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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð er leitað svara við því hvernig leikskólinn og leikskólakennarar geta stutt 

við nemanda sem gengur í gegnum skilnað foreldra sinna.  

Þegar við leituðum svars við spurningunni fannst okkur þörf á að skoða örlítið hvað 

gerist í lífi barns er það upplifir skilnað foreldra. Við fjöllum fyrst um hugtakið 

fjölskylda, ræðum um skilnaðarferlið, upplifun barns þegar foreldrar þess skilja og síðast 

komum við inná hlutverk leikskólans og leikskólakennarans.  

Leikskólar eru orðnir stórir þátttakendur í lífi barna, börn dvelja meirihluta dags í 

leikskólanum og ættu því starfsmenn leikskóla að vera vel undir það búnir að styðja við 

barn sem gengur í gegnum skilnaðarferli. Börn sem upplifa skilnað foreldra sinna verða 

oft fyrir áfalli þegar þau gera sér grein fyrir því að foreldrarnir eru ekki saman lengur. 

Börn í áfalli geta átt erfitt með að tjá tilfinningar sínar og koma orðum að þeim. Hlutverk 

leikskólakennara er því að styðja barn í gegnum skilnaðarferlið og þá með því að leita 

ýmissa leiða fyrir barnið svo það nái að vinna úr tilfinningum sínum, eins og t.d. í 

gegnum leik og ýmsa sköpun. Einnig finnst okkur mikilvægt að leikskólar hafi 

áfallateymi sem sér um að hugað sé vel að því barni sem verður fyrir áfalli. Áfallateymi 

ætti að sjá til þess að öll viðbrögð starfsfólks og þær áætlanir sem gerðar eru í kjölfar 

áfalls séu settar fram af yfirvegun og nærgætni.   
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Þakkarorð 

 

Við viljum fá að þakka öllum þeim sem veittu okkur aðstoð við gerð þessa verkefnis. 

Aðallega langar okkur að þakka leiðsagnarkennara okkar, Margréti Ólafsdóttur, fyrir að 

halda svo vel utan um okkur í þessari vinnu og að hafa leiðbeint okkur á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt. 

Einnig viljum við færa þakkir til fjölskyldu okkar sem hefur stutt við bakið á okkur 

í blíðu og stríðu með það að leiðarljósi að við næðum að klára þessi fjögur ár og 

útskrifast sem leikskólakennarar.  Sá stuðningur sem við höfum fengið frá ykkur er 

ómetanlegur. Kærar þakkir til ykkar frá okkur. 
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1. Inngangur 

 

Lífið er margbreytilegt og er stöðugt að koma manneskjunni á óvart. Engin manneskja 

kemst í gegnum lífið án þess að þurfa að takast á við breytingar, þær eru óumflýjanlegar 

og hluti af lífi okkar. Misjafnt er þó hvernig breytingar hver og einn gengur  í gegnum, 

sumum breytingum hefðum við gjarnan vilja sleppa en aðrar viljað upplifa. Breytingar 

geta oft á tíðum valdið sársauka og vanlíðan, líkt og skilnaður foreldra. Skilnaður foreldra 

er erfitt ferli fyrir barn að ganga í gegnum, sá verndarhringur sem hélt utan um barnið er 

nú brotinn og í mörgum tilfellum verður hann ekki settur saman aftur. Þeir sem að annast 

barn meðan á skilnaði stendur verða að vera vel meðvitaðir um líðan þess og hversu 

mikinn tilfinningarússíbana barnið er að ganga í gegnum.  

Leikskólakennarar og þeir sem starfa á leikskólum eru mjög mikilvægir aðilar í lífi 

barns á meðan á þessum miklu breytingum stendur. Leikskólakennarar verða að átta sig á 

því hlutverki sem þeir gegna í lífi barnsins, hvernig þeir eiga að bregðast við og eins hvað 

þeir geta gert til að koma til móts við barnið þannig að því líði eins vel og unnt er  á 

leikskólanum. Oft eru leikskólarnir sá staður þar sem barninu líður hvað best á meðan á 

þessum breytingum stendur, leikskólinn er hlutlaus staður þar sem barnið finnur fyrir 

öryggi, fær tækifæri til að komast út úr aðstæðunum og getur dottið inn í sinn eigin 

hugarheim, lífsins leik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

2. Fjölskyldan 

 

Í raun er skilgreining á hugtakinu fjölskylda á reiki og álíta flestir fræðimenn að ekki sé 

hægt að tala um fjölskylduna sem stöðugt og skýrt afmarkað fyrirbæri, þar sem að í 

nútímanum sé það mikill fjölbreytileiki og fjölskyldan stöðugt að breytast. Í 

undirbúningsstarfi landsnefndar um Ár fjölskyldunnar var lýsing á fjölskyldunni 

eftirfarandi: “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 2001:139-140). 

Fjölskyldan er nánasta umhverfi barnsins og er fyrsti og fremsti mótunaraðili þess. Í 

hverri fjölskyldu á sér stað mikilvægasta félagsmótun einstaklingsins. Í nútímasamfélagi 

koma fleiri aðilar að félagsmótun barnsins en áður og hafa þær breytingar  í raun gerst 

ótrúlega hratt. En með þessari breytingu verður mikill flutningur á ábyrgð og uppeldi 

barna yfir í leikskólann. Engu að síður er fjölskyldan fyrsti og áhrifamesti mótunaraðili 

barnsins. Fyrstu geðtengslin við foreldri/foreldrisstaðgengil er mikilvægur grunnur að 

andlegri  líðan barns. 

 

2.1. Tengsl barna við fjölskyldur sínar  

Börn tengjast miklum tilfinningaböndum þeim aðilum sem annast þau mest. Geðtengsl er 

hugtak sem skilgreint er sem sterk miðlæg tegund af tilfinningatengslum þar sem nærvera 

annars aðila vekur hjá hinum öryggistilfinningu (Bee. 1997:486). Í sálfræðinni er fátt eins 

vel staðfest og nauðsyn þess að ungbarnið myndi djúp og náin tengsl við einn eða örfáa 

fullorðna. Ótal vísindalegar athuganir sýna óyggjandi gildi þessara frumtengsla fyrir alla 

seinni þróun mannsins, hvort sem um er að ræða tilfinningalega, félagslega eða 

vitsmunalega. Nálægð, hlýja og stöðug samskipti þurfa að vera fyrir hendi. Forsenda 

andlegrar heilbrigði, mótun tilfinningatengsla seinna á lífsleiðinni og hæfileikinn til að 

setja sig í spor annarra eiga að miklu leyti rætur að rekja til frumbernsku (Álfheiður 

Steinþórsdóttir, Guðfinna Eydal 2003:35).  
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Margt bendir til þess að það skipti ekki höfuðmáli fyrir börn að þau alist upp með 

kynforeldrum sínum. Þroskasálfræðingar leggja hins vegar ríka áherslu á að börn alist 

upp á heimili þar sem tilfinningatengsl eru milli heimilismanna, þ.e. í fjölskyldu. Hjá 

fjölskyldunni fær barnið skjól og þörfum þess er sinnt, bæði andlegum og líkamlegum. 

Þar er lagður hornsteinn að þroska barnsins (Aldís Guðmundsdóttir  1997:27). 

Börn hafa enga hugmynd um blóðskyldleika fyrr en þau eru orðin allstálpuð. 

Flestum foreldrum finnst það hins vegar sjálfgefið að þeir eigi börn sín vegna líffræðilegs 

skyldleika, enda er það lagalega staðfest. Slíkar hugmyndir eru fjarlægar börnum því þau 

skynja ekki hvað olli fæðingu þeirra. Það eru hin daglegu samskipti við þá sem sinna 

þeim sem festast í hugum barna og binda þau tilfinningaböndum við fullorðið fólk. 

Umhyggjan sem hinir fullorðnu sýna börnunum skapar tilfinningatengsl en ekki 

líffræðilegur skyldleiki (Álfheiður Steinþórsdóttir, Guðfinna Eydal 2003:27). Þróun 

persónuleika barnsins fer mjög eftir tengslum þess við uppalendur. Barn sem hlýtur ástúð 

og mikla umönnun fær veganesti sem það býr að ævilangt. Segja má að maðurinn hafi 

meðfædda þörf fyrir tengsl. Ef þessari þörf er ekki fullnægt missir barnið áhuga á að 

komast í samband við aðra og dregur sig í hlé, verður óvirkt, dapurt og missir lífslöngun 

(Álfheiður Steinþórsdóttir, Guðfinna Eydal  2003:55). 

 

2.2. Ólíkar fjölskyldugerðir. 

Þó að fjölskyldur eigi rætur í sama menningarheimi og samsetning fjölskyldna sé eins, er 

mikill munur á menningu hverrar fjölskyldu. Til eru margvísleg fjölskyldumynstur og er 

fyrst að nefna hinar hefðbundnu fjölskyldur þar sem karl og kona búa saman, ein eða með 

börnum, fjölskyldur með einstæðum foreldrum og síðan fjölskyldur sambúðarfólks með 

eða án barna (Þórhallur Heimisson 2006:78). 

Hér áður fyrr átti fjölskyldan sameiginleg áhugamál og auk þess sameiginleg 

verkefni og voru hin efnahagslega eining. Fjölskyldumynstur hefur breyst talsvert í 

tímans rás. Nú til dags er mikið um samsettar fjölskyldur. Það eru fjölskyldur þar sem 

sambúðarfólkið eða hjónin koma úr annarri sambúð eða hjónabandi hvort með sín börnin. 

Síðan eignast nýja parið barn eða börn. “Gömlu” makarnir stofna líka nýja fjölskyldu og 

eignast fleiri börn þannig að stundum verður fjölskyldumyndin býsna flókin. Börnin eiga 
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þá marga “pabba” og “mömmur” og enn fleiri “afa” og “ömmur” (Þórhallur Heimisson 

2006:78). 

Ein af birtingarmyndum þeirra breytinga sem orðið hafa á umliðnum árum er að 

hjónaskilnuðum hefur farið fjölgandi. Á áttunda áratugnum náðu skilnaðartölur hámarki 

og enn í dag lýkur þriðja hverju hjónabandi með skilnaði. Nýjar fjölskyldugerðir þróast 

og verða enn fjölbreytilegri. Tvær algengustu fjölskyldugerðirnar eru 

einforeldrisfjölskyldur og stjúpfjölskyldur. Báðar þessar fjölskyldur hafa verið lengi til en 

þeim fer stöðugt fjölgandi (Sigrún Júlíusdóttir 2001:146). 

Einforeldrisfjölskyldan getur verið tilkomin af ólíkum ástæðum. Stundum er um 

einstæða foreldra að ræða, ekkjur eða ekkla. Einforeldrisfjölskyldan stríðir við 

margvíslega örðugleika en býr þó ekki síður yfir miklum styrkleikum. Þeir styrkleikar 

sem má nefna eru til dæmis að viðkomandi foreldri hefur meðvitað valið að búa eitt, eins 

að hafa losað sig úr óhamingjusömu hjónabandi sem jafnvel hefur verið reynt mikið að 

bæta. Mörgum líður einnig best og finnst þeir tilfinningalega frjálsir ef þeir eru einir. 

Staðreyndin er að foreldri eða einstaklingur  sem er sátt eða sáttur við líf sitt gefur 

börnum sínum  meiri tíma og umhyggju. Börnin fá meiri athygli og einnig fullnægjandi 

samvistir við hvort foreldri um sig. Það miðast þó að sjálfsögðu við það að góð samskipti 

séu ríkjandi (Sigrún Júlíusdóttir 2001:146-150). 

Stjúpfjölskylda á margt sameiginlegt með einforeldrisfjölskyldunni, þó svo að hún 

sé oft á tíðum flóknari að glíma við. Styrkleikar þessarar fjölskyldugerðar eru margir. Þar 

axla fleiri ábyrgðina á foreldrahlutverkinu og eins þegar samvinnan er góð njóta börnin 

uppskerunnar af því að eiga marga og góða bakhjarla. Mörg börn sem hafa búið ein með 

foreldri sínu eru himinánægð þegar þau tilheyra heilli fjölskyldu (Sigrún Júlíusdóttir 

2001:150). 

 

2.3. Leikskólinn og fjölskylda barnsins 

Þegar barn upplifir skilnað foreldra sinna er mikilvægt að leikskólinn og foreldrar 

barnsins hafi gott samstarf svo upplýsingar berist á milli um líðan barnsins og að hægt sé 

að aðstoða það við að vinna úr þeim tilfinningum sem það upplifir. Leikskóli ætti að 

leggja mikið upp úr góðri og traustri samvinnu við foreldrana. 
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Leikskólakennarar þurfa að hafa hugfast hve mikilvægt er að ná góðum tengslum 

við foreldra barnanna svo samvinnan verði sem farsælust og börnin njóti góðs af. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef fjölskyldur fái jákvæð og regluleg skilaboð frá 

fagaðilum taki þau meiri þátt í námi og umönnun barna sinna. Sterk tengsl á milli 

fjölskyldna barna og fagaðila eru nauðsynleg til að styðja við og efla námsumhverfi barna 

í leikskólanum. Ef tengsl eru góð milli heimilis og skóla og foreldrar taka virkan þátt í 

námi barna sinna líður börnum betur og sýna fram á jákvæðari hegðun (Rodd. 2006:221).  

Hæfni kennara til að þekkja og bregðast við á réttan hátt er fyrst og fremst fólgin í 

almennri færni hans til samstarfs við foreldra og samstarfsaðila sem sinna börnum. 

Kennari með þessa hæfni hefur sjálfsþekkingu, innsæi og samkennd (Guðrún 

Kristinsdóttir. 2004). Leikskólakennari sem hefur þá hæfni getur nýtt sér þessa hæfileika 

til að draga saman alla þætti sem hann þekkir í fari barnsins til að veita því stuðning. 

Foreldrar þurfa ekki síður á því að halda að fá styrk og stuðning því þeir vita oft ekki 

hvernig þeir eiga að koma fram við barnið og verða óöruggir. Með okkar faglegu 

þekkingu getum við hjálpað þeim. 

Leikskólakennari þarf að hafa þá hæfni að geta tekið eftir ýmsum atriðum er snúa 

að barni og fjölskyldu þess sem benda til að erfiðleikar séu í gangi. Erfiðleikar í 

fjölskyldum koma í ljós með margvíslegum hætti, eins og í skólanum, tómstundum og 

einstaka sinnum gefa foreldrar þá til kynna. Mikilvægt er fyrir leikskólakennara að taka 

eftir beinum eða óbeinum vísbendingum foreldra því að þær geta orðið lykillinn að 

aðstoð við barnið og fjölskyldu þess. Sumir foreldrar segja frá og biðja um aðstoð við að 

leita sér hjálpar, en aðrir foreldrar afneita vandanum (Guðrún Kristinsdóttir. 2004). Ef 

það gerist teljum við það hlutverk leikskólakennarans að leita aðstoðar til annarra 

fagaðila, eins og sálfræðings, læknis, prests eða til barnaverndar.   

Foreldrar þekkja börnin sín best, að minnsta kosti við þær aðstæður sem eru 

heimafyrir og í félagslífi barnsins en leikskólakennarar eru sérfræðingar í að þekkja 

börnin í leikskólaumhverfinu. Kennari er einn af lykilmönnum í lífi nemanda. Er það 

vegna þess að hann: 

• þekkir hvern nemanda fyrir sig og persónuleika hans 

• þekkir andrúmsloftið á nemendahópnum 

• er sérfræðingur í að miðla þekkingu til nemendanna 
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• ræður yfir kennslufræði og leiðum til tjáningar sem hægt er að nota í tengslum 

við áföll 

• á traust nemandans sem á móti þekkir og treystir kennaranum. 

     (Gunnar Finnbogason 1998). 

 

Ef möguleiki gefst er mikilvægt að nýta þekkingu þessara aðila, þ.e. leikskólakennara og 

foreldra, og samræma hana þegar barnið gengur í gegnum skilnaðarferli foreldra sinna. 

Einnig er eitt af hlutverkum leikskólakennara það að vera foreldrum innan handar í 

gegnum þetta ferli sem barnið þarf að ganga í gegnum vegna skilnaðarins. 

Leikskólakennarinn þarf að geta veitt þeim þá aðstoð sem mögulega er hægt að veita í 

gegnum skilnaðarferlið og þá með hag barnsins í huga. 

Ef leikskólakennarar hafa þessi atriði að leiðarljósi sem fagaðilar í leikskólastarfinu 

og vinna markvisst að þeim frá upphafi skólagöngu barns er næstum öruggt að þegar upp 

koma vandamál eða áföll í lífi barnsins nái þau að leysast nokkuð farsællega ef þessir 

tveir aðilar, leikskólinn og fjölskyldan vinna saman. 
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3. Upplifun stúlkna og drengja af skilnaði 

 

Öll erum við lík en samt svo ólík, engir tveir eru eins. Margar rannsóknir hafa verið 

gerðar á mun kynjanna og sýna þær að kynin eru mjög ólík á margan hátt og bregðast 

sjaldan eins við. Það sama gildir þegar þau ganga í gegnum breytingu eins og skilnað. 

Hjónabandsráðgjafar hafa veitt því athygli þegar að pör leiti til þeirra, þar að segja þegar 

að togstreita er komin í hjónabandið endurspegli það þá staðreynd að í öllum nánum 

samböndum þar sem tveir einstaklingar eiga hlut að máli, er um tvenns konar 

tilfinningalegan veruleika að ræða, þ.e. hans og hennar (Coleman. 1995:137). 

Coleman bendir á að þó svo að þessi tilfinningalegi munur kunni að eiga sér 

líffræðilegar forsendur að einhverju leyti verði hann einnig rakinn til bernskunnar. Í 

uppvextinum búa og alast drengir og stúlkur upp við gerólíkan tilfinningalegan veruleika. 

En drengjum og stúlkum er kennt að takast á við tilfinningar með gerólíkum hætti, að 

reiði frátalinni, ræða foreldrar tilfinningar fremur við dætur sínar en syni. Allt frá fæðingu 

er gerður munur á kynjunum, stelpur eru oftast klæddar í bleikt sem kornabörn og drengir 

blátt svo að dæmi séu nefnd. Þegar mæður leika við kornabörn sín láta þær í ljós 

fjölbreyttari tilfinningar gagnvart dætrum sínum en sonum, eins þegar kemur að því að 

ræða tilfinningamál en þá fara mæður út í smáatriði í umræðum við dætur sínar um 

tilfinningalega líðan en við syni sína(Coleman. 1995:138).  

Leslie Brody og Judith Hall hafa gert úttekt á rannsóknum á tilfinningalegum mun 

kynjanna sem eru afar áhugaverðar. Þar leiða þær líkur á því að telpum sé tamara að 

koma orðum að tilfinningum sínum en drengjum, ástæðuna telja þær vera sú að telpur eru 

fyrri til að ná málþroska og fylgist því betur með því sem bærist innra með þeim. Af 

þessu leiðir að telpur verði lagnari við að tjá geðshræringar sínar í orðum. Sérstaklega 

vekja þær athygli á því að drengir verði að mestu ómeðvitaðir um eigin tilfinningar og 

annarra þar sem áhersla sé síður á það lögð að kenna þeim að ræða slík málefni 

(Coleman. 1992:138). Því skal engan undra að kynin bregðist ólíkt við þegar kemur að 

skilnaði. 
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4. Tíðni skilnaða og forsjá barna eftir skilnað 

 

Skilnaðir hafa fjölgað talsvert hér á landi frá árabilinu 1951 – 2005 eins og kemur fram í 

tölum Hagstofunnar í maí 2007. Hér fyrir neðan á mynd nr. 1 sjást þessar staðreyndir: 

 

Mynd 1. 

 

 

Á fimm ára tímabilum, frá árinu 1951 - 2005, aukast skilnaðir nokkuð jafnt og þétt og að 

bera saman tímabilið 1951-1955 og 2001-2005 sjáum við að skilnaðir hafa meira en 

tvöfaldast á þessum árum. Mesta aukning skilnaða voru á milli árabilanna 1966-1970 og 

1971-1975. 
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Mynd 2. 

 

Hér sjáum við á mynd 2 hvernig forsjá barna skiptist á milli föður og móður eftir að 

skilnaður hefur farið fram. Á þessum tólf árum fara feður jafn oft með forsjá barna sinna. 

Hins vegar verður sú breyting með árunum að mæður fara sjaldnar einar með forsjána og 

að algengara verður að foreldrar deili forsjánni. Við sjáum að árið 1994 er algengast að 

forsjáin sé hjá móðurinni en þegar við skoðum árið 2006 er hún þannig að yfir 70% 

tilvika er með sameiginlega forsjá. 

Þessi þróun þykir vera mikil framför í þjóðfélaginu, það að foreldrar deili forsjánni. 

Hér áður fyrr voru börnin oftast í forsjá móður eftir skilnað enda stór hluti kvenna 

heimavinnandi, en tímarnir breytast og mennirnir með, það er margt sem bendir til þess 

að verulegar breytingar séu að verða á föðurímyndinni. Nægir þar að nefna að feður eru 

ekki lengur eina fyrirvinna fjölskyldunnar og eins vinna flestar konur utan heimilisins og 

hefur því ábyrgðin á sjálfu heimilishaldinu því jafnast á milli hjóna (Aldís 

Guðmundsdóttir 1992:275). Eins er samfélagið orðið meðvitaðra um hversu miklu máli 

skiptir að barnið umgangist báða foreldra sína, líka eftir skilnað. Flestar rannsóknir sem 

gerðar hafi verið á skilnaðarbörnum sýna að þau börn sem umgangast báða foreldra eftir 

skilnað eru mun fljótari að aðlaga sig breyttum aðstæðum en þau börn sem ekki njóta 

umgengni við það foreldri sem flytur, þeim tíma sem varið er til að koma á samvinnu er 

því vel varið og er uppspretta betri líðan barnsins (Álfheiður Steinþórsdóttir, Guðfinna 
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Eydal 2003:146-147). Rannsóknir benda til þess þegar börn hafa lítil sem engin samskipti 

við föður sinn geti það vakið bæði sterkar og neikvæðar tilfinningar hjá börnunum. 

Föðurskorturinn getur vakið höfnunartilfinningu, söknuð, sorg og reiði og jafnvel 

þunglyndi hjá börnum. Eins eru miklar líkur á því að þessum börnum gangi verr í skóla, 

samlagist jafnöldrum verr og séu frekar erfið í hegðun, drengir einkum (Benedikt 

Jóhannsson 2004:58) 

Þegar þessi börn fullorðnast verða drengir sem misst höfðu af samskiptum við föður 

auðveldlega óöruggir í hlutverki sínu sem karlmenn og feður og stúlkunum hættir til að 

eiga í erfiðleikum við að mynda traust tengsl við karlmenn. Ef börn hinsvegar halda góðu 

sambandi við föður sinn eftir skilnaðinn getur það mildað eða dregið verulega úr 

neikvæðu áhrifunum. Mikilvægt er því að faðirinn fylgist með og taki virkan þátt í lífi 

barnanna (Benedikt Jóhannesson 2004:58-59). 
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5. Skilnaðarferlið 

 

Skilnaður er flókið og einstaklingsbundið fyrirbæri. Almennt  má þó skipta skilnaðarferli 

niður í fjögur skeið og markar upphaf hvers skeiðs um sig vissan vendipunkt í þeirri 

samskiptakreppu sem skilnaðarferlið er: 

 

1. Hugleiðingar um skilnað 

2. Ósk um skilnað 

3. Framkvæmd skilnaðarins 

4. Endurskipulagning í kjölfar skilnaðarins 

(Benedikt Jóhannsson 2004:23). 

 

Þróaðar hafa verið kenningar um skilnaðarferlið og þau átök sem skilnaður hefur í för 

með sér fyrir bæði foreldra og börn. Þetta ferli getur spannað vikur eða ár frá því að 

hugmyndin fyrst kemur upp, hjá öðrum eða báðum, eða þar til málin eru rædd. Hvert stig 

er erfitt og hefur sín sérkenni. Þróunin frá einu stigi til annars hefur oft kreppueinkenni í 

för með sér. Meðferð, stuðningur og fræðsla gagnast á öllum þessum stigum (Sigrún 

Júlíusdóttir 2001:35). 

Algengustu bráðaviðbrögð barna þegar þau upplifa skilnað foreldra sinna eru kvíði 

og jafnvel þunglyndi ásamt sorg og angist yfir því hvað um þau verður. Þau eiga erfitt 

með að einbeita sér í námi og leik og óttast að verða yfirgefin, að verða hafnað af því 

foreldri sem er farið og að missa líka það foreldri sem eftir er. Viðbrögð barnanna eru 

oftast skörpust fyrst, einmitt þegar foreldrarnir eru sjálfir blindaðir af sínum eigin 

vandamálum og hættir þá ef til vill til að gera frekar kröfur til barna sinna en að geta veitt 

þeim stuðning. Algengast er að börn nái tökum á verstu vanlíðan sinni innan hálfs til eins 

árs (Sigrún Júlíusdóttir  2001:39). 

Skilnaður foreldra er oftast talsvert áfall fyrir börn og setur þau úr jafnvægi 

tilfinningalega. Skilnaðurinn hefur oftast í för með sér ýmsar róttækar breytingar á 

högum barnanna, sem reyna talsvert á tilfinningalíf þeirra. Fyrsta árið eftir skilnaðinn 

einkennist því yfirleitt af tilfinningalegu umróti hjá börnunum, en þetta umrót getur 
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meðal annars komið fram í öryggisleysi, slæmri hegðun og erfiðleikum við að einbeita 

sér við nám (Benedikt Jóhannsson  2004:32). 

Viðbrögð barna við skilnaði foreldra eru háð aðstæðum við skilnaðinn ásamt 

þroskastigi barnanna og geta því verið mjög mismunandi. Almennt séð má þó skipta 

viðbrögðum barna niður í nokkur skeið eftir því hvar börn eru á vegi stödd við að laga sig 

að skilnaðinum. Fyrstu tvö skeiðin vísa einkum til fyrstu viðbragða barnanna við 

skilnaðinum, en þau síðari tvö til þess hvernig börnin vinna sig út úr þeirri kreppu sem 

skilnaðurinn hefur skapað (Benedikt Jóhannsson  2004:33). 

Hér komum við inná hvert skeið fyrir sig og þá hvernig barnið er að fara í gegnum 

skilnaðarferlið, andlega sem og líkamlega. 

 

• Fyrsta skeiðið hefst með því að barnið fær að vita að foreldrarnir eru að skilja. 

Yfirleitt er þetta áfall fyrir barnið, sérstaklega ef skilnaðurinn ber brátt að og kemur 

barninu að óvörum. Drengir fara oft meira úr jafnvægi en stúlkur fyrst eftir 

skilnaðinn. 

• Annað skeiðið einkennist oft af því að barnið reynir að ýta skilnaðinum frá sér. Það 

dregur sig þá jafnvel í hlé frá foreldrum sínum um tíma, meðan átök og vanlíðan 

þeirra vegna skilnaðarins ná hámarki. Barnið reynir þá að halda jafnvægi með því 

að snúa sér að sínu daglega lífi, vinum, skólagöngu og öðrum verkefnum. En þessi 

atriði eiga helst við stálpuð börn og unglinga en yngri börn hanga í foreldrum sínum 

vegna óöryggis síns. 

• Þriðja skeiðið einkennist af úrvinnslu úr þeim tilfinningum sem skilnaðurinn vekur 

hjá barninu. Á þessu skeiði reynir verulega á hve foreldrarnir og þeir sem annast 

barnið eru tilbúnir að hlusta á það og taka við tilfinningum þess, jafnvel þó þær geti 

verið óþægilegar. Börnin verða einnig auðveldlega kvíðin og öryggislaus á þessu 

tímabili. Ef lítið er skýrt út fyrir þeim hvað sé að gerast geta þau orðið áhyggjufull 

yfir því hvað verði um þau sjálf sem og foreldra þeirra. Þau eru hrædd um að vera 

yfirgefin. Börn upplifa oft reiði, stundum sveiflast þau um tíma á milli sjálfsásakana 

og reiði í garð foreldranna. Börn þurfa að fá að vita að reiði er eðlileg í þessu ferli 

og að mikilvægt sé að þau tjái tilfinningar sínar. Einnig er grátur eðlileg tjáning á 

þessu stigi og mikilvægt er að börn fái huggun í sorg sinni. Það veitir þeim tækifæri 
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til að jafna sig og taka þá jafnvel fyrr gleði sína á ný í samskiptum við félaga og 

fjölskyldu. 

• Fjórða skeiðið einkennist af því að börnin sætta sig smám saman við að 

skilnaðurinn er staðreynd. Þau átta sig á aðstæðum og aðlaga sig þeim breytingum 

sem skilnaðurinn hefur í för með sér. Þráin eftir því að foreldrarnir taki saman aftur 

og allt verði eins og það var getur þó búið lengi með 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. 

(Benedikt Jóhannsson  2004:32-35).  

 

Skilnaður er ávallt sársaukafull breyting og talsvert álag fyrir fjölskyldumeðlimi sem 

reynir á tilfinningalíf og jafnvel heilsufar þeirra sem í hlut eiga. Einstaklingar þurfa að 

endurskipuleggja líf sitt, laga sig að nýjum aðstæðum og jafna sig tilfinningalega 

(Benedikt Jóhannsson  2004:22). 
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6. Upplifun barnsins 

 

Á hverju ári verða margir hjónaskilnaðir og þar af leiðir eru það fjöldi barna sem ganga í 

gegnum þá lífsreynslu með foreldrum sínum. Eftir að skilnaðir urðu algengari hefur 

afstaða til þeirra breyst. Ekki er lengur álitið siðferðilega rangt að skilja ef aðrar lausnir 

finnast ekki og ekki er talið jákvætt að reyna að halda slæmri eða vonlausri sambúð áfram 

“barnanna vegna”, eins og það er stundum orðað. Ef sambúð er orðin erfið og mikið er 

um alvarlega togstreitu og ósamkomulag á heimili bitnar það á börnunum (Álfheiður 

Steinþórsdóttir, Guðfinna Eydal 2003:172). 

Öll börn bregðast við skilnaði og hann veldur þeim óöryggi og kvíða, að minnsta 

kosti um tíma (Álfheiður Steinþórsdóttir, Guðfinna Eydal 2003:173). Börn eru næm á 

þær breytingar sem í kringum þau verða og geta þær haft áhrif á líðan þeirra og eins 

hegðun (Aðalnámskrá leikskóla 1999:31). Það er aldrei hægt að leyna börnum 

sambúðarvanda. Þau skynja hann þótt þau kunni að segja fátt. Óöryggi og vanlíðan 

kemur oft í ljós löngu áður en skilnaður er ákveðinn, til dæmis á leikskólanum eða í 

skólanum, auk þess sem breytingar verða á hegðun barnsins heima fyrir (Álfheiður 

Steinþórsdóttir, Guðfinna Eydal 2003:172). 

Hægt er að sjá ýmis atriði í hegðun og tilfinningaviðbrögðum barna við skilnaði og 

þessi atriðið geta átt við flest börn. Þau eru eftirfarandi: 

• Þau krefjast mikillar athygli og eru mjög önug og óánægð. 

• Þau óttast að vera ein og eiga iðulega í erfiðleikum með svefn. 

• Þau reiðast oft og fá æðisköst en eru sorgbitin þess á milli. 

• Þau geta fengið ýmis sállíkamleg álagseinkenni, eins og magaverki og höfuðverk.  

• Þau geta átt í einbeitingarörðugleikum í skóla, verið óróleg og úthaldslítil. 

• Þau eru lítil í sér, grátgjörn og kvartsár. 

 

Mörg þessara einkenna geta farið saman hjá einu og sama barninu en þau eru 

mismunandi eftir þroskastigi barnsins (Álfheiður Steinþórsdóttir, Guðfinna Eydal  

2003:179). 
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Áhrif skilnaða á börn virðast tengjast aldri þeirra og skilningi en þær breytingar sem 

eiga sér stað við skilnað eru venjulega mjög róttækar fyrir börn á öllum aldri. Rannsóknir 

sýna að börn ganga í gegnum ákveðinn missi við skilnað og viðbrögð þeirra geta verið 

eftirfarandi: 

• Áfall 

• Afneitun 

• Þunglyndi 

• Reiði 

• Ótti 

• Sektarkennd 

• Minni sjálfstraust 

• Grunur um að eiga sök á skilnaðinum 

• Afturför í þroska 

• Óttast að vera yfirgefin 

• Svefntruflanir 

• Flýja inn í ímyndaðan heim 

• Einangrun 

• Léttir  

( Bragi Skúlason 1994:10-11).  

 

Komið hefur fram að viðbrögð barna eru misjöfn eftir aldri og þroska. Hér á eftir fer 

lýsing á algengum viðbrögum barna við skilnaði eins og Benedikt Jóhannsson lýsir þeim 

í bók sinni Börn og skilnaður og munum við lýsa viðbrögðum barna á leikskólaaldri. 

 

⇒ Yngstu börnin ( 0-2 ára ): 

Börn innan við tveggja ára aldur hafa tæplega þroska til að gera sér grein fyrir 

skilnaðinum sem slíkum. Líðan kornabarna byggist mikið á líðan þeirra sem annast 

þau og sveiflast því líðan þeirra gjarnan með líðan foreldranna. Barnið getur orðið 

dapurt ef annað foreldrið hverfur skyndilega og vansældin getur komið fram sem 

grátur, svefntruflanir og lystarleysi. Það fylgist síðan að líðan foreldrisins sem 

annast barnið og líðan barnsins. Um leið og foreldrinu fer að líða betur líður barninu 
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líka betur. Mikilvægt er að hafa sem minnsta röskun í lífi barnsins þar sem það 

þarfnast öryggi og festu. Því þurfa foreldrarnir að reyna eftir bestu getu að standa 

þannig að skilnaðinum að það komi sem minnst rót á daglegt líf barnsins.  

 

⇒ Leikskólaaldur ( 2 – 5 ára ) 

Eftir skilnað foreldra ber talsvert á tilfinningalegu ójafnvægi hjá börnum á 

leikskólaaldri, þau verða oft kvíðin, vansæl og geta sýnt yfirdrifin tilfinningaleg 

viðbrögð. Þar sem börn á þessum aldri eiga erfitt með að tjá tilfinningar sínar með 

orðum, sýna þær sig fyrst og fremst í ýmis konar atferli. Börnin geta til dæmis orðið 

ergileg, grátið mikið og suðað. Á þessu aldursbili geta börn sýnt afturhvarf í þroska, 

þ.e.a.s. þau taka aftur upp smábarnahegðun sem þau höfðu þroskast frá. Þetta gera 

börn ómeðvitað í leit að öryggi sem þau hafa misst og til þess að knýja foreldrana til 

að hugsa mikið um sig. Börnum getur einnig farið aftur í skapstjórn og þá fengið tíð 

reiðiköst. 

Börn á þessum aldri þurfa á mikilli umhyggju og líkamlegri snertingu að halda 

fyrst eftir skilnaðinn, til að öðlast fullvissu um að foreldrarnir muni halda áfram að 

annast þau og elska. Forskólabörn hafa mikla aðlögunarhæfni og geta jafnað sig vel 

á skilnaðinum þegar aftur er kominn stöðugleiki og öryggi í lífi þeirra. 

(Benedikt Jóhannsson 2004:36-38). 

 

Skilnaður skilur iðulega eftir sár sem þurfa tíma til að gróa, líka þó svo að foreldrarnir 

hafi skilið í góðu (Þórhallur Heimisson  2006:79). Flestir gera sér grein fyrir að skilnaður 

hefur djúp áhrif á börn. Reynsla úr ráðgjafarstarfi og rannsóknir sýna að skilnaður veldur 

börnum oftast miklu álagi, líka þegar hann er raunverulegur léttir og breytir lífi barnsins 

til hins betra. Það fer eftir viðbrögðum foreldranna, bæði fyrir og eftir skilnað  hvernig 

tekst til. Í þessu sambandi skiptir verulegu máli hvort þeir geta komist að samkomulagi 

um forsjá barnsins, hvernig umgengni á að vera háttað og hvernig tekist er á við ýmiss 

konar ófyrirsjáanlegar breytingar sem verða á samskiptum þeirra og barnsins í kjölfar 

skilnaðarins (Álfheiður Steinþórsdóttir, Guðfinna Eydal 2003:172-173). 

Ýmsar tilfinningar geta brotist um í börnum eftir skilnað foreldra sinna. Sorg og 

depurð er eitthvað sem mörg skilnaðarbörn upplifa vegna þess missis sem skilnaðurinn 
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hefur í för með sér. Þessi missir tekur ekki bara til ákveðinna persóna heldur einnig til 

þess lífs sem barnið og fjölskyldan lifðu fyrir skilnaðinn. Sorgin getur leitt til þess að 

börnin loki sig nokkuð af með tilfinningar sínar og dragi sig í hlé um sinn gagnvart 

umhverfinu (Benedikt Jóhannsson 2004:34). Sé barnið í nánum tengslum við foreldri sem 

það þarf að skiljast við bregst það að sjálfsögðu harðar við en barn sem hefur haft lítil 

tengsl við það foreldri. Hér skipta því fyrri umönnun og tilfinningatengsl verulegu máli 

(Álfheiður Steinþórsdóttir, Guðfinna Eydal  2003:161,173). 

Börn sakna ákaft þess foreldris sem þau búa ekki hjá og hafa jafnvel áhyggjur af 

því. Þessar áhyggjur hverfa jafnan með tímanum en söknuðurinn getur varað lengi, 

einkum ef umgengni við foreldrið er takmörkuð (Benedikt Jóhannsson  2004:34). 

Vitað er að aldur barns skiptir miklu máli fyrir hæfni þess til að þola breytileika og 

tengslarof. Því yngra sem barnið er þeim mun meiri þörf er fyrir stöðugleika og samfelld 

tengsl, og slíkt er erfitt að tryggja nema foreldrar eigi góð samskipti. Einnig er vitað að 

börn á skólaaldri hafa góða hæfni til að laga sig að allflóknu kerfi hvað varðar búsetu 

barnsins eftir skilnaðinn en forsendan er að því fylgi ekki togstreita, kvíði og óöryggi um 

vilja eða skiptar skoðanir foreldranna (Sigrún Júlíusdóttir 2001:43). Ekki er það í öllum 

skilnaðartilfellum að samkomulag milli foreldra verði slæmt. Þegar skilnaður hefur í för 

með sér bætt samkomulag, hafa börn gefið það upp sem meiriháttar jákvæð áhrif af 

skilnaðinum. Rannsóknum ber saman um það að börn sem búa við langvarandi átök 

foreldra eftir skilnað hafa tilhneigingu til að þjást af ýmsum sállíkamlegum einkennum. 

Enn aðrar rannsóknir sýna að góð foreldrasamvinna og tengsl almennt milli fyrrverandi 

maka skila sér ekki aðeins í betri líðan hjá börnunum heldur ná þau börn að aðlagast betur 

félagslega og ná betri námsárangri, einkum drengir (Sigrún Júlíusdóttir 2001:40). Fleiri 

rannsóknir hafa sýnt að dæmi eru um að börn sem alast upp á tveim heimilum hafa látið í 

ljós sérstaka ánægju með fyrirkomulagið og fundist þau vera sérlega vernduð og elskuð 

af báðum foreldrum. Fyrir þessum börnum var skilnaðurinn líka áþreifanlegri, 

fyrirkomulagið skýrt og þau losnuðu frekar við áhyggjur af foreldrunum og ímyndanir 

eða óskhyggju um endursameiningu þeirra. Í ljósi þessa fannst þeim það þess virði að 

fara á milli heimila með vissu millibili og takast á við þá aðlögun sem því fylgdi (Sigrún 

Júlíusdóttir 2001:43). 
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Börn eru mismunandi, hugsanir þeirra, tilfinningar og tjáningarmáti misjafn. Þess 

vegna bregðast þau líka misjafnlega við skilnaði foreldra. Talið er að sum börn fari verr 

út úr skilnaði en önnur og eru þau því ákveðinn áhættuhópur, þau bregðast harðar við en 

hin. Þessi börn eru oft á tíðum börn sem hafa alist upp í alkahólfjölskyldum, þau börn 

sem eiga foreldra í sálrænum erfiðleikum og einnig börn sem hafa þurft að upplifa 

síendurtekna skilnaði foreldra (Álfheiður Steinþórsdóttir, Guðfinna Eydal  

2003:161,173). 
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7. Hvað er áfall?  

 

Einstaklingur getur orðið fyrir áfalli ef hann upplifir atburð sem missi eða óttast að missa 

einhvern sem er honum mikilvægur. Barn sem upplifir skilnað foreldra sinna getur því 

orðið og verður oftast fyrir áfalli (Álfheiður Steinþórsdóttir, Guðfinna Eydal 2003:161). 

Guðrúnar Alda setur saman skilgreiningar margra fræðinga á hugtakinu áfall. Þar 

setur hún saman skilgreiningar margra fræðimanna á hugtakinu saman í eina 

skilgreiningu. Þar segir að áfall sé: “Raunverulegur ytri atburður sem einstaklingur 

upplifir sem missi, eða ógnun um missi einhvers sem er honum mikilvægur og vekur 

eðlileg og heilbrigð viðbrögð hans. Áfallið framkallar síðan tilfinningalegt högg sem 

myndar tilfinningalegt yfirflæði og veldur því að fyrri reynsla og viðbragðshættir 

einstaklingsins nægja honum ekki til þess að skilja og ráða við aðstæðurnar” (Guðrún 

Alda Harðardóttir 1999:5). 

Áfall getur haft bæði skammtíma- og langtímaáhrif á börn. Áhrifin geta birst á ýmsa 

vegu. Má þar nefna m.a. almenna vanlíðan, varanlega sjónræna mynd af alvarlega 

atburðinum sem barnið lenti í og einnig atferlisgeymd sem kemur upp í huga barnsins 

fram eftir öllum aldri, reiði og hræðsla (Guðrún Alda Harðardóttir 1999:6). Áföll sem 

mæta okkur í lífinu geta dregið dilk á eftir sér. Afleiðingar eru mismunandi eftir því hver 

á í hlut og hvert áfallið er. Nauðsyn þess að vinna úr slíkri reynslu er seint nægilega 

undirstrikuð. Þekkt er, að sé ekkert að gert, geta afleiðingar áfalla háð okkur ævilangt (Líf 

og sál; Sálfræðistofa [Án árs]). Ef illa er unnið úr áfalli er upplifunin oft mikið 

tilfinningalegt óöryggi og rót sem gerir einstaklinginn aftur viðkvæmara fyrir frekari 

áföllum. Ef ekki er að gáð getur slæm úrvinnsla áfalls leitt til þess að einstaklingurinn 

upplifir svokallaða áfallastreitu en það er mjög alvarlegt form af streitu sem einkennist 

meðal annars af svefntruflunum, einbeitingarskorti og mikilli vanlíðan. Sé rétt unnið úr 

áfallinu getur það styrkt einstaklinginn og gert honum kleift að lifa eðlilegu lífi að því 

loknu (Eyjólfur Örn Jónsson 2004). 

Áfallastreita birtist oft sem sjálfsásökun, svefntruflanir, einangrunartilfinning, 

sektarkennd, breytt hegðun, þ.e. reiði, pirringur og kvíði. Þessi viðbrögð eru eðlileg 

líkamleg, hugræn og tilfinningaleg viðbrögð heilbrigðs fólks við áföllum. Styrkur þessara 

áfallastreituviðbragða fer eftir eðli og upplifun atburðarins. Sá sem upplifir sjálfan sig í 
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bráðri lífshættu við sjóslys er líklegri til að finna fyrir sterkari viðbrögðum en sá sem 

upplifir sig ekki í lífshættu (Margrét Blöndal 2007:2). Sá sem annast barn í þessari stöðu 

ætti því að hafa í huga að hver einstaklingur upplifir áfall á sinn hátt þó haft sé í huga 

ákveðnar grunnleiðbeiningar sem farið er eftir þegar stutt er við barnið. Áfall sem barn 

verður fyrir í skilnaðarferli foreldranna getur því verið annarskonar áfall en ef 

einstaklingur upplifir slys eða missi. 

Athuga þarf þegar einstaklingur verður fyrir áfalli hvort ekki þurfi að veita 

einstaklingnum áfallahjálp til að vinna úr tilfinningum sínum. Áfallahjálp er skammvinnt 

tímabundið inngrip til að hafa áhrif eins fljótt og mögulegt er á þolendur áfalla til varnar 

áfallahugsýki. Áfallahjálp felst í því að vera til reiðu, hlusta, tryggja öryggi og 

kerfisbundna tilfinningalega úrvinnslu. Hún felst meðal annars í að vinna markvisst og 

kerfisbundið að því að einstaklingur fái tækifæri til að orða hugsanir sínar, tilfinningar og 

viðbrögð (Guðrún Alda Harðardóttir 1999:6). 

Innan hvers leikskóla þarf að vera til áætlun sem leiðbeinir hverjum og einum 

starfsmanni við umönnun barna sem eru að ganga í gegnum sorg eða missi, fjölskyldu 

þess og þegar börn verða fyrir áfalli. Áætlunina er gott að birta í handbók sem er þá 

einhverskonar leiðbeiningarrit fyrir starfsfólk leikskólans. Handbókin er unnin í 

sameiningu af starfsmönnum leikskólans eða af áfallateymi sem er þá myndað af 

starfsfólki leikskólans. Það getur einnig verið gott að fá utanaðkomandi aðstoð við að búa 

til leiðbeiningaritið, frá presti, leikskólaráðgjafa, sálfræðingi og fleiri fagaðilum. 

Markmið handbókarinnar er að koma í veg fyrir óöryggi starfsfólks með því að 

veita þeim stuðning og fræðslu þannig að  starfsfólkið bregðist rétt við áföllum í lífi barna 

líkt og skilnaði foreldra. Handbók sem starfsmaðurinn á auðvelt með að nálgast sem 

leiðbeinir leikskólakennaranum hvernig og hvaða leiðir er hægt að fara til að hjálpa 

barninu og foreldrum þess í gegnum erfiða breytingu sem þessa. Handbókin inniheldur 

upplýsingar sem snúa að breyttri hegðun og líðan barnsins, bendir á leiðir og einnig 

úrræði. Slík handbók gæti einnig verið hluti af starfsmannahandbók leikskólans, þá sem 

sér kafli sem inniheldur upplýsingar sem starfsmaðurinn þarf og verður að nálgast.  
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Handbók sem þessi þyrfti að innihalda: 

• Skilgreiningu á sorg og áfalli 

• Lýsingu á algengum viðbrögðum barna og fullorðinna 

• Hvernig starfsfólkið getur aðstoðað börn og foreldra 

• Kynning á Áfallateymi, hverjir eigi sæti í því og hvert sé hlutverk þess 

• Mikilvæg áhersluatriði í áfallavinnu 
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8. Hvernig getur leikskólinn brugðist við? 

Nauðsynlegt er að mynda áfallateymi innan leikskólans en þar ættu að eiga sér sæti 

fulltrúar frá hverri deild, leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri. Skynsamlegast er að 

nýta þann auð sem býr í starfsfólkinu og mynda þannig teymi, en ákjósanlegast væri að 

fulltrúar í ráðinu búi yfir einhvers konar fagþekkingu. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar um áfallahjálp í leikskóla hafa leikskólakennarar mikla reynslu af að starfa 

með börnum sem hafa upplifað atburði er valdið geta áfalli (Guðrún Alda Harðardóttir.  

1999). 

Áfallateymið sér um að halda fundi, námskeið og fyrirlestra sem tengjast 

viðfangsefninu og stuðlar að aukinni þekkingu innan leikskólans. Starfsfólkið á að geta 

leitað til teymisins og fengið þar góða handleiðslu. Áfallateymið kynnir handbókina sem 

um var rætt hér á undan fyrir nýju starfsfólki og tryggir að allir hafi greiðan aðgang að 

henni. Áfallateymið gegnir mikilvægu starfi innan leikskólans sem starfsfólki ber að 

virða og láta fulltrúa í ráðinu vita um hvern þann atburð sem starfsmaður telur sig vita af 

sem tengist sorg eða áfalli og snertir leikskólann, hvort sem um ræðir starfsmann eða 

barn. Áfallaráð sér síðan um að almenn tilkynning berist til allra starfsmanna þegar við á 

og fer yfir með starfsmönnum hvernig leikskólinn mun bregðast við áfallinu. 

Áfallateymið þarf að koma sér upp ákveðnum vinnureglum um það hvernig 

leikskólinn hyggst bregðast við tilteknu áfalli, bæði hver eru viðbrögðin og eftirfylgnin. 

Áfallateymið þarf ávallt að halda stöðugu og virku sambandi við þá aðila sem sjá um 

gerð leiðbeiningaritsins, en með því er verið að tryggja að ritið sé uppfært reglulega sem 

er nauðsynlegt vegna stöðugra breytinga í samfélaginu og einnig vegna nýrra upplýsinga 

sem við koma málinu líkt og rannsókna og fleira. Með því að halda reglulega fundi er 

verið að tryggja að handbókin sé í stöðugri þróun og þar séu allar þær upplýsingar sem 

þurfa að vera til staðar. 
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9. Hlutverk leikskólakennarans 

Í leikskólanum er leikskólakennari mjög mikilvægur aðili í lífi barns og er því mikilvægt 

að leikskólakennarinn hafi þekkingu og þjálfun í að annast barn sem er að ganga í 

gegnum miklar breytingar og erfiðleika, eins og t.d. skilnað foreldra. Eitt af hlutverkum 

leikskólakennarans er að vera til staðar fyrir barnið og veita því þann stuðning sem það 

þarf á að halda. Ef kennari aflar sér haldgóðrar þekkingar á sorgarferli barna geti hann 

sýnt nemendum betri skilning á viðbrögðum þeirra, verið til taks þegar einhver þarf á 

honum að halda og komið þeim í skilning um að hann sé tilbúinn að hlusta á það sem þau 

hafa að segja (Gunnar Finnbogason 1998:27). Leikskólakennari þarf því að hafa aflað sér 

þekkingar á því hvernig best sé að bregðast við þegar nemandi lendir í áfalli eins og 

skilnaði foreldra sinna. Starfsfólk leikskóla ætti að fá kennslu eða fræðslu um það hvernig 

eigi að bregðast við áföllum en það er á ábyrgð leikskóla að svo verði. Leikskólakennari 

þarf að fá fræðslu um viðbrögð við áföllum barna og hvernig best sé að bregðast við. Það 

er þó þannig að margt spilar saman þegar veita þarf barni stuðning og kemur þá þekking 

leikskólakennarans á barninu í leikskólaumhverfinu til góðs. 

Í Aðalnámskrá leikskólanna er komið inná hversu nauðsynlegt það sé fyrir þá 

leikskólakennara sem annast barn að vera vel upplýstir um líðan þess. Þegar áfall sem 

þetta herjar á barn er nauðsynlegt að það eigi sér stað sem það getur verið það sjálft og 

fundið rými til þess að detta inn í sinn hugarheim, barnsins heim. Leikskólinn á að vera sá 

staður þar sem barnið finnur fyrir festu, öryggi og vellíðan. Samkvæmt lögum og 

námskrá fyrir leikskóla á leikskólakennari að leggja áherslu á líkamlega og andlega líðan 

barna, sem hann starfar með í leikskóla. Honum ber því að hjálpa barni sem hefur orðið 

fyrir áfalli (Guðrún Alda Harðardóttir  1999:10). 

 

9.1. Stuðningur leikskólakennarans við barnið 

Leikskólakennari getur gert margt til að styðja barn í gegnum skilnaðarferli. Gott er að 

leikskólakennari sé til staðar fyrir barnið, hlusti á það og hafi opin faðm, en önnur úrræði 

eru einnig til svo barn nái að fá útrás fyrir tilfinningar sínar. Leikskólakennari þarf að 

nýta sér fagþekkingu sína til að aðstoða barn í gegnum sorgarferlið sem skilnaður getur 

valdið. Fagleg þekking leikskólakennara liggur m.a. í því hvernig hægt sé að nýta sem 
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best leik barns, myndsköpun þess og fleira sem barnið tekur sér fyrir hendur sem 

hjálpartæki svo barn nái að vinna úr tilfinningum sínum. 

Nauðsynlegt er að fylgjast með barni í leik og starfi. Eitt af því sem 

leikskólakennari getur nýtt sér til að fylgjast með stöðu barnsins er að skrá hjá sér t.d. 

hegðun þess eða þegar barnið er í leik. Skráning er aðferð sem nýtist 

leikskólakennaranum á margan hátt og er mikilvægt að leikskólakennari tileinki sér til 

þess að fylgjast með breytingum á hegðun og líðan barnsins. Leikskólakennarinn verður 

að þekkja barnið til þess að átta sig á breyttri hegðun þess. Í Aðalnámskrá segir að 

leikskólakennari þurfi að ætla sér tíma til uppeldislegra athugana og skráningar á atferli 

barns, bæði þegar það er eitt og í samspili við barnahóp (Aðalnámskrá leikskóla  

1999:14). Þegar leikskólakennari fylgist með barni í leikskólanum er kjörið fyrir hann að 

skrá hjá sér það sem hann sér og heyrir til að nýta síðar við að meta stöðu, þ.e. hvort 

barnið er í tilfinningalegu ójafnvægi eða ekki.  

Atviksskráning og samfelld skráning eru hvoru tveggja skráningaraðferðar sem 

henta mjög vel í leikskóla. Atviksskráning er hlutlaus skráning yfir atburð frá byrjun hans 

til enda og kostir hennar eru að hún þarfnast ekki undirbúnings, hægt er að grípa til 

hennar hvenær sem er og við hvaða tækifæri sem er. Mikilvægast er að skrá niður 

dagasetningu, tíma, stað og eins nöfn barnanna og aldur þeirra. Dagsetningin skiptir 

höfuðmáli í atviksskráningu en hún segir frá hvernig hegðun barnsins getur breyst með 

tímanum. Skráning sem þessi lýsir: 

 

• gjörðum barnsins 

• viðbrögðum annarra við gjörðum þess og 

• andsvörum barnsins við viðbrögðunum sem það fær  

        (Grace 1992:1, Veale 1988:6). 

 

Þegar notast er við þessa gerð skráningar er alltaf skráð eftir að atburðurinn hefur átt sér 

stað. Skráningin er ekki huglæg heldur er skráð hvernig barnið hagaði sér, lék sér, hvort 

það brosti, grét og svo framvegis. Unnt er síðan að vinna úr þessum upplýsingum þannig 

að þær nýtist við nám og kennslu (Warner 1996:23). 
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Samfelld skráning er ýtarleg og hlutlaus frásögn sem segir frá því hvað barnið gerir 

og segir og einnig hvað gerist í umhverfi þess. Sá sem skráir þarf að standa utan við 

barnahópinn og láta lítið fyrir sér fara þannig að börnin verði ekki fyrir truflun, en þannig 

er hægt að tryggja það að börnin breyti ekki sinni hegðun. Skráning sem þessi tekur 

athugandann yfirleitt um 15-30 mínútur og hver og einn verður að finna þá aðferð sem 

hann telur henta sér sem best, en þó með það í huga að ná sem flestu niður á blað 

(Nicolson, 1994:91,94; Veale, 1988:9). Þessi tiltekna skráning getur verið erfið og krefst 

mikillar athygli frá þeim sem skráir. Lýsa þarf hegðun barnsins mjög ýtarlega sem og 

ferlinu í heild. Skráningar sem þessar eru nauðsynlegt tæki fyrir leikskólakennarann til að 

geta fylgst með hegðun barnsins og hvort einhverjar breytingar eigi sér stað. 

Með stöðugri skráningu og söfnun upplýsinga getur kennari fylgst með þroska 

hvers barns og þannig verið betur meðvitaðri um persónuleika, þarfir og eiginleika hvers 

barns (Veale og Piscitelli, B. 1988:2). Þær upplýsingar sem leikskólakennari hefur eftir 

skráningu á barni getur nýst seinna meir ef þarf að fara yfir stöðu barnsins. Þess þarf  ef 

barn nær ekki að vinna sig úr þeim tilfinningum sem það er að ganga í gegnum og þá er 

gott að geta fylgt því ferli sem barnið hefur gengið í gegnum með því að skoða þessar 

nákvæmu skráningar. 

Við höfum nefnt skráningar sem aðferð fyrir leikskólakennara til að fylgjast með 

barni í leikskólastarfinu en leikskólakennarar hafa ýmsar leiðir sem þeir geta nýtt sér til 

að styðja barn í gegnum skilnaðarferli. Það er ekki til ein rétt leið sem leikskólakennarinn 

getur nýtt sér til stuðnings við barnið en hugmynd eins og að tengja skilnaði inní umræðu 

um t.d. fjölskyldumál getur nýst vel (Bragi Skúlason 1994:23). Í umræðu sem þessari er 

hægt að koma inn á tilfinningar og hvernig hægt sé að vinna úr þeim. Með því að nota 

hjálpartæki eins og bækur, sögur, myndsköpun og leik barna er hægt að skapa þeim 

tækifæri til að vinna úr tilfinningum sínum. Seinna lærir barnið að koma orði á líðan sína 

og lærir jafnframt að líðan þess er eðlileg. Til að börn átti sig á eðli tilfinninga sinna er 

lestur og spjall um táknræn ævintýri eða leiki með dýr og fígúrur oft góð leið til að miðla 

boðskap um hluti sem of erfitt er að skýra í beinum orðum fyrir litlum börnum. Þetta á 

t.d. við um sögur af margvíslegum áföllum og uppákomum í lífinu sem leysast farsællega 

þrátt fyrir vonbrigði, sorg og andstreymi (Sigrún Júlíusdóttir 2001). 
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Barn getur átt erfitt andlega og líkamlega sem oft verður til þess að það sýnir m.a. 

breytta hegðun, fær jafnvel grátköst og verður lítið í sér. Nauðsynlegt er fyrir barn að fá 

tækifæri til að tjá tilfinningar sínar. Æskilegt er að barnið geti spurt spurninga og átt 

samtöl um það sem gerst hefur, samtöl barna í áfalli geta oft verið í fáum orðum og 

æskilegt er að þeim leyfist að eiga stutt samtöl við fullorðna um atburðinn. Til að aðstoða 

barn við tilfinningalega úrvinnslu er gott að útbúa/skoða, t.d. myndaalbúm, ljóð eða 

dagbækur (Guðrún Alda Harðardóttir 2006). 

Myndsköpun er eitt af þeim hjálpartækjum sem leikskólakennari getur nýtt sér til að 

aðstoða barn við að vinna úr tilfinningum sínum. Yfirleitt fer tjáning fram í töluðu máli 

en manneskjan notar líka önnur tjáningarform og eitt þeirra er myndsköpun. Myndsköpun 

getur oft hjálpað til við að nálgast t.d. tilfinningar sem tengjast áföllum. Talið er að 

myndverk barna endurspegli tilfinningar þeirra, vitrænan þroska, félagsþroska, líkams- og 

skynjunarþroska og fagurþroska og sköpunarhæfni. Myndsköpunin getur reynst mun 

öflugari tjáningar - og samskiptaleið en lýsing í orðum (Berghildur Erla Bernharðsdóttir 

2002:30). Með því að skapa vettvang fyrir barn til að teikna og nota liti fær barnið 

tækifæri til að fá útrás fyrir tilfinningum sínum, það fær að þjálfa hæfileika sína sem 

skapandi manneskja og getur æft samhæfingu hugar og handar. 

Börn á leikskólaaldri geta átt erfitt með að tala um atburði en hins vegar eiga þau 

oft auðveldara með að leika atburði og í hlutverkaleik geta þau sett ýmsa atburði á svið 

sem þau hafa upplifað (Guðrún Alda Harðardóttir 2006). Leikskólakennari getur nýtt sér 

leik barna sem hjálpartæki til að sjá hvernig barni líður. Í Aðalnámskrá leikskóla kemur 

fram að leikurinn er lífstjáning barns, ríkjandi athöfn og mikilvægasta náms-og 

þroskaleið þess. Leikur er hornsteinn leikskólastarfsins og lífstjáning og gleðigjafi barns.  

Í leik felst mikið sjálfsnám, honum fylgir bæði gaman og alvara og endurspeglast oft 

reynsla barns í gegnum leikinn. Leikurinn endurspeglar reynsluheim barnsins, þá 

menningu og samfélag sem það býr í og lifir barnið sig inn í atburði sem gerast í kringum 

það. Barnið rifjar upp í gegnum leikinn það sem það hefur séð, heyrt og upplifað, lætur 

ímyndunaraflið ráða ferðinni, umbreytir persónum og atburðum eftir skilningi sínum og 

tilfinningum (Aðalnámskrá leikskóla 1999:12). 

Í aðalnámskrá leikskóla segir að leikskólakennari þurfi að vera næmur á andlegar 

og líkamlegar þarfir barnsins og fylgjast gaumgæfulega með börnunum í leik 
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(Aðalnámskrá leikskóla 1999:13-14). Þannig kynnist hann börnunum betur og getur áttað 

sig á hvað leikurinn kann að endurspegla. Þegar barn er í leik gefst leikskólakennara 

kjörið tækifæri til að fylgjast með leik barns og sjá hvort það komi frá sér tilfinningum 

sem það hefur upplifað í skilnaðarferlinu. Með því að horfa og hlusta á leik barna er hægt 

að kynnast því hvernig þau skilja umhverfi sitt og hvernig þeim líður (Álfheiður 

Steinþórsdóttir, Guðfinna Eydal 2003:85). Leikskólakennari á að fylgjast vel með leik 

barna og á ávallt að vera reiðubúinn að örva eða taka þátt í leiknum og þá á forsendum 

barnanna. Leikskólakennari veitir þannig barni öryggi, getur vakið upp áhuga, svarað 

spurningum, spurt spurninga eða frætt börnin. Það er návistin sem veitir börnum oft 

öryggi og stuðning (Aðalnámskrá leikskólanna 1999:13-14). En upp getur komið sú staða 

að barn vilji fá að leika eitt og sér og þarf þá leikskólakennari að vera næmur á þegar barn 

virðist þurfa það. Í leik leitar barnið í skjól til þess að átta sig á sjálfu sér, eigin sjálfi. 

Barn leitar oft hugfróunar eða hugarléttis í leik, það léttir af sér áhyggjum og reynir í 

leiknum að gera sér grein fyrir þeim. Erikson bendir á að barninu sé lífsnauðsynlegt að 

leika sér stundum eitt ,,til þess eins að bæta tvístraðar tilfinningar eftir stormasöm veður í 

ólgusjó félagslífsins,, (Valborg Sigurðardóttir 1992:51). 

Í leikskólanum á barn að geta notið lífsins, fengið tækifæri til að gera hluti sem því 

finnst skemmtilegt, fundið fyrir öryggi og hlýju. Eins og fram hefur komið er leikurinn 

mikilvægur fyrir barn til að þá nái að vinna úr tilfinningum sínum. Einnig eru aðrir þættir 

mikilvægir barninu til úrvinnslu tilfinninga, má þar nefna eins og áður hefur komið fram, 

ýmsar sögur, myndsköpun og umræður. Leikskólinn skapar og veitir barni þetta umhverfi 

og vinnur sitt starf út frá því að hafa hag barnsins alltaf efst í huga. 
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10. Lokaorð 

 

Samkvæmt tölum frá Hagstofunni urðu um 1200 skilnaðir á árunum frá 1996-2000. Þegar 

skilnaður á sér stað meðal hjóna eru oftast fleiri sem koma að málinu, oftast eru barn eða 

börn í spilinu. Skilnaður er erfitt ferli sem má líkja við áfall, oftast hefur verið einhver 

aðdragandi og stundum verið langur og erfiður. Hjónaskilnaður þarf ekki alltaf að vera 

ákvörðun sem er neikvæð og slæm fyrir alla, þvert á móti, hann getur verið lausn sem er 

óumflýjanleg. Börnin okkar eru næmari en við höldum og skynja breytingar og átta sig á 

andrúmsloftinu og því sem koma skal, því sem bíður þeirra. 

Þegar barn gengur í gegnum miklar breytingar sem þessar er mikilvægt að þeir sem 

barninu standa næst séu meðvitaðir um þessar miklu breytingar og geri það sem í þeirra 

valdi stendur til að aðstoða barnið á allan þann hátt sem þeim er unnt. Börn á 

leikskólaaldri og foreldrar þeirra þurfa því að geta treyst á að þeir sem starfa á þeim 

leikskóla sem barnið dvelur á komi til móts við þarfir barnsins og foreldra. 

Á leikskólanum hefur barn gott tækifæri til að vinna úr þeim tilfinningum sem 

fylgja því áfalli og þeirri röskun sem verður í lífi þess er það upplifir skilnað foreldranna. 

Við vitum flest að það er gott að geta tjáð sig um hluti sem veita manni hugarangri en 

börn á leikskólaaldri geta átt erfitt með að tjá sig þar sem þeim getur oft vantað orð til að 

útskýra og segja frá líðan sinni. Leikur barnsins er mikilvægur í því samhengi. Barnið 

nær að vinna sig í gegnum áfallið og reynslu sína þar sem það leikur sér í gegnum það 

ferli sem það hefur farið í gegnum, þ.e. það endurupplifir það sem gerst hefur og nær að 

vinna úr því á sínum forsendum. Leikskólakennarar koma þar vel við sögu því þeir geta 

horft á og fylgst með barninu, þeir eru aðilar sem ættu að geta séð hvort barn er í 

tilfinningalegu ójafnvægi og hvort og þá hvernig barnið getur unnið sig úr því. 

Leikskólakennarar styðja barnið í þessari reynslu sinni með því að vera því til halds og 

trausts, skapa vettvang fyrir barnið til að vinna úr tilfinningum sínum, ásamt því að vera 

tilbúnir til að finna aðrar lausnir en þær sem fyrir eru á leikskólanum þannig að barnið 

geti fengið aðstoð við úrvinnslu tilfinninga sinna, og þá frá öðrum fagaðilum.  

Það er margt sem spilar saman þegar styðja þarf barn við þá upplifun sem það lifir 

er foreldrar þess skilja. Samvinna leikskóla og foreldra barnsins er eitt af því sem þarf að 
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vera í góðu lagi. Ef upplýsingar þarna á milli um þarfir og líðan barnsins komast vel til 

skila ætti það að auðvelda þá þróun sem verður á bættri líðan barnsins.  

Við vinnslu þessarar ritgerðar höfum við náð að auka þekkingu okkar á líðan þeirra 

barna sem upplifa skilnað foreldra sinna sem og hvernig við sem leikskólakennarar ættum 

að geta stutt börn í gegnum skilnaðarferli. Hlutverk okkar er að styðja barnið og 

fjölskyldu þess eftir bestu getu en mikilvægast er að við höfum hag barnsins fyrst og 

fremst í huga. Það er gefandi og mikilvægt starf sem leikskólakennarar vinna með 

börnum og þurfum við að hafa það í huga að við erum með “lítil hjörtu” í höndunum á 

hverjum degi sem eru viðkvæm en þó svo sterk. 
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