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Útdráttur  

Horfur hvers samfélags og framtíð þess byggist á aðstæðum og uppvaxtar skilyrðum 

barna, þar á meðal skilnaðarbarna. Á Íslandi, sem og í öðrum velferðarríkjum, jókst 

skilnaðartíðni og fjölgaði sambúðarslitum á síðastliðinni öld. Skilnaðartíðnin náði hámarki 

á Íslandi um 1980, hefur haldist nokkuð stöðug síðan og er nú um 40%, sem er 

sambærilegt og í öðrum velferðarríkjum. Í kjölfar þessarar þróunar fylgja áskoranir fyrir 

samfélagið og ekki síst fyrir börnin. Þau flækjast í skilnaðarferlið sem getur verið 

mismunandi slæmt eða gott eftir ástæðum skilnaðar, samstarfi og samskiptum foreldra, 

úrræðum og áhrifum í umhverfinu. Sum missa tengsl við foreldra sína í kjölfar skilnaðar. 

Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt er fyrir sjálfsmynd, þroska og velferð barna að vera í 

nánum tengslum við foreldra sína eða forsjáraðila. Markmið með ritgerð þessari var að 

skoða umhverfi barna við skilnað og hvað hafa ber í huga fyrir foreldra og samfélagið til 

að velferð barnanna sé tryggð sem best. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að ágreiningur 

foreldra hefur slæm áhrif á líðan og velferð skilnaðarbarna og hversu vel þau ná að 

aðlagast breyttum aðstæðum í kjölfar skilnaðarins. Einnig kom í ljós að þeim börnum sem 

voru í nánu sambandi við báða foreldra sína eftir skilnað leið betur en þeim sem gerðu 

það ekki. Jöfn búseta barna hefur verið ein leið til að tryggja sem besta tengslamyndun 

barna við báða foreldra eða forsjáraðila eftir skilnað. Niðurstöðum um ánægju 

skilnaðarbarna af því að búa við jafna búsetu bar þó ekki saman. Á meðan sumum börnum 

þótti fyrirkomulagið henta þeim vel fundu önnur fyrir rótleysi. Má því álykta að ekkert eitt 

fyrirkomulag henti öllum börnum jafnt. 

 



4 

Formáli  

Þessi heimildaritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Umfjöllunarefnið er hvernig börnum er best borgið við skilnað. Leiðbeinandi minn 

var Elísabet Karlsdóttir og vil ég þakka henni fyrir góða samvinnu og gagnlega leiðsögn. 

Einnig vil ég þakka sonum mínum þremur, Einari Karli, Vilhjálmi Karli og Inga Karli, fyrir 

þolinmæði sína og fyrir að veita mér innblástur dag hvern. Einnig á fjölskylda mín, vinir og 

samnemendur, þakkir skyldar fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu. 
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1 Inngangur  
Á Íslandi, sem og í öðrum velferðarríkjum, jókst skilnaðartíðni og fjölgaði sambúðarslitum 

á síðastliðinni öld. Skilnaðartíðnin náði hámarki um 1980 en er nú um 40%, sem er 

sambærilegt við önnur velferðarríki. Í kjölfar þessarar þróunar fylgja áskoranir fyrir 

samfélagið og ekki síst fyrir börnin. Þau flækjast í skilnaðarferli sem getur verið 

mismunandi slæmt eða gott eftir ástæðum skilnaðar, samstarfi foreldra, úrræðum og 

áhrifum í umhverfinu. Eftir því sem fleiri niðurstöður hafa fengist úr rannsóknum á 

skilnuðum, hefur viðhorfið til skilnaða breyst, þekking á fylgikvillum sem tengjast þeim 

aukist og mikilvægi velferðar fjölskyldunnar og ekki síst skilnaðarbarna skilað sér í löggjöf 

í landinu og þjónustu að einhverju leyti. En betur má ef duga skal.  

Markmið með ritgerð þessari er að skoða umhverfi barna við skilnað og hvað hafa ber 

í huga fyrir foreldra og samfélagið til að velferð barnanna sé tryggð sem best. Uppbygging 

ritgerðarinnar er með eftirfarandi hætti. Fyrst verður fjallað um nokkur hugtök sem koma 

fyrir í ritgerðinni og greint frá lögum sem tengjast réttindum foreldra og barna þeirra, sem 

eru hjúskaparlögin, barnalögin og barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Því næst verður 

farið yfir kenningar sem fræðimenn og fjölskylduráðgjafar styðjast gjarnan við þegar 

fjölskyldur eru skoðaðar og umhverfið eða kerfin í kringum þær. Þær kenningar sem hér 

um ræðir eru kerfiskenningin, fjölskyldukerfiskenningin og tengslakenningin. Þá verður 

fjallað um rannsóknir, bæði íslenskar og erlendar, um áhrifaþætti á velferð barna í 

skilnaðarferli. Þar á eftir verða tölulegar upplýsingar um skilnaðartíðni á Íslandi og 

sameiginlega forsjá skoðaðar. Bornar verða saman íslenskar og erlendar rannsóknir um 

áhrif skilnaðar á börn og um viðhorf og reynslu barna af jafnri búsetu. Þar næst verður 

sagt frá nýjum skilnaðarlögum í Danmörku og nýju lagafrumvarpi sem lagt hefur verið 

fram hér á landi um niðurgreiðslu sálfræðikostnaðar. Þá verður fjallað um víðtæka 

þekkingu félagsráðgjafa og hlutverk þeirra í fjölskylduráðgjöf. Að lokum verður efni 

ritgerðarinnar og niðurstöður dregnar saman og lagðar fram tillögur um mögulegar 

úrbætur. Í ritgerðinni verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: „Hvernig er 

börnum best borgið við skilnað? 
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2 Útskýring á hugtökum 
Til að auka skilning á þeim upplýsingum sem munu koma fram, verður farið yfir fimm 

hugtök sem tengjast viðfangsefninu. Þau eru; sameiginleg forsjá, jöfn búseta, 

hollustuklemma, seigla og fjölskylda.  

2.1 Sameiginleg forsjá 
Árið 1992 var möguleikinn á sameiginlegri forsjá barna eftir skilnað lögfestur á Ísland. Árið 

2006 var sameiginleg forsjá hins vegar lögfest sem meginregla og því foreldrum sjálfkrafa 

ætluð sameiginleg forsjá eftir skilnað, nema ef talið var að það væri ekki barninu fyrir 

bestu. Með þessari breytingu hefur þróunin orðið sú að langflestir íslenskir foreldrar sem 

skilja hafa sameiginlega forsjá eða yfir níutíu prósent. Þessi breyting var skref í rétta átt 

að jafnari ábyrgð foreldra og rétti barna til beggja foreldra eftir skilnað (Barnalög nr. 

76/2003; Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

2.2 Jöfn búseta 
Hugtakið jöfn búseta er ekki til í íslenskum lögum, en það er almennt notað um það 

fyrirkomulag þegar barn dvelur jafnt til skiptis hjá báðum foreldrum eftir skilnað (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

Jöfn búseta barna hefur færst í vöxt og er þannig háttað á Íslandi, á öðrum 

Norðurlöndum og víða um heim. Fyrirkomulagið getur verið breytilegt og er foreldum 

ætlað að koma sér saman um það (Barnalög nr. 76/2003; Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2003).  

2.3 Hollustuklemma 
Hollustuklemmu er ágætlega lýst sem ástandi þegar einhverjum finnst hann vera á milli 

steins og sleggju. Þetta getur átt við þegar barn vill þóknast báðum foreldrum eftir skilnað 

eða þegar annað foreldrið ætlast til þess að barnið taki afstöðu með því fremur en hinu. 

Hollustuklemma á sér stað í öllum hópum og fjölskyldum en með góðum og einlægum 

samskiptaháttum á milli meðal annars foreldra skilnaðarbarna, er hægt að fyrirbyggja 

hollustuklemmuna að mestu eða einhverju leyti (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). 
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2.4 Fjölskylda 
Frá árinu 1948 hefur fjölskyldan verið viðurkennd í alþjóðarlögum, en það ár var 

Mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna fullgildur af Allsherjarþinginu. Í samningnum 

var kveðið á um grundvallarrétt allra þeirra sem náð höfðu fullum aldri til að stofna til 

fjölskyldu, óháð þjóðerni, kynþætti eða trúarbrögðum (Ingibjörg Broddadóttir, 1994). Á 

síðustu áratugum hafa fjölskylduformin svo orðið flóknari, þar má t.d. nefna 

stjúpfjölskyldur og samkynhneigðar fjölskyldur (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). 

Landsnefnd var skipuð af Félagsmálaráðuneytinu árið 1991 til að framkvæma 

rannsókn á fjölskyldunni. Tilefnið var að ár fjölskyldunnar var í vændum árið 1994. Eitt af 

fyrstu viðfangsefnum nefndarinnar var að skilgreina hugtakið fjölskylda. Fjölskylda var þá 

skilgreind sem hópur einstaklinga sem ættu sameiginlegt heimili, þar sem þeir deildu 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Fjölskyldumeðlimirnir 

eru oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingur, ásamt barni eða 

börnum. Fjölskyldur eru breytilegar. Þær eru ólíkar og þarfirnar mismunandi og fer það 

eftir umhverfi og lífsskeiðum einstaklinga sem tilheyra fjölskyldunni hverjar þarfirnar eru. 

Einstaklingar innan fjölskyldunnar eru svo skuldbundnir hver öðrum í gagnkvæmri 

hollustu (Sigrún Júlíusdóttir, Friðrik H. Jónsson, Nanna K. Sigurðardóttir, Sigurður J. 

Grétarsson og Bragi Guðbrandsson, 1995). Lykilinn að hamingjunni er svo lýðræðið innan 

fjölskyldunnar, sem og gagnkvæm virðing (Ingibjörg Broddadóttir, 1994). Hér áður fyrr 

réðu fullorðnir og börn áttu að sjást en ekki heyrast. Nú er börnum tryggð aukin vernd og 

réttindi í ýmsum lögum.  
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3 Lögin  
Mikilvægt er að réttindi barna séu ávallt höfð að leiðarljósi, ekki síst þegar skilnaður 

foreldra þeirra umbreytir lífi þeirra. Ákvæði þeirra laga þar sem hugað er að hagsmunum 

barna, eru byggð á þeim viðhorfum að börn hafi ríka þörf fyrir náin tengsl við forsjáraðila 

og umhyggju þeirra. Þannig geta þau þroskast eðlilega, notið andlegrar og líkamlegrar 

velferðar og orðið sjálfstæðir einstaklingar í samfélaginu (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013). 

Þróun íslenskra laga í þessum efnum hefur þó verið nokkuð á eftir lagasetningu á 

hinum Norðurlöndunum, en fylgja jafnan í kjölfarið (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013). Undanskilin eru þó lög um fæðingar- og foreldraorlof (nr. 95/2000), 

en markmið laganna var að tryggja rétt barns umönnun beggja foreldra. Var Ísland með 

lögunum fyrst landa til að veita báðum foreldrum sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs.  

Ekki verða lögin þó borin sérstaklega saman hér, þó farið verði nokkuð í ný 

skilnaðarlög í Danmörku síðar í ritgerðinni.  

Verður nú fjallað um íslensku hjúskaparlögin (nr. 31/1993), barnalögin (nr. 76/2003) 

og Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 18/1992), með það fyrir 

augum að skoða réttindi skilnaðarbarna í því samfélagi sem við búum í.  

3.1 Hjúskaparlög 
Samkvæmt íslenskum hjúskaparlögum eru hjón jöfn og bera jafna skyldu gagnvart 

börnum sínum og eiga að gæta hagsmuna þeirra. Gilda lögin um hjúskap einstaklinga en 

ekki einstaklinga í óvígðri sambúð.  

Í lögunum stendur að hjónum sem eiga ósjálfráða barn eða börn sé skylt að leita 

sáttaleiða áður en skilnaður er að fullu ákveðinn og í síðasta lagi áður en lögskilnaður er 

veittur, sem er sex eða tólf mánuðum eftir skilnað að borði og sæng. Tilgangurinn með 

þessu er að koma á samkomulagi hjóna um málefni er varða börnin, svo sem um forsjá 

og búsetuform (Hjúskaparlög nr. 31/1993).  
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3.2 Barnalög  
Í íslenskum barnalögum (nr. 76/2003), sem tóku fyrst gildi 1. nóvember 2003, segir að 

barn eigi rétt á að þekkja báða foreldra sína, lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar 

og annarra réttinda í samræmi við aldur og þroska þess. Að auki kemur þar fram að ávallt 

skal hugsa um hvað barninu er fyrir bestu þegar ákvarðanir um málefni þess eru teknar. 

Barn á rétt á forsjá hjá annaðhvort báðum eða öðru foreldri sínu, þar til það fær sjálfræði 

við 18 ára aldur. Í lögunum er einnig fjallað um skyldur foreldra. Þegar foreldrar fara 

sameiginlega með forsjá, ber þeim að taka sameiginlega allar ákvarðanir sem varða 

barnið. Foreldrum ber að gæta að velferð barnsins og vernda það fyrir hvers konar ofbeldi 

og hvort sem foreldri fer með forsjá barnsins eður ei, skal það ávallt sýna barninu virðingu 

og umhyggju. Einnig er réttur barns til að tjá sig um málefni sem þau varða skýr í 

barnalögunum. Nánar tiltekið á barn sem talið er hafa náð nægilegum þroska að eiga kost 

á að tjá sig um mál, nema ef talið er að það geti haft skaðleg áhrif fyrir það.  

3.3 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var lögfestur hér á landi árið 2013 og hefur hann 

mikla þýðingu fyrir löggjöf um málefni barna á Íslandi. Með lögfestingunni hefur Ísland 

skuldbundið sig til að fara að öllu leyti eftir ákvæðum sáttmálans (Steinunn Bergmann, 

2018). 

Megináhersla samningsins er á það að börnum beri sérstök vernd og aðstoð og að 

veita beri fjölskyldunni sem grundvallareiningu samfélagsins nauðsynlega vernd og 

aðstoð til að sinna til hlítar þeirri ábyrgð sem á henni hvílir. Skilyrði er að barn alist upp 

innan fjölskyldu við ást, hamingju og skilning, til þess að persónuleiki þess mótist á 

heilsteyptan og jákvæðan hátt (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

18/1992). 

Samkvæmt sáttmálanum eiga börn rétt á að njóta samvistar við báða foreldra og rétt 

á að þekkja báða foreldra sína, nema velferð þeirra sé talin í húfi. Einnig segir að barni 

skuli tryggður réttur til að tjá sig um mál er varða það, ef það er talið hafa aldur og þroska 

til. Í lögunum er meginreglan sú að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á því að ala upp 

börn sín og koma þeim á legg (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

18/1992). 
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4 Kenningar 
Margir fræðimenn hafa komið fram með athyglisverðar kenningar sem til dæmis er stuðst 

við í fjölskylduráðgjöf. Þekkingargrunnur félagsráðgjafa, sem vinna meðal annars við 

fjölskylduráðgjöf, er byggður á niðurstöðum rannsókna og einnig kenningum og tilgátum 

sem þarf að sannreyna með vísindalegum aðferðum (Farley, Smith og Boyle, 2011).  

Hér verður greint frá þremur kenningum sem félagsráðgjafar styðjast oft við. Fyrst 

verður fjallað um kerfiskenninguna, því næst um fjölskyldukerfiskenninguna og síðast um 

tengslakenninguna. 

4.1 Kerfiskenningin 
Upphafsmaður kerfiskenningarinnar var líffræðingurinn og heimspekingurinn Ludwig Von 

Bertalanfy og þróaði hann kenninguna á áttunda áratug síðustu aldar. Kerfiskenningin 

færir sjónarhornið frá einstaklingnum yfir á tengsl og samspil umhverfisins og 

einstaklingsins (Becket og Taylor, 2016). 

Fjölskyldan er afar margþætt og flókið kerfi og hefur hún verið rannsökuð mikið á 

síðustu áratugum. Nýjar kenningar hafa þróast sem hafa gefið fræðimönnum betri 

skilning á ýmsum grundvallarþáttum sem hafa áhrif á velferð og hamingju fjölskyldunnar 

(Ingibjörg Broddadóttir, 1994). Fjölskyldukerfiskenningin er ein af þessum kenningum.  

4.2 Fjölskyldukerfiskenningin 
Murray Bowen þróaði fjölskyldukerfiskenninguna með hliðsjón af kerfiskenningunni. 

Fjölskyldukerfiskenningin er best til þess fallin að skilja tilfinningatengsl innan 

fjölskyldunnar sem geta verið í ólíku formi. Bowen skoðaði fjölskylduna fyrst og fremst í 

gegnum kerfi innan fjölskyldunnar, þar sem allir hlutar þess eru á einhvern hátt tengdir 

innbyrðis (Becket og Taylor, 2016). Kerfin eru innan fjölskyldunnar og í umhverfinu í kring. 

Í umhverfinu eru til dæmis skólar, heilsugæsla og vinnustaðir. Undirkerfin eru svo til 

dæmis samband foreldris við barn sitt eða samband hjóna eða systkina. Sumir tengjast 

svo tveimur undirkerfum og þar má til dæmis nefna systkini, en þau eru bæði börn 

foreldra sinna og systir eða bróðir systkina sinna (Metha, Cohen og Chan, 2009).  



13 

Stöðugleiki og hæfni til reglulegrar aðlögunar er nauðsynleg innan fjölskyldunnar, þar 

sem bæði fjölskyldumeðlimir og umhverfið í kring getur breyst. Dæmi um það er til dæmis 

þegar stjúpfjölskyldur myndast. Til að fjölskyldumeðlimum líði vel og upplifi öryggi, þarf 

fjölskyldan hæfilegt jafnvægi á milli stöðugleika og tilbreytingar. Einnig hafa góð samskipti 

fjölskyldumeðlima góð áhrif á kerfin í heild (Pryor, 2014, Valgerður Halldórsdóttir, 2012).  

4.3 Tengslakenningin 
Góð tengsl eru mjög mikilvæg og þá sérstaklega á fyrstu árum ævinnar. Þegar talað er um 

tengsl er yfirleitt átt við samband á milli fólks, en þegar talað er um tengslakenningu er 

verið að tala um tilfinningatengsl sem myndast á milli barns og frumumönnunaraðila. 

Tengsl þessi eru ekki meðfædd og er því talið nauðsynlegt að þau þróist á fyrstu 

æviskeiðum barnsins, því með öruggum tengslum nær barnið frekar að mynda gott 

sjálfstraust, jákvæða sjálfsmynd og trú á eigin getu (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Breski barnageðlæknirinn og sálgreinirinn John Bowlby, hefur oft verið kallaður faðir 

tengslakenningarinnar. Hann hafði mikinn áhuga á því að skoða tengslamyndun barna við 

foreldra, áhrif aðskilnaðar barns við forelda sína eða umönnunaraðila. Bowlby vildi 

rannsaka hvað það væri sem hefði áhrif á þroska barns. Þeir ytri þætti sem geta haft áhrif 

á þroskann voru Bowlby sérstaklega hugleiknir. Ýmsir fræðimenn og konur hafa aðhyllts 

tengslakenninguna. Samkvæmt tengslakenningunni er slök tengslamyndun í æsku orsök 

margra vandamála. Það skipti miklu máli hvernig tengsl barn myndar við 

frumumönnunaraðila sína, því að það kemur til með að móta það hvernig tengsl barnið 

myndar við aðra sem það hittir á lífsleiðinni. Ef góð tengslamyndun á sér ekki stað í 

þessum frumtengslum, þá getur það haft þær afleiðingar að viðkomandi eigi erfitt með 

að mynda góð tengsl í samböndum seinna í lífinu. Þá er einnig talið að það geti haft áhrif 

á þau tengsl sem einstaklingurinn myndar við barn sitt þegar hann verður sjálfur foreldri, 

hvernig hann tekst á við sorg og jafnvel haft áhrif á andlega heilsu hans á fullorðinsárum 

(Beckett og Taylor 2016). 

Í ljós kom að óháð því hvort tengslamyndunin hafi gengið vel eða illa, þá notar barnið 

reynslu sína í það að mynda ákveðið mynstur. Það kemur sér upp nokkurs konar innra 

vinnulíkani sem það tekur með sér út í lífið og notar í samskiptum sínum við aðra. Það má 

því segja að hugmyndir okkar um geðtengsl séu mótaðar af reynslu okkar í bernsku. Börn 

sem hafa náð að mynda þessi öruggu tengsl við umönnunaraðilann sinn eða aðra aðila, 
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upplifa sig elskuð og mikils virði. Þau læra að það er hægt að treysta öðrum og að þau fái 

athygli. Þeim finnst bæði skemmtilegt og gefandi að vera í tengslum við aðra. Aftur á móti 

er því öðruvísi farið með þau börn sem eiga frumumönnunaraðila sem er óáreiðanlegur 

og gefur lítið af sér. Þau börn þróa með sér önnur mynstur, annað innra vinnulíkan sem 

einkennist af óöryggi, kvíða og höfnun. Þau upplifa það að þörfum þeirra sé ekki sinnt og 

að þau séu einskis virði. Til þess að hjálpa þeim að takast á við upplifun þeirra af myndun 

tilfinningatengslanna, fara þau ósjálfrátt að þróa með sér ýmsa varnarhætti. Börn sem 

hafa þetta mynstur hafa gallað vinnulíkan. Þau taka það með sér út í lífið og reyna að 

byggja sambönd sín á þessari brengluðu sýn sem þau hafa á tengsl og tengslamyndun 

(Beckett og Taylor 2016).  

Félagaráðgjafar vinna mikið með þessa kenningu í huga, þar á meðal í forvarnarvinnu, 

fjölskylduráðgjöf og skilnaðarráðgjöf. Rannsóknum ber saman um að það skipti miklu máli 

að barn fái að umgangast báða foreldra sína, ef það er talið því fyrir bestu, til að tengsl 

rofni ekki til að mynda við skilnað (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).  
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5 Skilnaðir, staðreynd um heim allan 
Á Íslandi sem og um heim allan er skilnaður raunveruleiki sem flestir þekkja, annaðhvort 

af eigin raun eða úr nærumhverfinu. Skilnaður er það kallað þegar lögskilnaður á sér stað 

og þegar sambúðarslit verða. Einnig eru til fleiri merkingar skilnaðar en það er þegar hjón 

búa ekki lengur saman og eiga ekki lengur tilfinningalegt, félagslegt eða kynferðislegt 

samneyti. Svo eru dæmi um að fólk búi saman og sé í skráðri sambúð eða sé hjón en í 

raun tilfinningalega skilið. Það fólk hangir jafnvel saman vegna sameiginlegra hagsmuna 

og eða vegna ótta við hvað tekur við ef skilnaður verður að veruleika (Sigrún Júlíusdóttir 

og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).  

Upp úr miðri síðustu öld, eða á tímabilinu 1960–1975, jókst skilnaðartíðnin hratt á 

Vesturlöndum og svo í kjölfarið á Íslandi eða upp úr 1980, en frá þeim tíma hefur 

skilnaðartíðnin haldist nokkuð stöðug. Með árunum breyttust áherslur í samfélaginu og 

með breyttum áherslum breytast þarfir og áherslur fólks í lífinu og oft veldur það umróti 

og skilnaður telst nauðsynlegur eða jafnvel skynsamlegur (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013).  

Því teljast þeir þættir sem hafa hvað mest áhrif á að skilnaður verður að veruleika, 

vera ytri áhrifaþættir. Áhrifaþættirnir geta verið vegna aukinna möguleika einstaklingsins, 

kröfum þeirra um jafnrétti kynjanna og breytt almenn viðhorf og gildi í samfélaginu. 

Einnig geta innri áhrifaþættir verið ástæða skilnaðar sem lýsa sér í skorti á 

tilfinningatengslum einstaklinganna, slæmum samskiptaháttum og ólíkum persónulegum 

þörfum (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 1995; Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Þann 1. janúar 2019 voru Íslendingar 356.991 talsins samkvæmt lykiltölum um 

mannfjölda (Hagstofan e.d-a). Á bakvið þessa tölu eru margar fjölskyldur og mörg 

skilnaðarbörn sem flest eru óviðbúin og berskjölduð gagnvart þeim breytingum sem 

skilnaður felur í sér (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).  

Hagstofa Íslands (e.d.-b; e.d.-c; e.d.-d; e.d.-e) heldur utan um tölur um sambúðarslit 

og lögskilnaði, ásamt tölum um hver fer með forsjá barna eftir skilnað.  
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5.1 Skilnaðir á Íslandi  
Þótt hér sé lögð áhersla á að skoða íslenskt samfélag og tölur, verður ekki hjá því komist 

að bera saman skilnaðartíðni á Íslandi við skilnaðartíðni á hinum Norðurlöndunum. Það 

eru löndin sem eru okkur næst og við berum okkur gjarnan saman við.  

Ísland er með lægstu skilnaðartíðnina miðað við öll hin Norðurlöndin. Árið 2010 var 

skilnaðartíðnin í Svíþjóð, Noregi, Finnlandi og Danmörku á bilinu 44–47% á móti rúmlega 

38% á Íslandi (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). Þau ár sem verða 

skoðuð hér og borin saman eru árin 1971, 1992, 2004 og 2011, en nýjustu tölur frá 

Hagstofunni um skilnaði eru frá 2011.  

Þegar tölur Hagstofunnar frá þessum árum eru skoðaðar, sést að hjónavígslum 

fækkaði töluvert á hverja þúsund íbúa frá 1971 til 1992 eða frá 7,9 á hverja þúsund íbúa 

niður í 4,8 á hverja þúsund íbúa árið 1992. Fjöldi hjónavígslna hefur haldist nokkuð 

stöðugur frá árinu 1992 til ársins 2011 (Hagstofa Íslands e.d.-f).  

Þegar skilnaðartölur frá þessum árum eru skoðaðar, sést að lögskilnuðum fjölgar frá 

1971–1992 á hverja þúsund íbúa. Munurinn lýsir sér í því að lögskilnaðir voru árið 1971 

1,5 á hverja þúsund íbúa en 2,0 árið 1992. Árið 2004 voru þeir 1,9 á hverja þúsund íbúa 

og árið 2011 hafði þeim fækkað lítillega og sýndu tölur Hagstofunnar 1,6 lögskilnaði á 

hverja 1000 íbúa (Hagstofa Íslands e.d.- c).  

Einnig voru tölur sambúðaslita skoðaðar út frá fjölda. Fyrstu tölur sem skráðar eru 

voru árið 1992 og þá voru sambúðarslit 613 talsins (Hagstofa Íslands e.d.-d). Til 

samanburðar voru lögskilnaðir í tölulegu ljósi 531 það sama ár (Hagstofa Íslands e.d.-c). 

Árið 2004 voru sambúðarslit 670 og árið 2011 voru sambúðarslitin 675 talsins (Hagstofa 

Íslands e.d.-d). Til samanburðar voru lögskilnaðir 560 árið 2004 og 516 árið 2011 

(Hagstofa Íslands e.d.-c). Af þessum tölum að dæma eru sambúðarslit tíðari en 

lögskilnaðir og hefur haldist nokkuð stöðug síðustu þrjá áratugi (Hagstofa Íslands e.d.-c; 

Hagstofa Íslands e.d.-d). 

Á þessum árum hefur samfélagið breyst á margan hátt. Staða kynjanna hefur jafnast 

nokkuð og lög í landinu sem tengjast hjúskap, réttindum foreldra og réttindum barna hafa 

breyst í kjölfarið (Barnalög nr. 76/2003; Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (e.d.); 

Hjúskaparlög nr. 31/1993).  
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Á bakvið marga af ofangreindum skilnuðum eru skilnaðarbörn. Staðreyndin er sú að 

um þriðjungur íslenskra barna sem nú er að alast upp hjá báðum foreldrum sínum, hefur 

upplifað skilnað foreldra sinna eða mun upplifa skilnað foreldra sinna. Að þessum hópi 

þarf að huga sérstaklega (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  

Eins og áður hefur komið fram er það réttur hvers barns, samkvæmt Barnalögum 

(nr. 76/2003) og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (e.d.), að fá að umgangast báða 

foreldra sína og njóta ástar og umhyggju þeirra, þar sem velferð þeirra er höfð að 

leiðarljósi.  

Einnig er hugað að hagsmunum foreldra í Hjúskaparlögunum (nr. 31/1993), en þar 

segir, frá og með árinu 2006, að báðir foreldrar skulu fara með forsjá barna sinna eftir 

skilnað, nema ef annað er talið hlúa betur að hagsmunum barnsins.  

5.2 Sameiginleg forsjá 
Með breyttum viðhorfum um réttinda barna og fjölskyldna síðustu áratugi, hefur 

umhverfi laga í forsjámálum þróast nokkuð hratt og þar á meðal lög sem varða 

sameiginlega forsjá. Fyrst Norðurlanda til að heimila sameiginlega forsjá voru Svíar, en 

það gerðu þeir árið 1976 (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Árið 1992 

varð fyrsta breytingin á Íslandi í þessa veru, þegar lög um sameiginlega forsjá breyttust 

þannig að báðir foreldrar gátu verið með forsjá barna sinna, en áður heimiluðu lögin 

einungis einu foreldri forsjá barna eftir skilnað. Næsta skref var svo tekið árið 2006, þegar 

meginreglan við skilnað eða sambúðarslit foreldra varð sú að þeir færu sameiginlega með 

forsjá barna sinna, nema að annað væri ákveðið (Barnalög nr. 76/2003; Sigrún Júlíusdóttir 

og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).  

Þegar foreldrar eru með sameiginlega forsjá, ber þeim ávallt að taka sameiginlegar 

ákvarðanir um þau málefni sem tengjast barninu. Þegar barnið hefur aldur og þroska til 

skulu þeir bera þau mál undir barnið, ef málefnið snertir hagi þeirra. Einnig er kveðið á 

um það í lögunum að sá sem er með forsjá yfir barni, óháð því hvort að um einn einstakling 

eða tvo er að ræða, skal ávallt annast barnið og sýna því umhyggju og stuðning og taka 

ákvarðanir með velferð barnsins að markmiði (Barnalög nr. 76/2003). Nú fara yfir 90% 

íslenskra foreldra með sameiginlega forsjá barna sinna eftir sambúðarslit eða skilnað 

(Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).  
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Það má sjá á tölum frá Hagstofunni (e.d.-e; e.d.-f) að foreldrar nýttu sér sameiginlega 

forsjá í meira mæli eftir því sem árunum leið. Árið 1992, sama ár og lögin breyttust fóru 

foreldrar sameiginlega með forsjá yfir 65 börnum af 583. Þá sýna tölur frá árinu 2004 að 

af 623 börnum fóru mæður einar með forsjá yfir 221 barni, feður fóru einir með forsjá yfir 

24 börnum en sameiginlega fóru foreldrar með forsjá yfir 378 börnum þetta ár. Árið 2011, 

sem eru nýjustu tölur frá Hagstofunni, kemur í ljós að af 531 barni fara foreldrar 

sameiginlega með forsjá yfir 477 þeirra (Hagstofa Íslands e.d.-f).  

Með þeim samfélagslegu breytingum sem átt hafa sér stað, jafnari stöðu kynjanna og 

aukinnar vitundavakningar á til að mynda mikilvægi tengslamyndunar fóru feður að sækja 

harðar í að umgangast börn sín eftir skilnað og viðhalda þannig mikilvægum tengslum. 

Margar rannsóknir hafa sýnt að tengsl barna við umönnunaraðila sína, sem oftast eru 

foreldrar þess, skipta afar miklu máli varðandi líðan þeirra og þroska í framtíðinni og 

hversu hæf þau eru að takast á við áskoranir í lífinu. Því leikur ekki nokkur vafi á mikilvægi 

rannsókna í því skyni að hægt sé að ná úrbótum í takt við samfélagslegar breytingar og 

þarfir hvers einstaklingsins (Becket og Taylor, 2016; Benedikt Jóhannsson, 2004; Sigrún 

Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).  
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6 Rannsóknir sem tengjast skilnuðum 
Eins og fram hefur komið er skilnaðartíðni á Íslandi sambærileg og í öðrum 

velferðarríkjum (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Til að fyrirbyggja 

vanda sem fylgir breyttum áherslum í fjölskyldum, er mikilvægt að framkvæma rannsóknir 

með reglulegum hætti og nýta niðurstöðurnar við vinnslu á úrbótum (Sigrún Júlíusdóttir 

o.fl., 1995). Einnig stuðla niðurstöður rannsókna að því að ráðgjöf og fræðsla til þessa 

hóps verði markvissari og beinist að þeim atriðum sem talin eru skipta mestu máli fyrir 

velferð barna og fjölskyldna þeirra (Ahrons, 2007). 

Íslenskar fjölskyldurannsóknir hófust ekki fyrir alvöru fyrr en upp úr 1980. Þá voru 

áherslur rannsóknanna aðallega á formgerð fjölskyldunnar en hefur þróast síðan og er nú 

aðallega verið að rannsaka tilfinningartengsl innan hennar (Ingibjörg Broddadóttir, 1994). 

Félagsmálaráðuneytið skipaði Landsnefnd árið 1991 til að framkvæma rannsókn á 

fjölskyldunni. Tilefnið var að ár fjölskyldunnar var í vændum, nánar tiltekið árið 1994. 

Landsnefnd setti það að markmiði að beina athygli samfélagsins að fjölskyldunni, högum 

foreldra og barna, ásamt því að afla upplýsinga um skilnaðarfjölskyldur og reynslu og 

viðhorf foreldra til aðstæðna sinna og barna þeirra, í því skyni að efla fjölskylduna og 

styrkja. Rannsóknin var sú umfangsmesta af þessu tagi fram til þess tíma og bar heitið 

Barnafjölskyldur. Sigrún Júlíusdóttir félagsráðgjafi var fengin til að stýra verkefninu í 

samvinnu við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Mikil áhersla var lögð á það að 

samanburður væri mögulegur og náði könnunin því til allra fjölskyldugerða. Vonast var til 

þess að niðurstöðurnar myndu opna augu ráðamanna og almennings fyrir mikilvægi 

fjölskyldunnar, tengsla innan hennar og fleiri mikilvægra þátta og að í kjölfarið myndu 

áherslur og lög í samfélaginu breytast með velferð fjölskyldunnar að leiðarljósi (Sigrún 

Júlíusdóttir o.fl., 1995). 

Við niðurstöður Barnarannsóknarinnar kom í ljós að langoftast voru það mæður sem 

fóru alfarið með forsjá barna sinna. Mæðurnar sögðust vera nokkuð sáttar við 

fyrirkomulagið og töldu ekki þörf vera fyrir sameiginlega forsjá. Feðurnir vildu hins vegar 

breytingar og óskuðu 76% þeirra eftir breytingum með þeim hætti að þeir vildu 

sameiginlega forsjá. Niðurstöður rannsóknarinnar voru einnig í samræmi við niðurstöður 
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sambærilegra erlendra rannsókna um það að skilnaður væri það sem ylli mestu raski fyrir 

börnin. Miklar breytingar áttu sér stað hjá þeim og oft misstu börnin tengsl við það 

foreldri sem flutti af heimilinu, sem var í langflestum tilfellum faðirinn (Sigrún Júlíusdóttir, 

Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008).  

Þegar ofangreind rannsókn var gerð, var ekki möguleiki á sameiginlegri forsjá barna 

eftir skilnað samkvæmt íslenskum lögum. Nokkrum árum síðar, eftir breytingu laganna, 

þótti því tímabært að gera aðra rannsókn og var hún framkvæmd á árunum 1997–1999 

um sameiginlega forsjá og velferð barna við skilnað. Einnig þótti áhugavert að bera þessar 

tvær rannsóknir saman (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  

Niðurstöður seinni rannsóknarinnar leiddu í ljós að foreldrar voru almennt jákvæðir 

gagnvart sameiginlegri forsjá og undu því formi vel. Feður voru þó töluvert jákvæðari en 

mæður með fyrirkomulagið. Samvera barna við báða foreldra jókst í kjölfarið og því taldar 

minni líkur á að tengsl á milli barns og foreldris myndu rofna. Jafnframt var dregin sú 

ályktun að góð samskipti foreldra eftir skilnað, styrkti þau í sameiginlegri ábyrgð gagnvart 

foreldrahlutverkinu og sameiginlegri framfærslu. Með ákvörðun foreldra í vali um 

sameiginlega forsjá, má ætla að minni líkur séu á því að skilnaðurinn valdi börnum þeirra 

skaða. Þrátt fyrir að sameiginleg forsjá sýndi ekki marktækan mun á samverustundum 

föður og barns á þessum tíma, þá sýndu rannsóknir að samstarf og umburðarlyndi á 

meðal foreldra var betra og staða foreldranna jafnari. Auk þess voru áherslur á hagsmuni 

barnsins sýnilegri í viðhorfum foreldranna (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 

2000). Þegar góð samvinna er á milli foreldra eftir skilnað og báðir eru virkir þátttakendur 

í lífi barnsins, eru minni líkur á því að barnið finni fyrir kvíða og óöryggi sem oft fylgir 

skilnaði. Að sama skapi eykur það líkurnar á því að barnið aðlagist fyrr nýjum aðstæðum. 

Sameiginleg forsjá dregur því úr hegðunarvanda og bætir líðan barna, bæði tilfinningalega 

og félagslega. Nú fara u.þ.b. 90% foreldra með sameiginlega forsjá eftir skilnað eða 

sambúðarslit (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). Til samanburðar skal 

þess getið að á árunum 1997–1999 voru aðeins 23% foreldra með sameiginlega forsjá 

(Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Þótt viðhorf fólks til skilnaðar hafi 

breyst frá því að vera einungis synd og skömm þá fylgja skilnuðum ávallt ákveðið rót og 

oft mikil vanlíðan og óvissa fyrir börnin um hvað verður (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013).  
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6.1 Áhrif skilnaðar á börn 
Hegðunarvandi, rótleysi, óöryggi, sorg og kvíði er meðal þeirra þátta sem börn geta fundið 

fyrir sem upplifa skilnað foreldra sinna. Kvíðanum fylgir oft þreyta, einbeitingaskortur, 

þátttökuleysi og félagsfærni. Einnig geta skilnaðarbörn átt í erfiðleikum með tengsl í 

framtíðinni (Ahrons, 2007; Emery, 1982; Kim, 2011; Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Sigrún 

Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).  

Emery (1982) taldi upp fjórar meginafleiðingar sem skilnaðir hafa á hegðun og líðan 

barna. Þegar foreldrar eiga í stöðugum deilum og ágreiningi spegla börnin hegðun þeirra 

í eigin félagslegum aðstæðum. Einnig að foreldrar skilnaðarbarna séu strangari við börn 

sín og ósamræmi sé í uppeldisreglum þeirra sem eykur á hegðunarvanda barnanna, að 

ágreiningur foreldranna veikir tengslamyndun barnanna og að lokum að ágreiningur 

foreldra valdi meiri kvíða og ógni öryggi og velferð skilnaðarbarnsins.  

Kim (2011) kannaði áhrif skilnaðar á börn og komst að því að skilnaður hefur 

margvísleg áhrif á börn. Skilnaðarbörnin fundu fyrir kvíða, sorg, einmanaleika og 

sjálfstraust þeirra minnkaði á meðan á skilnaði stóð. Einnig komst hann að því að 

skilnaðurinn hafði áhrif á færni barnanna í stærðfræði á meðan að á skilnaðinum stóð. 

Dró hann þá ályktun að álagið sem fylgdi skilnaðinum og þær breytingar á líðan barnsins 

sem honum fylgdu hefði áhrif á einbeitingu barnanna.  

Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2007 voru langtímaáhrif skilnaðar á 

uppkomin börn skoðuð. Tekin voru viðtöl við 173 uppkomna einstaklinga sem höfðu 

upplifað skilnað foreldra sinna fyrir um 20 árum. Þar kom í ljós að upplifun þeirra var 

misjöfn á margan hátt. Til að mynda upplifðu stundum alsystkini skilnað foreldra sinna og 

afleiðingar á mjög mismunandi hátt. Tengsl og samskipti uppkominna barna við foreldra 

sína eftir skilnað var að mörgu leyti talin vera bundin samskiptum þeirra fyrir skilnað 

(Ahrons, 2007).  

Árið 2013 var gerð íslensk rannsókn um foreldrasamstarf og kynslóðatengsl eftir 

skilnað. Rannsóknin var eigindleg, fyrst sinnar tegundar á Íslandi og tóku 16 fjölskyldur 

þátt í henni. Markmiðið var að kanna hvaða áhrif skilnaður hefði á lífsgæði barna. Í 

rannsókninni mátti sjá ólíkar áherslur foreldranna í skilnaðarferlinu og eftir að 

skilnaðurinn var genginn í gegn. Sumir gerður hlutina í fullri sátt og samvinnu en aðrir í 

ósætti og ágreiningi. Samkvæmt þessu var velferð barnsins í ferlinu ekki alltaf látin ganga 
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fyrir og var þekkingarleysi talin ein ástæða þess. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

börnunum leið betur ef foreldrasamvinna var góð og ef foreldrar voru vingjarnleg í 

samskiptum sín á milli. Einnig hafði það jákvæð áhrif ef foreldrar voru búnir að leysa úr 

eigin ágreiningi varðandi skilnaðinn og hugsuðu fyrst og fremst um velferð barnsins. 

Enginn vafi leikur því á því að góð samskipti og samstarf foreldra eykur líkur á því að börnin 

aðlagist fljótt nýjum aðstæðum og líði vel, bæði félagslega og andlega, en ef ágreiningur 

helst óbreyttur getur það haft langvarandi afleiðingar fyrir börn (Sigrún Júlíusdóttir og 

Sólveig Sigurðardóttir, 2013).  

6.2 Áhrif ágreinings foreldra á börn 
Ástæður ágreinings geta verið af misjöfnum ástæðum. Allt frá því að vera sprottin af 

misskilningi, þar sem annar aðilinn á iðulega upptökin að átökunum eða þar sem báðum 

aðilum greinir á (Friedman, 2004).  

Í þeim tilvikum þegar miklir árekstrar og átök eru á milli foreldra, hvort sem er fyrir 

eða eftir skilnað, verða börnin oft á milli foreldra sinna og bitbein í átökum þeirra. Verður 

þá ekki hjá því komist að börn þeirra verði fyrir einhverjum skaða andlega og líkamlega 

og er velferð þeirra þar með ógnað (Benedikt Jóhannsson, 2004; Sigrún Júlíusdóttir og 

Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

Samkvæmt Afifi og Schrodt (2003) er fylgni á milli líðanar skilnaðarbarna og 

ágreinings foreldra þeirra. Þá var sambandið við foreldana verra og tengsl minni þegar 

börnin upplifðu sig vera á milli í ágreiningnum. 

Katz og Gottman (1993) komust einnig að þeirri niðurstöðu að foreldrar sem leystu 

vandamál sín með fjandskap og ágreiningi áttu frekar börn sem sýndu sambærilega 

félagslega hegðun.  

Í bandarískri rannsókn, þar sem viðhorf uppkominna skilnaðarbarna á skilnaði 

foreldra sinna var kannað, kom í ljós að samskipti foreldranna eftir skilnað hefðu skipt 

þessa einstaklinga miklu máli þegar þeir voru börn. Þessir einstaklingar töldu að það hefði 

verið þeim mikilvægara að foreldrunum hefði komið vel saman eftir skilnaðinn heldur en 

búsetuform eða fjöldi daga með foreldrunum. Einnig kom í ljós í sömu rannsókn að góð 

samskipti og samstaða foreldra ýtti undir að feður væru meiri þátttakendur í lífi barnanna 

og olli því að tengsl við báða foreldra voru virk og barnið naut góðs af því. Einnig vakti það 
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athygli að þessir einstaklingar vildu að foreldrum þeirra kæmi enn vel saman þótt þeir 

sjálfir væru flognir úr hreiðrinu. Þá hugsuðu þeir til aðstæðna þar sem þeir vildu að báðir 

foreldrar væru viðstaddir við sérstök tilefni og viðburði í þeirra lífi og jafnvel barna þeirra. 

Vildu þeir að foreldrarnir gætu mætt á viðburðina án þess að ágreiningur þeirra hefði áhrif 

á andrúmsloftið (Ahrons, 2007).  

Í einhverjum tilfellum getur skilnaður þó verið betri fyrir líðan og velferð barns. 

Niðurstöður Jekielek (1998) gáfu til kynna að þau börn sem bjuggu við mikinn ágreining 

foreldra sinna fyrir skilnað fundu fyrir minni kvíða og þunglyndi ef foreldrar þeirra skildu 

en hvort að ágreiningnum lauk eða hvort hann minnkaði eftir skilnað kom ekki fram í 

niðurstöðunum. 
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7 Hlutverk barna eftir skilnað  
Þegar börn átta sig á að skilnaður foreldra þeirra er orðinn þeirra raunveruleiki setja þau 

sig gjarnan í ákveðin hlutverk. Áfallið er oft mikið og miklar tilfinningar og óvissa brjótast 

út hjá þeim. En eins og áður hefur komið fram skiptir samstaða og samskipti foreldra afar 

miklu máli í þessu ferli sem blasir við börnunum í þeirra eigin heimi (Sigrún Júlíusdóttir og 

Sólveig Sigurðardóttir, 2013).  

Sálfræðingurinn Benedikt Jóhannsson gaf út bókina Börn og skilnaðir árið 2004. Bókin 

fjallar meðal annars um hlutverk barna eftir skilnað og er hún byggð á eldri rannsóknum 

og klínískri reynslu hans í starfi sínu með börnum. Þar kemur fram að börn bregðast meðal 

annars mismunandi við eftir því hvernig foreldrar þeirra takast á við skilnaðinn. Stundum 

setja börn sig í ákveðin hlutverk eftir skilnaðinn og reyna að vera sterk fyrir foreldra sína. 

Það á sérstaklega við ef annað foreldrið er ekki sátt við skilnaðinn eða ósætti er á milli 

þeirra og ágreiningur. Þá eiga foreldrar það til að gleyma sér í eigin tilfinningarússíbana 

og afleiðing þess verður að þau gleyma að hlúa að tilfinningum barna sinna. Þá fara börnin 

sjálf að gera slíkt hið sama og reyna að þóknast foreldrum sínum á einn eða annan hátt. 

Þau leyna eigin vanlíðan í því skyni að hlífa foreldrunum. Oft fylgir þessum aðstæðum 

mikill kvíði, ótti og vanlíðan. Börnin verða oft viðkvæm fyrir hvers kyns áreiti í umhverfinu 

og eiga erfitt með að verja sig gegn öðrum börnum í skóla og tómstundum. Einnig geta 

þau átt erfitt með að einbeita sér við leik og nám. Bæði börn og unglingar afneita jafnvel 

skilnaðinum og þau halda stundum fast í þá von að foreldrar þeirra taki aftur saman, í stað 

þess að reyna að aðlagast aðstæðunum og sætta sig við skilnaðinn. Sum börn, oftast 

unglingar, bregða þá á það ráð að leita inn á önnur heimili eða það sem verra er, að leita 

í slæman félagsskap (Benedikt Jóhannsson, 2004; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. 

Sigurðardóttir, 2000; Valgerður Halldórsdóttir, 2012). 

Til þess að börn í þessum aðstæðum geti fundið fyrir öryggi, verða þau að vita að þau 

geti leitað til foreldra þegar þau þurfa á því að halda og rætt um eigin tilfinningar og 

áhyggjur. (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir 2000). Einnig er mikilvæg að 

foreldrar séu meðvitaðir um þarfir barna sinna og ræði við þau um skilnaðinn, en forðist 

að gera börnin að þeirra trúnaðarvini sem getur þá í kjölfarið myndað hollustuklemmu 
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hjá barninu. Ef alls ekkert er rætt við börnin um umbreytinguna sem hefur orðið í lífi 

þeirra, er líklegra að þau fari að ímynda sér eitthvað enn alvarlegra en skilnaðinn sjálfan 

(Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).  

Börn kenna sér stundum sjálf um skilnaðinn og verða því foreldrar að brýna fyrir þeim 

að svo sé ekki og að börnin hefðu ekki getað gert neitt til að breyta niðurstöðunni. 

Foreldrar verða einnig að virða það að ef barnið er hjá mömmu eða er hjá pabba, þá á 

það rétt á því að líða vel þar og án áhyggna af því að það foreldri sem það er ekki hjá sé 

einmana eða líði illa (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). Barnið á rétt á því að eiga fjölskyldu 

á tveimur heimilum. Þörfin fyrir að tilheyra skiptir mjög miklu máli fyrir alla þá sem eru í 

fjölskyldunni. Þangað þarf að vera hægt að sækja hlýju og vernd og hafa þar stað þar sem 

hægt er að kasta af sér grímunni (Ingibjörg Broddadóttir, 1994).  
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8 Jöfn búseta barna  
Það hefur aukist í íslensku samfélagi að skilnaðarforeldrar velji jafna búsetu fyrir börn sín 

og er þetta fyrirkomulag nú í um fjórðungi tilfella. Á það að stuðla að tengslum barna við 

báða foreldra sína jafnt og stuðla þannig að góðri velferð þeirra og þroska. Á 

Norðurlöndum hefur jöfn búseta barna og líðan þeirra verið nokkuð rannsökuð (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

8.1 Íslenskar rannsóknir um jafna búsetu barna eftir skilnað 
Samkvæmt klínískri reynslu af skilnaðarbörnum og samkvæmt niðurstöðum rannsókna 

þar sem skilnaðarbörn eru spurð um fyrirkomulagið, þá eru nokkur atriði meginforsendur 

þess að jöfn búseta gangi vel. Á meðal þessara forsenda er það að foreldrum komi vel 

saman og séu búnir að vinna úr tilfinningalegum átökum og ósætti, að foreldrar beri jafna 

ábyrgð og taki báðir þátt í lífi barna þeirra, að þau virði einkalíf hvors annars og hugsi 

ávallt um velferð barnsins þegar ákvarðanir eru teknar (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013). Foreldrar eru almennt nokkuð ánægðir með fyrirkomulagið 

samkvæmt rannsóknum (Sigrún Júlíusdóttir, Sólveig Sigðurðardóttir og Dögg Pálsdóttir, 

2016).  

Þá hefur komið fram í íslenskri rannsókn sem gerð var um foreldrasamstarf og 

kynslóðatengsl að þeir foreldrar sem velja jafna búsetu fyrir börn sín eftir skilnað ná 

bestum árangri í að viðhalda órofnum tengslum við barn sitt og samvinnu við hitt 

foreldrið. Einnig kom fram í sömu rannsókn að þessir foreldra voru með meiri þekkingu á 

því hvað væri best fyrir barnið eftir skilnað og hugsuðu því betur um velferð barna sinna 

í þessum aðstæðum (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

Árið 2016 var framkvæmd eigindleg og megindleg rannsókn á reynslu uppkominna 

skilnaðarbarna af jafnri búsetu eftir skilnað foreldra þeirra. Niðurstöður rannsóknarinn 

bentu til almennrar jákvæðrar reynslu þeirra sem tóku þátt af jafnri búsetu þeirra hjá 

báðum foreldrum eftir skilnað. Einhverjir bentu þó á vankanta sem því fylgdu. Yngri 

þátttakendur rannsóknarinnar sögðust frekar geta mælt með þessu fyrirkomulagi en þeir 

sem eldri voru. Einnig kom í ljós ánægja barnanna með það að vera í tengslum við báða 

foreldra jafnt. Þótt almenn ánægja væri með fyrirkomulagið, komu í ljós vonbrigði sumra 
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með samskipti foreldra sinna og sum barnanna fundu fyrir ákveðinni hollustuklemmu 

vegna fyrirkomulagsins (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2016).  

Samanburður íslenskra og erlendra rannsókna er alltaf gagnlegur. Það þarf þó að hafa 

í huga að samfélögin geta verið ólík vegna ólíkra viðmiða og gilda og félagslegra aðstæðna. 

Fyrir þróun úrbóta hér á landi er því mikilvægt að byggja á niðurstöðum íslenskra 

rannsókna (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

8.2 Erlendar rannsóknir um jafna búsetu barna eftir skilnað 
Erlendar rannsóknir hafa á sama hátt og íslenskar rannsóknir, endurtekið sýnt fram á að 

börn sem eiga reglulegar samvistir við báða foreldra sína eftir skilnað, koma betur út en 

börn sem eru í takmörkuðum samvistum við annað foreldrið. Einnig hefur komið fram í 

erlendum rannsóknum að mörg skilnaðarbörn sem komin eru á fullorðinsaldur og bjuggu 

ekki við jafna búsetu eftir skilnað, hefðu kosið jafnari samvistir við báða foreldra eftir 

skilnað hefðu þau átt þess kost. Niðurstöður eru því þær að reglulegar samvistir barna við 

báða foreldra eftir skilnað skipta máli fyrir velferð þeirra og þroska (Kelly, 2007). 

Á Norðurlöndum hefur jöfn búseta barna og líðan þeirra verið nokkuð rannsökuð 

(Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2016). Svíar hafa lengi verið framarlega í rannsóknum sem 

tengjast fjölskyldunni. Einnig hafa Svíar verið fljótir að nýta sér gagnlegar niðurstöður 

rannsókna við endurbætur í lagasetningu. Til marks um það voru lög um sameiginlega 

forsjá sett þar í landi árið 1976 en ekki fyrr en árið 1992 á Íslandi þegar foreldrum gafst 

fyrst kostur á sameiginlegri forsjá (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Í 

Svíþjóð hefur einnig á undanförnum árum aukist til muna að börn búi við jafna búsetu og 

er það form nú talið algengara þar en í öðrum löndum (Bäckström, 2017). Ekki hafa 

margar rannsóknir verið gerðar á ungum börnum um áhrif jafnrar búsetu á líðan þeirra 

og þroska. Ein slík rannsókn var þó gerð árið 2017 í Svíþjóð. Þetta var þriðja rannsókn 

sinnar tegundar svo vitað sé, en áður höfðu sambærilegar rannsóknir verið gerðar í 

Ástralíu og í Bandaríkjunum (Bergström o.fl., 2017). Rannsóknin byggðist á upplýsingum 

kennara og foreldra um vellíðan og heilbrigði barnanna og var hún byggð upp með 

tengslakenninguna í huga. Samkvæmt rannsókninni er vitað að örugg og góð tengsl við 

umönnunaraðila eru afar mikilvæg fyrir börn á þessum aldri. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að bæði kennarar og foreldrar töldu drengina í hópnum sýna 

meiri vanlíðan en stúlkur. Þegar búsetuform voru borin saman, þá kom í ljós að börnum í 
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kjarnafjölskyldum leið best. Skilnaðarbörn sem bjuggu við jafna búsetu komu næst. Börn 

sem bjuggu einungis hjá öðru foreldrinu ráku lestina og leið verst. Ekki var þó talinn 

marktækur munur á þeim börnum sem bjuggu í kjarnafjölskyldu og þeim sem bjuggu við 

jafna búsetu eftir skilnað (Bergström o.fl., 2017). 

Niðurstöðum rannsókna ber þó ekki alltaf saman og er nýleg norsk rannsókn til vitnis 

um það. Rannsóknin var framkvæmd árið 2018 og var lögð fyrir börn í 1.–10. bekk í 10 

skólum í landinu. Markmið rannsóknarinnar var að öðlast meiri skilning á því hvernig 

börnunum þætti að eiga tvö heimili eða búa við jafna búsetu eftir skilnað. Í ljós kom að 

börnunum fannst að þau skorti meiri stöðugleika og þau höfðu gjarnan á tilfinningunni að 

það væri eins og þau byggju í tveimur heimum. Það kom í ljós að það olli börnunum streitu 

að búa við þessar aðstæður og var dregin sú ályktun að það gæti haft langvarandi áhrif á 

þau þegar á fullorðinsár væri komið. Rannsakendur voru á einu máli um það að sníða 

þyrfti fyrirkomulagið að þörfum hvers barns. Þau þyrftu að eiga val um sína eigin velferð 

og eiga kost á að ræða við til dæmis fagaðila þegar ákvarðanir sem tengdust þeim væru 

teknar (Johansen, Litland og Hallström, 2018).  

Nú hefur komið í ljós að einn helsti áhrifaþáttur í aðlögun barna eftir skilnað er 

samband foreldra hvort við annað og börnin sjálf. Einnig gengur þeim börnum betur sem 

eiga foreldra sem báðir eru virkir í lífi þess, en þeim börnum sem eiga foreldra þar sem 

því er ekki þannig háttað (Benedikt Jóhannsson, 2004; Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013).  

Með því að skoða áhrif skilnaðar á börn, bæði frá sjónarhorni foreldra og barnanna 

er hægt að stuðla að betri uppeldisskilyrðum þessara barna og styðja þau með til að 

mynda fjölskylduráðgjöf (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).  
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9 Félagsráðgjafinn í forvarnarskyni 
Fyrir suma foreldra væri gott að fá ráðgjöf um það hvernig auka megi líkur á því að vel til 

takist (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). Ráðgjöf gæti meðal annars 

verið í höndum félagsráðgjafa sem sinnir fjölskylduráðgjöf.  

Félagsráðgjafar starfa víða, svo sem hjá ríki og sveitarfélögum, sjálfseignarsamtökum, 

alþjóðastofnunum, félagssamtökum, í einkageiranum og eru sumir sjálfstætt starfandi. 

Frumskylda þeirra er að rækja starf sitt án manngreinarálits, virða sjálfsákvörðunarrétt 

einstaklinga, virða þagnarskyldu, upplýsa skjólstæðinga sína um réttindi þeirra, virða 

sérstöðu einstaklinga og hafa trú á getu þeirra til að nýta hæfileika sína til fullnustu. Hann 

hjálpar fólki til sjálfshjálpar, vinnur lausnamiðað og spornar gegn félagslegu ranglæti. 

Einnig er stór þáttur í starfi félagsráðgjafa að sinna forvörnum, rannsóknarvinnu, fræðslu 

og þannig að stuðla að félagslegum úrbótum (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.)  

Þeir sem rétt hafa á að starfa sem félagsráðgjafar eru þeir sem hafa fengið til þess 

leyfi frá Landlækni að loknu MA námi (Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur 

félagsráðgjafa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi nr. 1088/2012). Sérstaða 

félagsráðgjafa í meðferðarvinnu er heildarsýnin, það er að skoða stóra samhengið eða alla 

áhrifaþætti í nærumhverfinu. Hann starfar til verndar félagslegu, andlegu og líkamlegu 

heilbrigði og veitir stuðning og ráðgjöf. Hann hlustar á skjólstæðinginn, er með 

áhugahvetjandi samtalstækni, hugsar lausnamiðað og hann starfar ávallt eftir 

siðarreglum félagsráðgjafa sem nánar verður gerð grein fyrir hér á eftir (Farley o.fl., 2011).  

9.1 Fjölskylduráðgjöf/skilnaðarráðgjöf 
Umbreytingar í fjölskyldum kalla á aukna aðstoð. Ein umbreytingin getur verið í formi 

skilnaðar. Þá er gott að geta leitað í fjölskylduráðgjöf og oft á tíðum nauðsynlegt fyrir 

skilnaðarbörn, foreldra þeirra og komandi kynslóðir (Ahrons, 2007; Valgerður 

Halldórsdóttir, 2012). 

Þótt viðhorf til skilnaðar hafi breyst til batnaðar eru flestir þeir sem vinna með 

fjölskyldum sem standa frammi fyrir skilnaði sammála um að hvert tilfelli sé sérstætt og 

einstakt (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Til þess að hægt sé að gefa sem faglegust og best ráð 

er nauðsynlegt að framkvæma rannsóknir um þessi mál og styðjast við niðurstöðurnar 
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þegar kemur að meðferðarstarfi og úrbótum. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar sem 

gott er að styðjast við (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  

Úrbæturnar eru með velferð fjölskyldunnar að leiðarljósi. Í meðferðinni er hugsað um 

fjölskylduna sem kerfi, þar sem allir aðila hafa áhrif hver á annan og umhverfi hvers 

annars. Allar breytingar á fjölskyldunni hafa því áhrif á fjölskyldutengslin. Í ráðgjöfina 

mæta þeir sem sækjast eftir ráðgjöfinni og að auki þeir sem þurfa þykir að taki einnig þátt, 

ef það er með þeirra samþykki og vilja, með það að markmiði að leysa úr 

samskiptaörðugleikum eða öðrum ágreiningsmálum (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). 

Þótt foreldrar hafi skilið eiga þeir í flestum tilvikum það sameiginlegt að vinna að því 

að hlúa vel að börnum sínum og vilja njóta samvista við þau. Foreldrasamvinna og 

samstaða fjölskyldunnar í kringum barnið skiptir máli til að hægt sé að ná þessum 

markmiðum sem best. Það þarf ekki að vera vandamál þó upp komi ágreiningur á milli 

fyrrverandi hjóna, ef á honum er tekið með réttum hætti. Því er oft nauðsynlegt að 

hlutlaus aðili setjist niður með fólki og fari yfir kjarna málsins, því foreldrar eru ekki alltaf 

sammála um hvað er best fyrir velferð barnsins (Valgerður Halldórsdóttir, 2012).  

Friedman (2004) nefni til að mynda að fólk með annaðhvort Borderline Personality 

Disorder eða Narcissistic Personality Disorder er líklegt til að eiga í hörðum og tíðum 

ágreiningi við fyrrverandi maka sinn og gæti ágreiningurinn varað í langan tíma. 

Í fjölskylduráðgjöf er hlutlaus aðili oft málsvari fyrir barnið þegar foreldra greinir á 

eftir skilnað. Hann aðstoðar foreldrana við að vinna saman í sem mestri sátt og að tala 

saman og vinna úr tilfinningum sem geta annars skaðað samstarfið. Einnig þurfa báðir 

foreldrar að gera sér grein fyrir því hversu alvarlegar afleiðingar slæm samskipti þeirra 

geta haft fyrir börn þeirra, í nútíð og náinni framtíð. Með þessar upplýsingar og fræðslu 

geta foreldrarnir náð markmiði sínu sem er að barnið komi sem best út úr skilnaðinum og 

sem sterkur einstaklingur út í lífið. Einnig er nauðsynlegt fyrir fyrrverandi hjón að vinna úr 

tilfinningum sínum þeirra eigin vegna. Ekki er farsælt að þau taki með sér pirring og reiði 

inn í nýtt samband (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013; Valgerður 

Halldórsdóttir, 2012).  

Eins og fram hefur komið hafa hin Norðurlöndin verið skrefinu á undan okkur hvað 

varðar aðlögun laga og þjónustu sem tengjast fjölskyldum (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna 
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K. Sigurðardóttir, 2000). Eitt nýlegt dæmi um það eru nýju skilnaðarlögin í Danmörku sem 

tóku gildi 1. apríl síðastliðinn.  
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10  Ný skilnaðarlög í Danmörku  
Oft erum við Íslendingar að bera okkur saman við íbúa nágrannaþjóðanna. Þegar kemur 

að lagabreytingum og áherslum, erum við yfirleitt seinni til en hin Norðurlöndin. Nýju 

dönsku skilnaðarlögin eru dæmi um það.  

Á ári hverju skilja um 15 þúsund hjón í Danmörku. Nú hafa ný skilnaðarlög tekið gildi 

þar í landi eða nánar tiltekið 1. apríl síðastliðinn. Nýju lögin eru til þess fallin að vernda 

börnin í skilnaðarferlinu og jafna rétt beggja foreldra. Börnin fá með nýju lögunum fastan 

óháðan tengilið sem nauðsynlegt þykir fyrir þau að hafa, til að þau geti talað um 

hugsanlega erfiðleika sem fylgja skilnaðarferlinu. Hingað til hefur verið hægt að skilja 

mjög fljótt og auðveldlega ef báðir aðilar hafa verið því samþykkir. Það heyrir nú sögunni 

til að mestu leyti, því þau hjón sem eiga börn undir 18 ára aldri þurfa að gefa ferlinu þrjá 

mánuði áður en skilnaður getur gengið í gegn og leita ráða á þeim tíma hjá 

fjölskylduréttarhúsi. Að þremur mánuðum loknum skulu hjónin þreyta próf, þar sem þau 

þurfa að leysa hvernig best er að bregðast við ýmsum algengum aðstæðum sem fylgja því 

að skilja. Prófin eru hugsuð til að foreldrar geti verið meðvitaðir um það hvernig best er 

að bera sig að með velferð barna þeirra í huga. Í fjölskylduréttarhúsi er skilnaður hjónanna 

metinn og staðsettur með litum; grænn, gulur eða rauður, eftir þörfum. Þeir sem tilheyra 

græna litnum eru þeir foreldrar sem eru sammála um búsetu og forsjá barna þeirra og 

um flesta aðra hluti sem tengjast skilnaðinum. Þeir sem tilheyra gula litnum eru þeir 

foreldrar sem þurfa aðstoð við þessar ákvarðanir. Þeir sem tilheyra rauða litnum eru þeir 

foreldrar sem greinir mjög á í skilnaðarferlinu og þar sem átök eru mikil. Þessir foreldrar 

þurfa mikla aðstoð. Öll ágreiningsmál fara svo í gegnum þetta ákveðna Fjölskylduhús þar 

sem fagaðilar vinna með foreldrum og fjölskyldunni og er þar velferð barnsins ávallt höfð 

að leiðarljósi (Bekendtgørelse om separation og skilsmisse nr. 293/2019; Larsen, 2019)  

Þróun íslenskra laga í meðal annars málefnum tengdum geðheilbrigði og mikilvægi 

þess að brugðist sé fljótt og örugglega við vanda sem getur fylgt skilnuðum og þá 

sérstaklega fyrir börnin, hefur hingað til verið nokkuð á eftir lagasetningu á hinum 

Norðurlöndunum en fylgja þó jafnan í kjölfarið (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013).  
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Nýtt frumvarp til laga hefur verið lagt fram um niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu. 

Athygli er vakin á því að einungis þjónusta sálfræðinga er tilgreind í textanum. Frumvarpið 

er lagt fram í þeim tilgangi að hægt sé að bregðast fljótt við vanda til að fyrirbyggja 

langvarandi líkamleg og sálfélagsleg veikindi barna, unglinga og fullorðinna (Þingskjal nr. 

842/2018–2019. Frumvarp til lagaum breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 

112/2008). Verður farið nánar út í það hér í framhaldinu.  
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11 Nýtt frumvarp til laga á Alþingi um niðurgreiðslu sálfræðikostnaðar  
Almenn sálfræðiþjónusta hefur hingað til verið undanskilin almennri greiðsluþátttöku 

Sjúkratrygginga Íslands. Þann 21. febrúar síðastliðinn var frumvarp til laga um breytingu 

á lögum um sjúkratryggingar (nr. 112/2008) lagt fram á Alþingi. Með frumvarpinu eru 

lagðar til breytingar á lögum þessum með þeim hætti að framvegis skulu Sjúkratryggingar 

taka til sálfræðimeðferðar. Með því mun almenn sálfræðiþjónusta falla undir 

greiðsluþátttökukerfi Sjúkratrygginga Íslands og verða þannig veitt á sömu forsendum og 

önnur heilbrigðisþjónusta, það er að segja ef frumvarpið verður samþykkt. Í greinagerð 

með frumvarpinu segir að kostnaður við þjónustu til þeirra sem eru meðal annars með 

geðraskanir og önnur andleg veikindi sé oft töluverður, en að mikilvægt þykir að þessi 

hópur fái sem fyrst lausn á vanda sínum til að koma í veg fyrir vítahring lyfja, þunglyndis 

og óvirkni. Að auki segir í frumvarpinu að aðgengi að sálfræðiþjónustu sé lykilatriði til að 

greina sálfræðilega kvilla og að ef ekki sé gripið inn í, geti það haft alvarlegar afleiðingar í 

för með sér fyrir einstaklingana og samfélagið. Í frumvarpinu er einnig komið inn á að 

samkvæmt rannsóknum hafi klínískar sálfræðimeðferðir sýnt mestan árangur sem fyrsti 

meðferðarkosturinn við kvíða, þunglyndi og öðrum sálfræðilegum kvillum. Algengast 

þykir að einstaklingur þurfi 10–15 meðferðartíma hjá sálfræðingi til að ná bata, sem er 

ekki á færi allra að greiða. Því þurfi að koma til móts við þennan hóp fólks og auðvelda 

aðgang þeirra að þjónustunni með niðurgreiðslum. Tilgreint er einnig að ólíkt annarri 

heilbrigðisþjónustu, sé sálfræðiþjónusta fyrst og fremst í boði á starfstofum sjálfstætt 

starfandi sálfræðinga, án alls stuðnings frá hinu opinbera (Þingskjal nr. 842/2018–2019. 

Frumvarp til lagaum breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008). 

Félagsráðgjafar eru þó hvorki tilgreindir í frumvarpinu né aðrar starfsstéttir með 

starfsleyfi frá Landlækni. Félagsráðgjafi sem fjölskylduráðgjafi með sína víðtæku þekkingu 

og heildarsýn, starfandi sem klínískur félagsráðgjafi sem dæmi, hefur ekki síður þekkingu 

til að aðstoða hóp barna og fólks í skilnaðarferli sem fjallað hefur verið hér um. 
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12  Niðurstöðu- og umræðukafli 
Skilnaðartíðnin á Íslandi er um 40% og er hún sambærileg og í öðrum velferðarríkjum. 

Þetta þýðir að um þriðjungur íslenskra barna sem nú alast upp hjá báðum foreldrum 

sínum munu upplifa skilnað foreldra sinna.  

Ástæður skilnaðar geta verið margar og stundum verða árekstrar og átök foreldranna 

aðalatriðið og hagsmunir barnanna gleymast. Rannsóknir hafa sýnt að börn sem eiga 

fráskilda foreldra búa almennt við meira óöryggi og kvíða en önnur börn sem búa með 

báðum foreldrum. Einnig geta þau átt við hegðunarvanda og einbeitingaskort að stríða.  

Það í raun ekki skilnaðurinn sjálfur sem veldur mestum skaða, heldur hafa samskipti 

foreldranna eftir skilnað mest um það að segja samkvæmt rannsóknum. Þegar börn 

upplifa ágreining foreldra sinna getur það haft langvarandi áhrif á vellíðan þeirra og 

velferð. Þetta er hægt að fyrirbyggja að mestu leyti með til að mynda skilnaðar- og 

fjölskylduráðgjöf.  

Vitund almennings um mikilvægi tengslamyndunar hefur aukist og því er mikil áhersla 

lögð á að börn fái að umgangast báða foreldra sína og að þeir séu báðir virkir í lífi þess, 

eins og barnalögin sega til um. Einnig segja lögin að barn eigi rétt á ást og umhyggju og að 

foreldrar séu skyldugir til að hafa velferð barna sinna að leiðarljósi. Samhliða þróun í 

samfélaginu hafa lögin aðlagast og breyst. Með sameiginlega forsjá fara nú um 90 % 

foreldra í landinu og jöfn búseta barna hefur færst í vöxt.  

Þegar eins viðkvæmt málefni og líðan barna er skoðað, fara niðurstöður rannsókna 

ekki alltaf saman. Í þessu samhengi má nefna rannsóknir, sem fjallað var um í ritgerð 

þessari, um viðhorf og líðan barna sem búa við jafna búsetu en færst hefur í vöxt að börn 

búi við jafna búsetu. Niðurstöðunum bar ekki alveg saman. Samkvæmt einni rannsókninni 

fannst börnum það fylgja mikil ringulreið því að búa á tveimur heimilum ásamt því að vera 

streituvaldandi á meðan. Í annarri rannsókn var almenn ánægja með fyrirkomulagið.  

Ekki leikur vafi á því að flestir foreldrar vilja börnunum sínum fyrir bestu, halda fast í 

sína sannfæringu um að þau viti hvað sé þeim fyrir bestu, en vita í raun ekki hvað er þeim 

fyrir bestu. Gæti því verið nauðsynlegt auka fræðslu um skaðsemi ágreinings foreldra á 
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börn eftir skilnað og ef til ágreinings kemur að minna þau á að setja eigin tilfinningar til 

fyrrverandi maka til hliðar svo það smitist ekki til barnsins.  

Samkvæmt barnalögum og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna á barn sem talið er 

hafa nægilegan aldur og þroska til, rétt á því að tjá sig um málefni sem þeim tengjast. Ekki 

er hægt að ætlast til að skilnaðarbörn tjái sig svo auðveldlega um til að mynda hvort þau 

vilji búa í lengri tíma hjá mömmu sinni eða pabba eftir skilnað, eða hvort þeim yfir höfuð 

líði vel í þeim aðstæðum sem þau eru sett í hjá öðru hvoru foreldrinu. Í raun virðist jöfn 

búseta barna eftir skilnað ekki síður vera vegna krafa foreldra um að fá að umgangast 

börn sín til jafns við fyrrverandi maka. Rannsóknir hafa sýnt okkur að tengsl barna við 

umönnunaraðila sinn skiptir miklu máli fyrir líðan, sjálfsmynd og þroska einstaklingsins í 

framtíðinni. En getum við verið svo viss um að jöfn búseta stuðli að fleiri samverustundum 

eða betri tengslum en gamla fyrirkomulagið, þar sem önnur hver helgi eða önnur hver 

löng helgi var algengasta formið? Með lögum sem sett voru um að sameiginleg forsjá væri 

meginreglan nema að annað væri talið barninu fyrir bestu, ber báðum forsjáraðilum að 

sinna barni sínu jafnt. Gæðastundir eru ekki taldar í klukkutímum.  

Ný skilnaðarlög, sem sett voru 1. apríl síðastliðinn, skylda foreldra til að fara í ráðgjöf 

og þurfa þeir að leysa próf sem kemur meðal annars inn á tilfinningar og viðbrögð barna 

í ferlinu. Þetta gæti verið ein leið hér á landi til að kenna foreldrum rétt til verka. Börnin 

fá með nýju lögunum fastan óháðan tengilið sem nauðsynlegt þykir fyrir þau að hafa, til 

að þau geti talað um hugsanlega erfiðleika sem fylgja skilnaðarferlinu.  

Á Alþingi var sett fram nýtt frumvarp til laga um niðurgreiðslu sálfræðikostnaðar og 

er frumvarpið enn í vinnslu. Markmiðið með lögunum var að veita snemmtæka íhlutun á 

sálfélagslegum vanda barna, unglinga og fullorðinna. Ef ekki er tekið á slíkum vanda, getur 

það valdið varanlegum skaða fyrir einstaklinginn og samfélagið í heild. 

Í gegnum árin höfum við Íslendingar fylgt á eftir hinum Norðurlöndunum í breytingu 

laga sem tengjast hagsmunum fjölskyldunnar. Ef til vill gætum við haft dönsku 

skilnaðarlögin til fyrirmyndar. Þar eru foreldrar í skilnaðarhugleiðingum sem eru með 

börn, skyldugir að sækja samvinnusamtöl og fræðslu. Farsælt væri ef barni væri fylgt eftir 

af fagaðila sem gæti séð til þess að barnið geti tjáð sig við hann um það sem því liggur á 

hjarta um skilnað foreldranna og samskiptin við þá. Þá eiga þau síður hættu á að upplifa 

hollustuklemmu eða að vera á milli í deilum foreldra sinna.  
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Ég til að frumvarp sem sett var á Alþingi nýlega, sé spor í rétta átt, en þó eigum við 

langt í land. Verandi nemandi á þriðja ári í félagsráðgjöf að útskrifast í júní 2019 með alla 

þá víðtæku þekkingu sem ég hef viðað að mér, velti ég því eðlilega fyrir mér hvers vegna 

félagsráðgjafar og aðrar sambærilegar starfstéttir með starfsleyfi frá Landlækni séu ekki 

einnig tilgreindir í frumvarpinu. Félagsráðgjafar með sína víðtæku þekkingu og menntun, 

starfandi á öllum sviðum heilbrigðiskerfisins væru vel til þess fallnir að aðstoða fjölskyldur 

í skilnaðarferli og ekki síst börnin. Nú þegar starfa margir klínískir félagsráðgjafar í 

einkageiranum og sinna þessum störfum en það er ekki á færi allra að greiða fyrir þjónustu 

af þessu tagi. Ef ein starfstétt er niðurgreidd af ríkinu rýrir það samkeppnishæfni hinna. 

Fjölskyldur ættu að hafa val um það til hvaða sérfræðinga á fjölskyldusviði þau leituðu, 

sama hvort það væru sálfræðingar, félagsráðgjafar eða aðrir. Einnig gætu 

skólafélagsráðgjafar verið börnum sem upplifa skilnað foreldra sinna til halds og traust. 

Er ekki kominn tími til að viðvera skólafélagsráðgjafa í skólum landsins verði bundin í lög? 

Hugum að velferð fjölskyldna í landinu og ekki síst barnanna. Veitum fría þjónustu til 

þeirra sem standa á þessum tímamótum í lífi sínu, því skortur á þjónustu við skilnaðarbörn 

og fjölskyldur þeirra bitnar ekki einungis á þeim, heldur samfélaginu öllu. Það eru börnin 

sem erfa landið.  
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13 Lokaorð  
Eins og fram hefur komið í ritgerð þessari eru skilnaðir staðreynd sem snertir margar 

fjölskyldur þessa lands. Þeir eru flókið ferli, hann er ákveðið áfall og ástæður hans eru 

margvíslegar og afleiðingarnar misjafnar. Rannsóknir hafa endurtekið sýnt að fyrir börnin 

sem upplifa skilnað foreldra sinna getur þetta ferli reynst þeim afar erfitt. Því fylgir oft 

mikill kvíði, sorg, einbeitingaskortur, brotin sjálfsmynd og ótti við hvað tekur við. Hægt er 

að takmarka skaðann með ýmsum leiðum, til að mynda með góðum samskiptum og 

samstarfi foreldranna svo börnin verði þess vör. Ætla má að foreldrar vilji allt gera til að 

velferð barns þeirra sé tryggð. Þegar deilur og biturð og tilfinningar verða aðalatriðið, 

getur gleymist að hlúa að tilfinningum barnanna og þau fara að gera slíkt hið sama og 

lenda jafnvel í hollustuklemmu í samskiptum sínum við foreldra sína. Slíkt ástand er langt 

frá því að vera sniðið að velferð barnsins, því eins og komið hefur hér fram er ágreiningur 

foreldra talinn vera mesti áhrifavaldur á það hversu vel og hratt þeim gengur að aðlagast 

nýjum aðstæðum og finna til öryggis á ný.  

Jafnari staða kynjanna og breyttar áherslur í samfélaginu hafa ýtt undir að jöfn búseta 

barna verði fyrir valinu eftir skilnað. Megin rök fyrir jafnri búsetu eru að með því séu tengsl 

barna við báða foreldra tryggð. Þetta fyrirkomulag hentar sumum vel en rannsóknir hafa 

sýnt að það hentar alls ekki öllum. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna fannst sumum 

börnum þetta gott fyrirkomulag á meðan öðrum þótti þetta ruglingslegt og að mikið rót 

fylgdi því að búa til jafns á tveimur heimilum.  

Réttindi íslenskra barna eru tryggð í lögum í landinu. Þar kemur fram að þau eigi rétt 

á að vera í nánum tengslum við forsjáraðila sína, svo þau geti þroskast eðlilega, notið 

andlegrar og líkamlegrar velferðar og orðið sjálfstæðir einstaklingar í framtíðinni. Einnig 

segir í lögunum að börn sem talin eru hafa nægilegan aldur og þroska til eigi rétt á að tjá 

sig um málefni tengdum sér og velferð þess.  

Einn vettvangur til þess er hjá fagaðila eins og skilgreint er í nýjum dönskum 

skilnaðarlögum, þar sem barn fær tengilið sem það getur tjáð sig við um skilnaðinn.  

Erfitt er að koma með afgerandi svar við rannsóknarspurningunni sem er: „Hvernig er 

börnum best borgið við skilnað?“ Svarið er ansi opið og í raun voru það fleiri spurningar 
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sem henni fylgdu. Í fyrsta lagi þarf að komast hjá því með einhverju móti að barn í þessari 

stöðu búi við ágreining foreldra sinna, því skaðinn sem af slíku hlýst er óumdeildur. 

Hvernig það er svo hægt er aftur á móti annað mál. Aukin fræðsla til foreldra, gjaldfrjáls 

ráðgjöf eða hreinlega það að skylda fólk sem stendur í skilnaði í regluleg samvinnuviðtöl 

á meðan þau eru með börn á framfærslu gæti verið ein leið. Annar þáttur sem svarar 

spurningunni, er að fara að hlusta á hvað það er sem börnin vilja, gefa þeim kost á að tjá 

sig og þar með framfylgja barnalögum í landinu. Samþykkja að eitt form gildi ekki fyrir 

alla. Félagsráðgjafi gæti með sinni víðtæku þekkingu og heildarsýn vel sinnt þessum hópi 

af fagmennsku, nákvæmni og alúð með heildarsýn og lausnamiðaða nálgun að vopni.  
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fullorðna. Reykjavík: Mál og menning. 

Valgerður Halldórsdóttir. (2018). Hver er í fjölskyldunni? Reykjavík: Vaka-Helgafell. 

Þingskjal nr. 842/2018–2019. Frumvarp til lagaum breytingu á lögum um 
sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (sálfræðimeðferð). 

 


