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Ágrip 

 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands. 

Ritgerðin er fræðileg heimildaritgerð og þar sem litið verður til þess hver eru áhrif skilnaðar á 

börn og foreldra. Þá verður kannað hvaða úrræði eru í boði hér á landi fyrir foreldra sem eru 

að ganga í gegnum skilnað og hver helstu markmið þeirra úrræða eru. Eitt af markmiðum 

ritgerðarinnar er að sjá hvað er í boði fyrir skilnaðarforeldra hér á landi og hvort þau úrræði 

séu aðgengileg og hvernig þau geta haft áhrif á skilnaðinn. Ætla má að skilnaður sé erfiður og 

ekki síst þegar börn tilheyra fjölskyldunni. Getur skilnaðurinn þá verið erfiður andlega og 

líkamlega, bæði fyrir börn og foreldra. Stærsta úrræðið hér á landi virðist vera Samvinna eftir 

skilnað. Það hefur verið nýlega innleitt á Íslandi og samkvæmt rannsóknum hefur það reynst 

vel til þess að draga úr neikvæðum áhrifum skilnaðar á börn og foreldra. Markmið þessa 

úrræðis er að gefa foreldrum góð verkfæri til þess að hjálpa fjölskyldunni í gegnum 

skilnaðinn. Önnur úrræði hér á landi eru Samskiptastöðin og sáttameðferð. Markmið þeirra 

er að bæta samskipti og koma í veg fyrir ádeilur foreldra.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-prófs í Uppeldis- og menntunarfræði. Við viljum byrja á 

því að þakka fjölskyldum okkar beggja fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu og 

sérstaklega börnunum okkar fyrir að veita okkur endalausa gleði og ást þegar mest á reyndi. 

Einnig viljum við koma þakklæti til leiðbeinanda okkar, Þóru Grétu Pálmarsdóttur, fyrir góðar 

leiðbeiningar og hvatningu á síðustu mánuðum. Síðast en ekki síst viljum við þakka hvor 

annarri fyrir virkilega gott samstarf síðustu mánuði. Samstarfið hefur gengið vel og hefur 

verið gott að vita af hvor annarri þegar krefjandi tímar hafa bankað upp á. Það að geta leitað 

til hvor annarrar hefur verið okkar drifkraftur í þessu verkefni. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands (sjá www.hi.is/haskolinn/log_og_reglur, undir 

Sameiginlegar reglur). Við höfum gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu 

ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Notkun okkar á heimildum er í 

samræmi við 4. mgr. 54. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Við vísum til alls efnis 

sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, 

myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum 

hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með 

undirskrift okkar. 

Selfoss, 9.maí 2022 

 

Heiða Björk Eiríksdóttir   Þuríður Guðjónsdóttir 

https://www.hi.is/node/300103
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1 Inngangur  

Á síðustu áratugum hafa fjölskyldugerðir verið að verða sífellt fleiri. Ef foreldrar fara í önnur 

sambönd eftir skilnað myndast fjölskyldugerðin stjúpfjölskylda. Fjölskylduform geta verið alls 

konar og er gott að hafa það í huga þegar kemur að skilgreiningu á hugtakinu fjölskylda. Ein 

ástæða þess getur verið að nú til dags eru skilnaðir algengari (Hagstofa Íslands, 2020) og að 

með aukinni skilnaðartíðni fjölgar fjölskyldugerðum. 

Í flest öllum iðnvæddum samfélögum síðustu tuttugu ár er skilnaðartíðnin um 40-50% 

(Strizzi, Cipric, Sander og Hald, 2020). Þessar tölur benda til þess að mikilvægt sé að til séu 

einhvers konar úrræði í boði fyrir foreldra þegar þau ganga í gegnum skilnað. Þær afleiðingar 

sem skilnaður hefur í för með sér fyrir börn geta verið hræðslu- og þunglyndiseinkenni, verri 

andleg og líkamleg líðan, þau geta átt í hættu að eiga félagslega erfitt og verið líklegri til að 

glíma við hegðunarvanda. Börn geta átt verra samband við foreldra sína og upplifað skert 

sjálfstæði (Anderson, 2014). Þessar afleiðingar benda til þess að foreldrar þurfi að vera 

meðvitaðri um líðan barna þegar kemur að skilnaði, þess vegna geta úrræði af ýmsu tagi 

aðstoðað foreldra til að minnka líkur á þessum afleiðingum. 

Ýmis konar úrræði eru í boði fyrir skilnaðarforeldra hérlendis en mikilvægt er að þau séu 

aðgengileg og sýnileg. Á Íslandi eru nokkur úrræði í boði sem varða samvinnu 

skilnaðarforeldra, þar má til að mynda nefna úrræðin Samvinna eftir skilnað, 

Samskiptastöðin og sáttameðferð. Þessi úrræði hafa eitt markmið og það er að hafa 

skilnaðinn sem farsælastan fyrir alla fjölskylduna.  

Í ritgerðinni verða hugtökin fjölskylda og skilnaður fyrst skoðuð. Skilnaður er skoðaður í 

víðri merkingu þar sem slit á sambúð eru einnig flokkuð sem skilnaður í þessu verkefni. 

Algengi skilnaða verður skoðað auk þess sem litið verður á skilnaðartíðni á Íslandi. Megin 

viðfangsefni þessa verkefnis verður svo að kanna hver áhrif skilnaðar eru á börn og hvaða 

úrræði eru í boði hérlendis, fyrir foreldra og börn, til þess að draga úr eða koma í veg fyrir 

neikvæð áhrif sem skilnaður getur haft í för með sér fyrir börn. Í þessu samhengi verður litið 

til þess hver réttindi barns eru við skilnað og farið yfir það hvað forsjá felur í sér. Síðan verða 

jákvæð og neikvæð áhrif skilnaðar á börn og foreldra skoðuð og hvaða úrræði eru í boði fyrir 

foreldra sem eru að ganga í gegnum skilnað eða sambúðarslit. Farið verður yfir það hvað 

foreldrar þurfa að hafa í huga þegar kemur að skilnaði og hvaða þáttum þeir þurfa að huga 

að þegar kemur að þeim áhrifum sem börn verða fyrir við skilnað. Hér á eftir verður því 

leitast við að svara eftirfarandi spurningum: Hvaða áhrif hefur skilnaður á börn? Hvaða 

úrræði eru í boði til þess að hjálpa foreldrum sem eru að ganga í gegnum skilnað og hver eru 

markmiðin með þeim úrræðum? 
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2 Kenningar 

Í þessum kafla verður fjallað um þrjár kenningar er varða tengsl barna og foreldra og áhrifin 

sem tengslin geta haft á líf og nærumhverfi fjölskyldunnar. Fyrsta kenningin sem verður 

fjallað um er fjölskyldukerfiskenning Murray Bowen og kerfiskenning Ludwig Von Bertalanffy 

en þær kenningar fjalla um hversu mikið nærumhverfið og samfélagið hefur áhrif á okkar 

daglega líf (Howe, 2012). Seinni kenningin er tengslakenning John Bowlby, hún fjallar um 

tengsl barna við umönnunaraðila fram að fullorðins árum og hversu mikil áhrif þessi tengsl 

hafa á vitsmunalegan og tilfinningalegan þroska þeirra (Beckett og Taylor, 2016). 

2.1 Fjölskyldukerfiskenning og kerfiskenning 

Geðlæknirinn Murray Bowen þróaði fjölskyldukerfiskenninguna (e. Family systems theory) á 

sjöunda áratugnum (O, Gorman, 2012). Kenningin gengur út frá því að einstaklingar séu hluti 

af kerfi. Þegar einn einstaklingur innan fjölskyldunnar lendir í áfalli hefur það áhrif á alla 

fjölskylduna en ekki aðeins þennan eina einstakling, allir einstaklingar innan fjölskyldunnar 

hafa áhrif á að móta kerfið í heild sinni (O‘ Gorman, 2012). Þegar breytingar verða innan 

fjölskyldukerfisins þurfa þær ekki alltaf að vera neikvæðar, breytingar innan 

fjölskyldukerfisins geta einnig verið hjálplegar og jákvæðar. Með breytingum eins og skilnaði 

getur fjölskyldan lært nýja hæfni og fundið nýtt jafnvægi innan kerfisins (Howe, 2012). 

Kenning Bowens hafði mikil áhrif á hjónabands- og fjölskyldumeðferðir og Bowen vildi meina 

að hegðun sem á sér stað innan fjölskyldunnar geti farið milli kynslóða, þar af leiðandi getur 

samskipta- og tengslahæfni foreldra haft áhrif á það hvernig barnið þeirra hegðar sér á 

fullorðinsárum. Bowen leit einnig svo á að hér væri ekki aðeins ein tegund kenninga að verki, 

heldur væri um að ræða samvinnu margra kenninga (Kerr og Bowen, 1988).  

Gjarnan er litið á foreldra sem grunnstofn samfélagsins og að fjölskyldan standi fyrir 

öryggi og stöðugleika. Þar af leiðandi hefur það mikil áhrif á fjölskyldukerfið þegar foreldrar 

skilja, vegna þess að þá verður röskun á stöðugleika innan kerfisins. Þá þarf að koma á 

stöðugleika og jafnvægi á milli foreldra svo fjölskyldukerfið virki sem best á ný. Aðlagast þarf 

nýjum breyttum og aðstæðum sem eiga sér stað við skilnað og er því mikilvægt að samvinna 

foreldra gangi vel svo börnin upplifi skilnaðinn á sem bestan hátt (Beckett og Taylor, 2016). 

Því virðist sem foreldrar spili stóran þátt í jákvæðri upplifun barna á skilnaði en einnig geta 

umhverfi, stórfjölskylda og fleiri þættir hjálpað til.  

Líffræðingurinn Ludwig Von Bertalanffy setti fram kerfiskenningu (e. System theory). 

Kenningin gengur út frá því að skilja hegðun fólks miðað við samfélagslegar kröfur um 

hegðun í samfélaginu (Payne, 2005). Kerfiskenningin kannar tengsl einstaklings við 

umhverfið og hvaða áhrif fjölskyldan, nærumhverfið og samfélagið hefur á einstaklinginn 
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sjálfan. Hægt er að skipta kerfum í micro, meso og macro kerfi. Micro er minnsta kerfið sem 

er einstaklingurinn sjálfur, tilfinningar, líkami og sál. Meso kerfið er fyrir utan einstaklinginn 

sjálfan en jafnframt það sem stendur honum næst eins og fjölskylda, vinahópur, vinnustaður, 

menning og samfélag. Macro er kerfið sem stendur einstaklingnum fjærst, eins og 

lagaumhverfi og hið opinbera. Kenningarnar ganga út frá því að einstaklingurinn sé í 

stöðugum félagslegum samskiptum við öll þessi kerfi og hafa þau mótandi áhrif á hann 

(Healy, 2014). 

Fjölskyldukerfiskenningin og kerfiskenningin eiga það sameiginlegt að líta svo á ef 

sambúðarfólk eða hjón ganga í gegnum skilnað hefur það ekki einungis áhrif á þau sjálf eða 

hjónabandið, heldur hefur það líka áhrif á allt annað í þeirra umhverfi eins og börn, ættingja 

og vini (Beckett og Taylor, 2016). 

2.2 Tengslakenning 

Geðlæknirinn John Bowlby setti fram tengslakenninguna (e. attachment theory). Kenningin 

er byggð á fyrstu árum barnsins og taldi Bowlby að tengsl væru grunnþörf mannsins. Hann 

var sá fyrsti til að skoða tengsl milli móður og barns og setti hann þá fram tengslakenninguna 

um þróun geðtengsla (Beckett og Taylor, 2016). 

Í tengslakenningunni er litið til þess að börn tjá tilfinningar sínar með líkamstjáningu á 

fyrstu mánuðum sínum og er það þeirra leið til þess að fá þörfum sínum fullnægt. 

Líkamstjáning barna lýsir sér með látbragði og getur það komið fram sem grátur, hjal, öskur 

og hlátur. Tjáningarform barna getur verið nær ólæsilegt fyrir fólk en ef barn hefur góð 

tengsl við foreldri geta foreldrar skilið og mætt þörfum. Þessi tengsl eru mikilvæg fyrir 

sambandið milli barns og foreldris til frambúðar og einnig fyrir annað fólk í kringum barnið. 

Þessi látbrögð barna eiga sér einnig stað við aðskilnað og þurfa börn þá á öryggi að halda 

(Beckett og Taylor, 2016). Bowlby lagði einnig áherslu á að börn þurfi á öryggi að halda og að 

þau þurfi að skynja umhverfi sitt á öruggan hátt með öryggi og tryggð í lífinu. Það að börn 

eigi erfitt með eða geti ekki áttað sig á orsökum og afleiðingum gefur það til kynna að þau 

hafi ekki fengið þessa tengslamyndun í æsku og hafi ekki búið við öryggi í nærumhverfi sínu. 

Hann taldi að umhverfið á fyrstu árum barna myndi móta persónuleika þeirra og áföll hafi 

áhrif á þroska og tengsl við aðra síðar í lífinu (Bowlby, 1969). Bowlby skipti kenningu sinni um 

geðtengsl í fjögur stig, hvert stig sýnir þroska og þróun einstaklings út frá tengslum við 

umönnunaraðila.  

Fyrsta stigið nefnist „forgeðtengsl“ og varir frá fæðingu til tveggja mánaða aldurs. Á 

þessu stigi taka börn eftir andlitum, röddum og raddblæ hjá einstaklingum og eru þau 

sjaldnast feimin við ókunnuga. Börn horfa á hluti sem eru beint fyrir framan þau og oftast er 
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það umönnunaraðilinn. Næsta stig er frá aldrinum þriggja til sex mánaða og nefnist það  

„geðtengsl í mótun“. Á því stigi eru börn oft farin að vera feimin við ókunnuga og verða 

meira meðvituð um hver er þeirra aðal umönnunaraðili. Á þessum aldri er auðveldara fyrir 

umönnunaraðila að veita börnum huggun þar sem þau tjá sig með hjali og brosi. Þriðja stigið 

nefnist „skeið skýrra geðtengsla“ og er það frá sjö mánaða til þriggja ára. Á þessu tímabili 

geta börn farið í tilfinningalegt uppnám og upplifað aðskilnaðarkvíða ef umönnunaraðili 

skilur þau eftir eða fer of langt frá þeim. Börn læra að lesa í aðstæður og verða sjálfstæðari. 

Fjórða og síðasta stigið nefnist „myndun gagnkvæms sambands“ og er það stig frá þriggja ára 

aldri. Á því tímabili verður barn mun sjálfstæðara og getur eytt tíma sínum með öðrum en 

umönnunaraðila tímabundið (Beckett og Taylor, 2016). Samkvæmt þessari kenningu Bowlbys 

eru geðtengsl talin vera góð ef vel gengur milli barns og umönnunaraðila og ef 

umönnunaraðili er ekki í burtu frá barninu til lengri tíma.  

Þegar skilnaður foreldra á sér stað fer annað foreldrið yfirleitt af heimilinu og með því 

geta tengslin rofnað við það foreldri ef góðum tengslum ekki er viðhaldið (Howe, 2012). 

Bowlby leit svo á að það væri heilsueflandi að tjá og tala um tilfinningar, reiði, sorg og 

vanlíðan. Hann taldi það vera skyldu samfélagsins að huga að barni þegar skilnaður foreldra á 

sér stað og mikilvægt að foreldrar fengju viðeigandi menntun og ráðgjöf við skilnað (Holmes, 

2014). 
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3 Skilnaður 

Í þessu kafla verður hugtakið skilnaður skilgreint auk þess sem skilnaðir, sambúðarslit og 

skilnaðartíðni á Íslandi verða skoðuð. Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir (2013) tala 

um að skilnaður geti verið þrennskonar. Fyrsta merkingin á skilnaði er að algengt er að 

foreldrar í hjónabandi skilji fyrst að borði og sæng og fái síðan lögskilnað eftir sex mánuði ef 

þau eru sammála um það en annars eftir tólf mánuði (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013). Sá tími sem er á milli skilnaðar að borði og sæng og fram að lögskilnaði 

er talinn vera reynslutími fyrir hjónin til að finna hvort þau séu tilbúin til að taka saman aftur 

eða ekki. Ef hjón ákveða að taka aftur saman falla niður réttaráhrif skilnaðar og hjónabandið 

tekur gildi á ný (Hjúskaparlög nr. 31/1993). Önnur merking á hugtakinu skilnaður getur verið 

þegar hjón búa ekki saman og allt sem þau áttu áður fyrr eins og til dæmis allt það 

félagslega, líkamlega og tilfinningalega er búið. Þau eru hætt öllum daglegum athöfnum 

saman og búa jafnvel í sitthvoru landinu, það er ekkert sem heldur þeim saman en þau eru 

þó enn lagalega tengd þar sem lögskilnaður hefur ekki farið í gegn. Þriðja merking á skilnaði 

er tilfinningalegur skilnaður. Það er þegar hjón búa saman og allt þeirra á milli er horfið, 

tilfinningar þeirra eru dofnar, mikið áhugaleysi, samskiptaleysi og mikill kuldi og pirringur 

einkennir hjónabandið (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

Þegar foreldrar telja samband sitt vera lokið sækja þeir um skilnað eða slíta sambúð. 

Skilnaður getur reynst allri fjölskyldunni gríðarlega erfiður, hann hefur áhrif á alla í 

fjölskyldunni og þess vegna er mikilvægt að huga að öllum þeim sem skilnaðurinn tengist 

(O‘Gorman, 2012). Í rannsókn sem gerð var meðal um það bil tvö þúsund fráskilinna 

einstaklinga í Danmörku voru helstu orsakir skilnaða skoðaðar. Niðurstöður leiddu í ljós að 

fimm helstu orsakir skilnaða voru framhjáhald (27%), að parið fjarlægðist hvort annað (32%), 

samúðarleysi, virðingarleysi og trúnaðarleysi (34%), samskiptaerfiðleikar (44%) og flestir 

sögðu ástleysi (47%) (Strizzi, Sander, Cipric og Hald, 2019). Það að ganga í gegnum skilnað 

reynir töluvert á heilsu fólks. Mikil streita sem verður til þess að fólk er líklegra til að leita til 

læknis og getur átt erfitt með að vinna úr skilnaðinum. Ástæður skilnaða geta samt verið 

gríðarlega misjafnar á milli einstaklinga og er gott að hafa það í huga en fyrir suma 

einstaklinga er mikill léttir fólgin í því að losna úr sambandi sem hafði jafnvel ekki góð áhrif á 

þá (Strizzi, Cipric, Sander og Hald, 2021). 

Þegar foreldrar slíta sambúð getur veröld þeirra, og ekki síður barnanna þeirra, farið á 

hvolf og mikill tími og vinna getur farið í að jafna sig. Samkvæmt rannsókn Barnaheilla (2016) 

ganga skilnaðir í flestum tilfellum þó vel fyrir sig og ná foreldrar í flestum tilvikum, eða í um 

80% tilvika, að semja um skilnaðarskilmála án sérstakrar aðstoðar. Þó kemur það fyrir að 

skilnaðir ganga ekki svo vel fyrir sig og þá getur jafnvel myndast mikil reiði, ásakanir, spenna 
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og særindi. Þegar illa gengur á milli skilnaðar foreldra líða börnin fyrir það og þeim er jafnvel 

gert að taka afstöðu með öðru hvoru foreldrinu og verða eins konar vopn í valdabaráttu 

foreldra sinna (Barnaheill, 2016). 

3.1 Skilnaðartíðni 

Meðaltal skilnaðartíðna í vestrænum ríkjum er á milli 40-50% (Hald, Cipric, Sander og Strizzi, 

2020). Hér á landi lýkur tæplega 40% hjónabanda með lögskilnaði samkvæmt nýlegum 

upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Þessar tölur telja þó ekki með þann hóp foreldra sem slíta 

sambúð þegar börn tilheyra fjölskyldunni. Það má því ætla að um sé að ræða um það bil 

1100 til 1200 börn á landsvísu verði fyrir áhrifum af skilnaði foreldra sinna eða rúmlega 700 

barnafjölskyldur á ári (Stjórnarráðið, 2020). Skilnaðarhlutfall vísar í líkurnar á því að giftur 

einstaklingur skilji ef miðað er við hlutfall og lengd hjónabanda sem enda með skilnaði 

árlega. Þegar litið er á tölur frá Hagstofu Íslands varðandi uppsafnað skilnaðarhlutfall (sjá 

mynd 1) sést að á síðustu tuttugu árum hefur skilnaðarhlutfall lítið breyst milli ára, þá hefur 

hlutfallið minnst verið 35% og mest 42% (Hagstofa Íslands, e.d.-b).  

 

 

 

Mynd 1. Uppsafnað skilnaðarhlutfall á árunum 2000-2020 (Hagstofa Íslands, e.d.-b) 
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Skilnaðartíðnin á Íslandi jókst á áttunda áratugnum en hlutfallið varð þá um 30% og 

hefur skilnaðarhlutfallið verið í kringum það síðan (Sigrún Júlíusdóttir, Sólveig Sigurðardóttir 

og Dögg Pálsdóttir, 2016). Þegar litið er á tölur frá Hagstofu Íslands (sjá mynd 2) er hægt að 

sjá aukninguna á lögskilnuðum sem átti sér stað á áttunda áratugnum. Meðaltöl lögskilnaða 

á árunum 1961-1965 er 0,9 á 1.000 íbúa og á árunum 2016-2020 er meðaltalið komið upp í 

1,9. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands kemur fram að hjúskaparslit eru mun fleiri en 

lögskilnaðir. Þess vegna er gott að taka inn í heildarmyndina, þegar það er verið að skoða 

áhrif skilnaðar á börn, þau börn sem eiga foreldra sem voru skráð í hjúskap þar sem 

hjúskaparslit eru algengari en lögskilnaðir (sjá mynd 2). Á mynd 2 er einnig hægt að sjá að 

hjúskaparslitum hefur farið fjölgandi á sjöunda og áttunda áratugnum og náði hápunkti á 

árunum 1981-1985, var meðaltalið þá 4,8 á 1.000 íbúa, en hefur svo farið örlítið minnkandi 

eftir það. Meðaltal hjúskaparslita á árunum 1961-1965 var 3,5 á 1.000 íbúa og á árunum 

2016-2020 var meðaltalið 4,4 á 1.000 íbúa (Hagstofa Íslands, e.d.-b). 

 

 

Mynd 2. Hjúskaparslit og lögskilnaðir á 1.000 íbúa (Hagstofa Íslands, e.d.-b). 

 

Margar ástæður geta verið fyrir aukinni skilnaðartíðni og er ein ástæðan breytingar á 

lögum sem gera skilnaðarferlið einfaldara. Gerð var rannsókn í 18 Evrópulöndum frá árunum 

1950 til 2003 til að skoða hvaða áhrif breytingar á skilnaðarlögum hefur á skilnaðartíðni 

(González og Viitanen, 2009). Niðurstöður þeirrar rannsóknar bentu til þess að breytingar á 

skilnaðarlögum þar sem engin sök eða ástæða þarf að vera til að sækja um skilnað, gerði það 

skilnaðinn „auðveldari“ og fylgdi því veruleg aukning á skilnaðartíðni. Samkvæmt rannsókn 
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González og Viitanen (2009) hækkaði meðaltal skilnaðartíðna um 0,6 á hverja 1.000 íbúa árið 

1950 og var komin upp í 2 á hverja 1.000 íbúa árið 2002.  
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4 Fjölskyldan 

Hugtakið fjölskylda er mjög vítt hugtak og eru til ólíkar skilgreiningar á því. Howe (2012) 

kemur með ágætis dæmi í bók sinni Marriages and families in the 21st century. Dæmið 

miðar hún við hina hefðbundnu norður amerísku fjölskyldu en sú fjölskyldugerð 

samanstendur af heimavinnandi móður, útivinnandi föður og tveimur börnum. Howe (2012) 

talar um að þetta viðmið sé ekki fullnægjandi til að útskýra fjölskyldu og nefnir nokkur góð 

dæmi. Eins og til dæmis einstæða móðir eða föður með þrjú börn, samkynhneigða 

einstaklinga sem hafa ættleitt börn frá öðrum löndum og blandaða fjölskyldu sem inniheldur 

börn annars makans úr fyrra sambandi. Einnig leggur hún fram tillögu að skilgreiningu á 

hugtakinu fjölskylda þar sem hún talar um að fjölskylda sé hópur fólks sem tengist vegna 

blóðbanda, ættleiðinga, hjónabanda eða annarra valkosta. Fjölskylda reiðir sig á tilfinninga-, 

félags-, og efnahagslegan stuðningi hvers annars (Howe, 2012). Fjölskylda getur verið 

allskonar og þess vegna er mikilvægt að taka tillit til þess að engin ein lýsing á hugtakinu 

„fjölskylda“ er réttari en önnur. 

Síðan á síðustu öld hefur margt breyst tengt fjölskyldunni. Mestu breytingarnar eru 

breyttir atvinnuhættir, búseta, menntun og efnahagur en einnig hefur réttarstaða kvenna 

orðið mun betri (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010). Eftir að 

atvinnuþátttaka kvenna og karla hefur jafnast meira hefur fjölskyldulíf breyst töluvert. 

Fjölskyldugerðum hefur fjölgað og samfélagsleg viðurkenning á fjölbreyttum fjölskyldum 

hefur aukist. Í samfélagi okkar í dag eru allskonar fjölskyldugerðir, einstæðar mæður og feður 

eru fleiri, sem gerir það að verkum að fleiri stjúpfjölskyldur hafa myndast (Hrund 

Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010). Einnig hafa orðið breytingar á 

fjölskyldugerðum innan heimilis á síðustu áratugum. 

Hér áður fyrr tíðkaðist að fleiri kynslóðir byggju á sama heimili en nú er talið að 

fjölskyldur séu fámennari og oftast eru einungis tvær kynslóðir á hverju heimili, þá foreldrar 

og börn (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). Tvær fjölskyldugerðir urðu 

algengari þegar skilnaðir og sambúðarslit urðu fleiri. Þær fjölskyldugerðir eru stjúpfjölskylda 

og svo kölluð einforeldrisfjölskylda. Einforeldrisfjölskylda er einstætt foreldri með barn eða 

börn (Sigrún Júlíusdóttir, 2001b). Hér á eftir verða þessar tvær fjölskyldugerðir skoðaðar 

betur þar sem þær tengjast gjarnan skilnuðum og sambúðarslitum. 

4.1 Einstæðir foreldrar 

Við skilnað breytist fjölskyldugerðin og verður að fjölskyldu með einstæðu foreldri en svo 

getur einnig myndast stjúpfjölskylda. Stundum er talað um að „einstæða fjölskyldan“ sé 

tímabundið form þar til foreldrarnir finna sér annan lífsförunaut (Álfheiður Steinþórsdóttir og 
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Guðfinna Eydal, 1996). Þó hafa margir foreldrar tekið meðvitaða ákvörðun um að hefja ekki 

sambúð að nýju. Ástæða þess getur verið að einstaklingur hefur náð að koma sér úr 

óhamingjusömu hjónabandi. Eftir þá raun upplifir viðkomandi að hann sé frjálsari og þá 

tilfinningalega frjálsari. Einstaklingnum líður betur sem getur til dæmis leitt til þess að hann 

verður betra foreldri fyrir barnið sitt (Sigrún Júlíusdóttir, 2001b). Rannsókn Sigrúnar 

Júlíusardóttur (2006) á reynslu og viðhorfi ungmenna gagnvart skilnaði foreldra sinna og 

nýrrar fjölskyldumyndunar sýndi að um 26-31% foreldra hófu nýja sambúð á innan við ári 

eftir skilnað. Þá hófu 34-37% einstaklingar nýja sambúð einu til fjórum árum eftir skilnað 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Ástæða þess að foreldri verður einstætt getur verið tilkomið af ólíkum aðstæðum. Ein 

ástæðan getur verið að annað foreldrið hafi látist, önnur ástæða getur verið að kona ákveður 

ein að eignast barn og þá er ekki annað foreldri í myndinni. Einnig geta konur orðið ófrískar 

án þess að vera í föstu sambandi eða sambúð. Algengasta ástæða þess að foreldrar eru 

einstæðir er þó vegna skilnaðar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001b). Staða foreldra eftir skilnað getur 

reynst þeim erfið og hefur það einnig áhrif á börnin þeirra. Þau geta fundið fyrir 

tilfinningalegu, félagslegu og fjárhagslegu óöryggi foreldra sinna sem verður til þess að þau 

verða áhyggjufull. Þá geta þau fundið fyrir miklu álagi á heimilinu og eru oft sett í stöðu innan 

heimilisins sem samræmist ekki þeirra aldri og þroska. Þá geta þau til dæmis þurft að taka á 

sig of mikla ábyrgð á heimilisverkum og sjá um systkini. Allt þetta getur ógnað velferð þeirra 

og er ekki í samræmi við aldur þeirra, þroska og stöðu. Reynsla sem þessi getur þó einnig 

verið þroskandi fyrir þau og jafnvel eflt og styrkt þau fyrir framtíðina. Þó er mikilvægt að 

foreldrið sé meðvitað um þessa stöðu og sé ekki að setja þessa ótímabæru ábyrgð yfir á 

barnið eða börnin (Sigrún Júlíusdóttir, 2001b; Anderson, 2014). 

Þegar foreldrar skilja verða töluverðar breytingar á lífsháttum fjölskyldunnar. Foreldrið 

sem er einstætt gæti þurft að vinna meira til að afla meiri tekna. Vegna þess að nú er 

einungis einn einstaklingur sem borgar það sem þarf að borga eins og til dæmis mat, 

reikninga, föt og margt annað sem tengist barninu eða börnunum á heimilinu. Þetta eru mikil 

viðbrigði fyrir foreldra sem voru áður tvö með tvær innkomur. Þótt skilnaður hafi átt sér stað 

getur verið gott samband á milli foreldra sem gerir það að verkum að þeir geta hjálpast að 

með ýmsan kostnað varðandi barnið eða börnin (Andersson, 2014). Það getur reynst öðru 

foreldrinu mikilvægt að fá meðlagsgreiðslur. Meðlagsgreiðsla feðra sem ekki eru búsettir á 

sama heimili getur dregið úr því efnahagslega ójafnvægi sem einstæðar mæður standa 

frammi fyrir og getur það stuðlað að því að börn lifi síður við streituvaldandi 

heimilisaðstæður eftir skilnað. Þó það sé ekki marktækt fyrir alla mælikvarða á vellíðan 

benda nokkrar rannsóknir á jákvæð tengsl milli greiðslu meðlags, vellíðunar barna og 
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námsárangurs (King og Sobolewski, 2006). Talið er að börn einstæðra foreldra séu líklegri til 

að búa við bág kjör en önnur (Hagstofa Íslands, 2014). Tölur frá Hagstofu Íslands (sjá mynd 3) 

benda til þess að þær fjölskyldugerðir sem eiga erfiðast með að ná endum saman 

fjárhagslega séu einstæðir foreldrar með eitt eða fleiri börn. Þessar tölur hafa þó farið 

lækkandi á síðustu tíu árum. 

 

Mynd 3. Hlutfall heimila sem eiga erfitt með að láta enda ná saman (Hagstofa Íslands, e.d.-
a) 

 

4.2 Stjúpfjölskyldur 

Þegar líffræðilegt eða löglegt foreldri fer í samband með öðrum en líffræðilegu eða löglegu 

foreldri barnsins þá verður sá síðar nefndi að stjúpforeldri barnsins. Stjúpbarn er barn 

makans sem hann átti í áður en samband hófst. Stjúpforeldrar og stjúpbörn eru leidd saman 

vegna þess að stjúpforeldrið á í rómantísku sambandi við foreldrið (Ganong, Coleman, 

Sanner og Berkley, 2021). Stjúpforeldrar og stjúpbörn koma inn í sambandið á sitthvorum 

forsendunum. Barn hefur lítið val um hvort það vilji hefja samband við stjúpforeldrið og 



18 

 

hefur stjúpforeldrið meira vald á sambandinu þar sem það getur ákveðið hvort það vilji halda 

sambandinu við foreldrið áfram eða ekki en barn gæti haft minna vald. Einnig er talið að 

stjúpforeldri hafi meiri vilja til að stofna til sterkari tengsla við barn eða börn maka í upphafi 

heldur en stjúpbarnið eða stjúpbörnin (Ganong, Coleman, Chapman og Jamison, 2018). Gott 

fjölskyldusamband í stjúpfjölskyldum skiptir miklu máli. Ef neikvætt og fjarlægt samband er 

til að staðar í stjúpfjölskyldum getur það leitt til neikvæðra áhrifa á fjölskylduna. Ef það er 

mikil nánd og ást er til staðar getur það hjálpað til við að gera stjúpfjölskylduna sterkari og 

nánari. Yngri börn eru líklegri til að mynda strax náið og gott samband við stjúpforeldri ef 

nánd og ást til staðar. Sérstaklega ef foreldrar barnsins eru með gott samband sín á milli 

(Ganong, Coleman, Sanner og Berkley, 2021; Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1996). Þegar foreldri fer eitt með forsjá barns og gengur í hjónaband með öðrum einstakling 

en barnsmóður eða föður þá geta foreldri og sá einstaklingur samið um að forsjá barnsins 

verði sameiginleg. Sama á við ef foreldri fer í sambúð með öðrum en barnsmóður eða 

barnsföður en sú sambúð þarf að vera búin að standa samfleytt í meira en ár (Barnalög nr. 

76/2003). 

Í bók Benedikts Jóhannssonar (2004) um börn og skilnaði kemur fram að mörgu þarf að 

huga að þegar kemur að stofnun stjúpfjölskyldu. Foreldri þarf að ákveða hvort það vilji halda 

nýju sambandi áfram vegna þess að þetta er stór ákvörðun fyrir foreldri og ekki síður börnin. 

Foreldri þarf að vera viðbúið erfiðleikum. Það þarf að gefa barninu tíma til að kynnast 

stjúpforeldri sínu og ekki hafa neinar væntingar strax um kærleik á milli stjúpforeldrisins og 

barnsins. Kvíði hjá börnum getur gert vart við sig þegar nýtt stjúpforeldri er komið í 

fjölskylduna. Ástæða þess getur verið að þessar stóru breytingar minna þau á skilnað 

foreldranna eða þá að þau verða hrædd um að missa foreldrið sem er að hefja nýtt 

samband. Einnig er mikilvægt að stjúpforeldri fari sér hægt í foreldrahlutverk vegna þess að 

breytingarnar geta valdið tryggðarklemmu milli stjúpforeldrisins og hins líffræðilega 

foreldrisins (Benedikt Jóhannsson, 2004). 
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5 Réttindi barna við skilnað 

Í Barnalögum (nr. 76/2003) er greint frá því að barn á rétt á að láta skoðanir sínar í ljós þegar 

kemur að ákvörðunum sem teknar eru um hag þess og skal tekið réttmætt tillit til skoðana 

þess í samræmi við þroska og aldur barnsins (Barnalög nr. 76/2003). Barn á rétt á að þekkja 

báða foreldra sína og á rétt á forsjá foreldra sinna, annars eða beggja, þangað til að barn 

verður sjálfráða við 18 ára aldur. Forsjá barns felur í sér rétt og skyldur til að ráða 

persónulegum högum barnsins og ákveða búsetustað þess. Foreldrum ber skylda að gegna 

forsjár- og uppeldisskyldum sínum þannig að það henti hagi og þörfum barnsins (Barnalög nr. 

76/2003) 

Barn á rétt á umgengni við foreldri sem það býr ekki hjá og þarf þessi umgengni að vera 

regluleg, sé það ekki andstætt við hagsmuni barnsins. Umgengni er samvera og önnur 

samskipti milli foreldra og barns. Það er skylda foreldra að tryggja að þessi réttur barnsins sé 

virtur og ber þeim skylda að grípa til ráðstafana ef sá réttur er ekki virtur. Foreldri sem barn 

býr hjá er skylt að stuðla að reglulegri umgengni við hitt foreldrið (Barnalög nr. 76/2003). 

Þegar foreldrar skilja eða slíta sambúð er mikilvægt að huga að réttindum barna. Þegar 

skilnaður á sér stað geta mikil særindi og reiði verið til staðar á milli foreldranna og vegna 

þess getur réttur barnsins gleymst (Strizzi, Sander, Cipric og Hald, 2019). Líkt og fram hefur 

komið er framhjáhald ein af fimm algengustu orsökum skilnaðar meðal hjóna. Framhjáhald 

getur valdið reiði, ásökunum og særindum og verða börn oft vör við þessa reiði (Strizzi, 

Sander, Cipric og Hald, 2019).  

Foreldrar fara með sameiginlega forsjá barns síns ef þau ganga í gegnum skilnað eða 

sambúðarslit nema annað sé ákveðið og þurfa að geta haft fullnægjandi samvinnu og samráð 

um málefni barnsins (Barnalög nr. 76/2003). Foreldrar sem fara með sameiginlega forsjá 

barns taka allar stórar ákvarðanir í sameiningu sem varða barnið. Ef foreldrarnir hafa samið 

um skipta búsetu barns taka þeir afgerandi ákvarðanir um daglegt líf barnsins í sameiningu. 

Forsjárforeldrar sem hafa samið um lögheimili og fasta búsetu barnsins hjá öðru þeirra hefur 

það foreldri sem barnið á lögheimili hjá heimild til að taka helstu ákvarðanir í daglegu lífi 

barnsins, svo sem val á leikskóla, grunnskóla eða daggæslu, hvar barnið skal búa og sækja 

hefðbundna eða nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Forsjárforeldrar skulu samt sem áður 

ávallt leitast eftir samráði við hvort annað áður en ákvarðanir eru teknar (Barnalög nr. 

76/2003). 

5.1 Forsjá 

Í lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 19/2013) er sagt að 

foreldrar beri jafna ábyrgð á því að ala upp barn og koma því til þroska og það skal ávallt vera 
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foreldrum efst í huga hvað sé barninu fyrir bestu. Í formála Barnasáttmálans er því lýst að 

hvert barn eigi að alast upp í umhverfi þar sem ríkir ást, hamingja og skilningur. 

Sameiginleg forsjá barna við skilnað eða sambúðarslit foreldra var lögfest hérlendis árið 

1992. Foreldrar geta samið um forsjá barns eftir hjónaskilnað eða sambúðarslit, hvort 

forsjáin væri sameiginleg forsjá í höndum beggja aðila eða í höndum annars hvors (Barnalög 

nr. 20/1992). Áður en sameiginleg forsjá var lögfest á Íslandi gat aðeins annað foreldrið verið 

með forsjá yfir barninu og í flestum tilvikum, eða um 90%, var það móðirin. Foreldrar gátu 

aðeins verið með sameiginlega forsjá ef þeir bjuggu saman (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. 

Sigurðardóttir, 2000). 

Barnalög (nr. 20/1992) voru felld úr gildi árið 2003. Ný löggjöf fól í sér að foreldrar gætu 

krafist úrskurðar hjá sýslumanni í ágreiningsmálum um umgengni og meðlag, þrátt fyrir að 

forsjáin væri sameiginleg. Árið 2006 voru gerðar breytingar á 31.gr. barnalaga þar sem að 

sameiginleg forsjá var lögfest sem meginregla. Foreldrar yrðu þá með sameiginlega forsjá 

barns eftir skilnað eða sambúðarslit nema annað væri ákveðið (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013). 

Samningur um forsjá, lögheimili eða búsetu fer í gegnum sýslumann. Sýslumaður getur 

synjað samning ef hann er andstæður hag og þörfum barns (Barnalög nr. 76/2003). 

Foreldrum, sem slíta sambúð eða skilja, ber skylda að leita sátta. Sýslumaður býður 

foreldrum sáttameðferð eða þau leita til annarra sem hafa sérfræðiþekkingu í sáttameðferð 

um málefni barna. Markmið sáttameðferðar er að hjálpa foreldrum að gera samning um 

lausn máls sem er barninu fyrir bestu. Foreldrar mæta á sáttafundi en barn getur einnig 

fengið kost á því að mæta og tjá sig um sínar skoðanir á málinu hafi það aldur og þroska til 

þess. Sáttamaður þarf að vera hlutlaus í málinu og leitast hann við að draga fram hagsmuni 

sem hjálpa til við að loka málinu með sátt milli allra aðila (Barnalög nr. 76/2003). Þegar 

foreldrar eru ekki sammála um forsjá eða lögheimili barns og sátt hefur ekki náðst sker 

dómari úr málinu með dómi. Hann ákveður þá hvernig forsjá eða lögheimili barns verði 

háttað eftir því hvað barninu er fyrir bestu. Dómari lítur meðal annars til hæfni foreldra, 

stöðugleika í lífi barnsins, tengsl barns við báða foreldra og skyldur þeirra til að tryggja 

umgengni við barnið. Dómari getur þá ákveðið hvort annað foreldrið fái forsjá eða forsjá sé 

sameiginleg, hann kveður einnig á um hjá hvoru foreldrinu barnið hefur lögheimili og fasta 

búsetu. Við mat á því hvort sameiginleg forsjá sé æskileg lítur dómari til þess hvort 

ágreiningur eða samskipti milli foreldra séu líkleg til að koma í veg fyrir, hindra eða draga úr 

þeim möguleikum barnsins til að alast upp við ásættanleg skilyrði (Barnalög nr. 76/2003). 
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5.2 Búsetuskipan 

Skilgreining á jafnri búsetu er þegar barn dvelur jafnt hjá báðum foreldrum sínum. Foreldrar 

eru þeir sem ákveða sín á milli hvernig þeir vilja hátta búsetuskipaninni en fyrirkomulagið 

vika og vika hefur farið vaxandi með árunum. Talið er að jöfn búseta barna hafi orðið töluvert 

algengari á síðustu árum hér á landi en það sama á við í Norðurlöndunum og víðar. Ástæðan 

fyrir því gæti verið að aukið foreldrajafnrétti hefur orðið á síðustu árum sem leiðir svo til þess 

að jöfn búseta er orðin algengari (Sigrún Júlíusdóttir, Sólveig Sigurðardóttir og Dögg 

Pálsdóttir, 2016). Í rannsókn Berman og Daneback (2020) voru skoðaðar rannsóknir tengdar 

jafnri búsetu síðustu 35 ár og benda þær til þess að jöfn búseta hafi aukist með tímanum alls 

staðar í heiminum. Einnig hafa komið út mun fleiri rannsóknir í tengslum við jafna búsetu 

síðustu ár og fjölgaði þeim mikið eftir árið 2010. Talið er að ástæðan fyrir aukningu á 

rannsóknum á jafnri búsetu sé vegna þess hve algengt þetta búsetufyrirkomulag er orðið.  

Ný lög um skipta búsetu barns voru sett árið 2021 (Alþingi, 2021). Þegar foreldrar fara 

með sameiginlega forsjá barns án þess að búa saman geta þau samið um skipta búsetu 

barns, þannig að barn eigi fasta búsetu hjá báðum foreldrum. Þær forsendur sem þarf til 

þess að semja um skipta búsetu barna eru þær að foreldrar geti náð samkomulagi um atriði 

sem snúa að umönnun og uppeldi barnsins, að búsetu foreldra sé þannig háttað að barnið 

sæki aðeins einn skóla eða leikskóla og að barnið hafi greiðan aðgang að samfelldu 

tómstundastarfi og öðrum frístundum á báðum heimilum foreldra. Ef foreldrar semja um að 

hafa skipta búsetu hjá barni skulu þeir ákveða hvort heimilið skuli vera lögheimili og hvort 

foreldrið hefur búsetuheimili. Þessi skipting á einungis við ef foreldrar eru búnir að slíta 

sambúð eða skilja og eru með lögheimili hvort á sínum stað. Við samning um skipta búsetu 

fellur niður úrskurður, dómsátt eða dómur sem kann að liggja fyrir um meðlag og umgengni 

foreldra (Barnalög nr. 76/2003). 

Áður fyrr voru börn líklegri til að búa hjá móður eftir skilnað og varð það stundum til 

þess að faðir missti tengsl við barnið eða börnin. Þeir feður sem hafa góð og náin tengsl við 

barn sitt fyrir skilnað eru líklegri til að halda áfram að rækta þau tengsl eftir skilnað (Juby, 

Bourdais og Marcil-Gratton, 2005). Þegar kemur að skilnaði virðast fjölskyldutekjur skipta 

máli í tengslum við búsetu barnsins og kemur fram að líklegt er að því hærri sem 

fjölskyldutekjurnar eru við skilnað þeim mun líklegri eru börn til að búa við jafna búsetu í 

kjölfarið (Juby, Bourdais og Marcil-Gratton, 2005). 

Sigrún Júlíusdóttir, Sólveig Sigurðardóttir og Dögg Pálsdóttir (2016) gerðu rannsókn á 

jafnri búsetu uppkominna skilnaðarbarna á Íslandi. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til 

þess að 66% barnanna sem bjuggu við jafna búsetu höfðu jákvæða reynslu af því 

fyrirkomulagi. Helsta ástæðan fyrir því var að börnin töluðu um hversu samstilltir foreldrarnir 
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voru, börnin fundu lítið fyrir ósætti þeirra og samskiptin á milli foreldranna voru góð. Einnig 

voru dæmi um það að þegar foreldrasamstarfið var ekki gott fundu börnin fyrir því og áttu 

þar að leiðandi ekki eins góða reynslu af jafnri búsetu. Berman og Daneback (2020) benda á í 

rannsókn sinni að börnum sem búa við jafna búsetu virðist almennt líða betur andlega 

heldur en þeim sem búa að mestu eða eingöngu hjá öðru foreldri. Þessar niðurstöður benda 

til þess hve gott foreldrasamstarf er gríðarlega mikilvægt og veitir börnum betri reynslu af 

skilnaði foreldra þeirra. 
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6 Áhrif skilnaðar 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að sjá hvaða áhrif skilnaður hefur á börn og fullorðna. 

Áhrif skilnaðar geta verið margs konar en rannsóknir benda gjarnan á andlega kvilla sem 

birtast síðan sem líkamlegir kvillar (Hald, Cipric, Øverup, Štulhofer, Lange, Sander, Gad Kjeld 

og Strizzi, 2020). Þá er gjarnan talið að áhrif skilnaðar á börn geti verið misjöfn og að þau fari 

eftir hvernig fjölskylduhagir barnanna eru (Mooney, Oliver og Smith, 2009). Í þessum kafla 

verður kannað hver áhrifin eru sem foreldrar verða fyrir og hvaða áhrif skilnaður hefur á 

börn. 

6.1 Áhrif skilnaðar á foreldra  

Foreldrar sem skilja geta upplifað margs konar áhrif í kjölfarið, bæði líkamleg og andleg. Talið 

er að skilnaður sé einn sá stærsti streituvaldur sem einstaklingar geta gengið í gegnum á 

fullorðinsárunum. Skilnaður getur aukið líkurnar á að einstaklingar þurfi að leita sér læknis 

aðstoðar til dæmis vegna aukinna veikinda. Samkvæmt Hald o.fl. (2020) hafa nokkrar 

rannsóknir sýnt að fráskildir einstaklingar hafi fleiri þunglyndiseinkenni og tvisvar til níu 

sinnum hærri þunglyndistíðni heldur en giftir einstaklingar og sambúðarfólk.  

Strizzi, Cipric, Sander og Hald (2021) gerðu rannsókn meðal ný fráskilinna einstaklinga í 

Danmörku. Í rannsókn þeirra kom í ljós að fólk sem var ný fráskilið upplifði mikla streitu en 

með tímanum minnkuðu streituvaldandi áhrif skilnaðarins til muna. Þá var komið inn á 

muninn á núverandi rannsóknum og fyrri rannsóknum. Samanborið við fyrri rannsóknir var 

mikill munur á svörum einstaklinga, þar sem upplifuð streita fráskilinna var minni, og nefna 

rannsakendurnir að hugsanleg ástæða fyrir því væru breytingar á reglum um skilnað í 

Danmörku og hversu lengi hann er að ganga í gegn. Þetta segir okkur að svörin áður fyrr voru 

fengin þá heldur seint eftir skilnað, í þessari rannsókn komu svör frá einstaklingum viku eftir 

að skilnaðurinn var staðfestur. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að þeir þættir sem stuðla 

að meiri streitu væru lægri aldur, lægri tekjur, lægra menntunarstig, nýr maki hjá fyrrum 

maka og ef skilnaður endaði ekki vel (Strizzi, Cipric, Sander og Hald, 2021). 

Þegar kemur að skilnaði foreldra er margt sem þarf að huga að. Börn skynja meira en við 

höldum og þess vegna er talið mikilvægt að setjast niður og ræða við börnin. Foreldrar þurfa 

að útskýra aðstæður og hafa í huga hver aldur og þroski barnanna er. Gott er að hafa í huga 

að það eru ekki allir foreldrar sem treysta sér til að taka umræðuna og þess vegna er 

mikilvægt að það séu til úrræði fyrir foreldrana til að fá aðstoð (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013) Sérstaklega mikilvægt er að foreldrið sem barn býr hjá eftir skilnað sé í 

andlegu jafnvægi eftir skilnað vegna velferðar barnanna. Þetta á einkum við ef foreldrið er 

einstætt því þá hefur það foreldri ekki stuðning frá öðrum aðila á heimilinu, sem getur stutt 
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við og bætt úr, ef eitthvað fer úrskeiðis í uppeldinu. Rannsóknir hafa sýnt að eigi foreldri í 

alvarlegum andlegum erfiðleikum geti það bitnað verulega á barninu, tilfinninga-, náms- og 

félagslega (Kelly, 2000). 

6.2 Áhrif skilnaðar á börn 

Þegar skilnaður á sér stað er það oftast talsvert áfall fyrir börn og geta þau farið úr jafnvægi 

tilfinningalega sem getur meðal annars komið fram í öryggisleysi, slæmri hegðun og 

erfiðleikum við að einbeita sér að námi (Anderson, 2014). Skilnaður foreldra getur þó einnig 

verið léttir fyrir börn en oftast nær hefur skilnaður í för með sér ýmsar róttækar breytingar í 

lífi barnanna og reynir talsvert á tilfinningalíf þeirra. Það er því undir foreldrunum komið 

hversu vel börnin ná að jafna sig á skilnaðinum. Þegar foreldrar ná að vinna úr sínum málum 

og jafna sig á skilnaðinum fer að skapast grundvöllur fyrir því að foreldrarnir geti hlúð að 

börnum sínum og unnið í þeirra áfalli. Börnin þurfa á foreldrum sínum að halda 

tilfinningalega og líkamlega (Kelly, 2000). Börn fráskilinna foreldra eru öll mismunandi og 

þarf af leiðandi er mikilvægt að rýna í hvaða afleiðingar hvert og eitt barn upplifir vegna 

skilnaðarins (Havermans, Vanassche, Matthijs, 2017). 

Benedikt Jóhannsson (2004) sálfræðingur telur að almennt sé hægt að skipta þeim 

áhrifum sem skilnaður hefur á barn í fjögur stig. Fyrsta stigið er þegar barnið er upplýst um 

skilnaðinn en þá getur barn haft mjög sterk viðbrögð sem einkennast af sorg og reiði, 

sérstaklega ef skilnaður foreldra er skyndilegur og barnið bjóst ekki við þessari stöðu sem 

foreldrarnir og fjölskyldan öll er komin í. Annað stigið er afneitun, oftar en ekki er það hjá 

eldri börnum sem forðast heimilisaðstæður á meðan yngri börn upplifa frekar 

aðskilnaðarkvíða og verða háð foreldrum sínum eftir að hafa fengið fregnirnar af 

skilnaðinum. Þriðja stigið er úrvinnsla tilfinninga, það stig er mikilvægast að hafa í huga og er 

það í höndum foreldra hvernig áhrifin verða á barnið á þessu stigi. Hvernig foreldrar hafa 

staðið að skilnaðinum skiptir höfuðmáli á þessum tímapunkti. Barn þarf að fá tækifæri til að 

tjá tilfinningar sínar og mikilvægt er að foreldrar hlusti vel á barnið, barnið er sorgmætt og 

þarf það að fá að taka virkan þátt í samskiptum og ákvörðunum um skilnaðinn svo hægt sé 

að draga úr áhyggjum og kvíða þess yfir öllu ferlinu. Foreldrar þurfa að hjálpa barninu sínu að 

vinna úr öllum þeim tilfinningum sem geta komið upp við skilnað því ef barninu er ekki sinnt 

þá er hætt við því að það loki á tilfinningar sínar og upplifi skömm gagnvart bæði sjálfu sér og 

foreldrum sínum. Fjórða og síðasta stigið er þegar barnið er farið að sætta sig smám saman 

við nýjar og breyttar aðstæður. Það einkennist af aðlögun og sátt yfir því að foreldrar þess 

muni ekki taka saman aftur og að það gerir sér grein fyrir því að lífið þurfi að halda áfram við 

þessar breyttu aðstæður. Börn bregðast mismunandi við eftir aldri og börn og foreldrar eru 

öll mismunandi og bregðast því allir mismunandi við nýjum og breyttum aðstæðum, óháð 
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aldri. Þegar foreldrar vilja skilja viðbrögð barns betur getur þó verið gott að skoða þau í ljósi 

aldurs þeirra (Benedikt Jóhannsson, 2004). 

Barn yngra en tveggja ára skilur ekki hvað skilnaður er en getur samt sem áður fundið 

fyrir því að breytingar hafi átt sér stað (Cohen og Weitzman, 2016). Ungbarn verður 

auðveldlega óöruggt ef foreldrar eru ósáttir, fjarverandi í lengri tíma eða eru ekki eins og þau 

eiga að sér að vera. Það getur valdið því að ungbarn verði óöruggt, kvíðið eða pirrað vegna 

þessara breytinga. Ungbarn getur brugðist við þannig að það sefur verr, grætur oftar, er 

lystarlaust, verður háðara foreldri eða að það verði óvirkara og haldi sig til hlés (Cohen og 

Weitzman, 2016). Ungbarn getur líka sýnt þau viðbrögð að það speglar tilfinningar foreldra 

sinna, fer aftur í þroska og verður jafnvel óöruggt við aðskilnað. Þá er mikilvægt fyrir foreldra 

að huga að því að sem minnst röskun verði á daglegum högum barnsins (Benedikt 

Jóhannsson, 2004). 

Barn á leikskólaaldri (tveggja til fimm ára) segir oft ekki frá því hvernig því líður því það á 

erfitt með að tjá tilfinningar sínar í orðum. Barn á þessum aldri getur brugðist við skilnaði 

með því að sækjast í deilur við foreldra og reiðast auðveldlega. Barnið getur einnig orðið 

dapurt, kvíðið og vansælt. Sú vitneskja að annað foreldrið sé farið getur vakið upp hræðslu 

hjá barninu við að missa hitt foreldrið líka (Benedikt Jóhannsson, 2004). Barninu getur farið 

aftur í þroska við þessar breytingar í lífi þess ef tilfinningum þess er ekki sinnt vel en þá getur 

barnið einnig tekið upp á því að nota smábarna hegðun sem það var vaxið upp úr, til dæmis 

farið að pissa undir og kúka á sig á nýjan leik, beðið um snuð aftur og viljað vera matað 

(Cohen og Weitzman, 2016). Barn á þessum aldri er mjög sjálfmiðað í hugsun sem gerir það 

að verkum að það getur þróað með sér sektarkennd og fer að kenna sér um skilnaðinn, 

sérstaklega ef reiði og pirringur foreldra beinist að barninu (Benedikt Jóhannsson, 2004). Það 

er því mikilvægt að útskýra sem nákvæmast hvernig skilnaðurinn fer fram og hvernig 

framhaldið verður og einnig að útskýra að skilnaðurinn er ekki barninu að kenna. Barnið þarf 

á mikilli umhyggju og líkamlegri snertingu að halda eftir skilnað til þess að vera fullvisst um 

að foreldrarnir verði áfram til staðar og elski barnið þrátt fyrir að leiðir foreldra séu að skilja. 

Barn býr yfir mikilli aðlögunarhæfni og getur jafnað sig vel á skilnaðinum með tímanum 

þegar stöðugleiki og öryggi er komið aftur í líf þess eftir þessar miklu breytingar (Benedikt 

Jóhannsson, 2004). 

Barn á fyrstu árum í skóla (sex til átta ára) er orðið meira raunsætt og óhlutbundið en 

áður. Það gerir sér grein fyrir fortíð, þátíð, nútíð og framtíð og er því ekki fast í nútíðinni eins 

það var áður. Það hefur mótað sér góða mynd af fjölskyldunni sem það á og þess vegna felst 

í því veruleg ógnun ef fjölskylda barnsins er slitin í sundur. Það getur valdið yfirþyrmandi 

kvíða yfir framtíðinni hjá barninu (Cohen og Weitzman, 2016). Barnið þarf að skilja hvað er í 
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raun að gerast með skilnaði og mikilvægt er að útskýra fyrir því á einfaldan og trúverðugan 

hátt hvað sé í gangi og hvers það má vænta eftir skilnaðinn. Barnið getur orðið dapurt og 

þurft að gráta yfir skilnaðinum, barnið getur orðið mjög trygglynt foreldrinu sem fer út af 

heimilinu og finnst oft að það foreldri hafi hafnað því. Það getur einnig haldið aftur af reiði 

sinni við það foreldri sem fer og á það til að koma út reiði sinni við foreldrið sem það býr með 

(Cohen og Weitzman, 2016). Barnið getur farið að yfirfæra sinn pirring og reiði sína á 

jafnaldra og á því í erfiðum samskiptum við þá, sem getur leitt til hegðunarvanda í skólanum. 

Á þessum aldri á barn erfitt með að sætta sig við skilnað foreldra sinna og getur jafnvel reynt 

að koma í veg fyrir skilnaðinn og ná foreldrum sínum aftur saman en því getur fylgt 

sektarkennd og vanmætti ef þetta ætlunarverk tekst ekki hjá barninu (Benedikt Jóhannsson, 

2004). 

Barn á aldrinum níu til tólf ára er orðið meira raunsætt en áður og gæti sætt sig við að 

það fái engu breytt eða ráðið ef foreldrar þeirra ákveða að skilja. Einnig er barnið orðið 

nægilega þroskað og það áttar sig oft vel á ástandinu og getur þar af leiðandi myndað sína 

eigin skoðun á skilnaðinum og vandamálum foreldra sinna (Benedikt Jóhannsson, 2004). Það 

mótar sér skoðanir um hvað hefði getað farið betur og hvað hefði verið hægt að laga til þess 

að koma í veg fyrir skilnaðinn. Með þessum þroska til að skilja aðstæður getur brotist fram 

reiði og depurð sem eru áberandi viðbrögð barna á þessum aldri. Barn beinir þessum 

tilfinningum sérstaklega gagnvart foreldrinu sem átti frumkvæði að skilnaðinum (Cohen og 

Weitzman, 2016). Barnið er með sterka réttlætiskennd og á það til að taka afstöðu með öðru 

foreldrinu og vera á móti hinu. Barnið dregst því inn í deilur og ásakanir foreldra sinna. 

Réttlætiskennd og umhyggjusemi barnsins getur leitt til þess að það fari að gera hluti sem 

það er ekki endilega samþykkt, til dæmis búa hjá öðru foreldrinu til að koma í veg fyrir 

einmanaleika hjá tilteknu foreldri. Það getur einnig farið að taka á sig of mikla ábyrgð eins og 

gagnvart systkinum, heimili og einnig ábyrgð á foreldrum sínum og líðan þeirra. Við skilnað 

getur barnið farið að fjarlægjast foreldra sína og leitað meira í vini eða fundið sér nýjar 

fyrirmyndir hjá fullorðnum til dæmis kennara eða þjálfara (Benedikt Jóhannsson, 2004). 

Vegna allra tilfinninganna sem eru í gangi hjá barninu, til dæmis reiði, depurð, söknuður og 

einmanaleiki, getur það átt erfitt að einbeita sér í skóla og frammistaða þess dalar. Það gerist 

hjá um það bil helmingi barna á þessu aldursskeiði meðan skilnaður foreldra er í gangi 

(Cohen og Weitzman, 2016). Barn getur farið að þróa með sér kvíða sem getur komið fram 

sem líkamlegir verkir, sem er í raun ákall á athygli og umhyggju frá foreldrum sínum. Á 

þessum aldri er mikilvægt fyrir foreldra að bjóða barninu sínu að ræða skilnaðinn og allt sem 

fylgir honum og þurfa foreldrar að vera opnir fyrir spurningum og skoðunum barnsins. 

Mikilvægt er að foreldrarnir reyni ekki að vinna barnið á sitt band og gera þannig hitt 

foreldrið að andstæðingi. Það getur líka verið hjálplegt fyrir barnið að ræða þessa hluti við 
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aðra en foreldra, til dæmis ömmur og afa eða aðra nákomna. Foreldrið sem barnið býr ekki 

hjá þarf að sjá til þess að taka áfram virkan þátt í lífi barnsins og halda áfram að hitta og 

styðja við barnið sitt (Benedikt Jóhannsson, 2004). 

Unglingsárin eru tími breytinga, þroska og sjálfstæðis og bregðast unglingar því mjög 

misjafnlega við skilnaði foreldra sinna. Þessar aðstæður reyna gríðarlega á aðlögunarhæfni 

þeirra og getur skilnaður auðveldlega aukið ójafnvægi og tilfinningar unglinganna, 

sérstaklega ef kynþroski er í gangi (Benedikt Jóhannsson, 2004). Þetta ójafnvægi getur komið 

fram í hegðunarvanda og depurð og geta unglingar upplifað skilnaðinn sem höfnun á sér. 

Sumir unglingar bregðast við með því að flytja fyrr að heiman, draga sig í hlé, fjarlægjast 

foreldra og leita meira til vina eða fara í ástarsamband. Með þessum breytingum í lífi 

unglinga getur fylgt aukin áhættuhegðun. Margir unglingar geta upplifað depurð, áhyggjur, 

einbeitingarskort og jafnvel sjálfsvígshugsanir í kjölfar skilnaðar (Cohen og Weitzman, 2016). 

Svefntruflanir og kvartanir yfir líkamlegri vanlíðan geta líka verið afleiðingar skilnaðar 

foreldra hjá unglingum. Nokkuð algengt er að unglingar vilja prófa að búa hjá foreldrum 

sínum til skiptis eftir skilnað til að komast að því hjá hvoru foreldrinu þau vilja frekar búa. 

Mikilvægt er fyrir foreldra að sýna unglingum gott fordæmi og sýna ekki ábyrgðarlausa 

hegðun svo unglingurinn missi ekki traust til foreldra sinna. Þeir þurfa mikið á foreldrum 

sínum að halda og því er mikilvægt að foreldrar eigi í góðum samskiptum við unglinga og 

tryggi traust á milli allra einstaklinga (Benedikt Jóhannsson, 2004). Unglingar sem upplifa 

skilnað eiga það til að hafa vantrú á ástarsamböndum og getur skilnaður vakið upp áhyggjur 

um eigin framtíð í samskiptum við hitt kynið. Þeir unglingar sem eru á góðum stað og með 

gott sjálfstraust standa oft betur af sér skilnað heldur en yngri börn. Þeir geta átt góð tengsl 

utan fjölskyldunnar og þurfa þá ekki eins mikið á aðhlynningu foreldra sinna að halda 

(Benedikt Jóhannsson, 2004). Unglingar í þessari stöðu eiga það til að taka jákvæðan 

þroskakipp eftir skilnað og setja meiri kraft í sjálfan sig og framtíð sína, þeir taka jafnvel meiri 

ábyrgð á yngri systkinum og sinna heimilishaldi betur. Ef deilur foreldra hafa staðið yfir í 

langan tíma getur skilnaður orðið léttir fyrir unglinga (Benedikt Jóhannsson, 2004). Unglingar 

upplifa áfall við fyrstu vitneskju um skilnað en gott er fyrir foreldra að upplýsa unglinga fyrr 

en seinna um erfiðleika hjónabandsins svo unglingar geta undirbúið sig betur fyrir skilnað og 

komið í veg fyrir að þetta komi þeim á óvart. Mikilvægt er fyrir foreldra að að ræða við 

unglinga um skilnaðinn og ræða allar þær tilfinningar sem geta komið upp. Foreldrar þurfa 

að vera tilbúnir til að mæta óskum unglinga um búsetu og umgengni en þeir verða einnig að 

vera samstíga í agamálum (Cohen og Weitzman, 2016). 
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6.3 Uppeldi skilnaðarforeldra 

Samvinna foreldra eftir skilnað er skilgreind af gagnkvæmri og sameiginlegri þátttöku beggja 

foreldra í menntun, barnauppeldi og skipulagningu lífsákvarðana barna. Samvinna foreldra 

felur í sér að styðja við uppeldisaðferðir hvors annars (Finzi-Dottan og Cohen, 2012). Að auki 

lýsir samvinnan væntingum, skoðunum, viðhorfum og hegðun foreldra varðandi öflugt 

samspil við hitt foreldrið í umönnun tiltekins barns. Samvinna foreldra felur í sér samstarf og 

sameiginlega skuldbindingu um uppeldi barna. Hjá meirihluta fyrrverandi hjóna sem eiga 

börn saman er umgengni að miklu leyti tengd sameiginlegum uppeldis verkum og ábyrgð. 

Þar af leiðandi geta áhrifarík uppeldistengsl milli fyrrverandi maka verið hagstæð fyrir 

sálræna aðlögun barna þar sem þau draga úr útsetningu barna fyrir átökum, auka samvinnu 

foreldra í uppeldi, stuðla að jákvæðu uppeldi og þátttöku foreldris sem býr ekki á heimilinu, 

og stuðla að jákvæðri sálfræðilegri aðlögun foreldra (Finzi-Dottan og Cohen, 2012). 

Fjölskyldu- og barnasálfræðingar hafa jafnan einbeitt rannsóknum sínum að því að skilja 

hvernig uppeldisaðferðir og skilnaðartengd átök milli foreldra skýra vanstillingu barna eftir 

skilnað. Í fjölskyldum eftir skilnað getur samvinna foreldra gegnt lykilhlutverki við að spá fyrir 

um sálræna aðlögun barna (Lamela, Figueiredo, Bastos og Feinberg, 2016). Einnig kom fram í 

þessari rannsókn að lítið hefur verið rannsakað hvort sameiginlegt uppeldi sé áhrifaríkt og 

hvort það fari eftir aðstæðum fjölskyldunnar hverju sinni.  

Þegar fráskildir foreldrar taka ákvörðun um að samræma uppeldisaðferðir sínar, vera 

samstíga í að ala upp barn sitt og eru opin fyrir því að eiga uppbyggileg og góð samskipti við 

hvort annað getur verið ákjósanlegt að fá aðstoð frá fagaðilega (Finzi-Dottan og Cohen, 

2012). Það er líklegra að foreldrar leggi reiði sína gagnvart hvort öðru til hliðar og taki 

höndum saman fyrir börnin sín ef þau fá þessa aðstoð. Þó getur það reynst foreldrum erfitt 

að taka það skref að leita sér aðstoðar (Amato, 2000).  
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7 Jákvæð áhrif skilnaðar 

Oftast er talað um neikvæðu áhrifin sem skilnaður hefur í för með sér en skilnaður getur líka 

haft jákvæð áhrif á börn. Þótt að skilnaður sé oftar en ekki mjög átakanlegur og erfiður 

gleymist oft að tala um þá skilnaði sem enda vel. Í þó nokkrum tilfellum endar skilnaður á 

góðan hátt þar sem allir fjölskyldumeðlimir eru sáttir og vinna vel saman. Þetta eru skilnaðir 

þar sem foreldrarnir ákveða að leggja sínar tilfinningar til hliðar og einbeita sér að andlegri 

heilsu barna sinna með því að setja tilfinningar og heilsu barna sinna í forgang (Howe, 2012). 

Það má þó hafa í huga að þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á mörg vandamál sem 

börn glíma við eftir skilnað er það ekki endilega vegna skilnaðar heldur voru vegna 

vandamála sem oft voru komin fram löngu áður en skilnaður átti sér stað. Því er nauðsynlegt 

að taka rannsóknum ávallt með vissum fyrirvara og muna að þessi vandamál eru líklega 

samspil nokkurra þátta innan fjölskyldunnar og er því ekki eingöngu hægt að tengja þau við 

skilnaðinn sjálfan (Sigrún Júlíusdóttir, 2001a). Einnig eru dæmi um að börn þeirra foreldra 

sem ekki hafa farið í gegnum skilnað og hafa haldið áfram sinni sambúð þrátt fyrir erfiðleika 

og togstreitu í hjónabandinu eigi frekar í hættu á því að lenda í erfiðleikum félagslega heldur 

en börn þeirra foreldra ákveða að skilja og slíta sambúð (Leon, 2003). 

Halligan, Chang og Knox (2014) gerðu rannsókn á 336 grunnnemum frá tveimur 

háskólum í Bandaríkjunum. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvort það væri 

hægt að finna jákvæð áhrif skilnaðar hjá foreldrum. Þátttakendurnir voru á aldrinum 18 til 23 

ára og fylltu þau út spurningalista sem sneri að viðbrögðum þeirra við skilnaði foreldra 

þeirra. Niðurstöður leiddu í ljós að svarendur fundu greinilega fyrir jákvæðum áhrifum 

skilnaðarins. Meirihluti þátttakenda voru sammála eða mjög sammála því að þau sýndu meiri 

samúð (65,63%), hefðu meiri umburðarlyndi fyrir mismunandi sjónarmiðum (63,16%) og 

myndu njóta þess að vera ein með móður sinni (57,71%). Einnig fann meirihluti fyrir meira 

sjálfstæði og að þau væru minna háð foreldrum sínum (53,51%). Þegar þau voru spurð hvort 

foreldrar þeirra hafi átt „góðan “ skilnað voru 34,35% sammála og 38,79% voru ósammála 

þeirri fullyrðingu. Ekki komust allir í úrtakinu ómeiddir frá skilnaði foreldra. Fjórðungur 

svarenda sagði að reynsla þeirra af skilnaði foreldra þeirra væri mjög erfið. Þessir erfiðleikar 

fældu hins vegar ekki áhuga viðmælanda á að ganga í hjónaband þar sem 81,7% sögðust 

ætla að gifta sig í framtíðinni. Jafnframt voru viðmælendur staðráðnir í því forðast skilnað í 

eigin hjónabandi, þar sem 66% sögðust myndu gera „hvað sem er“ til að vera gift áfram. 

Svarendur virtust einnig hafa skýran skilning á því að þeir hefðu ekki getað „bjargað“ (94,6%) 

hjónabandi foreldra sinna (Halligan, Chang og Knox, 2014). 
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8 Úrræði fyrir skilnaðarforeldra 

Hér verður fjallað um úrræði fyrir skilnaðarforeldra og þau úrræði sem hægt er nota til þess 

að draga úr neikvæðum áhrifum skilnaðar á börn. Litið verður til úrræða sem boðið er upp á 

erlendis og hafa verið rannsökuð þar. Síðan verður farið yfir úrræði sem finna má hérlendis 

en helst verður einblínt á tvö úrræði hér á landi; Samvinna eftir skilnað og Samskiptastöðin. 

Í mörgum ríkjum Bandaríkjanna er skylda að sækja svokallað skilnaðarnámskeið til þess 

að geta fengið skilnaðinn löglegan (Cipric, Hald, Strizzi, Lange, Austin, Sander og Øverup, 

2022). Í nútímasamfélagi er sífellt verið að þróa allskonar nýjar aðferðir og betrumbæta þær 

aðferðir sem á undan komu. Þær aðferðir sem eru algengastar við skilnaðarfræðslu eru til 

dæmis staðnámskeið þar sem einstaklingar mæta augliti til auglitis við ýmsa ráðgjafa. Þótt 

staðnámskeiðin hafi reynst vel fyrir marga skilnaðarforeldra er mikil þörf til staðar fyrir 

námskeið af þessu tagi sem hægt væri að sækja á netinu. Einnig kom fram í rannsókn sem 

Cipric, Hald, Strizzi, Lange, Austin, Sander og Øverup (2022) gerðu að rafræn námskeið séu 

jafn áhrifarík og staðnámskeið. 

Hér á landi geta foreldrar leitað sér aðstoðar þegar gengið er í gegnum skilnað þar sem 

einhver úrræði eru í boði en einnig eru ýmsir ráðgjafar sem gefa sig út fyrir að aðstoða 

fjölskyldur sem eru að ganga í gegnum erfiðleika. Guðrún H. Sederholm, Ella Kristín 

Karlsdóttir og Áslaug Ólafsdóttir (1997) birtu grein á mbl.is þar sem þær útskýrðu hvað 

félagsráðgjafar gera í sínu starfi. Þar segja þær til að mynda:  

Hlutverk félagsráðgjafans er að aðstoða fjölskylduna við að greiða úr 

þráðunum, veita upplýsingar um þau réttindi sem meðlimir hennar hafa, styðja 

hana í erfiðleikum, útskýra flækjurnar sem vefjast fyrir henni og tryggja að 

þörfum hennar og einstaklinganna sé mætt af samfélaginu á hinum ýmsu 

sviðum. (Guðrún H. Sederholm, Ella Kristín Karlsdóttir og Áslaug Ólafsdóttir, 

1997) 

Einstaklingar ættu því meðal annars að geta leitað til félagsráðgjafa til að fá aðstoð og 

ráðleggingar. 

Það hefur sýnt sig að ef skilnaðarforeldrar fá aðstoð um uppeldisaðferðir frá fagaðila 

hafa feður tekið virkari þátt í uppeldinu. Þegar foreldrar koma sér saman um uppeldi og 

samskipti hafa bæði móðir og faðir góða reynslu af þessu samkomulagi. Mæður telja að 

samskipti sín við maka um börn séu meiri og feður líta á sig sem tillitssamari í garð maka síns 

í málum sem varða börnin. Stuðningur við foreldra getur bætt samvinnu foreldra og er talið 

að ástæðan fyrir því sé þessi ráðgjöf, hvatning og stuðningur við að standa sig vel fyrir börnin 

og vera sammála um framtíð barna sinna. Foreldrar sem leita sér aðstoðar fá hjálp við að 
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takast á við streituna og álagið sem fylgir skilnaðinum og geta því staðið sig betur í 

foreldrahlutverkinu (Finzi-Dottan og Cohen, 2012). 

Hér verður lögð áhersla á að skoða tvö úrræði hér á landi sem einblína á að aðstoða 

skilnaðarforeldra. Úrræðin sem um ræðir eru Samvinna eftir skilnað (SES) og 

Samskiptastöðin. Samvinna eftir skilnað á rætur að rekja til Danmerkur og er það rafrænt 

námskeið fyrir foreldra sem eru að ganga í gegnum skilnað (Samvinna eftir skilnað, e.d.). 

Rannsókn sem var gerð til þess að rannsaka virkni SES sýndi að mörgum foreldrum þótti það 

gott að geta sótt námskeið á netinu (Hald o.fl., 2020). Þá nefndu þátttakendur að rafrænt 

námskeið væri aðgengilegra og ódýrara og fólki þótti gott að þurfa ekki að mæta og hitta 

aðra í eigin persónu. Hald o.fl. (2020) báru saman rafrænt námskeið og námskeið í staðnámi 

og bentu niðurstöður til þess að rafræn námskeið væru ekki síðri en námskeið sem þarf að 

mæta á. Samskiptastöðin er sérhæfð meðferðarstöð sem býður upp á allskonar meðferðir 

tengd fjölskyldunni, pörum, einstaklingum og vinnustöðum (Samskiptastöðin, e.d.). Helsti 

munurinn á þessum tveimur úrræðum er að Samvinna eftir skilnað er frítt námskeið sem 

hægt er að sækja um á netinu en Samskiptastöðin er með tímabókanir á viðtalstíma sem þarf 

að greiða fyrir. 

8.1 Úrræði erlendis 

Í rannsókn Øygard (2001) bentu niðurstöður á að foreldrar eru lang flestir með góða reynslu 

af skilnaðarúrræðum. Einnig benda þær á að skilnaðarúrræði eru mikilvæg fyrir foreldra sem 

eru að ganga í gegnum skilnað og eru þau góður stuðningur fyrir foreldra. Hins vegar hefur 

lítið verið rannsakað hvort úrræði fyrir skilnaðarforeldra séu áhrifarík (Sigal, Sander, Wolchik 

og Braver, 2011). Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar benda til þess að þau séu áhrifarík 

að því leyti að foreldrar bæti samskipti og hegðun gagnvart hvort öðru og hafi það því góð 

áhrif á börnin eftir skilnað. Niðurstöðurnar benda til þess að ef samskipti foreldra eru góð þá 

hafi það góð áhrif á barnið og aðlögun þess að breyttum aðstæðum eftir skilnað. Gerð var 

rannsókn á börnum foreldra sem fóru á námskeið og á þeim sem fengu bækur til lestrar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að börn þeirra foreldra sem fóru á námskeið eftir 

skilnað voru við betri andlega heilsu, minni áhættuhegðun og voru með hærra sjálfsmat. 

Námskeiðin hjálpuðu foreldrum að auka jákvæðu áhrifin á börn eftir skilnað og gerðu gæðin í 

uppeldinu meiri (Sigal, Sander, Wolchik og Braver, 2011). 

Eins og kemur fram hér að ofan þá er hægt að segja að úrræðið Samvinna eftir skilnað sé 

erlent úrræði sem tekið hefur verið í notkun hér á landi og þýtt yfir á íslensku. Eitt af þeim 

fjölmörgu erlendu úrræðum sem eru í boði er Family transitions - program that works. Eins 

og heitið gefur til kynna á þetta námskeið að aðstoða fjölskyldur sem eru að ganga í gegnum 
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breytingar og að námskeiðið eigi að vera áhrifaríkt (Family transitions, 2018a), því var 

ákveðið að skoða þetta úrræði enn frekar. Þetta úrræði býður upp á tvenns konar námskeið.  

Fyrra námskeiðið er byrjendanámskeið (e. New beginnings program) sem er 

hópnámskeið fyrir skilnaðarforeldra sem þurfa hjálp við að aðstoða barnið sitt í gegnum 

skilnaðinn. Námskeiðið veitir foreldrum verkfæri til að byggja upp sterkara samband við 

barnið sitt. Þau einblína á að samband barns og foreldra sé gott með því að kenna þeim betri 

samskipti og hjálpa foreldrum að bregðast við viðbrögðum barna sinna (Family transitions, 

2018b). Gerðar hafa varið rannsóknir á virkni NBP (New beginnings program). Rannsóknirnar 

eru fimmtán ára eftirfylgni til að meta áhrif NBP fyrir fjölskyldur sem gengu í gegnum skilnað. 

Niðurstöður þeirra rannsókna hafa sýnt að námskeiðið hefur góð áhrif á börn og sá 

ávinningur endist í allt að 15 ár eftir þátttöku á námskeiðinu. Þeir kostir sem birtast hjá 

börnum eru að þau hafa betri tengsl við foreldra sína, sýna minni árásargirni, eiga við minna 

af tilfinningalegum vandamálum, þau hafa hærra sjálfstraust, þeim gengur betur í skóla og 

það eru minni líkur á því að þau leiti í vímuefni (Herman o.fl., 2014; Wolchick o.fl., 2013). 

Seinna námskeiðið nefnist Cod-cod (Children of divorce - Coping with divorce) og þýðir 

skilnaðar börn sem eru að takast á við skilnað og er það fyrir börn sem eru að læra að aðlaga 

sig að nýjum aðstæðum í fjölskyldunni. Námskeiðið er fimm þema námskeið fyrir börn ellefu 

ára og  eldri og er markmið námskeiðsins að reyna að aðstoða börnin við þau vandamál sem 

geta fylgt skilnaði foreldra. Námskeiðið hefur sýnt að það dregur úr geðheilbrigðis 

vandamálum barna sem sækja námskeiðið. Þau börn sem voru með fleiri geðheilbrigðis 

vandamál í byrjun námskeiðs sýndu það að námskeiðið hafði meiri áhrif á þau en önnur 

(Family transitions, 2013). Ef skoðuð eru meðmæli barnanna sem birt eru á síðu úrræðisins 

þá er hægt að sjá marga jákvæða punkta. Þau tala til dæmis um það að þau eigi mun 

auðveldara með að takast á við skilnað foreldra sinna núna eða áður, að samskipti á milli 

fjölskyldumeðlima væru betri og fleira. Einnig eru nafnlaus meðmæli frá foreldrum líka sem 

tala um að þau trúi ekki hversu mikinn mun þau sjá á börnunum eftir námskeiðið (Family 

transitions, 2013). 

8.2 Úrræði á Íslandi 

Hér verður fjallað um úrræðin Samvinna eftir skilnað og þá þjónustu sem Samskiptastöðin 

veitir og lítur að stuðningi við foreldra sem eru að ganga í gegnum skilnað. Helsti munurinn á 

þessum tveimur úrræðum er að Samskiptastöðin virðist vera mun yfirgripsmeira úrræði en 

Samvinna eftir skilnað. Samskiptastöðin er með meira í boði fyrir fjölbreyttari hópa og 

einblínir ekki einungis á skilnaðarforeldra en Samvinna eftir skilnað einblínir á að aðstoða 

foreldra sem eru að ganga í gegnum skilnað. Meðferðin hjá Samskiptastöðinni er 

persónulegri þar sem einstaklingar mæta þar á fundi með sérfræðingum og ræða 
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persónubundin mál á meðan er Samvinna eftir skilnað er með aðgengilegra efni og þar fá 

allir foreldrar sömu námskeið til að læra af. 

8.2.1 Samvinna eftir skilnað (SES) 

SES eða Samvinna eftir skilnað er úrræði þróað af fræðimönnum í Danmörku við 

Kaupmannahafnarháskólann. Árið 2020 gerði Ásmundur Einar Daðason félags- og 

barnamálaráðherra samning um að innleiða úrræðið hér á Íslandi. Gyða Hjartardóttir og 

Sigrún Júlíusdóttir hafa umsjón með SES hér á landi og sjá þær um að þýða efnið og halda 

jafnframt úti stafrænum vettvangi fyrir úrræðið hérlendis (Samvinna eftir skilnað, e.d.). 

Einnig sjá þær um svo kallað SES-PRO námskeið sem er ætlað fagfólki. Hægt er að sækja um 

aðgang inn á vefsvæði úrræðisins og inni á þeim aðgangi eru þrjú svokölluð þemu. Þema eitt 

kallast að hjálpa og skilja ykkur sjálf og þar eru námskeið sem hjálpa einstaklingnum sjálfum 

að takast á við skilnaðinn. Þema tvö er skilnaður og stuðningur við börnin en námskeiðin þar 

eru til að hjálpa foreldrum að skilja tilfinningar og viðbrögð barna við skilnað, hvað er gott að 

hafa í huga og einnig er minnt á að hafa þarfir barnsins í fyrirrúmi. Þema þrjú er að fá betra 

foreldrasamstarf og þar eru námskeið sem hjálpa foreldrum að verða meðvitaðri um betra 

foreldrasamstarf, eins og til dæmis að vera samstíga í uppeldinu, forðast algengar gryfjur og 

fleira. Öll námskeiðin eru byggð á nýlegum rannsóknum sem hafa verið gefnar út og hægt er 

að nálgast þessar rannsóknir á íslensku SES síðunni (Samvinna eftir skilnað, e.d.). 

Fagfólk sem vill öðlast meiri þekkingu á ýmsu sem tengist skilnaði geta sótt námskeið hjá 

Samvinna eftir skilnað á Íslandi en námskeiðið kallast SES-PRO. Á námskeiðinu fá fagaðilar 

verkfæri til að vinna með og nýta í sínu starfi. SES eru með innsýn á nýjustu rannsóknir á sviði 

skilnaða og fá fagaðilar kynningu á þeim. Þeir aðilar sem sækja aðgang að SES-PRO 

námskeiðinu fá að loknu námskeiði réttindi til að starfa sem SES-PRO skilnaðarráðgjafar 

(Samvinna eftir skilnað, e.d.). 

Árið 2020 var gerð rannsókn á úrræðinu Samvinna eftir skilnað í Danmörku (Hald o.fl., 

2020). Þar tóku þátt einstaklingar sem voru nýbúnir að ganga í gegnum skilnað. Í 

rannsókninni var skoðað hvort úrræðið Samvinna eftir skilnað hefði áhrif á þunglyndi, kvíða 

og andleg einkenni sem koma fram sem líkamlegir kvillar (e. somatization). 

Rannsóknartímabilið var eitt ár og voru niðurstöðurnar þær að á þeim tíma dró verulega úr 

þessum þremur einkennum. Með þessum niðurstöðum er hægt að segja að Samvinna eftir 

skilnað skili góðum árangri. Einnig kemur fram að rannsóknir hafa sýnt að þegar það hefur 

liðið þó nokkur tími frá skilnaði eru minni einkenni varðandi þunglyndi, kvíða og líkamlegum 

kvillum sem segir okkur það að tíminn læknar oftast öll sár. Rannsóknin sýndi þó fram á að 

úrræðið SES geti aðstoðað einstaklinga við að flýta bataferlinu enn frekar (Hald o.fl., 2020). 
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8.2.2 Samskiptastöðin 

Samskiptastöðin er sérhæfð meðferðarstöð sem er staðsett í Reykjavík. Hjá 

Samskiptastöðinni eru heilbrigðisstarfsmenn sem hafa starfsleyfi frá Embætti landlæknis. 

Samskiptastöðin leggur áherslu á að aðstoða fólk við þau vandamál sem það hefur sem 

tengjast líðan og samskiptum. Hægt er að sækja um þó nokkrar meðferðir hjá þeim eins og til 

dæmis félagsráðgjöf, fjölskyldumeðferð, sálfræðimeðferð, sambands- og hjónabandsráðgjöf 

og uppeldisráðgjöf. Einnig eru þau með ýmis konar sáttamiðlanir vegna deilumála og 

námskeið fyrir vinnustaði. Boðið er upp á viðtöl sem eru í 50 mínútur og kosta 17.000 krónur. 

(Samskiptastöðin, e.d.). Vefsíðan hjá Samskiptastöðinni er vel uppsett en þar er hægt að 

finna þær meðferðir sem þar er boðið upp á ásamt alls konar fræðslu. Skoðaðar voru þær 

meðferðir sem tengjast rannsókninni. Fjölskyldumeðferðin hjá Samskiptastöðinni er ætluð 

einstaklingum í fjölskyldum sem glíma við alls kyns vanda. Sáttamiðlun er aðferð fyrir 

fjölskyldur sem eru að ganga í gegnum einhvers konar deilur og skilnað. 
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9 Umræður 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða hvaða áhrif skilnaður hefur á börn og hvaða úrræði 

eru í boði á Íslandi til að aðstoða foreldra við skilnað. Rannsóknarspurningarnar voru: Hvaða 

áhrif hefur skilnaður á börn? Hvaða úrræði eru í boði til þess að hjálpa foreldrum sem eru að 

ganga í gegnum skilnað og hver eru markmiðin með þeim úrræðum? 

Tölur benda til þess að skilnaðir og sambúðarslit séu töluvert algengari í dag heldur en 

áður og er skilnaðarhlutfall hér á landi hátt í 40% og eru sambúðarslit ekki þar meðtalin 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Þessar tölur benda til þess að þó nokkur fjöldi barna verði fyrir 

áhrifum skilnaðar hér á landi, hvort sem þau áhrif eru neikvæð eða jákvæð. Algengustu 

áhrifin sem börn verða fyrir eru hræðslu- og þunglyndiseinkenni, verri andleg- og líkamleg 

líðan, aukin hætta á að eiga verra félagslíf og aukin hegðunarvandamál. Einnig er talið að 

börn geti átt verra samband við foreldra sína í tengslum við skilnaðinn (Anderson, 2014). Í 

ljósi þessara afleiðinga má ætla að gott sé að grípa sem fyrst inn í til þess að draga úr 

neikvæðum áhrifum og stuðla að jákvæðri þróun. 

Oft gleymist það í umræðunni að skilnaðir geta líka endað vel. Þeir skilnaðir sem enda vel 

og hafa jákvæð áhrif á börn eru þeir skilnaðir sem einkennast af foreldrum sem ákveða að 

leggja sínar tilfinningar og illindi til hliðar. Þessir foreldrar einbeita sér frekar að líðan og 

andlegri heilsu barna sinna og setja þau í forgang (Howe, 2012). Skilnaður foreldra felur 

yfirleitt í sér stórar breytingar í lífi barns og stundum getur reynst erfitt að glíma við þær 

breytingar og tilfinningar sem fylgja. Rannsóknir sem Anderson (2014), Benedikt Jóhannsson 

(2004) og Cohen og Weitzman (2016) benda allar á neikvæðar afleiðingar skilnaðar. Þau eru 

almennt sammála um þau áhrif sem börn verða fyrir við skilnað og oftast nær eru það 

neikvæð áhrif. Því verða foreldrar og aðrir umönnunaraðilar að bregðast rétt við nýjum og 

breyttum aðstæðum hjá börnum. Börnin sjálf bregðast mismunandi við nýjum og breyttum 

aðstæðum en viðbrögð þeirra geta farið eftir aldri, þroska, heimilisaðstæðum og mörgum 

öðrum þáttum (Benedikt Jóhannsson, 2004). Börn geta upplifað mikið óöryggi og óvissu 

þegar skilnaður á sér stað og þurfa foreldrar því að vanda til verka þegar kemur að 

samskiptum við börnin og einnig foreldranna á milli. Börn eru mjög næm á tilfinningar 

foreldra sinna og ef illindi eru á milli foreldra hefur það áhrif á tilfinningar og líðan barnanna 

(Cohen og Weitzman, 2016). Við rannsóknir á neikvæðum áhrifum skilnaðar hjá börnum þarf 

að hafa í huga að áhrifin gætu hafa verið til staðar áður en skilnaður átti sér stað og þarf því 

að taka rannsóknum með vissum fyrirvara og því er ekki endilega hægt að segja til um það 

með vissu hver bein áhrif skilnaðar eru og hvaða áhrif koma til vegna annarra áhrifaþátta í lífi 

barnanna (Sigrún Júlíusdóttir, 2001a). 
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Rannsókn (Hald o.fl., 2020) benti til þess að helstu áhrif sem foreldrar verða fyrir í 

skilnaði er aukið þunglyndi, kvíði og líkömun (e.somatization). Talið er að skilnaður sé einn 

stærsti streituvaldur sem einstaklingar ganga í gegnum á fullorðinsárum (Hald, Cipric, Sander 

og Strizzi, 2020). Eins og hefur verið komið inn á hér fyrir ofan geta ástæður skilnaðar verið 

margar og bentu rannsóknir til þess að sumar ástæður séu enn þær sömu og voru fyrir 

tuttugu árum. Ef horft er á ástæður skilnaðar eins og til dæmis fíknivanda, fjárhagsvanda, 

framhjáhald og fleira er hægt að sjá að þessar ástæður geta mögulega orðið til þess að 

skilnaðurinn verður erfiðari og flóknari þar sem traust var brotið og miklar tilfinningar til 

staðar. Mögulega gæti úrræði tengt skilnaði skipt sköpum þar sem rannsóknir hafa sýnt að 

þegar foreldrar eiga í erfiðleikum getur það bitnað á börnunum (Kelly, 2000). Fylgni hefur 

sést á milli andlegrar vanlíðanar og þegar börn verða vitni af átökum foreldra sinna (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). Þessar niðurstöður benda til þess að 

foreldrasamstarf eftir skilnað og aðgengi að fræðslu virðist vera mikilvægt fyrir foreldra til að 

huga sem best að líðan barna sinna.  

Þegar litið er til úrræða fyrir foreldra sem standa í skilnaði er mikilvægt að huga að því að 

rétt eins og börn eru misjöfn þarf að finna mismunandi aðferðir til að hjálpa þeim að glíma 

við þær tilfinningar og breytingar sem fylgja skilnaði foreldra. Því er mikilvægt að úrræði séu 

fjölbreytt og sýnileg foreldrum svo það sé hægt að finna áhrifaríkustu leiðina fyrir börn og 

foreldra til að takast á við breytingarnar sem skilnaður hefur í för með sér (Sigrún Júlíusdóttir 

og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).  

Þau úrræði sem voru tekin fyrir voru þau sem höfundum þótti vera mest áberandi hér á 

landi. Samvinna eftir skilnað kom fljótt upp þegar höfundar skráðu inn leitarorð á internetinu 

og birtist áhugaverð vefsíða og viðfangsefni sem tengdist efni ritgerðarinnar. Úrræðið 

Samvinna eftir skilnað hefur auk þess verið rannsakað þó nokkuð erlendis og hafa nýjustu 

rannsóknir sýnt það að SES hjálpar einstaklingum að takast hraðar á við skilnaðinn og sýndu 

þeir minni einkenni þunglyndis, kvíða og líkömunar (e.somatization) á innan við ári eftir 

skilnað (Hald o.fl., 2020). Þó gjarnan sé sagt að tíminn lækni öll sár er gott að vita af því að 

námskeiðið geti flýtt fyrir batanum og bætt ferlið. 

Markmið SES er að hjálpa foreldrum og börnum að betri líðan og gefa foreldrum verkfæri 

til að notast við til þess að stuðla að góðu foreldrasamstarfi. Rannsókn (Hald o.fl., 2020) benti 

til þess að einkenni foreldra á þunglyndi, kvíða og líkömunar (e.somatization) dvínuðu eftir 

því sem leið á skilnaðinn (Hald o.fl., 2020). Þessar niðurstöður benda til þess að markmið 

námskeiðsins séu áhrifarík. Ef úrræðin SES og Family transitions eru skoðuð má sjá að 

markmið þeirra eru mjög svipuð. Þau einblína á gott foreldrasamstarf og hvaða leiðir eru 
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áhrifaríkar til  að minnka þau neikvæðu áhrif sem börn og fullorðnir verða fyrir vegna 

skilnaðar (Samvinna eftir skilnað, e.d.;Family transitions, 2018).  

Ef tekin er heildarniðurstaða má segja að helstu áherslur skilnaðarúrræðanna eru að þau 

aðstoða við að efla foreldrasamstarf, minnka þau neikvæðu áhrif sem koma fram við skilnað 

og efla þau jákvæðu. Einnig leggja úrræðin mikla áherslu að aðstoða foreldra við að minnka 

þau neikvæðu áhrif sem börn upplifa vegna skilnaðar foreldra sinna og hafa rannsóknir bent 

til þess að þær áherslur ganga eftir (Hald o.fl., 2020; Øygard, 2001). Hægt er að segja að 

niðurstöður úr rannsókn Sigal, Sander, Wolchik og Braver (2011) sýndu að úrræði virðast 

vera mikilvæg og voru niðurstöðurnar þær að námskeiðin sem foreldrar sóttu voru áhrifarík 

að því leyti að þau náðu að efla foreldrasamstarf og auka jákvæðu áhrifin á börn eftir skilnað. 
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10 Lokaorð 

Þau áhrif sem börn verða fyrir þegar kemur að skilnaði foreldra koma okkur höfundum ekki á 

óvart. Því þykir okkur þykir afskaplega mikilvægt að áhersla sé lögð á að grípa inn í þegar 

svona stórar breytingar eiga sér stað í fjölskyldunni. Þegar höfundar hófust handa við að afla 

gagna fyrir þetta verkefni vissu þeir lítið um hvað er í boði fyrir foreldra hér á landi. Þegar 

litið var á þau úrræði sem eru í boði fyrir foreldra fannst höfundum athugunarvert hversu 

lítið er í boði fyrir skilnaðarforeldra og börn þeirra. Höfundar tóku sérstaklega eftir einu 

úrræði sem stóð upp úr að þeirra mati en það er úrræðið Samvinna eftir skilnað. Það er mjög 

áhugavert og fræðandi og telja höfundar að það úrræði geti hjálpað mörgum foreldrum að 

skilja afleiðingar og einkenni barna eftir skilnað. Það virðist vera að flest sveitarfélög bjóði 

upp á frían aðgang á námskeið hjá SES og telja höfundar að það sé góður kostur að efnið sé 

frítt en einnig að það sé rafrænt og því mögulega aðgengilegra fyrir foreldra óháð efnahag og 

búsetu. Einnig telja höfundar að SES þurfi að vera sýnilegra þar sem höfundar ákváðu að 

spyrja þrjá kunningja sem eru fráskildir hvort þau hafa notast við tiltekið námskeið. Svör 

þeirra voru neitandi og höfðu þau ekki heyrt um námskeiðin hjá Samvinna eftir skilnað. Þar 

sem SES var tekið í notkun 2020 hérlendis virðast engar rannsóknir hafa verið gerðar hér á 

landi í tengslum við reynslu íslenskra foreldra á námskeiðum hjá SES. Þar af leiðandi gæti 

verið áhugavert að sjá hvort það verði komnar einhverjar rannsóknir þess efnis eftir nokkur 

ár. 

Svo virðist sem gott foreldrasamstarf sé mikilvægast fyrir börn og foreldra. Mikilvægt sé 

að foreldrar geri sitt besta til þess að leggja ágreining og deilur til hliðar og standa saman 

með það markmið að setja velferð, vellíðan og öryggi barnsins í forgang umfram sínar eigin 

tilfinningar. Barnið er það mikilvægasta sem við eigum og má það ekki gleymast þegar þessar 

aðstæður koma upp. Mikilvægt er að foreldrar séu meðvitaðir um líðan barnsins og reyni sitt 

besta í að gera skilnaðinn sem farsælastan fyrir barnið svo það hafi ekki áhrif á það seinna 

meir. 
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