
AÐ TILKYNNA BARNI 
ANDLÁT

Handbók fyrir aðstandendur barna sem voru að missa 
einhvern nákominn sér



Bæklingur þessi er ætlaður foreldrum og aðstandendum þeirra barna sem voru að 
missa einhvern nákominn sér. Markmið þessa bæklings er að hjálpa þessum 

aðstandendum að tilkynna barninu andlátið og veita því réttan stuðning þegar fram 
líða stundir.

Þessi bæklingur getur einnig gagnast þeim sem einfaldlega vilja ræða við barn sitt um 
dauðann. Dauðinn er óumflýjanlegur þáttur í lífi allra og því skynsamlegt að ræða um 

hann við börnin til þess að forða þeim frá misskilningi.



Skilningur barna á dauða
Áður	  er	  barninu	  er	  +lkynnt	  um	  andlá+ð	  þar4	  þú	  að	  á6a	  þig	  fyrst	  á	  því	  hvernig	  barnið	  sér	  og	  

skilur	  dauðann.	  Skilningur	  barna	  á	  dauðanum	  ræðst	  af	  aldri	  þeirra	  og	  þroska.
En	  hver	  er	  skilningur	  barna	  á	  dauða?

Hér	  er	  honum	  skipt	  niður	  með	  aldur	  þeirra	  +l	  hliðsjónar.

Ungabörn	  +l	  tveggja	  ára:	  Á	  þessum	  aldri	  er	  erfi6	  að	  vita	  með	  vissu	  hvernig	  þeim	  líður	  

og	  hvað	  þau	  eru	  að	  hugsa.	  Barnið	  skilur	  ekki	  hvað	  dauðinn	  felur	  í	  sér	  en	  veit	  smám	  saman	  hvað	  

það	  er	  að	  vera	  yfirgefið	  en	  gera	  ekki	  greinarmun	  á	  Mmabundnum	  og	  endanlegum	  aðskilnaði.	  



Þriggja	  +l	  fimm	  ára:	  	  Á	  leikskólaaldrinum	  er	  enn	  ekki	  kominn	  fullur	  skilningur	  á	  lífi	  og	  

dauða.	  Þau	  yngstu	  halda	  að	  það	  sem	  hreyfist	  sé	  lifandi	  en	  það	  sem	  er	  hreyfingarlaust	  sé	  dáið.	  

Þau	  á6a	  sig	  ekki	  á	  vanaleika	  dauðans	  og	  búast	  o4	  við	  því	  að	  hinn	  dáni	  snúi	  a4ur.	  Þau	  telja	  

dauða	  og	  líf	  vera	  Mmabundið	  ástand	  sem	  að	  skip+st	  á,	  líkt	  og	  ársMðirnar.	  

Það	  er	  flókið	  fyrir	  börn	  á	  þessum	  aldri	  að	  hugsa	  sér	  að	  einhver	  ge+	  verið	  grafinn	  í	  jörð	  og	  verið	  

á	  sama	  Mma	  uppi	  á	  himnum.	  Hugsunin	  að	  einhver	  sé	  upp	  á	  himnum	  og	  vakir	  yfir	  þér	  er	  falleg	  

og	  rómanMsk	  en	  getur	  vakið	  óhug	  hjá	  börnum	  á	  þessum	  aldri.	  Á	  þessum	  aldri	  er	  leikurinn	  

samræðuform	  barnsins	  og	  getur	  leikurinn	  hjálpað	  því	  að	  á6a	  sig	  á	  stöðu	  mála.	  Í	  leik	  fær	  barnið	  

útrás	  fyrir	  +lfinningum	  sínum	  og	  o4	  finnur	  glíma	  barnsins	  við	  að	  öðlast	  skilning	  á	  dauðanum	  

farveg	  í	  leik.



Sex	  +l	  sjö	  ára:	  	  Börn	  á	  þessum	  aldri	  eru	  eins	  og	  litlir	  heimspekingar.	  Þau	  spyrja	  mikið	  af	  

+lvistarspurningum,	  spurningar	  um	  lífið,	  dauðann	  og	  +lveruna	  og	  er	  mikilvægt	  að	  

aðstandendur	  hlus+	  á	  þær	  spurningar	  og	  svari	  þeim	  hreinskilningslega	  og	  skynsamlega.

	  Á	  þessum	  aldri	  tengja	  börnin	  dauða	  við	  gamalt	  fólk	  og	  sjúkdóma.	  A4ur	  á	  mó+	  er	  óTnn	  við	  

dauðaslys,	  ná6úruhamfarir,	  glæpi	  og	  styrjaldir	  að	  vakna	  á	  þessum	  aldri.	  Samt	  sem	  áður	  hafa	  

þau	  ekki	  þroska	  í	  að	  á6a	  sig	  á	  því	  að	  þau	  sjálf	  ge+	  dáið,	  þau	  eiga	  erfi6	  með	  að	  trúa	  því.	  	  Þau	  

ó6ast	  dauða	  þeirra	  sem	  annast	  þau,	  ó6ast	  að	  verða	  yfirgefin.	  

Á	  þessum	  aldri	  er	  algengt	  að	  börn	  fái	  martraðir.	  Martraðir	  sem	  geta	  endurspeglað	  hugsanir	  

þeirra,	  langanir	  og	  ó6a.	  Þe6a	  ástand	  varir	  í	  einhvern	  Mma	  en	  er	  mikilvægur	  og	  jákvæður	  

þroskaferill	  hjá	  barninu	  svo	  það	  er	  mikilvægt	  að	  vera	  þolinmóður	  og	  vera	  +l	  staðar	  fyrir	  barnið.	  

Seint	  á	  þessum	  aldri	  fara	  börn	  að	  gera	  greinarmun	  á	  líkama	  og	  sál,	  lífið	  þarf	  ekki	  lengur	  að	  vera	  

áþreifanlegt.	  Það	  sem	  barnið	  sér	  ekki	  getur	  verið	  +l.



Á6a	  +l	  tólf	  ára:	  Börn	  á	  þessum	  aldri	  gera	  sér	  fulla	  grein	  fyrir	  því	  að	  dauðinn	  er	  endanlegur.	  

Þau	  fara	  að	  fá	  ákveðinn	  áhuga	  á	  dauðanum	  og	  líka	  einhverjar	  áhyggjur	  sem	  ekki	  ber	  að	  

hundsa.	  Seint	  á	  þessum	  aldri	  fara	  þau	  að	  leika	  sér	  að	  dauðanum	  á	  allt	  annan	  máta.	  Þau	  fara	  að	  

hjóla	  hraðar,	  klifra	  hærra,	  hræða	  hvort	  annað	  með	  drauga-‐	  og	  morðingjasögum	  +l	  þess	  að	  

leika	  sér	  aðeins	  með	  dauðleika	  sinn.	  Mikið	  áhorf	  á	  sjónvarp	  vekur	  upp	  ákveðinn	  ó6a	  hjá	  

börnum	  á	  þessum	  aldri.	  Þau	  sjá	  fréTr	  og	  myndefni	  um	  stríð,	  kreppu,	  glæpi	  og	  fleira.	  Það	  er	  

mikilvægt	  að	  kunná6a	  þeirra	  sé	  ekki	  bundin	  við	  þe6a	  myndefni	  heldur	  að	  foreldrar	  ræði	  við	  

börnin	  sín	  um	  þessi	  málefni.



Unglingar:	  Það	  er	  þarna	  á	  lífsleiðinni	  sem	  barnið	  smíðar	  sér	  si6	  eigið	  lífsviðhorf.	  Margir	  
unglingar	  fara	  í	  mótþróa	  og	  fara	  í	  andstöðu	  við	  hin	  hefðbundnu	  viðhorf	  og	  gildi	  samfélagsins,	  
sum	  Mmabundið	  en	  önnur	  +l	  frambúðar.	  Tilvistarspurningar	  unglingsins	  eru	  djúpar	  og	  margar	  
án	  svara.	  Á	  unglingsárunum	  eru	  fles+r	  með	  einhverja	  persónulega	  reynslu	  af	  dauðanum.	  Sú	  
reynsla	  er	  misjöfn	  og	  persónubundin.	  Dauði	  jafnaldra	  getur	  vakið	  upp	  ó6a	  hjá	  unglingnum,	  
ó6a	  um	  si6	  eigið	  líf.	  Sumir	  fara	  að	  vera	  hræddir	  í	  bíl,	  flugvél,	  hræddir	  við	  sjúkdóma	  og	  annað	  
slíkt.	  Endurholdgun	  er	  heillandi	  í	  augum	  margra	  unglinga,	  fá	  tækifæri	  +l	  þess	  að	  gera	  ei6hvað	  
annað	  og	  betur.	  Þau	  fara	  einnig	  að	  forvitnast	  um	  líf	  e4ir	  dauða	  og	  verða	  áhugasamir	  um	  að	  ná	  

sambandi	  við	  framliðna.

Unglingurinn	  þarf	  aðstoð	  við	  að	  koma	  sér	  upp	  heilbrigðu	  lífsviðhorfi	  svo	  einsemdin	  og	  
tómhyggjan	  taki	  ekki	  við	  e4ir	  missi.	  Tilgangsleysið	  getur	  í	  verulega	  slæmum	  +lfellum	  náð	  
yfirhendinni	  á	  unglingnum	  og	  hann	  íhugað	  sjálfsvíg.	  Mikilvægt	  er	  því	  að	  sá	  sem	  annast	  

unglinginn	  sé	  vakandi	  fyrir	  líðan	  hans	  og	  styðji	  hann	  í	  því	  að	  koma	  sér	  upp	  jákvæðu	  lífsviðhorfi.	  	  
Mikilvægt	  er	  fyrir	  hina	  fullorðnu	  að	  taka	  unglinginn	  alvarlega,	  gefa	  honum	  greiðan	  aðgang	  +l	  
að	  ræða	  +lfinningar	  sínar	  og	  hugsanir	  við	  sig.	  Það	  getur	  verið	  erfi6	  þar	  sem	  börn	  á	  þessum	  

aldri	  eiga	  það	  +l	  að	  neita	  sorginni,	  byrgja	  inn	  +lfinningar	  sína	  og	  verða	  Yarlæg.	  



Að tilkynna barni andlát
Hvernig	  þú	  +lkynnir	  barni	  dauða	  setur	  tóninn	  í	  sorg	  þess.	  

Æskilegast	  er	  að	  það	  sé	  einhver	  sem	  barnið	  þekkir	  vel	  og	  treys+r.	  	  

Go6	  er	  að	  sitja	  við	  hlið	  barnsins,	  leyfa	  því	  að	  sitja	  í	  fangi	  sínu,	  veita	  því	  líkamlega	  nánd	  og	  

sner+ngu.	  

Það	  er	  ekki	  sniðugt	  að	  bíða	  of	  lengi	  og	  teYa	  það	  að	  +lkynna	  barni	  frá	  dauða,	  barnið	  á	  að	  fá	  

tækifæri	  +l	  þess	  að	  syrgja	  með	  æTngjum	  sínum	  stað	  þess	  að	  vera	  ei6	  með	  sorg	  sinni	  þegar	  

aðrir	  eru	  að	  jafna	  sig.



Forðast	  skaltu	  hugtak	  eins	  og	  svefn,	  það	  orð	  getur	  valdið	  misskilningi	  hjá	  barninu	  og	  myndað	  
þá	  hæ6u	  að	  barnið	  fari	  að	  ó6ast	  svefninn	  eða	  það	  orðið	  hræ6	  þegar	  aðstandandi	  fer	  að	  sofa.	  

Setning	  eins	  og	  „hann	  er	  þá	  farinn	  frá	  okkur“	  getur	  orðið	  +l	  þess	  að	  barnið	  fari	  að	  túlka	  
bro_arir	  og	  ferðalög	  einstaklinga	  sem	  dauða.	  

Misvísandi	  setning	  eins	  og	  „Guð	  tók	  mömmu	  þína	  +l	  sín“	  getur	  orðið	  +l	  þess	  að	  barnið	  túlki	  
Guð	  sem	  einhvern	  hræðilegan	  einstakling	  sem	  framkvæmir	  það	  ódæðisverk	  að	  Yarlægja	  fólk	  

frá	  ástvinum	  sínum.	  

Þegar	  ungur	  aðili	  deyr	  á	  fólk	  það	  +l	  að	  segja	  „þeir	  sem	  guðirnir	  elska	  deyja	  ungir“.	  Þessi	  setning	  
getur	  skapað	  mikinn	  misskilning	  hjá	  barninu	  „hví	  elskar	  guð	  þá	  ekki	  afa	  sem	  er	  enn	  á	  lífi?“,	  „ef	  

guð	  elskar	  mig	  mun	  ég	  þá	  líka	  deyja	  bráðum?“.	  

Það	  borgar	  sig	  frekar	  að	  +lkynna	  barninu	  um	  dauðann	  á	  hnitmiðaðan	  há6.	  “Sigrún	  amma	  þín	  
er	  dáin”	  ,	  ekki	  reyna	  að	  fegra	  setninguna	  með	  orðum	  eins	  og	  lá+n,	  andaðist,	  fallin	  frá	  og	  

öðrum	  slíkum.	  Þessi	  orð	  geta	  flækt	  andlá+ð	  fyrir	  barninu.	  Blákaldur	  raunveruleikinn	  er	  betri	  en	  
óvissa



Algengustu fyrstu viðbrögð
Það er aðstæðu- og persónubundið hvernig barnið getur bruðist við tíðindunum af 

dauðsfalli, algengustu fyrstu viðbrögð barna eru:

Afneitun:	  Barnið	  neitar	  að	  trúa	  Mðindunum.	  Afneitunin	  getur	  varað	  í	  einhvern	  Mma.	  Með	  þessu	  

er	  barnið	  að	  halda	  sársaukanum	  Yarri	  sér	  því	  það	  er	  ekki	  +lbúið	  að	  leyfa	  honum	  að	  ganga	  yfir	  

sig.	  Þessi	  viðbrögð	  eru	  eðlileg	  og	  kreYast	  þolinmæði	  aðstandenda	  því	  Mðindin	  munu	  smá6	  og	  

smá6	  síast	  inn.

ÓT:	  ÓT	  er	  algengasta	  sorgarviðbragð	  barna.	  Börn	  fara	  að	  vera	  hrædd	  um	  sig	  og	  sína	  nánustu.	  

Börn	  sem	  missa	  annað	  foreldri	  verða	  o4	  hrædd	  um	  hi6	  foreldrið	  og	  börn	  sem	  missa	  systkini	  

si6	  verða	  o4	  hrædd	  um	  eigið	  líf.	  Í	  þessu	  +lfelli	  er	  nauðsynlegt	  að	  hlúa	  vel	  að	  barninu,	  sýna	  því	  

umhyggju	  og	  veita	  því	  öryggi.	  



Deyfð:	  Barnið	  sýnir	  engin	  viðbrögð,	  verður	  Yarrænt	  og	  hálf	  lamað	  við	  Mðindin.	  Þau	  hæ6a	  að	  

leika	  sér	  og	  virðist	  sem	  öll	  gleði	  sé	  horfin.	  Þessi	  viðbrögð	  geta	  varað	  í	  nokkrar	  klukkustundir	  

upp	  í	  nokkra	  daga.

Að	  láta	  eins	  og	  ekkert	  hafði	  gerst:	  Þessi	  viðbrögð	  túlka	  ekki	  +lfinningaleysi	  barns	  +l	  ástvinarins	  

heldur	  er	  sársaukinn	  barninu	  ofviða	  +l	  þess	  að	  það	  leyfi	  honum	  að	  ganga	  yfir	  sig.	  	  Ekki	  hindra	  

barnið	  við	  að	  dreifa	  huganum	  heldur	  ber	  að	  leyfa	  því	  að	  skammta	  sorginni	  eins	  og	  það	  kýs.	  

Aðstoða	  þarf	  þessi	  börn	  af	  nærgætni	  +l	  að	  horfast	  í	  augu	  við	  það	  sem	  gerst	  hefur.

Ekki	  ber	  að	  gagnrýna	  barnið	  sama	  hvernig	  viðbrögð	  það	  sýnir	  því	  það	  

gæ+	  kæ4	  +lfinningar	  barnsins	  og	  valdið	  því	  óöryggi.	  



Umhverfi barns eftir andlát
Stuðningur	  við	  barnið	  er	  mikilvægur	  e4ir	  missi.

Barnið	  þarf	  að	  vera	  í	  nánu	  sambandi	  við	  Yölskyldu	  sína	  e4ir	  andlá+ð	  og	  fá	  skýrar	  og	  ré6ar	  
upplýsingar	  um	  framkvæmd	  mála.	  Mikilvægt	  er	  að	  halda	  barninu	  vel	  upplýstu,	  einmannaleiki	  

getur	  komið	  upp	  hjá	  barninu	  ef	  það	  finnur	  að	  það	  sé	  verið	  að	  halda	  frá	  því	  einhverjum	  
upplýsingum.

Ávallt	  skaltu	  gefa	  þér	  Mma	  +l	  þess	  að	  hlusta	  á	  hugsanir	  og	  +lfinningar	  barnsins.
Örvaðu	  barnið	  í	  því	  að	  minnast	  hins	  látna,	  tala	  um	  hann,	  teikna	  myndir,	  skoða	  ljósmyndir,	  biðja	  

fyrir	  honum	  og	  riYa	  upp	  minningar.	  

Eigi	  skaltu	  vera	  feiminn	  að	  sýna	  barninu	  þínar	  eigin	  +lfinningar,	  grá+ð	  saman.



Fullvissa	  þarf	  barnið	  sem	  misst	  hefur	  að	  það	  verði	  aldrei	  yfirgefið,	  það	  verði	  ávallt	  einhver	  sem	  

mun	  annast	  og	  hugsa	  vel	  um	  það.	  Barnið	  var	  að	  missa	  foreldri	  eða	  foreldra	  og	  ekki	  er	  æskilegt	  

að	  skipta	  því	  of	  mikið	  á	  milli	  æTngja,	  of	  mikill	  flækingur	  á	  milli	  heimila	  getur	  hindrað	  

sorgarferli	  þess.	  Mikilvægt	  er	  að	  +lkynna	  barninu	  sem	  fyrst	  hvar	  það	  mun	  búa	  og	  hver	  muni	  

annast	  það.

	  Þegar	  barn	  missir	  systkini	  si6	  verða	  ró6ækar	  brey+ngar	  á	  högum	  

þess.	  Barnið	  er	  að	  missa	  leikfélaga,	  samkeppnisaðila	  og	  o4	  sinn	  

besta	  vin.	  	  

Öll	  Yölskyldan	  er	  í	  mikilli	  sorg	  og	  barnið	  á	  það	  +l	  að	  gleymast	  því	  aðal	  áherslan	  er	  o4	  á	  

foreldrunum	  og	  sorg	  þeirra.	  Þau	  reyna	  að	  gráta	  ekki	  innan	  um	  foreldra	  sína	  því	  þau	  ó6ast	  að	  

koma	  þeim	  í	  uppnám.	  Minna	  þarf	  barnið	  reglulega	  á	  að	  þó6	  að	  hræðilegur	  missir	  hafi	  á6	  sér	  

stað	  þá	  eru	  þið	  enn	  Yölskylda	  og	  að	  ás+n	  á	  milli	  ykkar	  er	  ekki	  horfin.	  



Dánarbeð og sorgarathafnir
Dánarbeð:	  Reynslan	  hefur	  sýnt	  það	  að	  það	  er	  jákvæ6	  fyrir	  börn	  á	  öllum	  aldri	  að	  fá	  að	  sjá	  
dánarbeð	  hins	  látna.	  Go6	  er	  fyrir	  barnið	  að	  sjá	  hinn	  látna	  í	  faðmu	  ástvina	  sinna.	  Ef	  að	  þau	  fá	  
ekki	  að	  sjá	  hinn	  látna	  getur	  verið	  að	  þau	  ímyndi	  sér	  ásýnd	  hans	  skelfilegri	  en	  hún	  er	  í	  raun	  og	  
veru.	  Það	  er	  falleg	  minning	  sem	  myndast	  o4	  við	  dánarbeð	  og	  hjálpar	  hún	  sorgarferli	  barnsins.	  

Endurskoða	  má	  það	  hinsvegar	  ef	  hinn	  látni	  er	  mjög	  illa	  farinn,	  þá	  þarf	  að	  meta	  það	  e4ir	  
aðstæðum	  og	  barni	  hvort	  heppilegt	  sé	  að	  barnið	  sjái	  hinn	  látna.

Kistulagning:	  Börn	  frá	  þriggja	  ára	  aldri	  geta	  og	  æ6u	  að	  taka	  þá6	  í	  kistulagningu.	  Æskilegt	  er	  
að	  mæta	  fyrr	  með	  barnið	  og	  undirbúa	  það	  vel.	  Gæ+ð	  að	  ekkert	  komi	  barninu	  á	  óvart	  í	  

athöfninni,	  kennið	  því	  að	  signa	  yfir	  líkið	  og	  leyfið	  því	  að	  snerta	  hinn	  látna	  ef	  það	  vill	  og	  treys+r	  
sér	  +l,	  gefið	  því	  góðan	  Mma	  fyrir	  athöfnina.

 



Jarðaför:	  Þessi	  athöfn	  getur	  o4	  reynst	  löng	  og	  þung	  fyrir	  yngstu	  börnin.	  Go6	  er	  að	  hafa	  
einhvern	  stuðningsaðila	  með	  barninu,	  einhvern	  sem	  barnið	  þekkir	  vel	  og	  treys+r	  og	  er	  ekki	  of	  
náinn	  þeim	  látna.	  Go6	  er	  að	  mæta	  fyrr	  og	  útskýra	  athöfnina	  fyrir	  barninu,	  leyfa	  því	  að	  svala	  

forv+ni	  sinni	  og	  skoða	  umhverfið	  vel.
Sumir	  aðstandendur	  hafa	  hugsað	  út	  fyrir	  rammann	  og	  ley4	  börnum	  sínum	  að	  mála	  á	  kistuna,	  

gera	  handaför,	  eða	  lakkað	  kistuna	  með	  uppáhaldslit	  hins	  látna.	  Sú	  listsköpun	  hjálpar	  
sorgarferli	  barnsins.	  

Ekki	  skal	  þvinga	  barn	  í	  neina	  af	  ofantöldum	  athöfnum	  en	  go6	  er	  að	  komast	  að	  ástæðunni	  á	  
baki	  þeirrar	  ákvörðunar.	  Þá	  ber	  að	  láta	  barnið	  vita	  að	  það	  gæ+	  seinna	  meir	  séð	  e4ir	  þessari	  

ákvörðun.	  Þú	  getur	  boðist	  +l	  að	  leggja	  ei6hvað	  á	  kistuna	  frá	  barninu	  ef	  það	  kýs.	  
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