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gode råd

Sådan svarer
du dit barn:
Børn under tre år. Når
der sker et dødsfald tæt
på barnet, er det barnets
alder og udviklingsniveau,
der afgør, hvordan og hvor
meget et barn skal inddrages. Børn under tre år kan
det være en god idé at give
så konkret og kort en besked
om det som muligt og så afvente, om børnene selv spørger om noget. Børn i den
alder bør ikke tages med til
begravelsen.
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Cornelius Hartvig Lund Helio, 4.b
en aflang bil. Der var jeg
lige ved at tude; det var
mærkeligt, at ens oldemor
bare kørte væk i kisten.
Inden da havde vi været
inde i et hus, som ikke var
en kirke, men alligevel en
slags kirke. Bagefter tog vi
hen på en restaurant, hvor
vi fik snitter.«

»Når man dør, så går kroppen i forrådnelse og bliver
ædt af små termitter, der
gnaver sig ind i gravkisten.
Det er lidt klamt. Men hvis
man bliver brændt, så bliver
man bare til aske, og det tror
jeg ikke, termitterne kan lide
at spise, så det er ikke nær så
klamt. Og sjælen … Jeg ved

ikke, om den findes. Jeg
håber det på en måde, men
jeg tror det ikke.
Jeg kender tre, der er
døde – min oldemor, min fars
faster og så en, der hed Anders. Han var kun 15 år. Han
døde, fordi han fik et knæ i
nakken, mens han spillede
fodbold, og så blev hans ryg-

Børn mellem tre og
fem år. Børn er forskellige, men nogle af dem
mellem tre og fem år kan
klare at komme med til begravelsen. Det kan vurderes
ud fra, hvor optaget barnet
er af det skete, og hvor tæt
knyttet barnet har været til
den afdøde. Forklar også
kort og konkret om døden til
børn i den alder.

søjle revet over. Han var en af
min storesøsters rigtig gode
venner. Hun var ret ked af
det. Stemningen var helt dyster derhjemme, så jeg var
mest hjemme hos nogle af
mine venner. Jeg kan ikke så
godt lide at være sammen
med folk, der er kede af det.
Jeg kan godt finde ud af at

trøste, hvis de græder, fordi
de har slået sig, men det er
svært, når det er noget psykisk. Det var på en måde
meget mere sørgeligt, da Anders døde, end da min oldemor døde. Min oldemor blev
88 år, og det sidste, hun
sagde på hospitalet, var ’nu
har jeg gjort mit’.«

Børn over fem år. I
seksårsalderen begynder børn at opdage livets store eksistentielle
spørgsmål. Fra dette tidspunkt vil det være naturligt
at tale med børn om livet og
døden – dels fordi barnet
selv begynder at spørge og
ønske svar, dels fordi barnet
nu bedre forstår det. Her begynder man også at tale med
barnet om døden, inden det
måske bliver aktuelt.
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Vær konkret. Når du
taler med et barn om,
at nogen er død, er det
meget vigtigt, at du bruger
ordet død. Børn forstår ikke
omskrivninger, og nogle har
ventet i årevis på deres bedsteforældre, fordi de havde
fået at vide, at vedkommende ‘var gået bort’, ‘havde
fået fred’ eller ‘var sovet ind’.
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Svar på spørgsmål.
Børn skal ikke beskyttes, men have kompetent vejledning og fyldestgørende svar på det, de spørger
om.
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Ellen Wandler, 9 år, 4.c
Og de døde kan godt stadigvæk se, hvad deres familie laver nede på jorden.
Nogle gange kan man
mødes åndeligt. Hvis jeg
lige kommer i tanker om
min oldefar, så kan han
godt finde på at komme
ind i min krop, og så snakker vi sammen. Det er en
rigtig god følelse.«

»Man kan dø på mange forskellige måder. Man kan for
eksempel dø af alderdom
eller af kræft eller en anden
sygdom. Man kan også blive
skudt eller falde ud ad et vindue. Og når man så er død, er
der mange, der bliver
brændt. Så bliver kroppen til
sand, ja faktisk en slags savsmuld. Der er også mange,

der bliver begravet under jorden. Så tørrer huden ud, indtil der kun er knoglerne tilbage. Og til sidst visner
knoglerne også, og så er man
bare væk. Helt væk. Jeg tænker nogle gange, at de døde
kommer tilbage igen, men
det gør de jo ikke. De har haft
et liv, og når det er slut, så er
det slut. Der er mange bøger,

der handler om, at man kommer op i himlen og ind i en
anden verden, når man dør.
Jeg har selvfølgelig ikke prøvet at dø, men jeg tror ikke
rigtig, det er sådan i virkeligheden. Jeg tror bare, man
dør, og så er man væk.
Dengang min oldemor og oldefar døde, var der mange,
der blev kede af det. Især min

mormor, for det var hendes
far og mor. Men jeg tror, min
oldefar faktisk var lidt glad
for at dø, for hans kone var
død først, og han havde
svært ved at klare sig uden
hende. Til begravelsen var
det lidt sørgeligt. Bagefter
holdt vi en fest, hvor dem,
der græd i kirken, var færdige
med at græde.«

Læs børnebøger om
emnet. Der findes
mange gode børnebøger, der handler om døden
og sorgen. Spørg på biblioteket. At læse bøger sammen
og bagefter tale om de tanker, de vækker, er en god vej
til at åbne for en naturlig
snak med barnet.
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Kilde: Psykolog Grethe Kragh-Müller, DPU

