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Útdráttur 

Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á neikvæð áhrif skilnaðar á börn. Börn fráskilinna 

foreldra eru líklegri til að eiga við sálrænan, félags-, hegðunar-, og námslegan vanda að 

stríða. Það er ekki endilega skilnaðurinn sjálfur sem hefur þessi neikvæðu áhrif heldur 

breytingarnar sem hann hefur í för með sér, deilur foreldra og skortur á 

foreldrasamvinnu. 

 Til að draga úr neikvæðum áhrifum skilnaðar þurfa foreldrar að vinna að 

málefnum barna sinna með hagsmuni þeirra að leiðarljósi og leggja eigin deilumál og 

tilfinningar til hliðar. Þannig geta þeir náð samvinnugrundvelli og unnið í sameiningu að 

málum barna sinna, deilt með sér forsjá og séð til að þau njóti reglulegrar umgengni 

við báða foreldra sína. Jafnframt þurfa foreldrar að sjá til að sem minnstar breytingar 

verði á aðstæðum barna eftir skilnað þegar kemur að flutningum, samverustundum 

með foreldrum og stofnun stjúpfjölskyldu.  

 Yfirvöld geta átt sinn þátt í því að draga úr neikvæðum áhrifum skilnaða á börn. 

Annars vegar með því að veita dómurum heimild til að dæma sameiginlega forsjá þótt 

annað foreldri sé því mótfallið. Hins vegar með því að skylda foreldra til að mæta í 

skilnaðarráðgjöf áður en hægt er að ganga frá lögskilnaði eða sambúðarslitum.  
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Formáli 

Þessi heimildaritgerð er lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands og  

fjallar um áhrif skilnaða foreldra á börn. Leiðsögn var fengin frá Valgerði 

Halldórsdóttur, félagsráðgjafa og stundakennara í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands og 

Hervöru Ölmu Árnadóttur, lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Kann ég 

þeim bestu þakkir fyrir. 
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Inngangur 

Mikil fjölgun hefur orðið á skilnuðum í nútíma samfélögum og upplifir fjöldi íslenskra 

barna lögskilnað eða sambúðarslit foreldra sinna árlega. Sum börn reyna jafnvel fleiri 

en einn skilnað foreldra sinna á uppvaxtarárum sínum. Skilnuðum fylgir talsvert álag 

fyrir alla fjölskyldumeðlimi sem þurfa að aðlaga sig að breyttum aðstæðum, 

endurskipuleggja líf sitt og jafna sig tilfinningalega. Skilnaður þýðir venjulega miklar 

breytingar í lífi barnanna; flutningar, breytingar á samvistum við foreldra og breytingar 

á efnahag heimilis, svo eitthvað sé nefnt. Þessar breytingar geta haft mikil áhrif á 

börnin, bæði til skamms tíma og til langtíma. 

 Rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara: Hver eru áhrif skilnaða á 

börn? Hvað er hægt að gera til að draga úr neikvæðum  áhrifum skilnaða? Byrjað 

verður á því að fjalla um tölulegar upplýsingar um skilnaði og svo verður farið í lagalegt 

umhverfi lögskilnaða og sambúðarslita; forsjá, umgengni og skilnaðarráðgjöf. Fjallað 

verður um skilnaðarferlið, bæði tilfinningalegar hliðar þess og formsatriði. Þá verður 

fjölskyldan skoðuð út frá kerfiskenningum og rýnt verður í það hvað gerist í kerfinu við 

skilnað annars vegar og við stofnun stjúpfjölskyldu hins vegar. Þá verða hin ýmsu áhrif 

skilnaðar á börn skoðuð út frá niðurstöðum rannsókna ásamt því að athuga hvaða áhrif 

deilur og samvinna foreldra hafa á aðlögun barna eftir skilnað. Að lokum er fjallað um 

leiðir til handa foreldrum og yfirvöldum til að draga úr mögulega neikvæðum áhrifum 

skilnaðar á börn. 
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1. Tölulegar upplýsingar um skilnaði 

Lögskilnuðum hefur farið fjölgandi en, líkt og sést á mynd 1, hafa þeir þó haldist 

nokkuð stöðugir síðastliðin 30 ár, með að meðaltali um 500 lögskilnaði á ári. Á 

myndinni sést einnig fjöldi hjónavígslna á ári hverju á tímabilinu 1971-2009. 

Meðaltalsfjöldi hjónavígsla á þessu tímabili er um 1.500 vígslur á ári hverju. Má því sjá 

á þessum tölum að um þriðja hverju hjónabandi lýkur með lögskilnaði hér á landi  

(Hagstofa Íslands, 2010). 

 

 

Mynd 1 Fjöldi hjónavígslna og lögskilnaða 1971-2009 (Hagstofa Íslands, 2010). 

 

Á mynd 2 eru upplýsingar um fjölda lögskilnaða og sambúðarslita frá 1994 til 2009. 

Meðalfjöldi lögskilnaða er um 500 á ári og sambúðarslit eru um 700 talsins á ári hverju. 

Er því heildarfjöldi lögskilnaða og sambúðarslita um 1.200 á ári (Hagstofa Íslands, 

2010). Eru þá ekki með talin sambandsslit para sem hvorki hafa verið í hjónabandi né 

skráðri sambúð. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1
9

7
1

1
9

7
4

1
9

7
7

1
9

8
0

1
9

8
3

1
9

8
6

1
9

8
9

1
9

9
2

1
9

9
5

1
9

9
8

2
0

0
1

2
0

0
4

2
0

0
7

Hjónavígslur

Lögskilnaðir



   

7 

 

 

Mynd 2 Fjöldi lögskilnaða og sambúðarslita 1994-2009 (Hagstofa Íslands, 2010). 

 

Mynd 3 sýnir heildarfjölda barna úr lögskilnuðum og sambúðarslitum á árunum 1994 til 

2009. Börn sem upplifa lögskilnað foreldra sinna eru að meðaltali um 530 á ári og börn 

úr sambúðarslitum eru um 720. Árlega eru því því um 1.250 börn sem upplifað 

sambúðarslit eða lögskilnað foreldra sinna (Hagstofa Íslands, 2010). Eru þá ekki talin 

með börn sem upplifa sambandsslit foreldra sem ekki hafa verið í skráðri sambúð eða 

hjónabandi eða börn sem fæðast foreldrum sem aldrei hafa verið í samband. 

 

 

Mynd 3 Fjöldi barna úr lögskilnuðum og sambúðarslitum 1994-2009 (Hagstofa Íslands, 2010). 

 

Talið er að um þriðjungur allra barna sem fædd eru á Vesturlöndum á níunda áratug 
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foreldri sínu. Stór hluti þeirra eignast stjúpforeldri og upplifir einhver hluti þeirra 

jafnvel fleiri en einn skilnað foreldra sinna (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

 Vegna breyttra viðhorfa sem og lagabreytinga hefur undanfarið orðið mikil 

aukning á því að foreldrar fari sameiginlega með forsjá barna sinna eftir skilnað og 

sambúðarslit, eins og sést á mynd 4. Árið 1994 fór tæplega 30% foreldra með 

sameiginlega forsjá en árið 2009 fóru rétt innan við 90% sameiginlega með forsjá barna 

sinna eftir skilnað. Þar af leiðandi fækkar þeim foreldrum sem fara einir með forsjána. 

Mæðrum sem fara einar með forsjá fækkar úr 68% í 9,5% á milli áranna 1994 og 2009 

og feðrum sem fara einir með forsjá fækkar að sama skapi úr 4,7% í 1,1% á sama 

tímabili (Hagstofa Íslands, 2010; Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og 

Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). 

 

 

Mynd 4 Forsjárhögun eftir skilnað foreldra (Hagstofa Íslands, 2010). 
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2. Lagalegt umhverfi skilnaða 

2.1. Forsjá 

Árið 2006 voru samþykkt á alþingi lög um breytingu á nokkrum lögum á sviði sifjaréttar 

nr. 69/2006 sem gerði það meðal annars að verkum að sameiginleg forsjá barna var 

gerð að meginreglu eftir lögskilnað eða slit skráðrar sambúðar. Fara því foreldrar 

sameiginlega með forsjá barna sinna eftir skilnað nema þeir semji sig sérstaklega 

undan henni. Foreldrar þurfa þó að ákveða hjá hvoru þeirra barnið muni eiga lögheimili 

og þar með fasta búsetu eftir skilnaðinn (Sýslumaðurinn, e.d; Þingskjal 181, 2002-

2003). 

 Foreldrar sem fara sameiginlega með forsjá barns bera sameiginlega ábyrgð á 

uppeldi þess og er grundvöllur sameiginlegrar forsjár samvinna og samkomulag 

foreldra. Foreldrar þurfa þó ekki að hafa samráð um alla þætti sem snerta líf barnsins, 

hversu smávægilegir sem þeir kunna að vera, heldur eiga þeir í sameiningu að taka 

allar meiriháttar ákvarðanir sem varða persónulega hagi barnsins. Sem dæmi um 

meiriháttar ákvarðanir má nefna búsetu barnsins, utanlandsferðir og fjármál. 

Hversdagslegar athafnir eins og svefntímar, fatakaup og íþróttaiðkun flokkast undir 

smávægileg atriði sem óþarfi er að hafa samráð um (Davíð Þór Björgvinsson, 1995; 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006; Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið, 2010; 

Sýslumaðurinn, e.d.).  

 Sameiginleg forsjá er talin efla tengsl milli foreldra og barns og er í flestum 

tilfellum talið barni fyrir bestu að það viðhaldi tengslum við báða foreldra sína í kjölfar 

skilnaðar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að feður eru yfirleitt ánægðari ef forsjáin er 

sameiginleg sem leiðir til þess að þeir eru í meira og betra sambandi við börnin sem 

síðan auka líkurnar á að börnunum líði betur og aðlagist betur breyttum aðstæðum 

eftir skilnað. Jafnframt er talið að sameiginleg forsjá hvetji foreldra til sameiginlegrar 

ábyrgðar á lífi og högum barnsins ásamt því að hvetja til meiri samvista barns við báða 

foreldra sína. Þetta er mikilvægt þar sem það er talið öllum börnum fyrir bestu að 

samskipti foreldra þeirra einkennist af góðri samvinnu og gagnkvæmum stuðningi. 

Foreldrar sem fara sameiginlega með forsjá barna sinna eiga að vinna sameiginlega að 

velferð barnanna jafnvel þótt þeir séu ekki búnir að gera upp önnur mál sín á milli. 

Skulu þeir því leggja eigin deilumál til hliðar og hafa velferð og hagsmuni barnanna að 
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leiðarljósi í málefnum sem snerta þau (Benedikt Jóhannsson, 2004; Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  

 Ef foreldrar geta ekki komið sér saman um tilhögun forsjár barns í kjölfar 

lögskilnaðar eða sambúðarslita hafa þeir kost á því að krefjast úrskurðar um það hjá 

hvoru þess forsjáin skal liggja. Fer þá forsjármálið fyrir dómstóla þar sem dómari sker 

úr um málið eftir því sem barni er fyrir bestu. Dómarar eru í öllum slíkum tilfellum 

knúnir til að dæma einungis öðru foreldrinu forsjána þó svo að bæði teljist jafn hæf 

sem foreldrar þar sem núgildandi barnalög heimila ekki önnur úrræði. Foreldrar geta 

þó með dómsátt ákveðið að forsjáin verði sameiginleg. Er Ísland eina landið af öllum 

norðurlöndunum sem ekki hefur veitt heimild til handa dómara að dæma sameiginlega 

forsjá gegn vilja annars foreldris (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

2.2. Umgengni 

Samkvæmt barnalögum nr. 76/2003 hefur barn rétt á að umgangast með 

reglubundnum hætti það foreldri sem það býr ekki hjá. Umgengnisforeldri á einnig rétt 

á samveru með börnum sínum. Báðum foreldrum ber skylda til að sjá til þess að þessi 

réttur barnanna sé virtur. Engar fastar reglur eru um högun umgengni en 

lágmarksumgengni telst að barn dveljist hjá umgengnisforeldri aðra hverja helgi og að 

eitthverju leyti um jól, áramót, páska og í sumarfríi. Foreldrar geta gert samning sín á 

milli um hvernig umgengni skuli háttað, svo framarlega sem umgengnin brjóti ekki í 

bága við hagsmuni og þarfir barnsins. Til að samningurinn teljist gildur verður hann að 

vera samþykktur af sýslumanni (Þingskjal 181, 2002-2003). 

 Ef foreldrar geta ekki komið sér saman um umgengni getur foreldri krafist 

úrskurðar sýslumanns. Jafnframt geta dómstólar dæmt um umgengni, að kröfu annars 

foreldris eða beggja, ef forsjármál er rekið fyrir dómi. Ákvörðun um umgengni skal 

byggja á því sem barninu er fyrir bestu. Sýslumaður getur úrskurðað að barn skuli ekki 

njóta umgengni við foreldri sitt ef hann telur sérstök atvik valda því að umgengni sé 

andstæð hag og þörfum barnsins. Það telst þó einungis í sérstökum tilvikum æskilegt 

að takmarka umgengni barns við foreldri sitt. Getur það átt við ef foreldrið er í mikilli 

áfengis- eða vímuefnanotkun, það á við alvarlega geðræna erfiðleika að stríða eða ef 

það hefur viðurkennt eða verið dæmt fyrir ofbeldi á barni sínu. Þó að einhver þessara 

atriða séu fyrir hendi þarf umgengni þó ekki að vera andstæð hagsmunum barnsins. Í 
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slíkum tilfellum getur sýslumaður úrskurðað að umgengni skuli fara fram undir eftirliti 

eða með aðstoð barnaverndarnefndar eða sérstaklega tilnefnds umsjónarmanns 

(Þingskjal 181, 2002-2003).  

 Til þess að lágmarka breytingar í lífi barns í kjölfar skilnaðar er mikilvægt að 

tryggja það að samvera barnsins og þess foreldris sem það býr ekki lengur með haldist 

stöðug. Umgengni er barninu mikilvæg því hún skapar og viðheldur tengslum við 

umgengnisforeldrið. Ef hagsmunir barnsins eru settir framar öllu við ákvörðun og 

framkvæmd umgengni mun hún hafa jákvæð áhrif á barnið og auðvelda aðlögun þess 

að breyttu lífi eftir skilnað foreldranna (Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið, 2010; 

Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

2.3. Skilnaðarráðgjöf 

Samkvæmt hjúskaparlögum nr. 31/1993 er skylt að leita um sættir með hjónum sem 

sækja um skilnað og eiga barn undir 18 ára aldri. Gildir þetta ekki ef þau krefjast bæði 

lögskilnaðar eftir að hafa verið skilin að borði og sæng í að minnsta kosti sex mánuði. 

Prestar og aðrir löggiltir forstöðumenn trúfélaga sjá um að leita sættir með hjónum og 

er tilgangur sáttatilrauna að kanna hvort grundvöllur sé fyrir því að hjónabandinu sé 

haldið áfram. Er tilgangurinn því ekki að greiða úr ágreiningsmálum þeirra er á milli, 

svo sem forsjár- eða umgengnisdeilum. Ef ágreiningur um forsjá ríkir milli hjóna sem 

sækja um skilnað að borði og sæng eða lögskilnað skal sýslumaður eða dómari reyna 

að koma á samkomulagi milli hjóna áður en skilnaður er veittur. Þó kemur ágreiningur 

um forsjá ekki í veg fyrir að skilnaður verði veittur að kröfu annars hjóna ef öðrum 

skilyrðum hjúskaparlaganna er fullnægt. Hvergi í hjúskaparlögunum er minnst á 

ágreining hjóna um umgengni barns og leiðir til að aðstoða foreldra við að leysa þess 

lags ágreining. Er talið að ákvæði um forsjárskipan og umgengnisrétt eigi betur heima í 

barnalögum en hjúskaparlögum (Þingskjal 369, 1992). 

 Í barnalögunum nr. 76/2003 kemur fram að sýslumanni beri skylda til að bjóða 

aðilum forsjár- og umgengnismála sérfræðiráðgjöf til að aðstoða þá við að finna lausn 

máls með tilliti til þess sem barni er fyrir bestu. Sérfræðingar í fjölskylduráðgjöf, oftast 

félagsráðgjafar eða sálfræðingar, sjá um ráðgjöfina. Sérfræðingarnir eru ráðnir af 

sýslumanni og er ráðgjöfin veitt við embætti hans. Sérfræðingarnir ákveða sjálfir hvort 

foreldrarnir eigi að mæta saman í viðtalið eða í sitthvoru lagi. Talið er að í flestum 



   

12 

 

tilfellum þjóni ráðgjöfin tilgangi sínum best ef foreldrarnir mæta saman í viðtal en það 

getur þó verið að í undantekningartilfellum sé heppilegra að þeir mæti hvor í sínu lagi. 

Sá sem veitir ráðgjöfina getur kosið að ræða við barnið ef hann telur það þjóna 

hagsmunum þess en þó einungis ef forsjárforeldrar eru því samþykkir (Sýslumaðurinn, 

e.d.; Þingskjal 377, 2001-2002).   

  



   

13 

 

3. Skilnaðarferlið 

Skilnaður getur verið áfall fyrir alla fjölskyldumeðlimi og er ekki hægt að tala um hann 

sem einn einstakan atburð heldur er hann langt ferli sem hefst löngu fyrir hinn 

formlega lögskilnað eða sambúðarslit. Skipta má skilnaðarferlinu niður í fjögur stig; 

skilnaðarhugleiðingar, ósk um skilnað, framkvæmd skilnaðar og endurskipulagning eftir 

skilnað (Ahrons, 1984; Benedikt Jóhannsson, 2004).  

 Á fyrsta stigi skilnaðarferlisins koma upp hugleiðingar um skilnað og oftar hjá 

öðrum aðilanum en báðum. Á þessum tímapunkti tengir einstaklingurinn sína 

persónulegu vanlíðan við samband sitt við maka sinn og telur hann að leiðin að betra 

lífi sé fólgin í skilnaði. Á þessu stigi fjarlægist einstaklingurinn maka sinn tilfinningalega 

og oft einkennast samskiptin á þessu stigi af togstreitu og ásökunum. Þó svo að pör 

komist á fyrsta stig skilnaðarferlisins er ekki þar með sagt að það leiði óhjákvæmilega 

til skilnaðar. Mörg pör komast á þetta stig og ákveða að leysa vandann sem komið 

hefur upp, hvort heldur sem er upp á eigin spýtur eða með aðstoð fagfólks (Ahrons, 

1984; Benedikt Jóhannsson, 2004). 

 Pör sem ekki ná að vinna úr vandamálum sínum ná oftar en ekki á næsta stig 

þar sem ósk um skilnað er sett fram. Þessari ósk fylgir oft tilfinningalegt álag, bæði fyrir 

þann sem hefur tekið þessa ákvörðun og þann sem óskar ekki sjálfur eftir skilnaði. Sá 

síðarnefndi verður oft fyrir áfalli og finnur til reiði, höfnunar, sorgar og depurðar. Bitnar 

þetta á samskiptum parsins. Mikilvægt er að þau flýti sér ekki um of á þessu stigi 

heldur taki sinn tíma til að undirbúa skilnaðinn, sérstaklega ef börn eru í spilinu, til að 

koma í veg fyrir aukna erfiðleika og tilfinningarót sem fylgir fljótfærnislegum 

aðgerðum, til dæmis ef annar aðilinn flytur út um leið og óskin um skilnað er sett fram 

(Benedikt Jóhannsson, 2004). 

 Ósk um skilnað getur orðið til þess að alvara vandamálsins sé dregin fram í 

dagsljósið og parið ákveði að leysa sín mál. Getur það því leitt til þess að sambandið 

batni. Þeir sem ná hinsvegar ekki að vinna úr sínum málum ná þriðja stigi 

skilnaðarferlisins en þar fer fram hinn formlegi skilnaður. Á þessu stigi flytur parið í 

sundur en mikilvægt er að undirbúa börnin vel áður en að því kemur þar sem 

skyndilegur og óvæntur aðskilnaður foreldranna getur orðið til þess að börnin finni 

fyrir mikilli óvissu, höfnunartilfinningu og reiði (Benedikt Jóhannsson, 2004). 
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 Við framkvæmd skilnaðarins þurfa foreldrar meðal annars að ganga frá högun 

forsjár og umgengni og skiptir miklu máli að makarnir geti rætt saman og skipulagt 

fyrirkomulag í sameiningu til að draga úr neikvæðum áhrifum skilnaðar á alla 

fjölskyldumeðlimi. Ef parinu gengur illa að vinna úr tilfinningum sínum verður 

framkvæmd skilnaðarins erfiðari fyrir alla hlutaðeigandi. Samskipti parsins einkennast 

þá oft af biturð og hefnd sem leiðir til deilna um börnin og eignir. Mikilvægt er fyrir pör 

að sækja skilnaðarráðgjöf ef þau geta ekki lagt deilur sínar til hliðar og unnið í 

sameiningu að framkvæmd skilnaðarins (Benedikt Jóhannsson, 2004).  

 Á fjórða stiginu fer fram endurskipulagning eftir skilnaðinn. Þar aðlaga 

fjölskyldumeðlimir sig að hinu nýja lífi og jafna sig tilfinningalega á skilnaðinum. Fyrsta 

árið er yfirleitt erfiðast en hægt og rólega ná fjölskyldumeðlimir jafnvægi. Samvinna 

foreldra eftir skilnað um málefni barnanna er að mestu leyti háð því að þau hafi náð að 

vinna úr tilfinningum sínum. Ef annar aðilinn eða báðir hafa ekki náð þessu stigi er 

hætta við að deilur og átök ríki milli foreldra, sem bitnar mest á börnunum. Skilnaði 

pars er í raun ekki að fullu lokið fyrr en báðir aðilar hafa náð fjórða stiginu og þannig 

unnið úr tilfinningum sínum og náð jafnvægi í samskiptunum í hinu sameiginlega 

foreldrahlutverki (Benedikt Jóhannsson, 2004).  
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4. Fjölskyldan og skilnaður  

Í þessum hluta verður fjölskyldan skoðuð út frá hugmyndum kerfiskenningarinnar, sem 

og breytingar á henni. Er hún ein af kenningum félagsráðgjafar og á hún meðal annars 

rætur sínar að rekja til líf- og stærðfræði. Kenningin fjallar um það hvernig margir 

hlutar mynda eina heild, eitt kerfi, og hvernig mörg undirkerfi mynda ný heildarkerfi 

sem skarast, vinna saman og hafa gagnvirk áhrif hvert á annað. Sem dæmi um þetta 

má nefna að líkamar okkar samanstanda af mörgum litlum kerfum líffæra og vefja sem 

hvert fyrir sig inniheldur kerfi af frumum. Jafnframt erum við sem manneskjur hluti af 

stærri kerfum svo sem löndum, samfélögum og fjölskyldum (Beckett og Taylor, 2010). 

4.1. Fjölskyldan sem kerfi 

Ef við lítum á upphaf hjónabands með kerfiskenninguna í huga þá er ekki eingöngu um 

sameiningu tveggja einstaklinga að ræða heldur felur hjónaband í sér aðlögun hinna 

tveggja heilu kerfa sem einstaklingarnir tilheyrðu áður. Þessi tvö kerfi skarast og mynda 

þannig þriðja kerfið. Ef makarnir eignast börn verða til ný undirkerfi innan 

fjölskyldukerfisins sem verður til þess að það stækkar (Beckett og Taylor, 2010; Carter 

og McGoldrick, 1989).  

 Félagsráðgjafar sem vinna við fjölskyldumeðferðir notast margir við 

kerfiskenninguna í starfi sínu til að taka á þeim fjölþættu vandamálum sem 

einstaklingar og fjölskyldur, sem leita til þeirra, eiga við að etja. Sú kenning hentar vel í 

því starfi þar sem hún gengur út á að ekki sé hægt að skilja og hjálpa einstaklingi nema í 

tengslum við hin mannlegu kerfi sem hann er hluti af og er fjölskyldan eitt þeirra kerfa. 

Þegar kerfiskenning er notuð til að leysa úr vandamálum fjölskyldna er sjónum beint að 

gagnvirkninni milli lífsferlis foreldranna og þroskaskeiðs barnanna, hvernig gjörðir og 

ákvarðanir í lífi foreldranna hafa áhrif á þroska og velferð barnanna (Ahrons, 1984; 

Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

 Kerfiskenningin gengur út á þá hugmynd að allar breytingar innan kerfis hafi 

áhrif á allt kerfið. Þannig snertir skilnaður maka ekki einungis þá heldur hefur hann 

áhrif á allt fjölskyldukerfið. Hverjar svo sem breytingarnar eru sem þarf að ganga í 

gegnum innan kerfisins þá er það ekki hlutverk einstaklingsins heldur heildarkerfisins 

að koma breytingunum á með góðum árangri. Jafnframt eru vandamál sem koma upp 
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innan kerfisins vandamál alls kerfisins. Þannig eru breytingar eða vandamál sem koma 

upp innan fjölskyldu ekki á ábyrgð eins einstaklings heldur alls fjölskyldukerfisins 

(Beckett og Taylor, 2010).  

4.2. Áhrif skilnaðar á kerfið 

Skilnaður felur iðulega í sér  sársauka, vonbrigði og missi. Hjónaband eða sambúð sem 

stofnað var til með jákvæðum tilfinningum og væntingum um gott líf hefur náð því stigi 

að annar aðilinn eða báðir eru sannfærðir um að sambandið gangi ekki sem skyldi og 

eina leiðin til að breyta því sé að skilja að skiptum. Þessi ákvörðun getur verið léttir en 

þó fylgir henni iðulega talsvert álag. Parið sem stendur í skilnaðinum, sem og allt 

fjölskyldukerfið, upplifir fjölda skyndilegra breytinga sem hefur áhrif á nær alla þætti í 

lífi allra fjölskyldumeðlima. Í flestum tilfellum tekur það fjölskylduna um 2 ár að 

aðlagast hinum breyttu aðstæðum eftir skilnað áður en stöðugleiki kemst aftur á líf 

hennar en þó tekur það sumar fjölskyldur mun lengri tíma að ná jafnvægi á ný 

(Benedikt Jóhannsson, 2004; Matthews, 1998).  

 Það eru viss verkefni sem meðlimir hjónabandsins og kerfið sem heild verða að 

ljúka til þess að geta aðlagst breyttum aðstæðum eftir skilnað og haldið áfram með líf 

sitt. Mikilvægt er að hvor maki fyrir sig öðlist tilfinningalegan skilnað. Við 

tilfinningalegan skilnað endurheimtir einstaklingurinn sjálfan sig úr sambandinu við 

fyrrverandi maka. Einstaklingarnir verða að endurheimta draumana, vonirnar, 

áætlanirnar og væntingarnar sem lagðar voru til makans og sambandsins. Þeir þurfa að 

syrgja það sem hefur tapast, takast á við reiðina og fyrirgefa makanum og sjálfum sér 

það sem aflaga fór í hjónabandinu eða sambúðinni ásamt því að horfa til baka og meta 

það sem vel var gert. Ef ekki er leyst nægilega vel úr hinum tilfinningalegu hliðum 

skilnaðar getur fjölskyldan verið tilfinningalega föst árum saman og jafnvel í fleiri 

kynslóðir (Beckett og Taylor, 2010; Carter og McGoldrick, 1989; Sigrún Júlíusdóttir, 

2001). 

 Hinir fráskildu aðilar geta ekki skorið algjörlega á samband sitt hvor við annan 

eftir skilnað því hið gamla hjónaband hættir ekki algjörlega að vera til sem kerfi, 

sérstaklega ef börn eru í spilinu. Þess í stað þarf að endurhanna sambandið með tilliti 

til hinnar nýju stöðu. Oft hefur hugtakið kjarnafjölskylda verið notað yfir par með börn. 

Við skilnað breytist fjölskyldukerfið, kjarninn klofnar í tvennt og við það myndast 
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svokölluð tvíkjarnafjölskylda. Með tvíkjarnafjölskyldu er átt við fjölskyldukerfi með 

tveimur heimilum. Misjafnt er hvort þessi tvö heimili eru jafn mikilvæg fyrir barninu 

eða ekki og veltur það á forsjárfyrirkomulagi og samskiptum barnsins við hvort foreldri 

fyrir sig (Ahrons, 1984; Beckett og Taylor, 2010; Carter og McGoldrick, 1989). 

 Foreldrar tilheyra að minnsta kosti tveimur undirkerfum innan 

fjölskyldukerfisins, annars vegar sem makar og hins vegar sem foreldrar. Mikilvægt er 

að halda þessum undirkerfum aðskildum og þá sérstaklega við skilnað, en það tekst því 

miður ekki oft. Þessi undirkerfi foreldranna virðast oft blandast saman og erfitt getur 

verið fyrir aðilana að greina þau í sundur. Þannig smitast neikvæðar tilfinningar milli 

maka yfir í foreldrahlutverkið og börnin lenda á milli í deilum foreldranna. Til þess að 

gæta þess að þetta gerist ekki verða foreldrar að setja fram skýrar reglur um hver 

hlutverk þeirra eru innan hins nýja fjölskyldukerfis, gagnvart börnunum og hvoru öðru. 

Á það sérstaklega við um forsjár- og umgengnisfyrirkomulag eftir skilnað (Ahrons, 

1984).  

4.3. Stofnun stjúpfjölskyldu  

Algengt er að fráskildir einstaklingar stofni til nýrrar sambúðar eftir skilnað. Í íslenskri 

rannsókn á reynslu og viðhorfum ungs fólks til fjölskyldumála sögðu þrír fjórðu hlutar 

þátttakenda foreldra sína hafa stofnað til nýrrar sambúðar eftir skilnað og af þeim 

höfðu fjórðungur stofnað til fleiri en einnar sambúðar og höfðu þau börn því upplifað 

fleiri en einn skilnað foreldris. Nýr maki foreldris átti börn frá fyrra sambandi í rétt yfir 

helmingi tilfella og hafði töluverður hluti þátttakenda eignast hálfsystkini eftir skilnað 

foreldra þar sem um 40% foreldra höfðu eignast börn með nýjum maka. Má því sjá á 

þessum niðurstöðum að fjölskyldukerfi barna taka oft mörgum breytingum eftir skilnað 

foreldra (Sigrún Júlíusdóttir, 2006; Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008).  

 Þegar stofnað er til stjúpfjölskyldu getur barnið litið á breytinguna öðrum 

augum en hið nýja par þar sem það hefur ekki endilega sömu jákvæðu tilfinningar 

gagnvart bæði sambandinu og hinum nýja maka líkt og foreldri þess gerir. Börn geta 

litið á komu stjúpforeldris inn í fjölskylduna sem aukinn missi og getur vaknað upp ótti 

hjá barninu um að foreldrið elski það ekki lengur þar sem það er ástfangið af nýjum 

maka. Upplifa börn því oft afbrýðisemi út í hinn nýja maka eða fara þau jafnvel í 

samkeppni við hann um ást foreldrisins (Benedikt Jóhannsson, 2004; Papernow, 2008). 
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 Eins og skilnaður foreldra reynir stofnun stjúpfjölskyldu verulega á 

aðlögunarhæfni barna. Við stofnun stjúpfjölskyldu ganga börn í gegnum fleiri 

breytingar á fjölskyldukerfinu við það að nýr fullorðinn einstaklingur kemur inn á 

heimilið og á hann jafnvel eigin börn sem barnið þarf að aðlagast. Þetta gjörbreytir 

lífinu í fjölskyldunni og eru þessar breytingar oft yfirþyrmandi og geta börn fundið fyrir 

reiði og depurð vegna þeirra. Ekki er óalgengt að börn sýni hinum nýja maka foreldris, 

og börnum hans, mótþróa í fyrstu (Benedikt Jóhannsson, 2004; Carter og McGoldrick, 

1989; Papernow, 2008). 

 Líkt og aðlögunartími nýs fjölskyldukerfis í kjölfar skilnaðar þá þarf ný 

stjúpfjölskylda að minnsta kosti tvö til þrjú ár til að aðlagast hinu breytta fjölskyldukerfi 

og þar með ná stöðugleika. Mikilvægt er að stofna ekki til nýrrar stjúpfjölskyldu fyrr en 

barnið og fjölskyldukerfið sem heild hefur aðlagast hinum breyttu aðstæðum eftir 

skilnaðinn. Ef hinir fyrrverandi makar hafa ekki gengið frá tilfinningalegum skilnaði 

getur það leitt til reiði og deilna milli foreldra og getur það haft alvarleg áhrif á aðlögun 

barnsins og hindrað sameiningu stjúpfjölskyldu í einhver ár á eftir eða jafnvel til 

frambúðar (Benedikt Jóhannsson, 2004; Carter og McGoldrick, 1989; Papernow, 2008).  

  



   

19 

 

5. Áhrif skilnaða á börn 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á neikvæð áhrif skilnaðar foreldra á börn. 

Misjafnt er þó hvernig börn bregðast við skilnaðinum og aðlagast breyttum aðstæðum. 

Ef miklar og alvarlegar deilur og jafnvel átök hafa ríkt milli foreldra á meðan á 

hjónabandi eða sambúð stóð getur skilnaður verið léttir fyrir barnið og haft jákvæð 

áhrif á líf þess. Algengara er þó að skilnaður foreldra hafi einhver neikvæð áhrif á 

börnin sem flest aðlagast þó að breyttum aðstæðum á einu til þremur árum. Ef 

aðstæður barna eru erfiðar eftir skilnaðinn geta þau átt við aðlögunarörðugleika að 

stríða sem verður til þess að þau kjást við ýmis vandamál í lengri tíma og jafnvel til 

frambúðar (Amato, 2000; Benedikt Jóhannsson, 2004; Portnoy, 2008).  

 Erlendar rannsóknir gefa til kynna að langflestum börnum vegni vel eftir skilnað 

foreldra, eða um 80%, en á sama tíma eiga um 20% barna fráskilinna foreldra í 

sálrænum og félagslegum erfiðleikum. Til samanburðar þá sýna rannsóknir að einungis 

10% barna sem búa hjá báðum lífforeldrum sínum eigi við talsverðan vanda að stríða. 

Vandamál af sálrænum og félagslegum toga eru því um tvisvar sinnum tíðari hjá 

börnum fráskilinna foreldra miðað við önnur börn (Benedikt Jóhannsson, 2004; 2007).  

 Hér verður farið yfir þær helstu breytingar sem verða í lífi barna í kjölfar 

skilnaðar foreldra og hvaða áhrif þessar breytingar geta haft á börn miðað við 

niðurstöður rannsókna, bæði innlendra og erlendra. Skoðað verður hvaða þættir það 

eru sem ýta undir áhrif skilnaðar á börn og hvaða þættir draga úr áhrifunum. 

5.1. Fjölskyldusamskipti 

Skilnaður leiðir óhjákvæmilega til breytingar á fjölskyldusamskiptum. Foreldrar 

barnsins búa ekki lengur undir sama þaki og við það rofna oft dagleg samskipti við 

annað foreldrið, sem í flestum tilfellum er faðirinn (Benedikt Jóhannsson, 2004; Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

 Í rannsókninni Ungmenni og ættartengsl, sem er íslensk rannsókn um reynslu 

og sýn skilnaðarungmenna, voru þátttakendur meðal annars spurðir um samskipti við 

foreldra eftir skilnað. Kom í ljós að um 92% svarenda töldu sig fá jafn mikinn eða meiri 

tíma eitt með lögheimilisforeldri eftir skilnaðinn en áður. Um 50% töldu sig fá minni 

tíma eitt með því foreldri sem það bjó ekki með miðað við samskipti fyrir skilnað og um 
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40% töldu samskiptin óbreytt. Einungis um 10% töldu sig fá meiri tíma eitt með 

umgengnisforeldri sínu en fyrir skilnaðinn. Um 28% svarenda sem áttu fráskilda 

foreldra sögðust tala við föður sinn augliti til auglitis einu sinni á dag eða oftar á meðan 

71% þeirra sem bjuggu hjá báðum foreldrum sögðust tala við föður sinn daglega. Um 

helmingur þátttakenda sem áttu fráskilda foreldra sagðist tala við föður sinn augliti til 

auglitis sjaldnar en einu sinni í viku og um 40% sögðust tala sjaldnar en vikulega við 

föður í síma (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008). 

 Í sömu rannsókn sögðust tæplega helmingur svarenda sem áttu fráskilda 

foreldra búa í 10-30 mínútna akstursfjarlægð frá umgengnisforeldri sínu og aðeins 20% 

þátttakenda bjó í göngufæri frá umgengnisforeldrinu. Rúmlega þriðjungur svarenda bjó 

í mikilli fjarlægð frá umgengnisforeldi sínu eftir skilnað, í öðrum landshluta eða öðru 

landi  (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008). 

 Niðurstöður rannsókna sýna að þegar miklar deilur ríkja milli foreldra í kringum 

og í kjölfar skilnaðar eru feður í minni samskiptum við börn sín miðað við aðra feður og 

hverfa þeir jafnvel alveg úr lífum barna sinna. Sérstaklega á þetta við um feður sem eru 

ósáttir við umgengnis- eða forsjárfyrirkomulag barna sinna. Ef barn missir alveg tengsl 

við föður eftir skilnað getur það fundið fyrir missi og jafnvel fundist það vera yfirgefið. 

Tengslarof við föður getur verið sárari lífsreynsla fyrir barnið en skilnaðurinn sjálfur og 

getur það haft skaðleg og langvarandi áhrif á barnið. Sterk og ástrík tengsl við föður 

geta ráðið úrslitum um það hvort barn nái að aðlagast breyttum aðstæðum eftir 

skilnað. Mikilvægt er því að foreldrar leggi deilur sínar til hliðar og vinni saman að 

málefnum barnsins og sjái til þess að samskipti þess við umgengnisforeldri sitt séu mikil 

og regluleg svo það nái að aðlagast aðstæðum eftir skilnað eins fljótt og auðið er 

(Benedikt Jóhannsson, 2004; Matthews, 1998; Portnoy, 2008). 

5.2. Efnahags- og húsnæðisbreytingar 

Skilnaður hefur oftast slæm áhrif á efnahag fólks og eru áhrifin oftar meiri hjá konum 

en körlum. Stærstur hluti barna býr hjá móður sinni eftir skilnað foreldra og búa því 

börn fráskilinna foreldra yfirleitt á heimili með lágar ráðstöfunartekjur. Samkvæmt 

ársskýrslu Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna eru fjölskyldur með einstæðri móður 

eða einstæðum föður með lægri ráðstöfunartekjur en fjölskyldur hjóna eða 

sambúðarfólks. Til þess að vega upp á móti lægri tekjum heimilisins auka einstæðir 
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foreldrar oftar en ekki við sig vinnu, sem leiðir til þess að samverustundir og eftirlit 

með barni minnkar (Portnoy, 2008; Ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna, 2009; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2008).  

 Um 81% ungmennanna í rannsókninni Ungmenni og ættartengsl svöruðu því að 

fjárhagur fjölskyldunnar hafi þrengst í miklum, talsverðum eða nokkrum mæli eftir 

skilnað foreldranna. Tæplega 7% svarenda fór að vinna með skóla eftir skilnað og um 

67% sögðu vinnu með skóla hafa aukist við skilnaðinn. Þá voru hlutfallslega fleiri 

þátttakendur sem upplifað höfðu skilnað foreldra sinna sem sögðust vera bæði í námi 

og vinnu miðað við svarendur sem ekki höfðu reynslu af skilnaði. Því virðast ungmenni 

sem reynslu hafa af skilnaði foreldra sinna vera líklegri til þess að fara snemma út á 

vinnumarkaðinn auk þess að vera líklegri til að vinna meira en ungmenni sem búa hjá 

báðum foreldrum sínum (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008).  

 Jafnframt sögðust ungmennin sem reynt höfðu skilnað foreldra sinna borga 

meira fyrir sig sjálf en aðrir svarendur, hvort sem það er fyrir fæði, húsnæði, fatnað, 

skemmtanir, tómstundir og samgöngur. Má leiða líkum að því að skýring þessa sé sú að 

við skilnað lækka ráðstöfunartekjur heimilisins sem gera það að verkum að börnin hafa 

minni möguleika á fjárhagslegri aðstoð frá foreldrum sínum en einnig til þess að mörg 

ungmenni verða sjálfstæðari eftir skilnað og taka fyrr ábyrgð á eigin lífi (Sigrún 

Júlíusdóttir o.fl., 2008).  

 Þegar pör skilja fylgja húsnæðisbreytingar óhjákvæmilega í kjölfarið. Annar 

makinn, eða báðir, flytja af fjölskylduheimilinu og í nýtt húsnæði. Því fylgir mikil röskun 

á aðstæðum fjölskyldunnar, sérstaklega ef barnið flytur í nýtt húsnæði í nýju hverfi, 

flytur frá skóla sínum og vinum og þarf að aðlagast nýju umhverfi og aðstæðum. Vegna 

lægri ráðstöfunartekna í kjölfar skilnaðar flytja einstæðir foreldrar oftar í minna 

húsnæði en áður og eru staðsetning og gæði húsnæðisins oft lakari en áður. Einnig eru 

húsnæðisaðstæður oft ótraustar hjá einstaklingum í þessum hópi og sjaldan eiga þeir 

húsnæðið sjálfir.  Þessar breytingar auka á óstöðugleikann sem fylgir skilnaði foreldra 

og gera það að verkum að erfiðara getur verið fyrir börn að aðlagast skilnaðinum og 

lengri tíma getur tekið að ná stöðugleika í lífi barnsins á ný (Portnoy, 2008; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2009; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  
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 Í rannsókninni Ungmenni og ættartengsl voru svarendur spurðir að því hvaða 

breytingar hefðu orðið á aðstæðum þeirra eftir skilnað foreldra þeirra og benda 

niðurstöður til þess að breytingarnar sem hafi átt sér stað hafi verið töluverðar. Hátt í 

helmingur svarenda flutti í nýtt húsnæði í kjölfar skilnaðar foreldra og var þá oftar en 

ekki um minna húsnæði að ræða. Einnig höfðu rúmlega 15% svarenda þurft að skipta 

um skóla við skilnaðinn (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008).  

5.3. Hlutverk barnsins við og eftir skilnað 

Börn, sem standa frammi fyrir skilnaði foreldra sinna, geta tekið upp á því að taka að 

sér hlutverk bjargvættar og þannig reynt að koma í veg fyrir skilnaðinn. Þessi börn geta 

tekið upp á því að hegða sér illa svo að foreldrarnir skammist í þeim frekar en að rífast 

sín á milli og þannig færa kastljósið frá deilum foreldranna yfir á eigin slæmu hegðun. 

Jafnframt geta þessi börn þróað með sér alvarlegan vanda til þess að fá foreldrana til 

að taka höndum saman og hugsa um það í stað þess að standa í deilum sín á milli 

(Benedikt Jóhannsson, 2004; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Kristjánsdóttir, 2000).  

 Eftir skilnað foreldra eru ekki lengur tveir fullorðnir einstaklingar til staðar til að 

sjá um heimilið. Vegna þessa getur barnið tekið upp á því að taka á sig meira 

ábyrgðarhlutverk en áður til að létta undir með því foreldri sem það býr hjá, til dæmis 

með því að taka meiri þátt í umönnun yngri systkina og heimilisstörfunum og jafnvel 

með því að fara út á vinnumarkaðinn eða auka við sig vinnu til að auka 

ráðstöfunartekjur heimilisins (Benedikt Jóhannsson, 2004; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna 

K. Kristjánsdóttir, 2000). 

 Tæplega 80% þeirra svarenda í rannsókninni Ungmenni og ættartengsl sem eiga 

fráskilda foreldra sögðu ábyrgð þeirra á heimilishaldi hafa aukist í kjölfar skilnaðar og 

örlítið færri sögðust ábyrgð sína gagnvart systkinum hafa aukist. Tæplega 7% svarenda 

fór að vinna með skóla eftir skilnað og um 67% sögðu vinnu með skóla hafa aukist við 

skilnaðinn. Þá voru hlutfallslega fleiri þátttakendur sem upplifað höfðu skilnað foreldra 

sinna sem sögðust vera bæði í námi og vinnu miðað við svarendur sem ekki höfðu 

reynslu af skilnaði. Því virðast ungmenni sem reynslu hafa af skilnaði foreldra sinna 

vera líklegri til þess að fara snemma út á vinnumarkaðinn auk þess að vera líklegri til að 

vinna meira en ungmenni sem búa hjá báðum foreldrum sínum (Sigrún Júlíusdóttir 

o.fl., 2008). 
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5.4. Sálræn og líkamleg líðan 

Skilnaðir hafa oft neikvæð áhrif á sálræna og líkamlega líðan bæði foreldra og barna. 

Börn fráskildra foreldra þjást oftar af þunglyndi og kvíða en önnur börn ásamt því að 

vera með lægra sjálfsálit. Má rekja þetta til versnandi lífskjara í kjölfar skilnaðar ásamt 

óstöðugleika í lífi barnanna vegna flutninga og annarra breytinga. Börn fráskilinna 

foreldra leita oftar en önnur börn til fagfólks vegna sálrænna erfiðleika. Einnig koma 

börn sem oftast er vísað til sálfræðinga í skólum úr þessum hópi. Mikið þunglyndi í 

uppvexti heldur oft áfram fram á fullorðinsár og hefur neikvæð áhrif á almenna 

andlega líðan  (Benedikt Jóhannsson, 2007; Portnoy, 2008). 

 Í íslenskri rannsókn á áhrifum skilnaðar á börn var meðal annars spurt um 

tilfinningalega líðan svarendanna. Spurt var um þunglyndi og reiði annars vegar og 

hamingju hins vegar og komu svarendur, sem áttu fráskilda foreldra, verr út í öllum 

tilvikum í samanburði við þátttakendur sem bjuggu hjá báðum foreldrum sínum 

(Álfgeir Logi Kristjánsson, 2007).  

 Í rannsókninni Ungmenni og ættartengsl voru þátttakendur meðal annars 

spurðir um tilfinningalega og líkamlega líðan og heilsu sína á skilnaðartímabilinu. Um 

þriðjungur ungmennanna töldu sig alltaf eða oft hafa verið sorgmædd, fundið fyrir 

viðkvæmni, reiði, depurð, skapsveiflum, vonbrigðum, átt erfitt með einbeitingu eða 

verið annars hugar. Varðandi líkamlega líðan þá sögðu um 15% ungmennanna að þeir 

hefðu alltaf eða oft átt erfitt með svefn, borðað of mikið, verið lystarlausir eða fundið 

fyrir magaverkjum eða höfuðverkjum á skilnaðartímabilinu. Þegar spurt var um líðan 

og heilsu síðastliðna sex mánuði sögðu um 26% ungmennanna sem áttu fráskilda 

foreldra alltaf eða oft hafa verið sorgmædd á tímabilinu en einungis 16% þeirra sem 

ekki áttu fráskilda foreldra sögðust alltaf eða oft hafa verið sorgmædd á síðastliðnum 

sex mánuðum. Einnig sögðust um 28% þeirra sem reynt höfðu skilnað foreldra sinna 

hafa fundið fyrir depurð síðastliðna sex mánuði en þeir svarendur sem ekki höfðu þá 

reynslu höfðu fundið fyrir depurð í um 18% tilfella. Af þessum rannsóknarniðurstöðum 

að dæma eiga börn fráskilinna foreldra sinna oftar við tilfinningaleg og heilsufarsleg 

vandamál að stríða í samanburði við önnur börn (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008).  
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5.5. Áhættuhegðun og námsárangur 

Rannsóknir sýna að börn fráskilinna foreldra eru líklegri til að sýna af sér andfélagslega 

hegðun og hegðunarraskanir og lenda oftar upp á kant við yfirvöld, sérstaklega ef 

skilnaður hefur átt sér stað eftir að barn hefur náð unglingsaldri. Börn fráskilinna 

foreldra eru tvisvar til þrisvar sinnum líklegri en jafningar sem búa hjá báðum 

foreldrum sínum til að sýna af sér afbrotahegðun. Jafnframt eru ungmenni sem búa 

ekki hjá báðum kynforeldrum líklegri til að drekka áfengi oftar og í stærri skömmtum 

en önnur ungmenni og eru einnig líklegri til að neyta vímuefna. Um 80% mála sem 

koma til kasta Barnaverndarstofu eru vegna barna sem búa ekki hjá báðum foreldrum 

sínum (Álfgeir Logi Kristjánsson, 2007; Barnaverndarstofa, 2010; Kristjansson, 

Sigfusdottir, Allegrante og Helgason, 2008; Portnoy, 2008; Sigrún Júlíusdóttir, 2009).   

 Þegar spurt var út í áhættuhegðun í íslenskri rannsókn á ungmennum sögðust 

um 19% svarenda sem upplifað höfðu skilnað foreldranna á síðustu 12 mánuðum 

reykja daglega, um 14% þeirra sem reynt höfðu skilnað fyrir meira en 12 mánuðum 

sögðust reykja daglega og 7% ungmenna sem ekki áttu fráskilda foreldra sögðust reykja 

daglega. Þeir einstaklingar sem höfðu orðið ölvaðir síðastliðnu 30 daga voru einnig 

fleiri í hóp þeirra sem reynslu höfðu af skilnaði foreldra (Álfgeir Logi Kristjánsson, 

2007).  

 Að eitthverju leyti má rekja ástæðu þessa til minnkandi samskipta og skort á 

eftirliti vegna aukningar á vinnustundum foreldra til að vega upp á móti lækkuðum 

ráðstöfunartekjum heimilisins eftir skilnað. Einnig hafa rannsóknir sýnt sterk tengsl 

milli áhættuhegðunar og deilu milli foreldra annars vegar og deilu milli foreldris og 

ungmennis hins vegar. Íslensk rannsókn á tengslum skilnaðar foreldra og reykinga og 

drykkju ungmenna gaf til kynna að samvera með foreldrum og eftirlit foreldra drægi 

verulega úr líkum á því að börn drykkju og reyktu (Kristjansson o.fl. 2008; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2009). 

 Rannsóknir sýna einnig fram á tengsl milli skilnaðar foreldra og lakari 

námsárangurs. Börnum fráskilinna foreldra gengur yfirleitt verr í námi en öðrum 

börnum, fá lægri einkunnir á prófum, hafa lægri metnað til menntunar, eru tvisvar til 

þrisvar sinnum líklegri til að hætta í skóla, starfa í lægri stöðum á fullorðinsárum en 

aðrir og hafa þar með lægri tekjur. Í íslenskri rannsókn þar sem meðal annars var spurt 
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um námsárangur ungmenna höfðu færri svarendur í hópi þeirra sem áttu fráskilda 

foreldra fengið um eða yfir 8 í einkunn miðað við ungmenni sem bjuggu hjá báðum 

foreldrum sínum. Auknar líkur eru þó á því að börnum fráskilinna foreldri gangi jafn vel 

og jafnvel betur en öðrum börnum í námi ef faðirinn hefur eftirlit með og aðstoðar við 

heimavinnu (Benedikt Jóhannsson, 2004; Álfgeir Logi Kristjánsson, 2007; Portnoy, 

2008.) 

5.6. Langtímaáhrif 

Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á það að börn fráskilinna foreldra eru í áhættuhóp fyrir 

margskonar vanda á fullorðinsárum. Jafnvel geta einstaklingar sem virðast hafa 

aðlagast skilnaðinum á fyrstum árum eftir skilnað sýnt fram á áhrif skilnaðarins þegar 

komið er á fullorðinsár. Þessi hópur er til að mynda líklegri til að eiga í vandræðum 

með að skapa náin sambönd á fullorðinsárum sem leiðir til aukinnar áhættu á 

hjúskaparvanda ásamt auknum líkum á að hjónaband þeirra endi með skilnaði. 

Ástæður þessa geta meðal annars verið þær að vegna samskiptavanda og skilnaðar 

foreldra eru einstaklingarnir varkárari þegar kemur að því að skuldbinda sig. Einnig 

getur einstaklingum sem upplifað hafa skilnað foreldra fundist skilnaður vera valkostur 

frekar en þeir sem ekki eiga fráskilda foreldra. Ef einstaklingurinn hefur alist upp við 

miklar deilur milli foreldra í æsku getur það orðið til þess að almenn hæfni hans til að 

mynda tengsl við aðra sé verri en annarra (Amato, 2000; Portnoy, 2008).   

 Fullorðnir einstaklingar sem reynt hafa skilnað foreldra sinna í æsku eru líklegri 

til þess að lifa við lægri efnahagsleg kjör en aðrir. Ástæða þessa er meðal annars talin 

vera sú að bág lífskjör og efnahagsleg vandamál fjölskyldunnar í kjölfar skilnaðar leiða 

oft til þess að ungmenni kjósi að fara út á vinnumarkað í stað þess að fara í nám sem 

svo getur leitt af sér lægri stöðu á vinnumarkaði en ella og þar af leiðandi lægri laun 

alla starfsævina (Amato, 2000). 

 Það er þroskandi fyrir börn að taka að sér ábyrgð sem hentar aldri þess og 

þroska. En ef ábyrgðin er of mikil getur það haft neikvæð áhrif á þroska þeirra, til 

dæmis ef þau taka mikinn þátt í heimilishaldi eða umönnun systkina eftir skilnað 

foreldra. Það getur orðið til þess að barninu tekst ekki að njóta sín sem barn, það 

fullorðnast fyrr en ella og fer að hafa áhyggjur af lífinu of snemma. Á fullorðinsárunum 

geta þessir einstaklingar orðið ofurábyrgir og með því skerðist geta þeirra til að hugsa 
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um eigin líðan og þarfir. Þeir hafa myndað sterk bönd við foreldrið sem það hefur 

aðstoðað mikið á uppeldisárunum og það getur reynst þeim erfitt að losa um þessi 

bönd. Það getur leitt til þess að einstaklingnum reynist erfitt að stofna til sambands við 

maka og stofna eigin fjölskyldu á fullorðinsárum (Benedikt Jóhannsson, 2004). 

5.7. Deilur foreldra 

Eins og áður hefur komið fram hafa fjölmargar rannsóknir sýnt fram á að börn 

fráskilinna foreldra eru líklegri til að glíma við tilfinningaleg vandamál, námsörðugleika, 

félagsleg vandamál og áfengis- og vímuefnavanda, svo eitthvað sé nefnt. Einnig sýna 

rannsóknir fram á að það er ekki skilnaðurinn sjálfur sem hefur þessi neikvæðu áhrif á 

börnin, heldur eru aðrir þættir þar að verki. Áhættuþættirnir eru margir en rannsóknir 

benda til þess að helsti áhrifavaldurinn við skilnað séu deilur foreldranna (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, 2007; Kristjansson o.fl., 2008; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. 

Sigurðardóttir, 2000; Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008). 

 Deilur milli foreldra sem standa í skilnaði snúast oft um högun forsjár og 

umgengni barna eftir skilnað og geta deilurnar gengið svo langt að foreldrarnir eru 

farnir að berjast um yfirráð yfir börnunum til þess að vinna stríðið sem ríkir þeirra á 

milli. Foreldrar sem standa í þessum átökum setja sínar eigin neikvæðu tilfinningar í 

garð hins fyrrverandi maka framar velferð og vellíðan barnanna. Bitnar þess konar 

hegðun á öllum aðilum og þá sérstaklega börnunum, en eru þessar deilur í raun þeim 

algjörlega óviðkomandi. Ef miklar deilur ríkja milli foreldra sem standa í skilnaði þá 

aukast líkurnar á því að börn þeirra þjáist af ýmsum sállíkamlegum einkunnum, 

aðlögun þeirra að nýju lífi eftir skilnað verður mun erfiðari og tímafrekari og meiri líkur 

eru á að þau muni kljást við margþætt vandamál vegna áhrifa deilnanna. Ef barnið 

upplifir sig sem hluta af deilum foreldra aukast líkurnar á því að það upplifi ringulreið, 

gremju, reiði og hollustuárekstra milli foreldra (Benedikt Jóhannsson, 2004; Matthews, 

1998; Papernow, 2008; Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

5.8. Foreldrasamvinna 

Það er mikilvægt fyrir börn að foreldrar geri sitt besta til þess að skilnaðurinn og tíminn 

eftir hann verði ekki erfiðari en þörf krefur. Þegar par ákveður að skilja verður það að 

gera sér grein fyrir því að það er að skilja sem makar en ekki sem foreldrar. Þrátt fyrir 
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skilnaðinn verða þau áfram foreldrar barna sinna og þurfa því að vinna áfram saman í 

því hlutverki. Til að góð samvinna geti átt sér stað milli fyrrverandi maka verða þeir að 

þróa með sér kurteis og virðingarfull samskipti. Til þess að ná því stigi þurfa báðir aðilar 

að hafa öðlast tilfinningalegan skilnað og náð jafnvægi í samskiptum sín á milli. Ef 

foreldrar geta unnið saman að málefnum barns, og sérstaklega ef móðirin er jákvæð 

gagnvart umgengni barns við föður, þá eru feður líklegri til að hafa góð samskipti við 

börnin en ella. Þau börn sem njóta reglulegrar umgengni við föður sinn aðlagast betur 

að lífinu eftir skilnaðinn en önnur börn og eiga þar af leiðandi við færri vandamál að 

stríða (Benedikt Jóhannsson, 2004; 2007; Papernow, 2008). 

 Í íslenskri rannsókn á viðhorfi foreldra til sameiginlegrar forsjár kom í ljós að 

foreldrar sem fóru sameiginlega með forsjá barna sinna höfðu meiri og hnökralausari 

samvinnu sín á milli en þegar forsjáin var einungis hjá öðru foreldranna. Samvinnan 

varð jákvæðari og jafnari og virtust börnin njóta góðs af betri foreldrasamvinnu. Þannig 

sýndi rannsóknin að góð samskipti milli foreldra eftir skilnað skiptir sköpum fyrir 

heilsufar og líðan allra fjölskyldumeðlima. Ef samskipti milli foreldra eru góð í kjölfar 

skilnaðar minnka stórlega líkurnar á því að hann hafi neikvæð áhrif á lífsgæði barnsins 

og veldur hann barninu því minni skaða (Sigrún Júlíusdóttir, 2009; Sigrún Júlíusdóttir og 

Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 
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6. Leiðir til að draga úr áhrifum skilnaða á börn 

Eins og fram hefur komið ofan getur skilnaður haft alvarlegar og neikvæðar afleiðingar 

í för með sér og sérstaklega þegar litið er til barnanna. Í þessum hluta ritgerðarinnar 

verða settar fram tillögur til foreldra annars vegar og yfirvalda hins vegar um leiðir til 

þess að draga úr áhrifum skilnaða á börn. 

6.1. Tillögur til foreldra 

Mikilvægt er að foreldrar sem standa frammi fyrir skilnaði geri sér grein fyrir 

mögulegum áhrifum skilnaðar síns á börn þeirra. Jafnframt þurfa þeir að gera sér grein 

fyrir hvaða þættir það eru sem ýtt geta undir neikvæð áhrif skilnaðarins og hvaða 

þættir auðvelda aðlögun barna að breytingum sem fylgja skilnaði. Það er mikið undir 

foreldrum komið hve vel börn þeirra ná að jafna sig á skilnaðinum og geta þeir dregið 

verulega úr neikvæðum áhrifum hans með því að hafa fyrst og fremst hagsmuni þeirra 

og velferð að leiðarljósi við þær breytingar og ákvarðanir sem fylgja skilnuðum (Álfgeir 

Logi Kristjánsson, 2007; Benedikt Jóhannsson, 2004).  

6.1.1. Foreldrasamvinna 

Börn sem ná að aðlagast breyttum aðstæðum og sigrast á þeim erfiðleikum sem fylgja 

skilnaði foreldra geta öðlast góðan félagslegan þroska sem gera þau hæfari til að takast 

á við ýmis verkefni og erfiðleika síðar á lífsleiðinni. En ef ósamkomulag og erjur milli 

foreldranna eru viðvarandi í kjölfar skilnaðar ásamt hjónafjandskap og niðurbroti í 

samskiptum aukast líkur á því að barnið nái ekki að aðlaga sig að breyttum aðstæðum 

sem skilnaðinum fylgja (Benedikt Jóhannsson, 2004; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. 

Sigurðardóttir, 2000). 

 Mikilvægt er að foreldrar haldi áfram að sinna hinu sameiginlega 

foreldrahlutverki eftir skilnað og vinni í sameiningu að málefnum barna sinna. Eins og 

fram hefur komið er forsenda þess að foreldrar nái samvinnugrundvelli sú að þeir hafi 

náð að ljúka tilfinningalegum skilnaði svo að samskipti þeirra einkennist ekki af 

óútkljáðum neikvæðum tilfinningum sem bitna mest á börnum þeirra. 

Foreldrasamvinna eftir skilnað er sá þáttur sem einna helst aðstoðar börn við að 

aðlagast þeim breytingum sem skilnaðurinn hefur í för með sér (Benedikt Jóhannsson, 

2004; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 
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6.1.2. Sameiginleg forsjá 

Deilur foreldra snúast oft um högun forsjár og umgengni eftir skilnað. Eins og fram 

hefur komið eru umgengnisforeldrar í um 90% tilfella feður. Ef þeir eru ósáttir við 

forsjár- eða umgengnisfyrirkomulag eru meiri líkur á því að þeir minnki samskipti við 

börn sín og dragi sig jafnvel alveg úr lífum barna sinna eftir skilnað. Hefur slíkt 

tengslarof mjög alvarleg og neikvæð áhrif á líðan barna. Feður eru yfirleitt ánægðari ef 

forsjáin er sameiginleg og leiðir það til þess að þeir eru í meiri og betri samskiptum við 

börn sín en ella. Jafnframt líður börnum yfirleitt betur og eru betur aðlöguð ef 

foreldrar fara sameiginlega með forsjána. Skulu foreldrar því leitast við að fara 

sameiginlega með forsjá barna sinna eftir skilnað (Benedikt Jóhannsson, 2004; 

Hagstofa Íslands, 2010; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

6.1.3. Regluleg umgengni 

Börnum sem eiga í reglulegri umgengni við föður sinn eftir skilnað vegnar að jafnaði 

betur en þeim sem ekki eru í samskiptum við föður sinn. Umgengni hefur jákvæð áhrif 

á aðlögun barnsins eftir skilnaðinn, vellíðan þess, hegðun, sjálfsmynd og námsárangur. 

Þá skiptir gæði umgengninnar meira máli en tíðni og lengd skipta. Skulu foreldrar því í 

sameiningu  viðhalda tengslum barna sinna við báða foreldra eftir skilnað og þannig 

tryggja að þau njóti reglulegrar umgengni við umgengnisforeldri sitt (Benedikt 

Jóhannsson, 2004; Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

6.1.4. Lágmörkun breytinga 

Skilnaðir fela óhjákvæmilega í sér breytingar fyrir alla fjölskyldumeðlimi þar sem annað 

foreldið flyst út af heimili fjölskyldunnar og breytast við það dagleg tengsl þess við 

barnið. Foreldrar skulu leitast við að halda breytingum í lágmarki eftir skilnað til að 

tryggja stöðugleika í lífi barnanna í eins miklu mæli og hægt er. Best er að börnin búi 

áfram á fjölskylduheimilinu eftir skilnað en ef flutningar eru óhjákvæmilegir skal leitast 

við að halda sér innan sama hverfis svo að börnin þurfi ekki að skipta um skóla og 

jafnvel mynda ný vinatengsl. Jafnframt skulu foreldrar, sem fara út af 

fjölskylduheimilinu, reyna að flytja ekki langt frá börnunum til að gera umgengnina 

auðveldari (Benedikt Jóhannsson, 2004; Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008).  
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6.1.5. Stofnun stjúpfjölskyldu 

Að lokum skulu foreldrar hafa það í huga að það tekur fjölskyldur upp undir þrjú ár að 

aðlagast breyttu lífi eftir skilnað, og í sumum tilfellum lengur. Til þess að auka ekki á 

álag fjölskyldunnar, og þá sérstaklega barnanna, skulu foreldrar bíða með að stofna til 

stjúpfjölskyldu þar til fjölskyldumeðlimir hafa náð að aðlagast skilnaðinum. Ef stofnað 

er til stjúpfjölskyldu áður en aðlögun hefur átt sér stað eykst vanlíðanin sem börnin 

fundu fyrir vegna skilnaðarins og getur það það haft frekari neikvæðar afleiðingar í för 

með sér og geta börnin þurft að kjást við fleiri vandamál vegna þessa (Benedikt 

Jóhannsson, 2004; Papernow, 2008). 

 Ef að því kemur að foreldri hyggst stofna til sambands með nýjum maka er 

mikilvægt að undirbúa börnin vel. Það getur verið erfitt fyrir börn að sætta sig við nýjan 

maka foreldrisins og þá sérstaklega ef hann kemur með eigin börn inn í 

stjúpfjölskylduna. Börn þurfa góðan tíma til að kynnast hinum nýja maka og börnum 

hans áður en formlega er stofnað til stjúpfjölskyldu til þess að aðlögun barns gangi 

greiðlega fyrir sig (Benedikt Jóhannsson, 2004; Papernow, 2008).  

6.2. Tillögur til yfirvalda 

Yfirvöldum er mikilvægt að gera sér grein fyrir sínum þætti í velferð barna fráskilinna 

foreldra. Geta yfirvöld gripið til ýmissa aðgerða til úrbóta til að auðvelda foreldrum 

sem standa í skilnaði og börnum þeirra að ganga í gegnum skilnaðarferlið og aðlagast 

nýju lífi eftir skilnað. Hér verða tvær tillögur nefndar. Annars vegar lögbundin heimild 

til handa dómurum að dæma sameiginlega forsjá gegn vilja annars foreldris og hins 

vegar lögbundin skylda foreldra sem standa í skilnaði til að sækja skilnaðarráðgjöf. 

6.2.1. Lögbundin heimild til að dæma sameiginlega forsjá 

Eins og fram hefur komið þá hafa íslenskir dómstólar ekki heimild til að dæma 

sameiginlega forsjá þvert á vilja annars foreldris eða beggja og eru dómarar því 

þvingaðir til að dæma öðru foreldrinu forsjána þegar forsjármál kemur inn á þeirra 

borð. Eins og staðan er í dag er Ísland eina landið af öllum Norðurlöndunum sem ekki 

hefur veitt dómstólum sínum þessa heimild. Samkvæmt núgildandi íslenskum 

barnalögum er samkomulag talið forsenda sameiginlegrar forsjár. Ef foreldrar komast 

ekki að samkomulagi um forsjá sín á milli eða með aðstoð sýslumanns, ráðgjafa eða 
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dómara er talið sem svo að ágreiningurinn milli foreldranna sé svo djúpstæður að 

sameiginleg forsjá úrskurðuð af dómara myndi almennt valda togstreitu og erfiðleikum 

fyrir barnið (Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið, 2010; Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

 Árið 2005 var nefnd sett á laggirnar í Svíþjóð til að skoða frumvarp til breytingar 

á sænsku barnalögunum frá árinu 1998. Eitt af hlutverkum nefndarinnar var að athuga 

hvort heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá hafi reynst vel og  leggja sitt mat 

á það hvort hún ætti að haldast áfram í lögunum. Samkvæmt niðurstöðum 

nefndarinnar er sameiginleg forsjá í langflestum tilfellum það sem hentar best 

hagsmunum barns og þörfum. Lagði því nefndin áherslu á að möguleiki dómara til að 

dæma sameiginlega forsjá, þvert á vilja annars foreldris, ætti að fyrirfinnast áfram í 

lögunum. Takmarkið ætti að vera að foreldrar fari sameiginlega með forsjá barns í 

öllum þeim tilfellum sem það væri best fyrir barnið. Ástæða þess að annað foreldranna 

setji sig upp á móti þessu fyrirkomulagi er oft tilfallandi deilumál sem ættu ekki að 

skipta máli þegar til framtíðar er litið í samanburði við þá ríku hagsmuni barnsins af því 

að báðir foreldrar þess annist það og taki ábyrgð á því (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009; Lagutskottet, 2005).  

 Í lok árs 2007 skipaði þáverandi félagsmálaráðherra Íslands nefnd til að fjalla 

um stöðu einstæðra og forsjárlausra foreldra og réttarstöðu barna þeirra og var þetta 

gert í samræmi við þingsályktun um aðgerðaráætlun til fjögurra ára til að styrkja stöðu 

barna og ungmenna. Nefndin, svokölluð barnanefnd, gaf frá sér skýrslu um stöðu barna 

í mismunandi fjölskyldugerðum í apríl 2009. Í skýrslunni fjallar nefndin meðal annars 

um heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá og komst nefndin að þeirri 

niðurstöðu að margt mælti með því fyrirkomulagi, sérstaklega þegar litið er til þess að 

öll hin Norðurlöndin hafa lögfest slíka heimild til dómara. Í skýrslunni er tekið fram að 

„starfshópurinn [telji] mikilvægt að barn eigi rétt á að báðir foreldrar þess annist um 

það og taki ábyrgð á því. Að dæma sameiginlega forsjá gegn vilja annars foreldris er 

jákvætt ef það er fallið til þess að tryggja þennan rétt barnsins“ (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009, bls. 23). 

 Í drögum að frumvarpi til breytingar á barnalögum sem kynnt voru á vef 

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytisins 12. janúar 2010 eru meðal annars lagðar til 
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breytingar á núgildandi barnalögum þess efnis að veita dómara heimild til að dæma 

sameiginlega forsjá að kröfu annars foreldris. Kemur þar fram að sérstaklega þurfi að 

líta til þess hvort deilumál foreldra eða skortur á samvinnu þeirra á milli muni hafa 

neikvæð áhrif á uppeldisskilyrði barns. Í sænsku barnalögunum er tekið fram að 

sérstaklega verði að skoða hvert mál fyrir sig til að komast að því hvað sé barninu fyrir 

bestu þar sem gætt hafi á því að sameiginleg forsjá hafi verið dæmd í tiltölulega 

mörgum tilfellum með þeim rökum að erfiðleikar í samstarfi foreldra geti ekki talist það 

alvarlegir að þeir eigi að koma í veg fyrir sameiginlega forsjá. Það hefur leitt til þess að í 

vissum tilfellum hafi sameiginleg forsjá verið dæmd þegar það hefur í raun verið 

andstætt hagsmunum barnsins. Skoða verður því hvert tilfelli fyrir sig og dæma út frá 

gefnum forsendum hvort sameiginleg forsjá gegn vilja annars foreldris sé í raun 

barninu fyrir bestu (Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið, 2010; Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009; Lagutskottet, 2005).  

6.2.2. Lögbundin skylda til að sækja skilnaðarráðgjöf 

Samkvæmt barnalögunum ber sýslumönnum skylda til að að bjóða sérfræðiráðgjöf til 

foreldra sem eiga aðild að forsjár- eða umgengnismáli. Foreldrar geta svo valið hvort 

þeir þiggi ráðgjöfina eða ekki. Þórhildur Líndal, fyrrverandi umboðsmaður barna, 

skrifaði eftirfarandi í umsögn sinni um ráðgjöf í umgengnis- og forsjármálum: 

Þá er það skoðun mín að að nauðsynlegt sé að skylda hjón eða sambúðarfólk, með börn yngri 

en 18 ára á framfæri sínu, til að leita sérfræðiráðgjafar áður en til skilnaðar eða sambúðarslita 

getur komið, a.m.k. í eitt skipti. [...] Markmið ráðgjafar hlýtur að vera að fræða foreldra um 

réttaráhrif skilnaðar, sem og að greiða úr brýnum vandamálum er upp koma í tengslum við 

skilnað eða sambúðarslit, svo sem varðandi umgengni. Fyrirbyggjandi starf sem þetta ætti að 

koma í veg fyrir þann skaða sem illskeyttar deilur vegna skilnaðar foreldra valda börnum. Til 

mikils er því að vinna (Þórhildur Líndal, 2001).  

 Þessi háttur er hafður á í Noregi en samvæmt hjúskapar- og barnalögunum þar í 

landi eru makar með börn undir 16 ára aldri skyldugir til að sækja sáttamiðlun áður en 

þeir geta sótt um skilnað að borði og sæng, lögskilnað eða sambúðarslit. Jafnframt 

segja norsku barnalögin að sáttamiðlun verði að hafa átt sér stað áður en hægt er að 

höfða forsjár- eða umgengnismál fyrir dómstólum. Tilgangur sáttamiðlunar er að koma 

á samkomulagi milli foreldra um forsjá barns, umgengni og lögheimili þess. 
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Sáttamiðlari aðstoðar foreldra við að gera skriflegan samning um málefni barnsins og 

við gerð hans skal tillit tekið til þess sem barninu er fyrir bestu. Þó svo að foreldrar fái 

aðstoð sáttamiðlara eru það eingöngu þeir sem ákveða hvernig málum barnsins skuli 

háttað. Þeir vita hvaða lausnir munu ganga upp og eru þeir ábyrgir fyrir samningnum 

sem þeir búa til. Samningurinn verður að vera samþykktur af sýslumanni til þess að 

hann geti legið til grundvallar þvingunaraðgerðum (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2008). 

 Þegar foreldrar hafa lokið einum sáttamiðlunartíma fá þeir vottorð sem þeir 

þurfa að framvísa þegar sækja á um skilnað eða sambúðarslit eða ef reka á forsjár- eða 

umgengnismál fyrir dómstólum. Eftir fyrsta tímann er öllum boðnir þrír tímar til 

viðbótar. Ef foreldrar hafa ekki náð samkomulagi eftir fjóra sáttamiðlunartíma getur 

sáttamiðlarinn veitt þeim þrjá tíma til viðbótar ef hann telur það verða til þess að 

samkomulag náist milli þeirra (Barne- og likestillingsdepartementet, 2008). 

 Félagsráðgjafinn Auður Sigurðardóttir (2007) vann að rannsókn um 

skilnaðarfræðslu í samvinnu við sýslumannsembættið í Reykjavík og vill hún meina að 

þörf sé á að halda fræðslu fyrir foreldra sem sótt hafa um skilnað og eiga börn undir 18 

ára aldri. Markmið fræðslunnar væri að fræða foreldra sem huga að skilnaði um þætti 

sem mikilvægir eru í sambandi við börnin þegar við kemur skilnaði. Eitt af því sem 

foreldrar væru fræddir um eru  áhrif skilnaða á börn eftir aldri þeirra og hvernig best er 

að undirbúa þau undir hann. Jafnframt væri foreldrum gerð grein fyrir því hve 

mikilvægt er að þeir nái samvinnugrundvelli sín á milli  til að börnin verði fyrir sem 

minnst neikvæðum áhrifum af skilnaðinum. Einnig væru foreldrar fræddir um nauðsyn 

þess að fjölskyldumeðlimir fái góðan tíma til að aðlagast nýju lífi eftir skilnað. 

Markmiðið með fræðslu sem þessari væri að efla foreldra til samvinnu þegar við kemur 

málefnum barna þeirra. Kom fram í rannsókninni nauðsyn þess að skylda fólk til að 

sækja um fræðslu þar sem farið er í hinar tilfinningalegu hliðar skilnaðar en ekki bara í 

þær hagnýtu líkt og gert er hjá sýslumannsembættunum. 

 Mjög mikilvægt er að stuðla að aukinni sáttamiðlun og ráðgjöf til að hjálpa 

foreldrum við tilfinningalega úrvinnslu eftir skilnað til að hindra deilur, stuðla að 

samvinnu foreldranna og þannig hlúa að velferð barnanna.  Sýnt hefur verið fram á að 

skilnaðarráðgjöf getur skilað góðum árangri. Ef foreldrar eru í miklum deilum um 
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börnin við skilnaðinn geta um 80% þeirra komist að samkomulagi ef þau fara í 

markvissa skilnaðarráðgjöf hjá sérfræðingi. Það hefur sýnt sig að foreldrar fylgja frekar 

samningi sem þau gera sjálf en úrskurði yfirvalda eða dómstóla og ætti því að leitast 

eftir að aðstoða foreldra að komast að sameiginlegri niðurstöðu í málum barnanna 

(Benedikt Jóhannsson, 2004; Sigríður Júlíusdóttir, 2001; Sigríður Júlíusdóttir og Nanna 

K. Sigurðardóttir, 2000).  

  



   

35 

 

7. Samantekt og umræða 

Í upphafi ritgerðarinnar voru settar fram tvær spurningar sem leitast átti við að svara, 

annars vegar Hver eru áhrif skilnaðar á börn? og hins vegar Hvað er hægt að gera til að 

draga úr áhrifum skilnaða? 

  Áhrif skilnaða á börn geta verið ansi margþætt og flest eru þau neikvæð. Þó svo 

að skilnaður foreldra geti verið léttir fyrir börn þá finna flest þeirra fyrir einhverjum 

neikvæðum áhrifum, annaðhvort tímabundið eða til lengri tíma. Börnum fráskilinna 

foreldra líður að jafnaði verr en öðrum börnum, bæði líkamlega og andlega, þeim 

gengur verr í námi, hætta fyrr í skóla, eru líklegri til að reykja og drekka á unglingsárum 

ásamt því að neyta frekar vímuefna en önnur börn. Þeim gengur verr en öðrum að 

stofna til bæði vina- og ástarsambanda, eru líklegri til þess að skilja sjálf á 

fullorðinsárum, vinna oftar í lægri stöðum en aðrir og eru með lægri tekjur.  

 Ástæður þessa neikvæðu áhrifa má einna helst tengja deilum foreldra, óloknum 

tilfinningalegum skilnaði þeirra, skorti á foreldrasamvinnu, stopulli umgengni við 

umgengnisforeldra og tengslarofi við foreldri. Hvert og eitt þessara atriða má rekja til 

þess að foreldrar setji eigin tilfinningar og deilumál framar hagsmunum barnsins.  

 Til þess að draga úr neikvæðum áhrifum skilnaða á börn þurfa foreldrar fyrst og 

fremst að hafa velferð og hagsmuni barnsins að leiðarljósi og taka ákvarðanir um mál 

þess eftir því sem barninu er fyrir bestu.  Miðað við allt það sem fram hefur komið í 

ritgerð þessari ætti það að vera ljóst að mikilvægt er fyrir foreldra að láta ekki þær 

neikvæðu tilfinningar sem fylgja skilnaði bitna á börnum sínum heldur skulu þeir leggja 

eigin ágreining og deilumál til hliðar og ná einhverjum samvinnugrundvelli til þess að 

geta unnið að málum barna sinna með hagsmuni þeirra og velferð að leiðarljósi. 

Dregur það einna mest úr neikvæðum áhrifum skilnaða á börn og aðstoðar við aðlögun 

eftir skilnað ef foreldrar ná að ljúka tilfinningalegum skilnaði, vinna í sameiningu að 

málefnum barnanna, fara sameiginlega með forsjá barna sinna og sjá báðir til þess að 

umgengni barns við það foreldri sem það á ekki lögheimili hjá sé mikil og regluleg. 

Jafnframt þurfa foreldrar að gæta þess að stofna ekki til stjúpfjölskyldu fyrr en allir 

fjölskyldumeðlimir hafa aðlagast að skilnaðinum. 
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 Yfirvöld geta átt sinn þátt í að aðstoða foreldra og börn að draga úr neikvæðum 

áhrifum skilnaðar. Annars vegar með því að heimila dómurum að dæma sameiginlega 

forsjá og hins vegar með því að skylda foreldra sem standa í skilnaði í skilnaðarráðgjöf. 

 Með tilliti til þeirrar reynslu sem hefur fengist á hinum Norðurlöndunum á 

heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá ættu að vera forsendur fyrir því að 

taka upp samskonar heimild hérlendis. Í dag er hægt að stefna foreldri fyrir forsjá barns 

án nokkurrar haldbærrar ástæðu og verður dómari að dæma öðru hvoru foreldranna 

forsjána. Þannig eru hendur hans bundnar þó svo að hann telji það þjóna hagsmunum 

barns best að foreldrar þess fari sameiginlega með forsjána. 

 Feður eru alla jafna ánægðari ef forsjá barna þeirra er sameiginleg. Það hefur 

sýnt sig að feður sem eru ánægðir með högun forsjár barna sinna eru líklegri til að vera 

í meiri og betri samskiptum við börn sín og leiðir það til betri aðlögunar barns að 

skilnaðinum. Ættu yfirvöld því ekki að koma í veg fyrir að forsjármál sem lenda inni á 

þeirra borði vegna tilfallandi deilumála foreldra geti hlotið farsælan endi sem að 

endingu hentar barninu best.  

 Ekki er forsenda fyrir því að dæma sameiginlega forsjá í öllum málum en 

dómarar ættu þó að hafa þessa heimild til þess að geta úrskurðað á þá leið í þeim 

málum þar sem það bersýnilega þjónar hagsmunum barns best, þrátt fyrir að annað 

foreldrið sé því andvígt. Þannig er hægt að sporna gegn því að foreldrar setji sín 

deilumál fram yfir hagsmuni barnsins eingöngu til þess að „vinna“ skilnaðinn. Annars 

gætu dómarar þurft að dæma þvert á það sem þeir telja barninu fyrir bestu, eingöngu 

vegna ákvæða í lögum. 

 Mælt hefur verið með því að yfirvöld lögfesti skyldu foreldra til að sækja að 

minnsta kosti einn tíma í skilnaðarráðgjöf til þess að draga úr þeim tilfellum þar sem 

börn þróa með sér margþætt vandamál vegna deilna foreldra. Við skilnaðarráðgjöfina 

væri upplagt að notast við kerfiskenninguna þar sem áhersla væri lögð á þau áhrif sem 

meðlimir fjölskyldukerfisins hafa á hvert annað og gagnvirknina á milli annars vegar 

athafna og ákvarðana foreldra og hins vegar velferð og þroska barnanna. Í ráðgjöfinni 

væru foreldrar fræddir um möguleg áhrif skilnaðar þeirra á börnin og hvernig deilur 

annars vegar og foreldrasamvinna hins vegar hefur áhrif á aðlögun barnsins að 

breytingum sem skilnaðurinn hefur í för með sér. Foreldrar væru fræddir um nauðsyn 
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þess að vinna úr eigin tilfinningum og að láta þær ekki bitna á börnum sínum. Þar sem 

deilur foreldra sem standa í skilnaði tengjast oft forsjár- og umgengnisfyrirkomulagi 

væri leitast við að gera foreldrum grein fyrir mikilvægi foreldrasamvinnu í málefnum 

barnsins og fá foreldra til þess að komast að samkomulagi um högun forsjár og 

umgengni.   

 Í dag er skilnaðarráðgjöf valfrjáls og mætti segja sem svo að þeir sem ákveða að 

sækja sér hana séu með þeirri ákvörðun þá þegar búnir að taka skref í átt að bættri 

samvinnu. Þeir sem eru í hvað mestri þörf fyrir ráðgjöf og fræðslu eftir skilnað sækja 

sér hana þó ekki vegna óleystra neikvæðra tilfinninga og mikilla deilna og átaka. Ef 

mæting í skilnaðarráðgjöf væri lögbundin væri hægt að ná til þeirra aðila sem eru í 

mestri þörf fyrir ráðgjöfina en sækja sér hana ekki sjálfir. Væri því vonandi hægt að 

opna augu einhverra foreldra fyrir mikilvægi samstarfs þegar börnin eru annars vegar. 
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Lokaorð 

Miklu máli skiptir að foreldrar og yfirvöld séu meðvitaðir um hin mögulega skaðlegu 

áhrif skilnaðar á börn og geri allt sem í sínu valdi stendur til að lágmarka áhrifin til að 

sporna gegn því að þau þrói með sér ýmis vandkvæði sem áhrif hafa á flesta þætti í 

þeirra lífi.  

 Þegar litið er til aðlögunar og vellíðunar barna eftir skilnað þá virðist 

tilfinningaleg úrvinnsla foreldra og samvinna þeirra á milli skipta mestu máli. Skulu 

foreldrar því ávallt hafa hagsmuni barnsins að leiðarljósi og taka ákvarðanir í 

sameiningu út frá því sem barninu er fyrir bestu. Til þess að aðstoða foreldra til að ná 

samvinnugrundvelli er nauðsynlegt að allir sæki skilnaðarráðgjöf þar sem þeir eru 

fræddir um það hvernig þeir geta sett þarfir barna sinna í forgang.  

 Líkt og það er ekki eingöngu á ábyrgð einstaklings sem er meðlimur í 

fjölskyldukerfi að takast á við breytingar og vandamál innan þess, þá ætti það ekki 

alfarið að vera á ábyrgð hvers og eins fjölskyldukerfis að gera slíkt hið sama heldur 

skyldi það vera á ábyrgð samfélagskerfisins. Það gagnast jú samfélaginu sem heild 

þegar til lengri tíma er litið að draga úr neikvæðum áhrifum skilnaðar á hverju barni 

fyrir sig og sporna þannig gegn þeim slæmu afleiðingum sem skilnaðurinn gæti haft á 

einstaklinginn út lífið. Með því að allir taki höndum saman og vinni að því að draga úr 

áhrifum skilnaða á börn byrgjum við brunninn áður en barnið er dottið ofan í. Þannig er 

hægt að fækka og koma jafnvel í veg fyrir möguleg vandamál fjölmargra einstaklinga 

sem samfélagið þyrfti að kljást við síðar á lífsleið þeirra.  
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