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Útdráttur 

Talið er að þriðja hvert hjónaband endi með lögskilnaði á Íslandi. Skilnaður foreldra getur 

haft gríðarleg áhrif á fjölskylduna sem heild þar sem undanfari skilnaðar einkennist oft á 

tíðum af mikilli spennu og álagi í samskiptum á milli foreldra. Eftir skilnað skipta samskipti 

foreldra gríðalega miklu máli og hefur visst forspágildi um áhrif skilnaðar á börn. Markmið 

þessarar ritgerðar er að skoða hvort að skilnaður foreldra hafi áhrif á tengslamyndun á 

milli barna og foreldra í kjölfarið og skoða hver réttur barna er til þess að viðhalda slíkum 

tengslum eftir skilnað foreldra sinna. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að samskipti milli 

foreldra við og eftir skilnað skipta gríðalegu miklu máli fyrir tengslahegðun barna. Séu 

foreldrar í slæmum samskiptum þá kemur það oft niður á réttindum barna, sem snýr 

meðal annars að umgengni og búsetu. Börn sem búa við jafna búsetu koma best út hvað 

varðar áframhaldandi tengsl við foreldra sína en ekki er gott fyrir barn að búa við jafna 

búsetu sé foreldra samvinna slæm. Þegar umgengni barna er lítil við annað foreldrið þá 

kemur það niður á tengslamyndun þeirra á milli. Það sama gildir um tengsl við 

föðurfjölskylduna, eins og ömmu og afa. Slíkur tengslamissir hefur áhrif á fjölskylduauð 

barna þar sem hann skerðist við minni tengsl. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ritgerðin fjallar um hvort að skilnaður foreldra hafi áhrif  á tengslamyndun barna 

í kjölfarið og hver réttur barna sé til þess að viðhalda tengslum við báða foreldra í slíku 

ferli. Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Gyða Hjartardóttir, aðjúnkt við félagsráðgjafadeild 

Háskóla Íslands. Ég vil þakka henni fyrir ómetanlegan stuðning við ritgerðarskrifin og 

gagnlega endurgjöf. Ég vil einnig nýta tækifærið og þakka Gísla Guðnasyni fyrir 

ómetanlegan stuðning og hvatningu undanfarnar vikur við ritgerðarskrifin og sömuleiðis 

Ylfu Rós Þorleifsdóttur fyrir stuðning og hvatningu í gegnum námið undanfarin þrjú ár.
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1 Inngangur 

Upp úr 1960 fór skilnuðum að fjölga verulega á Vesturlöndunum og er í dag talið að allt 

að þriðja hvert hjónaband endi með lögskilnaði á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.a.). Þegar 

foreldrar skilja hefur í flestum tilfellum verið einhver undanfari sem einkennist oft á tíðum 

af mikilli spennu eða álagi á heimilinu. Ef börn eru á heimilinu verða þau oftast vör við 

þessa spennu sem getur leitt til þess að skilnaðurinn verður léttir fyrir barnið (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 2013). Á sama tíma getur barnið kennt sér um 

skilnaðinn og upplifað mikla höfnun frá því foreldri sem barnið býr ekki hjá passi foreldrið 

ekki upp á samband sitt við barnið eftir skilnað (Sæunn Kjartansdóttir, 2015). Við skilnað 

breytist margt, m.a. fjárhagsleg og félagsleg staða, sem og foreldrahluverkið. Slíkar 

breytinar geta haft veruleg áhrif á tengsl barna við foreldra sína sem jafnvel þróast út í 

tengslaröskun. Einnig er algengt að börn og foreldrar upplifi kvíða við og eftir skilnað 

(Wallerstein og Lewis, 2004), því ber að vanda vel til verka þegar kemur að hlut barna í 

skilnuðum foreldra sinna. Rannsóknir sýna þó að það er ekki endilega skilnaðurinn sjálfur 

sem hefur slæm áhrif á börn heldur er margt sem bendir til þess að það séu samskipti á 

milli foreldra og samvinna þeirra í skilnaðarferlinu sem hefur slæm áhrif á börnin, gangi 

hún ekki vel (Sigrún Júlíusdóttir og Íris Dögg Lárusdóttir, 2013). Mikilvægur 

aðlögunarþáttur fyrir börn við skilnað foreldra sinna eru því meðal annars góð tengsl á 

milli barna og foreldra og góð samvinna á milli foreldra eftir skilnað (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

1.1 Markmið ritgerðar og ritgerðarspurningar 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að skoða hvort að skilnaður foreldra hafi áhrif  á 

tengslamyndun á milli barna og foreldra þeirra og skoða hver réttur barna er til þess að 

viðhalda slíkum tengslum eftir skilnað foreldra sinna. Rannsóknarspurningar 

ritgerðarinnar eru tvær; 

 Hefur skilnaður foreldra áhrif á tengslamyndun barna í kjölfarið? 

 Hver er réttur barna til að viðhalda tengslum við báða foreldra sína eftir 

skilnað foreldra? 

Við gagnaöflun var notast við fræðibækur, erlendar og íslenskar rannsóknir sem 

tengjast ritgerðarefninu, lög og samninga ásamt skýrslum og vefsíðum. Val á ritgerðarefni 

hefur í gegnum námið vakið áhuga höfundar á þann veg að athuga hvort að algengt sé að 



 

10 

hagsmunir barna gleymist í skilnaðarferli foreldra sinna. Þegar foreldrar skilja þá eru 

samskiptin oft á tíðum orðin slæm og foreldrar ekki í stakk búnir til þess að setja 

barnið/börnin í fyrsta sæti.  

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt niður í sjö kafla. Í fyrsta kafla verður farið yfir markmið ritgerðarinnar 

ásamt því sem ritgerðarspurningar eru settar fram. Jafnfram verður farið yfir skipulag 

ritgerðarinnar og helstu heimildir sem ritgerðin er unnin út frá.  

Annar kaflinn fjallar um skilgreininguna á skilnaði út frá hjúskaparlögum nr. 

31/1993 ásamt tíðni skilnaðar á Íslandi frá árinu 1970 til ársins 2019. Auk þess verður 

forsjá skilgreind og farið verður yfir hvernig hún skiptist á milli foreldra frá árinu 1992 til 

ársins 2011, en það eru nýjustu tölur sem Hagstofa Íslands hefur gefið út. Einnig verður 

fjallað um umgengnisrétt á milli barna og foreldra og hvaða réttindi og skyldur fylgja 

lögheimilisskráningu barns, seinast verður jöfn búseta kynnt þar sem það búsetu 

fyrirkomulag er að aukast í Íslensku samfélagi (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013). 

  Þriðji kafli ritgerðarinnar fjallar um tengslahegðun barna og hvernig barnið þróar 

með sér örugga tengslamyndun, einnig verður farið í hvaða afleiðingar séu af því ef röskun 

verður á þessum tengslum. Tengslaröskun (e. Attachment Disorder) verður einnig 

skilgreind og einkennum hennar lýst nánar. 

Fjórði kaflinn samanstendur af kenningum sem valdar voru sérstaklega með tillit til 

ritgerðarefnis og tengjast skilnaðarmálum og tengslamyndun þegar kemur að vinnu með 

börnum. Þær kenningar eru Tengslakenning John Bowlby, Fjölskyldukerfiskenning Murray 

Bowen og kenning um fjölskylduauð.  

Fimmti kaflinn fjallar um hver lagastaða barna sé til þess að viðhalda tengslum við 

báða foreldra sína við og eftir skilnað foreldra þeirra.  Farið verður yfir hver réttur barna 

sé við hjúskap og skilnað foreldra sinna samkvæmt hjúskaparlögum nr. 31/1993, barnalög 

nr. 76/2003 og einnig verður farið yfir hvernig hægt sé að sjá ákvæði úr Samningi 

Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992 í íslenskri löggjöf sem koma að 

vinnu í málefnum barna. 

Sjötti kafli fjallar um rannsóknir sem tengjast ritgerðarefninu. Sérstaklega verður 

leitað eftir niðurstöðum sem segja til um hvort og hvernig áhrif skilnaður foreldra hefur á 



 

11 

tengslahegðun barna. Einnig verður þróun fyrir ráðgjöf við skilnað skoðuð út frá íslenskum 

rannsóknum. 

Sjöundi kafli ber heitið umræður og lokaorð, í þeim kafla verður efni ritgerðarinnar 

dregið saman og leitast verður eftir að svara þeim ritgerðarspurningum sem lagt var upp 

með í fyrsta kafla. 

  



 

12 

2 Hvað er skilnaður?  

Í þessum kafla verður fjallað um skilgreininguna á skilnaði samkvæmt hjúskaparlögum nr. 

31/1993 ásamt því að skoða breytingar á skilnaðartíðni á Íslandi frá árinu 1970 til dagsins 

í dag. Einnig verður forsjá skilgreind og farið verður yfir hvernig þróun forsjár hefur verið 

skipt á milli foreldra eftir lögskilnað frá árinu 1992 – 2011. Einnig verður fjallað um 

umgengnisrétt á milli barna og foreldra og hvaða réttindi og skyldur fylgja 

lögheimilisskráningu barns, seinast verður jöfn búseta kynnt þar sem það búsetu 

fyrirkomulag er að aukast í Íslensku samfélagi (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013). 

2.1 Skilgreining á skilnaði samkvæmt lögum 

Samkvæmt hjúskaparlögum nr. 31/1993 er skilnaður skilgreindur sem svo, þegar 

einstaklingar slíta samvistum við hjúskaparmaka sinn. Sjái einstaklingar sér ekki fært um 

að vera áfram í hjónabandi geta þeir sótt um skilnað, komi upp sú staða að einstaklingar 

vilji skilja fljótlega eftir giftingu er í sumum tilfellum hægt að sækja um ógildingu 

hjónabands. Ógildinguna er þó einungis hægt að sækja um innan þriggja ára frá giftingu 

og eru skilyrðin ströng, sem dæmi má nefna getur einstaklingur sótt um ógildingu sem 

telur sig hafa verið blekktur út í hjónaband eða komist að því seinna meir að um skyldleika 

milli hjóna er að ræða (Hjúskaparlög nr. 31/1993). 

          Fyrsta skrefið í skilnaðarferli er í flestum tilfellum þegar sótt er um skilnað á borði 

og sæng. Það ferli stendur yfir að lágmarki í sex mánuði, og ef einstaklingar eru báðir 

ennþá staðráðnir í því að skilja eftir þann tíma er hægt að sækja um lögskilnað. Taki hjónin 

saman aftur á þessum sex mánuðum fellur skilnaður að borði og sæng niður. Ef annar 

einstaklingurinn er hinsvegar ekki tilbúin að skilja eftir þessa sex mánuði þá bætast við 

aðrir sex mánuðir, af þeim loknum gengur lögbundinn skilnaður í gegn (Hjúskaparlög nr. 

31/1993). Eins og sjá má hér að ofan getur skilnaður tekið allt upp í eitt ár að ganga í gegn 

en lífið getur breyst hratt hjá bæði börnum og foreldrum eftir skilnað. 

 Hjón sem sækja um skilnað enn eru með barn eða börn yngra en 18 ára á framfæri 

þurfa að fara í sáttarmeðferð áður en lögskilnaður gengur í gegn séu þau ekki sammála 

um skilnað (Hjúskaparlög nr. 31/1993).  
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2.2 Tíðni skilnaðar 

Samkvæmt opinberum tölum sem Þjóðskrá Íslands gefur út þá hefur skilnaðartíðni 

Íslendinga haldist nokkuð stöðug undanfarin ár. Á árunum 2009 til 2019 var að meðaltali 

stofnað til 3.308 nýrra hjúskapa árlega, á sama tíma voru að meðaltali 1.298 hjón sem 

skildu árlega. Þessar tölur eru byggðar á tilkynningum um lögskilnað og stofnun hjúskapar 

til Þjóðskrár Íslands (Þjóðskrá Íslands, 2019). Út frá þessum tölum má áætla að um 

þriðjungur hjónabanda endi með lögskilnaði á Íslandi sem styður við fyrri þekkingu frá 

Hagstofu Íslands sem getið var í inngangi. 

 Hjúskapartíðni íslendinga hefur lækkað frá árinu 1970 sem voru þá um átta 

hjónabönd á hverja 1.000 íbúa niður í fimm hjónabönd á hverja 1.000 íbúa árið 2011 

(OECD, 2019), en það eru nýjustu tölur sem Hagstofa Íslands hefur gefið út. Skilnaðartíðni 

hefur aftur að móti aukist úr rúmlega einum skilnaði á hverja 1.000 íbúa árið 1970 upp í 

tæplega tvo skilnaði á hverja 1.000 íbúa árið 2011 (OECD, 2019).  

2.3 Forsjá barna eftir skilnað foreldra þeirra 

Samkvæmt barnalögum nr. 76/2003 eiga börn rétt á forsjá foreldra sinna þangað til þau 

verða sjálfráða. Forsjá er hugtak sem „felur í sér rétt og skyldu fyrir foreldri til að ráða 

persónulegum högum barns og ákveða búsetustað þess. Forsjárforeldri fer enn fremur 

með lögformlegt fyrirsvar barns“ (barnalög nr. 76/2003).  
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Á mynd 1 má sjá hvernig forsjá skiptist á milli foreldra frá árinu 1992 til ársins 2011, en 

það eru nýjustu tölur sem Hagstofa Íslands hefur gefið út um skiptingu á forsjá barna eftir 

lögskilnað foreldra. Á myndinni má sjá að mæður fóru í langflestum tilfellum með forsjá 

barna sinna árið 1992 og sameiginleg forsjá tíðkaðist lítið. Skýring á því gæti verið sú að 

það var ekki fyrr en árið 1992 sem sameiginleg forsjá var lögfest sem valkostur hér á landi 

(barnalög nr. 20/1992) og því illa þekkt fyrirbæri fram að því. Í dag fara foreldrar í lang 

flestum tilfellum með sameiginlega forsjá yfir börnum sínum (Hagstofa, e.d.b.) en árið 

2006 var barnalögum nr. 76/2003 breytt á þann veg að við skilnað eða sambúðarslit 

foreldra þá fara foreldrar sameiginlega með forsjá barna sinna nema annað sé ákveðið 

(Þingskjal nr. 1456/2003). Eitt af markmiðunum með breytingunni var að bæta samvinnu 

á milli foreldra og auka ábyrgðartilfinningu þeirra um hagsmuni barnsins (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). Í rannsókn sem Köppen, Kreyenfeld og Trappe (2018) 

gerðu á tengslum á milli barna og feðra kom í ljós að þeir feður sem fóru sameiginlega 

með forsjá yfir börnum sínum eyddu að jafnaði meiri tíma með börnum sínum og áttu í 

betri tengslum við þau þegar fram liðu tímar en þeir feður sem höfðu ekki forsjá yfir 

börnum sínum. Íslensk rannsókn sem Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir (2000) 

gerðu á árunum 1994 - 1996 um reynslu foreldra af sameiginlegri forsjá barna leiddi í ljós 

að við sameiginlega forsjá varð foreldra samvinna jákvæðari og tengsl á milli barna og 

foreldra rofnuðu síður. Út frá ofan greindum upplýsingum um forsjá má sjá að forsjá 

barna er mikilvæg upp á réttindi og skyldur barna og foreldra í lagalegum skilningi. Einnig 

er sýnilegt samband á milli forsjáar og tengsla á milli barna og foreldra. 

2.4 Umgengni barna við foreldra sína  

Umgengnisréttur barna við foreldra sína felur í sér rétt beggja aðila til samverustunda 

(Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2003). Umgengni milli barna og foreldra er sérstaklega 

getið í barnalögum nr. 76/2003. Þar kemur fram að barn eigi rétt á að umgangast báða 

foreldra sína, við skilnað er foreldrum skylt að sjá til þess að sá réttur barns sé virtur 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Foreldrum er frjálst að semja um umgengni 

sín á milli geti þeir gert það. Ekki þarf að liggja fyrir skriflegur samningur hjá sýslumanni 

gangi samkomulag á milli foreldra vel og sé barninu í hag (Sýslumenn, e.d.).  

Þegar umgengi er ákveðin þarf að passa að hún nýtist barninu í þroskaferlum lífsins. 

Huga þarf að þremur grunnþáttum við ákvörðun um umgengni. Fyrsti þáttur eru þarfir 
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barnsins fyrir öryggi með því að skoða þörfina fyrir tengsl og samveru við foreldra sína. 

Annar þátturinn snýr að þörfum barnsins fyrir umönnun, stuðning og örvun. Því yngri sem 

börnin eru því meiri umönnun þurfa þau frá stöðugum umönnunaraðila og þola verr 

stöðugar breytingar á búsetu og umgengi. Þriðji þátturinn fjallar um þarfir barna fyrir 

vernd og virðingu frá foreldrum sínum (Hrefna Friðriksdóttir, 2013). 

Komi upp ágreiningur um umgengni er hægt að fá sýslumann til þess að úrskurða um 

umgengni umgengnisforeldris við barn og er sá úrskurður þá skriflegur og samþykktur af 

sýslumanni (Sýslumenn, e.d.). Skýrar verklagsreglur hafa mótast um meðferð slíkra mála 

og er þar viðmiðið, fyrir lágmarksumgengni, önnur hver helgi þar sem að barn dvelur hjá 

umgengnisforeldri ásamt sumarfríum og jöfnum skiptum á helstu hátíðardögum á borð 

við jól og áramót (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2003). 

Áður en sýslumaður ákvarðar umgengi er honum þó skyllt til þess að bjóða foreldrum 

ráðgjöf samkvæmt 33. gr. barnalaga nr. 76/2003 til þess að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu um umgengni (barnalög nr. 76/2003). Sýslumaður metur tíðni umgengnar á 

milli barns og umgengnisforeldris út frá mismunandi þáttum. Dæmi um slíka þætti eru 

aldur og vilji barns, búseta foreldra og tengsl á milli barns og umgengnisforeldris. 

Sýslumaður metur þessa þætti og ákvarðar umgengni á milli barns og umgengnisforeldris 

út frá því hvað sé barninu fyrir bestu (Sýslumenn, e.d.).  

Brjóti forsjá foreldri á umgengissamningi á þann veg að tálma umsamda umgengni 

þrátt fyrir sáttarmeðferð getur sýslumaður ákvarðað dagsektir á forsjá foreldri sem 

nemur allt að 30.000 kr á dag, þó aldrei lengur en í 100 daga í senn (barnalög nr. 76/2003). 

Telji sýslumaður að núverandi umgengnissamningur sé ekki lengur barninu fyrir bestu þá 

getur hann fellt samninginn úr gildi eða breytt honum í samræmi við hag barnsins (Dóms- 

og kirkjumálaráðuneytið, 2003). 

2.5 Lögheimili barna  

Samkvæmt lögum um lögheimili og aðsetur nr. 80/2018 er lögheimili skilgreint sem 

„Lögheimili er sá staður þar sem einstaklingur hefur fasta búsetu. Ekki er heimilt að eiga 

lögheimili á Íslandi á fleiri en einum stað í senn. Óheimilt er að eiga lögheimili á Íslandi 

eigi viðkomandi lögheimili erlendis“. Barn getur ekki átt lögheimili á fleiri en einum stað 

og þurfa því foreldrar að ákveða hjá hvoru foreldrinu barnið á að eiga lögheimili hjá. 

Sýslumaður er skyldugur til þess að leiðbeina foreldrum við slíka ákvörðun með því að 
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tilkynna foreldrum hvaða réttaráhrif lögheimilisskráning barns hefur í för með sér 

(barnalög nr. 76/2003).  

Séu foreldrar ekki sammála um ákvörðun í vissum málum sem varðar hagsmuni barns 

þeirra þá hefur lögheimilisforeldri rýmri heimild til þess að taka þá ákvörðun. Lögheimilis 

hugtakið skýrir því fyrst og fremst lagalega stöðu foreldra í sambandi við barn sitt en er 

alveg óháð umgengnisfyrirkomulagi barns við foreldra sína (Hrefna Friðriksdóttir, 2011). 

Rannsókn sem gerð var í hollandi sýndi fram á að velferð barns væri meiri ef lögheimili 

eða aðsetur barnsins væri skráð hjá því foreldri sem hafði verið aðalumönnunaraðili þess 

í gegnum ævina. Aðalumönnunaraðili barns er í flestum tilfellum móðir barnsins 

(Poortman, 2018) en þessar niðurstöður samsvara niðurstöðum sem Sigrún Júlíusdóttir 

og Nanna K. Sigurðardóttir (2000) fengu úr rannsókn þeirra um reynslu foreldra af 

sameiginlegri forsjá þar sem fram kom að börn hefðu í 90% tilfella lögheimili hjá mæðrum 

sínum eftir skilnað foreldra þeirra. 

2.6 Jöfn búseta 

Jöfn búseta er hugtak sem skýrir sig að mestu leiti sjálft en það er ekki til í íslenskum 

lögum. Hugtakið jöfn búseta vísar í þegar börn búa að mestu leiti jafnt til skiptist hjá 

báðum foreldrum sínum eftir skilnað þeirra hvort sem um er að ræða viku og viku eða 

lengri tími í senn (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). Nú liggur fyrir 

frumvarp á alþingi um skipta búsetu barna, sem er annað hugtak yfir jafna búsetu barna. 

Þar er lagt til að hægt verði að skipta búsetu barna með það að markmiði að efla 

foreldrasamvinnu og réttastöðu foreldra gagnvart börnum sínum. Nokkur skilyrði eru fyrir 

því að hægt verði að skrá skipta búsetu, sem dæmi þurfa foreldrar að búa í nálægð við 

hvort annað til að tryggja stöðugleika í daglegu lífi barnsins ásamt því að sýna fram á að 

þetta fyrirkomulag sé barninu fyrir bestu en ekki einungis hentugt fyrir foreldra þess. Lagt 

er til að hvert mál verði skoðað fyrir sig áður en samþykki liggi fyrir um þetta búsetu 

fyrirkomulag (þingskjal nr. 1215/2019-2020. Frumvarp til laga). 

Sænsk rannsókn sem gerð var á leikskólabörnum sem búa við jafna búsetu eftir 

skilnað foreldra sinna leiddi í ljós að slíkt búsetu fyrirkomulag kemur best út fyrir börn 

sem búa á tveimur heimilum. Börn sem bjuggu við jafna búsetu voru almennt með betri 

sálræna heilsu en þau börn sem fara á umgengnisheimili aðra hvora helgi (Bergström, 

2017). Rannsókn sem gerð var á íslenskum börnum leiddi í ljós að börn í jafnri búsetu 
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væru í jafn góðum samskiptum við foreldra sína og þau börn sem byggju á einu heimili 

með báðum foreldrum sínum (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2008). 

 
 
Í þessum kafla hefur verið fjallað um skilgreininguna á skilnaði samkvæmt 

hjúskaparlögum nr. 31/1993. Skilnaðartíðni Íslendinga frá árinu 1970 til dagsins í dag var 

skoðuð og farið var yfir hvernig forsjá barna skiptist á milli foreldra eftir lögskilnað. Einnig 

var farið yfir hvernig þróunin fór úr forsjá móður yfir í sameiginlega forsjá á árunum 1992-

2011 en það eru nýjustu tölur sem Hagstofa Íslands hefur birt.  Umgengni á milli barns og 

foreldra var lýst samkvæmt lögum og farið var yfir réttarstöðu barns og foreldra út frá 

lögheimilisskráningu barns. Hér að framan var einnig fjallað um jafna búsetu en slíkt 

búsetu fyrirkomulag er að aukast í nútíma samfélagi. Næsti kafli fjallar um tengslahegðun 

barna og mikilvægi þess að barn viðhaldi góðum tengslum við báða foreldra sína. 

  



 

18 

3 Tengslahegðun (e. Attachment behaviour) 

Í þessum kafla verður fjallað um tengslahegðun barna og hvernig barnið þróar með sér 

örugga tengslamyndun, einnig verður farið í hvaða afleiðingar séu af því ef röskun verður 

á þessum tengslum. Tengslaröskun (e. Attachment Disorder) verður einnig skilgreind og 

einkennum hennar lýst nánar. 

Tengslahegðun barna er sú hegðun sem barn sýnir þegar það verður viðskila við 

umönnunaraðila sína og þegar barn sameinast aftur við þá (Beckett og Taylor, 2019).  

Tengsl á milli barns og foreldris eða umönnunaraðila segir til um hvernig barnið mun 

tengja við umheiminn og til hvernig sambands barnið mun stofna í framtíðinni (Dumas, 

2016). Út frá góðri tengslamyndun læra börn að treysta og öðlast öryggi í lífinu ásamt því 

að þau mynda góða sjálfsmynd (Bowlby, 1969). Þessi tengsl byrja að myndast í móðurkviði 

og styrkjast svo hægt og rólega ef foreldri eða umönnunaraðili sýnir barni sínu þá 

væntumþykju, hlýju og þá nánd sem barnið þarf til þess að mynda örugg tengsl (e. Secure 

attachment) (Sadock og Sadock, 2014; Bowlby, 1969).  

Mary Ainsworth, barnasálfræðingur, þróaði flokkunarkerfi tengsla út frá sínum 

rannsóknum. Fyrsti flokkurinn heitir Örugg tengsl (e. Secure attachment) sem lýsa sér 

þannig að börn sækjast í umönnunaraðila sinn fram yfir aðra og umönnunaraðilinn svarar 

þörfum barnsins. Það leiðir til þess að barninu líður vel í kringum umönnunaraðila sinn og 

myndar traust gagnvart honum. Hinir flokkarnir innihéldu allir óörugga tenglsahegðun 

sem Ainsworth skipti niður í fjóra undirflokka. Allir áttu þeir það sameiginlegt að 

afleiðingarnar af óöruggum tengslum voru neikvæð fyrir andlega heilsu barnsins og 

barninu skorti traust í samskiptum við aðra (Beckett og Taylor, 2016). Börn sem mynda 

örugg tengsl eiga oft auðveldara uppdráttar í lífinu heldur en önnur börn. Hægt er að rekja 

það til góðrar sjálfsmyndar og öryggi í félagsfærni ásamt því sem þessir einstaklingar eru 

oft á tíðum í góðu tilfinningalegu jafnvægi, hafa seiglu og sýna frumkvæði í lífinu (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2015). Til þess að viðhalda góðum tengslum þarf barn að upplifa ást og 

hlýju frá umönnunaraðila sínum jafnt við skýrar reglur og mörk sem skapa stöðugleika í 

lífi barnsins (Purvis, Cross og Sunshine, 2014).  

Mikilvægt er að viðhalda öruggum tengslum til þess að koma í veg fyrir þær 

afleiðingar sem fylgja röskunum á þeim. Margt í lífi einstaklings getur haft áhrif á 

tenglsamyndun hans og  þessi öruggu tengsl, sem dæmi ef barn missir foreldri eða hefur 
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marga umönnunaraðila þá getur það haft slæm áhrif á tengslahegðun barnsins (Dumas, 

2016). Afleiðingarnar geta leitt til þess að barn missi hæfni sína til þess að móta 

tilfinningarleg viðbrögð við atburðum og sjálfsmynd þeirra brenglast ásamt því sem 

skortur á góðum tenglsum getur leitt til þess að barn nái ekki að fullum þroska, hvorki 

andlega né líkamlega (Bowlby, 1969; Purvis, Cross og Sunshine, 2014).  

Rannsóknir í taugavísindum sýna fram á mikilvægi tengslamyndunar fyrstu þrjú árin í 

lífi einstaklingsins en það er á þeim tíma sem hægra heilahvelið þróast hvað mest. Hægra 

heilahvelið í okkur starfar út frá innsæi okkar og stjórnar því sem við gerum ómeðvitað. 

Rannsóknir í taugavísindum sýna einnig fram á að samband sé á milli óöruggra tengsla á 

fyrstu árum í lífi barnsins og skerts vitsmunaþroska (Beckett og Taylor, 2016). 

3.1 Tengslaröskun (e. Attachment Disorder) 

Tengslaröskun hefur ekki verið mikið rannsökuð fyrr en nýlega og kom ekki inn í DSM 

kerfið sem er flokkunarkerfi geðsjúkdóma fyrr en í þriðju útgáfu sem kom út árið 1980. 

Ein af ástæðum fyrir því að tengslaröskun hefur lítið verið rannsökuð fyrir þann tíma er sú 

að fræðimenn áttu erfitt með að greina hvað væri frávikshegðun í fari einstaklinga og 

hvað væri tengslaröskun (Zeanah og Gleason, 2014). 

Tengslaröskun er geðsjúkdómur sem getur þróast hjá ungum börnum eigi þau erfitt 

með að tengjast tilfinningalega við aðra (American academy of child and adolescent 

psychiatry, 2014). Margar ástæður geta verið á bak við það að barn þrói með sér slíka 

röskun þar með talið ef umönnunaraðili barns sýnir því ekki nægilega mikla ást og 

umönnun (Sadock og Sadock, 2007). Hægt er að greina sjúkdóminn við eins árs aldurs en 

einkenni tengslaröskunar hjá ungum börnum geta verið erfiðleikar með næringu, lítil eða 

engin þyngdaraukning, lítil svörun í samskiptum, erfiðleikar með huggun eða ef barnið 

sýnir of náin tengsl við ókunnuga (American academy of child and adolescent psychiatry, 

2014). Einkenni á borð við þegar barn forðast augnsamband, brosir ekki, fylgir 

umönunaraðila sínum ekki eftir með augunum eða sýnir leikföngum ekki áhuga eru 

einkenni tengslaröskunar sem eru lík einkennum um ADHD eða einhverfu. Mikilvægt er 

að fá viðeigandi aðstoð komi upp þessi einkenni og fá rétta greiningu (Smith, Robinson, 

Saisan og Segal, 2019).  

Tengslaröskun getur leitt til þess að einstaklingar eigi erfitt með að hemja tilfinningar 

sínar, upplifa oft mikla reiði og finnast þeir þurfa að stjórna. Einnig geta komið upp 
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vandamál með að treysta öðrum eða tengjast þeim og hafa þessir einstaklingar oft lélega 

sjálfsmynd ásamt því að finnast þeir óöryggir og einmanna. Hægt er að vinna úr þeim 

vandamálum sem koma upp í kjölfari tengslaröskunar, því fyrr sem tengslaröskun er 

greind er auðveldara að vinna úr henni og leiðrétta tengslahegðun barns (Smith, 

Robinson, Saisan og Segal, 2019). Tilfinningaleg, líkamleg og félagsleg vandamál sem 

fylgja röskuninni geta fylgt einstaklingnum upp á fullorðinsár sé ekki unnið með 

vandamálið (American academy of child and adolescent psychiatry, 2014). 

John Bowlby, sem var breskur sálfræðingur, taldi að tveir þættir hefðu áhrif á hversu 

alvarlegar afleiðingarnar yrðu við tengslaröskun. Annar þátturinn var hvernig samband 

barnið átti við umönnunaraðila sinn, þann einstakling sem aðskilnaðurinn við ylli 

tengslaröskun. Hafi samband á milli þessara einstaklinga verið gott og næringarríkt þá 

væri meiri líkur á alvarlegri tengslaröskun. Hinn þátturinn voru þær aðstæður sem barnið 

var skilið eftir í. Ef barn er skilið eftir í aðstæðum þar sem barnið hefur annan 

umönnunaraðila sem það þekkir þá eru minni líkur á alvarlegri tengslaröskun. Sé barnið 

sett í hendur á einstakling sem barnið þekkir ekki og veitir því ekki þá ást og umhyggjur 

sem barnið þarfnast þá eru meiri líkur á alvarlegri tengslaröskun (Bowlby, 1973).   

 

Í kaflanum hér að ofan var farið yfir hvernig tenglsahegðun barna myndast og þróast yfir 

í örugga tengslamyndun, einnig var farið yfir hvað veldur því ef barn upplifi ekki örugga 

tenglsamyndun. Að lokum var tengslaröskun (e. Attachment Disorder) skilgreind og farið 

yfir helstu einkenni hennar og afleiðingar. Næsti kafli fjallar um þær kenningar sem 

tengjast skilnaði og tengslamyndun barna. 
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4 Kenningar 

Samkvæmt Ragin og Amoroso eru félagsfræðilegar kenningar tilraun til þess að skýra safn 

hugmynda sem snúa að tilteknu fyrirbæri eða mengi fyrirbæra (Ragin og Amoroso, 2010).  

Í þessum kafla verður fjallað um kenningar sem tengjast skilnaði og tengslamyndun barna. 

Hægt er að nota þessar kenningar til þess að skýra mikilvægi góðrar tengsla milli barna og 

foreldra í skilnaðarferli. Þær þrjár kenningar sem fjallað verður um eru tengslakenningar, 

fjölskyldukerfiskenningar og fjölskylduauður. 

4.1 Tengslakenningar (e. Attachment Theories) 

Tengslakenningar hafa haft mikil áhrif á þróun stefna og faglegra vinnubragða. Meðal 

annars vegna þess hve mikilvæg tengsl séu fyrir þroska á heila okkar og vitsmuna- og 

tilfinningavirkni hans. John Bowlby var talin vera faðir tengslakenninganna en hann var 

með þeim fyrstu til þess að skoða geðtengls barna og taldi hann að móðurást í barnæsku 

væri jafn mikilvæg fyrir andlega heilsu eins og prótein og vítamín væri fyrir líkamlega 

heilsu. John Bowlby vann á spítala á þeim tíma sem hann setur kenningu sína fram. Á 

þessum tíma voru foreldrum ráðlagt að heimsækja ekki börn sín sem voru á spítala til þess 

að koma þeim ekki í uppnám. Bowlby mótmælti þeim hugmyndum og sagði að börnin 

færu ekki í uppnám við að sjá foreldra sína heldur þvert á móti upplifðu þau nægilegt 

öryggi til þess að sýna hvernig þeim liði þegar foreldrar þeirra væru í kring. Bowlby var 

lykilmaður í breytingunni um að hvetja foreldra til þess að efla samband sitt við börnin sín 

eins og er í nútíma samfélagi (Beckett og Taylor, 2016). Bowlby setur fram kenningu sína 

um þróun geðtengsla fljótlega eftir seinni heimsstyrjöldina og taldi hann mæður vera 

aðalumönnunaraðila barns. Hugmyndir Bowlby voru á þessum tíma mjög umdeildar þá 

sérstaklega vegna ummæla hans um mæður sem aðalumönnunaraðila og fékk hann á sig 

mikla gagnrýni vegna þess (Beckett og Taylor, 2016). Tenglsakenning Bowlby hefur haft 

gríðarleg áhrif innan mismunandi fræðigreina þar á meðal innan félagsráðgjafar (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2011).   

John Bowlby skipti þróun geðtengsla niður í fjögur tímabil. Fyrsta tímabilið stendur 

yfir frá fæðingu og þangað til barn er orðið tveggja mánaða, það tímabil heitir 

„forgeðtengslaskeið“. Á því tímabili nýtur barnið félagslegra samskipta, tekur eftir 

röddum og andlitum og er sjaldan mannafæla á þessu tímabili. Annað tímabilið stendur 

yfir frá þriggja til sex mánaða og  heitir „geðtengsl í mótun“. Á því tímabili fara börn að 
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sýna mannamun og verða meðvitaðri um aðal umönnunaraðilann sinn, sá aðili á 

auðveldara með að hugga börnin ef þess þarf og barnið tjáir sig mest til þess aðila með 

brosi og hjali. Barnið og umönnunaraðilinn aðlaga sig betur að hvor öðru á þessu tímabili. 

Þriðja tímabilið stendur yfir frá sjö mánaða til þriggja ára og heitir „skeið skýrra 

geðtengsla“. Á því tímabili fara börn í tilfinningalegt uppnám þegar umönnunaraðilinn fer 

of langt frá barninu og upplifir aðskilnaðarkvíða þegar einstaklingurinn fer út úr 

herberginu. Börn fara að lesa í aðstæður og breyta hegðun sinni til þess að fá sem mestu 

viðbrögð frá umönnunaraðilanum. Fjórða og síðasta tímabilið stendur yfir frá þriggja ára 

og út lífið, það tímabil heitir „myndun gagnkvæms sambands“. Á því tímabili verður barnið 

sjálfstæðara og eyðir meiri tíma frá umönnunaraðilanum, barnið áttar sig á því að það 

geti verið öruggt þrátt fyrir að vera tímabundið frá umönnunaraðila sínum. Barnið áttar 

sig einnig á því að umönnunaraðilinn á líka líf, það er að segja, hafi sér markmið og plön. 

Á þessu tímabili verður sambandið meira eins og samstarf á milli barns og 

umönnunaraðilans (Beckett og Taylor, 2019). 

Uppskrift af góðum geðtengslum er því samkvæmt Bowlby að það gangi vel á milli 

barns og umönnunaraðilans á þessum tímabilum, með því að vera ekki viðskila við barnið 

í lengri tíma. Það tengslamynstur sem er komið fram á fjórða tímabilinu eru verkfærin 

sem einstaklingurinn tekur svo með sér út í lífið og mun fylgja honum til æviloka. 

Tenglsamyndun hefur því mikil áhrif á fullorðinsár einstaklinganna hvað varðar að velja 

sér maka, vini og hvernig hann tengist börnum sínum og fleira (Beckett og Taylor, 2019). 

Bowlby fékk mikla gagnrýni á tengslakenninguna bæði frá femínistum og frá 

einstaklingum sem aðhillast fjölmenningarlegu sjónarhorni. Femínistar gagnrýndu það að 

með tengslakenningu sinni væri Bowlby að „binda konur við heimilið“ þar sem hann taldi 

að ef umönnunaraðilar væri viðskila við barnið sitt í lengri tíma þá hefði það slæmar 

langtímaafleiðingar á barnið. Eftir seinni heimstyrjöldina fóru margar konur út að vinna 

fyrir heimilinu en því hefur verið haldið fram af femínistum að kenningin Bowlby hafi 

hlotið þeirra vinsælda sem hún fékk á þessum tíma til þess að koma konum aftur heim, af 

vinnu markaðinum (Beckett og Taylor, 2016).  

Í dag eru feður farnir að taka mun meiri þátt í lífi barna sinna en áður og litið er á 

foreldra sem umönnunaraðila í lífi barns en ekki bara mæður eins og var fyrst þegar 

tengslakenningin var sett fram (Beckett og Taylor, 2016). Við skilnað flytur annað foreldrið 
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gjarnan útaf heimilinu og sýna rannsóknir að ef það foreldri sem flytur frá barninu sinni 

ekki þörfum barnsins fyrir tengsl þá séu líkur á að tengslin veikist eða rofni með tímanum. 

En það er sú afleiðing af skilnaði sem hefur hvað mestu áhrif á líðan barna eftir skilnað 

(Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). 

Samkvæmt rannsóknum er skilnaðarferlið erfiðara fyrir þau börn sem eru í góðum 

tengslum við báða foreldra sína (Sobolewski og Amato, 2007). 

4.2 Fjölskyldukerfiskenningar (e. Family System Theory) 

Fjölskyldukerfiskenning Bowen byggir á hagnýtum staðreyndum um tilfinningalega virkni 

innan fjölskyldunnar og notar kerfislega hugsun til þess að lýsa þeim flóknu samskiptum 

sem geta verið innan fjölskyldunnar (Bowen, 1978).  

Fjölskyldukerfiskenningar eru gott verkfæri til þess að átta sig betur á mynstri innan 

fjölskyldunnar. Í fjölskyldukerfiskenningunni er litið á fjölskylduna sem eitt kerfi sem 

samanstendur af  ólíkum undirkerfum á milli fjölskyldumeðlima sem eru þó öll tengd og 

háð hvor öðrum. Undirkerfin geta samanstaðið af foreldri og barni, tveimur börnum, 

einungis foreldrum eða af báðum foreldrum og einu barni (Pryor, 2014). Við stofnun 

hjónabands þá sameinast tvö undirkerfi og verður til þriðja kerfið, hjónabandið (Beckett 

og Taylor, 2019). Hvert undirkerfi er sérstakt út frá hlutverkum, reglum og samskiptum 

innan hvers sambands og undirkerfin hafa áhrif á hegðun annara undirkerfa í fjölskyldunni 

sem og á heildarkerfið. Lykilþátturinn er að halda stöðugleika á heildarkerfinu, það gerir 

fjölskyldan með því að fara eftir þeim reglum og gildum sem gilda í fjölskyldunni. Nái 

fjölskyldan að fara eftir settum reglum og gildum á hún auðveldara með þegar 

einstaklingur, innan fjölskyldunnar, víkur frá þeim. Annar lykilþáttur er hæfni 

fjölskyldunnar til þess að endurskipuleggja sig á tímum breytinga. Breytingar sem hafa 

mikil áhrif á fjölskyldukerfið eru til dæmis skilnaður foreldra. Komi til breytinga er 

mikilvægt að jafnvægi sé á milli stöðugleikans í reglunum og gildunum og sveigjanleikans 

í endurskipulagningunni (Pryor, 2014). McGoldrick (2011) telur að megin ástæða skilnaða 

sé að hjón nái ekki að endurskipurleggja fjölskyldukerfið sitt.  

Komi til skilnaðar er mikilvægt að foreldra samvinna gangi vel til þess að koma 

jafnvægi á fjölskyldukerfið aftur eftir endurskipulagningu þess. Rannsóknir hafa sýnt að 

gangi illa að endurskipuleggja fjölskyldukerfin og samskiptin á milli foreldra séu slæm að 
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þá geti verið betra fyrir börn að vera í nánu sambandi við annað foreldri sitt í stað þess að 

upplifa hollustuklemmu á milli foreldra sinna (Sobolewski og Amato, 2007). 

4.3 Fjölskylduauður (e. Family Social Capital) 

James Coleman var bandarískur félagsfræðingur sem hafði áhuga á að skoða félagslegt 

umhverfi í sambandi við menntun og reglur almennings. Coleman skilgreindi félagsauð (e. 

Social Capital) sem eðli tengsla á milli einstaklinga sem tilheyra vissum félagsnetum. 

Félagsauður er einhverskonar auðlind og bjargir þeirra einstaklinga sem eru innan hvers 

félagsnets (Coleman, 1988). Fjölskylda er dæmi um félagsnet einstaklings, sá félagsauður 

nefnist fjölskylduauður (e. Family Social Capital). Fjölskylduauður er eins og hagkerfi 

fjölskyldunnar sem er byggt á eðli tengsla á milli einstaklinganna sem mynda fjölskylduna. 

Til þess að hagkerfið virki á sem besta máta þarf að fjárfesta í öllum tengslum innan þess. 

Tvö atriði eru mikilvæg til þess að halda fjölskylduauðnum starfræknum og vegna vel sem 

fjölskylda, annars vegar þurfa einstaklingar að eiga hlut í fjölskylduauðnum, sem þeir gera 

með því að leggja sitt af mörkum hvað varðar tengslamyndun og hinsvegar þarf tilfinningu 

um góða sjálfsmynd og sameiginlega aðild einstaklinganna að fjölskyldunni sem heild. 

Fjölskylduauðurinn samanstendur því af auð og björgum fjölskyldunnar sem hver og einn 

fjölskyldumeðlimur getur sótt í eftir þörfum (Pryor, 2014).  

Við stofnun nýrrar fjölskyldu þá verður til nýr fjölskylduauður. Fjölskylduauðurinn 

mótar reglur og hefðir nýju fjölskyldunnar ásamt væntingum þeirra og minningum sem, 

með tímanum, móta gildi hennar (Pryor, 2014). Sýnt hefur verið fram á að með góðum 

tengslum á milli foreldra og barna fylgi góður fjölskylduauður (Coleman, 1988). 

Ef samskipti eru góð í stórfjölskyldum fyrir og eftir skilnað þá eiga börn auðveldara 

með að vera í tengslum við afkomendur sína, jafnt við foreldra sína sem og ömmu sína og 

afa. Styðji föður amma og afi við son sinn í skilnaðarferlinu þá verður skilnaðarferlið 

auðveldara fyrir son þeirra jafn sem fyrir barnabörnin. Gangi skilnaður foreldra erfiðlega 

fyrir sig og einkennist af ósætti þá er erfiðara fyrir ömmur og afa að viðhalda góðum 

tengslum við barnabörn sín meðal annars vegna skorts á umgengni við þau (Doyle, 

O´Dywer og Timonen, 2010). Rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Sólveigar Sigurðardóttur 

(2013) um fjölskyldutengsl eftir skilnað leiddi einnig í ljós að við skilnað foreldra þá 

minnkuðu samskipti á milli barna og ömmu og afa þeirra, þá sérstaklega föður megin. Út 

frá þessum niðurstöðum má sjá að þegar samskipti minnka þá fjárfesta einstaklingar 



 

25 

minna í fjölskylduauð sínum sem leiðir til þess að tilfinning um aðild að fjölskyldukerfinu 

minnkar og erfiðara er fyrir einstaklingana að nýta sér þær bjargir sem fjölskylduauðurinn 

hefur að geyma. 

 

Í kaflanum hér að framan var fjallað um þrjár kenningar sem viðkoma skilnaði á milli 

foreldra og rétti og tengslamyndun barna. Þær kenningar voru Tengslakenning John 

Bowlby, Fjölskyldukerfiskenning Murray Bowen og kenning um fjölskylduauð. Sýnt var 

fram á mikilvægi góðra tengsla við foreldra sína og afkomendur fyrir framtíð barna. Næsti 

kafli fjallar um réttastöðu barna í skilnaðarferli foreldra þeirra samkvæmt 

Hjúskaparlögum nr. 31/1993, Barnalögum nr. 76/2003 og Samningi Sameinuðu Þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 18/1992.  
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5 Lög og reglugerðir 

Í þessum kafla verður fjallað um hver lagastaða barna sé til þess að viðhalda tengslum við 

báða foreldra sína við og eftir skilnað foreldra þeirra.  Farið verður yfir hver réttur barna 

sé við hjúskap og skilnað foreldra sinna samkvæmt hjúskaparlögum nr. 31/1993, barnalög 

nr. 76/2003 og einnig verður farið yfir hvernig hægt sé að sjá ákvæði úr Samningi 

Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992 í íslenskri löggjöf sem koma að 

vinnu í málefnum barna. 

5.1 Hjúskapalög nr. 31/1993 

Í hjúskaparlögum er fjallað um réttindi einstaklinga sem kjósa að stofna til hjúskapar, allt 

frá stofnun hans til skilnaðar. Hjúskaparlög nr. 31/1993 gilda um hjúskap tveggja 

einstaklinga en ná ekki yfir þá sem eru ekki í vígðri sambúð. Í lögunum er margt að finna 

sem snýr að réttindum barna  í og eftir hjúskap foreldra þeirra. Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. 

hjúskapalaga nr. 31/1993 eiga hjón að sjá um uppeldi og uppihald sameiginlegra barna í 

sameiningu. Sækji annað foreldrið um skilnað sem hitt foreldri er mótfallið þá er þeim 

skylt samkvæmt 2. mgr. 42. gr. hjúskapalaga nr. 31/1993 að leita sætta í sáttameðferð, 

hafi þau forsjá yfir ósjálfráða barni, áður en lögskilnaður gengur í gegn. Hjón sem ákveða 

að skilja er einnig skylt að reyna að koma á samkomulagi um forsjá yfir sameiginlegum 

börnum þeirra samkvæmt 43. gr.  og 44. gr. hjúskapalaga nr. 31/1993 áður en 

lögskilnaður gengur í gegn (hjúskapalög nr. 31/1993).  

5.2 Barnalög nr.76/2003  

Barnalög nr. 76/2003 gilda um einstaklinga 17 ára og yngri. 1. mgr. 1 gr. barnalaga nr. 

76/2003 kveða á um að barn eigi rétt á að njóta verndar og umönnunar í samræmi við 

aldur sinn og þroska. Barn á rétt á að lifa og þroskast án mismunar af nokkru tagi. Í 2. mgr. 

og 3 mgr. 1. gr. sömu laga kemur fram að ávalt skuli taka ákvarðanir sem varða barn út 

frá því sem er barninu fyrir bestu og taka eigi tillit til skoðana þess, í samræmi við þroska 

barnsins. Öll börn eiga rétt á að þekkja báða foreldra sína samkvæmt 1. gr. a. barnalaga 

nr. 76/2003 og eiga rétt að umgangast þá báða samkvæmt 46. gr. (barnalög nr.76/2003). 

28. gr. og 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 fjallar um foreldraskyldur og forsjá barns. Í 

greininni kemur fram að barn á rétt á forsjá foreldra þangað til barnið verður sjálfráða. 

Það foreldri sem fer með forsjá barnsins er skyldugt til þess að annast barnið af ást og 



 

27 

virðingu og vernda það frá hvers konar ofbeldi. Við skilnað þá fara foreldrar sameiginlega 

með forsjá barna sinna samkvæmt 31. gr. nema annað sé tekið fram. Forsjáforeldri á  

samkvæmt 28. gr. að sjá til þess að barnið fái menntun og tækifæri í samræmi við 

áhugamál barnsins og hæfileika. Búi foreldrar barns ekki saman þá hefur annað foreldrið 

vald yfir lokaákvörðun er varðar málefni barns, en það er foreldrið þar sem barnið er með 

lögheimili hjá. Lögheimilisforeldri hefur þau völd og ábyrgð samkvæmt 28. gr. a. til þess 

að ákveða hvar barnið á heima, í hvaða skóla það gengur, hjá hvaða lækni það er og hvar 

barnið stundar tómstundastarf. Barnalögin hvetja þó alltaf til samstarfs á milli beggja 

foreldra og barns, í samræmi við aldur þess og þroska, við ákvörðunartöku sem tengist 

barninu. Náist ekki samkomulag á milli foreldra um ákvarðanir sem tengjast barni þeirra 

þá er foreldrum skylt að leita sátta í sáttameðferð hjá sýslumanni eða öðrum fagaðila áður 

en gripið er til úrskurða eða málsmeðferða samkvæmt 33. gr. a. einnig er boðið upp á 

ráðgjöf fyrir foreldra samkvæmt 33. gr. (barnalög nr. 76/2003). 

5.3 Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins 

Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins, sem er líka þekktur sem 

Barnasáttmálinn, var samþykktur árið 1989 á Allsherjaþingi Sameinuðu þjóðanna. Ísland 

undirritar samninginn árið 1990 (Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna, e.d.a.), 1992 er 

hann fullgildur og 2013 er hann lögfestur á Íslandi og er nú í íslenskri löggjöf. Sameinuðu 

Þjóðirnar hafa eftirlit með samningi þessum á þann veg að aðildarríki að samningnum 

þurfa að skila inn skýrslu á fimm ára fresti til Barnaréttarnefndar á vegum sameinuðu 

þjóðanna um framkvæmd sáttmálans í viðeigandi ríki (Barnasáttmáli Sameinuðu 

Þjóðanna, e.d.b.).  

Samningurinn nær yfir einstaklinga sem ekki hafa náð 18 ára aldri, nema það séu lög 

í því landi sem barnið býr í sem segja annað. Markmið samningsins er að styrkja 

mannréttindarstöðu barna í þeim aðildarríkjum sem hafa lögfest samninginn (Samningur 

sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Skipta má samningnum niður í 

þrjá flokka, fyrst er vernd sem snýr að grunvallarmannréttindum barna svo sem rétt til 

einkalífs og skoðana- og trúfrelsis, annar flokkurinn er umönnun en með sáttmálanum er 

velferð barna tryggð meðal annars í mennta- og heilbrigðismálum. Þriðji flokkurinn snýr 

að þátttöku, en þar kemur meðal annars fram að taka eigi tillit til skoðana barns í 

samræmi við aldur þess og þroska (Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna, e.d.b.). 
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Barnasáttmálinn greinir frá réttindum barnsins um uppeldi frá foreldrum sínum, séu 

foreldrar ekki færir um að sinna uppeldinu eins og barninu er fyrir bestu þá eru stjórnvöld 

skyldug til þess að aðstoða foreldra við að sinna uppeldisskyldum sínum. Þær greinar sem 

tengjast réttindum barna við skilnað foreldra sinna eru meðal annars þriðja grein 

barnasáttmálans, þar kemur fram að allar þær ákvarðanir sem stofnun tekur um hag 

barns séu ávallt það sem er barni fyrir bestu (Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna, e.d.a.). 

Eins og fram kom í kafla 2.4 um umgengi þá þarf sýslumaður í einstaka tilfellum að ákvarða 

umgengi á milli barns og foreldra og tekur hann þá ákvörðun út frá því sem er barni fyrir 

bestu (Sýslumenn, e.d.). Grein 12 og 14 fjalla um rétt barna til þess að tjá skoðanir sínar 

og að tekið sé mark á þeim (Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna, e.d.a.). Í verklagsreglum 

sýslumanna um úrskurð á umgengni eru nokkur atriði sem horft er til við ákvörðunartöku, 

eitt af þeim atriðum er vilji barns þar sem talað er um að úrskurða ekki um umgengni gegn 

vilja barns sem er komin á þann aldur að teljast stálpað (Sýslumenn, e.d.). Hér má sjá að 

Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna hefur haft þýðingarmikil áhrif á íslenska löggjöf. 

 

Í kaflanum hér að framan var farið yfir þau lög sem snúa að börnum og réttindum þeirra 

í skilnaðarmálum foreldra sinna en þau eru Hjúskaparlög nr. 31/1993, Barnalög 

nr.76/2003 og Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992. 

Meginmarkmið með þessum kafla var að sýna fram á rétt barna til þess að þekkja og 

umgangast báða foreldra sína og rétt þeirra til þess að fá að taka þátt í ákvörðunum úr 

málefni sem tengjast þeim. Næsti kafli fjallar um rannsóknir sem snúa að tengslamyndun 

barna við foreldra sína og hvernig staða þeirra sé ef þau fara á mis við þann rétt sinn að 

umgangast báða foreldra sína. Einnig verður þróun fyrir ráðgjöf við skilnað skoðuð út frá 

íslenskum rannsóknum. 
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6 Rannsóknir 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknir sem tengjast ritgerðarefninu. Sérstaklega 

verður leitað eftir niðurstöðum sem segja til um hvort og hvernig áhrif skilnaður foreldra 

hefur á tengslahegðun barna. Einnig verður þróun fyrir ráðgjöf við skilnað skoðuð út frá 

íslenskum rannsóknum. 

6.1 Hefur skilnaður áhrif á tengslahegðun barns? 

Rannsóknir hafa sýnt að við skilnað foreldra þá dofni gæði tengsla á milli föðurs og barna, 

þá sérstaklega á milli feðgina. Óbein tengsl eru á milli feðgina sambands á unglingsárum 

og tengslahegðun stúlkna í samböndum sínum við maka á fullorðinsárum. Stúlka sem á í 

góðu sambandi við föður sinn, sem hún býr með á unglingsárum, á auðveldara með að 

treysta maka sínum á fullorðinsárum. Búi hún ekki með föður sínum, en er í góðu 

sambandi við hann, þá getur það haft neikvæð áhrif á hennar framtíðarsambönd að því 

leitinu til að hún upplifi innri tilfiningalegar truflanir (e. Internalizing problems) sem getur 

komið í veg fyrir farsælt samband. Drengir eiga almennt í betri samskiptum við feður sína 

eftir skilnað en stúlkur og tengsl í sambandi þeirra við maka verður síður fyrir áhrifum af 

skilnaði foreldra þeirra. Skilnaðurinn virðist ekki hafa neikvæð áhrif á samband á milli 

móður og barna (Sun-A, 2019). Áhugavert væri að skoða hvort að staðreyndin um að börn 

eigi oftast lögheimili og búsetu hjá móður eftir skilnað, eða í 90% tilfella, (Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000) útskýri þessar niðurstöður. Tekið var fram í 

umræðukafla í rannsókninni að með tímanum fækki samverustundum á milli barna og 

feðra og gæði tengslasambands þeirra á milli dofni með tímanum í samræmi við það (Sun-

A, 2019). 

Rannsókn sem gerð var á tengslamyndun á milli barna og foreldra og velferð barna 

leiddi í ljós að skilnaðarbörn eru líklegri til þess að vera tilfinningalega aðskilin við foreldra 

sína heldur en börn sem alast upp í stöðugu hjónabandi. Þá aðallega við feður sem má 

rekja til þess að í 85% tilfella búa börnin hjá mæðrum sínum og viðhalda tengslum við 

gamla fjölskyldukerfið, sem faðirinn er komin út úr (Sobolewski og Amato, 2007). Við 

breytingar á fjölskyldukerfinu á borð við skilnað endurskipurleggur fjölskyldan 

fjölskyldukerfið og býr til tvö ný kerfi, annars vegar við móður og barn/börn og hinsvegar 

við föður og barn/börn (Pryor, 2014). Erfiðara er fyrir faðir að viðhalda og efla tengsl við 

börnin sín vegna þess að við skilnað og flutning föðurs af heimilinu þá breytist samband 
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á milli þeirra oft á tíðum á þann veg að faðirinn sinnir færri uppeldishlutverkum og stundir 

þeirra saman verða frekar skemmtanatengdar. Þessar niðurstöður eru út frá feðrum sem 

eru í meðal samskiptum við börnin sín eftir skilnað (Sobolewski og Amato, 2007). Velferð 

barna var ekki endilega best þegar börnin áttu í nánum samskiptum við báða foreldra 

sína. Talið var að betra væri að vera í öruggum tengslum við annað foreldri sitt í þeim 

tilfellum þar sem foreldrasamvinna gekk ekki vel og börn voru notuð sem vopn í deilum 

foreldra sinna (Sobolewski og Amato, 2007).  

6.2 Hvaða áhrif hefur það á börn þegar þau fara á mis við rétt sinn í 
skilnaðarmálum?  

Réttur barna í skilnaðarmálum er meðal annars að þekkja og umgangast báða foreldra 

sína. Einnig eiga þau rétt á að tjá skoðanir sínar um málefni sem koma að þeim til dæmis 

þegar taka á ákvörðun um hvar barnið á að eiga heima og hvernig umgengni sé háttað 

(barnalög nr. 76/2003).  

Rannsóknir sína að um 40% norskra barna upplifa skilnað foreldra sinna fyrir 11 ára 

aldur. Rannsókn sem var gerð á 1225 unglingum á aldrinum 12 til 14 ára í Bergen yfir 

tveggja ára tímabil leiddi í ljós að 20% þátttakenda höfðu upplifað skilnað foreldra sinna. 

Rannsakendurnir skoðuðu hvaða afleiðingar skilnaðurinn hafði á samband á milli 

barnanna og þess foreldris sem barnið bjó ekki með, sem var í flestum tilfellum faðir. 

Niðurstöðurnar sýndu að skilnaðurinn sem slíkur hefði ekki slæm áhrif á börnin heldur 

það að missa samband við föður sinn. Afleiðingar voru slæmar fyrir heilsu barnanna og 

sjálfsálit þeirra, þau börn sem voru í litlu sambandi við feður sína sýndu frekar einkenni 

um þunglyndi og aðra andlegra kvilla. Áhugavert var að þeir feður sem tilheyrðu hærri 

stéttum í samfélaginu áttu í verri samböndum við börnin sín en þeir sem tilheyrðu lægri 

stéttum. Einnig var munur á því að stúlkur áttu í verri samskiptum við feður sína í 

samanburði við drengi (Meland, Breidablik og Thuen, 2019). Þær niðurstöður sammælast 

við niðurstöður sem Sun-A fékk í sinni rannsókn um tengsl á milli barna og foreldra eftir 

skilnað þar sem kom einnig fram að stúlkur ættu í verri samskiptum við feður sína eftir 

skilnað og að afleiðingarnar af því hefðu áhrif á parasambönd stúlkna á þeirra 

fullorðinsárum (Sun-A, 2019). Í báðum þessum rannsóknum kom fram að bæði stúlkur og 

drengir áttu í betri samskiptum við móður sína eftir skilnað heldur en við föður sinn 

(Meland, Breidablik og Thuen, 2019; Sun-A, 2019). Áhugavert væri að skoða hvort að sú 
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þróun gæti stafað af því að við skilnað foreldra þá búi börn í flestum tilfellum hjá móður 

sinni og samverustundum á milli barna og feðra fari fækkandi. 

Rannsókn sem var byggð á viðtölum barna hjá félagsráðgjöfum leiddi í ljós að í þeim 

tilfellum þar sem hlustað var á börn og börn fengu að taka þátt í ákvörðunum er varðaði 

þau fyrir dómi, þá hefur skilnaðarferlið ekki jafn neikvæð áhrif á börn og þegar ekki er 

hlustað á þeirra óskir (Birnbaum, 2017). 

6.3 Þörf fyrir ráðgjöf í skilnaðarmálum 

Á undanförum áratugum hafa íslenskar rannsóknir sýnt fram á jákvæð þróun um þörf fyrir 

ráðgjöf í skilnaðarmálum (Sigrún Júlíusdóttir, Friðrik H. Jónsson, Nanna K. Sigurðardóttir 

og Sigurður J. Grétarsson, 1995; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000; 

Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008; Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013). Árið 1995 var gerð rannsókn um uppeldisaðstæður barna í 

mismunandi fjölskyldugerðum, þar kom í ljós að ekki var algengt að foreldrar nýttu sér 

einhverja ráðgjöf við skilnaðarferlið. Fimm árum síðar gerðu Sigrún Júlíusdóttir og Nanna 

K. Sigurðardóttir (2000) rannsókn um sameiginlega forsjá og velferð barna við skilnað 

foreldra, þar kom fram að aðeins 26% þátttakenda töldu mikla þörf fyrir ráðgjöf við 

skilnað, þá aðallega yngri foreldrarnir. Árið 2008 gerði Sigún Júlíusdóttir aðra rannsókn 

um sameinginlega forsjá yfir börnum sínum ásamt Jóhönnu Rósu Arnardóttur, þar kom í 

ljós tæplega 80% aukning á þörf fyrir ráðgjöf á milli ára eða um 46% (Sigrún Júlíusdóttir 

og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008). Árið 2013 var gerð rannsókn um fjölskyldutengsl eftir 

skilnað, tekin voru 45 viðtöl við foreldra íslenskra barna. Úr þessum hópi greindu um 

helmingur frá því að hafa leitað sér ráðgjafar fyrir skilnað. Þeir foreldrar sem voru ekki 

sáttir við þá ráðgjöf töldu síður þörf fyrir ráðgjöf við skilnaðarferlið. Rannsakendur telja 

því þörf á að móta tegund af ráðgjöf fyrir þann fjölbreytta hóp sem foreldrar eru svo gæði 

ráðgjafarinnar skili settu markmiði. Markmiðið með ráðgjöf í skilnaðarmálum er að draga 

úr þeim neikvæðum áhrifum sem vandamál við skilnað hafa á börn og fjölskyldur (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir rannsóknir sem sýna fram á breytingu á tengslahegðun 

barna við skilnað foreldra þeirra og að algengast sé að tengsl á milli barna og feðra skerðist 
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við skilnað foreldra. Einnig var farið yfir þá þróun um óskir íslenskra foreldra um ráðgjöf 

við skilnað hérlendis. 
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7 Umræður og lokaorð

Markmið með þessari ritgerð var að kanna hvort að skilnaður foreldra hafi áhrif á 

tengslamyndun barna. Eins og fram hefur komið eru þó nokkur atriði sem þarf að huga að 

þegar kemur að velferð barna í skilnaðarmálum foreldra þeirra. Skilnaður er athöfn sem getur 

haft gríðarleg áhrif á líf allra í fjölskyldunni sé ekki staðið rétt að honum. Lagt var upp með 

tvær ritgerðarspurningar í byrjun ritgerðar sem hljóða svona „Hefur skilnaður foreldra áhrif á 

tengslamyndun barna í kjölfarið?“ og „Hver er réttur barna til að viðhalda tengslum við báða 

foreldra sína eftir skilnað foreldra?“. Leitast verður við að svara þessum spurningum eftir besta 

megni hér á eftir. 

7.1 Hefur skilnaður foreldra áhrif á tengslamyndun barna? 

Til þess að svara þessari ritgerðarspurningu var litið á tengslakenningu Bowlby, meðal annars 

til að skoða hvernig tengsl myndast og hvað skiptir máli í þróun tengsla. Bowlby var breskur 

sálfræðingur sem hafði áhuga á að skoða tengslamyndun á milli barna og umönnunaraðila 

þeirra. Hann sýndi fram á að á fyrstu árum barns mótast tengslahegðun barnsins sem fylgir því 

út lífið. Mikilvægt er að barn móti og viðhaldi góðum tengslum við umönnunaraðila sína, 

meðal annars fyrir framtíðartengsl sem viðkomandi barn kemur til með að móta á 

fullorðinsárum, eins og við maka sinn og börn. Bowlby skiptir kenningu sinni niður i fjögur 

aldurskeið og telur að góð tengsl myndist ef umönnunaraðili svarar þörfum barns á þessum 

skeiðum. Þegar Bowlby setur fram kenningu sína þá skilgreinir hann umönnunaraðila sem 

móður, hann fékk hinsvegar mikla gagnrýni á sig fyrir það og í nútíma samfélagi er litið á feður 

jafnt sem mæður sem umönnunaraðila barns. Nái umönnunaraðili að sinna þörfum barnsins 

kemur barnið til með að þróa með sér örugga tengslamyndun, sem er besta staðan fyrir barnið 

er varðar tengslahegðun. Gott sjálfstraust, tilfinningalegt jafnvægi og sjálfstæði einkennir 

einstaklinga sem mynda með sér örugg tengsl.  

Þegar foreldrar sækja um skilnað eru nokkur atriði sem þeim er skyllt að ákvarða áður en 

lögskilnaður gengur í gegn. Forsjá yfir sameiginlegum börnum þeirra er eitt af þeim atriðum. 

Rannsóknir sýna að töluvert meiri líkur eru á að feður missi tengsl við börn sín eftir skilnað hafi 

feðurnir ekki sameiginlega forsjá með móður yfir börnum þeirra (Köppen, Kreyenfeld og 

Trappe, 2018). Ástæðan fyrir því gæti mögulega verið sú að þegar foreldrar fara sameiginlega 

með forsjá að þá leggja foreldrar meira á sig til þess að samvinnan gangi betur og feður eru í 
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meiri umgengni við börnin sín. Hafi barn myndað örugg tengsl við föður þegar hann bjó inn á 

heimilinu þá er regluleg umgengni við föður gríðalega mikilvægur þáttur í því að viðhalda 

slíkum tengslum. Rannsóknir sína að ef umgengni skerðist mikið við skilnað foreldra, eru meiri 

líkur á að hlutverk föðurs breytist á þann veg að uppeldis- og umönnunarhlutverk dofni og 

skemmtanahlutverk aukist (Sobolewski og Amato, 2007). 

Annað atriði sem þarf að ákvarða við skilnað er lögheimili barna. Fjölskyldan er eitt kerfi 

sem er byggt úr mörgum undirkerfum á milli einstaklinga í fjölskyldunni. Við skilnað skiptist 

fjölskyldan gjarnan niður á tvö heimili, það er að segja móðir á einu heimili og faðir á öðru 

heimili. Mikilvægt er að endurskipuleggja undirkerfin til þess að viðhalda stöðugleika í lífi 

fjölskyldunar. Algengast er að börn hafi lögheimili hjá móður sinni, eða í 85%-90% tilfella, en 

fari í reglulega umgengni til föðurs sem er gjarnan aðra hvora helgi. Fjöldi allur af 

skilnaðarrannsóknum sína fram á að við skilnað foreldra þá minnki samband töluvert á milli 

barna og feðra. Áætla má að fáar samverustundir á milli barna og feðra skýri að hluta til þessar 

niðurstöður. Þær niðurstöður sammælast við rannsóknir sem gerðar hafa verið um jafna 

búsetu barna á báðum heimilum. Jöfn búseta er búsetuform sem er að færast í aukanna í 

íslensku samfélagi, eins og nafnið gefur til kynna vísar þetta búsetu form í jafnari umgengni á 

milli barna og foreldra. Rannsóknir sýna að börn sem búa við jafna búsetu eru að jafnaði í betri 

samskiptum og tenglsum við báða foreldra sína heldur en börn sem hitta annað foreldri sitt 

aðra hvora helgi. Þetta búsetu fyrirkomulag er því að koma vel út fyrir börn en fram kom í 

íslenskri rannsókn um reynslu foreldra af jafnri búsetu að mæðurnar upplifðu slæmt viðhorf í 

garð sinn fyrir þetta búsetu fyrirkomulag þar sem þær væru taldar vanhæfar fyrir það að geta 

látið börnin frá sér í svona langan tíma. Feður upplifðu hinsvegar gott viðhorf frá öðrum þar 

sem einstaklingar litu á þá sem „ofur“pabba fyrir að vera svona mikið inní lífi barna sinna 

(Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). Þessar niðurstöður gætu dregið úr líkum 

á að mæður samþykki þetta búsetufyrirkomulag en eins og áður hefur komið fram þá eru börn 

að koma svipað út hvað varðar velferð þeirra við þetta búsetufyrirkomulag og þegar börn búa 

með báðum foreldrum sínum. 

Það að við skilnað breytist hlutverk föðurs frá umönnunarhlutverki yfir í 

skemmtanahlutverk getur haft í för með sér að feður svari ekki þörfum barna nægilega vel og 

auki líkur á að barn þrói með sér óörugg tengsl við föður. Óörugg tengsl einkennast af lélegri 

sjálfsmynd og tilfiningastjórn ásamt því sem líkur eru á að barn nái ekki fullum þroska, hvorki 

andlegum né líkamlegum. Sýni faðir barni ekki nægilega ást og umhyggju við skilnað eru líkur 
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á að barnið þrói með sér tengslaröskun sem er ein af afleiðingunum af óöruggum tengslum. 

Slík röskun getur valdið því að barn nái ekki að tengjast rómantískum böndum á fullorðinsárum 

sé ekki unnið með röskunina. 

Skilnaðarbörn eiga erfiðara með að skuldbinda sig og líta á sambönd sín sem tímabundin 

frekar en til langtíma til að byrja með og eru því líklegri til þess að eiga sambúðarmaka á þeirra 

fullorðinsárum og stofna síður til hjónabands sjálf. Skýringin á því er sú að þessir einstaklingar 

hafa upplifað skilnað af eigin reynslu og vilja því vera vissir um að maki þeirra sé framtíðarmaki 

áður en þeir stofna til hjónabands (Brinig, 2011). Útfrá þessum niðurstöðum er hægt að sjá 

mikilvægi þess að passa tengsl barna við báða foreldra sína við og eftir skilnað því slík tengsl 

fylgja börnunum upp á þeirra fullorðinsár. Hér hefur verið talið upp nokkur atriði sem 

mikilvægt er að hafa í huga við skilnað til þess að koma í veg fyrir slæma tengslahegðun barns.  

7.2 Hver er réttur barna til að viðhalda tengslum við báða foreldra sína eftir 
skilnað foreldra? 

Til þess að svara þessari ritgerðarspurningu var fyrst og fremst leitað eftir rétti barna 

samkvæmt lögum og kenningar og rannsóknir á sviðinu skoðaðar. Í íslenskri löggjöf er ýmislegt 

að finna sem segir til um réttindi barna í skilnaðarmálum foreldra sinna. Börn eiga samkvæmt 

lögum rétt á að alast upp í öruggu umhverfi sem gefur þeim tækifæri á að þroskast á jákvæðan 

máta undir umönnun beggja foreldra sinna til 18 ára aldurs. Við skilnað eru foreldrar oft á 

tíðum uppteknir af rétti sínum til þess að umgangast barn sitt og gleyma oft réttindum barna 

í slíkum málum. Börn eiga rétt á að þekkja og umgangast báða foreldra sína og aðra 

afkomendur eins og ömmu sína og afa. Fjölskylduauður er byggður upp af tengslum innan 

fjölskyldunar, það að fjölskylda sé rík af fjölskylduauð þýðir að samheldni sé mikil og 

einstaklingar geti leitað til hvers annars sé þörf á því. Rannsóknir sýna að við skilnað foreldra 

minnki umgengni oft við föður sem leiðir til þess að samskipti barns við afkomendur sína föður 

megin minnki líka. Þegar tengsl dofna þá á einstaklingurinn minni innistæðu í 

fjölskylduauðnum sínum. Það gerir það að verkum að við skilnað þar sem tengsl á milli barna 

og annars foreldris skerðast megi segja að börn séu rænd stórum hluta af björgum sínum og 

upplifun sinni af heild. Félagsauður getur verið gríðarlega mikilvægur og nauðsynlegt er að 

viðhalda honum fyrir framtíð barns. 

Við skilnað þykir foreldrum í nútíma samfélagi oft sanngjarnt að barninu sé skipt jafnt á 

milli þeirra en ekki má missa sjónar af hagsmunum barnsins. Þó svo báðir foreldrar vilji eyða 
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tíma með barninu er ekki þar með sagt að það sé barninu fyrir bestu. Huga þarf að nokkrum 

atriðum eins og tengslum á milli foreldra og barns á sama tíma og aldur, þroski og aðstæður 

spila inn í (Sæunn Kjartansdóttir, 2015). Börn eiga rétt á að tekið sé tillit til þeirra skoðana við 

ákvörðun sem tengjast barninu. Barn sem er í góðum tengslum við báða foreldra sína við 

skilnað á rétt á að viðhalda slíkum tengslum. Út frá ofan greindum upplýsingum má sjá að 

besta leiðin til þess að viðhalda tengslum við báða foreldra eftir skilnað sé þegar hlustað er á 

barn um óskir áður en teknar eru ákvarðanir á borð við lögheimili, forsjá, umgengni og fleira. 

Á undanförnum árum hefur jöfn búseta aukist og sýnt hefur verið fram að að börn sem búa 

við slík búsetuform komi betur út hvað varðar andlega heilsu en önnur skilnaðarbörn. Kjör 

staða fyrir barn væri ef foreldrar byggju í sama hverfinu eftir skilnað og gerðu barninu kleift að 

búa við jafna búsetu og þannig umgangast foreldra sína jafnt. Með jafnri búsetu hefur barnið 

meiri möguleika til þess að viðhalda tengslum við báða foreldra sína eftir skilnað ásamt betri 

tengslum við ömmu sína og afa.  Til þess að slíkt fyrirkomulag virki er mikilvægt að foreldra 

samvinna gangi vel og barnið sé ekki sett á milli í ágreiningi á milli foreldra sinna. Ágreiningur 

á milli foreldra eða óstöðuleiki á fjölskyldukerfinu er ein af megin ástæðum fyrir bæði skilnaði 

foreldra  og slæmri andlegri heilsu barna. 

7.3 Lærdómur 

Helstu niðurstöður þessarar ritgerðar er að tengsl barna við foreldra sína eru börnunum 

mikilvæg, bæði fyrir uppvaxtarár þeirra og fullorðinsár. Eins og sjá má er margt sem foreldrar 

þurfa að huga að fyrir velferð barna sinna við skilnað. Margar rannsóknir sem hafa verið gerðar 

á sviðinu benda til þess að tengsl á milli barna og feðra breytist til hins verra við skilnað. 

Samskipti á milli foreldra virðist spila stóran þátt í hvernig börn upplifi skilnað foreldra sinna 

og hverjar afleiðingar af skilnaðinum verða á hag barna. Sýnt hefur verið fram á að ef foreldra 

samvinna er slæm þá geti verið betra fyrir barn að vera í nánu sambandi við annað foreldri sitt 

í stað þess að viðhalda tengslum við báða foreldra. Íslenskar rannsóknir hafa á undanförnum 

árum sýnt fram á aukna þörf fyrir ráðgjöf í skilnaðarmálum. Ýmis ráðgjöf er í boði fyrir foreldra 

við og eftir skilnað sem foreldrar eru hvattir til að nýta. FEF er félag einstæðra foreldra á Íslandi 

og bjóða félagsráðgjafar upp á ráðgjöf þar er varðar vandamál og áskoranir sem foreldrar 

mæta í kjölfar skilnaðar eins og fræðslu um forsjá og félagsleg vandamál barna eða foreldra 

(Félag einstæðra foreldra, 2013).  
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Félagsráðgjafarnir Sigrún Júlíusdóttir og Gyða Hjartardóttir voru einnig að fara af stað 

með tilraunarverkefni sem heitir „Samvinna eftir skilnað – barnanna vegna“. Markmiðið með 

verkefninu er að innleiða sérhæfða skilnaðarráðgjöf fyrir foreldra á Íslandi. Ráðgjöfin felst í 

námskeiðum sem foreldrar taka á netinu sem inniheldur fræðslu um hvernig foreldrar geti 

stutt við börn sín í gegnum skilnaðarferlið og reynt að koma í veg fyrir algeng vandamál við 

foreldra samvinnu eftir skilnað. Verkefnið er byggt á danskri fyrirmynd en þar í landi hefur 

verið sýnt fram á að þeim foreldrum sem notfæra sér þetta úrræði líður almennt séð betur 

andlega og líkamlega við og eftir skilnað heldur en niðurstöður rannsókna sýndu fyrir. Þar sem 

niðurstöður margra rannsókna er að foreldra samvinna sé lykilatriði þegar kemur að velferð 

barna eftir skilnað þá getur þetta tilraunaverkefni verið mjög góð viðbót við þá ráðgjöf sem er 

nú þegar í boði hjá til dæmis þjónustumiðstöðum og hjá sýslumanni (reykjavík, e.d.; barnalög 

nr. 76/2003). 

Mikið samspil virðist vera á milli samskipta í hjónabandi og hvernig samskiptum sé 

háttað í skilnaðarferli og eftir skilnað. Út frá niðurstöðum sem höfundur hefur sýnt fram á með 

þessari ritgerð væri afar áhugavert að skoða hvort að sú ráðgjöf sem er í boði fyrir fjölskyldur 

standist gæðakröfur foreldra og hvort að foreldrar nýti sér þá ráðgjöf áður en til skilnaðar 

komi. 

  

 

____________________________________ 

Halla Línberg Auðbjörnsdóttir 
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