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Útdráttur 
 

Að missa einhvern nákominn er alltaf erfið þolraun og oft er erfitt fyrir hina fullorðnu að 

túlka það hvernig barninu líður eftir missinn. Flestum þykir erfitt að segja vandamönnum frá 

andláti hvað þá þegar um börn er að ræða. Það skiptir máli hvernig við tilkynnum barni frá 

andláti og hvernig við umgöngumst það rétt eftir atburðinn. Með því að afla sér upplýsinga 

er hægt að finna góðar leiðir til þess að aðstoða barnið í sorg sinni.  

Það er ákveðin vöntun af aðgengilegum og handhægum upplýsingum til aðstandenda 

um þessi efni. Þessi fræðilega greinargerð fylgir bækling sem fjallar um viðbrögð 

aðstandenda gagnvart barni við áfall eða andlát. Bæklingurinn fjallar um skilning barna á 

dauða eftir þroska og aldri og einnig inniheldur hann upplýsingar um það hvernig best er að 

tilkynna barninu andlát með tiliti til þroska þess og aðstæðna. 
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Formáli 
 

Greinargerð þessi er til skýringar á bækling sem var unninn af Kristínu Kolbrúnu 

Kolbeinsdóttur og er hluti af lokaverkefni hennar til B.A. –prófs á uppeldis- og 

menntunarfræðibraut á menntasviði við Háskóla Íslands.  

Leiðsagnarkennari minn við verkefnið er Dr. Gunnar E. Finnbogason prófessor við Háskóla 

Íslands og fær hann þakkir fyrir þolinmæði, leiðbeiningar og góð ráð.   

Þetta verkefni er tileinkað Guðrúnu Hjálmarsdóttur Waage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

Efnisyfirlit 
 

Útdráttur .......................................................................................................................... 2 

Formáli ............................................................................................................................. 3 

1. Inngangur .................................................................................................................. 5 

2. Markmið .................................................................................................................... 6 

3. Framkvæmd ............................................................................................................... 6 

4. Fræðilegar forsendur ..................................................................................................... 7 

4.1. Að tilkynna barni um andlát ....................................................................................... 7 

4.2. Fyrstu viðbrögð .......................................................................................................... 8 

4.3. Umhverfi barnsins eftir andlátið ................................................................................. 9 

4.4. Sorgarathafnir og börn ............................................................................................. 11 

4.5. Sorgarviðbrögð barna ............................................................................................... 12 

4.6. Skilningur barna á dauðanum ................................................................................... 15 

5.Um bæklinginn ............................................................................................................ 18 

5.1. Uppbygging bæklingsins ........................................................................................... 19 

6. Lokaorð ................................................................................................................... 20 

Heimildir......................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

1. Inngangur 
 

Hugmyndin af þessu verkefni kviknaði þegar andlát ömmu minnar bar að síðasta vetur. Mikið 

var rætt milli meðlima fjölskyldunnar um hversu mikið barnabörnin og langömmubörnin 

ættu að fá að taka þátt í sorgarathöfnunum sem á eftir fylgdu. Systrabörnin mín sem eru á 

grunnskólaaldri fóru á þeim tíma mikið að velta fyrir sér dauðanum og fóru að spyrja okkur 

fullorðna fólkið hinna ýmsu spurninga, sem margir voru hálf smeykir við að svara.  

Þróun verkefnisins byrjaði í námskeiði sem ég valdi mér er nefndist Áföll í 

nemendahópum sem haldið var í Háskóla Íslands haustið 2011 með umsjón Dr. Gunnars E. 

Finnbogasonar prófessor við Háskóla Íslands. Á því námskeiði var fjallað um það sem hafa 

skal í huga þegar börn lenda í áfalli, hvernig þeirra sorgarferli er háttað og hvernig eigi að 

takast á við þau verkefni sem bíða hinum fullorðna og barninu eftir missi. Áhugi minn á sorg 

barna kviknaði í þessu námskeiði og andlát ömmu minnar hjálpaði mér að finna ótroðna leið 

í sorgarmálum barna. 

Greinargerð þessi er hluti af lokaverkefni mínu sem er bæklingur ætlaður þeim sem huga 

að barni sem var að missa einhvern nákominn sér. Aðal viðfangsefni þessa lokaverkefnis er 

að skoða sorgarferl barna, fjalla um hvernig ber að tilkynna barni um andlát og skoða skilning 

þeirra á dauða. Þetta lokaverkefni er hugsað sem tæki sem á að veita foreldrum og öðrum 

aðstandendum hjálplegar upplýsingar við andlát einhvers nákominn barninu. Verkefnið er 

tvíþætt og inniheldur handhægan bækling og þessa fræðilegu greinargerð. Greinargerð þessi 

byggir á fræðilegum heimildum, fræðibókum og viðtali við Sr. Jónu Hrönn Bolladóttur. 

Bæklingurinn inniheldur fræðslu um sorgarferli barnsins  og einnig fræðslu um skilning þeirra 

á dauða miðaður við aldur og þroska barnsins. Bæklingurinn á einnig að nýtast fólki sem 

hjálp við að tilkynna barni frá andláti á sem skynsamastan máta. Hann er hugsaður sem 

hjálpartæki fyrir þessa aðstandendur til þess að þeir átti sig á þroska barnsins og hvernig best 

sé að tilkynna því frá andláti og hvernig eigi að umgangast barnið eftir anlátið og haga 

umhverfi þess. Aðstandendurnir geta verið foreldrar, skyldmenni, kennarar, vinir og aðrir 

þeir sem eru nánir barninu. 
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2. Markmið 
 

Markmiðið með þessum bækling er að aðstoða aðstandendur þeirra barna sem voru að 

missa nákominn ættingja eða vin. Það getur verið vandasamt verk og er engin ein „rétt“ leið 

en með réttum upplýsingum er hægt að koma í veg fyrir misskilning og hugsanavillu hjá 

barninu. Sérstök áhersla er lögð á aldur og þroska barnsins svo aðstandendur átti sig betur á 

skilning þeirra á dauðanum. Farið er yfir það sem óæskilegt er að nefna við barn þegar því er 

tilkynnt um andlát svo óþarfa ótti myndist ekki hjá barninu vegna misskilnings. Það skiptir 

líka miklu máli hvernig umhverfi barnsins er eftir að það hefur misst einhvern. Hvernig talað 

er við barnið, hver hugsar um það og hvernig hugsað er um það skiptir miklu máli fyrir barnið 

á þessum erfiða tíma (Yeagley, 1994).. 

Með bæklingnum er vonast til að skapa aðgengilegar og nokkuð fljótlesnar 

upplýsingar sem eiga að hjálpa þeim fullorðna að tilkynna barni andlát miðað við aldur barns 

og þroska. Bæklingurinn inniheldur upplýsingar sem eiga að gagnast aðstandandanum við að 

hugsa um barnið og veita því góðan stuðning stuttu eftir missinn. 

Hugsunin er að aðstandandi fái bæklinginn í hendur eins fljótt og auðið er eftir að 

andlátið hefur átt sér stað svo að hann geti tilkynnt barninu frá því sem fyrst. Þá fær hann 

tækifæri til þess að upplýsa barnið á heppilegum tíma, við réttar aðstæður og með sem 

skársta móti. 

  

3. Framkvæmd 
 

Við undirbúning verkefnisins leitaði ég til leiðbeinanda míns, Dr. Gunnars E. Finnbogasonar 

prófessor við Háskóla Íslands, með nokkuð ákveðna hugmynd í huga. Gunnar hjálpaði mér að 

þrengja efnið og gera verkefnið örlítið hnitmiðara. Þegar hugmyndin á bak við verkefnið var 

orðin vel mótuð fór ég að leita mér heimilda. Ég byrjaði á því að leita á veraldavefnum en 

bækurnar sem ég fann virtust innihalda betra og hnitmiðaðra efni og studdist ég meira við 

þær heldur en upplýsingarnar sem ég fann á vefnum. Ég fékk að ræða við Sr. Jónu Hrönn 

sóknarprest í Garðasókn um málefni tengd börnum og dauða. Hún gaf mér nokkur góð ráð 
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og upplýsingar. Einnig sagði hún mér góðar dæmisögur um hvernig hún nálgast börn sem 

hafa misst. Bæklingurinn var unnin eftir að fræðilega greinagerðin var kláruð og var hann 

unninn með forritinu iWork frá Apple. Það tók einhvern tíma fyrir mig að læra á forritið en 

þegar ég var komin með það á hreint þá gekk uppsetningin vel. Bæklingurinn er töluvert 

lengri en ég ætlaði mér og inniheldur uppplýsingar sem byggðar eru á fræðilega hluta 

þessarar greinagerðar. Til þess að gæta höfundarréttar fékk ég að nota myndir af systkinum 

og systrabörnum mínum í bæklingnum með leyfi frá foreldrum þeirra. 

 

    4. Fræðilegar forsendur 

4.1. Að tilkynna barni um andlát 
 

Mörgum getur fundist óþægilegt að tala um dauða við barnið sitt, finnst barnið og það sjálft 

ekki tilbúið fyrir þá umræðu. En dauðinn er allt um kring og barnið er mjög líklega farið að 

taka eftir honum. Hvort sem það er pabbi hans Simba sem deyr í teiknimyndinni Konungur 

ljónanna, eitthvað gæludýr deyr, ættingi, fræg persóna, alvarlegt dauðaslys verður áberandi í 

fjölmiðlum eða bara það að keyra fram hjá fána sem flaggar í hálfa stöng. Við erum í sífellu 

minnt á dauðleika okkar og börnin taka líka eftir þessu í umhverfinu og því er það nauðsyn að 

ræða þessi mál við þau. Það er betra að þau fái upplýsingar frá foreldrum sínum frekar en frá 

umhverfinu og fjölmiðlum. Margt getur misskilist þegar barnið fer að pússla saman 

upplýsingum sem það fær frá umhverfinu. Því er betra að upplýsa barnið með réttum 

upplýsingum (Grollman, 1990; Favazza & Munson, 2010). 

Hvernig þú tilkynnir barni dauða setur tóninn í sorg þess. Æskilegast er að það sé 

einhver sem barnið þekkir vel og treystir (Bragi Skúlason, 1994).  Gott er að sitja við hlið 

barnsins, leyfa því að sitja í fangi þínu, veita því líkamlega nánd og snertingu. Forðast skal 

hugtak eins og svefn, það orð getur valdið misskilningi hjá barninu og myndað þá hættu að 

barnið fari að óttast svefninn eða það orðið hrætt þegar aðstandandi fer að sofa. Setning 

eins og „hann er þá farinn frá okkur“ getur orðið til þess að barnið fari að túlka brottfarir og 

ferðalög einstaklinga sem dauða (Yeagley, 1994). Misvísandi setning eins og „Guð tók 
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mömmu þína til sín“ getur orðið til þess að barnið túlki Guð sem einhvern hræðilegan 

einstakling sem framkvæmir það ódæðisverk að fjarlægja fólk frá ástvinum sínum (Sigurður 

Pálsson, 1998). Þegar ungur aðili deyr á fólk það til 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 tilkynna barninu um dauðann á hnitmiðaðan hátt. „Sigrún, amma þín er dáin“ , ekki reyna 

að fegra setninguna með orðum eins og látin, andaðist, fallin frá og öðrum slíkum. Þessi orð 

geta flækt andlátið fyrir barninu. Blákaldur raunveruleikinn er betri en óvissa (Grollman, 

1990). 

Það er ekki skynsamlegt að bíða of lengi og fresta því að tilkynna barni frá dauða, 

barnið á að fá tækifæri til þess að syrgja með ættingjum sínum stað þess að vera eitt með 

sorg sinni þegar aðrir eru að jafna sig (Yeagley, 1994 ).  

 

4.2. Fyrstu viðbrögð 
 

Það er misjafnt og persónubundið hvernig barnið getur brugðist við þegar það heyrir slæmu 

fréttirnar. Fyrstu viðbrögð barna eru þau viðbrögð sem koma rétt eftir að þeim er tilkynnt 

um andlát, þau viðbrögð eru mismunandi og persónubundin. Sigurður Pálsson (1998) skiptir 

fyrstu sorgarviðbrögðum barna í nokkra flokka. Þar nefnir hann algengustu sorgarviðbrögðin 

og þau eru: 

Afneitun: Barnið neitar að trúa tíðindunum. Afneitunin getur varað í einhvern tíma. Með 

þessu er barnið að halda sársaukanum fjarri sér því það er ekki tilbúið að leyfa honum að 

ganga yfir sig. Barnið trúir því að með því að afneita sannleikanum og hundsa hann algjörlega 

þá muni hann ekki verða sannur en seinna mun það komast að því að svo er ekki (Knowels & 

Reeves, 1983). Þessi viðbrögð eru eðlileg og krefjast þolinmæði aðstandenda því tíðindin 

munu smátt og smátt síast inn. 

Ótti: Ótti er algengasta sorgarviðbragð barna (Gunnar E. Finnbogason, 1998). Börn fara að 

vera hrædd um sig og sína nánustu. Börn sem missa annað foreldri verða oft hrædd um hitt 

foreldrið og börn sem missa systkini sitt verða oft hrædd um eigið líf. Í þessu tilfelli er 
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nauðsynlegt að hlúa vel að barninu, sýna því umhyggju og veita því öryggi. Regla og rútína 

koma sér vel.  

Deyfð: Barnið sýnir engin viðbrögð, verður fjarrænt og hálf lamað við tíðindin. Þau hætta 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 tilfinningaleysi barns til 

ástvinarins heldur er sársaukinn barninu of mikill til þess að leyfa 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 til að horfast í augu við það sem gerst hefur. 

Sektarkennd:  Mörg börn upplifa sektarkennd, sérstaklega eftir andlát systkinis. Þeim finnst 

eins og andlátið sé þeim að kenna. Þau hafi átt að deyja með þeim látna eða í stað hans 

(Cain, Fast og Erickson, 1964). Oft finnst þeim þau ekki hafa verið nógu góð eða of óþekk við 

hinn látna og fá sektarkennd yfir því. Sektarkennd barnsins getur einnig brotist út þegar það 

skemmtir sér, hlær og leikur sér. Þá fær barnið samviskubit yfir því að vera að hafa gaman 

þegar það á að vera að syrgja. Þá er gott að minna barnið á það að lífið heldur áfram og að 

hinn látni hefði viljað að allir væru glaðir og hefðu gaman jafnvel þótt hann sé ekki lengur til 

staðar (Úrsúla Markham, 1997).  

Það skiptir ekki máli hvaða viðbrögð barnið sýnir, aldrei skal gagnrýna þau eða láta 

þau koma sér á óvart, ef það er gert getur það kæft tilfinningar barnsins. Virða skal viðbrögð 

þeirra og viðurkenna sem eðlilegan hlut af ferlinu (Sigurður Pálsson,1998). 

 

4.3. Umhverfi barnsins eftir andlátið 
 

Það skiptir miklu máli hvernig við umgöngumst barn sem var að missa einhvern nákominn 

sér. Atburður sem slíkur er barninu sársaukafullur og getur breytt sýn barnsins á heiminum. 

Það tekur tíma fyrir barnið að ná ákveðnum þroska og öðlast þá vitneskju að það munu allir 

deyja og það er ekki hægt að forðast dauðann né spá fyrir um hvenær hann ber að (Busch & 

Kimble, 2001; Mercurio & McNamee, 2006; Morgan & Roberts, 2010). Í þessum aðstæðum 
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eru það ýmsir þættir sem hinn fullorðni þarf að huga að þegar hann umgengst barnið. 

Eftir missi hefur umhverfið meiri áhrif á barnið heldur en aldur þess og þroski. 

Hvernig stuðningi þínum við barnið er háttað hefur áhrif á sorgarferli barnsins, sama hvar 

barnið er statt í þroska. Barnið þarf að vera í nánu og traustu sambandi við fjölskyldu sína 

eftir andlát og fá skýrar og réttar upplýsingar um framkvæmd mála. Ef að barnið vill deila 

tilfinningum sínum ber aðstandendanum að hætta samstundis því sem hann er að gera og 

hlusta á barnið. Þar með er hann að tilkynna barninu að tilfinningar þess skipta máli og að 

hann hafi tíma og vilja til þess að hlusta á hann (Sigurður Pálsson, 1998). Örvaðu barnið til 

þess að minnast hins látna, tala um hann, teikna myndir, biðja fyrir honum, skoða ljósmyndir 

og rifja upp minningar (Karl Sigurbjörnsson, 1990). Gott er að fara með barninu í gegnum 

atburðarrásina oftar en einu sinni og hlusta vel á frásögn barnsins um það sem gerst hefur. 

Gott er að ítreka við barnið að það séu sáralitlar líkur á því að annað dauðsfall eigi eftir að 

eiga sér stað til þess að minnka óróleika tilfinningu sem myndast oft í huga þess (Gunnar E. 

Finnbogason, 1998). Ekki skal forðast að tala um dauðann, hann er óumflýjanlegur og er hluti 

af lífinu.  Aðstandendur eiga ekki að vera feimnir við að sýna barninu sína eigin sorg, kenna 

því að það sé mannlegt og okkur eðlislægt að syrgja þann sem okkur þykir vænt um (Yeagley, 

1994). Hinir fullorðnu mega ekki líta á það sem ósigur ef barnið sér þá gráta. Það er gott fyrir 

barnið að sjá hina fullorðnu gráta. Grátur er náttúrulegt og eðlilegt viðbragð við missi en 

einnig þegar við erum sorgmædd af hinum ýmsu ástæðum og þarf barnið að sjá að það er í 

lagi að gráta og að það sé ekki merki um óþroska eða aumingjaskap (Grollman, 1990).  

Mikilvægast er að vera til staðar, vera opinn fyrir spurningum og svara í hreinskilni og 

einlægni. Ekki vera feiminn við að sýna barninu þínar eigin tilfinningar. Ekki segja því hvernig 

því eigi að líða, virtu tilfinningar þess, taktu þátt í sorgarferli barnsins. Varast skal að stýra 

barninu of mikið, það þarf að finna ákveðna stjórn á sínu lífi og fá næði til þess að taka 

ákvarðanir og gefa sér tíma til að hlusta á tilfinningar sínar. Reynið að halda barninu vel 

upplýstu, einmannaleiki getur komið upp hjá barninu ef það finnur að það sé verið að halda 

ákveðnum upplýsingum frá því. Sum börn upplifa sorg sína sem byrgði og reyna að flýta eigin 

sorgarferil því það er hrætt um að fólkið í kringum það fái ekki leið af „vælinu” í því. 

Þegar barnið fer aftur í skóla geta fylgt ýmis vandamál. Hugurinn er oft fullur af kvíða 

og söknuði og það að syrgja reynir á kraftana og þá er erfitt fyrir barnið að einbeita sér. Oft 



 
 

11 

birtast líkamleg einkenni þegar snúið er aftur til daglegs lífs eins og höfuðverkur, ógleði, 

magakveisa og stífir eða aumir vöðvar. Þetta þykir eðlilegt en ef þessi líkamlegu einkenni 

vara í of langan tíma ber að leita til sérfræðings (Sigurður Pálsson, 1998). 

Ef að barn var að missa foreldri fullvissaðu það að það verði aldrei yfirgefið, það verði 

ávallt einhver sem mun annast og hugsa vel um það. Þegar barn missir foreldri eða foreldra 

er ekki æskilegt að skipta því of mikið á milli ættingja, of mikill flækingur á milli heimila getur 

hindrað sorgarferli þess (Yeagley, 1994). Mikilvægt er að tilkynna barninu eins fljótt og auðið 

er hvar það mun búa og hver muni annast það. Hlusta skal á skoðanir barnsins á því hver 

muni annast það, leyfa þeim að taka þátt í þeirri ákvörðun (Grollman, 1990).  

Þegar barn missir systkini sitt þá umturnast heimur þess. Öll fjölskyldan er í mikilli 

sorg og barnið á það til að gleymast því aðal áherslan er oft á foreldrunum og sorg þeirra. 

Þau reyna að gráta ekki innan um foreldra sína því þau óttast að koma þeim í uppnám. 

Minna þarf barnið reglulega á að þótt að hræðilegur missir hafi átt sér stað þá eru þið enn 

fjölskylda og að ástin á milli ykkar er ekki horfin (Sigurður Pálsson, 1998). 

 

4.4. Sorgarathafnir og börn  
 

Á Íslandi tilheyrir meirihluti þjóðarinnar þjóðkirkjunni eða rúm 75 prósent samkvæmt 

Hagstofu Íslands (e.d.). Kristinni trú og einnig flestum trúarbrögðum fylgja athafnir eftir 

dauða. Helstu athafnir sem tilheyra kristinni trú eru kistulagning og jarðarför.                            

Karl Sigurbjörnsson (1990) mælir með því að aðstandendur leyfi barninu að vera hluti að 

undirbúningi og ákvarðanatöku varðandi þessar athafnir, taka þátt í útför og kistulagningu 

hins látna. Það er dýrmæt reynsla fyrir barnið að fá að gráta með foreldri sínu og tjá saman 

sársauka sinn eftir missi. 

Kistulagningin er heldur lokuð athöfn. Þar er ætlast til að hinir nánustu ættingjar og 

vinir mæti. Börn frá þriggja ára aldri eru flest hæf til þess að taka þátt í kistulagningunni.  

Æskilegt er að mæta með barnið örlítið fyrr, sérstaklega ef um opna kistu er að ræða. Þá er 

hægt að undirbúa barnið fyrir það sem koma skal og útskýra athöfnina fyrir barninu. Gæta 

skal að ekkert komi barninu verulega á óvart. Kennið barninu að signa yfir líkið svo því finnist 
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það vera þátttakandi í athöfninni. Sniðugt er að gefa barninu eitthvert hlutverk, leggja rós á 

kistuna, skrifa bréf í hana eða teikna mynd. Ef barnið neitar að koma með á alls ekki að 

þvinga það en gott er að komast af ástæðunni á baki þeirrar ákvörðunar. Þá skal minna 

barnið á það að það gæti seinna meir séð eftir því að hafa ekki mætt. Aðstandandi getur þá 

boðist til að leggja eitthvað á kistuna fyrir barnið ef það kýs að mæta ekki (Bragi Skúlason, 

1994; Úrsúla Markham, 1997). 

Jarðaförin er oftast opin athöfn, þeir koma sem vilja. Athöfnin er oft löng og þung og 

getur reynst erfið fyrir börn á leikskólaaldri. Gott er að einhver sé stuðningsaðili barnsins í 

athöfninni, einhver sem er ekki of náinn þeim látna, einhver sem barnið þekkir vel og 

treystir. Sá aðili getur þá séð um barnið í athöfninni og verið tilbúinn að ganga fram með 

barnið ef eitthvað kemur upp á. Gott er að mæta fyrr með barnið og útskýra athöfnina fyrir 

því. Ef að mörg börn eru í fjölskyldunni er vafasamt að leyfa sumum börnum að fara en ekki 

öðrum. Ef ákveðið er að hafa engin börn í jarðaförinni er sniðugt að útbúa litla 

minningarathöfn fyrir börnin (Bragi Skúlason, 1994). 

Reynslan hefur sýnt fram á það að það er gott fyrir barnið að sjá hinn látna í faðmi 

ástvina sinna. Ef þau fá ekki að sjá hinn látna getur verið að þau ímyndi sér ásýn dauðans 

skelfilegri en hún er í raun og veru. Mikilvægt er að fá þeirra samþykki, gefa þeim góðan 

umhugsunartíma, lýsa aðstæðum nákvæmlega, hvernig búið er um hinn látna, hvernig hann 

lítur út og hvernig hann er viðkomu. Ef barnið vill koma við hinn látna, kyssa hann á ennið þá 

skal muna að láta það vita að hinn látni er kaldur viðkomu og útskýra afhverju (Bragi 

Skúlason, 1994; Úrsúla Markham, 1997).  

 

4.5. Sorgarviðbrögð barna 
 

Sigurður Pálsson (1998) fjallar um í bók sinni að sorgarferli barna er ekki eins samfellt og 

fullorðinna. Sorg barnanna getur birst við hvert þroskastig, þá eru þau alltaf að öðlast meiri 

og betri skilning á dauðanum. Einnig gæti hún komið upp við ýmsar aðstæður eins og 

helgidaga, merkis- og minningardaga og þegar barnið er undir miklu álagi.  
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Ákveðin viðbrögð geta komið fram hjá barninu í sorgarferli þess. Þessi viðbrögð koma 

ekki í neinni tiltekinni röð og koma þau heldur ekki öll fram hjá öllum börnum. Sigurður 

Pálsson (1998) fjallar um þessi viðbrögð í bók sinni Börn og sorg þar nefnir hann atriði eins 

og: 

Kvíða: Foreldramissir, sem dæmi, veldur oft ótta hjá barninu um að enginn muni hugsa um 

það en við systkinamissi vaknar oft ótti um eigið líf. Til þess að gefa barninu öryggi borgar sig 

að halda dagsskipulagi og reglu. Reyna að sporna gegn miklu ferðalagi hjá barninu og passa 

að það sér mikið sama fólkið sem að sér um það. 

Svefntruflanir: Það kemur oft fyrir að börn eigi erfitt með að sofna á kvöldin eða eigi það til 

að hrökkva upp um miðjar nætur. Erfiðleikarnir með að sofna eru oft vegna þess að hugsanir 

um hinn látna koma upp þegar barnið leggst í ró. Þau börn sem ekki fá að ræða nægilega 

mikið um sorg sína eru líklegri til að fá martraðir og þora þess vegna ekki að sofna sökum 

hræðslu við þessa slæmu drauma.  

Leiði og söknuður: Mikill grátur. Leyfa á börnunum að gráta, gráta sig í svefn. Þetta virðist 

ógnvekjandi ástand en þetta er heilbrigður og græðandi hluti af sorgarferlinu. Ef barnið er að 

syrgja ákaft er ráð að flýta háttartímanum, líkaminn eyðir meiri orku og þarf meiri svefn 

þegar við syrgjum. Barnið dvelur við ákveðnar minningar, vill skoða myndir af hinum látna, 

vill heyra sömu söguna, klæðir sig í flík eða skartgrip af hinum látna eða haldur í ákveðinn 

hlut sem minnir það á hinn látna. Söknuðurinn og þráin getur orðið svo mikil að barninu 

finnst hinn látni bregða fyrir eða finnst það finna fyrir nærveru hans. Þá er ráð að útskýra 

fyrir barninu að stundum óski maður einhvers svo heitt að manni finnst það verða að 

raunveruleika. Sum börn reyna að fylla upp í skarð hins látna með því að taka upp hlutverk 

þess. Ef sú hegðun festist og verður of ýkt þá er ráð að leita til sérfræðings. Algengt er að í 

ferlinu hverfi barnið aftur í þroska, þá er það að hverfa aftur til atferlis á því æviskeiði sem 

það fann fyrir öryggi. 

Reiði: Er atferli sem börn nota oft til þess að kalla á athygli, algengara hjá drengjum en 

stúlkum í sorg. Barnið á erfitt með að tjá tilfinningar sínar svo þær brjótast út í reiði. Reiðin 

getur beinst í ýmsar áttir, að dauðanum, að guði, að hinum fullorðnu, að þeim sem ekki 

hindruðu dauðsfallið, þeim sem talinn er að hafa valdið dauðsfallinu, að heilbrigðisstarfsfólki, 

að hinum látna fyrir að hafa yfirgefið sig og loks að sjálfu sér fyrir að hafa ekki komið í veg 
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fyrir andlátið. Reiðin getur brotist út með öskrum, barsmíðum, andmælum og öðrum 

hegðunarvandamálum. Stúlkur beita frekar reiði sinni inn á við sem eykur oft á vanlíðan 

þeirra en drengir út beita henni út á við með sem dæmi ofbeldi og óþekkt (McNamee, 2006). 

Sá fullorðni þarf að skilja reiði barnsins, ekki berjast á móti henni og sýna barninu þolinmæði. 

Ef barnið er skammað fyrir reiði sína fer það að byrgja hana inni og fær sektarkennd fyrir að 

hafa upplifað þessa tilfinningu (Knowels & Reeves, 1983). Bældar tilfinningar geta valdið 

barninu skaða seinna meir. Hjálpa þarf heldur barninu að finna jákvæðan farveg fyrir reiði 

sína með því meðal annars teikna, skrifa og stunda hreyfingu, íþróttir (Sigurður Pálsson, 

1998). 

Sektarkennd og sjálfsásakanir: Barnið telur sig eiga þátt á dauðsfallinu. Einnig geta þau fengið 

sektarkennd yfir því að hafa eða hafa ekki sagt eitthvað við hinn látna. Þá er hægt að hjálpa 

barninu með því að hvetja það til að tjá hugsanir sínar og tilfinningar og hjálpa þeim að vinna 

úr þeim. Börn eru líklegri en þeir fullorðnu að upplifa sektarkennd eftir missi. Í upplifunum 

hjá þeim flestum hafa þau komist að því að þegar við gerum eitthvað af okkur þá gerist 

eitthvað slæmt (Grollman, 1990).  

Það getur verið mismunandi birting á sorgarferli barnsins eftir því hvernig hann 

tengdist aðilanum sem að lést. Þegar barn missir systkin er það harkalega minnt á það að það 

gæti líka dáið, það gæti vakið hjá barninu kvíða. Barn er oft að missa vin, leikfélaga og 

keppinaut. Það fer kannski að minnast áfloga og rifrilda og vex þá hjá því samviskubit. Börnin 

reyna oft að fara í hlutverk látna systkins síns og ber foreldrum ekki að styrkja þá hegðun 

með setningum eins og “mikið ertu lík henni systur þinni” það gæti skaða sjálfsmynd 

barnsins. Ættingjar ættu að gefa barninu sérstaka athygli á þessum tímum þar sem 

foreldrarnir eru oft uppteknir í sinni eigin sorg. 

Þegar amma eða afi deyja eru viðbrögðin misjöfn eftir því hversu náin þau voru 

barninu, því nánari tengsl- því sárari sorg. Börn fara oft að velta því fyrir sér hvort foreldrið 

sitt sé nokkuð orðið gamalt því börn tengja dauða við elli á vissum aldri. 

Þegar barn missir annað foreldrið sitt á það til í að loka á alla umræðu um hið látna foreldri. 

Eftirlifandi foreldri á þá að minna barnið á að það mun aldrei þvinga það til að tala um hin 

látna en þegar barnið er tilbúið sé foreldrið til staðar (Sigurður Pálsson, 1998).  
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Það er misjafnt hvernig börn aðlagast því að missa foreldri sitt. Dr. J. William Worden 

og Dr. Phyllis Silverman gerðu einmitt rannsókn á þessu. Þar kom í ljós nokkrir áhugaverðir 

punktar. Meðal annars að átta af hverjum tíu gengur vel að aðlagasta dauða foreldris. 

Börnum gengur betur ef þau eru hluti að samheldni fjölskyldu þar sem umræðan um hinn 

látna var óheft. Börn sem áttu ungt eftirlifandi foreldri áttu erfiðara með missinn einig þau 

börn sem lentu í því að þeirra daglega lífi var raskað á einhvern hátt við missinn. Í 

rannsókninni kom í ljós að móðurmissir reyndist börnum erfiðari en föðurmissir. Sá hópur 

sem virðist vera sérstaklega viðkvæmur eru unglingstúlkur sem missa móður sína og er í 

umsjá feðra sinna (Worden, 2002). 

Mörgum börnum sem misst hafa annað foreldri finnast eftirlifandi foreldrið vera að 

svíkja hin látna ef það giftir sig aftur. Einnig eiga þau til að fá sektarkennd ef þeim fer að 

þykja vænt um fósturforeldrið sitt en þá ber að minna þau á það að elska til eins þarf ekki að 

ýta burt elsku til annars. Unglingar eiga erfiðara með þetta. Þeim finnst oft öryggi sýnu 

ógnað, hræðast tilvonandi breytingar. Í þessum aðstæðum skal ekki hika við að leita til 

fjölskylduráðgjafa eða annarra fagaðila.  

Þegar um sjálfsvíg er að ræða á ekki að sniðganga sannleikann. Það er verra fyrir 

barnið að komast að sannleikanum í óheppilegum aðstæðum seinna meir og getur það þá 

skapað gjá og vantraust milli barns og foreldris. Nauðsynlegt er að ítreka að  þetta gerðist 

ekki af því að honum/henni þótti ekki vænt um barnið né af því að það eða foreldrið hefði átt 

að gera eða ekki gera eitthvað. Segja á barninu frá því hvernig farið var að án þess að lýsa því 

í smáatriðum. Hvetja á barnið til að spyrja spurninga og ef eitthvað er í vafa eða ef sorgarferli 

barnsins er óeðlilegt skal ekki hika við að leita til fagaðila (Sigurður Pálsson, 1998).  

 

4.6. Skilningur barna á dauðanum 
 

Karl Sigurbjörnsson (1990) bendir á að hægt sé að nota árstíðir, jurtir og dýr til þess að kenna 

yngstu börnunum að dauðinn er óhjákvæmilegur, að hann sé hluti af náttúrunni. Eitt kemur 

og annað fer. 
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Í bók Sr. Sigurðar Pálssonar (1998) Börn og sorg skiptir hann skilning barna á dauðanum í 

fimm flokka með hliðsjón af aldri þeirra. Þessir aldursgreindu flokkar eru: 

Ungabörn til tveggja ára: Á þessum aldri er erfitt 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. Það sem börnin sjá er til og það sem börnin sjá ekki er ekki til, þess 

vegna eru börn á þessum aldri oft hrædd í myrkri. Þau gera ekki greinarmun á tímabundnum 

og endanlegum aðskilnaði. Sum börn verða tortryggin og eiga erfitt með að stofna til 

tilfinningatengsla, það er þó undantekning.  Nauðsynlegt að er að aðstandendur sjái til þess 

að grunnþörfum barna á þessum aldri sé sinnt.  

Þriggja til 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 dautt og 

halda að um leið og það dauða hreyfi sig þá sé það lifnað aftur við. Þau telja dauða og líf vera 

tímabundið ástand sem að skiptist á, líkt og árstíðirnar. Þegar einhver deyr vilja þau oft 

kenna einhverjum um “hver drap hann? Tók hann?” “vildi Guð þetta?” þau geta orðið reið og 

sár yfir dauðanum. Börn á þessum aldri eru oft sjálfhverf og fara strax að kenna sér um og 

finna ólíklegustu sakir á sjálft sig. Barnið þarf því að fá áreiðanlegar upplýsingar um atvikið 

sem orsakaði dauða hins látna svo það fari ekki að kenna sér um (Dunning, 2006; Griffith, 

2003; Wolraich, Aceves, Feldman & Hagan, 2000) 

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

og verið á sama tíma uppi á himnum. Hugsunin að einhver sé upp á himnum og vakir yfir þér 

er falleg og rómantísk en getur vakið óhug hjá börnum á þessum aldri. Með tímanum átta 

þau sig á því að dauði ógnar lífinu, það er eftir að hafa séð sorgarviðbrögð aðstandanda. Á 

þessum aldri er leikur samræðuform barnsins og getur leikurinn hjálpað því að átta sig á 

stöðu mála. Í leik fær barnið útrás fyrir tilfinningum sínum og oft finnur glíma barnsins við að 

öðlast skilning á dauðanum farveg í leik (Sigurður Pálsson, 1998). Börn á þessum aldri skilja 

ekki endanleika dauðans og eru því vís til að spyrja aftur og aftur hvernær hinn látni komi til 

baka (Himebauch, Arnold & May, 2008; Morgan & Roberts, 2010; Wolraich, Aceves, Feldman 

& Hagan, 2000) 

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

tilvistarspurningum og er mikilvægt að aðstandendur hlusti á þau og svari þeim 
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hreinskilningslega og skynsamlega. Á þessum aldri tengja börnin dauða við gamalt fólk og 

sjúkdóma. Aftur á móti er óttinn við dauðaslys, náttúruhamfarir, glæpi og styrjaldir að vakna 

á þessum aldri. Samt sem áður hafa þau ekki þroska í að átta sig á því að þau sjálf geti dáið, 

þau eiga erfitt með að trúa því.  Þau óttast dauða þeirra sem annast þau, óttast að verða 

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

hugsanir þeirra, langanir og ótta. Ef þau fá mikið af martöðum eiga þau það til að hræðast 

það að fara að sofa og vilja hafa einhvern hjá sér uppí rúmi. Þetta ástand varir í einhvern 

tíma en er mikilvægur og jákvæður þroskaferill hjá barninu svo það er mikilvægt að vera 

þolinmóður og vera til staðar fyrir barnið. Seint á þessum aldri fara börn að gera greinarmun 

á líkama og sál, lífið verður ekki að vera áþreifanlegt. Það sem barnið sér ekki getur verið til. 

Átta til 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 til þess að 

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

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

mikilvægt að kunnátta þeirra sé ekki bundin við þetta myndefni heldur að foreldrar ræði við 

börnin sín um þessi málefni. 

Unglingar: Það er þarna á lífsleiðinni sem barnið smíðar sér sitt eigið lífsviðhorf. Margir 

unglingar fara í mótþróa og fara í andstöðu við hin hefðbundnu viðhorf og gildi samfélagsins, 

sum tímabundið en önnur til frambúðar. Tilvistarspurningar unglingsins eru djúpar og margar 

án svara. Leitin af tilgangi lífsins verður áköf. Unglingurinn þarf aðstoð við að koma sér upp 

heilbrigðu lífsviðhorfi svo einsemdin og tómhyggjan taki ekki við. Tilgangsleysið getur í 

verulega slæmum tilfellum 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. Á unglingsárunum eru flestir með einhverja 

persónulega reynslu af dauðanum. Sú reynsla er misjöfn og persónubundin. Dauði jafnaldra 

getur vakið upp ótta hjá unglingnum, ótta um sitt 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 til þess að gera eitthvað annað og betur. Þau fara einnig að forvitnast 

um líf eftir dauða og verða áhugasamir um að ná sambandi við framliðna. Mikilvægt er fyrir 
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hina fullorðnu að taka unglinginn alvarlega, gefa honum greiðan aðgang til að ræða 

tilfinningar sínar og hugsanir við sig. Það getur verið erfitt þar sem börn á þessum aldri eiga 

það til að neita sorginni, byrgja inn tilfinningar sína og verða fjarlæg (Sigurður Pálsson, 1998). 

Yeagley (1994) notar ákveðna aðferð þegar hann vinnur með unglingum. Hann tilkynnir þeim 

að hann átti sig fyllilega á því að þau séu að upplifa mikinn sársauka og að þær tilfinningar 

séu eðlilegar. Þessar tilfinningar þeirra benda ekki til þess að unglingurinn sé eitthvað 

óþroskaður og að allir upplifi þessar sömu tilfinningar við missi. Að lokum tilkynnir hann 

unglingnum að hann muni eiga auðveldara með að aðlagast missinum ef hann deilir þessum 

tilfinningum með einhverjum og að hann verði ekkert sár né móðgaður þótt unglingnum 

finnist auðveldara að tala við einhvern annan um þessi mál. Með þessari aðferð er hann að 

bera virðingu fyrir auknu sjálfstæði þeirra og beitir þeim ekki neinum þrýstingi. 

 

5.Um bæklinginn 
 

Dauðinn er alvara lífsins og það er aldrei létt að tilkynna einhverjum að hann hafi verið að 

missa einhvern nákominn. Að tilkynna barni þessar hörmulegu fregnir er enn vandasamara. 

Hvernig er best að orða og segja frá því sem gerst hefur? Á að reyna að fegra atburðinn fyrir 

barninu til þess að hlífa því og hræða það ekki? Þetta vex eflaust í huga fólks og getur orðið 

til þess að þau fresti frásögninni eða fái einhvern annan í verkið. Það er slæmt því ekki er 

mælt með því að barnið heyri tíðindin seinna en aðrir í kringum það og það er talað um að 

æskilegast sé að sá sem tilkynnir barninu tíðindin sé einhver sem barnið þekkir vel og 

treystir. Í bæklingnum eru allar þessar upplýsingar og fleiri sem hjálpa viðkomandi að takast 

á við þetta tiltekna verkefni.  

Bæklingurinn er fyrst og fremst ætlaður þeim aðstandendum barna sem voru að 

missa einhvern nákominn sér. Hugsuninn er að hafa hann til handtaks á sjúkrahúsum, 

dvalarheimilum aldraðra, útfarastofum og á trúarstofnunum svo aðstandendurnir fái 

bæklinginn í hendurnar stuttu eftir andlátið og geti þá lesið sig til áður en þeir tilkynna 

barninu. Bæklingurinn er einskonar handbók sem inniheldur upplýsingar um skilning barna á 

dauða eftir aldri og þroska og er þeim skilning skipt í fimm flokka eins og fjallað verður um í 

fræðilega hluta greinagerðarinnar. Í bæklingnum er fjallað aðeins um sorgarferli barna og 
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sagt frá algengum fyrstu viðbrögðum. Allar þessar upplýsingar eiga að hjálpa þeim fullorðna 

að tilkynna barninu andlátið og aðstoða það í gegnum fyrstu dagana. Bæklingurinn á að 

hjálpa fólki að skilja hversvegna best sé að vera hreinskilinn og nálægur þegar hann tilkynnir 

barninu frá andlátinu. Í bæklingnum er fjallað um orðalag sem hentar ekki í þessum 

aðstæðum og hvaða afleiðingar það getur haft í för með sér ef það er notað.  

 

5.1. Uppbygging bæklingsins 
 

Bæklingurinn byggir á fræðilega hluta þessarar greinagerðar og þeim heimildum sem nýttar 

voru í hann. 

Uppsetning bæklingsins og hönnun fór fram í forritinu IWork sem er hannað fyrir Apple 

tölvur. Bæklingurinn er fjórtán blaðsíður á lengd og er í blaðsíðustærð A5. Fremst í 

bæklingnum eru upplýsingar um skilning barna á dauða og er þeim skipt niður í fimm 

aldurstímabil líkt og hér að framan. Ég ákvað að byrja á því að fjalla um skilninginn til þess að 

byrja bæklinginn með ákveðnum grunnupplsýngum og upplýsa lesandann um miklvægi þess 

að miða við aldur barnsins og þroska þess þegar tala er um dauðann. Svo eru ráðleggingar 

um hvernig tilkynna á barni andlát. Þær upplýsingar segja frá því mikilvægasta í stuttum 

orðum. Það sem mér fannst skipta miklu máli var að hafa upplýsingarnar ekki of miklar og 

fræðilegar heldur stuttorðar og skiljanlegar svo hver sem væri geti nýtt sér þær. Næst í 

bæklingnum er fjallað um þau viðbrögð sem búast má við fyrst eftir tilkynninguna. Mér 

fannst það eiga vel við eftir upplýsingar um tilkynninguna sjálfa þar sem búast má oft við 

sterkum viðbrögðum af öllu tagi hjá börnunum. Fjallað er síðan um það hvernig best er að 

hátta aðstæður barnsins stuttu eftir missinn. Þar eru nokkur mikilvæg atriði nefnd sem gott 

er að hafa í huga nokkrum vikum eftir andlátið hefur átt sér stað. Þessi atriði hjálpa barninu 

og eiga að stuðla að meiri öryggistilfinningu hjá því. Síðan eru sorgarathafnum lýst og hvernig 

best sé að leyfa barninu að nálgast þær og taka þátt í þeim. Ég gerði mig grein fyrir því að 

sorgarathafnir eru misjafnar eftir trúarbrögðum og menningum en ákvað að miða 

upplýsingar bæklingsins við meirihluta íslensku þjóðarinnar. Að lokum eru svo ábendingar 

um hjálplegar upplýsingar og samtök sem geta hjálpað. Þessi hluti á að vera hjálplegur þeim 

sem lesa bæklinginn og þurfa meiri upplisýngar eða vantar aðstoð með barn í sorg. Þessar 



 
 

20 

upplýsingar geta einnig gagnast aðstandendum ef þeim fer að finnast hegðun barnsins og 

sorgarferli þess vera óeðlilegt. 

 

6. Lokaorð 
 

Það er viðkvæmt málefni fyrir fullorðna að ræða um dauða við barn. Við eigum það til að 

vilja ekki tala um það slæma í heiminum við börnin en eins og við vitum þá er dauðinn 

óhjákvæmilegur og mun barnið fyrr eða síðar finna fyrir því. Það er betra að upplýsa barnið 

vel áður en það fer að mynda sínar eigin hugmyndir út frá umhverfinu. Góðar upplýsingar 

handa foreldrum hjálpa þeim að eiga samtöl við barn sitt um dauðann. Foreldrið þarf að gera 

sér grein fyrir aldri og þroska barnsins áður en það fer að ræða við það. Börn á leikskólaaldri 

ættu að vera farin að upplifa einhverja reynslu á dauða þótt skilningur þeirra á honum sé 

ekki vel þroskaður. Aðal áhyggjuefni þeirra er aðskilnaður frá sínum nánustu. Á fyrri árum 

grunnskólans er skilningurinn aðeins þroskaðri en þau tengja dauðann þá aðallega við elli og 

sjúkdóma. Um níu ára aldurinn er skilningurinn á að dauðinn sé endanlegur kominn. Frá 

þeim aldri móta þau sínar skoðanir og á unglingsárunum fara þau að kafa dýpra í hugsunum 

sínum um dauðann (Lonetto, 1980). Við þroskum og þróumst frá því að vera áhyggjulaus 

börn yfir í að átta okkur meir og meir á lífsins ókostum. Þar er helsti ókosturinn hjá okkur 

mörgum dauðinn. Við forðumst að horfast í augu við hann og viljum helst ekki ræða hann 

okkar á milli. Því er ekki skrítið að við eigum í vanda þegar kemur að því að ræða um dauða 

við börn. En um leið og við gerum okkur grein fyrir mikilvægi þess og hvernig best er að 

framkvæma þá umræðu þá ætti okkur að ganga vel með það. 
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Andlát: Hvað segi ég við barnið? 
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