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Yfirlýsing 
 

Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og það er ágóði eigin 

rannsókna. 

 

Katrín Jóhannesdóttir  
 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til 

B.Ed prófs í kennara deild. 
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Útdráttur 
 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. prófs við Háskólann á Akureyri. Í 
ritgerðinni er fjallað um áhrif skilnaðar á börn. Spurning ritgerðarinnar er: „Hvaða 
áhrif hefur skilnaður foreldra á líðan og hegðun barna?“ 
 Í ritgerðinni fjallar höfundur um þær breytingar sem verða í lífi barns er 
foreldrar skilja. Megintilgangur ritgerðarinnar er að skoða og fræðast um það hvaða 
áhrif skilnaður foreldra geti haft á líðan barns og hvaða breytingar verða á högum 
þess. 
 Í fyrstu köflum ritgerðarinnar er fjallað um fjölskylduna. Hvaða hlutverki hún 
gegnir í daglegu lífi barns og hvað breytingar verða þegar foreldrar ákveða að búa 
ekki lengur saman. Þá er fjallað um þær ólíku fjölskyldugerðir sem barnið getur 
tilheyrt og hugsanlegar ástæður sem geta valdið því að foreldrar ákveða að skilja. 
Mikilvægt er að koma inná þessa þætti til að skilja betur hvað börn þurfa að þola 
áður en annað foreldrið ákveður að flytja út og skilnaður er endanlegur. Í köflunum á 
eftir er fjallað um líðan, viðbrögð og hegðun barna við skilnað foreldra. Þá er komið 
inná hvaða hlutverk leikskólinn og leikskólakennarinn hefur þegar börn verða fyrir 
áfalli. Það er talið að samstarf leikskóla og heimila geti skipt sköpun fyrir líðan 
barna. Einnig er fjallað um forsjá barna, hvort hún er sameiginleg eða í höndum 
annars foreldrisins, og líðan barna þegar ákvörðun um forsjá er tekin. 
Í lokin dregur höfundur saman helstu atriði um áhrif skilnaðar á börn. Í köflunum er 
einnig komið inná rannsóknir sem hafa verið gerðar um börn sem hafa gengið í 
gengum erfiða lífreynslu eins og skilnað foreldra sinna. 
 Helstu niðurstöður höfundar eru að miklar breytingar verða í lífi barns þegar 
foreldrar þess skilja og í flestum tilvikum fylgir því vanlíðan. Vanlíðan hjá börnum 
getur brotist út í mismunandi hegðun. Því er mikilvægt að þeir sem standa næst 
barninu viti hvað það er að ganga í gegnum og geti brugðist við samkvæmt því 
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Abstract 

This thesis is a final project for a B.Ed. degree at the University of Akureyri. The 
thesis is about the impact of divorce on children. The thesis question is: „What impact has 
parent’s divorce on children’s feelings and behavior?“ 
In the thesis the author covers the changes that occur in children’s lives when parents get 
divorced. The main purpose of this project is to examine and get a deeper understanding of 
the impact a divorce has on the child’s feelings and well being and what changes follow in its 
life.  
The first chapters cover the family, what role it plays in the child’s life and the changes 
occurring when parents decide to go separate ways. Next chapters cover different family 
patterns the child is exposed to and possible reasons causing the parents to decide on a 
divorce. 
It is very important to cover this subject in order to get a better understanding of what children 
have to go through before one parent decides to move out and the divorce is final. 
Next chapters cover the children’s feelings, reaction and behavior during the divorce process. 
Then the author covers the part the kindergarten and the kindergarten teacher plays when 
children suffer a trauma. It is believed that collaboration between kindergarten and families 
can be a relevant factor of children’s well being. The author also covers the custody of 
children, both joint custody and when it is held by one parent, also the impact the custody 
decision making has on the child’s well being. 
Finally, the author summarizes the main conclusion on the impact of divorce on children. 
Furthermore, the author covers different research that has been done on children that have 
gone through a difficult life experience like the divorce of their parents. 
The author’s main conclusion is that a divorce results in a substantial change in a child’s life 
and in most cases resulting in a negative effect of its well being. Negative effect on the well 
being of children can be expressed in various behaviors. It is important the child’s closest 
family and caretakers understand what the child is going through and respond accordingly. 
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Þakkarorð 
 
Höfundur vill aðallega þakka maka sínum og börnum fyrir góðan skilning, stuðning og 

endalausa þolinmæði á meðan námi stóð og árin sem það tók að klára ritgerðina. Foreldrum 

sínum vill höfundur þakka fyrir alla hjálp og hvatningu um að fara í nám. 

 Höfundur vill einnig þakka leiðsögukennara sínum Aðalbjörgu Ólafsdóttir fyrir góða 

hvatningu og hjálp. Drífa Þórarinsdóttir fær bestu þakkir fyrir að lesa yfir ritgerðina. Sigurgeir 

fær þakkir fyrir að ýta á höfund að ljúka þessari ritgerð og námi. Hilma fær bestu þakkir fyrir 

aðstoðina. 
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