
 

BA ritgerð  

Félagsráðgjöf 

Áhrif skilnaðar foreldra á börn, andlega, líkamlega 

og félagslega 

Hefur skilnaður foreldra áhrif á námsárangur barna? Ýtir 
skilnaður foreldra undir námserfiðleika og áhættuhegðun 

barna? Skiptir stuðningur fagaðila máli? 

Ingibjörg Guðmundsdóttir 

Leiðbeinandi Jóna Margrét Ólafsdóttir 
Febrúar 2017 

 
 





 

  



 

 

 

 

Áhrif skilnaðar foreldra á börn, andlega, líkamlega og félagslega 

Hefur skilnaður foreldra áhrif á námsárangur barna? Ýtir skilnaður foreldra 

undir námserfiðleika og áhættuhegðun barna? Skiptir stuðningur fagaðila 

máli? 

 

Ingibjörg Guðmundsdóttir 

1804863059 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf 

Leiðbeinandi: Jóna Margrét Ólafsdóttir 

 

 

Félagsráðgjafardeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2017 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áhrif skilnaðar foreldra á börn, andlega, líkamlega og félagslega 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA í félagsráðgjöf 
og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
© Ingibjörg Guðmundsdóttir, 2017 
 
Prentun: Prentmet ehf 
Reykjavík, Ísland, 2017  
 
 



3 

Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er um þau áhrif sem skilnaður foreldra gæti haft á börn, 

andlega, líkamlega og/eða félagslega. Einnig verður fjallað um námsframvindu og 

námserfiðleika og hvort skilnaður hafi áhrif á þá þætti. Stuðningur getur skipt miklu máli 

þegar börn verða fyrir áfalli og verður rætt um hvort stuðningur geti dregið úr mögulegum 

afleiðingum sem barn getur orðið fyrir við skilnað foreldra sinna. Fjölskyldutengdar 

rannsóknir hafa verið afar vinsælar hjá fræðimönnum í gegnum árin og hafa rannsóknir 

þeirra fært rök fyrir þeim neikvæðu áhrifum sem skilnaður getur valið börnum. Sálræn og 

félagsleg vandamál geta komið fram hjá börnum sem eiga fráskilda foreldra svo sem 

hegðunar- og námserfiðleikar. Breytingar á fjölskyldumynstri og heimilisaðstæðum eru 

meðal þeirra þátta sem geta haft neikvæð áhrif á vellíðan barna. Miklir erfiðleikar geta 

fylgt í kjölfar skilnaðar parasambanda, meðal annars getur það leitt til þess að fráskildir 

foreldrar geta upplifað fjárhagsáhyggjur vegna breytingar á heimilisaðstæðum og sú 

vanlíðan foreldra getur haft áhrif á börn. Mikilvægt er að foreldrar hafi í huga velferð 

barna sinna og hafi hagsmuni þeirra ávallt að leiðarljósi þegar áfall eins og skilnaður 

verður í fjölskyldunni. Mun það geta auðveldað börnum að aðlagast þeim breytingum 

sem á lífi þeirra verða og jafnvel geta dregið úr þeim afleiðingum sem skilnaður getur 

valið. Skilnaður er þó ekki alltaf böl, til eru mörg börn sem hafa upplifað skilnað og gengið 

í gegnum sorg og missir en samt sem áður dafnað vel í lífinu. 

Aðlögun að nýju lífi eftir skilnað getur haft sálræn og félagsleg áhrif á bæði foreldra 

og börn. Lykilatriði er þó að foreldrar standi saman í að veita börnunum sínum stöðugleika 

og öryggi til þess að koma í veg fyrir neikvæðar afleiðingar sem skilnaður kann að geta 

haft bæði á sálræna- og félagslega þætti barna. Foreldrar og börn geta hjálpast að við að 

koma í veg fyrir þau áhrif sem þær róttæku breytingar sem börn geta orðið fyrir við skilnað 

foreldra sinna með því að vinna saman og styðja hvert annað sem og að hlúa að vellíðan 

hvers annars.
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Formáli  

Þessi ritgerð er heimildaritgerð til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Verkefnið 

er metið til 12 eininga. Megin markmið ritgerðarinnar er að ræða þau mögulegu áhrif sem 

skilnaður getur haft á andlega, líkamlega og félagslega þætti barna og hvort stuðningur 

geti að einhverju leyti dregi úr þeim neikvæðu afleiðingum sem börn geta orðið fyrir við 

skilnað foreldra. 

Leiðbeinandi minn var Jóna Margrét Ólafsdóttir og vil ég færa henni þakkir fyrir að 

leiðbeina mér í gegnum ritgerðina með góðri leiðsögn og gagnlegum athugasemdum. Mig 

langar að þakka fjölskyldu minni fyrir endalausan stuðning og hvatningarorð í gegnum allt 

námið og við skrifin á lokasprettinum. Að lokum vil ég þakka kærastanum mínum Ólafi 

fyrir ómetanlegan stuðning, hjálp og þolinmæði í gegnum námið. 
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1 Inngangur  

Viðhorf til skilnaðar hefur breyst mikið í gegnum áratugi (Silverstein og Giarrusso, 2010). 

Skilnaður getur vegið þungt á tilfinningar allra í fjölskyldunni en þó sérstaklega barna 

(Root, 2010). Há tíðni skilnaðar hefur gert það að verkum að líta megi á að skilnaður sé 

ekki eins mikið áfall og það var áður. Skilnaður er þó alltaf viðkvæmt málefni og þá 

sérstaklega þegar börn eiga í hlut. Þá þarf að huga að þeirra vellíðan og öryggi (Root, 2010; 

Walsh, 2012). Fjölskyldumynstur eru mun flóknari og viðkvæmara málefni í dag samt sem 

áður telst skilnaður vera minna tiltökumál nú til dags heldur en á fyrri árum (Walsh, 2012). 

Burt séð frá því þá getur skilnaður haft mikil áhrif á foreldra og börn (Amato og Afifi, 

2006). 

Ritgerðin er í formi hefðbundinnar heimildaritgerðar og stuðst er við fræðileg rit og 

rannsóknir ásamt lögum og reglugerðum sem við eiga. Markmið þessarar ritgerðar er að 

varpa ljósi á þau áhrif sem skilnaður foreldra getur haft á börn og hvort stuðningur við 

börn geti dregið úr þeim neikvæðu áhrifum sem börn geta upplifað við skilnað. 

Rannsóknar spurningin er: Hver eru áhrif skilnaðar foreldra á börn, andlega, líkamlega 

og félagslega? Einnig verður svarað undirspurningum sem skilnaður getur haft áhrif á í lífi 

barna og eru þær spurningar: Hefur skilnaður foreldra áhrif á námsárangur barna? Ýtir 

skilnaður foreldra undir námserfiðleika og áhættuhegðun barna? Skiptir stuðningur 

fagaðila máli? 

Fyrsti kafli ritgerðarinnar fjallar um hugtakið fjölskylda. Hugtakið fjölskylda er vítt 

hugtak og verður því skilgreint út frá hugtakinu sem Sameinuðu þjóðirnar gáfu út árið 

1997. Einnig verður sett fram skilgreinig á því hvað það þýðir að vera foreldri og hver eru 

þau mörgu hlutverk sem foreldri gegnir. Í öðrum kafla verður rætt um þær kenningar sem 

viðkoma efni ritgerðarinnar. Kenningarnar sem rætt verða um eru 

fjölskyldukerfiskenning, félagsnámskenning og vistfræðikenning Bronfenbrenners sem 

munu gefa góða sýn á þær afleiðingar sem börn geta orðið fyrir við skilnað foreldra sinna. 

Þriðji kafli fjallar um skilnað í parasambandi almennt, ásamt því að leitast verður eftir að 

skilgreina hvað skilnaður í parasambandi þýðir. Settar verða fram tölfræðilegar 

upplýsingar um skilnaði á Íslandi og Evrópulöndum, að svo búnu verður undir lok kaflans 

fjallað um þau lagalegu réttindi barna sem eiga fráskilda foreldra. Fjórði kafli fjallar um 
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áhrif sem skilnaður foreldra getur haft á börn og verður farið yfir andlegu-, líkamlegu- og 

félagslegu áhrifin. Í fimmta kafla verður greint frá þeirri áhættuhegðun og þeim 

námserfiðleikum sem myndast geta út frá afleiðingum skilnaðar ásamt því að fjallað 

verður um hverjir verndandi þættir barna eru. Í sjötta kafla verður fjallað um stuðning frá 

foreldrum, skóla, og félagsráðgjafa og hvort stuðningur til barna geti dregið úr þeim 

neikvæðu þáttum sem myndast geta við skilað foreldra. Undir lokin í ritgerðinni verður 

lokaorð og umræðu kafli þar sem helstu niðurstöður ritgerðarinnar verða dregnar saman 

og hvaða ályktanir mætti draga af þeim. 
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2 Hvað er fjölskylda? 

Í gegnum aldir hefur hugtakið fjölskylda verið umtalsefni fræðimanna. Erfitt hefur þó 

verið að finna eina sameiginlega skilgreiningu á hugtakinu. Ástæðan fyrir því er að 

hugtakið getur verið breytilegt eftir tíma og rúmi. Þegar einstaklingur hugsar um „hvað er 

fjölskylda?“ þá þarf að hafa í huga hver eru viðhorf einstaklingsins til fjölskyldunnar. 

Hugmyndafræðin á bak við hugtakið hefur slegið úr og í um hver félagslegu hlutverk 

hennar eru. Því má segja að til að skilgreina hugtakið þarf að skoða viðmið og gildi hvers 

menningarsvæðis hvers tíma (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Hér á eftir verður gert grein fyrir hugtakinu fjölskylda og hvað það er að vera foreldri 

og hlutverk þeirra. Árið 1997 gáfu Sameinuðu þjóðirnar út skilgreiningu á hugtakinu 

fjölskylda til að sameina þær fjölmörgu hugmyndir sem voru til um hugtakið fjölskylda. 

Hugtakið endurspeglar þó þann fjölbreytileika sem þróunin hefur haft á hugtakið (Tillman 

og Nam, 2008). 

2.1 Skilgreining á fjölskyldu 

Lýðfræðilegir og félagslegir þættir hafa í gegnum árin gagnrýnt fjölskyldueininguna þó svo 

að skilgreiningin á fjölskyldu sé mismunandi á milli hópa og samfélaga. Mest notaða 

skilgreiningin á fjölskyldu er oftast knúin áfram af ríkjandi sjónarmiðum almennings um 

hvaða kröfur hver og einn í fjölskyldunni eigi að uppfylla fyrir hvern annan og samfélagið, 

til dæmis efnahagslegan og tilfinningalegan stuðning, fjölgun mannsins og félagsmótun 

barna (Tillman og Nam, 2008). Allt fer þetta eftir félagslegum viðmiðum og gildum þeirra 

menningu sem fjölskyldan lýtur. Félagslegu viðmiðin og gildin eru þó misjöfn eftir 

menningu og er því ljóst að alhæfingar frá einni menningu geta í raun ekki verið gild í 

öðrum menningarheimum (Parker, 2004). Líta má á öll eftirfarandi dæmi þeirra margra 

hugmynda af fjölskyldueiningum á borð við hjón og börn þeirra, tvær systur sem búa 

saman, einstæða móður, samkynhneigt par, ógift par í sambúð, fráskilið par og aðrar 

félagslegar hópamyndanir (Tillman og Nam, 2008). 

Í viðurkenningu fyrir þeim fjölmörgu fjölskyldumynstrum sem finnast um allan heim 

gáfu Sameinuðu þjóðirnar árið 1997 út eftirfarandi leiðbeiningar til að hjálpa til við að 

skilgreina orðið fjölskylda (Tillman og Nam, 2008). Leyfum við því þeirra skilgreiningu að 

standa. Kjarnafjölskylda er því eitt af eftirfarandi gerðum fjölskyldna, hver um sig verður 

þó að samanstanda af fólki sem býr undir sama þaki: 
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1. Hjón án barna 

2. Hjón með eitt eða fleirri ógift börn 

3. Faðir með eitt eða fleiri ógift börn 

4. Móðir með eitt eða fleiri ógift börn 

Tveir einstaklingar sem eiga í ástarsambandi sem eru skráð í sambúð eru talin vera gift 

par samkvæmt þessari skilgreiningu. Kjarnafjölskyldan felur ekki í sér allar 

fjölskyldugerðir, sem sagt systkinum eða frændsystkinum sem búa saman eða ekkju sem 

býr með barni sínu og fjölskyldu þess (Tillman og Nam, 2008). 

Sigrún Júlíusdóttir (2001) bendir á að þegar talað er um hugtakið fjölskylda er ekki 

hægt að skilgreina hugtakið út frá stöðugu og skýru fyrirbæri heldur þarf að hafa í huga 

að hugtakið fjölskylda er síbreytilegt fyrirbæri og er stöðugt að þróast. Grundvallaratriðin 

hafa þó nokkurn veginn verið þau sömu í gegnum aldirnar. Hugtakið byggist á 

efnahagslegum, siðferðislegum og lagalegum skilningi, ást og umhyggja og styrkingu 

tilfinningabanda innan fjölskyldunnar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Meðlimir fjölskyldunnar 

deila saman heimili þar sem tómstundir og tilfinningar eru í sameiginlegri uppbyggingu 

og eru skuldbundin hvort öðru með gagnkvæmri virðingu og hollustu (Sigrún Júlíusdóttir, 

2001; Guðný Björk Eydal, 2005). 

2.2 Hvað er foreldri og hlutverk þeirra 

Foreldrahlutverkið er oft talið vera hvað mest krefjandi og streituvaldandi þáttaskil í lífi 

foreldra (Keizer og Schenk, 2012). Ekkert getur undirbúið einstaklinga fyrir að verða 

foreldri. Að vera foreldri reynir á þol , taugar, tilfinningar og jafnvel stundum geðheilsu. Í 

byrjun er ergelsi yfir hvernig á að skipta rétt um bleyju eða baða barnið rétt en áður en 

langt er um liðið þá uppgötvast að þetta voru mögulega minnstu áskoranirnar. Þegar 

foreldrar hafa loks náð tökum á einu þróunarstigi sem börn ganga í gegnum í lífinu, vaxa 

börnin og við tekur næsta stig og eru foreldrar jafnvel komnir á byrjunarstig aftur 

(Templar, 2008). Börn geta með tilveru sinni einni breytt svefni, næringu, vinnu og venjum 

foreldra þeirra. Börn geta breytt hverjir foreldrarnir voru áður og hvernig foreldrar 

skilgreindu sig. Róttækar breytingar geta myndast þegar barn fæðist. Börn treysta á fyrstu 

árum sínum alfarið á foreldra sína til þess að sinna þörfum sínum (Baumrind og 
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Thompson, 2002), því fylgir oft svefnlausar nætur og snemmbúnir morgnar. Foreldrar 

gætu þurft að segja upp vinnu ef vinnutímar eru óæskilegir eða jafnvel þurft að sækja um 

aukavinnu vegna kostnaðar sem fylgir því að eiga barn. Foreldrar sækja í samskipti við 

aðra foreldra og jafnvel missa tengslin við gamla vini sem eiga ekki börn (Bornstein, 2002). 

Foreldrar barna á aldrinum fimm til tólf ára takast á við áskoranir sem stafa af 

vitsmuna-, tilfininga- og félagsþroska barna (Bornstein, 2002). Börn koma inn í víðtækari 

félagslegri heim um fimm ára aldur og byrjar þá barn að upplifa hlutverk sitt og byrja að 

mynda ríkari tengslanet við aðra (Bornstein, 2002).Á aldrinum fimm til unglingsára koma 

miklar breytingar. Líkamlegur þroski, vitræn geta og nám, fjölbreytni og áhrif á tengslanet 

við aðra og ný tækifæri sem og kröfur. Þessar breytingar hafa óhjákvæmileg áhrif á gæði 

og nánd í samskiptum á milli foreldra og barna. Þetta tímabil í þroskaferli barna efla 

breytingar og við mörgum þeirra þurfa foreldrar að framlengja hlutverk sitt fyrir hönd 

barnsins og vera milliliður, þar á meðal við kennara, jafningja, vini og aðrar fjölskyldur 

(Bornstein, 2002). Umönnun og kennsla foreldra nær yfir allt lífskeið barna, foreldrar 

kenna börnum að labba, hegðun í skóla, félagshæfni, æfingarakstur, umönnun og kennsla 

hættir aldrei. En þessi erfiðis vinna er ekki vinningslaus. Allur kærleikurinn, faðmlögin, 

nálægðin, tengslamyndunin og þau forréttindi að fá að sjá börnin vaxa úr grasi og vera 

vitni af hvernig einstaklingi börnin munu þróast í sem foreldrarnir hjálpuðu þeim að verða 

(Templar, 2008). 

Foreldrar bera ábyrgð á umönun barna sinna. Börn þurfa að treysta á foreldra sína til 

þess að svara fyrir sig þegar börnin eru vanhæf til þess, vernda, hlúa og veita börnum 

öryggi. Það er réttur foreldra að umbuna eða refsa eftir eftirsóknarverðri hegðun. Börn 

læra þá af gjörðum foreldra sinna að ná góðum tökum á umhverfinu ef rétt til tekst. Rétt 

meðhöndlun á reglubundnum jákvæðum styrkingum kenna foreldrar börnum sínum að 

læra samningsviðræður, ná betri tökum á umhverfi sínu og stuðla að framtíðar sjálfstæði 

barnanna (Baumrind og Thompson, 2002). Þróun siðferðisleg eðlis og samskiptarhæfni er 

í höndum foreldra og er mikilvæg fyrir félagslegt umhverfi barnanna. Barn lærir af 

foreldrum sínum hvað sé siðferðislega rétt og rangt, að allir séu jafningjar og hvernig 

samskipti eru á milli jafningja. Foreldrar eru þeir allra fyrstu til að hefja og þróa 

félagsmótun barna, með því að hjálpa þeim að mennta sig, þjálfa og herma eftir þeim 

viðmiðum og gildum í þeim menningarheimi sem þau lúta. Sjónarmið barna móta skilning 

þeirra á viðleitni foreldra í félagsmótun, en sjónarmið barna er einnig myndaðaf áhrifum 
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sjónarmiða foreldra sinna sem byggist á menningarlegu samhengi og er sniðið fyrir 

hegðun fullorðinna. Fjölskyldan er fyrsta uppspretta siðferðislegs þroska. Réttlæti er 

byggt upp með því að foreldrar kenna börnum að hver og einn hefur rödd, að engin er 

betri en einhver annar og virða þarf skoðanir hvers og eins. Einnig sjá foreldrar um þá 

ábyrgð að skipta niður verkum og ábyrgðum til fjölskyldumeðlima og þurfa þá foreldrar 

að taka tillit til aldurs og hæfni barna en ekki eftir kyni þeirra. Foreldrar sem hjálpa 

börnum sínum að endurtaka aðgerðir sem eru siðferðislega réttar líkt og að koma fram 

við aðra eins og barn vill láta koma fram við sig, eru betri að sér félaglega og eru foreldrar 

að stuðla að því að börn þrói með sér siðferðislega næmni og skilning um tilfinningar, 

viðhorf og óskir annarra (Baumrind og Thompson, 2002). 

 

3 Kenningar  

Kenningar eru samansettar af hugtökum, skilgreiningum og tillögum sem geta á einn eða 

annan hátt útskýrt eða spáð um atburði eða aðstæður með því að skilgreina samhengi á 

milli þeirra breytna sem er horft til (Newman og Grauerholz, 2002). Kenningar hjálpa 

einstaklingum að skilja annað fólk, hjálpa til með að útskýra tiltekna hegðun einstaklinga, 

hjálpa fólki til þess að skilja og læra hvernig á að ala upp barn, hvernig er best að vinna 

með öðrum eða hjálpa að takast á við sársaukafullar upplifanir. Kenningar eru mikilvægar 

til að læra hvað það er sem fær fólk til að gera það sem það gerir og hvernig áhrif 

samfélags og annarra áhrifaþátta hafa áhrif á einstaklinginn í sínum athöfnum (Newman 

og Grauerholz, 2002). 

Hér framundan verður rætt um þær þrjár kenningar sem munu verða notaðar til að 

styðjast við rannsóknarspuningar ritgerðarinnar. Fyrst verður rætt um 

fjölskyldukenningar og hvaða þættir felast í þeim. Þar næst mun verða sagt frá 

félagsnámskenningum og verður einblínt á kenningu Bandura um herminám. Að lokum 

verður fjallað um vistfræðikenningu Bronfenbrenners um samspil einstaklinga og 

umhverfi þeirra og mannbreytileika í mannlegri þróun. 
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3.1 Fjölskyldukerfiskenning 

Á fimmta áratugnum þróuðust kerfiskenningar (e. system theory) og hófu fræðimenn á 

að efla samspil á milli verkfræðilegra-, stærðfræðilegra- og eðlisfræðilegra þátta (Nichols, 

2012). Fræðimenn trúðu því að kerfiskenningar byggðust upp á flóknum kerfum og að 

samband á milli þessara kerfa væri einungis hægt að skoða ef þau væru skoðuð saman í 

heild sinni heldur en að skoða hvern þátt fyrir sig sem byggðu upp kerfið í heild (Nichols, 

2012). Bertalanffy vildi meina með kenningu sinni almenn kerfiskenning (e. general 

systems theory) að hún byggðist á þátta samspili (Nichols, 2012).  

Samkvæmt Bowen er fjölskylda kerfi sem samspilar með öðrum kerfum eins og félags-, 

samskipta-, líffræðilegra- og menningarlegra kerfa. Taldi Bowen að ekki væri hægt að 

útskýra hegðun einstakings nema að horfa til allra þátta í kerfinu (Beckett og Taylor, 

2010). Fjölskyldukerfiskenning (e. family system theory) varpar ljósi á hvernig skilja eigi 

tilfinningaleg tengsl innan fjölskyldunnar og hvernig þau hafa áhrif á hvert annað. Áhrif 

kjarnafjölskyldunnar mun ávallt vera í lífi barns og fer það eftir hverjum og einum hvort 

hann stýri samskiptum sínum á heilbrigðan og siðferðislegan hátt eða ekki. Starfsemi 

fjölskyldunnar er talin vera heilbrigð ef meðlimir þeirra geta haldið tilfinningalegu 

jafnvægi á við aðskilnað frá samveru með hvort öðru og geta með viðeigandi hætti 

stjórnað tilfinningalegu lífi sínu með sæmd (Walsh og Harrigan, 2003). 

Ein áhrifaríkasta kenningin var þróuð í upphafi mið 8. áratugar af fræðimanninum 

Bowen sem lék mikilvægt hlutverk í hjónabands- og fjölskyldumeðferðum. Stigvaxandi 

þróun í hjónabands- og fjölskyldumeðferðum var sýn Bowen á hvernig hegðun innan 

fjölskyldunnar fluttist milli kynslóða, nefndi Bowen það útbreiðslu kynslóðaþróunnar ferli 

(e. Intergenerational transmission process). Rök Bowen voru þau að margar af þeim 

aðgerðum sem talið er að séu undir stjórn hvers einstaklings, að giftast eða ekki, að 

eignast börn eða ekki, eða jafnvel þunglyndi eða kvíði, eigi rætur sínar að rekja til lærðrar 

hegðunnar. Að mati Bowen speglast hegðun einstaklings af þeirri tengsla- og 

samskiptahæfni sem var lærð af foreldrum, sem lærðu af foreldrum sínum á undan þeim 

og að það hegðunarmynstur væri viðhaldið í gegnum kynslóðir og maka (Johnson, 2010). 

Fjölskyldumeðlimir sækjast eftir athygli hvors annars, samþykki og stuðningi, og bregðast 

við þörfum, væntingum og óþægindum. Þessi tengsl og viðbrögð gera það að verkum að 

fjölskyldumeðlimir eru háðir hvor öðrum. Breytingar á virkni eins fjölskyldumeðlims er að 

öllum líkindum komin frá gagnkvæmum breytingum annars meðlims fjölskyldunnar. 
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Fjölskyldumeðlimir eru mismunandi háðir hvor öðrum en þessi tenging er til staðar að 

einhverju leyti (Johnson, 2010). Helstu sérkenni kenningar Bowen er einna helst sú dýpt 

sem farið er í á mati heildar kerfisins umfram einkenni þeirra einstöku þátta sem gerir 

kerfið að heild, að einn meðlimur í fjölskyldunni getur haft áhrif á fjölskylduna alla. 

Kenningin varpar ljósi á það tilfinningalega ferli sem fer í gegnum kynslóðir og þær 

aðgreiningar einstaklinga innan fjölskyldunnar sem gefur fræðimönnum sýn á mörg 

sjónarhorn heildarinnar. Kenningin beinir athygli að því tilfinningalega samspili sem 

verður á milli meðferðaraðila og fjölskumeðlima og væntingar þeirra. Ferli meðferðar 

verður á einn eða annan hátt nýtt í raunhæfum tilgangi í eigin lífi meðferðaraðilans til að 

geta fengið sem bestu birtingamynd fjölskyldunnar (Brown, 1999). Brown gagnrýnir 

aðferðir Bowen´s þar sem meðferð Bowen´s leggur áherslur á að vera rökréttur og 

hlutlægur í tengslum við tilfinningalega ferlið en það dregur aftur á móti úr réttmæti 

meðferðarinnar (Brown, 1999). 

3.2 Félagsnámskenning 

Fjölmargar félagsnámskenningar (e. social learning theory) hafa komið uppá yfirborðið í 

gegnum árin. Áhrifamesta kenningin kom frá Albert Bandura sem lagði áherslu á 

herminám (e. simulation) (Jenvey, 2013). Barn sem klappar saman lófunum eftir að móðir 

þess gerði svo, barn sem slær jafningja sinn í skóla vegna þess að því hafði verið refsað 

þannig heima fyrir eða barnið sem klæðir sig í eins föt og jafningjar þess gera er allt 

birtingaform hermináms. Bandura færði rök fyrir því að frá barnæsku læra börn jákvæða- 

og neikvæða félagslega hegðun, annars vegar með því að líkja eftir hegðun og síðar að 

herma eftir mótaðri hegðun frá áhrifaríkum fyrirmyndum sem börn veittu athygli að í 

umhverfi sínu. Umhverfið hefur því áhrif á herminám barna þó svo að börn meti sjálf það 

sem þau eru að læra. Seinna tók Bandura hugmyndina um persónuleg áhrif með í 

kenninguna. Hugmynd hans var þá að ung börn þróa snemma sína eigin tilfinningu til þess 

að framkvæma ýmsar aðgerðir, auk þess að börn framkvæmi yfirleitt aðgerðir í þeirri trú 

að það muni leiða til verðlauna. Bandura taldi að börn gerðu aðeins aðgerðir vegna trúar 

þeirra á að fá verðlaun í staðin og hvort verðlaunin væru næginlega gefandi, burt séð frá 

því hvort barn væri meðvitað um að geta fyllilega gert aðgerðina eða ekki (Jenvey, 2013). 

Börn eignuðu sér þó ekki hegðun né breyttu hegðun sinni vegna væntingar um umbun 

heldur vegna þess að frá ungum aldri geta börn séð veitta umbun fyrir tilteknar hegðanir 
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og aðgerðir hjá öðrum í félagslega umhverfi sínu (Jenvey, 2013). Samkvæmt Bandura eru 

börn að vanda val sitt meir og meir og hverju þau herma erftir. Með því að fylgjast með 

öðrum sem taka þátt í fagurmælum, niðurbrotum og að taka ábyrgð á eigin gjörðum þróa 

börn persónulega staðla fyrir eigin hegðun, tilfinningum og eigin getu sem mun hjálpa 

þeim að ná árangri í lífinu. Foreldri sem hefur jákvæðar athugasemdir á við „ég er fegin 

að ég hélt áfram að vinna verkefnið þótt það hafi verið erfitt“ getur gefið kennslu um 

þrautseigju og seiglu (e. resilience) sem mun valda því að foreldri getur þá hvatt barn 

áfram með jákvæðum athugasemdum eins og „ég veit þú getur unnið heimanámið vel“. 

Barnið mun ná tökum á þessu hugafari og fer að byggja upp sjálfstraust og setja kröfur á 

sig. Brátt byrjar barnið að leita eftir jafningjum og öðrum fyrirmyndum sem bera sama 

hugafar. Áhrif rétt hugafars í garðs þroska barna leyfir þeim að öðlast sín eigin viðhorf, 

gildi og sannfæringu um sjálfan sig og leyfir þeim fara sína eigin leiðir að stjórna eigin námi 

og hegðun (Berk, 2007; Jenvey, 2013). 

Félagsnámskenningar hafa haft langvarandi áhrif á fjölskyldurannsóknir sem leggja 

áherslu á samskiptamynstur og fyrirmyndir barna. Foreldrar hafa mikil áhrif á 

hegðunarmynstur barna og er því mikilvægt að vera góð fyrirmynd og eiga í heilbrigðum 

samskiptum við börnin líkt og félagsnámskenningar leggja áherslur á. Þessar áherslur hafa 

verið mikið gagnrýndar. Richard Q. Bell gagnrýndi að fræðilegu áherslur kenningarinnar 

byggðust á áhrifum foreldranna á börnin sín og sýndi hann fram á að börn geta haft jafn 

mikil áhrif á foreldra sína eins og þau á þá (Hopkins, Barr, Michel og Rochat, 2005). Einnig 

hefur verið gagnrýnt rannsóknaraðferðir Bandura fyrir erfiðleika sem aðrir rannsakendur 

þurftu að takast á við notkun kenningarinnar með að meta trú á eigin getu, líkurnar á 

hegðun sem ætti að leiða að sérstökum niðurstöðum og virði niðurstaðna. Bandura fékk 

líka gagnrýni vegna skorts á styrkingu til hegðunar. Atferlisfræðingurinn Catania (2007) 

gagnrýndi kenningu Bandura einna helst vegna þess hve óskýrt orskakasamhengi 

hegðunar og viðurkenningar var, með öðrum orðum að tíðni hegðunar jókst ekki við 

styrkingar vegna þess að það var ekkert samband á milli þeirra í byrjun (Catania, 2007). 

3.3 Vistfræðikenning Bronfenbrenners 

Bronfenbrenner var frumkvöðull í að rannsaka hegðun barna í sínu náttúrlega umhverfi, 

með fjölskyldu, í skóla, með jafnöldrum og í samfélaginu. Hugmyndir hans um mannlega 

þróun var að viðhafa árangursríkt starf með börnum. Hápunktur rannsókna hans var að 
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leggja áherslu á mátt mannlegra samskipta til að knýja börn áfram á leiðir til vankvæða 

eða jákvæðra niðurstaðna í lífinu (Brendtro, 2006). Vistfræðikenningin (e. Ecological 

system theory) er ein skýrasta birtingamynd mannlegrar þróunar. Kenningin byggist á 

hugtökum og tilgátum sem eiga rætur að rekja til líffræði, hegðunar, félagsvísinda, 

hagfræði og sagnfræði. Allir þessir þættir hafa ríkjandi áherslu á skilyrði og mótun 

mannlegrar þróunar í gegnum lífsstefnuna (Bronfenbrenner, 1995). Mikilvægi verks 

Bronfenbrenners er fyrst og fremst sú athygli sem beint var að margbreytileika í 

mannlegri þróun. Kenning Bronfenbrenners telur að umhverfið hafi áhrif á þroskaferli 

barnsins og að heimur barnins samanstandi af fjórum sviðum samskipta: microsvið, 

mesosvið, exosvið og macrosvið. Hann betrumbætti síðar kenningu sína og bætti við 

fimmta þættinum chronokerfi (e. chronsystem) sem segir til um tímamótsviðburði 

(Darling, 2007). Microsvið (e. microsystem) er innsti hringur barnsins sem samanstendur 

af starfsemi og gagnkvæmum samskiptum í nánasta umhverfi barnsins. Eitt af nánustu 

samskiptum sem barn tekur þátt í er við foreldra sína, foreldrar hafa áhrif á hegðun og 

eiginleika barna en börn hafa einnig áhrif á foreldra sína. Börn sem eru vingjarnleg og 

gaumgæfin eru líklegri til þess að kalla fram jákvæð viðbrögð hjá foreldrum sínum en aftur 

á móti ef börn eru óvingjarnleg og gaumlaus getur það kallað á neikvæð viðbrögð foreldra 

líkt og straff eða refsingar. Mesosvið (e. mesosystem) myndar tengslamyndun við 

microsviðið. Á mesosviði eru áhrifaþættir sem spila með innsta hring. Námsframvinda er 

einn þeirra þátta sem tengist í innsta hring. Námsframvinda barna veltur ekki einungis á 

vinnu þeirra í skólastofunni heldur einnig þátttaka foreldranna í skólanum og hvernig 

viðhorf til náms er heima fyrir. Exosvið (e. exosystem) er byggt upp af félagslegu umhverfi 

og hefur áhrif á reynslu barna í nánasta umhverfi þeirra. Börn verða fyrir áhrifum 

tengslamyndunar foreldra sinna sem geta verið vinir eða fjölskyldumeðlimir. Rannsóknir 

hafa staðfest að þeir foreldrar sem hafa veika tengslamyndun við börnin sín hefur 

neikvæð áhrif á þroska barna þeirra. Macrosvið (e. macrosystem) samanstendur af 

menningarlegum gildum, lögum, siðum og umhverfi. Á þessu sviði tengist macrosvið við 

innsta hringinn, það er að segja umhverfið hjá barninu. Í þeim löndum sem hafa ríkar 

áherslur um umönnun barna er líklegra að börn í þeim löndum upplifi jákvæðri og 

hagstæðari reynslu í lífinu (Berk, 2007)  

Bronfenbrenner kortlagiði hring áhrifa sem hann taldi að umlykti hvert barn fyrir sig. 

Öflugasti hringurinn er sá sem hefur mestu áhrif á börnin, fjölskyldan, skólinn og 
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jafningjar. Sum börn eru virkari í samfélaginu en önnur, trú og æskulýðsfélög, og hafa þeir 

þættir meira áhrif, menningalega, efnahagslega og pólitísk. Hegðun barns endurspeglar 

gjörðir þess í innri hring áhrifa. Til að geta öðlast nákvæmari skilning á barni þarf að horfa 

til fjölskyldunnar, skólans, jafnaldra og umhverfis hvers barns fyrir sig. Þessir mismunandi 

áhrifaþættir í heimi barna hafa einnig áhrif á hvern annan. Til að geta veitt börnum 

jákvæðan stuðning og styrkingu þarf þessi innsti hringur að vinna í sátt. Ef samvinna er 

stöpul, annar áhrifaþátturinn grefur undan öðrum áhrifaþætti, getur það leitt til 

vanlíðunar hjá börnum. Hegðun er ekki einangruð athöfn heldur gagnkvæm samskipti við 

aðra í lífinu. Í innsta hring hefur hver einstakur þáttur áhrif á annan, foreldrar hafa áhrif á 

börn og börn hafar áhrif á foreldra. Þegar börn byrja í grunnskóla hafa börnin áhrif á 

kennara og jafningja sína og öfugt (Brendtro, 2006). 

Vistfræði bernsku stendur ekki í föstu formi heldur breytist með tímanum. Með 

árunum þroskast börn og standa þau þá frammi fyrir nýjum áskorunum. Fyrirsjáanlegir 

áfangar sem munu hafa áhrif á þroska barna, eins og að byrja í skóla, en margar þroska 

áskoranir geta myndast af handhófi við óundirbúna viðburði í lífinu. Þær áskoranir sem 

myndast við óundirbúna viðburði geta valdið álagi og kvíða hjá börnum. Skilnaður foreldra 

flokkast undir óundirbúin viðburð í lífi barna og hefur hann því ósjálfrátt áhrif á þroska 

barnsins (Brendtro, 2006). 

Næsti kafli mun gera grein fyrir því hvað skilnaður er og fjalla um tölfræðilegar 

upplýsingar um skilnaði á Íslandi, Bandaríkjunum og í Evrópulöndum, einnig verður farið 

yfir lagaleg réttindi barna.
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4 Skilnaður 

Hjónaskilnaður eða skilnaður sambýlispara er mun algengari í dag en áður (Gottman, 2014). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að skortur á fjármagni eftir skilnað getur haft mikil áhrif á upplifun 

barna á andlegu, líkamlegu og félagslegu álagi (Tsaoussi, 2007). Rannsóknir hafa einnig fundið 

tengingu á fjarveru þess foreldris sem flytur út og þeim afleiðingum sem börn geta lent í eins 

og fátækt, unglingaafbrot, vímuefnanotkun og ofbeldi gegn börnum (Tsaoussi, 2007). Í 

rannsókn sem kannað var um afleiðingar áfalla í lífi barna kom í ljós að áfall á borð við skilnað 

var tölfræðileg marktæk tenging við vímuefnanotkun og hegðunarbreytingar (Low, Dugas, 

O´Loughlin, Rodriguez, Contreras, Chaiton og O´Loughlin, 2012). Hjúskapaslit er að öllum 

jafnaði afleiðing af því tímabili sem einstaklingar hafa átt í átökum eða að gagnkvæmur vilji sé 

að slíta sambúð. Við skilnað getur fylgt streituvaldandi aðstæður fyrir bæði börn og foreldra. 

Aukin spenna sem getur myndast milli barna og foreldra í kjölfar skilnaðar getur haft áhrif á 

andlega-, líkamlega- og félagslega líðan beggja (Amato, 2000). 

Skilnuðum hefur fjölgað ört í flestum Evrópulöndum síðan 1960 (Amato, 2014). Almennar 

áhyggjur af afleiðingum sem geta átt sér stað fyrir fullorðna og börn hafa vakið mikla athygli í 

vísindagreinum. Flestar rannsóknir um skilnaði vísa til þess að bæði börn og fullorðnir geta 

upplifað meiri andleg og líkamleg heilsufarsvandamál heldur en þeir sem hafa ekki gengið í 

gegnum skilnað (Amato, 2014). 

Í þessum kafla verður skilgreint hugtakið skilnaður og verður fjallað um tölfræðilegar 

upplýsingar um skilnaði á Íslandi og Evrópulöndum og hver lagalegur réttur barna er þegar 

skilnaður á sér stað. 

4.1 Skilgreining á skilnaði 

Skilnaður getur verið skilgreindur á marga vegu. Skilnaður getur verið í formi tímabundins 

aðskilnaðar en þá að átt er við að annar einstaklingurinn flytur oftar en ekki út af heimilinu 

(Benokraitis, 2009). Ef báðir eða annar aðili hjónabandsins sjá sig ekki fært um að geta búið 

lengur saman er hægt að óska eftir skilnað á borð og sæng. Áður en sótt er um skilnað að borð 

og sæng þarf að leita til trúfélags, sýslumanns eða dómara um sættir, einnig þurfa 

hjón/samvistarmakar að vera búin að gera skriflegan fjárslitasamning sín á milli áður en 

skilnaður að borð og sæng er veittur (Hjúskapalög nr. 31/1993). Ef báðir aðilar eru sammála 

um skilnað er hægt að sækja um skilnað strax (Hjúskapalög nr. 31/1993). Aftur á móti ef annar 

aðili sækist einungis eftir skilnaði verður að leita til dómstóla (Hjúskapalög nr.31/1993). Við 
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skilnað geta einstaklingar upplifað erfiðar tilfinningar og jafnvel sársauka. Skilnaður getur haft 

lagalegar, fjárhagslegar og andlegar afleiðingar. Ef barn hefur fæðst í fjölskylduna geta 

myndast forræðisdeilur sem getur gert skilnaðinn enn viðkvæmari og erfiðari (Braver, 2006). 

Þegar hjón sækja um skilnað þarf að vera samkomulag um forsjá og umgengni barnsins. Hjón 

sem geta ekki komið sér saman um umgengni barna þurfa að sækja eftir hjálp frá sýslumanni 

eða dómara til að ákveða hvað sé barninu fyrir bestu. Hvort sem um er að ræða fullt forræði 

eða sameiginlegt forræði á milli foreldra þarf einnig að ákveða hvort heimili foreldranna verði 

lögheimili barnsins og hvort foreldrið greiði meðlag með barninu (Hjúskapalög nr. 31/1993). 

Forræðisdeilur koma þó ekki í veg fyrir að skilnaður eigi sér stað, en geta þær deilur orðið 

tilfinninga meiri og viðkvæmt mál þar sem börn eiga í hlut. Mikilvægt er fyrir bæði foreldra og 

börn að ná að vinna úr tilfinningum sínum og fá að aðlagast breytingunum sem skilnaður 

veldur (Braver, 2006). 

Ekki eru öll hjónabönd eins og því eru ekki allir skilnaðir slæmir, þó svo að foreldrar og 

börn upplifi neikvæðar tilfinningar gagnvart skilnaði þá eru margir hverjir sem ná að vinna úr 

erfiðleikum sínum og tilbúnir að halda áfram með jákvæðu hugarfari (Simon og Marcussen, 

1999). 

4.2 Tölfræðilegar upplýsingar um skilnaði 

Tíðni hjónaskilnaða gefur til kynna að þau hjónabönd sem enda í skilnaði hafa verið að aukast 

með árunum. Árið 2011 voru um 2,1 milljónir hjónavígslna í Evrópu og um 986 þúsund þeirra 

enduðu í skilnaði (Eurostat, 2016). Niðurstöður í nýjustu rannsóknum frá Eurostat (2016) 

benda á að á árinu 2011 var skilnaðartíðnin tæplega 50% og var áætlað að 4,2 af hverjum 1.000 

einstaklingum myndu ganga í hjónaband og 2,0 af hverjum 1.000 einstaklingum myndu ganga 

í gegnum skilnað. Frá 1965 til 2011 hefur tíðni hjónavígslna fækkað um 54% á meðan tíðni 

skilnaðar hækkaði um 40%. Fækkun hjónavígslna fór frá því að vera 7,8 af hverjum 1.000 

einstaklingum niður í 4,2 af hverjum 1.000 einstaklingum og fjölgun skilnaðar fóru úr 0,8 af 

hverjum 1.000 einstaklingum upp í 2,0 af hverjum 1.000 einstaklingum. Skal þó benda á að ein 

af ástæðum fjölgunnar á skilnuðum getur verið vegna þess að á þessu tímabili var skilnaður 

lögleiddur í sumum Evrópulöndum (Eurostat, 2016). Árið 2014 var skilnaðartíðni lægst í Írlandi 

eða 0,6 af hverjum 1.000 einstaklingum og Danmörk hæðst með 3,4 af hverjum 1.000 

einstaklingum (Eurostat, 2016). 
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Ísland var ekki frábrugðið Evrópulöndunum og var áætlað árið 1960 að 7,5 af hverjum 

1.000 einstaklingum myndu ganga í hjónaband en hjónavígslum hefur fækkað um 61% frá 

1960 til 2011 eða niður í 4,6 af hverjum 1.000 einstaklingum. Tíðni skilnaðar fór einnig 

hækkandi með árunum og var áætlað árið 1960 að 0,7 af hverjum 1.000 einstaklingum myndu 

ganga í gegnum skilnað en árið 2011 var 43% aukning í skilnuðum og var þá áætlað að 1,6 af 

hverjum 1.000 einstaklingum myndu skilja. Niðurstöður Eurostat (2016) sýna að á tímabilinu 

1960 til 2011 hefur tíðni skilnaðar aukist verulega á Íslandi. Árið 1960 voru 9,3% þeirra 

hjónavígslna það ár sem enduðu í skilnaði en í gegnum árin hefur mikil aukning verið á 

skilnuðum og árið 2011 eru 34% þeirra hjónabanda það ár sem enduðu í skilnaði (Eurostat, 

2016). 

4.3 Lagaleg staða barna 

Miklar áherslur eru lagðar á rétt barna. Meginreglan er sú að börn eiga rétt á að taka þátt í 

umræðum og ákvörðum um málefni sem hafa áhrif á daglegt líf þeirra með tilliti til aldurs og 

þroska barna. Þessar reglur eru bundnar í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

og hefur verið rótgróin grundvallarregla í stefnum barna (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 18/1992). Í samræmi við sáttmála Sameinuðu þjóðanna eru lög eins og 

Children Act (1989) og Family Law (1996). Children Act má líkja við íslensk lög um 

félagsþjónustu, barnalög og barnaverndarlög og segir þar að sveitastjórn beri meðábyrgð með 

foreldrum á velferð barna með úrræðum og stuðningi (Children Act 1989). Family Law kveða 

á um skilnað og aðskilnað, sáttamiðlanir og málsmeðferðir í fjölskyldumálum (Family Law Act 

1996). Þessi lög segja til um ákvæði barna til þess að tjá óskir sínar og tilfinningar um 

fyrirkomulag umönnun þeirra (Barnalög nr. 76/2003; Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 18/1992), fá tillit frá dómstólum og geta fengið sinn eigin lögfræðing eða 

umsjónarmann sem sinnir einungis hag þeirra. Með barnsins rétt í huga þá hafa þau mál sem 

fara fyrir rétt ekki verið að virða fyllilega rétt barna þegar það kemur að skilnaði og deilum 

foreldra. Börn í þessu samhengi er veittur takmarkaður möguleiki til þess að tjá skoðanir sínar 

og þess þá síður um tímasetningu dómsmálsins. Ef á heildina er litið er mikil óvissa hvort fylgja 

eigi eftir þessum reglum um óskir og tilfinningar barna og hvort taka eigi tillit til skoðanna 

þeirra þegar við kemur deilum og skilnaði foreldra (Neale, 2002). 

Í 1.gr barnalaga nr. 76/2003 stendur að hvert barn á rétt á að lifa góðu lífi, börn hafa rétt 

til þess að geta alist upp án þess að misnotkun af eitthverju tagi eigi sér stað og eiga að njóta 
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umönnunnar og verndar. Börn hafa rétt til að þroskast og skal hagur barns alltaf vera í forgang 

þegar það kemur að málefnum sem snerta þau. Samkvæmt 2.gr fyrrgreindra laga ber móður 

skylda að feðra barn sitt ef foreldrar eru í sambúð eða að barnið hafi komið undir við sambúð 

(Barnalög nr. 76/2003). Burt sé frá feðrun barns er það réttur barns að fá að þekkja og fá að 

kynnast báðum foreldrum sínum nema það brjóti gegn hagsmunum þess (Barnalög nr. 

76/2003; Barnaverndarlög nr. 80/2002). Umönnun og uppeldi er að mestu í höndum foreldra 

og eiga börn rétt á að geta treyst foreldrum sýnum til þess að gefa þeim stuðning og fræðslu 

með tilliti til aldurs og þroska (Samningur Sameinuðu þjóðanna nr. 18/1992; Barnaverndarlög 

nr. 80/2002). 

5 Áhrif skilnaðar foreldra á börn 

Skilnaður foreldra hefur verið vinsælt viðfangsefni fræðimanna í fjölda ár, til að rannsaka hver 

áhrifavaldur ýmissa hegðunar- og tilfinningalegra kvilla hjá börnum er (Kelly og Emery, 2003). 

Skilnaður hefur áhrif á líf barna og þær breytingar sem verða eru að mestu ábyrgar fyrir þeim 

áhrifum sem verða í tengslum við aðskilnað foreldra (Potter, 2010). Við skilnað foreldra 

breytast heimilis aðstæður bæði fyrir foreldri og börn (Kelly, 2007). Óljóst er hvort viðbrögð 

barna séu vægari á vissu aldursskeiði en viðbrögðin eru þó bundin aðstæðum skilnaðar með 

samhliða þroskastigi barna (Benedikt Jóhannsson, 2004). Skilnaður foreldra getur því haft 

veruleg áhrif á börn tilfinningalega. Börn geta orðið fyrir umtalsverðu áfalli og upplifað sorg og 

missi (Teyber, 1992). Líf barns getur orðið fyrir talverðu raski sem getur valdi tilfinningalegu 

ójafnvægi sem getur verið valdur af því að barn upplifi ekki öryggi. Við tilfinningalegt ójafnvægi 

hjá börnum getur einnig komið fram erfiðleikar félagslega, námslega, líkamlega og andlega 

(Cockett og Tripp, 1994). Rannsóknir hafa sýnt að vaxandi tíðni gilda í þunglyndi, kvíða, 

árásagirni, námserfiðleikum, jafningja vanda, lélega tengslamyndun og lágt sjálfsmat verði við 

skilnað foreldra. Má draga þá ályktun að þessir þættir varpa ljósi á hversu mikið skilnaður getur 

haft á börn (Sturge-Apple, Skibo og Davies, 2012). 

Í þessum kafla verður farið yfir hvernig skilnaður foreldra getur haft áhrif á börn félagslega, 

líkamlega og andlega. Rannsóknir sem hafa verið gerðar á þeim rótæku breytingum sem börn 

ganga í gegnum við skilnað foreldra verða hafðar til stuðnings. 
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5.1 Andlega áhrif sem skilnaður foreldra geta haft á börn 

Viðbrögð barna við skilnað getur brotist út í ýmsum myndum og er það einna helst sorg og 

dapurleiki sem börn upplifa. Sorgin og dapurleikinn við hið áður þekkta fjölskyldumynstur og 

umhverfi sem barnið þekkti fyrir skilnað. Barnið hefur misst annað foreldrið af heimilinu og 

jafnvel hefur verið skert á umgegngisrétt þess foreldris og því hætta á tengslarofnun (Harvey 

og Fine, 2011). Mikil umrót verður í lífi barnsins sem getur valdið öryggisleysi hjá barninu og 

valdið kvíða og áhyggjum. Þá einna helst ef ekkert er útskrýrt fyrir barninu hvernig málin 

standa og hvert framhaldið sé (Clarke-Stewart og Brentano, 2006). Mikill kvíði getur skapast 

við þá óvissu að vita ekki hvað verður um þau sjálf og enn fremur hvort hitt foreldri yfirgefi sig 

líka (Benedikt Jóhannsson, 2004). Þessar afleiðingar geta haft það í för að barnið dragi sig í hlé 

og jafnvel leyni tilfinningum sínum fyrir öðrum (Doka, 2014). Mikil reiði og vanmáttur getur 

þróast í börnum við skilnað. Börn kenna oft foreldrum um þessar stórvægulegu breytingar í lífi 

þeirra sem valda miklum óþægindum fyrir þeim. Þau óþægindi sem börn geta orðið fyrir getur 

einnig þróast út í þunglyndi og ofbeldishegðun, þar sem börn hafa ekki alltaf vitsmunalegan 

þroska til þess að takast á við þær tilfinningar sem þau finna og getur því valdið áhyggjum og 

hræðslu um tengsl sín við foreldra (Benedikt Jóhannsson, 2004). Vélez, Wolchik, Tein og 

Sandler (2011) sýndu fram á í niðurstöðum rannsóknar sinnar um afleiðingar skilnaðar hjá 

börnum 9-12 ára að heilbrigt og náið samband við foreldra hefur jákvæð áhrif á viðbrögð 

barnanna við skilnað. Niðurstöður sýndu að þau börn sem geta reitt sig á foreldra sína sem 

bera skilning og jákvæða styrkingu til þeirra gefi börnum meiri styrk til að takast á við 

tilfinningar sínar og aðstæður. Eftirfylgni var gerð tvisvar sinnum eftir rannsóknina og sýndu 

niðurstöður eftirfylgninnar að eftir sex mánuði að náið samband foreldra og barna bætti 

verulega úr hæfni barna til að takast á við kvíða tengdar aðstæður. Sex árum seinna var gerð 

seinni eftirfylgnin og sýndi hún að hæfni barnanna hafði betrumbæst enn meir (Vélez, 

Wolchik, Tein og Sandler, 2011). 

Börn skynja þegar foreldrar þeirra eru særðir og reiðir en ekki má gleyma að börnin eru 

líka sárt og reið. Þó börn beri ekki allan skilning á því sem er að gerast í kringum sig þá verða 

þau fyrir áhrifum foreldra sinna sem foreldrarnir eru að upplifa. Skilnaður við annað foreldrið 

er sársaukafullt fyrir börn og geta börn þá upplifað öryggisleysi. Börn þurfa ást, umhyggju, 

stöðuleika, skilning, þolinmæði og mest af öllu þörfina við að börnin skipta máli. Þegar 

foreldrar eiga í deilum um börnin sjálf er hætta á því að foreldrar séu að senda börnunum þau 

röngu skilaboð að það skiptir meira máli að vinna deiluna heldur en þeirra eigin líf. 
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Félagsnámskenningar fara orðum um að börn læra þá hegðun sem foreldrar kenna þeim , 

meðvitað eða ómeðvitað (Beckett og Taylor, 2010). Foreldrar geta því sent þau skilaboð til 

barna að það sé mikilvægara að vinna heldur en ást. Ósáttir foreldrar sem nota börn sem 

boðbera getur haft neikvæð áhrif á börn, þá sérstaklega ef um vanvirðingu gagnvart öðru 

foreldrinu er að ræða. Börn geta lent á milli í deilum foreldra sinna og sem getur haft þá 

afleiðingu að þær neikvæðu tilfinningar sem foreldrar bera til hvors annars bitni á börnunum 

(Benedikt Jóhannsson, 2004; Austin, Fieldstone og Pruett, 2013; Fidler og Bala, 2010). 

Foreldrar geta átt þá tilhneigingu í reiði sinni að ásaka annað foreldrið um vanhæfni og geta 

notað þær ásakanir í að snúa börnum gegn öðru foreldrinu jafnvel þó ásakanir eru sannar eða 

ekki. Börn geta orðið fyrir þeim afleiðingum að mynda hatur gagnvart því foreldri eða enn 

verra misst tengsl við foreldrið sem getur haft langtíma áhrif á líf barna (Fidler og Bala, 2010). 

Potter (2010) gerði rannsókn um hvort skilnaður foreldra hafi áhrif á andlega vellíðan 

barna. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að skilnaður hefur neikvæð áhrif á börn og dregur 

verulega úr vellíðan barna. Rannsóknin var gerð yfir eina önn í grunnskóla og sýndu 

niðurstöður rannsóknarinnar að vellíðan barna minnkaði með tímanum sem leið á önnina. 

Börn sem gengu í gegnum skilnað foreldra sinna liðu mun verr heldur en öðrum börnum. 

Sýndu niðurstöður að þau börn sem upplifðu skilnað foreldra sinna voru minna hamingjusöm 

en önnur börn og að vellíðan þeirra fór minnkandi eftir að skilnaður var yfir staðinn (Potter, 

2010). Einnig gerði Lee (2001) rannsókn á börnum sem urðu fyrir andlegum og hegðunar 

breytingum eftir skilnað foreldra sinna. Sýndi rannsóknin að þau börn sem upplifa hafa skilnað 

foreldra sinna, einnig vegna upplifun af hjúskaparofbeldi, upplifðu neikvæðar tilfinningar af 

sorg, reiði og ótta. Börn sem komu af heimilum ofbeldis fundu þó fyrir hærri tíðni neikvæðra 

tilfinninga heldur en þau börn sem komu ekki af heimilum ofbeldis. Börn af báðum heimilum 

fundu fyrir talsverði togstreitu þegar það kom að hollustu árekstrum við foreldra og áttu erfitt 

með að velja á milli þeirra (Lee, 2001) Vert er að nefna að ekki eru allir skilnaðir slæmir og eru 

mörg börn sem upplifa missir og sorg við skilnað foreldra sinna sem tókust á við áfallið og 

dafna vel eftir skilnaðinn (Harvey og Fine, 2011). 

5.2 Líkamlega áhrif sem skilnaður foreldra geta haft á börn 

Breytingar geta valdið margvíslegum tilfinningum hjá barni. Þær helstu tilfinningar sem barn 

upplifir eru sorg, reiði og depurð (Benedikt Jóhannsson, 2004). Óstöðuleiki og rótleysi geta 

valdið kvíða hjá barni, kvíðinn getur þróast í þunglyndi ef ekki er farið með rétta meðhöndlun. 
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Þunglyndi er ekki tegund af tilfinningum heldur vörn gegn tilfinningum. Þunglyndi er 

varnarbúnaður einstaklinga fyrir tilfinningum og getur haldið einstaklingi dofnum til að bæla 

niður slæmu tilfinningarnar og skynjanir. Þetta er viss varnarleið til að lifa af (Janov, 2013). 

Áhrif þunglyndis geta orðið veruleg á líkama barns. Til að mynda getur barn fundið fyrir doða, 

lömun, krónískum sársauka, einbeitingarleysi og átt í erfiðleikum með öndun (Janov, 2013). 

Langvarandi streita og kvíði geta valdið skaðlegum áhrifum á barn. Við langvarandi streitu 

ná streituhormónarnir hámarki sem gerir það að verkum að aðrar lífeðlisfræðilegar breytingar 

fara í gang. Hækkun blóðþrýstings og hraður hjartsláttur er eitt af afleiðingum langvarandi 

streitu (Janov, 2013). Mikil streita getur valdið röskun á heilastarfsemi, efnaskiptum og 

líffærum á viðkvæmu þroskatímabili barna. Slík röskun getur leitt til breytingar á líffærum og 

lífeðlisfræðilegri óreglu sem eru byrjenda einkenni í náms- og hegðunarerfiðleikum, þar að 

auki má rekja rætur langvarandi streitueinkenna líkamlegra sjúkdóma. Cortisol er ein tegund 

streitu hormóna, ef of mikið magn cortisol verður í langvarandi tíma í líkamanum getur það 

leitt til slits í líffærakerfinu, þar á meðal heilans (Shonkoff, Garner, Siegel, Dobbins, Earls, 

McGuinn, Pascoe og Wood, 2012). 

Í rannsókn sem gerð var í kínverskum grunnskóla á nemendum sem voru 7-17 ára var 

kannað hvort vissir áhrifaþættir tengdust þunglyndis einkennum hjá nemendum og hvort 

tenging væri á milli námserfiðleika og þunglyndis. Nemendur sem voru í áhættuhóp fyrir 

þunglyndi voru 23,9% af þeim 10.357 nemendum sem tóku þátt. Þeir nemendur sem áttu 

fráskilda foreldra voru í áhættuhóp fyrir þunglyndi og voru þunglyndis einkenni þeirra mun 

tíðari og algengari sem og námserfiðleikar heldur en hjá þeim sem voru ekki í áhættuhóp 

(Wang, Feng, Yang, Yang, Dai, Zhao, Hu, Zhang, Liu, Guang og Xia, 2016). 

5.3 Félagsleg áhrif sem skilnaður foreldra geta haft á börn 

Á fyrstu árum í grunnskóla hafa börn lært að geta haldið uppi samræðum við jafningja sína. 

Val á vinum byggist á persónuleika og sameiginlegum áhugamálum. Myndun vináttu er oftar 

en ekki auðveld fyrir börn jafnvel þó þau skipti oft um vini. Börn á grunnskóla aldri hafa orðið 

þroskann og getuna til þess að stjórna eigin tilfinningum og byrja að hugsa um hvernig persóna 

þau eru og jafnvel vilja vera í framtíðinni. Hæfni barna til að geta sett sig í spor annarra og sýnt 

samúð eykst enn meira með árunum þó þau skilji ekki alltaf þarfir einstaklingsins (Meggitt, 

2007). Félagleghæfni barna er lærð hegðun þó einna helst af foreldrum. Mikilvægi þess að 
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kenna börnum góða félagslega hæfni getur haft mikið vægi í framtíð barnanna (Michelson, 

Sugai, Wood og Kazdin, 2013). 

Samskiptahæfni barna gegnir mikilvægu hlutverki í félagslegum, menningarlegum og 

efnahagslegum þáttum. Börn sem skortir viðeigandi félagshæfni geta upplifað félagslega 

einangrun, höfnun og getur dregið úr hamingju barna. Félagsleg hæfni er mjög mikilvæg bæði 

í núverandi stöðu barna sem og framtíðar þróun barna. Félagsleg færni er ekki einungis 

mikilvæg í samskiptum við jafningja heldur einnig til að geta leyft börnum að tileinka sér 

félagsleg hlutverk og venjur. Góð félagsleg færni getur veitt börnum mikla ánægju bæði til 

skammstíma og til lengri tíma litið (Michelson, Sugai, Wood og Kazdin, 2013). 

Skilnaður getur orðið þess valdur að börn verði fyrir þeim áhrifum að heimilistekjur 

minnki, flutningar og/eða breyttar heimilis aðstæður og missa tengsl við það foreldri sem 

flytur burt af heimilinu. Verðandi fyrir þessum áhrifum getur leitt til félagslegs og efnahagslegs 

taps fyrir börn. Skilnaður varpar fram breytingum sem teljast tengd við félagslega streitu barna 

vegna þess að það verða breytingar á fjölskyldumynstri (Moxnes, 2003). Félagslegur 

stuðningur frá fullorðnum utan fjölskyldunnar og hjá vinum barnanna geta tengst vissri 

aðlögun barna eftir skilnað. Athygli og hlýja frá kennurum getur verið mikilvægur þáttur í 

aðlögun barna eftir skilnað til að geta upplifað jákvæða reynslu í skóla og getur þjónað börnum 

sem ákveðin varnarháttur gegn streituvaldandi aðstæðum (Chen og George, 2005). 

Rannsóknir Rodgers og Rose (2002) benda til þess að þó að foreldrar spili mikilvægt hlutverk í 

velferð barna eftir skilnað þá eru vinir, skóli og umhverfi einnig mikilvægir þættir til þess að 

hjálpa börnum til að þróa hæfni til þess að verða afkastamiklir og heilbrigðir einstaklingar í 

framtíðinni. Jamframt er stuðningur stórfjölskyldunnar og kirkju gagnlegir til þess að byggja 

upp öryggisnet fyrir börn og fjölskyldu þeirra (Rodgers og Rose, 2002). 

5.3.1 Vinir 

Viðurkenning jafningja og vinsældir virðast gegna mikivægu hlutverki í félagsmótun barna 

(O´Rourke og Worzbyt, 2013). Félagsleg færni veitir börnum þann hæfileika að geta gefið og 

tekið við jákvæðri félagslegri umbun, sem leiðir til aukinnar samfélagslegrar þátttöku og búa 

við frekari jákvæð samskipti (Michelson, Sugai, Wood og Kazdin, 2013). Börn sem eru að takast 

á við skilnað foreldra sinna reyna að leita af leiðum til þess að líða betur og reyna að stjórna 

þeim breytingum sem börn geta orðið fyrir eftir bestu getu. Þær raskanir sem börn geta orðið 

fyrir persónulega og umhverfislega ógna tilfinningalegum stöðuleika sem börn búa við og 
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hæfni þeirra til að takast á við breytingar. Vinir og jafningjar verða sífellt mikilvægari 

stuðningsnet barna eftir þvi sem þau verða minni háð foreldrum. Börn verða háðari vinum og 

jafningjum eftir því sem þau eldast og sækjast eftir hjálp, hollustu og gagnkvæmum 

hagsmunum í þeim hópum (O´Rourke og Worzbyt, 2013). 

Bokhorst, Summter og Westenberg (2010) sýndu fram á í rannsókn sinni um félagslegan 

stuðning, foreldra, vina, skólafélaga og kennara að börn á yngri árum í grunnskóla ,mátu vini 

og foreldra sem jafn gilda fyrir félagslegan stuðning. Niðurstöður sýndu að aldurmunur var á 

milli félagslegs stuðnings hópanna. Foreldrar og vinir mældust jafnir sem stuðnings hópar hjá 

börnum 9-15 ára, en 16-18 ára voru vinir orðnir sterkari stuðnings hópurinn (Bokhorst, 

Summter og Westenberg, 2010). Börn sem nota einangrun sem varnarhátt við að takast á við 

skilnað geta átt í hættu við að einangra sig félagslega og upplifað einmannaleika. 

Félagsleghæfni er því mikilvæg hæfni til að ná tökum á fyrir börn þar sem því fylgir viss 

hamingja (Michelson, Sugai, Wood og Kazdin, 2013). MacEvory, Papadisk, Fedigan og Ash 

(2016) rýndu í hvernig tengsl vinátta væri. Börn sem voru með miklar væntingar til vina sinna 

stóð almennt betur í félaglegum aðstæðum frekar en þau börn sem höfðu litlar eða engar 

væntingar til vina. Ályktun rannsóknarinnar var að því hærri væntingar sem börn báru til vina 

því minni einmannaleika upplifðu börnin. Sýndu niðurstöður jafnframt fram á að háar 

væntingar höfðu einnig áhrif á hegðun barna við vini og hversu marga vini börnin áttu. Þau 

börn sem hafa háar væntingar til vina eru almennt með betri félagshæfni í vináttu velgengni 

og leggja meira vinnu í vináttuna. Góð og gild vinátta veldur minni einmannaleika og ótta við 

að upplifa útskúfun. 

6 Áhættuhegðun 

Samkvæmt Alexander, Kim, Ensminger, Johnson og Smith (1990) er áhættuhegðun skilgreind 

sem hegðun sem á einhvern hátt ógnar heilsu eða lífi einstaklingsins eða annars. 

Áhættuhegðun er meðvituð eða ómeðvituð stjórnuð hegðun sem einstaklingur hefur litla sem 

enga vitund af afleiðingum gjörða sinna sem gæti haft áhrif á bæði líkamlega- og sálfélagslega 

velferð gagnvart sjálfum sér og öðrum (Trimpop, 1994). Atvik sem flokkast undir 

áhættuhegðun geta verið margskonar og eru innbrot, hraðakstur, skemmdarverk, 

vímuefnanotkun, árásahneigð og slæm námsframvinda einungis nokkur dæmi um 



26 

áhættuhegðun (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008; Karaman og Cok, 2007). Flókið samspil er 

á milli streituvaldandi atburða í lífi barna og lífræðilegra áhættuþátta sem geta haft neikvæð 

áhrif á geðheilsu, þróun, heilbrigði, velferð og félagslega stöðu barna (Mendes, Crippa, Souza 

og Loureiro, 2013). Áhættuhegðun á unglings árum má rekja aftur í tímann. Unglingur sem átti 

við hegðunarvandamál í barnæsku er mun líklegri til þess að hafa þróað með sér andfélagslega 

hegðun á yngri árum (Farrington og Loeber, 2000). Hegðunarvandamál barna geta hafa þróast 

vegna skorts af hálfu foreldra við ögun, stuðning og eftirlit. Skortur á þessum þáttum getur 

leitt til þess að börn fari að hafa óæskilega hegðun á fleiri stöðum en heima fyrir eins og 

leikskóla og skóla þar sem börnunum skortir sjálfsstjórn og aga (Patterson, Debaryshe og 

Ramsey, 1989). Rannsókn Sturge-Apple og fleirri (2012) fundu út að tenging væri á milli 

vanlíðunar barna og skilnaðar. Börn sem upplifðu skilnað voru mun líklegri til þess að kljást við 

þunglyndi, árásagjarnahegðun, námserfiðleika, jafningja vanda, slæma tengslamyndun og 

lélegt sjálfsmat, eru þau börn sem kljást við þessa þætti einnig líkleg til þess að þróa með sér 

andfélagslega hegðun sem getur leitt til áhættuhegðunar (Sturge-Apple, Skibo og Davies, 

2012). 

Í næstu köflum verður fjallað um námserfiðleika sem myndast geta við skilnað foreldra, 

einnig verður fjallað um verndandi þætti til að sporna gegn áhættuhegðun. 

6.1 Námserfileikar 

Áhrif fjölskyldunnar gegnir mikilvægu hlutverki í námsframvindu barna, með breytingum eins 

og skilnaður foreldra eru börn líklegri til þess að upplifa streitu sem getur haft áhrif á 

námsframvindu. Deilur foreldra sem geta myndast við skilnað geta haft áhrif á hegðun barna 

og tengslamyndun við foreldra (Grych, Raynor og Fosco, 2004). Afleiðingar skilnaðar fyrir 

menntun barna geta verið miklarvegna þess að lítil menntun getur leitt til annarra 

félagsfræðilegra og heilsu tengdum skortri og geta því stöðugt grafið undan tækifærum 

barnsins í framtíðinni (Shavit og Muller, 1998). Ghazarian og Buehler (2010) komust að þeirri 

niðurstöðu í rannsókn sinni að deilur foreldra líkt og í skilnaði geta valdið neikvæðum 

afleiðingum í námsframvindu barna. Niðurstöður sýndu einnig að þeir foreldrar sem sýndu 

stuðning og ræktuðu sambandið við barn sitt veittu barninu betri hæfni til þess að takast á við 

átök og hjálpuðu barni sínu að ná góðum árangri í skóla þrátt fyrir streituvaldandi þætti sem 

voru á heimilinu (Ghazarian og Buehler, 2010). Börn sem glíma við hegðunarvandamál sem 

hafa þróast eftir skilnað foreldra má tengja við skort af aga, stuðningi og eftirliti. Skortur á 
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eftirliti má rekja til slæmrar námsframvindu þar sem foreldrar fylgjast ekki með eða nógu vel 

með heimanámi barna (Patterson og fleiri, 1989), agi og stuðningur foreldra geta myndað 

neikvæða tengslamyndun milli barns og foreldra sem getur ollið því að börn þrói með sér 

andfélagslega hegðun með árunum (Wolchik og fleiri, 2011). 

6.2 Verndandi þættir 

Verndandi þættir vísa til jákvæðra atvika sem byggja upp seiglu í börnum (Benard, 1991) og 

stuðla að viðbragðshæfni barna við að takast á við þau átök sem myndast geta við skilnað 

(Werner, 2000). Annars konar verndandi þættir eins og félagslegur stuðningur og jákvæð 

upplifun í skóla geta aukið sjálfsálit barna og þar með aukið tækifæri barna á öðrum sviðum í 

framtíðinni. Barn sem hefur gott sjálfsálit á auðveldara með því að eignast vini þegar 

skólaganga byrjar. Svo lengi sem gott jafnvægi er á streitu valdandi þáttum og verndandi 

þættir eru ríkjandi er möguleiki á árangursríkri aðlögun, að meðtöldum þeim börnum sem búa 

við mikil áhættu skilyrði varðandi áhættuhegðun (Werner, 2000). 

Jenkins og Smith (1990) könnuðu helstu verndar þætti hjá börnum sem upplifðu skilnað 

og voru þættir eins og góð foreldra- og systkinatengls mikilvægur stuðningur. En þeir helstu 

verndandi þættir sem stóðu upp úr niðurstöðum rannsóknarinnar voru félagslegur stuðningur 

og tómstundir (Jenkins og Smith, 1990). Líklegt er að hlý umönnun og athygli frá foreldrum eru 

mikilvægir verndandi þættir í gegnum bernsku og unglingsárin. Eftir sem árin líða verður 

eftirlit, þá sérstaklega með námi, og þátttaka sterkur þáttur í byrjun unglingsáranna þar sem 

börn eyða meiri tíma utan heimilis og með jafnöldrum sínum (Leon, 2003). Góð foreldrafærni 

er lykilatriði til að hafa áhrif á aðlögun barna við skilnað. Geta foreldrar þá haft að eitthverju 

leiti stjórn á því hvernig börn þeirra takast á við skilnað og að styrking tengslamyndunnar milli 

foreldra og barna sé mikilvæg fyrir þroska barnanna. Foreldrar sem leggja deilur sýnar til hliðar 

og hlúa að líðan og velferð barnanna veita börnum vernd frá streitu valdandi aðstæðum. Með 

því að foreldrar hjálpi börnum sínum að finna leiðir til að hafa jákvæð samskipti við börn og 

sýna stuðning og draga úr deilum eru foreldrar ekki bara að bæta og stuðla að eigin vellíðan 

heldur einnig hjá börnum sínum. (Leon, 2003). 

6.2.1 Tómstundir 

Jafningjahópur getur verið mikill áhrifavaldur í lífi barna og aukast eftir hve börn eldast. Áhrif 

jafningja eru það sterk að hópurinn getur haft áhrif á virkni barna í námi, tómstundum og í 

áhættuhegðun eins og vímuefnaneyslu. Börn sem stunda íþrótta iðkun eru í minni hættu á að 
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leiðast út í drykkju og reykingar heldur en þau börn sem stunda enga iðkun (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon, Álfgeir Logi 

Kristjánsson og Erla María Jónsdóttir Tölgyes, 2015). Sýnir íslensk rannsókn að þau börn sem 

stunduðu íþróttir eða skipulagt tómstundastarf stjórnað af fullorðnum sýndu jákvæð tengsl á 

milli tómstunda iðkunnar og andlegrar vellíðunar. Einnig sýndu niðurstöður rannsóknarinnar 

að íþróttariðkun hefur farið vaxandi hjá börnum á árunum 2013-2015 (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir og fleiri, 2015). Skipulögð tómstundastörf styrkja félagslegafærni þar sem 

börn eru hluti af hópi en ekki eitt og sér, getur þátttaka í tómstundum einnig aukið sjálfstraust 

barna og þar með haft jákvæð áhrif á námsframvindu þeirra. Íslensk börn sem stunda 

skipulagða íþróttaiðkun eða tómstundastarf skipað af fullorðnum eru mun ólíklegri til þess að 

nota vímuefni, þar sem þau fá hvatningu og stuðning frá ábyrgum fullorðnum sem skipuleggja 

starfið (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og fleiri, 2015). 

6.2.2 Fræðsla 

Forvarnir eru mikilvæg þar sem þau geta haft áhrif á svið sameiginlegrar velferðar (Árni 

Einarsson, 2001). Hugtakið forvarnir er hlutbundin starfsemi sem hjálpar til við að stöðva eða 

draga úr aðgerðum eða hegðun (Child Welfare Information Gateway, e.d.). Hvert samfélag 

fyrir sig þarf þó að hafa skýra almenna stefnu um forvarnir og hvernig samfélagið mun ná 

árangri í stefnu sinni (Árni Einarsson, 2001). Forvarnir eru einnig leið til þess að stuðla að 

jákvæðri hegðun. Til að geta stuðlað að vellíðan barna og fjölskyldum þarf að draga úr 

áhættuþáttum og styrkja jákvæða hegðun (Child Welfare Information Gateway, e. d.). 

Forvarnir er áhrifarík leið til þess að hjálpa börnum og fjölskyldum að finna stuðning til að auka 

vellíðun. Með forvörnum er börnum kend lífsleikni og félagsfærni sem er hönnuð til að hjálpa 

börnum að stjórna tilfinningum sínum, leysa deilur og þróa nauðsynlega félagslega færni til 

þess að leysa úr vandamálum. Forvarnafræðsla er í formi upplýsinga, ráðgjöf og stuðning til 

þess að samfélagið í heild hjálpist að við að sporna gegn erfiðleikum í persónulegu og 

félagslegu lífi barna (WHO, 2016). 

Í næsta kafla verður fjallað um stuðning og hversu mikilvægur hann er fyrir börn. 

Stuðningur getur komið frá ýmsum stöðum og er misjafnt hvert barn leitar. Rætt verður um 

stuðning frá foreldrum, félagsráðgjafa, og skólum. 
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7 Stuðningur 

Börn sem hafa byggt upp seiglu (e. resilience) varðandi vandamál sín leita oft eftir 

tilfinningalegum stuðningi annar staðar en hjá fjölskyldu sinni. Börn hafa tilhneigindu til að 

leita til vina, nágranna og kennara fyrir ráðgjöf og huggun þegar tímar eru erfiðir (Werner, 

2000). Fjölmörg börn eru alin upp við bágar aðstæður eins og fátækt, fjölskyldudeilur, ofbeldi, 

vímuefni eða sjúkdóma. Aðstæður eins og þær geta hindrað vitsmunalegan- félagslegan- og 

tilfinningalegan þroska barna og getur komið í veg fyrir hugsanleg tækifæri barna í framtíðinni. 

Hins vegar eru þó börn sem hafa verið alin upp við sömu aðstæður og tekist á við átök og 

andstreymi sem hafa farnast vel í lífinu þrátt fyrir áskoranir. Börn sem ná að yfirstíga áskoranir 

sínar eru börn sem byggja upp seiglu og með stuðningi, ráðgjöf, styrkleika og verndandi 

þáttum geta börn unnið úr vandamálum sínum og dafnað vel í framtíðinni (Zolkoski og Bullock, 

2012). Samkvæmt Alvord og Grados (2005) eru flestar skilgreiningar um seiglu sem krefjast 

skilyrða um tilgreinda áhættu eða áskoranir sem hefur jákvæða útkomu fyrir einstaklinginn. 

Hins vegar hefur verið umræða um hvað telst vera seigla og hvernig best væri að mæla aðlögun 

í erfiðleikum (Alvord og Grados, 2005). Frumskilyrði í myndun seiglu er að til staðar sé áhætta 

og verndandi þættir sem stuðla að jákvæðum árangri eða draga úr neikvæðum útkomum 

(Fergus og Zimmerman, 2005). Kenningar um seiglu leggja áherslur á styrkleika heldur en 

veikleika og einblína á hvernig samspil einstaklings og umhverfisþátta stuðli að heilbrigðri 

þróun hjá börnum og góða útkomu í lífi þeirra þrátt fyrir að börn komist í snertingu við áhættu 

(Masten, 2001; Fergus og Zimmerman, 2005). 

7.1 Foreldrar 

Áhættu- og verndandi þættir geta ekki myndast einir og sér. Seigla ungmenna ræðst af samspili 

af eiginleikum einstaklingsins, fjölskyldunnar, heimilis og umhverfis (Barankin og Khanlou, 

2007). Í Barnaverndarlögum nr. 80/2002 stendur að foreldrum beri skylda að sýna börnum 

sínum umhyggju og sinna þeim þörfum sem börn þurfa til þess að dafna vel í lífinu. Foreldrar 

bera meginábyrgð á uppeldi barna sinna og ber þeim að sinna uppeldiskyldum sínum og gefa 

börnum sínum leiðsögn og stuðning í gegnum lífið (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Góð 

tengslamyndun við foreldra er mikilvæg fyrir þroska barna, enn fremur er hlýja, hvatning, 

ráðgjöf, umhyggja og stuðningur frá foreldrum mikilvægt fyrir sjálfstæði barna (Fergus og 

Zimmerman, 2005). Wong, Wiest og Cusick (2002) sýndu einnig fram á að þátttaka og 

stuðningur foreldra hafi jákvæð áhrif á sjálfstæði og námsframvindu barna (Wong, Wiest og 
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Cusick, 2002). Seigla er innri eiginleiki sem börn fæðast með og byggja upp sjálf með hjálp frá 

öðrum eins og stuðningi foreldra, félagslegum stuðningi, stuðningi frá skóla og ráðgjöfum. 

Almennt hafa börn með seiglu marga jákvæða eiginleika umfram önnur börn, félagslega hæfni, 

hæfni til að leysa úr vandamálum, siðferðisvitund og sjálfstæði. Félagsleg færni felur í sér 

eiginleika eins og samúð, umhyggju, sveigjanleika, samskiptahæfni og kímnigáfu, meirihluti 

þessara eiginleika eru kenndir í bernsku af foreldrum. Barn sem býr við þessa eiginleika á 

auðveldara með að aðlagast áföllum í lífi sínu eins og skilnað (Bernard, 1993). 

7.2 Félagsráðgjafar 

Félagsrágjafar vinna sem tengiliðar á milli stofnana fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Veita þeir 

aðstoð og ráðgjöf til barna og hjálpa þeim að ná árangri í námi og finna innri styrkleika til þess 

að takast á við erfiðleika. Félagsráðgjafar sinna oft persónulegri ráðgjöf með börnum sem 

standa höllum fæti félgaslega, námslega og/eða tilfinningalega (Félagsráðgjafafélag Íslands, 

e.d.). Börn sem eru að upplifa skilnað geta verið að takast á við ýmsar tilfinningar, reiði sorg 

og missir eru þær helstu. Tilfinningarnar geta valdið kvíða og langtíma áhrif kvíða og streitu 

geta þróast yfir í námserfiðleika (Shonkoff og fleiri, 2012). Félagsráðgjafi hjálpar börnum að 

takast á við vandamálin sín og efla sjálfstraust þeirra og með samvinnu við börn getur 

félagsráðgjafinn fundið viðeigandi stuðningsúrræði fyrir börn eins og einstaklingsnámskrá eða 

stuðningshópa (Harrison og Harrison, 2009; Jarolmen, 2014). Forvarnir í skólum er eitt af þeim 

mikilvægu verkefnum sem félagsráðgjafar vinna með og byggir á samvinnu innan skóla og 

samfélags um málefni sem þarf að sporna gegn. Stuðningur félagsráðgjafa við börn hjálpar að 

byggja upp tengslamyndun við skóla og sjálfstæði (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Aukið 

sjálfstæði veldur meiri vellíðan og betri námsárangri. Einnig veitir félagsráðgjafi stuðning til 

foreldra barna sem eiga við vandamál að stríða og getur sá stuðningur eflt þátttöku foreldra í 

námi barnsins. Þátttaka foreldra í námi getur gert það að verkum að námsframvinda nemenda 

aukist og gangi betur í skóla samkvæmt Wong og fleiri (2002).  

7.3 Skóli 

Skólar sem eru sérstaklega vel í sér að stuðla að seiglu og stuðningi einblýna á innri hvatningu 

og hagsmuni nemenda í gegnum fjölbreytta og ríka námskrá sem hvetur til samvinnu í stað 

samkeppni. Ennfremur virkjar skólinn þátttöku og ákvarðanatöku í bæði námskrá og vilja til að 

læra. Skólar sem flokka nemendur sína í bekk getur valdið vandamálum fyrir sjálfstraust 

nemenda. Nemendur sem hafa fengið stimplun „í áhættuhópi“ getur valdið því að nemendur 
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ákveði fyrir fram getu sína í námi vegna stimpilsins. Því getur aðgreining í skóla haft þá 

afleiðingu að gera meiri skaða heldur en gott (Bernard, 1993). 

Áskoranir fyrir skóla eru þær að virkja þátttöku nemenda með því að veita þeim tækifæri 

til þess að taka þátt í þýðingarmikillri starfsemi og hlutverkum. Til eru margar leiðir til þess að 

stuðla að betri þátttöku í skóla og má þar nefna að spyrja spurninga sem hvetja til gagnrýnar- 

og rökhugsunar, samvinna með námskrár og hópavinnu. Þetta eru örfáar aðferðir sem geta 

eflt þátttöku í námi og þær fá nemendur til að mynda tengsl við skólaumhverfið. Skólinn er 

með þessu að veita nemendum sínum stuðning og stuðla að seiglu nemenda til að byggja upp 

hæfni félagslega, lausnum á vandamálum, sjálfstæði og að sjá fyrir sér bjarta framtíð (Bernard, 

1993). Lester og Cross (2015) greindu frá upplifun barna í skóla með eða án stuðnings og voru 

niðurstöður þeirra að þau börn sem fundu fyrir öryggi í skóla, höfðu myndað tengsl við 

skólaumhverfið og fengu stuðning frá jafningjum og kennurum og fundu fyrir meiri vellíðan 

heldur en önnur börn sem höfðu ekki þessa verndandi þætti (Lester og Cross, 2015). Börn sem 

upplifa jákvæða skólagöngu og almenna vellíðan eru líklegri til að finna fyrir meiri hamingju og 

hafa meira sjálfstraust til að sinna námi (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og fleiri, 2015). Einnig 

eru börn sem hafa orðið fyrir slæmum áhrifum af skilnaði foreldra og haft neikvæð tengsl við 

nám mun ólíklegri til þess að fara í áframhaldandi nám (Bernardi og Radl, 2014). 

8 Umræður og lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að varpa ljósi á þá rannsóknarspurningu og þær 

undirspurningar sem lagðar voru fram í byrjun ritgerðarinnar. Hver eru áhrif skilnaðar foreldra 

á börn? Hefur skilnaður foreldra áhrif á námsárangur barna? Ýtir skilnaður foreldra undir 

námserfiðleika og áhættuhegðun barna og að lokum skiptir stuðningur fagaðila máli? 

Eins og fram hefur komið hefur skilnaður margvísleg áhrif á börn. Börn eru viðkvæmir 

einstaklingar sem þurfa umönnun og athygli og þegar róttækar breytingar verða á lífi þeirra 

líkt og skilnaður þarf að hafa hagsmuni barna að leiðarljósi þegar huga þarf að velferð þeirra 

(Baumrind og Thompson, 2002; Clarke-Sweart og fleiri, 2006; Janov, 2013). Foreldrar þurfa að 

gæta þess að gleyma sér ekki í deilum og huga að líðan barnanna og reyna að láta 

breytingarnar verða þægilegar og áhrifa litlar. Við skilnað taka miklar breytingar við hjá 

börnum sem geta valdið óstöðuleika og óöryggi (Clarke-Stewart og Brentano, 2006; Janov, 
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2013). Börn þurfa að aðlagast nýjum heimilisaðstæðum eða jafnvel nýju heimili og breyttu 

fjölskyldumynstri. Við þessar breytingar geta börn meðal annars upplifað sorg, reiði og depurð. 

Upplifunin við að missa annað foreldrið af heimilinu og jafnvel fyrirmynd sína getur verið 

umtalsvert áfall (Moxnes, 2003; Lee, 2001; Benedikt Jóhannsson, 2004). Þessi missir og 

tengslabrot geta valdið mikilli depurð, kvíða og jafnvel þunglyndi. Langvarandi kvíði, streita 

og/eða þunglyndi geta haft veruleg áhrif á líkama og sál barna (Sturge-Apple og fleiri, 2012; 

Shonkoff og fleiri, 2012; Benedikt Jóhannsson, 2004; Janov, 2013; Wang og fleiri, 2016). 

Einkenni á við truflun í heilastarfsemi, líffærum og efnaskiptum eru byrjenda einkenni náms 

og hegðunar erfiðleika (Shonkoff og fleiri, 2012). Foreldrar sem glímir við andlega vanlíðan 

getur valdið vanlíðan hjá barni (Beckett og Taylor, 2010). Að mati kenningar Bowens um 

fjölskyldu kerfiskenningar þá er hver og einn fjölskyldumeðlimur háður hvor öðrum. Breytingar 

á líðan hjá einum getur haft gagnkvæm áhrif á annan í fjölskyldunni (Walsh og Harrigan, 2003; 

Johnson, 2010; Brown, 1999). Rannsóknnir Potters (2010) færðu rök fyrir neikvæðri tengingu 

á milli vellíðan barna og skilnaðar. Grunnskólanemendur sem gengu í gegnum skilnað foreldra 

sinna höfðu talsvert lægri tíðni í vellíðan heldur en þau börn sem höfðu ekki gengið í gegnum 

skilnað. Sýndu einnig rannsóknir að við deilur foreldra geta börn þróað með sér mikinn kvíða 

og togstreitu, þá sérstaklega ef börn eru notuð sem boðberar samskipta á milli foreldra. Að 

nota börn sem boðbera getur haft neikvæð áhrif á börn og getur myndað neikvæð áhrif á 

tengslamyndun á milli barna og foreldra. Wang og fleiri (2016)bentu á að þeir nemendur sem 

upplifðu skilnað voru í mun meiri hættu á að verða þunglyndir, má draga þá ályktun að börn 

sem ganga í gegnum skilnað eru í áhættuhóp við þunglyndi. 

Félagsleg hæfni vegur mjög þungt hjá börnum sem og fullorðnum. Með því að kenna 

börnum góða félagslega hæfni eru foreldrar ekki einungis að leggja grunn að að því að börnin 

geti átt mikilvæg samskipti við jafningja heldur einnig að hjálpa börnum að tileinka sér 

félagslegt hlutverk og venjur (Michelson og fleiri, 2013; Baumrind og Thompson, 2002; Jenvey, 

2013; Wood og Kazdin, 2013; Bernard, 1993). Samkvæmt félagsnámskenningum bendir 

Bandura á að börn læra það sem fyrir þeim er haft. Foreldrar eru því grundvallar atriði í að 

kenna börnum góða félagslegafærni. Leiðin að vináttu er góð félagsfærni, þegar barn byrjar í 

grunnskóla kemur færnin að góðum notum til þess að kynnast nýjum vinum og kennurum. 

Börn sem upplifa skilnað geta dregið sig til hlés og orðið fyrir útskúfun af jafningjum. Hlédrægni 

getur leitt til vanlíðunar og þróast út í þunglyndi sem getur haft langtíma áhrif á námsárangur 

(Berk, 2007; Jenvey, 2013; Janov, 2013; Shonkoff og fleiri, 2012; Wang og fleiri, 2016; 
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Michelson og fleiri, 2013). Wang og og fleirri sýndu ekki bara fram á að þeir nemendur sem 

voru að komast í gegnum skilnað foreldra væru líklegri til að verða þunglyndir heldur einnig 

líklegir til þess að þróa með sér námserfiðleika (Wang og fleiri, 2016).  

Vistfræðikenning Bronfenbrenners bendir á samstarfs þroskaferli barna og umhverfis 

þeirra. Umhverfi barna er saman sett af fjórum sviðum samskipta. Fyrsta svið samanstendur 

af innsta hring umhvefis eins og fjölskyldan og nánustu vinir. Rannsóknir hafa fært rök fyrir því 

að veik tengslamyndun hefur neikvæð áhrif á þroska barna. Næsta svið má tengja við 

námsframvindu barna. Ef börn upplifa langvarandi einkenni kvíða, streitu eða þunglyndis geta 

börn þróað með sér námserfiðleika sem dregur úr námsframvindu barna. Sýndu rannsóknir 

þó líka fram á að jákvæð tengslamyndun barna og foreldra höfðu jákvæð áhrif á 

námsframvindu. Næst síðasta sviðið tengist félgslega umhverfinu. Íþróttir og áhugamál sem 

og vinir hafa jákvæð áhrif og eykur vellíðan hjá börnum. Síðasta sviðið Bronfenbrenners 

byggist af menningarlegum gildum og lögum. Félagsnámskenningar hjálpa börnum að læra 

þau menningarlegu viðmið og gildi (Berk, 2007). Rodgers og Rose rannsökuðu virkni 

stuðningsnets barna og mátti sjá á niðurstöðum þeirra að stuðningur fjölskyldunnar og vina 

skiptir miklu máli þegar kemur að vellíðan barna, auk þess sýndi stuðningur stórfjölskyldu og 

kirkna mikils vægi (Rodgers og Rose, 2002). Mikilvægt er því fyrir börn að hafa gott og traust 

stuðnings og öryggisnet svo þau fái tækifæri á að verða afkastamiklir og heilbrigðir 

einstaklingar í framtíðinni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru að skilnaður hefur mikil áhrif á börn bæði á líkama og 

sál. Skilnaðarbörn eru í meiri hættu á að verða fyrir andlegum kvillum eins og kvíða, streitu 

eða þunglyndi en þau börn sem ekki upplifa skilnað foreldra . Öryggisleysi og óstöðuleiki geta 

ollið þessum andlegu kvillum í miklu mæli. Langvarandi áhrif andlegu kvillanna geta svo leitt 

til líkamlegra veikinda sem er byrjun einkenna námserfiðleika sem getur valdið meiri vanlíðan 

hjá börnum í félagslega umhverfi sínu (Shonkoff og fleiri, 2012). Það er mín ályktun að 

stuðningur, jákvæð samskipti og tengslamyndun öryggisneta barna séu lykilatriði til að börn 

haldi stöðuleika og öryggi. Með stöðuleika og öryggi er hægt að draga úr andlegu kvillunum 

sem leiðir þá ekki til keðjuverkunnar í röskun á líkamlegri og félagslegri vellíðan. Stuðningur í 

skóla hvort sem það sé skólafélagsráðgjafi eða kennari veitir börnum öryggi innan skóla sem 

er mjög mikilvægt ef aðstæður heima fyrir eru óbærilegar. Að lokum langar mig að brýna fyrir 
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þörf á skólafélagsráðgjöfum hér á Íslandi og að sú þróun sé jákvæð í skólakerfinu fyrir öll börn 

á Íslandi. 
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