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Hvernig æskilegt er að ræða við börn um COVID-19 
 

Leiðbeiningar til foreldra og forráðamanna barna 

 

Núna gengur yfir tímabil sem vekur áhyggjur hjá flestum, ekki satt? Okkur er umhugað um 

það hvernig foreldrar geta alið upp hamingjusöm og örugg börn þegar þeir sjálfir eru kvíðnir. 

Eins og ástandið er í dag þarftu ekki að vera sérstaklega áhyggjufullur einstaklingur til að 

finna fyrir kvíða. Hér eru nokkur ráð sem við teljum að geti komið að notum við núverandi 

aðstæður.  

 

 Ætti ég að ræða um þetta við barnið mitt?  

Já, TALAÐU um þetta. Það er freistandi að reyna að hlífa börnum við hlutum sem vekja 

áhyggjur. En allar líkur eru á því að þau hafi heyrt um þetta í skólanum eða í leikskólanum. 

Og allar líkur eru á því að þau hafi heyrt hluti sem hafa valdið þeim ótta. Þau hafa örugglega 

einnig heyrt hluti sem eru hreinlega ekki réttir, líkt og sögusagnir og uppspuna. Þannig að 

SVARIÐ öllum spurningum sem börnin ykkar spyrja. Og ef þau spyrja ekki spurninga, reynið 

að byrja samtal með þeim: „Hefurðu heyrt eitthvað af þessari nýju veiru sem er að ganga?“. 

Haldið tóninum í röddinni eðlilegum og léttum. Reynið að halda ykkur áhyggjum í skefjum 

þannig að þær birtist ekki í röddinni ykkar eða svipbrigðum.  

 

Hvað á ég að segja?  

Byrjið á því að komast að því hvað þau vita. Og með því er átt við, hvað þau telja sig vita… 

Spyrjið opinna spurninga líkt og „Hvað eru krakkarnir í skólanum að segja? Hvað finnst þér 

um þetta?“ Ef þau eru með einhverjar skrýtnar hugmyndir („Kennarinn minn er með veiruna 

og ef ég fer nálægt henni MUN ÉG DEYJA“), þá gefur þetta ykkur tækifæri til að leiðrétta 

þær.  

 

Hversu mikil smáatriði á ég að fara í?  

Almenna ráðið er að gefa nægilega miklar upplýsingar en ekki of miklar. Með þessu er átt við 

að hlusta á barnið og svara aðeins þeim spurningum sem það spyr. Ef sex ára gamalt barn spyr 

hvernig fólk smitast af COVID-19, þá þarf það ekki að fá nákvæmar upplýsingar um 

veirufræði. Einfaldar útskýringar um það hvernig sýklar komast á puttana okkar og þannig 

inni í munninn okkar, duga. Þegar þau spyrja þessarar spurning (hvernig smitast fólk?) er ekki 

þörf á að útskýra hlutföll þess hversu margir veikjast alvarlega/láta lífið – svarið því aðeins 

ef/þegar þau spyrja þeirrar spurningar. Sem færir okkur að næstu spurningu… 

 

Hversu hreinskilin ætti ég að vera? 

Ef barnið þitt spyr mjög beint út í hættuna á því að deyja, þá ættuð þið að svara því. Ef að þú 

kemur þér hjá því að svara, þá mun barnið búa til svarið sjálft og líkur eru á því að þeirra svar 

sé verra en sannleikurinn. Reynið aftur á móti að lesa í hug barnanna ykkar og gefa þeim svör 

við því sem þau þurfa að vita. Sjö ára gamalt barn þarf til dæmis ekki að vita um það í 

smáatriðum hversu stórt hlutfall deyr. Unglingur gæti viljað nákvæmari upplýsingar og 

hagnast af slíkri umræðu. En fyrir yngra barn væri nægilegt að gefa einfalt svar líkt og „flest 

fólk veikist bara lítið, en sumt fólk mun verða veikt og þurfa að fara á spítala og því miður 

munu einhverjir deyja“.  
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Hversu mikið þarf að hughreysta börn? 

Veittu hóflega hughreystingu og vertu hreinskilin/nn. Útskýrðu að börn og unglingar séu mjög 

ólíkleg til að verða mjög veik en gætu fengið hita, hálsbólgu eða hósta. Líkt og þegar þau fá 

kvef eða flensu. Samkvæmt því sem vitað er, hefur ekkert barn dáið úr COVID-19. Ef þú ert 

hraust foreldri þá getur þú hughreyst barnið þitt með því að þú sért einnig ólíkleg/ur til þess að 

verða mjög veik/ur. Það ber að varast að lofa börnum því að enginn sem það þekkir muni 

veikjast illa. Foreldrar vilja vernda börnin sín fyrir áhyggjum og það er mjög freistandi að lofa 

að amma og afi verði ekki mjög veik. Hins vegar, ef allt fer á versta veg þá getur það reynst 

barninu erfitt að treysta því sem þú segir seinna meir.  

Leyfðu barninu að sjá að þú hefur stjórn á aðstæðunum 

Það er mikilvægt að leyfa barninu þínu að sjá að foreldrar þess hafa góða stjórn á aðstæðum – 

það vekur upp góðar tilfinningar og er hughreystandi.  Kannski þarftu oft að minna á 

handaþvott en reyndu að gera það á rólegan hátt – það gefur til kynna að þú sért með stjórn á 

aðstæðunum frekar en að þú sért að missa stjórnina. Það getur verið ennþá betra að leyfa 

krökkunum að hjálpa til með verkefni, þá hafa þau eitthvað fyrir stafni og hafa smá stjórn á 

aðstæðum sínum. Þau geta til dæmis aðstoðað með því að þvo hendur á yngra systkini eða 

strjúka af hurðarhúnum með sótthreinsandi klút. 

Er eitthvað sem ég ætti að sleppa að segja börnunum mínum? 

Það er góð regla að vera hreinskilin/nn við börnin sín. Ef börn spyrja spurninga, skal svara 

spurningunni þannig að hæfi aldri og þroska barnsins. Mælt er með að halda börnum undir 10 

ára aldri frá fréttum þar sem þau þurfa ekki á svo nákvæmum upplýsingum að halda. Ung 

börn geta ekki sett fréttirnar í samhengi við aðrar upplýsingar og þau þurfa ekki á 

hræðsluáróðri að halda.   

Eftir 10 ára aldur er í lagi fyrir barnið að fylgjast með fréttum, en þó undir eftirliti. Til eru 

sjónvarpsfréttir sem sérstaklega eru ætluð börnum og búið að einfalda efnið talsvert fyrir þau. 

Dæmi um þetta eru Krakkafréttir á RÚV.  Mælt er með að horfa á slíkt efni með börnum og 

vera tilbúin/nn að ræða spurningar sem vakna.  

Mikilvægt  er að fylgjast með netnotkun þeirra barna sem nota slíka miðla og hafa í huga að 

það er mikið af upplýsingum sem hræða í staðinn fyrir að upplýsa. Fullorðnir einstaklingar 

hafa tileinkað sér leiðir til að horfa á slíkar upplýsingar með gagnrýnum augum en börn hafa 

ekki tileinkað sér slíkt. Fylgstu með því sem þau eru að skoða.  

Hvernig hjálpa ég börnunum mínum í gegnum miklar breytingar í lífinu? 

Það er mikilvægt að útskýra fyrir barninu þegar breytingar eru í vændum. Hafðu það einfalt, 

vertu hreinskilin/nn, gerðu það á rólegan hátt og veldu vel þær upplýsingar sem þú ætlar að 

deila með barninu. Sem dæmi, ef amma barnsins hefur ákveðið að fara í sjálfskipaða sóttkví, 

segðu barninu þínu frá því og útskýrðu af hverju. Útskýrðu hvað sé gott við það að amma sé 

að hugsa vel um sjálfa sig. Láttu barnið vita að það sé alltaf hægt að heyra í ömmu í gegnum 

símann, Facebook og/eða Skype þegar þið saknið hennar. 

Ef þú getur, leyfðu þá barninu að fylgjast með öllum breytingum sem verða í fjölskyldunni. 

Það þarf  að útskýra fyrir börnunum  að það sé þörf á að draga úr félagslegum samskiptum. Ef 

barnið hefur aldur til er hægt að biðja það um að hugsa  um leiðir sem það gæti notað til að 
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draga úr sínum samskiptum. Dæmi er um að barn hafi lagt til að það myndi sleppa að mæta á 

fimleikaæfingar og skautaæfingar. Líklegt er að báðum þessum æfingum hefði hvort sem er 

verið  aflýst innan fárra dag en ef ekki þá er þetta allavega ákvörðun barnsins. Þetta mun 

vonandi þýða minni grát yfir að komast ekki á æfingar og verða til þess að barnið upplifi að 

það hafi smá stjórn á aðstæðum. 

Það er gott að nýta öll tækifæri sem bjóðast til að þjálfa tilfinningastjórn. Á tímum sem 

þessum þegar börn upplifa sterkar tilfinningar eins og reiði og hræðslu þá geta þau aðeins með 

því að upplifa þessar tilfinningar lært með hjálp okkar foreldranna að takast á við þær. Hægt 

er að nota tækifærið þegar barnið kemst í uppnám þegar eitthvað fellur niður. Þá er hægt að 

hjálpa barninu með því að hlusta á það og hjálpa því að tala um, skilja og umbera tilfinningar 

eins og vonbrigði og gremju.  

Hvað ef það verður útgöngubann?  

Börn bregðast á mismunandi hátt við því að ferðafrelsi þeirra sé takmarkað og að þau þurfi að 

vera meira heima. Sum börn líta ef til vill á það sem eitthvað spennandi og ef þau gera það þá 

er það í góðu lagi. Önnur börn líta kannski á skert ferðafrelsi sem yfirvofandi refsingu og 

munu þurfa á meiri hughreystingu að halda. Ef barnið þitt tekur þessu illa, reynið þá eins og 

hægt er að halda daglegri rútínu eins og að fara á fætur á sama tíma og venjulega, fara í 

háttinn á sama tíma og venjulega og vinna heimavinnu ef tækifæri gefst. Nú er hægt að grípa 

tækifærið til að styrkja fjölskylduböndin. Við erum venjulega öll svo upptekin og flest börn 

segja að þau fái ekki nægan tíma með foreldrum sínum. En nú er svigrúm til breytinga. Farið í 

kjánalega leiki með börnunum, horfið saman á bíómyndir og lesið fyrir börnin. Hvetjið börnin 

til að sýna frumkvæði við að finna upp á einhverju nýju og skemmtilegu að gera. Getið þið 

spilað Monopoly í gegnum Skype? Hver veit, endilega prufið. Reynið að eiga skemmtilegar 

stundir saman og reyna að sjá það jákvæða- ef þið getið það í aðstæðum sem þessum þá eruð 

þið að kenna börnunum ykkar dýrmæta lexíu. 

Börn þurfa mikla hreyfingu. Ef þau fá ekki næga hreyfingu þá geta þau orðið pirruð, 

eirðarlaus og farið að sýna erfiða hegðun. Það getur verið vandasamt að koma þessu við en 

það getur verið góð hugmynd að fara út í garð og leika sér í snjónum eða fara í boltaleik. Ef 

það er ekki mögulegt er hægt að finna tónlistarmyndbönd á netinu  og dansa saman inn í stofu 

fyrir framan sjónvarpið.  

Börn þurfa að leika sér. Þau hafa raunverulega mikla þörf á því sviði. Ef þú átt fleiri en eitt 

barn og þau ná að leika sér vel saman þá er það gott. Ef ekki þá getur þú þurft að leika við 

barnið/börnin. Það er kannski ekki það skemmtilegasta sem þú getur hugsað þér að gera en 

leggðu þig fram við að reyna, því börnin þurfa virkilega á því að halda. Ef um er að ræða eldri 

börn er ef til vill hægt að skipuleggja að vera í samskiptum við önnur börn t.d. í gegnum 

Skype. 

Ef foreldrar eru mjög kvíðnir 

Mörg okkar eru núna mjög kvíðin. En hvað getur þú gert ef þú átt virkilega erfitt með að 

stjórna kvíðanum? Fyrsta ráð mitt er að þú talir um það við aðra um hvernig þér líður. 

Hringdu í vini, systkini og talaðu við maka þinn en reyndu að forðast að börnin heyri 

samtölin. Lítil eyru eru ótrúlega góð í að heyra hluti (þegar þeim sýnist svo!). Þannig að ef þú 

hefur miklar áhyggjur og ert að ræða um þær vertu þá viss um að börnin séu ekki nálægt. 
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Þegar við upplifum óöryggi hættir mörgum til að ofvernda, en það er ekki gott fyrir börn. 

Vandamálið er að núna þegar við þurfum að passa uppá hreinlæti, félagsleg samskipti, halda 

heilsu þá um að gera  að láta þessar verndandi aðgerðir ekki hafa of mikil áhrif á aðra þætti í 

daglegu lífi barnsins þíns. Það er í góðu lagi að sveifla sér á klifurgrindinni ef það er það sem 

þau eru vön að gera. Það er ennþá allt í lagi að missa sjónar af þeim í fáeinar mínútur ef það 

hefur verið eðlilegt fram af þessu. Með öðrum orðum, reyndu að vera sama foreldrið og þú ert 

vön/vanur að vera. 

Ef þér finnst of erfitt að tala við börnin þínum um veiruna, þá er það Í LAGI – fáðu einhvern 

annan til að gera það. Fáðu makann þinn, barnsföður, vin eða einhver sem þú treystir og telur 

að geti talað um þetta á rólegan og yfirvegaðan hátt.   

Hvað ef barnið mitt er mjög kvíðið? 

Ef barnið þitt á í vanda með að takast á við ástandið þá eru hér nokkur auka ráð sem má nota. 

 Þegar eitthvað kvíðavaldandi er í fréttum þá ráðleggjum við foreldrum og börnum að 

veita þeim sem eru að aðstoða og hjálpa sérstaka athygli. Þá er átt við að fókusa ekki á 

veiruna og það sem sagt er um hann heldur á hjúkrunarfræðingana, læknana og aðra 

sem vinna hörðum höndum að því að hjálpa fólkinu. Takið eftir vísindamönnunum 

sem eru að leggja sig alla fram við að finna lækningu. Takið eftir fólkinu sem sér um 

að þrífa og gerir sitt allra besta til að halda öllu hreinu og sótthreinsuðu. Allir eru að 

vinna saman að því að leysa vandann. 

 Minntu barnið (og þig sjálfa/an) á að það er í góðu lagi að hafa áhyggjur. Við finnum 

öll einhvern tímann fyrir áhyggjum – það er eðlileg mannleg tilfinning. En ef 

áhyggjurnar verða of miklar og þér líður eins og barnið sé með stöðugar áhyggjur og 

sífellt að leita eftir hughreystingu þá gætur þú prufað „áhyggjutíma“. Þetta er tækni 

sem við notum fyrir börn með miklar áhyggjur. Þetta er þegar foreldri og barn komast 

að samkomulagi um ákveðin tíma á hverjum degi sem verður „áhyggjutími“. Til 

dæmis klukkan 17, rétt fyrir kvöldmat, í 20-30 mínútur, þar sem þið setjist niður með 

barninu og leyfið því að tala um og hafa áhyggjur af því sem þau kjósa. Hlutverk þitt 

er aðallega að hlusta. Ef það eru áhyggjur sem þú getur auðveldlega leyst úr, gerðu 

það. En, aðallega skaltu hlusta, og sýndu samkennd. Á öðrum tíma, þegar barnið þitt 

byrjar að hafa áhyggjur, skaltu biðja það alúðlega að geyma áhyggjurnar fram að 

„áhyggjutímanum“. Þetta getur verið góð leið til að hjálpa barninu til að ná stjórn á 

áhyggjunum. 

 Gerðu eitthvað jákvætt til að létta ástandið. Það að hjálpaðu öðru fólki er góð leið til 

að takast á við slæmar aðstæður. Það losar um boðefni í heilanum sem lætur okkur líða 

vel þannig að við upplifum að við höfum meiri stjórn. Svo í samráði við barnið þitt, 

hugsaðu um hvað þú getur gert til að hjálpa öðrum. Gætir þú styrkt hjálparsamtök eða 

gætir þú hringt í eldri nágranna og boðist til að versla fyrir þá? Spurðu barnið þitt 

hvort það hafi einhverjar hugmyndir. 

 Stundaðu hugleiðslu- eða slökunaræfingar. Það er mikið af efni sem má nota til þess á 

netinu. Finndu eitthvað sem er sérstaklega fyrir börn og gerðu svo æfingarnar með 

barninu. 

 Gerðið eitthvað skemmtilegt! Skemmtun er frábær leið til að beina athyglinni annað – 

spilið spil, hoppið á trampólíni, byggið snjóhús eða bakið köku. Veldu eitthvað sem 

ykkur finnst skemmtilegt. 
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Að lokum, ef þú hefur lesið þetta, þá ertu greinilega foreldri sem vilt barninu þínu allt það 

besta. Þú ert að setja velferð barnsins í forgang á erfiðum tímum. Mundu, að börn sem eiga 

umhyggjusama foreldra, hafa ótrúlega þrautseigju, - það verður í góðu lagi með þau! 
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