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Útdráttur 

Fjöldi hjónabanda og sambúða á Íslandi endar með skilnaði, reynsla sem er í flestum 

tilvikum erfið fyrir börn. Hætt er við að þau lendi á milli deiluaðila ef upp koma deilur við 

slíkar aðstæður. Samkvæmt rannsóknum fræðimanna getur skilnaður eða sambúðarslit 

foreldra haft ýmis konar afleiðingar í för með sér fyrir börn, svo sem lakari lífskjör, sálræn-

, félagsleg- og hegðunarvandamál eða námsörðugleika. Einstaklingar sem upplifðu skilnað 

foreldra í æsku geta glímt við afleiðingar tengdum þessari reynslu sem getur haft áhrif á 

þau sem maka eða foreldri seinna meir. Skýrt forspárgildi um líðan barna og 

aðlögunarhæfni þeirra í kjölfar skilnaðar foreldra eru samskipti á milli foreldranna, þar 

sem lélegt eða ófullnægjandi samstarf foreldranna getur valdið því að afleiðingar 

skilnaðar geta fylgt þeim fram á fullorðinsár. Einnig hefur það áhrif hvort annað foreldrið 

hverfi úr lífi barnsins til lengri eða skemri tíma en það getur valdið því að barnið upplifi 

höfnun auk þess sem stuðningsnet þeirra minnkar og gisnar.  

Í barnalögum nr. 76/2003 kemur skýrt fram að barn á rétt á reglubundinni umgengni við 

það foreldri sem það býr ekki með og bera báðir foreldrar ábyrgð á því að því sé framfylgt. 

Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða hvaða áhrif það hefur á börn ef foreldrar 

þeirra skilja eða slíta sambúð, bæði strax í kjölfarið og til lengri tíma litið.  

Hægt er að sammælast um að ef gengið er út frá nokkrum lykilatriðum er hægt að 

lágmarka neikvæð áhrif skilnaðar foreldra á börn. Hagsmunir barns skulu ávallt hafðir í 

fyrirrúmi þegar taka þarf einhverjar ákvarðanir tengdar barninu, og samkvæmt því sem 

kom fram við gerð þessarar ritgerðar þá þarf foreldrasamvinna að vera góð og foreldrar 

að tala vel um hvort annað við barnið, svo barnið komi sem best út úr þessu. Varðandi 

aðstoð fyrir barnið ef það á erfitt með að vinna úr skilnaði foreldra virðist hópmeðferð 

koma sterkt inn sem úrlausn, þar sem þá sér barnið að það er ekki eitt í þessari stöðu eða 

er öðruvísi en önnur börn, heldur getur samsvarað sig með jafningjum sínum. Einnig kom 

fram að kyn hefur umtalsvert að segja um líðan barna en ekki bara aldur. Eftir tveggja ára 

aldur eru stelpur mun móttækilegri fyrir ýmis konar vanlíðan og hegðunarörðugleikum en 

strákar ef þær fá ekki að eyða svipuðum tíma með móður og föður í kjölfar skilnaðar.   
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Verkefnið var unnið á vorönn árið 2018 og var leiðbeinandi minn Hervör Alma Árnadóttir 

og þakka ég henni fyrir góðar athugasemdir og aðstoð við að gera þessa ritgerð að 

raunveruleika.  

Einnig vil ég þakka Arnari Bjarka sambýlismanni mínum, börnunum mínum Elvari Snæ 

og Sölku Von, ásamt fjölskyldu og tengdafjölskyldu fyrir að trúa á mig, aðstoða mig og 

sýna mér endalausa þolinmæði og hvatningu í gegnum félagsráðgjafanámið og 

ritgerðarskrifin. 
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1 Inngangur  
Skilnuðum í nútímasamfélagi fer fjölgandi og samhliða því upplifir fjöldi barna skilnað 

foreldra sinna samkvæmt því sem íslenskar rannsóknir segja (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna 

Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). Samkvæmt rannsóknum Eurostat og 

tölum Hagstofunnar enduðu 34% hjónabanda á Íslandi með skilnaði árið 2011 sem er um 

þriðjungur allra hjónabanda (Eurostat, 2016; Hagstofa Íslands, e.d.). Samkvæmt tölum frá 

Þjóðskrá Íslands varðandi stofnun hjúskapar og lögskilnaða frá árunum 2000-2017 heldur 

hlutfall lögskilnaða áfram að aukast fram til ársins 2017 og því augljóst að mikil þörf er að 

rannsaka hvaða áhrif skilnaður er að hafa ef börn eru inn í myndinni (Þjóðskrá Íslands, 

2018).  

Í kjölfar breytinga á lögum hefur jöfn umgengni barns við báða foreldra aukist á Íslandi 

líkt og á öðrum Norðurlöndum og í kjölfar skilnaðar velur um fjórðungur foreldra einhvers 

konar útfærslu af jafnri umgengni (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

Í kjölfar hugmyndafræðilegra breytinga um hvað sé barni fyrir bestu, allt frá því 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá 1992, hefur barnalöggjöfin 

þróast og breyst mikið á síðustu áratugum. Í lögunum er megin áherslan á hagsmuni 

barnsins og  að barn fái að tjá sig og hafa skoðanir á málum er varða það. Hægt er að segja 

að talsvert hafi áunnist í hagsmunagæslu barna frá því sem áður var, samanber 

barnaverndarlög nr. 80/2002 og barnalög nr. 76/2003. 

Unnar hafa verið íslenskar og erlendar rannsóknir með það að markmiði að skoða 

hvaða áhrif skilnaður hefur á börn og hvaða búsetufyrirkomulag hentar barni best eftir 

skilnað foreldra sinna er varðar andlega líðan barna í nýjum aðstæðum. Mestu 

erfiðleikarnir fyrir barnið eru að aðlagast breyttu lífi foreldra í kjölfar skilnaðar (Sigrún 

Júlíusdóttir o.fl., 2008; Amato, 2010).    

Áhugi fræðimanna á áhrifum skilnaða á börn jókst í kjölfar þess að skilnuðum tók að 

fjölga. Fræðimenn vildu skoða hvaða þættir gætu haft áhrif á andlega og félagslega þætti 

barna ásamt heilsu þeirra til þess að sjá hvað hver raunveruleg áhrif skilnaðar eru. 

Rannsóknir því tengdu hafa veitt betri skilning og innsýn í það hvaða stuðning börn þurfa 

í skilnaðarferli foreldra sinna (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2011).  

Þrátt fyrir að erfiðast sé fyrir börn að venjast breyttu lífi í kjölfar skilnaðar foreldra, 

hefur það einnig mikið um að segja hversu vel börn komast í gegnum skilnaðarferli 
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foreldra sinna og hvernig samskiptum er háttað á milli foreldranna í gegnum allt ferlið. Ef 

foreldrar geta rætt sín á milli um hvernig búsetu skuli háttað og hvernig öllu skuli skipt og 

virða rétt barns til samvistar við báða foreldra, þá eru góðar líkur á að barnið og foreldrar 

komist greiðlega í gegnum þetta ferli. 

Í þessari ritgerð verður leitast eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum;  

 Hvaða afleiðingar hefur skilnaður foreldra á líðan barna, bæði andlega og 

líkamlega? 

 Hvernig getur stuðningur félagsráðgjafa dregið úr þeim neikvæðu áhrifum sem 

börn geta orðið fyrir? 

Hugmyndin að baki jafnri umgengni er að koma í veg fyrir neikvæðar afleiðingar 

skilnaða á börn, en þó er ennþá nokkuð umdeilt hvort þetta fyrirkomulag sé hagstætt 

varðandi velferð barna, þroska og heilsu samkvæmt fræðimönnum (Sigrún Júlíusdóttir 

o.fl., 2008; Heijden, Poortman og Lippe, 2016). Jöfn umgengni er þegar barn dvelur jafnt 

hjá báðum foreldrum (Þingskjal nr. 328/2011-2012). 

Í þessari ritgerð verður fyrst komið lítillega inn á skilgreiningu fjölskyldu en aðallega 

verður komið inn á bernsku og hvað hún táknar og þróun barnalöggjafar og þá helst þróun 

barnalöggjafar tengdri sameiginlegri forsjá og svo hvernig íslensk löggjöf verndar 

hagsmuni og réttindi barns þegar kemur að tengslum við foreldra sína ásamt 

megináherslum í samtímanum. Næst verður fjallað um mismunandi viðbrögð barna við 

skilnaði foreldra eftir aldri, en einnig áhættuhegðun og birtingarmyndir hennar. Farið 

verður yfir hverjir áhættuþættir geta verið í lífi barna og unglinga og svo komið inn á þá 

verndandi þætti sem geta spornað við því að börn og unglingar leiðist út í áhættuhegðun 

og síðan um þær þrjár kenningar sem teknar verða fyrir í þessari heimildarritgerð og 

tengjast ritgerðarefni.  

Fyrst verður litið til afleiðinga skilnaða með hliðsjón af vistfræðikenningu Urie 

Bronfenbrenner, sem sýnir einnig vel þá heildrænu nálgun sem félagsráðgjafar starfa 

eftir. Næst verður komið inn á vistfræðilíkan Belsky‘s, en hann útskýrði misbrest í uppeldi 

og aðbúnaði barna með því að nota vistfræðikenningu Bronfenbrenner (1979) þar sem 

líkanið fer inn á fjögur svið sem öll tengjast áhættuþáttum og verndandi þáttum (Belsky, 

1980; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Að lokum verður mikilvægi tilfinningatengsla 

á fyrstu árum í lífi barns skoðuð í gegnum tengslakenningu John Bowlby og Mary 
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Ainsworth. Aðkoma félagsráðgjafa verður skoðuð, og hvernig þeir hjálpa bæði börnum og 

foreldrum í svona stöðu. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða áhrif skilnaðar og sambúðarslitar foreldra á börn, 

bæði strax í kjölfarið og til lengri tíma litið.  

Við gerð þessarar ritgerðar er stuðst við lög, reglugerðir og einnig ýmis fræðirit og 

bækur. Mikilvægt er að halda áfram að rannsaka áhrif en einnig afleiðingar skilnaðar 

foreldra á börn með hagsmuni barnsins að leiðarljósi þannig að börn framtíðarinnar beri 

sem minnstan skaða af skilnaði foreldra sinna. Að lokum mun verða svarað þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í byrjun ritgerðar í umræðukafla.  
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2 Fjölskylda og rödd barnsins 
Í tímanna rás hefur margoft verið reynt að útskýra hugtakið fjölskylda meðal fræðimanna, 

en ekki gengið eins vel að sammælast um eina skilgreiningu, enda breytilegt eftir stað, 

stund, tíma og rúmi. Fjölskylda er ekki eitthvað eitt ákveðið, heldur má segja að það þurfi 

að skoða gildi og viðmið hvers menningarsvæðis fyrir sig á hverjum tíma fyrir sig til að 

reyna að komast að einhvers konar niðurstöðu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Hér á eftir verður komið inn á skilgreiningu á fjölskyldu frá ári barnsins 1994 ásamt 

efni um bernskuna og hvernig kom til að þáttur barna fór að hafa aukið vægi í 

fjölskyldutengdum rannsóknum. Eftir því sem rannsóknum fleygir fram er nú frekar litið á 

börn sem einstaklinga með eigin rödd og skoðanir, en ekki einungis börn foreldra sinna. 

Þetta er einnig samtengt því að lög tengd börnum breyttust og þróuðust og fóru börn að 

hafa meira að segja um málefni sér tengdum.  

 

2.1 Skilgreining á fjölskyldu 

Hugtakið fjölskylda er fjölbreytilegt hugtak í nútímasamfélagi og ekki einungis hægt að 

flokka í móðir, faðir og barn eða börn heldur byggir á skilningi um ást og umhyggju. Aðilar 

sem í siðferðislegum, lagalegum og efnahagslegum skilningi deila tilfinningaböndum 

innan fjölskyldunnar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

 Á ári fjölskyldunnar árið 1994 var sett fram skilgreining á því hvað er fjölskylda. Sú 

skilgreining á vel við og nær utan um alla þá fjölbreytilegu samsetningu sem fjölskyldan 

getur verið. Í fjölskyldu er hópur einstaklinga sem deilir tilfinningum, tómstundum, 

efnahahag, hvíld, verkefnum, ábyrgð og deila heimili. Meðlimir eru skuldbundnir hvert 

öðru í gagnkvæmri, siðferðislegri hollustu og eru oftast fullorðnar manneskjur af báðum 

kynjum eða einstaklingar ásamt barni eða börnum sínum (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Eins 

og þessi skilgreining sýnir skiptir það ekki máli hvort um ræði gagnkynhneigt par, 

samkynhneigt par eða einstætt foreldri, barnlaus pör, pör með börn, stjúpfjölskyldur, 

jafnvel uppkomin systkini sem búa saman eftir að þau flytja úr foreldrahúsum. Þetta eru 

allt dæmi um ólík fjölskyldumynstur.  
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2.2 Bernskan 

Í þessum kafla verður rætt um barnamiðaða nálgun og bernskuna og hvernig fræðimenn 

eru byrjaðir að líta meir á börn sem virka þáttakendur í sínu eigin lífi. 

Jean Piaget kom fram á sjónarsviðið árið 1964 með hugmyndir um hugsmíðahyggju 

(e. constructivism) þar sem hann segir að jafnvel þó  athafnir barna á fyrstu árunum væru 

handahófskenndar athafnir, þá verða þær markvissari eftir því sem þau eldast og því sé  

það sé mikilvægt að börn séu virk og stjórni sjálf hvernig þau uppgötvi nýja hluti og læri 

af reynslu sinni (Piaget, 2001). 

Um miðjan níunda áratug byrjuðu fræðimenn að gagnrýna þær aðferðir sem notaðar 

voru í rannsóknum á börnum og barnæsku og kom þá fram sjónarhorn bernskufræða (e. 

new sociology of childhood). Með bernskurannsóknum er  lögð áherslu á að kanna 

aðstæður, stöðu og kjör barna sem lengi vantaði að leggja meiri áherslu á (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2014).  

Í þessu sjónarhorni er lögð áhersla á að börn geti haft áhrif á eigið umhverfi þar sem 

þau séu samfélagslegir þátttakendur og þótt fullorðnar fyrirmyndir séu 

frummótunaraðilar og fyrirmyndir upp að vissu marki þá skapa börnin einnig menningu 

innan síns jafningjahóps. Samkvæmt þessu rannsóknarsjónarmiði eru börn talin 

sjálfstæðir einstaklingar með sjálfstæða sýn á heiminn og eigin hugmyndir (Prout og 

James, 1990). 

Mikilvægt er að rannsóknir séu lagaðar að menningu sem er ríkjandi í hverju samfélagi 

fyrir sig, en líka að gera sér grein fyrir að fullorðnir séu ekki þeir einu sem móta börn og 

unglinga, heldur þeirra jafningjahópur sem mótar síðan þau sjálf og menningu þeirra 

(Matthews, 2007). Bernskufræði viðurkenna þá afstöðu að börn eiga þátt í að móta sitt 

líf og annarra ásamt því að hafa áhrif á umhverfi sitt, þroska og eigið líf (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2014).  

Í dag eru rannsóknir gerðar með börnum en ekki á börnum (Guðrún Kristinsdóttir og 

Hervör Alma Árnadóttir, 2015).  

Í rannsókn sem gerð var um þáttöku barna kom í ljós að foreldrar og forsjármenn 

töldu að það þyrfti að hlífa börnum fyrir ágangi og erfiðum spurningum. Þetta getur gert 

það erfiðara fyrir að stunda rannsóknir með börnum þar sem fagmenn voru oft tregir til 
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að veita aðgengi að börnum, jafnvel þótt öll formleg leyfi lægju fyrir rannsókn (Guðrún 

Kristinsdóttir og Hervör Alma Árnadóttir, 2015). 

 

3 Þróun barnalöggjafar og megináherslur forsjár í samtímanum 
Á Íslandi líkt og á öðrum Norðurlöndum hefur hlutur feðra í barnauppeldi verið að aukast 

með auknu kynjajafnrétti, lagabreytingum og auknum áhuga feðra á uppeldi barna sinna 

en samkvæmt íslenskum lögum má barn þó enn aðeins eiga eitt lögheimili (lög um 

lögheimili nr. 21/1990). 

Frá árunum 1965 til 2011 hefur tíðni skilnaða í Evrópu aukist um 40% og tíðni 

hjónavígslna fækkað verulega eða um 54% (Eurostat, 2016). Áætlað er að af hverjum 1000 

einstaklingum, þá myndu 4,2 af þeim ganga í hjónaband og 2,0 af þeim ganga í gegnum 

skilnað samkvæmt nýjustu rannsóknum frá Eurostat. Þetta gefur okkur skilnaðartíðni upp 

á tæplega 50%. Samkvæmt niðurstöðum Eurostat þá sýnir það sig að Ísland er ekki 

frábrugðið öðrum Evrópulöndunum hvað þetta varðar. Á árunum 1960 til 2011 hefur 

hjónavígslum fækkað um 61% og frá árinu 1960 hefur skilnuðum fjölgað um 43% 

(Eurostat, 2016). 

Árið 2011 enduðu 34% hjónabanda á Íslandi með skilnaði og sýna þessar niðurstöður 

að tíðni hjónaskilnaða hefur aukist frá því sem áður var (Eurostat, 2016). Tölur frá 

Hagstofu Íslands staðfesta þessa hækkun í skilnuðum og ef skoðaðar eru tölur frá árinu 

1951 til 2011 þá má sjá að árið 1951 voru 501 par sem slitu hjúskap og 96 hjónabönd 

enduðu með lögskilnaði en árið 2011 voru hins vegar 516 skráðir lögskilnaðir og 1271 par 

sem slitu hjúskap (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Samkvæmt tölum frá Þjóðskrá Íslands frá árinu 2017 hefur orðið met aukning í 

skráningu á sambúð annars vegar og lögskilnuðum hins vegar. Á árinu 2017 voru 4015 

skráðir í sambúð og á sama tíma voru skráðir 1462 lögskilnaðir. Til samanburðar má nefna 

að árið 2011 voru 3121 skráðir í sambúð en á sama tíma voru  1271 par sem slitu hjúskap 

eins og áður hefur komið fram (Þjóðskrá Íslands, 2018). 

Ekki má rugla saman sameiginlegri forsjá við jafna búsetu. Ef foreldrar fara 

sameiginlega með forsjá taka þeir sameiginlega meiriháttar ákvarðanir sem snerta barn, 
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til dæmis tengt menntun, trú, uppeldi og þess háttar en það þýðir ekki sjálfkrafa að barn 

búi jafnt hjá báðum foreldrum. Jöfn búseta aftur á móti þýðir að barnið eyðir um það bil 

helmingi tímans hjá hvoru foreldri (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006; Turunen, 

2015).  

Í næsta kafla verður fjallað um það hvernig barnalöggjöf hefur þróast í gegnum árin 

frá því fyrsta heildstæða barnalöggjöfin var sett árið 1981. Seinni hluti kaflans segir frá því 

hverjar megináherslur forsjár eru í samtímanum og hverjar skyldur foreldra eru gagnvart 

barni. Út frá því verður komið inn á hver staðan er varðandi það að jafna réttindi foreldra 

sem fara sameiginlega með forsjá barna sinna eftir skilnað og þá aðallega út frá skýrslu 

sem kom út árið 2015.  

3.1 Þróun forsjár 

Ísland var síðast Norðurlandanna til þess að lögfesta rétt dómara til að dæma 

sameiginlega forsjá og að sameiginleg forsjá við sambúðarslit skildi vera meginregla. 

Íslensk löggjöf fjallaði ekkert um umgengisrétt fyrr en árið 1972 (Davíð Þór Björgvinsson, 

1995).  

Jafnvel þótt aðallega sé farið í þróun barnalaga hér á eftir er þó mikilvægt að gera 

stuttlega greinarmun á barnalögum og barnaverndarlögum þar sem það  kemur fyrir að 

þessi tvö lög skarist. Barnalögin gilda um alla foreldra og öll börn og eru almenn, þau eru 

notuð þegar verið er að ákvarða forsjá og umgengni barns við foreldra eftir skilnað ásamt 

því að koma að réttindum barns. Hins vegar er markmið barnaverndarlaga að tryggja að 

börn fái þá nauðsynlegu aðstoð og úrræði sem þarf ef þau búa ekki við viðunandi 

aðstæður eða stofna þroska eða heilsu í hættu (Þingskjal nr. 328/2011-2012). 

Möguleiki er á því að mál sem tekið sé fyrir byrji sem barnaverndarmál en hugsanlega 

bætist barnalög inn í ef foreldrar deila um framfærslu, umgengni eða forsjá. Einnig er 

hugsanlegt að mál atvikist í öfugri röð við það sem áður var nefnt, byrji sem forsjármál en 

svo komi upp atvik þar sem barnavernd þarf að blandast í málið ef talið er að foreldrar 

séu ekki að ala barn upp á viðunandi hátt eða jafnvel beita barn ofbeldi (Þingskjal nr. 

328/2011-2012). 

Við endurskoðun barnalöggjafar var ákveðið að skoða hver staða barna væri sem 

byggju ekki með báðum foreldrum og hvernig umgengnisréttur væri í þeim  tilvikum. Sú 
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vinna hratt af stað þróun sem leiddi til þess að sett voru barnalög nr. 9/1981 sem var 

fyrsta heildstæða löggjöfin á þessu sviði á Íslandi.  

Í barnarétti er forsjá grundvallarhugtak sem segir hver tengsl barns eru, í lagalegum 

skilningi, við foreldra eða aðra umráðamenn þegar kemur að því að taka ákvarðanir um 

mikilvæg atriði (Davíð Þór Björgvinsson, 1995).  

Hægt er að segja að þótt forsjá sé í grunninn lagalegt grundvallarhugtak þá er það þó 

einnig efnislegt og formlegt hugtak. Foreldri hefur rétt til og ber skyldu til að sjá um 

ummönnun og uppeldi á barninu sínu en einnig er hægt að segja að þetta sé formlegt 

hugtak þar sem foreldrar bera ábyrgð á að taka ákvarðanir í lífi barnsins síns og réttur 

þeirra að vita af allri opinberri vitneskju þeim tengdur, ásamt rétti að öllum gögnum 

tengdum barni eða börnum (Hrefna Friðriksdóttir, 2013). 

Í fyrrnefndum lögum nr. 9/1981 var í fyrsta skipti talað um forsjá foreldra yfir barni 

frekar en forræði sem fylgdi þróun sem orðið hafði í barnarétti og komið á hreint að bæði 

barn og forsjárlaust foreldri hefðu gagnkvæman rétt til umgengni hvort sem foreldrar 

bjuggu saman eða ekki (Hrefna Friðriksdóttir, 2013).  

Þegar lög nr. 9/1981 voru sett var gengið út frá því að ef foreldrar væru í hjónabandi 

eða sambúð þá færu þau sameiginlega með forsjá barna sinna en einungis annað foreldrið 

færi með forsjá ef foreldrar væru ekki saman (Þingskjal nr. 328/2011-2012).  Ef foreldrar 

bjuggu ekki saman þá var sameiginleg forsjá útilokuð og forsjá var aðeins hjá öðru 

foreldrinu þótt hitt foreldrið hefði rétt á umgengni samanber 38. gr og 40. gr laganna 

(Þingskjal nr. 103/1980).  

Í barnalögum nr 20/1992 sem tóku við af barnalögum nr. 9/1981 gátu foreldrar samið 

um sameiginlega forsjá við skilnað eða ef sambúð var slitið, jafnvel þótt forsjá hafi ekki 

verið sameiginleg áður eins og fram kemur í 33.gr. Með þessum lagabreytingum var faðir 

kominn með sömu réttindi og móðir varðandi að hafa samskipti við barnið sitt, en 

foreldrar þurftu engu að síður að vera sammála um að deila með sér forsjánni. Aðkoma 

dómstóls var að ákvarða hvort foreldri barns myndi hafa forsjá samanber 34. gr laganna. 

Í sömu grein þágildandi laga nr. 20/1992 kemur einnig fram að barn sem hafði náð 12 ára 

aldri mætti tjá sig um fyrirkomulag umgengni. Þau lög sem gilda í dag eru barnalög nr. 

76/2003 og hafa ýmis nýmæli bæst við samfara þróun á sviði barna- og fjölskylduréttar.  
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Meðal þess sem hefur bæst við er lögfesting á sameiginlegri forsjá barns við 

sambúðarslit  eða skilnað sem bætt var við með lögum nr. 69/2006, ásamt því að dómari 

hefur rétt til að heimila sameiginlega forsjá barns þrátt fyrir andstöðu annars foreldris ef 

hann telur að það þjóni hagsmunum barnsins. Eins og áður kom fram var áður fyrr gengið 

út frá því að foreldrar ákvæðu sameiginlega forsjá og var þetta afar umdeild heimild 

(Barnalög nr. 76/2003).  

3.2 Megináherslur forsjár í samtímanum 

Barn hefur rétt á að hafa tengsl við báða foreldra sína og bera báðir foreldrar sameiginlega 

ábyrgð á uppeldi barna sinna. Í dag eru foreldrar frekar hlynntir því að börn búi í jafnri 

búsetu en áður var og eru breytingar á fjölskyldulöggjöfinni, aukin réttindi kvenna á 

vinnumarkaðnum og jafnrétti kynjanna talin vera stórar ástæður fyrir því að svo er 

(Bergström o.fl., 2013).  

Þau lög sem snúa að börnum og velferð þeirra á Íslandi eru samtengd samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (hér eftir Barnasáttmálanum) og þann 13. mars 

2013 var Barnasáttmálinn lögfestur, samanber lög nr. 19/2013 og er þá orðinn hluti af 

lögum Íslands (Þórhildur Líndal, 2011).  

Með Barnasáttmálanum samþykkja aðildarríki að börn hafi sérstök réttindi, sem 

snerta ekki réttindi fullorðinna og þegar leysa á úr málum sem snerta barn þurfa 

dómstólar og stjórnvöld landsins að taka mið af því (Lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

Í barnalögum nr.76/2003 segir að ef foreldrar ákveða að fara sameiginlega með forsjá 

barns þurfi þeir að ákveða hvar barn skuli hafa lögheimili. Það verður þar sem barnið er 

með fasta búsetu og þess næst þurfa þeir að koma sér saman um hvernig umgengni við 

barnið verði háttað. Forsjármaður tekur ábyrgð á öllum ákvörðunum tengdu barninu 

meðan það hefur ekki aldur eða þroska til, eftir því sem barnið eldist á samráð að aukast 

þegar verið er að taka ákvarðanir sem snúa að því. Forsjármaður á að vernda barn gegn 

ofbeldi og sýna því virðingu og umhyggju. 

Í fyrrnefndum barnalögum nr.76/2003 segir að báðir foreldrar eru skyldugir að tryggja 

rétt barns til umgengni við báða foreldra hvort sem foreldrar fari sameiginlega með forsjá 

eða ekki.  
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Annað hvort foreldrið eða báðir foreldrar geta haft forsjá barns, en það geta aldrei 

fleiri en tveir farið með forsjá barns. Hægt er að ákvarða forsjá með samningi, fyrir dómi 

eða verið lögbundin. Ef forsjá er lögbundin þarf að fara eftir tilteknu lagaákvæði varðandi 

hvaða foreldri fer með forsjá við ákveðnar aðstæður (Sýslumenn, 2013).  

Hins vegar ef forsjá er ákveðin með samningi þá þýðir það að fyrrnefnt lagaákvæði er 

að einhverju leyti óheppilegt eða einfaldlega hentar ekki hagsmunum barnsins og geta 

því foreldrar samið um forsjá sem er síðan staðfest af sýslumanni. 

Ef foreldrar geta engan vegin komið sér saman um hvernig forsjá skuli háttað er hægt að 

fara með forsjármálið fyrir dómara sem ákveður hvernig forsjá verður háttað (Hrefna 

Friðriksdóttir, 2013). 

Þrátt fyrir að barn geti haft jafna búsetu hjá báðum foreldrum getur það þó aðeins 

átt eitt lögheimili samkvæmt 8.gr laga um lögheimili nr. 21/1990 og segir lögheimilið til 

um hvar barnið sé með fasta búsetu. 

Í 18.gr Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir að báðir foreldrar beri sameiginlega 

ábyrgð á því að ala upp börnin sín og eigi að taka mið af því sem er börnunum fyrir bestu. 

Þá eiga stjórnvöld að aðstoða foreldra við að rækja sínar uppeldisskyldur með því að 

tryggja að í boði sé viðeigandi þjónusta og byggðar séu stofnanir til að hægt sé að veita 

börnum sem besta ummönnun (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013).  

3.3 Þróun stöðu foreldra sem fara sameiginlega með forsjá  

Í rannsókninni Áfram foreldrar sem kom út árið 2000 kom í ljós að mun algengara er að 

barn búi hjá móður eftir skilnað. Lögheimili barns er í 90% tilvika hjá móður en var aðeins 

í 10% tilvika hjá föður, þrátt fyrir að börnin dveldu flest hjá föður aðra hverja helgi eða 

oftar og áttu samastað hjá honum (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  

Þrátt fyrir að margt hafi breyst í lagalegum skilningi frá því að þessi rannsókn var gerð, þá 

virðist vera sem svo að lögheimili barns sé áfram í flestum tilvikum hjá móður eftir skilnað 

þrátt fyrir lagabreytingar um sameiginlega forsjá sem meginreglu árið 2006.  

Í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttir, Jóhönnu Rósu Arnardóttur og Guðlaugar 

Magnúsdóttur (2008) eiga enn 92% barna lögheimili hjá móður í kjölfar skilnaðar en 

einungis 8% hjá föður. Samkvæmt niðurstöðum skýrslu sem unnin var fyrir Félags- og 
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tryggingamálaráðuneytið (2009) þá var yfirgnæfandi meirihluti foreldra sáttir við hvar 

barnið ætti lögheimili. 

Í dag hefur lögheimilisforeldri að mörgu leyti sömu stöðu og einstætt forsjárforeldri 

þar sem það foreldri hefur heimild til að flytja með barnið innanlands og ákveða í hvaða 

skóla barnið skuli ganga og þiggur fjárhagslegan og félagslegan stuðning sem slíkt. Sem 

dæmi þá fær lögheimilisforeldri greitt meðlag, barnabætur og getur fengið 

tómstundastyrk sveitarfélaga. Einnig hefur búsetan áhrif á fleiri þætti, svo sem 

húsaleigubætur, ummönunarbætur, námslán og fleira (Sýslumenn, 2013).  

Árið 2014 gerði Hagstofa Íslands lífskjarakönnun og þar kom heimili einstæðra 

foreldra oft verr út en aðrar heimilisgerðir. Þessu til stuðnings þá sýnir samanburður á 

heimilum með tveimur fullorðnum og einu barni annars vegar og heimili með einstæðu 

foreldri hins vegar að 20,3% heimila með einstæðum foreldrum bjuggu við skort á 

efnahagslegum gæðum og 4,5% bjuggu við verulegan skort á meðan  heimili með tveim 

fullorðnum íbúum voru aðeins 1,3% sem bjuggu við skort og 0,2% sem bjuggu við 

verulegan skort. Dæmi um skort á efnahagslegum  gæðum eru hlutir eins og það að fara 

árlega í frí með fjölskyldunni, að hafa ekki efni á að reka bíl, eiga farsíma eða hafa ekki 

efni á kjöt-, fisk- eða grænmetismáltíð að minnsta kosti annan hvern dag (Hagstofa 

Íslands, 2014). 

Niðurstöður úr sænskri rannsókn frá árinu 2017 staðfesta það sem fram kemur hér 

að ofan, að einstætt foreldri, sem fer alla jafna eitt með forsjá barns, kemur verr út úr 

lífskjarakönnunum. Barn sem er alið upp af einstæðu foreldri kemur verr út efnahagslega 

heldur en barn sem er alið upp af tveim foreldrum. Þannig á barn einstæðs foreldris 

sjaldnar sitt eigið herbergi, getur síður fengið pening fyrir hinum ýmsu hlutum eða haft 

efni á því sama og jafningjar sem eru í sameiginlegri forsjá. Félagslega komu einstæðir 

foreldrar verr út þar sem börnunum samdi oft verr við þau, og töldu börnin einstæða 

foreldrið ekki hafa nægan tíma fyrir þau eða þekkja foreldra vina sinna. Þau áttu síður 

nána vini eða gátu hitt vini reglulega, samanborið við börn foreldra með sameiginlega 

forsjá (Fransson, Låftman, Östberg, Hjern og Bergström, 2017). 

Þann 12.maí 2014 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu í samstarfi við félags-og 

húsnæðismálaráðherra að skipa starfshóp sem átti að kanna hvernig hægt væri að jafna 

stöðu foreldra sem fara sameiginlega með forsjá barna sinna  varðandi þau réttindi sem 
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fylgdu því að vera með skráð lögheimili barns og kom skýrslan út í september árið 2015. 

Meðal þess helsta sem starfshópurinn komst að var að aðstöðumunur á milli foreldra sem 

deila forsjá og ákveða að ala upp barnið sitt í sameiningu á sitthvoru heimilinu eftir skilnað 

er gífurlegur , þar sem barn getur einungis verið með eitt skráð lögheimili og réttindi tengd 

barninu fylgja því foreldri  sem býr á sama lögheimili eins og þegar hefur komið fram 

(Innanríkisráðuneytið, 2016).  

Fyrrnefndur starfshópur komst að því að það foreldri sem barnið á lögheimili hjá hefur 

lagalega meiri rétt varðandi daglegt líf barnsins auk fjárhagslegs og félagslegs stuðnings 

sem getur gert umgengnisforeldri erfiðara fyrir að sinna sínum skyldum gagnvart barninu. 

Starfshópurinn telur að jafna þurfi þennan mun svo báðir foreldrar geti sinnt barninu jafn 

vel. Starfshópurinn taldi það þó ekki gerlegt að skrá tvö lögheimili barns 

(Innanríkisráðuneytið, 2016). Talið var nauðsynlegt að skoða þyrfti hvernig hið opinbera 

gæti lagað sig að breyttum þjóðfélagsaðstæðum og skipt þá greiðslum jafnar á milli 

foreldra þar sem það hlyti einnig að koma sér best fyrir barnið.  

Starfshópurinn leit til Norðurlanda eins og áður hefur verið gert varðandi breytingu á 

barnalögum og taldi að það hafi ekkert upp á sig að barn væri með tvöfalt lögheimili, 

heldur ætti fremur að leyfa skipta búsetu. Ekki yrði heimilað að dæma eða úrskurða skipta 

búsetu, heldur þyrftu foreldrar að uppfylla grunn skilyrði sem myndi þá veita báðum 

foreldrum sem fari með sameiginlega forsjá jöfn lagaleg réttindi (Innanríkisráðuneytið, 

2016). 

Það skuli alltaf vera í fyrrirúmi hvað sé barni fyrir bestu og því sé nauðsynlegt að 

foreldrasamstarf sé gott og foreldrar taki sameiginlega allar ákvarðanir sem snerta barnið 

varðandi lögheimili, menntun, heilsugæslu og tómstundir.  Í öðru lagi mun meðlag falla 

niður og allar bætur sem foreldrar eiga rétt á verði skipt jafnt á milli þeirra, svo sem 

barnabætur og ummönnunargreiðslur. Tillit verði tekið til foreldris varðandi námslán og 

vaxtabætur út frá því að barn sé í skiptri búsetu. Öll þjónusta og stuðningur sem foreldrar 

nýta sér vegna barns skal skiptast jafnt á milli foreldra, nema um annað sé samið, og að 

lokum skal það vera skráð í Þjóðskrá Íslands að búseta barns sé skipt svo að hægt sé að 

koma upplýsingum því tengdu til sveitarfélaga og þess háttar. Ljóst er að breyting er 

nauðsynleg á mörgum gildandi reglugerðum, reglum og lögum svo þetta gangi eftir og 

eins og áður var nefnt er nú hafin vinna við að breyta þessu (Innanríkisráðuneytið, 2016). 
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Í skjali frá dómsmálaráðuneyti varðandi áform um lagasetningu kemur fram að í kjölfar 

skýrslunnar var skipaður verkefnahópur sem lauk störfum í mars árið 2017 og komst að 

þeirri niðurstöðu að breyta þurfi lögum og reglugerðum sem heyra undir margbreytileg 

ráðuneyti, og þar efst á lista er dómsmálaráðuneyti og barnalögin.  

Dómsmálaráðuneytið hefur nú hafist handa við að breyta barnalögum nr. 76/2003 út 

frá  fyrrnefndri skýrslu starfshóps en einnig er stefnt á að breyta ákvæðum varðandi 

meðlög barns og framfærslu (Stjórnarráð Íslands, 2018a).  

Nú þegar liggur fyrir frumvarp til breytingar á ákvæðum barnalaga varðandi meðlag, 

þó ekki sé víst hversu mikið verður farið eftir því sem kom fram í niðurstöðu starfshópsins, 

en þó að það verði tekið tillit til beggja foreldra og sameiginlegri ábyrgð þeirra á 

framfærslu barns. Núgildandi barnalög og fleiri lög gera ekki ráð fyrir því að hægt sé að 

hafa barn skráð í skiptri búsetu, þannig nauðsyn er að breyta ýmsum ákvæðum barnalaga 

og fleiri til að ná fram réttaráhrifum til beggja foreldra varðandi stuðning sveitarfélaga, 

opinberum stuðning og að lokum skráningu í þjóðskrá (Stjórnarráð Íslands, 2018b).  

3.3.1 Tálmun 

Umgengnisréttur nýtur sérstakar verndar og í 9.gr Barnasáttmálans og 46.gr núgildandi 

barnalaga segir að umgengnisréttur sé fyrst og fremst réttur barns til að eyða reglulegum 

tíma með því foreldri sem það býr ekki hjá (Barnalög nr. 76/2003 og Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013).  

Þrátt fyrir að það sé sérstaklega tekið fram í 46.gr barnalaga að barn hafi rétt á að 

umgangast það foreldri sem það býr ekki hjá með reglubundnum hætti  og að sú skylda 

hvíli á báðum foreldrum þá er oft verulegur misbrestur þar á. Því miður er nokkuð algengt 

að það foreldri sem barn býr hjá takmarki verulega eða jafnvel tálmi alfarið að barnið 

umgangist hitt foreldrið og fer þá jafnvel gegn því sem búið var að semja um á milli 

foreldra eða jafnvel fyrir dómi.  

Nú hefur verið lagt fram frumvarp þess efnis að bætt verði sérstöku ákvæði við 98. gr 

barnaverndarlaga  þar sem öll tálmun sé ólíðandi út frá velferð barnsins og sé því refsiverð 

(Þingskjal nr. 559/2016-2017). Fram að þessu hefur eina úrræðið við þessu verið dagsektir 

en það er tímafrekt og í raun vanræksla við barnið meðan á stendur þar sem verið er að 

svipta barnið rétti sínum að umgangast báða foreldra. Eins og hefur komið fram og mun 

koma betur fram í þessari ritgerð, ásamt fjölmörgum rannsóknum þá getur það lagst 
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þungt á barn bæði andlega og tilfinninga ef það fær ekki að eiga jöfn samskipti við báða 

foreldra og því ætti tálmun á umgengni að vera á sama stalli og annars konar vanræksla 

og/eða ofbeldi gagnvart barni (Þingskjal nr. 559/2016-2017). 

 

 

 

 

4 Aldurstengd viðbrögð barna í kjölfar skilnaðar foreldra 
Mikill munur er á því hvort börn séu á fyrsta eða öðru aldursári þegar skilnaður á sér stað 

og hafa ekki náð þeim þroska til að skilja hvað skilnaður feli í sér eða þegar 

einstaklingurinn er orðin unglingur með tilfinningagetu til að skilja allt sem er á seyði við 

skilnað foreldra sinna. Yfirleitt á skilnaður sé nokkurn aðdraganda, en jafnvel þá er barn 

sjaldast viðbúið því að foreldrar þeirra skilji. Börn geta fundið til mikils óöryggis  og jafnvel 

sektarkenndar vegna þeirrar spennu sem ríkir á heimili í þessu ferli (Benedikt Jóhannsson, 

2004).  

Alla jafna er talið að skilnaður foreldra hafi margvísleg neikvæð áhrif á börnin og 

tengist bæði innri og ytri vandamálum hjá þeim. Hugsanleg innri vandamál eru oft 

þunglyndi og kvíði, viss hegðunarvandamál og árásargirni dæmi um ytri vandamál. Börn 

foreldra sem hafa skilið sýna lakari sálfræðilega aðlögun, sjálfsvitund, félagsfærni og 

slakari námsárangur heldur en börn giftra foreldra (Robbers o.fl., 2011). 

Miklu máli skiptir hvernig foreldrar standa að skilnaðinum og takast á við allar þær 

tilfinningarnar og streitu sem honum fylgir, en jafnvel þó svo að fólk vandi sig, þá skynja 

börn tilfinningalegar breytingar foreldra sinna og líðan barnanna breytist oft í takt við það 

(Benedikt Jóhannsson, 2004; Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

Hvað varðar áhrif skilnaða á börn þá er nauðsynlegt að taka tillit til aldurs og ólíkra 

þroskaskeiða barnsins auk persónuleika þeirra við skilnað (Benedikt Jóhannsson, 2004). 

Hér á eftir verður komið inn á hvernig börn bregðast mismunandi við skilnaði foreldra 

eftir því á hvaða aldri og þroskastigi þau eru stödd.  
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Því næst verður komið inn á birtingarmyndir og skilgreiningu á áhættuhegðun. 

Skoðað verður hverjir áhættuþættir eru samkvæmt riti Freydísar frá BVN og hvað það sé 

sem geti hugsanlega ýtt undir áhættuhegðun. Að lokum verður komið inn á verndandi 

þætti sem hugsanlega geta komið í veg fyrir áhættuhegðun. 

4.1 Mismunandi viðbrögð barna eftir aldri 

Í rannókninni Ungmenni og ættartengsl sem var gerð var á meðal nemenda á þriðja ári í 

framhaldsskóla árið 2006 kom í ljós að 24% þeirra nemenda sem svöruðu höfðu reynslu 

af skilnaði foreldra, þar af átti skilnaðurinn sér stað fyrir 11 ára aldur hjá 74% svarenda. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar höfðu mun fleiri börn áhyggjur af móður en 

föður á skilnaðartímabilinu og álitu um 87% þeirra að skilnaðurinn hefði verið föðurnum 

„að kenna“, enda er það í flestum tilvikum faðirinn sem flytur af heimilinu í 

skilnaðarferlinu en móðirin oft meira til staðar og útskýrir stöðuna og þess háttar (Sigrún 

Júlíusdóttir o.fl., 2008).   

Árið 2012 var líðan unglinga í 8.-10. bekk könnuð eftir fjölskyldugerðum í rannsókn 

Benedikts Jóhannssonar sem ber heitið „Til skiptis hjá foreldrum: Líðan og aðlögun 

unglinga eftir fjölskyldugerðum“. Þarna var verið að skoða þá unglinga sem búa til skiptis 

hjá hvoru foreldri. Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja enn fremur það sem fjallað 

hefur verið um hér á undan. Þeir unglingar sem búa með báðum foreldrum reyndust 

aðlagast best og lýstu mestri ánægju, ásamt því að lýsa betri andlegri heilsu, þó voru 

unglingar sem bjuggu til jafns hjá báðum foreldrum litlir eftirbátar þeirra ásamt því að 

vera betur aðlagaðir en aðrir unglingar eftir skilnað. Ekki var tölfræðilega marktækur 

munur á ánægju unglinga sem búa hjá báðum foreldrum eða jafnt hjá hvoru foreldri. 

Unglingar sem búa hjá öðru hvoru foreldri eða í stjúpfjölskyldu lýstu marktækt meiri 

óánægju með lífið en unglingar sem búa jafnt hjá báðum foreldrum, ásamt því að þeir 

síðarnefndu lýstu minnstri depurð eftir skilnað (Benedikt Jóhannsson, 2012). 

Í bókinni Eftir skilnað kemur fram að ef foreldrar deila eftir skilnað er mikilvægt að 

blanda ekki unglingum of mikið inn í þau mál þar sem þeir eiga það til að standa frekar 

með öðru foreldrinu og vilja búa hjá því og eru með þessu orðnir stuðningsaðilar eða 

áheyrendur að hlutum sem þau ættu ekki að þurfa að glíma við (Sigrún Júlíusdóttir og 

Sólveig Sigurðardóttir, 2013). Þrátt fyrir að barn geti hugsanlega fundið til léttis þegar 

foreldrar skilja eins og mun koma fram hér að neðan þá er þessi léttir þó aldrei auðveldur. 
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Barnið finnur auðvitað til með báðum foreldrum og finnur fyrir reiði, leiða eða annars 

konar neikvæðum tilfinningum vegna þess foreldris sem braut á fjölskyldunni eða tók af 

skarið og vildi skilnað. Í framhaldi af þessu getur myndast nokkurs konar 

samstöðuklemma þar sem barnið veit ekki með hvoru foreldrinu það á að standa (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).  

Í rannsókn sem kom út árið 2014 var borið saman niðurstöður úr 40 rannsóknum sem 

höfðu komið út seinustu 25 ár varðandi umgengni foreldra við barn eða börn eftir skilnað. 

Vitað er að barn græðir á að eyða tíma með báðum foreldrum, en verið var að athuga 

hvort jöfn umgengni væri í raun að borga sig fyrir barnið. Borin voru saman annars vegar 

börn sem eyða alla vega 35% tímans með hvoru foreldri og hins vegar börn sem búa 

aðallega hjá móður og eyða minna en 35% tímans með föður (Nielsen, 2014).  

Niðurstöðum úr þessum rannsóknum var skipt niður í fimm flokka sem allir sneru að 

vellíðan barns. Þessir flokkar skiptust í það hvernig námsárangur og tungumálaskilningur 

var. Hegðunarvandamál eins og ofbeldishneigð, erfið hegðun, ofvirkni eða 

vímuefnaneysla. Andleg vandamál eins og og þunglyndi, kvíði og óánægja með lífið. 

Líkamleg atriði eins og reykingar- sem þá tengdust stressi, svefnvandamál og magaverkir. 

Að lokum var litið á tengsl barns og föður, hversu náin þau eru og hversu góð samskiptin 

eru þeirra á milli (Nielsen, 2014).  

Börn á  aldrinum 1-16 ára sýndu fram á betri alhliða andlega og hegðunarlega líðan, 

ef þau eyddu 35% tímans eða meir með föður að staðaldri, og krakkar í menntaskóla voru 

með sömu niðurstöður, ásamt því að undantekningarlaust var samband við föður betra 

ef þau eyddu álíka tíma með honum og móður á uppvaxtarárum. Ef börn bjuggu við jafna 

umgengni áttu þau auðveldara með að eignast vini og ræða við báða foreldra um hin ýmsu 

málefni. Þau létu síður undan jafningjaþrýsting, byrjuðu seinna að drekka og stunda kynlíf 

og sýndu minni líkur á að þau væru með einhvers konar skapofsa eða ofbeldishneigð, 

væru ljúgandi, stelandi, að rífast við foreldra eða leggja í einelti (Nielsen, 2014).  

Árið 2016 var framkvæmd tvískipt rannsókn sem hét Raddir skilnaðarbarna og fjallaði 

um jafna búsetu eftir skilnað. Annars vegar var megindlegur hluti sem skoðaði þróun og 

umfang jafnrar búsetu. Þessi rannsókn sýndi fram á að 20% höfðu aldrei búið með báðum 

foreldrum eða þá að þau höfðu reynslu af skilnaði foreldra sinna og  af þeim bjuggu 7% í 

jafnri búsetu. Af þeim sem höfðu búið jafnt til skiptis hjá báðum foreldrum sögðu 66% að 
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þeir myndu mæla með því fyrirkomulagi við skilnaðarforeldra í dag en 34% svöruðu því 

að þeir myndu ekki mæla með þessu fyrirkomulagi. Hinn hluti rannsókninnar var 

eigindlegur þar sem þekkingar var aflað með viðtalskönnun við 16 aðila sem höfðu gengið 

í gegnum skilnað foreldra sinna í æsku og bjuggu í jafnri búsetu hjá báðum foreldrum. 

Niðurstaðan var að mestu jákvæð og yngri viðmælendurnir mæltu frekar með þessu 

fyrirkomulagi en þeir sem eldri voru. Þeir sem höfðu neikvæða reynslu af jafnri búsetu 

sögðu helstu ástæður hafa verið þegar foreldrar áttu í slæmum samskiptum og samstarf 

á milli foreldra slæmt ásamt því að upplifa svokallað „ferðatöskulíf“ með kvíða, álagi og 

almennu umróti. Aftur á móti þeir einstaklingar sem lýstu jákvæðri reynslu af jafnri búsetu 

sögðu að foreldrar sínir hefðu verið samstíga í að virða þarfir barna sinna og átt góð 

samskipti sín á milli (Sigrún Júlíusdóttir, Sólveig Sigurðardóttir og Dögg Pálsdóttir, 2016; 

Bjarnason og Arnarsson, 2011; Bergström o.fl., 2013).  

Sumir vilja meina að jöfn umgengni sé slæm þegar komi að því að ungabörn séu ekki 

alltaf hjá móður heldur gisti einnig hjá föður (Fransson o.fl., 2017). 

Þegar kemur að því að skoða hvort jöfn umgengni borgi sig, eða sé slæm fyrir 

ungabörn frá fæðingu til tveggja ára virðast ekki vera neikvæð tengsl á milli þess að gista 

hjá föður. Sýnilegi munurinn var einungis sá að ungabarn sem á foreldra sem eru ekki 

saman geti verið smá tíma að aðlagast breyttum aðstæðum, en hafði engin áhrif á tengsl, 

þroska eða líðan þar sem ungabarnið gerir sér ekki grein fyrir því að foreldrar séu ekki 

lengur saman (Nielsen, 2014; Bryner, 2001). 

 Börn á aldrinum tveggja til sex ára eru gjarnari á að kenna sjálfum sér um skilnað 

foreldra, en þrátt fyrir það hefur það jákvæð áhrif á börnin að vera í jafnri samvist við 

báða foreldra eins og sagt hefur verið frá hér að ofan. Þau börn sem höfðu eytt álíka tíma 

með föður og móður frá því þau voru ungabörn sýndu einnig fram á nánari tengsl við 

föður heldur en þau sem eyddu mestmegnis tíma með móður (Nielsen, 2014; Bryner, 

2001). 

Þegar börn eru í fyrstu bekkjum grunnskóla eru líkur á að þau láti sig dreyma um að 

koma foreldrum sínum saman aftur. Þau elska báða foreldra sína og þurfa sífellt að fá 

fullvissu um að foreldrarnir elski þau ennþá og eiga mjög erfitt með það ef mikill 

ágreiningur er á milli foreldranna (Bryner, 2001).   
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Það eina sem virðist hafa töluverð áhrif vellíðan barns, hvað varðar jafna umgengni, er ef 

mikil átök voru á milli foreldra í kjölfar skilnaðar sem þá bitnaði á barninu og því leið ekki 

vel þar sem það lenti alltaf í því að vera á milli aðila. Þau börn sem bjuggu mestmegnis hjá 

móður upplifðu á sama tíma að faðir var að mestu, eða öllu leyti fjarverandi  ef mikil átök 

voru á milli foreldra (Nielsen, 2014).  

Börn á aldrinum 9-15 ára taka oft afstöðu með öðru foreldrinu og eru jafnvel reið út 

í hitt foreldrið, ásamt því að ýmsir líkamlegir verkir koma fram eins og haus- og magaverkir 

(Bryner, 2001).  Samkvæmt rannsóknunum sem skoðaðar voru á krökkum á aldrinum 11-

15 ára kom í ljós að mikil fylgni var á milli þess hve góð samskipti voru við föður og alhliða 

vellíðan barna, óháð því hvernig staða  fjölskyldunnar var fjárhagslega eða annað (Nielsen, 

2014).  

Athyglisvert er að benda á að stelpur ættu í nánari samskiptum við föður í jafnri 

umgengni og finndu hjá sér minni ábyrgð á að sjá um móður sína heldur en ef þær væru 

mestmegnis bara hjá móður en virðast að sama skapi eiga  tvöfalt erfiðara með að ræða 

við föður um vandamál en strákar. Það virðist hafa mikið að segja um hegðun og líðan 

stúlkna allt frá 3-6 ára og fram á unglingsár að vera í jöfnu samneyti við föður ef samskipti 

á milli foreldra er ágætt . Þær koma betur út andlega, félagslega og varðandi námsárangur 

ef þær eru í álíka jafnri umgengni, nema mikil átök séu á milli foreldra, þá hefur það 

neikvæð áhrif á stelpur. Bæði með yngri og eldri stráka virðist það þó breyta litlu hvernig 

umgengni er háttað varðandi fyrrnefnd atriði þar sem það virðist ekki vera tengsl á milli 

og þeir virðast fremur geta haldið sér utan við ágreining foreldra ef hann er til staðar 

(Nielsen, 2014).  

Ef fullorðnir einstaklingar sem upplifðu skilnað foreldra sinna í æsku hafa verið í 

góðum samskiptum við föður sinn eftir skilnað dregur það mikið úr líkum á neikvæðum 

áhrifum. Ef börn eru í litlum sem engum samskiptum eru miklar líkur á að stúlkurnar munu 

eiga erfitt með að mynda tengsl við karlmenn og drengirnir geta orðið óöruggir í hlutverki 

sínu sem feður og/eða karlmenn yfir höfuð (Benedikt Jóhannsson, 2004).  
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4.2 Áhættuþættir 

Samkvæmt Skilgreiningar-og flokkunarkerfi í Barnavernd (SOF) er áhættuhegðun unglings 

skilgreind sem annað hvort athöfn eða skortur á athöfn sem veldur því að hætta er á að 

barnið valdi öðrum skaða eða skaði sig sjálft. Þróun óæskilegrar hegðunar eykst með 

aukinni áhættu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

Samkvæmt SOF er áhættuhegðun greind  í fimm flokka. Grunur um erfiðleika í skóla 

þrátt fyrir að foreldrar hafi reynt eftir bestu getu að aðstoða, þar sem barn mætir ekki 

með áhöld, mæting er léleg og heimanámi ekki sinnt. Grunur um að barn sé að neyta 

einhverra vímuefna eins og eiturlyfja eða lyfseðilskyldra lyfja í of stórum skammti eins og 

sjóveikistöflur og rítalín með það að markmiði að komast í vímu. Þá er grunur um að barn 

sé viðriðið afbrot, virðir ekki útivistartíma foreldra og tekur þátt í glæpsamlegum 

athæfum eins og innbrotum, skemmdarverkum og fleira. Grunur um að unglingur gæti 

stefnt eigin heilsu og lífi í hættu með því að veita sér áverka eða vera með 

átröskunarsjúkdóma sem dæmi. Að lokum er það grunur um að unglingur beiti aðra 

viljandi ofbeldi, hvort sem sé annað barn eða fullorðinn aðili með það að markmiði að 

skaða eða niðurlægja með andlegu ofbeldi og niðrandi orðum (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012).  

 Í rannsókn um reynslu og sýn ungmenna kom í ljós að um þriðjungur svarenda 

upplifði einbeitingarskort, sorg, vonbrigði, depurð og reiði. Niðurstöðurnar sýna einnig  

fram á mikilvægi þess að börn hafi jafn mikil tengsl við báða foreldra með sameiginlegri 

forsjá. Það sem talið er að séu mestu áhrifavaldar á líðan barna í kjölfar skilnaðar sé 

tengslarof við það foreldri sem flytur burt, í flestum tilvikum er það faðirinn. Í kjölfarið 

skerðast samskiptin við það foreldri, foreldra hans ásamt þeim hluta fjölskyldunnar. 

Skilnaður getur orskakað röskun sem hugsanlega getur sett börn í áhættuhóp og leitt til 

lélegri lífsgæða ásamt því að glíma við félagsleg, geðræn og tilfinningaleg vandamál 

(Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008).  

Meðal þess sem komið hefur fram í rannsóknum er að ef barn elst upp með einungis 

öðru foreldri, eru tvöfalt meiri líkur á því að barnið glími við einhvers konar geðsjúkdóm, 

þrói með sér áfengisfíkn eða reyni að fremja- eða fremji sjálfsmorð (Vezzetti, 2016).  

Ef skortur er á eftirliti og stuðning í æsku, eða ekki er gripið inn í óæskilega hegðun, 

þá getur það orsakað áhættuhegðun. Áhættuhegðun getur komið fram í æsku og strax á 
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leikskólaaldri geta komið fram hegðunarvandamál sem þróast yfir í vanlíðan í skóla sem 

leiðir þá hugsanlega af sér lélegri námsárangur en hjá samnemendum. Þau börn sem finna 

fyrir slíkri vanlíðan munu leita í börn í svipaðri stöðu og einangra sig frá hinum 

samnemendum og þar er komin hætta á að þessi hópur sem er útundan muni sýna 

áhættuhegðun (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008).  

Áhættuhegðun getur einnig komið fram á unglingsárum en þá er birtingarmyndin 

orðin alvarlegri, og þessi vanlíðan í unglingnum búin að þróast út í vímuefnaneyslu eða 

afbrot og ef það er ekkert inngrip á neinum tímapunkti, frá barnæsku og/eða 

unglingsárum þá eru miklar líkur á að vanlíðanin haldi áfram að þróast í andfélagslega 

hegðun hjá einstakling sem virðir ekki reglur samfélagsins (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2008).  

Í rannsókn sem gerð var á grunnskólabörnum sex mánuðum eftir skilnað foreldra, 

kom í ljós að þriðjungur barnanna kenndu sér um hvernig fór hjá foreldrunum og glímdu 

í kjölfarið við lélegt sjálfsmat og þunglyndi (Amato, 2000). 

Fjölskyldustaða og samsetning fjölskyldu getur verið áhrifaþáttur í áhættuhegðun 

unglinga samkvæmt íslenskri rannsókn sem gerð var á tilkynningum til barnaverndar. 

Tveir hópar, sem barnavernd hafði haft afskipti af voru bornir saman, annars vegar var 

hópur sem hafði það sameiginlegt að hafa fengið langtímameðferð hjá barnavernd og 

hins vegar hópur sem hafði fengið annars konar inngrip á þeirra vegum. 

 Niðurstöður sýndu fram á tengsl á milli misbrests í uppeldi og áhættuhegðunar unglinga 

og höfðu tæplega þriðjungur unglinga upplifað ágreining eða ósætti á milli sín og foreldra 

á heimilinu og tæplega helmingur barnanna bjó við fjárhagserfiðleika á heimilinu (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2008).  

Um helmingur unglinganna í rannsókninni bjuggu hjá einstæðu foreldri eða áttu foreldri 

sem var ekki í launaðri vinnu og þegar litið var til þátta sem tengjast vanrækslu og ofbeldi, 

sem ýta undir áhættuhegðun unglings, reyndist helmingur þáttakenda hafa orðið fyrir 

vanrækslu og um þriðjungur þeirra hafði einnig orðið fyrir líkamlega ofbeldi (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2008).  

Stór hluti rannsókna sýnir fram á að skilnaður foreldra getur haft margs konar áhrif á 

börn á fullorðinsárunum, allt frá verri félags- og efnahagslegri stöðu yfir í 

hjónabandsörðugleika og jafnvel skilnað og er ástæðan fyrir því talin tvíþætt. Annars 
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vegar að skilnaður foreldra í æsku getur orsakað það að sum börn hætti við frekari 

menntun umfram skyldunám sem skilar sér í  lægra launuðum störfum í framtíðinni og 

hins vegar að sum börn eiga erfitt með að mynda heilbrigð, náin sambönd þar sem 

foreldrafyrirmyndin var slæm fyrir þau í æsku. Fari foreldri eitt með forsjá er líklegt að 

það eigi í verri samskiptum við barnið sitt samanborið við gift hjón sökum þess að það 

foreldri er undir meira álagi sem einstætt foreldri og jafnvel enn í mikilli vanlíðan vegna 

skilnaðar og smitast sú hegðun yfir á fullorðinsár barnsins (Amato, 2000, 2010; Vezzetti, 

2016). 

Hægt er að skipta mótlæti sem börn og unglingar verða fyrir í tvo flokka samkvæmt 

því sem vísindamenn segja. Annar flokkurinn er viðvarandi streituvaldar svo sem 

vanræksla, andleg heilsa og/eða menntun foreldris, fátækt eða eiturlyfjaneysla innan 

heimilis en einnig skortur eða fjarvera á foreldri (Vezzetti, 2016). 

Eftir að foreldrar skilja hefur það lengi vel verið hefðin að móðir fái fullt forræði yfir 

börnum og hafa rannsóknir sýnt að það hefur áhrif á samband barns við föður, sem á það 

til að minnka samskipti við barnið eða jafnvel hverfa með tímanum úr lífi þess (Bergström 

o.fl., 2013). Tengsl eru á milli slæmra samskipta á milli foreldra eftir skilnað og lélegu 

sjálfsmati,  félagsfærni og námsárangri hjá barni, ásamt líkamlegri og andlegri vanlíðan. 

Hinn flokkurinn sem flokkast undir það mótlæti sem börn og unglingar verða fyrir er  

átakanleg lífsreynsla ýmis konar og þar undir fellur andlegt, líkamlegt og tilfinningalegt 

ofbeldi, ásamt því að verða vitni að ofbeldi innan heimilis eða alvarlegir barnasjúkdómar 

(Vezzetti, 2016). 

Meðal áhættuþátta barns er hægt að nefna að það sýnir mótþróa eða reiði við 

foreldra, á erfitt með að einbeita sér eða jafnvel ofvirk og sýnir öðrum litla samkennd. 

Annað sem hægt er að nefna er slakur námsárangur, neikvæðni, dapurleiki, neysla 

vímuefna eða slæmur félagsskapur. Á móti koma áhættuþættir foreldra sem geta verið 

persónulegir erfiðleikar þeirra með fjárhagsvandamál, andlega kvilla eða neyslu 

vímuefna. Foreldrar geta einnig átt erfitt með að tengjast barninu eða sýna því 

væntumþykju, eða standa illa að uppeldisaðferðum og vita lítið hvað barnið er að gera 

eða ekki samkvæm sjálfum sér (Barnaverndarstofa, 2014). 
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4.3 Verndandi þættir  

Verndandi þáttur getur hindrað að frávikshegðun þróist jafnvel þótt áhættuþáttur sé til 

staðar. Verndandi þáttur dregur úr áhættu með því að vinna eða vernda gegn áhrifum 

sem áhættuþættir geta haft og getur verið ýmsir þættir, allt frá kringumstæðum niður í 

getu, hegðun eða eiginleika einstaklings (Barnaverndarstofa, 2014). 

Þrátt fyrir að meiri líkur séu á þunglyndi og kvíða á meðal barna á aldrinum fjögurra til sjö 

ára eftir skilnað foreldra þá eru engu að síður dæmi um að skilnaður geti verið til góðs 

fyrir börn þar sem mikil átök voru innan fjölskyldunnar, skilnaður getur jafnvel verið léttir 

fyrir börn í slíkum aðstæðum (Strohschein, 2005; Amato, 2010).  

Ef umgengnisfeður eru virkir í uppeldi barna sinna sýnir það sig svo til 

undantekingarlaust í bættri líðan og betri námsárangri hjá barninu. Þátttaka feðra í 

uppeldi barna eftir skilnað fer vaxandi með árunum samkvæmt niðurstöðum rannsókna 

(Amato, 2014).  

 Árið 2011 var tekið tilviljunarkennt úrtak frá Hagstofu Svíþjóðar (e. Swedish Register 

of Total Population) 3200 fjölskyldna  með börn á aldrinum tveggja ára til sautján ára þar 

sem þeim var boðið að taka þátt í sænska hlutanum af þversniðsrannsókn sem 

framkvæmd var á norðurlöndunum (e. NordChild 2011). Spurningar tengdust heilsu og 

velferð barnanna og áttu þeir forsjáraðilar sem þekktu barnið best að svara, ásamt 

barninu (Bergström, Fransson, Hjern, Köhler og Wallby, 2014). Niðurstöður 

rannsóknarinnar er vörðuðu heilsu, félags- og efnahagslegu stöðu sýndu að foreldrar í 

kjarnafjölskyldu voru ánægðastir en einstæðir foreldrar óánægðastir. Þrátt fyrir að 

sameiginleg forsjá sé orðin meginregla þá sýna niðurstöður að félags- og efnahagsleg 

staða sé mjög breytileg eftir hjúskaparstöðu foreldra en að kyn, aldur eða tekjur 

fjölskyldunnar hafa lítið um það að segja. Eins og í fleiri rannsóknum sem gerðar hafa verið 

sýndi þessi rannsókn að börn sem eiga fráskilda foreldra glíma við fleiri andleg vandamál 

en börn í kjarnafjölskyldu, en þó kom í ljós að áhættan er minni hjá börnum í sameiginlegri 

forsjá en hjá einstæðum foreldrum (Bergström o.fl., 2014). Samkvæmt sænskum gögnum 

þá eru börn sem búa við sameiginlega forsjá jafn ánægð og börn í kjarnafjölskyldu 

(Swedish Government Official Report, 2011).  

Árið 2017 var gefin út rannsókn sem gerð var til að skoða líðan barna á aldrinum 3-5 

ára í kjölfar skilnaðar foreldra þar sem gögn voru fengin frá foreldrum og 
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leikskólakennurum og áhugavert þótti að þær niðurstöður eru svipaðar og hjá eldri 

börnum, börn glíma við færri vandamál ef þau eru jafn mikið hjá báðum foreldrum frekar 

en mestmegnis hjá öðru foreldri (Bergström o.fl., 2017). 

Jákvæð samskipti við foreldra eru nauðsynleg andlegri heilsu og velferð barna og 

samkvæmt fyrri rannsóknum eiga börn í sameiginlegri forsjá betri samskipti við foreldra 

sína, þá sérstaklega feður sína, heldur en börn einstæðs foreldris (Spruijt og Duindam, 

2010). Lykilatriði í því hversu gott samband föður er við barnið sitt byggist á því hvernig 

fyrirkomulagi um umgengni er háttað frá upphafi samkvæmt því sem gögn 

langtímarannsókna gefa til kynna. Ef samband er gott frá upphafi er líklegra að það haldist 

gott fram á fullorðinsár barnsins (Bjarnason og Arnarsson, 2011).  

Sýnt hefur verið fram á að það gefur bestu niðurstöðu til lengri tíma litið, varðandi 

vellíðan og velferð barna sem hafa lent í að foreldrar skilji og deili forsjá, er ef börn eyða 

að lágmarki þriðjungi tímans hjá föður, samanborið við barn þar sem einungis annað 

foreldri fer með forsjá (Vezzetti, 2016). 

Jafnvel þótt aðlögunarhæfni barna með tilliti til forsjár og búsetu hafi verið rannsökuð 

af fræðimönnum þá eru niðurstöður skiptar. Þeir sem eru hlynntir því telja jafna búsetu 

góða að því leitinu til að börn hafi þá jafnan aðgang að tilfinningalegum og fjárhagslegum 

stuðning beggja foreldra eftir skilnað. Hins vegar eru þeir fræðimenn sem telja að jöfn 

umgengni ali á streitu þar sem fjölskyldusamsetningar flækist og það vanti stöðugleika og 

geti skaðað félagslegt umhverfi og jafningjatengsl sem barnið hefur byggt upp (Bjarnason 

og Arnarsson, 2011; Bergström o.fl., 2013). 

Ef barn er með erfiða skapgerð og foreldri á erfitt með að tengjast barninu sem þá 

hefur kannski minni siðferðiskennd og er jafnvel með erfiða skapgerð er árangursríkast 

að foreldri komi á sterkum tilfinningatengslum við börnin og kenni þeim viðeigandi 

lífsgildi og komi að hjá þeim vissum siðferðisgildum. Ef þetta gengur upp eru meiri líkur á 

að barn hlýði samfélagslega samþykktum reglum og taki mark á því sem ætlast er til af 

þeim (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008).  

Félagslegur stuðningur frá vinum barns virðist vera verndandi þáttur þegar kemur að 

skilnaði foreldra ásamt einhvers konar stuðningi hvort heldur sem er frá sálfræðingi eða 

einhvers á vegum skólans sem einnig virðist hjálpa (Amato, 2000).  
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Meðal verndandi þátta barns eru sem dæmi jákvæð líðan barns í skóla og almennt 

jákvætt viðhorf varðandi úrlausn vandamála, er í góðum félagsskap og meðvitaður um 

eigin líðan og hegðun. Þá eru verndandi þættir foreldra sem dæmi virk þátttaka í lífi 

barnsins, bæði varðandi skóla og félagslíf, skýr mörk varðandi uppeldi og gott innsæi og 

vilji til að takast á við hvers konar vanda sem getur komið upp hjá barninu 

(Barnaverndarstofa, 2014). 

 

 

 

5 Kenningar 
Hér á eftir verða skoðaðar þrjár kenningar. Annars vegar vistfræðikenning 

Bronfenbrenner og vistfræðilíkan Belsky‘s og hins vegar tengslakenning John Bowlby og 

seinna Mary Ainsworth 

Með vistfræðikenningunni er einstaklingurinn skoðaður með tilliti til umhverfis síns, 

eða þau áhrif sem hann hefur á umhverfið og öfugt, og getur þá nýtt sér þá þekkingu við 

að aðlagast breyttum aðstæðum. Með því að skoða þetta svona er hægt að skilja betur 

hvernig kerfi innan samfélagsins getur haft áhrif á einstaklinginn (Farley, Smith og Boyle, 

2009).  

Þau kerfi sem hafa áhrif byggja á líkri hugmyndafræði og heildarsýn gerir. 

Félagsráðgjafi getur nýtt sér þessa hugmyndafræði og beitt í starfi sínu til að hjálpa barni 

og fjölskyldu þess að komast í gegnum þær breytingar sem eiga sér stað í kjölfar skilnaðar.  

Líkan Jay Belsky tekur kenningu Bronfenbrenners á annað stig og útfærir hana til að 

sýna fram á hvernig misbrestur í uppeldi barna geti leitt af sér kynslóðatilfærslu ef magn 

áhættuþátta fer umfram magn verndandi þátta (Farley o.fl., 2009). 

Tengslakenning vísar til tengsla á milli barns og foreldris. Fyrstu tengsl barns eru oftast 

við móður en seinna meir föður og þá sem annast barnið mest og er sú tengslamyndun 

undirstaða þess að barn geti annast sig sjálft (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Með 

rannsóknum á tengslamynstri móður og barns seinustu ár er hægt að segja fyrir um með 
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mikilli vissu hvernig samskiptahæfni og þroski barns verður og hvernig barni muni semja 

við leikfélaga og seinna samnemendur og kennara í skóla. Ef börn eru með öruggt 

tengslamynstur sýna þau fram á meira frumkvæði og einbeitingu en jafnaldrar þeirra með 

óörugg tengslamynstur ásamt því að gefast síður upp, vera í betra tilfinningalegu 

jafnvægi, með betri sjálfsmynd og hafa sterkari félagslega færni (Sæunn Kjartansdóttir, 

2009).  

Margir fræðimenn hafa rannsakað tengslamyndun en tvö eru þó helstu frumkvöðlar 

kenningarinnar og það eru John Bowlby og Mary Ainsworth og þau leggja grunn að 

þekkingu á þessu efni (Berger, 2014).  

5.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenner  

Samkvæmt vistfræðikenningu Bronfenbrenners er einstaklingurinn skoðaður með 

umhverfi sitt sem viðmið, eða þá þau áhrif sem hann hefur á umhverfið og öfugt. Ef 

einstaklingurinn skilur hvaða áhrif umhverfið hefur á hann getur hann nýtt sér þá 

þekkingu við að aðlagast breyttum aðstæðum- eins og barn að aðlagast skilnaði foreldra 

sinna. Með þessari kenningu eru ólík kerfi skoðuð og samspil þeirra (Hrefna Ólafsdóttir, 

2006). 

Eins og kom fram í kaflanum um rannsóknir hér að ofan hefur skilnaður foreldra ekki 

einungis áhrif á andlega eða líkamlega líðan barnsins heldur hefur þetta áhrif á allt 

umhverfi barnsins að einhverju leyti.  

Í kenningu sinni setur Bronfenbrenner upp fjögur meginkerfi sem hafa áhrif á 

einstaklinginn, kerfi sem mynda hringi sem snúast um hvern annan og mynda ytri 

uppbyggingu umhverfisþátta (Bronfenbrenner, 1979). Bronfenbrenner segir að barnið sé 

ekki hluti af einu umhverfi heldur kerfum sem hafa áhrif á hvert annað, og að þetta snúist 

um samspil af því hvernig einstaklingur upplifir umhverfi sitt í mismunandi kerfum sem 

hann kallar smákerfi (e. microsystem), miðkerfi (e. mesosystem), fjarkerfi (e. exosystem) 

og heildarkerfi (e. macrosystem) (Bronfenbrenner, 1979).  

Smákerfið (e. microsystem) er innsti hringur barnsins og telur Bronfenbrenner það 

vera aðilar sem standa barninu næst, til dæmis foreldra, systkini, kennara og önnur börn 

í skólanum. Þarna er barnið í samskiptum við þá sem Bronfenbrenner telur hafa bein áhrif 

á þroska þess og að sambönd á milli einstaklinga í þessu nærkerfi, eins og til dæmis líðan 
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foreldra, hafi áhrif á barnið. Þeir einstaklingar sem hafa samskipti innbyrðis innan 

smákerfisins mynda síðan næsta lag sem nefnist miðkerfi (e. mesosystem) 

(Bronfenbrenner, 1979). Það sem Bronfenbrenner kallar miðkerfi (e. mesosystem) er 

þegar tvö eða fleiri nærkerfi mynda tengsl sem víkkar umhverfi barnsins í allar áttir og 

færir það frá beinum samskiptum (Bronfenbrenner, 1979). Í þessu kerfi eru áhrifaþættir 

sem tengjast innsta hring og sem dæmi er námsframvinda einn þessara þátta og veltur 

hún ekki eingöngu á vinnu barna í skóla heldur líka hvernig viðhorf til náms er heima fyrir 

og hvernig þátttaka foreldra er í skólanum (Berk, 2007). Allir þessir þættir tengjast og 

þurfa að vinna saman og geta haft afgerandi áhrif á líðan og þroska barnsins, til dæmis 

gæti barn átt erfitt með að mynda jákvæð tengsl við kennarana sína ef því hefur verið 

hafnað/finnur fyrir höfnun frá foreldrum sínum (Bronfenbrenner, 1979). Fjarkerfi (e. 

exosystem) hefur áhrif á reynslu barna í nánasta umhverfi og er byggt upp af félagslegu 

umhverfi þeirra sem meðal annars er tengslamyndun foreldra þeirra og geta því verið 

vinir eða fjölskyldumeðlimir. Ef foreldrar hafa veika tengslamyndun við börnin sín mun 

það hafa neikvæð áhrif á þroska barna þeirra (Berk, 2007). Jafnvel þótt fjarkerfin standi 

fyrir utan barnið og barnið sé ekki virkur þátttakandi, þá stendur það samt af ákvörðunum 

og tengslum sem geta haft mikil áhrif á þroska barnsins (Bronfenbrenner, 1979).  

Þessi þrjú kerfi sem voru nefnd hér á undan mynda samanlagt það sem 

Bronfenbrenner kallar heildarkerfi (e. macrosystem) sem lýsir ýmsum menningarlegum 

aðstæðum eins og til dæmis þeirri þjóðfélagslegri stöðu og menningu sem aðili tilheyrir, 

þjóðerni hans og hugsanlegri fátækt. Þannig má sjá að samkvæmt Bronfenbrenner er 

barn, foreldrar þess, skóli barns og vinnustaður foreldra allt dæmi um stærra 

menningarlegt samhengi (Bronfenbrenner, 1979). 

5.2 Vistfræðilíkan Belsky‘s 

Ef umfang og magn áhættuþátta fer umfram umfang og magn verndandi þátta, á á sér 

stað misbrestur í uppeldi samkvæmt vistfræðilíkaninu sem skiptir mismunandi 

áhættuþáttum í meginsvið (Belsky, 1980).  

Belsky (1980) gagnrýndi vistfræðikenningu Bronfenbrenners (1979) og taldi hana ekki 

ná að útskýra hvernig einstaklingsbundinn munur sé á milli foreldra þannig hann lagaði 

kenninguna sína að misbresti í aðbúnaði og uppeldi barna og hvaða þættir auka líkur á 

misbresti (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 
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Hægt er að segja að vistfræðilíkanið sé yfirkenning (e. meta-theory) yfir aðrar 

kenningar eins og félags-, samskipta- og einstaklings kenningar og undir þeim eru svo 

hegðunarkenningingar, kenningar um félagslegan stuðning, tilfinningatengsl, einangrun 

og efnahag svo dæmi séu nefnd en einnig felur líkan Belsky í sér menningaráhrif (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2004).  

Líkan Belsky (1980) styðst um margt við kerfi Bronfenbrenner en er heildrænt og 

skiptist upp í fjögur svið sem öll skerast og innihalda bæði áhættu- og verndandi þætti.  

Á meðan áhættuþættir auka líkur á að misbrestur geti átt sér stað, þá eiga verndandi 

þættir að vega á móti og minnka líkur á þeim (Belsky 1980; Freydís Jóna Freysteinsdóttir 

2004, 2005). 

Í fyrsta sviðinu er skoðað hvernig uppeldi foreldra var og hvort það geti hugsanlega 

haft áhrif á þau sjálf í foreldrahlutverkinu, og snýst þetta svið því um einstaklinginn- barn 

og foreldri. Næsta svið í kenningu Belsky lítur á samskipti á milli þessara einstaklinga. 

Annars vegar á milli foreldra og barna en einnig hvernig samskipti eru á milli foreldranna 

og hvernig fjölskylduþættirnir eru. Þriðji þátturinn í þessu líkani snýr að því félagslega og 

sá fjórði að menningarþáttum. Þessir tveir seinustu taka á hlutum eins og félagslegum 

stuðning, venjum, viðhorfum og gildum.  

Öll þessi svið eiga það sameiginlegt að búa yfir atriðum sem eru bæði áhættu- og 

verndandi þættir. Áhættuþættir auka á misbresti í uppeldi á meðan verndandi þættir 

draga úr líkum á þeim (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004). 

Jafnvel þó það sé fylgni á milli vissra þátta, þá þarf það ekki að þýða að um sé að ræða 

orsakasamband. Þannig jafnvel þótt foreldri sé atvinnulaust, þunglynt, fátækt eða 

einstætt, er ekki sama sem merki og að barn búi við misbrest í aðbúnaði og uppeldi 

(Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2010).  

5.3 Tengslakenning 

John Bowlby kom fram með tengslakenninguna (1969) og samkvæmt henni er 

einstaklingur knúinn af líffræðilegri hvöt strax frá fæðingu að tengjast annarri lífveru. 

Hann taldi að þegar barn er í stöðugu samneyti við móður eða annan ummönnunaraðila 

þá þróist þessi þörf fyrir nánd, öryggi og traust. Ef þau tengsl myndast ekki hjá barni þá 
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taldi Bowlby að barn myndi ekki innra öryggi og þá sé tilfinningalegur þroski barnsins í 

hættu ásamt því að barnið geti upplifað óöryggi og ótta (Bowlby, 1969). 

Strax þegar börn fæðast hafa þau löngun til þess að skoða umhverfi sitt og er hlutverk 

foreldra að vera til staðar en leyfa þeim að skoða og uppgötva. Ef þetta er gert þá finna 

börn til nálægðar foreldris ásamt því að njóta þess öryggis og verndar sem það þarf, en 

aftur á móti ef barn sér ekki foreldri þá bregst það við með tilfinningalegum viðbrögðum 

eins og ótta og óöryggi (Bowlby, 1969).  

Í tengslakenningunni eru fjögur stig þar sem börn þróa með sér innra vinnumódel (e. 

internal working model) og læra af reynslu sinni. Fyrsta stigið er forgeðtengslaskeið (e. 

preattachment phase) sem er frá fæðingu fram að 6 vikna aldri og á því skeiði lærir barnið 

að fylgja rödd foreldra með höfðinu, horfa á þau og sýna þeim athygli. Foreldrar læra að 

þekkja merki barnsins og sýna svörun við viðbrögðum barns sem leiðir til að barnið finnur  

til öryggis. 

 Annað stigið nefnist geðtengsl í mótun (e. attachment in the making phase) er frá 6 

vikna til 6 mánaða aldurs og á þessu stigi er barnið orðið háð þeim einstaklingum sem það 

eyðir mestum tíma með. Barnið er byrjað að treysta þeim ummönnunaraðilum sem eru 

mest með þau, sem eru oftast foreldrar og bregðast öðruvísi við þeim en ókunnugum.  

Skeið skýrra geðtengsla (e. clear cut attachment phase) er þriðja stigið og varir frá 6 

mánaða til 24 mánaða og núna er barnið farið að sýna streitueinkenni, eins og að gráta, 

ef foreldri er ekki til staðar sem hættir þegar foreldri snýr til baka. Barn sýnir 

aðskilnaðarkvíða en á sama tíma eru tengsl orðin nokkuð traust á milli barns og 

ummönnunaraðila.  

Fjórða og seinasta stigið er frá 24 mánaða og fram eftir aldri og nefnist myndun 

gagnkvæms sambands (e. formation of reciprocal relationship). Á þessum tímapunkti eru 

börn farin að átta sig á því að jafnvel þótt ummönnunaraðili eða foreldri fari burt að þá 

muni þau koma aftur (Berk, 2009; Bowlby, 1969).  

Þetta tengslakenningarmódel mun hafa áhrif á hvernig börnin mynda náið samband 

seinna meir og verða hluti af þeirra persónuleika (Berk, 2009).  

Eftir dvöl Mary Ainsworh í Uganda þar sem hún fylgist með samskiptum 26 mæðra 

við ungabörnin sín inn á heimili þeirra, sannfærðist hún um að kenning Bowlby um að 
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tengsl byggist frekar á samskiptum væri rétt, en ekki einungis að útvega grunnþarfir eins 

og var haldið á þessum tíma. Það liðu þó 11 ár þar til hún gaf út bók um tengsl, eða árið 

1969 og á meðan gagnasöfnun stóð endurtók hún Uganda rannsóknina árið 1963 í 

Baltimore og eftir árs gagnasöfnun komst hún að því að hún vildi skoða hvernig barnið 

nýtti móður sem örugga höfn utan heimilis ásamt því að byggja rannsóknina á 

mælanlegum niðurstöðum og kom því fram með ókunnar aðstæður (e. strange situation) 

(Rosmalen, Van der Veer og Van der Horst, 2015).  

Út frá rannsókn sinni greindi Mary Ainsworth frá fjórum tegundum geðtengsla 

(Berger, 2014). Þau fyrstu eru örugg  tengsl (e. secure attachement) þar sem barnið kýs 

móður eða annan ummönnunaraðila fram yfir alla, finnur traust og öryggi frá þeim og 

mótmælir aðeins þegar móðir yfirgefur það en er fljótt að jafna sig og fagnar móður þegar 

hún kemur aftur (Sæunn Kjartansdóttir, 2009; Berger, 2014). Þau næstu eru óörugg 

forðunartengsl (e. insecure-avoidant attachement) þar sem barn sýnir takmarkaðar 

tilfinningar þegar móðir yfirgefur það og forðast samskipti við sinn helsta 

ummönnunaraðila (Berger, 2014). Barn sem á í sterkum tengslum við móður eða annan 

ummönnunaraðila og mótmælir mikið ef ummönnunaraðili ætlar að yfirgefa það á samt 

í stirðum samskiptum við ummönnunaraðila þegar hann er á staðnum flokkast undir það 

sem Ainsworth kallaði óörugg fráhrindandi tengsl (e. insecure-ambivalent attachment). 

Þau börn sýna einkenni óöryggis og kvíða og eru þau börn sem sýna mest uppnám við 

aðskilnað og móður gengur illa að hugga barnið (Sæunn Kjartansdóttir, 2009; Berger, 

2014). Að lokum eru óreiðutengsl (e. disorganized attachement) þar sem barn fellur undir 

skilgreiningu um óörugg tengsl en sýnir einnig fram á trufluð viðbrögð eins og hlaupa til 

móður, stoppa á miðri leið og hlaupa frá henni en missir jafnvel stjórn á skapi sínu þegar 

móðir yfirgefur það. Í þessum tengslum er barn alltaf varkárt í kringum ummönnunaraðila 

sinn (Sæunn Kjartansdóttir, 2009; Berger, 2014).  
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6 Aðkoma félagsráðgjafa 
Að mörgu er að huga þegar foreldrar skilja hvað varðar velferð barnsins sem lendir oft 

óumbeðið í miðjunni á þessari leiðinlegu stöðu ef skilnaður eða sambúðarslit foreldra 

endar illa.  

Hér á eftir verður komið nánar inn á hvað félagsráðgjafi stendur fyrir og eftir hvaða gildum 

þeir starfa, ásamt því að kanna að hvaða leyti þeir aðstoða bæði foreldra og börn í kjölfar 

skilnaðar foreldra. Þar á eftir verða skoðuð atriði sem hægt væri að nýta sér til að koma 

sem mest í veg fyrir neikvæð áhrif skilnaðar á börn. 

Undanfarin ár hefur þjónusta við fjölskyldur á Norðurlöndum aukist verulega og hefur 

mikið verið lagt upp úr þróuðum úrlausnum fjölskyldumála sem fagfólk, eins og til dæmis 

félagsráðgjafar veita (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008).  

6.1 Heildarsýn og siðareglur 

Grunngildi félagsráðgjafar er trú á sérstöðu og getu hvers einstaklings til að nýta hæfileika 

sína til fulls og að aðstoða eftir bestu getu við að finna lausn á persónulegum og 

félagslegum vandamálum. Félagsráðgjafar vilja sporna gegn hvers konar ranglæti, 

mismunar engum og virðir réttindi allra einstaklinga (Embætti landlæknis, e.d.). 

Mismunandi er eftir hvaða reglum félagsráðgjafar vinni eftir því hvar þeir starfa en þó 

horfa á manneskju út frá samfélaginu í heild sinni og mismunandi sjónarhornum eins og 

vinnufélögum, vinum og fjölskyldu (Lára Björnsdóttir, 2006). Félagsráðgjafar leggja 

áherslu á að beita heildarsýn í starfi með einstaklingum og meta með heildstæðum hætti 

hvað hafi áhrif á líðan og stöðu fjölskyldu og einstaklinga (Guðný Björk Eydal og 

Ragnheiður Lára Guðrúnardóttir, 2013). Samkvæmt hugmyndafræðinni um heildarsýn er 

einstaklingurinn sérstök og margbreytileg manneskja, og þegar kemur að skilnaði haldast 

félagslegt og andlegt heilbrigði oft í hendur sem skilnaðarviðbrögð samkvæmt því sem 

rannsóknir segja. Heildarsýn er því gott tól þar sem það tekur mið af líkamlegri, andlegri 

og félagsslegri heilsu einstaklings (Hrefna Ólafsdóttir, 2006).  
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6.2 Hópmeðferð fyrir börn 

Fyrir mörg börn reynir það á að upplifa það að foreldrar þeirra slíti sambúð eða skilji og 

þurfa aðstoð við að vinna úr tilfinningum og líðan en líður ekki vel með að ræða við 

foreldra sína eða fagaðila einungis (Rose, 2009).  

Samkvæmt nýlegri rannsókn (2017) er hópvinna lítið notuð í félagsráðgjöf en er þó 

ein af megin vinnuaðferðum félagsráðgjafa og sem dæmi töldu félagsráðgjafar 

hópmeðferð vera ákjásanlega í vinnu með ungu fólki sem hafði orðið fyrir áfalli. Tveir af 

fjórum meginflokkum hópvinnu eru ráðgjafa/stuðningshópar (e.counseling groups) og 

samtalsmeðferðarhópar (e. psychotherapy groups). Í hópvinnu fá einstaklingar tól og tæki 

til að takast á við fjölbreyttan vanda og geta samsamað sig við aðra í hópnum (Hervör 

Alma Árnadóttir og Aníta Kristjánsdóttir, 2017). 

Hópvinna barna í kjölfar skilnaðar foreldra hefur verið að sýna fram á góðan árangur 

og  hjálpað mörgum börnum sem eru að ganga í gegnum það sama. Samkvæmt erlendum 

rannsóknum á börnum á aldursbilinu 8-16 ára sýna niðurstöður meðal annars fram á færri 

hegðunarvandamál, bætta sjálfsmynd og félagsfærni, ásamt því að minna var um kvíða 

og þunglyndi (Rose, 2009) 

6.3 Þjónusta fyrir foreldra og börn 

Út frá rannsóknarvinnu sem gerð var þegar skoðuð var reynsla og sýn ungmenna sem 

höfðu upplifað skilnað foreldra kemur fram að  þörf er á að aukið sé við þjónustu við 

foreldra almennt og þá sérstaklega þá sem eru að ganga í gegnum skilnað. Hægt er að 

skipta þáttunum sem nefndir voru í þrennt og er það fyrsta fræðsla fyrir pör sem eiga von 

á sínu fyrsta barni og er þá í raun almenn fjölskyldufræðsla. Annar þátturinn er fyrir 

foreldra sem eru að skilja og myndu þá ganga í gegnum skilnaðarfræðslu sem gæti þá 

fyrirbyggt ýmsar neikvæðar afleiðingar skilnaðar sem gæti hjálpað bæði foreldrum og 

börnum. Hægt væri að fræða um hvernig væri best að ræða við börn um allt sem tengist 

skilnaðinum eftir þroska þeirra og aldri og hvað sé viðeigandi að ræða við börnin. Að 

lokum er það þriðji þátturinn, og það væri þjónusta fyrir foreldra sem eiga í verulegum 

erfiðleikum með að útkljá sín mál og þeim væri þá hjálpað til við að leysa þau og einnig 

sinna börnum sínum og styðja á viðunandi hátt (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008).  

Meðal þeirra ábendinga sem nefndin kom með í skýrslu um stöðu barna í mismunandi 

fjölskyldugerðum (2009) var nauðsyn þess að tryggja gott aðgengi að fjölskylduráðgjöf. 
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Fjölskylduráðgjöf þyrfti að vera hluti af almennri velferðarþjónustu eða veitt án 

endurgjalds. Hagsmunir barna skulu alltaf hafðir að leiðarljósi og réttur þeirra til að þekkja 

og hafa tengsl við báða foreldra sína óháð stöðu foreldranna. Þess vegna er lögð áhersla 

á samvinnu foreldra þegar það kemur að forsjá, umgengni og búsetu barna á 

Norðurlöndum, þar sem það þjónar hagsmunum barnsins best. Til að styrkja enn fremur 

hagsmuni barnsins hefur verið lögð áhersla á að endurskoða lög varðandi samband 

foreldra og barna sem ekki búa saman og reglur í kringum það og að allir núverandi og 

verðandi foreldrar sem fara með forsjá barns myndu fá fræðslu og upplýsingar um þeirra 

réttindi og skyldur, auk mikilvægi þess að barn hafi jafna umgengni við báða foreldra 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Nefndin taldi að foreldrar sem hyggja á sambúðarslit eða ætla sér að skilja ættu að 

vera skylduð til að leita til fagaðila eftir skilnað og fá þaðan ráðgjöf og fræðslu varðandi 

samskipti eftir skilnað og sá aðili gæti verið prestur, félagsráðgjafi, sálfræðingur, 

fjölskylduráðgjafi eða enhver annar sem hefði menntun til (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Jafnvel þó svo að sameiginleg forsjá sé meginregla á Íslandi samkvæmt barnalögum 

og langflestir foreldrar velji sameiginlega forsjá eftir skilnað þá er lögheimili barns engu 

að síður eins og áður sagði, í 92% tilvika hjá móður  samkvæmt tölum árið 2013 

(Innanríkisráðuneytið, 2016). Til að renna stoðum undir að sameiginleg forsjá sé 

ákjósanlegasta leiðin eftir skilnað og að það myndi gagnast barninu best ef báðir foreldrar 

væru jafn vel í stakk búnir fjárhagslega til að annast barnið þá sýndu þær rannsóknir sem 

starfshópurinn kynnti sér að börnum líður betur ef þau búa til skiptis á heimilum beggja 

foreldra frekar en einungis hjá öðru foreldrinu. Samkvæmt rannsóknum veitir það barninu 

mesta ánægju og er því mikilvægast að báðir foreldrar séu virkir þátttakendur í skóla- og 

félagslífinu hjá barninu og í kjölfarið er sambandið sterkara við ættingja beggja vegna og 

skiptir engu þótt heimilin séu tvö (Innanríkisráðuneytið, 2016).  
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7 Umræður og lokaorð 
Markmiðið með þessari heimildarritgerð var að reyna að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram í byrjun ritgerðar. Hvaða afleiðingar 

skilnaður foreldra getur haft á líðan barna, bæði andlega og líkamlega og síðan var skoðað 

hvernig stuðningur félagsráðgjafa geti hjálpað til við að draga úr þessum neikvæðu 

áhrifum sem börn komast óhjákvæmilega ekki hjá því að upplifa. 

Seinustu ár hafa orðið miklar breytingar í samfélaginu og fjölskyldumynstur ekki 

lengur einskorðað við einungis föður, móður og barn, heldur eru til margs konar 

fjölskyldugerðir sem samanstanda af einstaklingum sem eru skuldbundnir hver öðrum og 

bera umhyggju fyrir hag annarra fjölskydumeðlima (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Ef vel tekst til er ávinningur af jafnri búsetu mikill og sá stærsti við 

búsetufyrirkomulagið ef til vill að koma í veg fyrir tengslarof við föður ásamt því að auka 

á samveru barna við föður þar sem rannsóknir sýna hiklaust fram á ávinninga þess að barn 

eyði tíma með báðum foreldrum (Spruijt og Duindam, 2010; Nielsen, 2014; Benedikt 

Jóhannsson, 2004)  

Með bættri löggjöf og þróun í málaflokkum tengdum forsjá og réttindum barna er 

verið að sporna gegn því að barn fari á mis við að eyða jöfnum tíma með báðum foreldrum 

í kjölfar skilnaðar og á sama tíma stefnt á að auka réttindi umgengnisforeldris til jafns við 

foreldrið sem deilir sama lögheimili og barn (Stjórnarráð Íslands 2018a, 2018b). 

Eftir því sem skilnaðartíðni jókst uppúr 1970 þá samhliða óx áhugi fræðimanna á að 

rannsaka hverjar helstu ástæður skilnaða væru og afleiðingar þeirra fyrir foreldra, börnin 

þeirra og samfélagið allt. Hvort sem litið er á nýjar eða gamlar rannsóknir þá benda þær 

allar til að skilnaðir væri  visst áfall fyrir foreldra og börn og að skilnaður foreldra hafi 

neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir börn, þeim liði verr en börnum giftra foreldra, 

bæði andlega, líkamlega og félagslega (Robbers o.fl., 2011) 

Eftir því sem árin liðu og sambúðarslit og skilnaður varð minna tiltökumál og meira 

var rannsakað hefur þó komið í ljós að skilnaðir þurfa ekki að hafa jafn alvarlegar 

afleiðingar og áður var talið. Vissulega er alltaf ákveðin hætta til staðar þegar kemur að 

heilsu og líðan barns í kjölfar skilnaðar foreldra en ef rétt er að staðið þá geta foreldrar 
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fyrirbyggt mikið af hugsanlegum skaða með góðri foreldrasamvinnu (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009; Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2016).  

 Einnig er hægt að nýta sér ýmsar leiðir sem samfélagið býr yfir, eins og stuðningur 

vina, stórfjölskyldu, fagaðila og ýmissa stofnana. Ef rétt er að staðið geta afleiðingar 

skilnaðar verið tímabundnar í stað þess að vera varanlegar og hafa áhrif á framtíð 

barnsins, og þegar upp er staðið geta verndandi þættir haft yfirhönd á hugsanlega 

áhættuþætti í lífi barns og ekki þarf að verða mikil röskun (Belsky, 1980; Barnett o.fl., 

2010).  

Urie Bronfenbrenner segir að einstaklingurinn sé afurð af gagnvirku samspili hans við 

umhverfi sitt og að umhverfi barna sé sett saman af fjórum meginkerfum samskipta. 

Fyrsta kerfið samanstendur af nánasta umhverfi eins og fjölskyldu og vinum og hafa 

rannsóknir staðfest að veik tengslamyndum hefur neikvæð áhrif á þroska barna. Næsta 

kerfið tengist meðal annars námsframvindu og hafa margvíslegar rannsóknir sýnt fram á 

að jákvæð tengslamyndun barna og foreldra höfðu jákvæð áhrif á námsframvindu en ef 

barn upplifir langvarandi kvíða, streitu eða einkenni þunglyndis gæti það þróað með sér 

námserfiðleika eða jafnvel dregið úr metnaði til frekari náms en skyldunáms. Næst 

seinasta sviðið tengist félagslega umhverfinu og hefur verið sýnt fram á að vinir og 

áhugamál hafa jákvæð áhrif og eykur á vellíðan hjá börnum. Það getur þá hjálpað þeim til 

við að komast yfir erfiðar tilfinningar og oft neikvæða reynslu sem kemur í kjölfar 

skilnaðar foreldra barnsins. Þessi þrjú kerfi mynda að lokum samanlagt það sem 

Bronfenbrenner kallar heildarkerfi sem byggist á menningarlegum gildum og lögum eins 

og til dæmis þjóðfélagslegri stöðu og menningu og jafnvel hugsanlegri fátækt sem barn 

getur búið við. Sem dæmi því til stuðnings sýndi Lífskjarakönnun Hagstofunnar fram á að 

heimili einstæðra foreldra kom verr út en aðrar heimilisgerðir (Bronfenbrenner, 1979; 

Hagstofa Íslands, 2014).  

Vistfræðilíkan Jay Belsky var skoðað og ýtir hann enn frekar undir þær rannsóknir sem 

komið var inn á að ef áhrif skilnaðar foreldra er neikvæður að afleiðingar geti fylgt þeim 

fram á fullorðinsár. Þannig að ef börn búa við einhvers konar misbrest eða vanbúnað er 

hætta á kynslóðartilfærslu. Líkan hans sýnir fram á að ef foreldrar eru jákvæðir, bera hag 

barns fyrir brjósti og barn hefur trú á sér og líður vel þá minnkar það líkur á því að 

langvarandi skaði hljótist af skilnaði (Belsky, 1980; Barnaverndarstofa, 2014).  
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Allt frá fyrstu heildstæðu barnalöggjöf á Íslandi nr. 9/1981 hefur verið unnið statt og 

stöðugt að því að bæta réttindi barna til að eyða jöfnum tíma með báðum foreldrum og 

samhliða því að auka réttindi umgengnisforeldris við foreldrið sem deilir lögheimili með 

barni í kjölfar skilnaðar þannig að þau séu sem jöfnust (Hrefna Friðriksdóttir, 2013).  

Núgildandi barnalög á Íslandi voru sett árið 2003 en það var með lagabreytingu árið 

2006 sem sameiginleg forsjá var gerð að meginreglu ef foreldrar skilja og hafa rannsóknir 

sýnt fram á að sameiginleg forsjá er besta leiðin að fara varðandi vellíðan og réttindi barns  

og einnig verður samvinna foreldra betri ef forsjá er sameiginleg.  

Ef allt fer sem á stefnir munu fljótlega vera gerðar úrbætur á barnalögum ásamt fleiri 

lögum og reglugerðum sem munu jafna réttindi foreldra og koma jákvætt út fyrir barnið 

þar sem báðir foreldrar ættu þá að hafa sömu tækifæri og réttindi til að annast barnið að 

uppfylltum vissum skilyrðum (Stjórnarráð Íslands, 2018a, 2018b).  

Skilnaður er aldrei einangraður atburður og fara viðbrögð eftir þroska, aldri og kyni 

barns, aðstæðum, hvernig foreldar snúa sér í aðdraganda og kjölfar skilnaðar og loks 

hvernig barni tekst að aðlaga sig að breyttum aðstæðum.  

Það sem kom höfundi mest á óvart var að hin ýmsu áhrif sem skilnaður foreldra hefur 

á barn, fer frekar eftir kyni heldur en aldri, þó munurinn minnki vissulega með hækkandi 

aldri barns, og sýnt var fram á að einu skiptin sem jöfn umgengni er ekki góð fyrir barn er 

hugsanlega ef mikill ágreiningur er á milli foreldra, þar sem börn geta lent í miðjunni og 

kennt sér um. Annars er jöfn umgengni á alla vegu góð fyrir barnið þegar sambúð lýkur. 

Bæði hefur það jákvæð áhrif á andlega og líkamlega líðan og getur dregið úr eða komið í 

veg fyrir ýmis konar atriði og vanlíðan, svo sem að byrja snemma að drekka og stunda 

kynlíf, almenna líðan varðandi sjálfsmynd og nám og seinna meir varðandi samband við 

maka og sín börn.  

 Það sem höfundi finnst vanta upp á í samfélaginu eru úrræði og aðstoð fyrir foreldra 

og fjölskyldur í aðdraganda og kjölfar skilnaðar svo rétt sé að staðið varðandi börnin. Þau 

eru saklaus í þessu og koma oft jafn illa, ef ekki verr, út úr skilnaði foreldra sinna eins og 

sýnt var fram á. Þá telur höfundur að skoða þurfi frekar að auka á hópmeðferðir fyrir börn 

í kjölfar áfalls eins og skilnaðar þar sem það virðist gefa góðan árangur og líklegt að það 

sýni jafnvel betir árangur en barn að ræða við foreldri eða fagaðila þar sem þau geta 

samsvarað sig við önnur börn og sjá að þau standa ekki ein. Í þessari heimildarritgerð var 
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þó bent á leiðir til að draga úr neikvæðum áhrifum skilnaðar á börn og vonandi mun þessi 

málaflokkur halda áfram að þróast í þá átt sem best þjónar hagsmunum barna. Mikilvægt 

er að rannsaka enn frekar hver áhrif skilnaðar foreldra eru á börn alveg fram á fullorðinsár 

þar sem sýnt fram fram á að það getur haft mikið að segja um þeirra hjúskaparstöðu, 

menntun og hvernig foreldri þau verða sjálf. Jafnvel þótt viðbrögð barna séu ólík þá er 

hægt að sammælast um að nauðsynlegt er að halda börnum utan við deilum sem 

foreldrar kunna að eiga í, í kjölfar skilnaðar, vinni vel saman og staðið sé að öllu ferlinu á 

uppbyggilegan og jákvæðan hátt. Með því er velferð barnsins best tryggð. 
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