríki skulu tryggja barni sem myndað getur skoðanir rétt til að láta þær 

frjálslega í ljós í öllum  málum sem það varða, og skal tekið réttmætt tillit til 

skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska“.  

Svona hljómar 12. grein í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Við 

skilnað getur margt legið á hjarta barnsins og barnið er ekkert í öllum tilvikum ánægt 

með þær ákvarðanir sem foreldrarnir taka varðandi líf þess. Ef barnið hefur þroska og 

aldur til er mikilvægt að það fái að segja skoðanir sínar á þeim málum er að því kemur. 

Foreldrarnir þurfa að fá að vita hvernig barnið vill hafa þessu háttað. Í sumum tilfellum 

þegar forsjáin er sameiginleg hafa foreldrar leyft eldri börnum sínum að ráða hvar þau 

eru búsett, hjá mömmu eða pabba. Það getur verið góður kostur því erfitt er að skipa 

barninu að búa á þeim stað sem það hefur jafnvel ekki áhuga á, svo lengi sem það er 

ekki andstætt hagsmunum barnsins.  

 Barnalögin kveða einnig á um rétt barna til að tjá skoðanir sínar. Þar segir í 28. 

grein: ,,Foreldrum ber að hafa samráð við barn sitt áður en málefnum þess er ráðið til 

lykta eftir því sem aldur og þroski barnsins gefur tilefni til. Skal afstaða barns fá aukið 

vægi eftir því sem barnið eldist og þroskast“. Börnin hafa oft ýmislegt til málanna að 

leggja og ber að hlusta á þeirra skoðun á málinu. Lang best væri að faðir, móðir og barn 

myndu geta tekið allar ákvarðanir í sátt og samlyndi en vissulega er það ekki svo 

auðvelt í öllum tilfellum.  
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6. Áhrif skilnaðar á börn 

Rannsóknum ber saman um að skilnaður hefur yfirleitt mikil áhrif á börn (Amato, 2000; 

Leon, 2003). En áhrifin geta þó verið mismunandi og getur þar þroskastig barnsins haft 

mikið að segja. Leon (2003) rannsakaði áhrif skilnaðar á ung börn annars vegar og eldri 

hins vegar. Yngri börn virðast upplifa skilnað á öðruvísi hátt en þau sem eldri eru. Þau 

eru líklegri til að finnast þau bera ábyrgð á skilnaði foreldra sinna og eru frekar hrædd 

um að þau verði yfirgefin, að foreldrið fari líka frá þeim, heldur en þau sem eldri eru 

(bls. 258). 

 Skilnaður foreldra er oftast mikið áfall fyrir börn og hefur mikil áhrif á 

tilfinningalíf þeirra. Börnin óska þess stundum að foreldrar sínir taki aftur saman og allt 

verði eins og áður var, jafnvel þrátt fyrir mikla erfiðleika í sambandinu, rifrildi og átök 

milli foreldranna. Sumum börnum getur þó orðið létt þegar foreldrar þeirra skilja, þá er 

aðallega verið að tala um börn sem hafa orðið vitni að endurteknu ofbeldi jafnt 

líkamlegu sem andlegu og jafnvel sjálf upplifað ofbeldi frá foreldri sínu. Skilnaður getur 

því bæði haft neikvæð og jákvæð áhrif á líf barnanna.  

 6.1. Neikvæð áhrif skilnaðar á börn  

Mörgum rannsóknum ber saman um að skilnaður hafi í flestum tilfellum neikvæð áhrif 

á börn (Amato, 2000; Leon, 2003). Amato (2000) kannaði áhrif skilnaðar á börn og 

fullorðna. Í þeirri rannsókn kom í ljós að börn úr skilnaðarfjölskyldum skoruðu að 

meðaltali marktækt lægra á ýmsum þáttum. Námsárangur þeirra var marktækt lélegri en 

hjá öðrum börnum, hegðun þeirra var verri, þau áttu erfitt með félagslega aðlögun og 

sjálfsmynd þeirra var mun lélegri en hjá börnum sem koma úr fjölskyldum þar sem 

foreldrarnir voru giftir eða í sambúð. Félagsleg færni barna úr skilnaðarfjölskyldum er 

líklegri til að vera léleg og þau eiga oft erfiðara með sálfræðilega aðlögun (bls. 1277-

1278). En það er þó ekki sjálfgefið að fylgni sem þessi sé tilkomin vegna skilnaðarins, 

ósamlyndið sem ríkti fyrir skilnaðinn getur einnig verið orsakavaldurinn. Því er hægt að 

segja að ástand innan heimilisins fyrir og eftir skilnað vinni oftast saman. 

 Byrjum á því að skoða áhrif skilnaðar á hegðun barna. Skilnaður getur haft mikil 

áhrif á hegðun barna (Leon, 2003). Skilnaðarferlið getur vakið upp sterkar tilfinningar 

hjá börnum sem hefur áhrif á hegðun þeirra. Yngri börn eiga erfitt með að vinna úr 

tilfinningum sínum þegar áfall á sér stað og kemur það oft fram í hegðun þeirra (sama 
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heimild). En eftir því sem börnin eldast og þroskast öðlast þau meiri sjálfstjórn og eiga 

þá auðveldara með að stjórna hegðun sinni. Við skilnað verður barnið oft öryggislaust 

og vill því vera í fangi foreldranna meira og minna allann daginn. Börn geta einnig farið 

að sína slæma hegðun utan heimilisins í kjölfar skilnaðar. Þau gætu sýnt slæma hegðun í 

skólanum, gætu hrint og slegið önnur börn, orðið óþekk í tímum og ekki hlustað á 

kennarann (sama heimild). Þetta getur verið leið fyrir börn til að fá þá athygli sem þau 

fá ekki heima fyrir. Til að koma í veg fyrir að þetta gerist er þvi mikilvægt að foreldrar 

gefi sér tíma fyrir börnin sín og eru dugleg að hrósa og hvetja barnið áfram. Því er 

mikilvægt að breyta neikvæðu athyglinni yfir í jákvæða.  

 Við skilnað er einnig algengt að börn fari að sýna lélegri námsárangur en fyrir 

skilnaðinn (Amato, 2000, 1277). Það getur stafað af því að barnið getur ekki einbeitt sér 

við lærdóminn því hugurinn er allur við skilnaðinn. Önnur ástæða getur verið sú að 

barnið er farið að hegða sér illa í skólanum til að ná fram þeirri athygli sem það þarfnast 

og gefur sér því ekki tíma í lærdóm. Þetta ástand er oft tímabundið og getur lagast þegar 

barnið hefur aðlagast breyttum aðstæðum. 

 Skilnaður breytir mörgum þáttum er varða fjölskyldulífið. Skilnaður getur haft 

mikil áhrif á fjárhagsstöðu hjá öðru eða báðum foreldrum. Þar sem áður voru tveir 

foreldrar sem sáu um að reka heimilið verður nú eitt foreldri til að sinna öllum rekstri 

tengdum heimilinu. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef fjárhagserfiðleikar ríkja á 

heimilinu getur það haft neikvæð áhrif á börnin (Amato, 2000, 1280). Það gæti einnig 

þurft að taka barnið úr þeim tómstundum sem það stundar sökum peningaskorts, því það 

er mjög dýrt að senda barn sitt í íþróttir, hljóðfæraleik og hvers kyns tómstundir. En um 

leið er það mjög mikilvægt fyrir barnið að sinna einhvers konar tómstundarstarfi. Sum 

sveitarfélög hafa því komið til móts við einstæða foreldra en það mætti meira á því bera. 

Einnig fá einstæðir foreldrar ýmsa aðra aðstoð frá sveitafélaginu og ríkinu t.d. hærri 

húsaleigubætur, lægri leikskóla- og dagmömmugjöld og hærri barnabætur svo eitthvað 

sé nefnt.   

 Í sumum tivikum þarf að rífa börnin upp og flytja búferlum eftir skilnað. Það 

getur verið slæmt fyrir börnin að þurfa að byrja í nýjum skóla og missa jafnvel sína 

nánustu vini. Því vinirnir eru mikilvægir til að hjálpa barninu að takast á við skilnaðinn. 

Samkvæmt Amato (2000) getur það haft truflandi áhrif á aðlögun barna að skipta um 

skóla og þurfa að byrja alveg upp á nýtt á þeim tímapunkti sem þau eiga hvað erfiðast 
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við að sætta sig við skilnaðinn. Því er mikilvægt að foreldrar hugsi um hag barnanna 

þegar þeir ákveða hver á að flytja út af heimilinu og hvert skal flytja í kjölfar skilnaðar. 

Það eru margir foreldrar sem hafa málunum þannig háttað að foreldrið sem börnin hafa 

lögheimili hjá býr áfram á þeim stað sem fjölskyldan átti heima fyrir skilnaðinn, til að 

reyna að raska jafnvægi barnanna sem minnst.  

 Ef skoðaðir eru forsjárforeldrar úr skilnaðarfjölskyldum og foreldrar sem búa 

saman benda rannsóknir til þess að foreldrar úr skilnaðarfjölskyldum, þá er verið að tala 

um það foreldri sem barnið hefur lögheimili hjá, eyðir minni tíma með börnum sínum, 

veita börnunum minni stuðning, hafa færri reglur innan heimilisins og lenda frekar í 

rifrildum við börnin sín (Amato, 2000, 1279). Þessir þættir geta leitt til þess að líðan 

barnanna verði verri. Börn vilja hafa festu í lífinu, þau vilja og þarfnast þess að reglur 

séu settar innan heimilisins. Einnig er mikilvægt að foreldrar sýni börnum sínum mikinn 

stuðning því þetta ferli er mjög erfitt fyrir þau. 

 Þrátt fyrir að skilnaður hafi í flestum tilfellum neikvæð áhrif á líðan og hegðun 

barna virðist bilið milli skilnaðarbarna og barna sem búa hjá báðum foreldrum fara 

minnkandi (Amato, 2000). Ástæðan fyrir þessu getur verið að nú til dags er skilnaður 

orðin meira viðurkenndur af samfélaginu og foreldrar eru oft á tíðum farnir að leggja sig 

meira fram við að þjóna hagsmunum barna sinna við skilnað (Leon, 2003). Það er orðin 

mun opnari umræða um að gera það sem er barninu fyrir bestu í kjölfar skilnaðar og því 

getur það einnig haft áhrif á það að bilið sé að minnka.  

 6.2. Jákvæð áhrif skilnaðar á börn 

Þótt skilnaður hafi í flestum tilfellum neikvæð áhrif á börn má ekki gleyma að í sumum 

tilfellum getur hann haft jákvæð áhrif. Ef mikil, stöðug og endurtekin átök eiga sér stað 

milli foreldra barnanna getur skilnaðurinn haft jákvæð áhrif á þau. Í slíkum tilfellum er 

betra fyrir börnin að foreldrarnir skilji heldur en að þeir búi áfram saman og 

heimiliserjurnar haldi áfram, og versni jafnvel. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef það 

voru vandamál innan hjónabandsins og foreldrarnir skyldu ekki áttu börnin við fleiri 

hegðunarvandamál að stríða en ef foreldrarnir luku hjúskap sínum (Amato, 2000, 1278). 

 Skilnaður er alltaf erfiður fyrir börnin og erfitt að takast á við breyttar aðstæður 

hvernig sem ástand innan heimilisins var fyrir hann. En ef mikið er um átök og rifrildi 

milli foreldra getur skilnaður ekki haft annað en góð áhrif á barnið seinna meir þótt 

tímabilið strax eftir skilnað sé barninu erfitt.  
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7. Aðlögun barna og líðan eftir skilnað 

Eins og áður hefur verið nefnt verða miklar breytingar á lífi barna við skilnað foreldra. 

Þetta reynir mikið á tilfinningalíf barnanna og fyrsta árið eftir skilnaðinn er yfirleitt 

mjög erfitt fyrir þau. Rannsóknir hafa sýnt fram á að börnum fráskilinna foreldra líður 

almennt verr en börnum sem búa hjá báðum lífforeldrum sínum (Sigrún Júlíusdóttir, 

Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008).  Það er mikilvægt að huga 

vel að hagsmunum barnanna við skilnað. Börnin þurfa tíma til að aðlaga sig að breyttum 

aðstæðum sem skilnaðurinn hefur í för með sér og það skiptir miklu máli hvernig er 

staðið að því svo hagur barnanna sé best tryggður. Það er því mikilvægt að foreldrarnir 

haldi vel utan um börnin sín á þessum erfiðu tímamótum í lífi þeirra.  

 Margir þættir geta haft áhrif á aðlögun barna eftir skilnað. Ef við lítum á þá þætti 

sem hafa mest áhrif út frá vistkerfisnálgun Bronfenbrenners, er umhverfi barnsins skipt 

upp í fjögur lög. Nærkerfi (e. microsystems) er næst barninu og innan þess eru þeir 

þættir sem barnið er í mestum tengslum við t.d. heimilið, skólinn og félagarnir. Einnig 

eru tengsl þátta eins og tengsl móður og föðurs innan þessa kerfis. Í millikerfi (e. 

mesosystems) er að finna tengsl á milli nærkerfa barnsins, t.d. tengsl heimilis og skóla. 

Stofnanakerfi (e. exosystems) felur í sér stofnanir samfélagsins sem snerta barnið t.d. 

skólakerfi og fjölmiðlar. Barnið getur ekki haft áhrif á þessa þætti en þeir hafa áhrif á 

það. Að lokum er það lýðkerfi (e. macrosystems) en það umlykur hin kerfin og felur í 

sér menninguna, gildismat og siði samfélagsins sem hefur óbein áhrif á barnið 

(Bronfenbrenner, 1994). Þeir þættir sem hafa hvað mest áhrif á aðlögun barna við 

skilnað eru helst innan nærkerfa. Stuðningur skiptir hér miklu máli og er mikilvægt að 

foreldrar sýni börnum sínum stuðning, en rannsóknir hafa sýnt fram á að einstæðir 

foreldrar veita börnum sínum minni stuðning en giftir foreldrar gera (Amato, 2000, 

1279). Hér skiptir gott vinasamband einnig mjög miklu máli. Millikerfi skipta einnig 

máli er kemur að aðlögun barna því samstarf milli heimilis og skóla er mjög mikilvægt 

á þessum tíma.  

 Það skiptir máli hvers konar bjargráð börnin nota til að aðlagast skilnaði foreldra 

sinna. Samkvæmt Amato (2000, 1281) virðast börn sem nota virk bjargráð (s.s. að leysa 

úr vandamálum og fá félagslega aðstoð) aðlagast fyrr heldur en þau börn sem treystu á 

annars konar bjargráð eins og t.d. að forðast breyttar aðstæður og nota ýmsar truflanir 

sem afsakanir.  
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 Hvernig forsjá er háttað eftir skilnað skiptir máli er kemur að aðlögun. Börn 

virðast aðlagast betur þegar foreldrarnir hafa sameiginlega forsjá (Amato, 2000, 1281). 

Þar geta ýmsir þættir spilað inní. Má fyrst nefna að ef foreldrarnir hafa sameiginlega 

forsjá yfir börnum sínum er líklegra að samband milli foreldranna sé betra en ef aðeins 

annað foreldrið hefur forsjá. Ef samband milli foreldra er átakasamt er af sama sakpi 

líklegra að það hafi neikvæð áhrif á aðlögun barnanna (Leon, 2003). Það er því 

mikilvægt að foreldrar gæti vel að samskiptum sín á milli. Aðlögunartími barnanna 

getur verið erfiðari og lengri ef foreldrarnir láta barnið finna togstreituna sem á milli 

þeirra er.  

 Framar í þessari ritgerð var greint frá því að sum börn kenna sér um skilnað 

foreldra sinna. Slíkt er algengara meðal yngri barna (Leon, 2003, 258), sem þarf reyndar 

ekki að koma á óvart vegna þess hve sjálflæg í hugsun yngri börn eru. Eins og búast má 

við benda rannsóknarniðurstöður til þess að þau börn sem kenna sér um skilnaðinn 

virðast eiga erfiðara með að sætta sig við skilnað foreldra sinna en önnur börn og eru 

því frekar að reyna að koma foreldrum sínum saman aftur (Amato, 2000, 1281). 

  

 7.1. Viðbrögð barna við skilnaði  

Það hvernig barn bregst við skilnaði foreldra sinna er háð aðstæðum hverju sinni ásamt 

þroskastigi barnsins, aldri þess og tengslum barna við foreldrana áður en skilnaðurinn 

átti sér stað (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðríður Eydal, 2004, 179). Þrátt fyrir að 

miklir erfiðleikar hafi verið milli foreldra gera brönin yfirleitt ekki ráð fyrir skilnaði og 

eru þannig alltaf óviðbúin þegar til hans kemur (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, 39). Það segir 

sig sjálft að ef barnið er í mjög nánum tengslum við það foreldri sem flytur burt verða 

viðbrögð barnsins við skilnaðinum sterkari. Lee (2002) sýnir fram á að rannsóknir á 

skilnaðarbörnum hafa leitt í ljós að viðbrögð barna við skilnaði eru yfirleitt mikil sorg 

og reiði, þau verða ráðvillt og finnast þau vera yfirgefin. Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðríður Eydal (2004) tóku saman nokkur atriði sem einkennir hegðun og 

tilfinningarviðbrögð barna við skilnað. Má þar fyrst nefna að þau krefjast mikillar 

athygli  frá foreldrum sínum. Þau eiga erfitt með að vera ein og eiga jafnvel í 

erfiðleikum með svefn. Sorgin spilar mikið hlutverk í viðbrögðum þeirra en þau geta 

fengið reiðisköst inn á milli. Í skólanum geta þau átt erfitt með að einbeita sér og eru 
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lítil í sér og grátgjörn. Þau geta einnig farið að kvarta um alls konar álagseinkenni eins 

og höfuðverk eða magaverk.  

 Viðbrögð barna eru yfirlett mismunandi eftir aldri. Mjög ung börn hafa ekki 

þroska til að átta sig á því hvað er að gerast, en þau finna fyrir þeirri spennu sem ríkir á 

heimilinu. Þau eru viðkvæm fyrir miklu álagi hjá foreldrunum og skynja það 

auðveldlega. Þau verða þá oft sjálf pirruð og lítil í sér. Helstu viðbrögð barna yngri en 3 

ára er að þau vilja láta halda á sér, eru lítil í sér og krefjast mikillar umönnunar 

(Álfheiður Steinþórsóttir og Guðríður Eydal, 2004, 180). Eftir því sem börnin verða 

eldri átta þau sig meira á breyttum aðstæðum. 3-5 ára börn eru ekki með þroska til að 

sjá heiminn með augum annarra heldur snýst allt um þau sjálf. Þau geta því ekki áttað 

sig á því að spennan sem fylgir skilnaðinum snúist ekki um þau sjálf. Þau halda því að 

líðan og framkoma foreldranna sé þeim að kenna. Helstu einkenni barna á þessum aldri 

eru því óöryggi og hræðsla. 6 -8 ára börn sýna oft hörð viðbrögð við skilnaði, þá eru það 

helst mikill kvíði, hræðsla og sorg. Barnið er hrætt við að vera yfirgefið, vaktar foreldra 

sína og í sumum tilfellum vill það ekki fara í skólann. Sállíkamleg einkenni eins og t.d. 

höfuðverkur og magaverkur eru einnig algeng hjá þessum börnum. Á þessum aldri 

skilja þau að mestu hvað felst í skilnaði foreldra þeirra, þ.e. að foreldrarnir munu ekki 

búa saman áfram. En þau eiga erfitt með tilfinningar sínar og hafa takmarkaða getu til 

að vinna úr þeim. 9-12 ára börn hafa náð þeim þroska að þau eiga auðveldara með að 

vinna úr tilfinningum sínum. Á  þessum aldri taka börn oft mikla ábyrgð á líðan foreldra 

sinna og ef öðru foreldrinu líður illa vilja þau jafnvel flytja til þess foreldris. Þau vilja 

gera báðum foreldrum til hæfis og er því mikilvægt að foreldrar þeirra setji þau ekki 

mitt á milli í umræðum og rifrildum (sama heimild). 

 Benedikt Jóhannsson (2004) greinir frá nokkrum skeiðum í viðbrögðum barna 

við skilnaði. Fyrsta skeiðið er kallað Vitneskja – áfall. Á þessu skeiði fær barnið að vita 

að foreldrarnir eru að skilja. Þetta er yfirleitt mikið áfall fyrir barnið og viðbrögð þeirra 

geta verið sterk, t.d. sárgrátur eða mikil reiði. Drengir fara frekar úr jafnvægi en stúlkur 

fyrst eftir skilnaðinn.  Annað skeiðið nefnir Benedikt Ýtt til hliðar. Það einkennist af því 

að barnið reynir að ýta skilnaðinum frá sér. Það reynir að dreifa athyglinni og halda 

jafnvægi með því að snúa sér að sínu daglega lífi s.s. skólagöngu og tómstundum. Yngri 

börn geta þó átt það til á þessu stigi að hanga í foreldrum vegna þess óöryggis sem þau 

finna fyrir. Þriðja skeiðið, Úrvinnsla tilfinninga – depurð, einkennist af úrvinnslu úr 
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þeim tilfinningum sem skilnaðurinn vekur hjá barninu. Hér þurfa foreldrarnir að vera 

tilbúnir að hlusta á börnin sín og veita þeim mikinn stuðning. Þetta stig einkennist af 

sorg og depurð. Sorgin getur leitt til þess að börnin loki sig nokkuð af með tilfinningar 

sínar og dragi sig í hlé. Þau sakna þess foreldris sem þau búa ekki hjá og hafa miklar 

áhyggjur af því. Á þessu skeiði er mikilvægt að gefa börnunum tíma og veita þeim 

huggun. Fjórða skeiðið kallar Bendikt Sátt – aðlögun. Það einkennist af því að bönin 

sætta sig smám saman við að skilnaðurinn er staðreynd  og aðlaga sig að þeim 

breytingum sem skilnaðurinn hefur í för með sér. Þráin um að foreldrarnir taki saman 

aftur getur þó lengi blundað í börnunum. Þau eru ekki fyllilega komin yfir skilnaðinn 

fyrr en þau geta yfirunnið þessa óskhyggju og fara aftur að geta notið þess sem lífið 

hefur upp á að bjóða í sama mæli og aðrir.  

 7.2. Hlutverk barna við og eftir skilnað 

Skilnaður hefur hvað mest áhrif á breytingar á fjölskyldustöðu. Þessar breytingar á 

fjölskyldunni geta leitt til þess að börnin lenda í, eða taka að sér ýmiss konar hlutverk 

gagnvart sínum nánustu. Samkvæmt Lee (2002) gætu börnin kennt sér um skilnaðinn og 

því reynt ýmsar leiðir til að reyna að lagfæra aðstæðurnar, þá í fyrsta lagi gætu þau reynt 

að koma foreldrum sínum saman aftur. Þau geta einnig upplifað það að skammast sín 

mikið fyrir skilnað foreldra sinna.   

 Börn geta tekið að sér hin ýmsu hlutverk í kjölfar skilnaðar, oft í þeim tilgangi 

að reyna að gera gott úr aðstæðum. Heitasta ósk barna við skilnað foreldra er alla jafna 

að þeir taki aftur saman sem veldur því oft að börnin afneita skilnaðinum. Þau reyna þá 

oft að gerast bjargvættir hjónabandsins. Ef annað foreldrið er ósátt með skilnaðinn getur 

það þá jafnvel reynt að nota barnið, eða eftir atvikum fleiri af börnum sínum, til að laða 

hitt foreldrið aftur til sín. Ef foreldrarnir rífast mikið reynir barnið oft að koma 

athyglinni yfir á sig, þá jafnvel með neikvæðri hegðun, svo þeir hætti að rífast og 

skammi sig í staðinn. 

 Annað algengt hlutverk sem börn taka að sér við skilnað er að gerast boðberi 

milli foreldra (Benedikt Jóhannsson, 2004, 46). Foreldrarnir eru oft á tíðum mjög 

forvitnir um líf hins foreldrisins eftir skilnaðinn og reyna að komast að hinum ýmsu 

þáttum í lífi þess. Þessi forvitni foreldranna kemur barninu í vonda stöðu því það vill 

ógjarnan vera boðberi þeirra á milli. Til að forðast það vilja mörg börn helst ekki ræða 

heimsóknina hjá hinu foreldrinu.  
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 Við skilnað geta börn þurft að sinna ýmsum fullorðnishlutverkum (Benedikt 

Jóhannsson, 2004, 47). Þegar aðeins eitt foreldri er núna að sjá um allt heimilið getur 

verið erfitt fyrir það að komast yfir allt sem þarf að gera. Þá getur verið nauðsynlegt að 

börnin taki aukinn þátt í heimilisstörfum og gæti yngri systkina sinna. Í sumum tilfellum 

geta þau jafnvel þurft að hjálpa foreldrinu að afla tekna inn á heimilið, ef börnin hafa 

þroska og aldur til. Það er að hluta til jákvætt því það getur stuðlað að sjálfstæði og 

ábyrgðarkennd hjá barninu. Sé því hins vegar ætluð of mikil ábyrgð við að hugsa um 

heimilið, systkini sín og jafnvel foreldra, þá getur það hindrað eðlilegan þroska 

(Benedikt Jóhannsson, 2004, 48). Í dag hafa hlutirnir samt nokkuð breyst, það er frekar 

óalgengt að börnin séu fengin til að vinna til að fjölskyldan nái endum saman. Það er 

algengara að foreldrið fái sér aukavinnu og aðstoð frá samfélaginu er orðin nokkuð góð 

við einstæða foreldra þannig að það er ekki eins mikil þörf á því að barnið leggi sitt af 

mörkum. Það er sjálfsagt að fá aðstoð frá barninu við heimilisstörfin og er það jafnvel 

mikilvægt fyrir þroska þeirra að þau læri að ganga frá eftir sig, búa um rúmið, setja í 

þvottavél og vaska upp, svo framarlega sem þroski þeirra ræður við slíkar athafnir. Samt 

sem áður þarf að gæta þess að veita barninu ekki of mikla ábyrgð eftir skilnaðinn þó svo 

að foreldrið eigi erfitt uppdráttar. Barnið þarf að fá að njóta þess að vera barn, leika sér 

og styrkja vinasambönd sín. Skilnaðurinn á að hafa eins lítil áhrif á barnið og kostur er.   

 Mikilvægt er að gefa skilnaðarbörnum tíma til að takast á við breyttar aðstæður. 

Þau bregðast á mismunandi hátt við skilnaði og foreldrum þeirra ber að gæta hagsmuna 

þeirra í aðlögunarferlinu. Rifrildi foreldra, ósætti og slæmt umtal um foreldri við barnið 

eru allt þættir sem seinka aðlögun og ber foreldrum að gæta þess að barnið lendi ekki 

mitt á milli. Ef foreldrar hugsa vel um börnum, veita þeim góðan tilfinningalegan 

stuðning og góð skilyrði til þroska ætti aðlögunin að ganga nokkuð vel fyrir sig, en hún 

tekur alltaf sinn tíma.  
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8. Að tryggja velferð barna sinna 

Foreldrar eiga það til að gleyma sér í skilnaðarferlinu. Það er mikið að gerast í lífi þeirra 

og átta þeir sig stundum ekki á því að líf barnsins hrynur við þessar miklu breytingar. 

Foreldrar geta gert ýmislegt til að tryggja velferð barna sinna en það er engin ein 

uppskrift af góðri velferð. Foreldrarnir verða sjálfir að finna hvað hentar þeirra börnum 

best, en hér verða nefndir nokkrir þættir sem geta stuðlað að velferð barna við skilnað. 

 Það er nauðsynlegt að foreldrar standi saman að framfærslu barnanna (Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000, 150). Efnahagslegar og félagslegar 

aðstæður skipta miklu máli í lífi þeirra. Ef börn upplifa efnahagslegt hrun á heimilinu 

getur það snert þau djúpt. Einnig er mikilvægt að börnunum sé sýndur mikinn 

stuðningur við þessar aðstæður. Foreldrarnir ættu að sýna barni sínu eins mikinn 

stuðning og kostur er þótt þeir eigi oft erfitt sjálfir á þessum tímapunkti. Stuðningurinn 

getur einnig komið frá ættingjum og vinum. Á unglingsárunum er stuðningur frá vinum 

oftast besti stuðningurinn sem börnin fá við þessar aðstæður. Foreldrarnir gætu einnig 

þurft á miklum stuðningi að halda. Stundum getur verið nauðsynlegt fyrir foreldra að 

leita sérfræðilegarar aðstoðar fyrir sig sjálfa eða fyrir börnin. Það getur hjálpað öllum 

aðilum að laga sig betur að breyttum aðstæðum. 

 Hvernig sem forsjárfyrirkomulagi er háttað er ábyrgð á velferð barnsins hjá 

báðum foreldrum, hvort sem þeir eru giftir eða ekki. Það er siðferðisleg og samfélagsleg 

skylda foreldra að setja hagsmuni barna sinna ofar sínum eigin ágreiningi (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2005, 185). Því er mikilvægt að við allar ákvarðanatökur sé velferð 

barnsins sett í fyrsta sæti og foreldrar reyni að haga fyrirkomulaginu þannig að það 

þjóni barninu sem best t.d. hvernig forsjánni er háttað, hvar skal búa og hvernig 

umgengni er háttað svo eitthvað sé nefnt.    

 Það er mikilvægt að hlífa barninu við áhyggjur af almennri líðan, daglegu amstri 

og afkomu foreldrisins (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000, 150). Því 

börn taka til sín allt sem þau heyra og sjá þótt ekki sé verið að tala beint við þau. Einnig 

er mikilvægt að foreldrar hlífi barninu fyrir þeirri togstreitu sem er þeirra á milli með 

því að vera ekki að rífast fyrir framan barnið eða tala illa hvort um annað. Því 

rannsóknir hafa sýnt að ef barnið þarf að hlusta á endurtekin rifrildi milli foreldra eigi 

það efiðara með aðlögun (Leon, 2003). 
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 Til að tryggja velferð barna sinna er mikilvægt að foreldrar reyni að setja réttindi 

þeirra ofar sínum eigin og vinni þétt saman með opnum hug fyrir því sem barninu er 

fyrir bestu. Því allir vilja að börnum sínum líði sem allra best.  
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Lokaorð 

Í ritgerðinni var leitast við að svara eftirfarandi spurningum: Hvaða réttindi eiga börn 

við skilnað foreldra? Hvaða áhrif hefur skilnaður á þroska/uppeldisskilyrði barna ? 

Hvað geta foreldrar gert til að stuðla að velferð barna sinna við skilnað?  

 Hækkandi skilnaðartíðni er staðreynd hér á landi sem og annars staðar í kringum 

okkur. Með aukinni skilnaðartíðni fjölgar þeim börnum sem upplifa þessa erfiðu 

lífsreynslu. Skilnaður hefur alltaf áhrif á líf barnanna, misjafnt hversu mikið og í 

flestum tilfellum eru áhrifin neikvæð. Skilnaðurinn hefur sem mest áhrif á hegðun 

barnanna, námsárangur, félagslega aðlögun, sjálfsmynd og andlega líðan.  

 Til að tryggja réttindi barna við skilnað hefur barnalöggjöf hérlendis, sem og í 

löndunum í kringum okkur, verið að þróast í tímans rás. Helsti lagabálkurinn sem snýr 

að réttindum barna við skilnað er barnalög nr. 76/2003 og er einnig unnið eftir 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í barnalögum eru megináherslur lagðar á réttindi 

barna til forsjárforeldra og umgengnisréttur barna við foreldra sína. Það skiptir börnin 

miklu máli að fá að halda sambandi við það foreldri sem flytur að heiman. Því er 

mikilvægt að það hitti foreldri sitt reglulega. Forsjá barna var yfirleitt í höndum móður á 

20. öld en í dag ríkir sú meginregla að forsjáin er sameiginleg við skilnað, nema annað 

sé ákveðið. Það er mikilvægt fyrir barnið að hafa fasta búsetu og krefjast lögin þess 

vegna að barnið hafi lögheimili hjá öðru hvoru foreldrinu þegar forsjáin er sameiginleg. 

Tvískipt búseta virðist þó fara vaxandi en ekki liggja fyrir næginlega margar rannsóknir 

hér á landi til að gera skil á því hvort það sé gott eða slæmt fyrir barnið og fer það 

líklega eftir hverju og einu tilfelli fyrir sig. Samkvæmt barnalögum eiga börn sem hafa 

aldur og þroska til  rétt á að tjá skoðanir sínar þegar málefni eru rædd sem þau varða.   

 Aðlögun barna að breyttum aðstæðum í kjölfar skilnaðar getur tekið langan tíma 

og reynt mikið á foreldrana sem og börnin. Þau þurfa tíma til að átta sig á því hvað er að 

gerast og til að vinna úr tilfinningum sínum. Aðlögunin fer eftir þroska barnsins hverju 

sinni og ber foreldrum að sýna barninu mikinn stuðning á þessum tímapunkti og gæta 

þess að vera ekki of upptekið að sjálfum sér. Foreldrar þurfa einnig að gæta að 

samskiptum sín á milli, því erfið samskipti og mikið rifrildi geta valdið því að barnið er 

lengur að aðlagast.   

 Mikilvægt er að foreldrar láti réttindi og velferð barna sinna ganga fyrir sínum 

eigin réttindum. Hvað varðar forsjárfyrirkomulag hentar sama fyrirkomulagið ekki 
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öllum börnum og ber því að meta hvert tilfelli fyrir sig. Sumir foreldrar eru ekki hæfir 

til að fara með forsjá barna sinna og sér dómari um að dæma í slíkum málum. 

Aðalatriðið er að gera það sem barninu er fyrir bestu. Svo lengi sem aðstæður þjóna 

hagsmunum barnanna ætti annað ekki að skipta máli. Þegar börnin eru hamingjusöm og 

ánægð með lífið verða foreldrarnir einnig hamingjusamir.  
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