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POVZETEK
Smrt je pojav, s katerim se srečujemo vsak dan, pa vseeno neradi razmišljamo o njem. Bolj
močno se ga zavemo, ko izgubimo koga od naših dragih. Takrat moramo iti skozi proces
žalovanja, ki pa ga dosti lažje prenesemo, če smo vsaj malo pripravljeni na to, da se tak
dogodek lahko zgodi. Včasih potrebujemo pomoč, da prebolimo izgubo bližnje osebe in
takrat je zelo pomembno, da to pomoč dobimo.
Tudi otroci v osnovnih šolah se srečujejo s smrtjo. Izguba bližnje osebe je za marsikaterega
otroka zelo težka in ker je velikokrat njegova družina sama preobremenjena s prebolevanjem
izgube, je pomembno, da se ponudi pomoč otroku v šoli. Naloga govori o pomoči žalujočemu
otroku v osnovni šoli. V teoretičnem delu se dotakne pojma smrti in žalovanja na splošno,
opiše faze žalovanja, ki naj bi jih ob smrti bližnje osebe predelal vsak človek. Sledi podrobna
analiza razumevanja in doživljanja smrti pri različno starih otrocih. V nadaljevanju so opisane
potrebe žalujočih otrok ter ustrezna pomoč. V zadnjem poglavju se naloga dotakne pomoči
žalujočemu učencu v osnovni šoli ter preventivnega pogovora. Empirični del temelji na
odgovorih 288 anketiranih učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev ter vodstva šole (ravnatelji
in pomočniki ravnateljev) iz slovenskih osnovnih šol. Analiza rezultatov je pokazala, da se
večina anketiranih zaveda pomena pomoči žalujočemu učencu ter pogovora z učenci o tej
temi. Načrtovane pomoči žalujočim učencem je v Sloveniji izredno malo, kjer pa je, jo v
večini izvajata šolska svetovalna služba ali učitelji. Več kot polovica anketiranih se čuti
usposobljenih za pogovor z učenci o temi smrti, manj se jih počuti usposobljenih za pomoč
žalujočim učencem. Glede dodatnih izobraževanj je več kot polovica anketiranih odgovorila,
da si želi dodatnih izobraževanj na to temo.

Ključne besede: smrt, otrok, osnovna šola, žalujoči učenec, pomoč žalujočemu učencu v
osnovni šoli, šolska svetovalna služba, učitelji, vodstvo šole

ABSTRACT
Death is a phenomenon that we encounter every day but we still do not like to think about it.
We become more aware of it when we lose someone from our loved ones. Then we have to go
through the process of mourning but it is much easier to cope with it if we are at least a little
bit prepared for the fact that such an event could happen. Sometimes we need help to get over
the loss of a loved one and then it is very important to get this help.
Even children in primary schools are faced with death. The loss of a close person is difficult
for some children and because the family is often too occupied with dealing with the loss it is
very important to offer assistance to a child at school. The diploma is about the help to a
grieving child in a primary school. The theoretical part deals with the terms ‘death’ and
‘mourning’ in general, describes the stages of mourning which should be processed by every
person. A detailed analysis of understanding and experiencing of death for different aged
children follows. Different needs of grieving children and appropriate assistance are
described. The last chapter describes assistance to a grieving child and preventive
conversation. The empirical part is based on the responses of 288 surveyed teachers, school
counsellors and school leaders (principals and assistant principals) from the Slovene primary
schools. The result analysis has shown that the majority of the surveyed people are aware of
the importance of helping the grieving children and discussing the topic with them. There is
not a lot of planned assistance to the children in need. But where it is it is offered by the
school counsellors and teachers. More than half of the respondents feel qualified to talk with
pupils about the topic of death, the less they feel qualified to assist grieving pupils. Regarding
additional training, more than half of the respondents replied that they want additional
education on the topic.

Key words: death, child, primary school, grieving pupil, assistance to a grieving pupil in
primary schools, school counselling, teachers, school management
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»Smrt je del življenja vsakega od nas. Če nam je všeč ali ne, se bomo zagotovo srečali z njo. Namesto da preganjamo vsako
misel nanjo, je bolje razumeti njen smisel …
S problemom smrti se torej lahko spoprimemo na dva načina. Prvi je ta, da se problemu preprosto izogibamo in ne
razmišljamo o njem. Drugi, mnogo učinkovitejši način, je neposredno soočenje s problemom, tako da se ga zaveste.«
(N. S. dalajlama, Umetnost življenja)

1 UVOD
Smrt, otrok in osnovna šola. Tri pomembne besede, ki se premalo uporabljajo in so še zmeraj
tabu. Smrt pa je del življenja, zato se vsak izmed nas v življenju sreča z njo. Tudi otroci v
osnovni šoli se lahko srečajo z njo. Če se znajdejo v vlogi žalujočega, rabijo še posebno
podporo, tudi s strani osnovnošolskih delavcev. Pa jo tudi dobijo?
Ko sem se pred pol leta pogovarjala z znancem, ki mu je v najstniških letih umrl oče, mi je
povedal, da ga niso nikoli pripravili na smrt. Predlagal je, da bi se morali preventivno
pogovarjati z otroki o smrti, saj bi bili tako bolj pripravljeni, ko dejansko pride do tega.
Povedal mi je še, da ko mu je umrl oče in je bil čisto na tleh, v šoli tega niso opazili. Da ga
učitelji, v njegovem primeru na srednji šoli, niso skušali niti malo razumeti.
Mikuš Kos in Slodnjak (2000, str. 63) pravita, da »smrt bližnje osebe doživi veliko otrok. V
Angliji in Welsu ugotavljajo, da je 3,3 % otrok, mlajših od 16 let, že doživelo smrt bližnje
osebe in žalovanje.« Podobnih zgodb je torej veliko in ravno zaradi tega sem se odločila
raziskati, kakšno je stanje v slovenskih osnovnih šolah. Ali se učitelji in šolska svetovalna
služba pogovarjajo z učenci preventivno o smrti? Ali imajo šole načrtovano pomoč
žalujočemu učencu? Ali so učitelji in šolska svetovalna služba dovolj usposobljeni za
pogovor in pomoč žalujočemu učencu? Kakšen odnos ima do teme smrti v osnovni šoli
vodstvo šole? Z vsemi temi vprašanji in še mnogimi drugimi sem se ukvarjala v diplomski
nalogi.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

SMRT IN ŽALOVANJE

Smrt je najbolj gotovo dejstvo našega življenja, o katerem pa morda še najmanj razmišljamo.
Zdi se, da se zgodi mimo nas, svojevoljno. Če se malce ozremo okoli sebe, lahko opazujemo
njeno prisotnost v naravi, ki se ves čas giblje v procesih rojevanja in umiranja kot tudi v
vsakodnevnih nesrečah, vojnah, tragedijah. Še najbolj jo začutimo, ko umre kdo izmed naših
bližnjih. Toda kljub temu je smrt praviloma odrinjena iz življenja, kot da se dogaja le drugim.
Smrt pogosto dojemamo kot tujek, ki ga je potrebno izolirati in izločiti iz življenja. Vendar se
pojavi problem, ko se človek nepripravljen približa smrti. Takrat začuti strah, negotovost, na
plan priplavajo nerazrešeni odnosi z drugimi. V hitenju za življenjem smrt zanemarjamo in
takšna razčlovečena smrt spravlja v stisko vsakega udeleženega, še posebej pa tiste, ki menijo,
da se s smrtjo ni vredno ukvarjati (Gedrih in Prusnik, 2011).
Smrt je vsepovsod okrog nas in kaj hitro se lahko zgodi, da tudi mi pristanemo v vlogi
žalujočega. Če smo pripravljeni na to vlogo, lažje žalujemo in preidemo skozi faze žalovanja
ter morda po določnem času postanemo bolj zrela osebnost.
Lake (1988) piše, da smisla smrti ne doumemo zlahka. Je pa zato smisel v žalovanju. Namen
žalovanja je namreč ta, da se sčasoma sprijaznimo s tem, kar se je zgodilo in spet zaživimo.
Žalovanje nam pomaga obnoviti smisle našega življenja, omogoči nam, da na nov način
občutimo in sprejmemo strah, jezo in skrb ter bolj močno občutimo mir in veselje. Žalovanje
ni nikoli zaman in nesmiselno.
Tudi Mikuš Kos in Slodnjak (2000) pišeta, da je žalovanje v osnovi zdravilno dogajanje in
vzdržuje spomin na umrlo osebo ter pomaga, da se prilagodimo na življenje brez umrle osebe.
Pišeta še, da v procesu žalovanja sprejmemo izgubo kot stvarnost, da se sprijaznimo z
bolečino zaradi izgube, prilagodimo se življenju brez umrlega, ponovno pričnemo s
čustvenimi vlaganji v nove odnose ter normaliziramo vsakodnevno delovanje.
Da bi lažje razumeli, kako poteka proces žalovanja in kaj vse se dogaja v tem obdobju, si
oglejmo faze žalovanja.

2.1.1

Faze žalovanja

Tekavčič-Grad (1994) razlaga, da je obdobje žalovanja proces, v katerem žalujoči predeluje
svojo izgubo in se nanjo prilagaja. Da bi žalujoči ponovno zaživel, mora predelati naslednje
stopnje:
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1. Sprejeti realnost izgube in se sprijazniti z dejstvom, da je bližnji umrl in da ga ne bo
več videl. Velikokrat se namreč zgodi, da žalujoči izgubo bližnje osebe zanika, kar
lahko vodi od blage izkrivljenosti realnosti pa vse do psihoze.
2. Sprejeti bolečino, ki jo povzroča žalost. Izguba nekoga, ki je bil žalujočemu
pomemben, vedno sproži bolečino. To bolečino je treba predelati, kajti ob zanikanju
čustev lahko pride do neprijetnih kasnejših posledic.
3. Prilagoditi se okolju, v katerem umrli manjka. Vsak žalujoči izgubi s smrtjo nekaj, kar
mu je umrli nudil, zato mora žalujoči razvijati nove tehnike in spretnosti ter se
prilagoditi dejstvu, da umrlega več ni.
4. Čustveno ponotranjiti umrlega in začeti z novim življenjem. Tudi Freud je govoril o
bistveni nalogi žalovanja, ki naj bi bila ločiti se od pokojnika oz. preusmeriti svoje upe
in energijo od umrlega drugam, v nove odnose.
Mikuš Kos in Slodnjak (2000) podata malce drugačne opise posameznih faz, ki prikazujejo,
kako doživljamo smrt in kako se obnašamo po izgubi osebe, na katero smo navezani:
1. V prvi fazi gre za šok in otopelost. Ta faza lahko traja tudi dva tedna. Čustva
vključujejo hudo vznemirjenost, nejevero v smrt, zanikanje, jezo, občutek krivde,
včasih čustveno otopelost. Vedenjske značilnosti so jok, pogosto vzdihovanje, motnje
spanja, telesne težave, težave s koncentracijo, čustveni izbruhi ali otrplost itd.
2. V drugi fazi iskanja in hrepenenja so prevladujoča čustva obup, apatičnost,
depresivnost, jeza, dvomi o sebi, velika občutljivost na dražljaje. V vedenju je pogosto
opaziti nemirnost, nestrpnost, socialno izolacijo, jok, izgubo energije, težave s
spominom in koncentracijo. Veliko je telesnih težav. Ta faza traja običajno od drugega
tedna do konca četrtega meseca.
3. Značilnosti tretje faze sta dezorientacija in zbeganost. Prevladujoča čustva so
depresivnost, občutek krivde, občutek psihične obolelosti zaradi žalosti, odklanjanje
stikov, izogibanje socialnim dogodkom, nemirnost, razdražljivost. Veliko oseb si
prizadeva, da bi opravljali svoje dnevne dolžnosti in naloge enako kot pred izgubo. Ta
faza doseže svoj višek med četrtim in sedmim mesecem.
4. Četrta faza pomeni reorganizacijo življenja in običajno nastopi 18-24 mesecev po
tragičnem dogodku. Pojavi se občutek sprostitve, ni več prežetosti z izgubo, ponovno
se pojavita upanje in optimizem. V vedenju je opaziti povečanje energije, boljše
spanje in prehranjevanje, izginejo telesne težave, izboljša se presojanje, večji je interes
za okolje in vključevanje v nove dejavnosti.
Pomembno je še poudariti, da posamezne faze v življenju niso tako šolsko razdeljene in se
lahko prepletajo ter delno prekrivajo. Njihovo trajanje je odvisno od vsakega posameznika.
Podoba doživljanja smrti in spremljajočega vedenja je odvisna tudi od starosti (prav tam).
To torej pomeni, da različno stari ljudje različno doživljamo smrt. Še posebej pozorni moramo
biti pri otrocih, ki smrt doživljajo drugače od odraslih.
Thompson in Payne (2000 v Arambašić, 2005) navajata razloge, zakaj moramo biti pri
žalovanju otrok in mladostnikov še posebej pozorni. Pravita, da je časovni okvir in proces
žalovanja otrok drugačen od odraslih zaradi razlik v miselnih in drugih psihičnih procesih.
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Zdi se, da izguba v otroških letih poveča možnosti za pojav depresije, problemov v šoli in
prestopništva. Tudi retrospektivne študije nakazujejo možnost, da je izguba starša v otroštvu
lahko vzrok dolgotrajnih psihičnih težav v odrasli dobi.
Da bomo lažje razumeli, kako doživljajo in razumejo smrt otroci, si poglejmo, kakšno je
razumevanje pri različno starih otrocih.

2.2

KAKO RAZUMEJO IN DOŽIVLJAJO SMRT OTROCI

Otrokovo razumevanje smrti je odvisno od otrokove starosti in od tega, kaj mu o smrti
povemo, pravita Mikuš Kos in Slodnjak (2000). Borucky, Križnik-Lipnik, Perpar, Štadler in
Valenčak (2004, str. 17) še dodajajo, da »ko z otrokom razmišljamo o smrti, moramo
upoštevati njegovo raven razumevanja in našo razlago temu primerno prilagoditi«.

2.2.1

Otroci stari do treh let

Logar (2009) pravi, da dojenček in malček do treh let ob smrti v družini občutita predvsem
vznemirjenje. Otrok od 18 mesecev dalje že prepoznava, da nekdo od pomembnih članov
družine manjka, zelo dobro pa občuti tudi čustva drugih. Če občuti pri bližnjih žalost in
čustven umik, kaže otrok znake vznemirjenosti, prisotne so lahko spremembe v hranjenju in
joku, pri negi in otrokovi prebavi. Borucky, Križnik-Lipnik, Perpar, Štadler in Valenčak
(2004, str. 17) dodajajo, da »otrok do treh let doživlja ob smrti ljubljene osebe predvsem
stisko zaradi ločitve«.

2.2.2

Otroci stari od tri do šest let

Logar (2009) piše, da si otroci od treh do šestih let predstavljajo smrt kot nekaj začasnega.
Zanje umrli spi ali je odsoten, toda verjamejo, da se bo vrnil. Erić (2009) navaja, da otrok do
petega leta doživlja smrt kot dogodek, po katerem se je možno vrniti v življenje, saj smrt
razume podobno kot sanje ali potovanje in verjame, da umrla oseba še naprej misli in čuti.
Tudi Borucky, Križnik-Lipnik, Perpar, Štadler in Valenčak (2004) pravijo, da otroci stari do
pet let smrt dojemajo kot nekaj prehodnega in pričakujejo, da se bodo živali in ljudje ponovno
vrnili v življenje. Logar (2009) še dodaja, da so otroci pozorni na čustvene odzive drugih v
družini in vedo, da se je zgodilo nekaj hudega, vendar za smrt še nimajo lastne razlage.
Lahko se pojavijo spremembe v vedenju kot so krajši intervali žalosti, manj zrelo vedenje, ki
so ga že prerasli, večja agresivnost pri igri ali v odnosih. Takrat potrebujejo otroci več
varnosti, kar zagotovimo z več pozornosti, telesnega stika in bližine. Ker pogosto verjamejo,
da so oni krivi za smrt in tako doživljajo občutke krivde, se je potrebno z njimi pogovoriti in
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jim pojasniti prave vzroke smrti. Rippey Massat, Moses in Ornstein (2008) poudarjajo, da je
morda najbolj pomemben dejavnik, ki vpliva na žalovanje predšolskih otrok, kako v času
žalovanja ravnajo z njimi njihovi skrbniki. Odrasli, ki žalujejo, morda ne bodo v celoti na
voljo otrokom, zato je zelo pomembna skrbna pozornost socialnih delavcev (svetovalne
službe v vrtcu), ki je lahko močan vir pomoči za tako majhne otroke.
Sama menim, da je v primerih, ko skrbniki zaradi žalovanja ne zmorejo skrbeti za otroka, zelo
pomembna pozornost vzgojiteljev ali svetovalne službe v vrtcih, še posebej tistih, s katerimi si
je otrok blizu. Še bolj pomembna pa je pomoč sorodnikov, če ima otrok z njimi dobre odnose.

2.2.3

Otroci stari od šest do devet let

Logar (2009) o tem obdobju pravi, da večina otrok že razume dokončnost smrti, vendar
njihova predstava še ni povsem izoblikovana. Smrt si lahko predstavljajo kot prikazen, ki
odnese umrlega, nekateri menijo, da je umiranje nalezljivo. Njihovo razmišljanje je na
konkretni ravni, zato potrebujejo konkretne odgovore. Prav tako potrebujejo pomoč pri
poimenovanju čustev, pomembna so njihova vprašanja o vzrokih smrti. Erić (2009) pravi, da
otroci med petim in devetim letom pojmujejo smrt kot nenaden, hud napad, ki ga povzročijo
bitja, ki jih pogosto poosebljajo (npr. okostnjak s koso v roki). Umrla oseba živi v otrokovih
očeh zgolj kot »bled odsev življenja živih«. Borucky, Križnik-Lipnik, Perpar, Štadler in
Valenčak (2004, str. 17) navajajo, da toliko stari otroci »že lahko sprejmejo dejstvo, da je
oseba umrla, ne pa tudi, da smrt doleti vsakega in da bodo tudi oni umrli«. Rippey Massat,
Moses in Ornstein (2008) dodajajo, da otroci stari od pet do devet let lahko verjamejo, da se
umrli lahko vrne kot duh ali pošast, zato so nestrpni in se ne počutijo varne. Kot omenjata že
prejšnja avtorja, ti otroci potrebujejo podrobne odgovore na njihova vprašanja. Odrasli naj bi
zagotovili otrokom, da sodelujejo v ritualih žalovanja, kajti tako se otroci lažje poslovijo od
umrlega. Z ustreznimi informacijami in podporo otroci lahko opravljajo vsakdanje dejavnosti,
kot so igranje s prijatelji in delanje domačih nalog.

2.2.4

Otroci stari od devet do trinajst let

Logar (2009) pravi, da je otrokovo razumevanje smrti pri teh letih že bližje odraslemu, da se
bolj zavedajo njene dokončnosti in vpliva, ki ga ima na nadaljnje življenje. Otroka lahko
skrbi, kako bo smrt vplivala na njegovo življenje, kdo bo skrbel zanj, ga peljal v šolo. Čeprav
navzven delujejo bolj trdno in postavljajo manj vprašanj, se znotraj njih skriva velika
ranljivost. Poleg žalosti se v čustvovanju pojavlja še jeza na umrlega in okoliščine smrti, še
vedno se sprašujejo o lastni krivdi in krivdi drugih. Bolj se zavedajo in lažje ubesedijo svoje
strahove, pri njihovem razreševanju pa potrebujejo pozornega sogovornika. Borucky, KrižnikLipnik, Perpar, Štadler in Valenčak (2004, str. 17) dodajajo, da »otroci stari od devet do enajst
let, razvijejo realistično predstavo o smrti in jo dojemajo kot neizbežen in nepovraten biološki
dogodek«. Podobno navaja Erić (2009), ki pravi, da otrok med devetim in desetim letom
starosti meni, da je vzrok smrti v človeku samem ter da se po njej umrli nikdar več ne more
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vrniti v življenje. Medtem ko otroci med desetim in dvanajstim letom dosežejo zrelost, ko
začnejo razumsko spoznavati smrt kot popoln ter dokončen propad lastnega bitja, kar potem
vključijo v del svojih življenjskih nazorov (Piaget, 1963 v Erić, 2009).
Walsh-Burke (2006 v Rippey Massat, Moses in Ornstein, 2008) piše, da dvanajstletniki
razumejo, da je smrt dokončna. Imajo povečano občutljivost glede čustev drugih in so zato
lahko v oporo ostalim družinskim članom. Ornstein in Moses ( 2002 v Rippey Massat, Moses
in Ornstein, 2008) dodajata, da medtem ko večina žalujočih otrok v tej starostni skupini ne
kaže resnih čustvenih ali vedenjskih motenj, pa majhen odstotek lahko kaže simptome
depresije, umik ali spremembo vedenja.
Otroci, ki žalujejo, imajo lahko fizične težave ali psihosomatske motnje, ki zahtevajo
zdravniško intervencijo (Scalzitti, 2007 v Rippey Massat, Moses in Ornstein, 2008). Ravno
zaradi tega je pomembno, da šolska svetovalna služba spremlja žalujočega učenca in da
prepozna take, ki potrebujejo dodatne intervencije (Rippey Massat, Moses in Ornstein, 2008).

2.2.5

Adolescenti

Adolescenti razumejo smrt na enak način kot odrasli, vendar so zaradi številnih sprememb v
tem obdobju še posebej ranljivi. Za mladostnike je v tem obdobju značilen hiter telesni in
duševni razvoj in ker je smrt povsem nasprotna njihovemu razvoju, jo lahko vidijo kot
sovražnika. Svoja čustva že precej dobro prepoznavajo, izražajo pa jih odkrito in dramatično
ali pa sploh ne in jih potlačijo. Njihova pripravljenost glede pogovora o smrti je spremenljiva,
zato je pomembno, da jim pokažemo svojo pripravljenost za pogovor in pomoč, vendar naj
sami izberejo primeren trenutek (Logar, 2009).
Čeprav najstniki razumejo neizbežnost smrti, jo včasih skušajo »ogoljufati« z raznimi
tveganimi dejanji. Ker so ravno v obdobju ločitve od družine, lahko žalovanje oteži ali
prekine ta proces. Npr. lahko naglo zapustijo dom ali pa se nočejo ločiti od doma in staršev.
Žalovanje najstnikov lahko vodi v prezgodnje spolne odnose ali izbiro neprimernih partnerjev
(Shapio, 1994 v Rippey Massat, Moses in Ornstein, 2008). Stroebe et al. (2005 v Rippey
Massat, Moses in Ornstein, 2008) dodaja, da se žalovanje lahko kaže tudi v prekomernem
delu, razdražljivosti ali perfekcionizmu. Ti mladi so bolj ogroženi, da zbolijo za depresijo,
imajo težave s prehranjevanjem, se samopoškodujejo, izgubijo zanimanje za prijatelje. Šolska
svetovalna služba je zelo primerna, da ponudi pogovor žalujočemu mladostniku, ki se tako
ima možnost pogovoriti z nekom izven družine.

2.2.6

Običajne reakcije žalujočega otroka

Ker je smrt bližnje osebe za otroka stresen dogodek, lahko izraža svojo bolečino s telesnimi
težavami, lahko se vede drugače kot sicer ali kako drugače izraža svoje notranje dogajanje.
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Borucky, Križnik-Lipnik, Perpar, Štadler in Valenčak (2004, str. 24 in 25) naštevajo
»nekatere najpogostejše reakcije, ki lahko spremljajo žalujočega otroka:
-

-

-

Čustvene: negotovost, občutki zapuščenosti, skrb za varnost, strah, jeza, bes,
obžalovanje, žalost, zmedenost, pozicija »ni mi mar«, brezupna žalost, čezmerna
občutljivost, čezmerno ukvarjanje s smrtjo, občutki krivde;
Vedenjske: glasni izbruhi (kričanje, jok), prekinjanje sogovornika, agresivno vedenje,
pogosti prepiri, neizpolnjevanje zahtev, hiperaktivno vedenje, več tveganih in
nevarnih vedenj, izolacija ali umikanje, regresivno vedenje (v vedenju premik v čas,
ko so bili mlajši, torej nezrelo vedenje), zahtevanje pozornosti, ob smrti starša še
potreba po preverjanju preživelega starša;
Telesne: bolečine v trebuhu, glavoboli, pogostejše poškodbe, težave s spanjem, težave
s hranjenjem, pomanjkanje energije, več prehladov;
Socialne: umik od dejavnosti, umik od prijateljev, spremembe v odnosu do odraslih,
potreba bližine še živečega starša.«

V tem poglavju smo spoznali, da nas smrt spremlja na vsakem koraku in se ji ni moč izogniti,
tudi če jo ignoriramo. Spoznali smo faze žalovanja in doživljanje smrti različno starih otrok.
Našteli smo še običajne reakcije žalujočega otroka, da si lažje predstavljamo, kakšne reakcije
lahko pričakujemo od žalujočega otroka.

2.3

POTREBE ŽALUJOČIH OTROK IN MLADIH TER USTREZNA
POMOČ

Preden pogledamo, kakšno pomoč lahko nudimo žalujočemu otroku, se moramo najprej
vprašati, kakšne so njegove potrebe. Kot smo do sedaj že spoznali, otroci razumejo in
doživljajo smrt drugače od odraslih, zato imajo tudi drugačne potrebe.
V nadaljevanju predstavljam potrebe žalujočih otrok ter ustrezno pomoč, o kateri piše
Arambašić (2005). Pojem otrok se nanaša predvsem na otroke v predšolski in osnovnošolski
dobi. Prva potreba je občutek varnosti. Otrok mora vedeti, da smo mu še vedno na razpolago
in da se na nekoga lahko zanese. Običajno tudi starši otroka doživijo izgubo in se ukvarjajo z
žalovanjem, zato niso v stanju, da lahko skrbijo za otroka. Takrat je pomembno, da skrb za
otroka prevzamejo ožji svojci ali kdo drug, ki je blizu otroka. Pomembno je, da otroku
razložimo, da starši samo začasno ne morejo v celoti skrbeti za njih in da bodo po določenem
času spet skrbeli za njih. Druga potreba je, da damo otroku jasne informacije o smrti. Razen
tega, da so otroci že po naravi radovedni in želijo vedeti vse, je njihova radovednost povezana
tudi s potrebo po varnosti. Informacija o vzrokih smrti in njenih posledicah lajša občutke
krivde in jeze, ki jih doživljajo otroci. Poleg tega pa zmanjša otrokovo fantaziranje o tem, kaj
vse se dogaja z ljudmi, ko umrejo. Otroku s temi informacijami pomagamo, da razume, kaj se
je zgodilo. Seveda mora biti razlaga informacij primerna otrokovi starosti. Odrasli so pogosto
nagnjeni k temu, da podcenjujejo sposobnosti otrok za razumevanje smrti.. Vendar to ni prav,
kajti otroci in mladi lahko razumejo vse, kar jim povemo, le če to naredimo na način, ki je v
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skladu z njihovo stopnjo razvoja. Tretja potreba se nanaša na realnost smrti. Otrokom je, tako
kot odraslim, pomembno, da razumejo, kaj se je zgodilo in da je smrt nekaj realnega. Tako
lažje razumejo obrede povezane s smrtjo. Med njimi je tudi pogreb, kamor je treba peljati
otroka, razen če tega izrecno ne želi ali če je mlajši od 3-4 let. Smrt postane še bolj stvarna, če
je otrok prisoten tudi pri pospravljanju stvari od umrlega, če pred njim izražamo svoja čustva
itd. Naslednja potreba je strpnost odraslih do otrok. Otroci in mladostniki se razlikujejo od
odraslih po tem, koliko časa rabijo, da kognitivno in čustveno sprejmejo smrt ljubljene osebe
in se temu prilagodijo. Zaradi tega je potrebno biti z otroki in mladostniki še posebno strpen
in imeti v mislih, da oni dozorevajo skupaj z izkušnjo izgube. Peta potreba je potreba otrok,
da se počutijo pomembni in vključeni. Edmands in Marcellino – Boisvert (2002 v Arambašić,
2005) pravita, da če otroke povsem izključimo iz dogajanja v zvezi z umrlo osebo, s ciljem
zaščite, ne moremo zadovoljiti njihove potrebe, da so pomembni in vključeni. Nasprotno,
takrat se otroci počutijo čustveno oddaljeni od svojih staršev in družine.
Čeprav v času obredov in žalovanja skrbi za otroka kdo drug iz družine, ker starši zaradi
žalovanja niso sposobni, pa imajo otroci vseeno potrebo po podpori svojih najbližjih
(Arambašić, 2005).
Glede odhoda otrok na pogreb pravi Dyregrov (2001 v Arambašić, 2005) naslednje: Otroci
imajo tako kot odrasli potrebo, da neresnično naredijo resnično, da za svojo žalost dobijo
konkretno izkušnjo in ne samo fantazije. Otroci naj bi sodelovali v obredu zadnjega pogleda
na umrlega in svečanosti pogreba, da bi dobili isto osnovo za žalovanje kot odrasli in bi se
tako lažje soočili s smrtjo. Otroci morajo vedeti, da se telo pokoplje ali sežge v pepel. Mnogi
odrasli imajo slabo izkušnjo iz otroštva glede prisostvovanja na pogrebu. Treba se je zavedati,
da je pred odhodom na pogreb potrebno otroka na to dobro pripraviti. Otroku natančno
razložimo, kaj se bo na pogrebu dogajalo in zakaj. Pomembno je tudi, da se natančno določi,
kdo bo skrbel za otroka na pogrebu. Ta oseba naj bi bila otroku blizu in zadosti trdna, da bo
lahko skrbela za otroka. Majhnim otrokom, ki razmišljajo še bolj na konkretni ravni, lahko
ponudimo, da se poslovijo od pokojnika tudi s tem, da mu vržejo v grob neko stvar, ki jo
sami izberejo.
Arambašić (2005) nadaljuje, da je naslednja potreba otrok, da nadaljujejo vsakodnevne
aktivnosti. To potrebo otroci sami izkazujejo s tem, da ko se seznanijo s smrtjo bližnje osebe,
spet hitro odhitijo nazaj k igri, gledat televizijo itd. Podpora žalujočim otrokom naj bi se
izražala preko nadaljevanja vsakodnevnih aktivnosti, kot so: vstajanje ob običajni uri,
hranjenje, odhod v šolo, opravljanje gospodinjskih opravil, čas za spanje itd. Na ta način
pokažemo otroku, da se svet po smrti ljubljene osebe še vedno vrti naprej, da obstajajo stvari,
ki se niso spremenile in da odrasli vseeno niso izgubili vso kontrolo nad življenjem, če uspejo
vzdrževati vsakodnevne aktivnosti. To tudi pomeni, da se otrok lahko počuti varnega. Sedma
potreba otrok je, da potrebujejo ljudi, ki so pripravljeni odgovarjati na njihova neskončna
vprašanja. Delno izvirajo ta vprašanja iz otroške radovednosti, v veliki meri pa je vzrok v
zmedi in negotovosti, ki ju ob smrti ljubljene osebe občutijo vsi otroci. Edini način, da se
otroci otresejo teh občutkov, je da vprašajo za objasnitev tega kar ne razumejo. Vprašanja
otrok se pogosto ponavljajo, razlog pa je v tem, da otrokom njihov miselni aparat še ne
omogoča, da informacije, ki jih pridobijo tudi ustrezno obdelajo in shranijo. Pomembno je, da
odrasli dajo otroku na enaka vprašanja enake odgovore, kajti le tako se otrok lahko počuti
varno. Sledi potreba, da moramo otrokom razložiti, da niso oni povzročili smrti s svojimi
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lastnostmi, občutki, mislimi. Otroci stari od tri do sedem let verjamejo, da imajo magično moč
in so prepričani, da so njihove misli, občutki, vedenje ali njihove lastnosti povzročile smrt
ljubljene osebe. Zaradi tega se počutijo krive in jim je zelo težko. Tega ne upajo nikomur
omeniti, saj se bojijo, da bi se izkazalo, da so zares pravi krivci za smrt in bodo dobili kazen.
Takšne reakcije so posledica t.i. otroškega egocentrizma – normalne faze v otrokovem
razvoju, ko so usmerjeni nase in imajo občutek, da se vse vrti okoli njih. Da bi se otrok otresel
občutka krivde, se je potrebno z njim veliko pogovarjati in mu razložiti stvari. Deveta potreba
otrok je, da jim razložimo, da odrasli in umrli niso mogli preprečiti smrti in da tudi oni
(otroci) niso dovolj močni, da bi smrt preprečili. Otroci namreč menijo, da so odrasli
vsemogočni. Na primer, lahko se zgodi, da otrok meni, da ga ljubljena oseba ni imela dovolj
rada, drugače bi zagotovo prebolela bolezen in ga ne bi zapustila.
Arambašič (2005) piše tudi o potrebah, ki se nanašajo predvsem na mlade. Pravi, da so mladi
na pragu prehoda iz sveta družine v svet vrstnikov. Izguba, še posebej starša, lahko prekine ta
proces prehoda mladega človeka iz sveta družine v svet vrstnikov. Mladi potrebujejo občutek
svobode, da lahko zapustijo žalujočo družino in se vračajo brez moraliziranja in opravljanja
nalog umrlega. Če namreč mladi prevzamejo nalogo, ki jim ne pripada, nalogo ki jo je
upravljal npr. umrli starš, ne morejo opraviti razvojno pomembne socializacijske naloge.
Mladi imajo potrebo po ritualih, ki ponekod niso del običajne kulture. (Na primer, mladi so
želeli na pogrebu zapeti pesem, ki jo je njihov pokojni vrstnik imel zelo rad). Takšne rituale je
potrebno sprejeti, razumeti in normalizirati, razen v primerih, če žalijo ostale žalujoče. Mladi
imajo potrebo pomagati ostalim žalujočim (npr. družini umrlega prijatelja). Pomembno je, da
jih pri tem podpremo. Mladi so zelo občutljivi na to, kako drugi, še posebno odrasli reagirajo
na njihovo izkazovanje misli in občutkov, zato imajo potrebo, da skrivajo občutke in se
obnašajo zelo odraslo. Zaradi tega zelo pazijo, pred kom pokažejo svoje občutke. Pogosteje so
to prijatelji in druga odrasla oseba, ne pa starši, pred katerimi želijo skriti lastno trpljenje.
Pomembno je to njihovo potrebo razumeti in podpreti.
Da je ustrezna podpora in pomoč žalujočemu otroku zares pomembna, kaže raziskava
Wordena (2002 v Arambašić, 2005), ki je spremljal otroke in mlade, v starosti od 6 do 17 let,
dve leti po smrti enega od staršev. Raziskava je pokazala, da so se na izgubo starša uspešno
prilagodili tisti otroci, ki so živeli v družinah, kjer so bili člani med seboj dobro povezani, kjer
so se brez večjih težav lahko pogovarjali o umrlem in kjer je smrt družinskega člana
povzročila le manjše spremembe in težave. Nasprotno pa so imeli večje težave zaradi smrti
starša otroci, kjer je bil preživeli starš mlad in depresiven, slabše je funkcioniral, na umrlega
so se redko spomnili in se o njem ni smelo govoriti ter kjer je smrt starša povzročila velike
materialne ali druge težave. Pri teh otrocih so opazili nižje samospoštovanje in izražen
občutek nezmožnosti vplivanja na življenjske dogodke. Shapiro (1994 v Arambašić, 2005) kot
posledico neuspešne prilagoditve na smrt starša omenja še depresivnost, izrazito samokrivdo,
umik vase ali vedenje usmerjeno proti drugim.
Iz rezultatov raziskave zato lahko sklepam, da je pomoč žalujočemu otroku ali mladostniku v
večini primerih nujno potrebna. Če je ne dobi v družini, je naslednja na vrsti šola, kjer otroci
dandanes preživijo veliko časa.
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2.4

POMOČ ŽALUJOČEMU UČENCU V OSNOVNI ŠOLI

Učenci, ki so doživeli smrt bližnje osebe, se bodo slej ko prej vrnili v šolo in nadaljevali s
poukom. Kot smo že omenili, je priporočljivo, da otrok čim prej po smrti bližnje osebe
nadaljuje z vsakodnevnimi aktivnostmi in se vrne v šolo. Ker otroci v osnovni šoli prebijejo
veliko časa, je pomembno, da tudi tam dobijo ustrezno podporo.
Papadatou, Metallinou, Hatzichristou, in Pavlidi (2002 v Holland, 2008) opozarjajo, da
žalujoči straši ali skrbniki morda zaradi žalovanja ne morejo biti na voljo otroku in se z njim
pogovarjati o njegovih občutkih ter odgovarjati na njihova vprašanja. Otroci tako lahko
postanejo »pozabljeni pogrebci«, izolirani in ranljivi. Kot še navaja Holland (2004), so
rezultati njegove raziskave, opravljene leta 2001 na Nizozemskem, pokazali, da šola
žalujočim staršem in učencem še vedno nudi premalo pomoči.
Hurd (1999 v Holland, 2008) pa pravi, da je otrokovo zdravo žalovanje odvisno od številnih
dejavnikov, med drugim tudi od otrokove podporne mreže s strani šole, prijateljev in družine.
Vidimo, da je pomoč žalujočemu otroku s strani šole zelo pomembna in vpliva na potek
njegovega žalovanja. Kakšne so potrebe žalujočih otrok in kako ustrezno pomagati, smo
povedali že v prejšnjem poglavju. To so smernice, po katerih se zaposleni na šoli lahko
ravnajo. Obstajajo tudi priporočila, na kaj morajo biti še posebej pozorni zaposleni na šoli, ko
imajo med sabo žalujočega otroka.
Dyregrov (2001) pravi, da je za žalujočega otroka še posebej težaven prvi dan vrnitve v šolo.
Sodelovanje staršev in učiteljev lahko olajša ta prehod. Priporočljivo je, da učenec z učiteljem
načrtuje, kako bo potekalo srečanje z razredom. Učenec naj sodeluje z učiteljem, s katerim
ima najboljše odnose in mu najbolj zaupa. Pomembno je spoštovati učenčevo željo, ali se v
razredu lahko pogovarjajo o njegovi izgubi ali ne, in to potem sporočiti celotnemu razredu.
Lahko se zgodi, da se otroku poslabša učni uspeh. Na to moramo biti pozorni in po potrebi
otroku ponuditi dodatno učno pomoč.
Grollman (1967 v Dyregrov, 2001) je raziskal, da lahko problemi v šoli zaradi žalovanja
otroka trajajo tudi leto dni po izgubi.
Zato je pomembno, da so strokovnjaki v šoli pozorni na otrokovo vedenje dalj časa po smrti
bližnje osebe in da stalno spremljajo njegov napredek oz. zaostanek.
Mikuš Kos in Slodnjak (2000, str. 75 in 76) dajeta zelo konkretne in podrobne nasvete
šolskim delavcem za pomoč žalujočemu otroku. Ker so napisani razumljivo in konkretno, sem
jih citirala iz knjige:
- »Z besedami izrazite svoje sočustvovanje in žalost zaradi izgube in otrokovega
trpljenja.
- Otroku in njegovim svojcem sporočajte, da razumete, kako težek čas preživljajo.
- Izpeljite običajne vljudnostne obrede: udeležite se pogreba, napišite sožalno pismo.
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Ponudite se, da boste obvestili otrokove sošolce in osebje v šoli o smrti v otrokovi
družini.
Izkažite željo pomagati otroku.
Bodite dosegljivi in na razpolago: za poslušanje, za kakršnokoli obliko pomoči, ki jo
otrok potrebuje.
Če ste otroku posebej blizu kot učitelj, razrednik ali šolski svetovalni delavec, naj ima
vaš urnik, naslov, telefonsko številko.
Poslušajte otroka. Ko se zgodi smrt v družini, so odrasli pogosto toliko prežeti s svojo
žalostjo, da jim zmanjkuje časa za poslušanje otroka.
Omogočite otroku, da izrazi čim več svojih čustev žalosti in nesreče v trenutkih, ko
začutite, da otrok želi izraziti svoja čustva. Bodite pozoren in sočustvujoč poslušalec.
Ni potrebno, da sami kaj govorite.
Pogovarjajte se z otrokom o osebi, ki jo je izgubil, o njenih lastnostih, o tem, kaj je s
tem izgubil, če začutite, da otrok to želi.
Omogočajte otroku in dopustite, da izraža tudi svoja negativna čustva.
Otrokom zelo pomaga, če jim ponudimo besednjak za izražanje čustev, kot so hudo mi
je, žalosten sem, strah me je. Večina otrok ni vajenih uporabljati teh izrazov. S tem, da
jih odrasli uporabljajo, otrokom odpirajo možnost izražanja.
Pomirite otroka, da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, za osebo, ki jo je izgubil.
Otroku praktično pomagajte v vsakodnevnem življenju. To je zlasti pomembno v
prvih dneh in tednih po smrti, pa tudi pozneje ob težavah, npr. ob učnih težavah.
Zavedajte se, da bodo spremenjene družinske okoliščine povzročile dodatne težave v
družini, in pokažite otroku in svojcem svoje razumevanje ob tem.
Vsak otrok ima svojski način odzivanja. Do teh razlik moramo biti razumevajoči.
Vedite, da so različne telesne težave, npr. glavoboli, težave z apetitom, bolečine v
trebuhu, odraz čustvene prizadetosti otroka.
Upoštevajte, da žalovanje traja mesece, leto ali celo več. Včasih začne otrok s
časovnim zamikom kazati znake žalosti in žalovanja.
Pokažite razumevanje za to, da se ob izgubi otrokove in družinske prioritete
spremenijo.
Morate razumeti, da je otrok, ki je izgubil bližnjo osebo, zelo zaposlen z iskanjem
svojega mesta v novo nastalih okoliščinah in z vzpostavljanjem novih odnosov.
Žalovanje zahteva veliko energije in prizadene otrokovo vsakodnevno delovanje.
Doživetje izgube pomembne osebe lahko pospeši otrokovo socialno zorenje.
Žalost in žalovanje povzročata težave v pozornosti. Šolsko delo je pogosto prizadeto.
Otrok lahko nazaduje v svojem vedenju, postane bolj vase zaprt, vedenjsko težaven,
izostaja iz šole, zmanjšajo se njegove zmogljivosti za učenje.
Otroku ponudite posebno pomoč pri učenju, če to potrebuje. Lahko mu sami pomagate
ali poskrbite za prostovoljca ali kako drugo osebo.
Spodbudite otroka, naj bo potrpežljiv in strpen do samega sebe, naj ne pričakuje
preveč od sebe, naj si ne zastavlja prezahtevnih nalog. Bodite razumevajoči za njegove
težave pri šolskem delu, vendar jasno pokažite pričakovanja, da se bo ujel in ponovno
ustrezno deloval.
Bodite pozorni na to, kako se otrokovi sošolci odzivajo na njegovo vrnitev v razred.
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Pomagajte otroku, da vzpostavi in vzdržuje dobre odnose z vrstniki.
Spodbujajte otrokove prijatelje in sošolce, da mu pomagajo.
Če vas otrok sprašuje o bolezni, smrti in nesrečah, mu pošteno odgovarjate, vendar
ustrezno njegovi zmožnosti razumevanja.
Bodite v stikih z otrokovimi starši in skrbniki. To je zlasti pomembno, če se pojavijo
težave v šoli.
Nikar se ne izogibajte pogovorom o izgubah in smrti v razredu; v razredu se ob
primerni priložnosti lahko pogovarjate o tem, kaj doživljamo ob izgubi drage osebe.
Če otrok ali njegovi sošolci pokažejo zanimanje za dogajanja, povezana s smrtjo, jim
omogočite branje knjig na to temo.
… «.

Če imajo žalujoči otroci težave pri verbalnem izražanju, jim lahko ponudimo izražanje preko
kreativnih medijev kot so: ples, drama, lutke, risanje ali barvanje. Otrokom lahko ponudimo
tudi ustvarjanje fresk, izdelavo knjige spominov ali izdelavo kolaža o življenju umrle osebe
(Goldman, 2004 v Holland 2008).
Z žalujočimi učenci se lahko sklene dogovor, da po potrebi brez pojasnila zapustijo razred in
se umaknejo v »mirno območje«, kjer se otrok počuti varnega. Šola lahko otroku ponudi, da si
izbere »posebno osebo«, s katero se lahko kadarkoli pogovori. Možno je, da bo imel otrok
potrebo telefonirati domov in preveriti, ali so preostali njegovi svojci še živi. Žalujoči otrok je
namreč lahko pogosto zaskrbljen, da so tudi preostali svojci, predvsem starši, umrli, zato je
pomembno, da mu omogočimo, da to preveri. Pomembno je, da se spremlja učenčevo
žalovanje in napredek ter se po potrebi prilagodi delo. Posebna pozornost naj mu bo
namenjena ob družinskih praznikih (Holland, 2008).
Miller (2000, str. 9) zelo lepo opiše, zakaj so za otroka v stiski tako pomembne prav
varuhinje, vzgojiteljice in učiteljice. Pravi, da »v težkih trenutkih so prav one pogosto edini
stabilni dejavnik v otrokovem življenju. Vrtec in šola lahko otroku predstavljata pozitivno
okolje, kjer se svobodno izraža in kjer mu odrasli prisluhnejo in želijo pomagati. Ti odrasli
igrajo zelo pomembno vlogo v otrokovem življenju, ko ga podpirajo, spodbujajo in razvijajo
njegove sposobnosti spoprijemanja s problemi. Vzgojiteljica ali učiteljica lahko staršem
razloži posamezne otrokove značilnosti in jim pomaga spoznati svet s perspektive njihovega
otroka. Njena naslednja pomembna naloga je opozoriti starše, kdaj otrok potrebuje ustrezno
pomoč, svetuje jim lahko tudi pogovor z ustreznim strokovnjakom«.
Holland (2008) pravi, da se šole lahko čutijo sposobne, da se same spopadejo s pomočjo
žalujočemu učencu in njegovi družini, lahko pa poiščejo pomoč zunanjih organizacij.
Sama bi priporočila Slovensko društvo Hospic, ki se med drugim ukvarja z žalovanjem otrok
in mladostnikov, izvajajo pa tudi izobraževanja za pedagoške in svetovalne delavce po šolah
na temo smrti, žalovanja ter pomoči žalujočim osebam (Slovensko društvo hospic, 2014).
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2.4.1

Pomoč družini žalujočega učenca

Smrt družinskega člana ali sorodnika prizadene celo družino in pogosto se zgodi, da poleg
žalujočega otroka potrebujejo pomoč tudi njegovi starši ali sorojenci.
Mikuš Kos in Slodnjak (2000) navajata, na kakšen način pomagamo žalujočim svojcem ob
izgubi otroka, ta priporočila pa lahko uporabimo tudi pri pomoči družini žalujočega učenca.
Pomembno je, da žalujoči družini izkažemo prijateljsko podporno držo, da jih aktivno
poslušamo, da si za žalujoče vzamemo čas, da jim pomagamo pri sprejemanju izgube kot dela
stvarnosti, da jim omogočamo izražanje bolečine in žalosti, da uporabimo različne priložnosti
za razgovor o umrli osebi in odnosih z njo. Informiramo jih o tem, da je žalovanje normalen
proces, ponudimo jim različne vzorce obvladovanja težav, z njimi se pogovorimo o občutkih
krivde in jim nudimo posebno pomoč ob izjemno dolgotrajnih in intenzivnih reakcijah
žalovanja.
Miller (2000) še dodaja, da ob smrti družinskega člana učenca družini izkažemo posebno
podporo z udeležbo na pogrebu, če smo poznali pokojno osebo. Ponudimo pomoč za skrb
otroka med pogrebom, če smo si z žalujočim učencem še posebej blizu. Družinske člane
prosimo, da nam povedo čim več o okoliščinah, ki so spremljale smrt, kaj je otrok doživel ter
kaj so mu povedali. Tako se bomo primerno pripravili na otrokovo stisko, vprašanja, skrbi in
strahove.
Holland (2008) pravi, da šole lahko ponudijo podporo žalujoči družini, predvsem z aktivnim
poslušanjem, lahko pa usmerijo svojce na ustrezne organizacije, ki bodo pomagale svojcem
ob izgubi bližnje osebe.
Navedla sem veliko informacij o potrebah žalujočih otrok ter ustrezni pomoči le-tem. V
naslednjem poglavju se bom dotaknila preventive oz. preventivnega pogovora.
2.4.2

Preventivni pogovori o smrti

To poglavje se mi zdi izredno pomembno, kajti tema smrti in umiranja je v veliko šolah še
vedno tabu. Menim, da če bi se z učenci preventivno pogovarjali o smrti, bi se le-ti lažje
spopadli s smrtjo bližnje osebe. Bolje bi se znašli v procesu žalovanja, vedeli bi, da se o tej
temi lahko pogovarjajo, manj bi bili zmedeni. Kot sem omenila že v uvodu, mi je ravno
potrebo po preventivnem pogovoru o smrti v otroštvu omenil znanec, ki je imel izkušnjo smrti
enega od staršev v najstniških letih.
Tudi Hunt & Munson (2005 v Massat, Moses in Ornstein, 2008) se strinjata, da bi morale vse
šole razviti kulturo odprtosti za pogovor o smrti, bolečini in izgubi. Tako bi, ko bi prišlo do
smrti, ta tema ne bila tabu in bi imeli učenci ter zaposleni dovolj izrazov, s katerimi bi opisali
izkušnje v zvezi s smrtjo in žalovanjem. Miller (2000) predlaga, da v razredu beremo otroške
knjige o smrti, ko otroci še nimajo neposredne izkušnje z njo. To je lahko primeren način
seznanjanja s to temo, še preden se vpletejo močna čustva.
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Tudi Talwar (2011) pravi, da zagotavlja vzgoja, ki vključuje pogovor o smrti, priložnost, da
se pogovarjamo o smrti brez vznemirjenja in bolečine, ki sta prisotna, ko se smrt dejansko
zgodi. Navaja še, da se pogovoru o smrti z lahkoto izognemo, vendar imajo otroci veliko
vprašanj o smrti, občutkih izgube in žalosti. Če se ne pogovarjamo o smrti in to temo
ignoriramo, lahko s tem povečamo otrokov strah in zmedenost. Vzgoja otrok, ki bi
vključevala tudi pojem smrti, bi jim pomagala razumeti smrt, zmanjšala bi njihov strah ter jim
pomagala pri soočenju s smrtjo bližnje osebe.
Jackson in Colwell (2001) govorita o načinu vključevanja teme smrti v šolski kurikulum.
Pravita, da poučevanje o temi smrti ne sme biti ločen predmet, ki ga obdelamo, ampak
moramo to temo vključiti v vsakodnevne življenjske situacije. O smrti lahko govorimo pri
različnih šolskih predmetih, ko pogovor ali situacija nanese na to. Na primer pri zgodovini, ko
se pogovarjamo o mumijah ali pri matematiki, ko govorimo o letnicah smrti raznih
znanstvenikov.
Kar je pri pogovoru o smrti pomembno za učitelje in druge šolske delavce, je naš odnos do
teme smrti. Če sami nimamo razčiščenega odnosa do te teme, se bomo o tem težko
pogovarjali. O tem govori tudi Talwar (2011), ki pravi, da moramo najprej premagati lasten
strah in tabu glede smrti ter izobraziti sebe, da bomo lahko odkrito, brez zadrege razpravljali o
smrti. Tudi Miller (2000) se strinja, da kdor želi otrokom pojasniti njihove občutke ob smrti,
mora sam razumeti svoje lastne občutke o smrti. Priporoča, da naj se o odnosu do smrti
pogovorimo z nekom, ki mu zaupamo.
Borucky, Križnik-Lipnik, Perpar, Štadler in Valenčak (2004) pravijo, da se otroci učijo z
doživljanjem, zato jim naj omogočimo, da doživljajo naravo in se čudijo njenemu
spreminjanju. Tako dobijo izkušnjo, da vse stvari so in minejo, tudi narava. Pravijo še, da ko
otrok začne spraševati o smrti, se tej temi ne smemo izogniti, temveč moramo izbrati
primerno priložnost za pogovor. Čeprav večini odraslih pogovor o smrti povzroča velike
težave, je pomembno, da z otrokom govorimo o minljivosti, umiranju in smrti ter se tem
vprašanjem ne izogibamo. S tem jih namreč ne bomo prizadeli, ampak pomagali, da bodo ob
trenutku smrti bližnje osebe na to bolj pripravljeni. Poleg izbiranja primernih priložnosti je pri
takem pogovoru pomembno vzdušje. Otrok naj čuti našo naklonjenost, odkritost in
resnicoljubnost, da se bo še kdaj pogovarjal z nami o tej temi ter razumel, da marsičesa še mi
sami ne vemo.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1

OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE

Raziskava Statističnega urada Republike Slovenije kaže, da je leta 2012 v Sloveniji umrlo
19.257 ljudi (Umrli Slovenija, 2013). Zgonik (2011, str. 41) pravi, da »če konservativno
predpostavimo, vsak umirajoči za seboj v povprečju pusti še štiri resnično žalujoče.« To
pomeni, da je bilo leta 2012 približno 77.000 resnično žalujočih oseb vseh starosti oz. če
izračunamo iz podatka Statističnega urada RS, da je imela Slovenija 1. januarja 2013
2.058.821 prebivalcev (Prebivalstvo Slovenija, 2013), je to slabe štiri odstotke resnično
žalujočih svojcev v Sloveniji v enem letu. Med njimi je tudi nekaj osnovnošolskih otrok. Po
viru Statističnega urada RS je leta 2012 umrlo 13 otrok v starosti od 6 do 14 let (Umrli po
starosti, 2013), ki pa so bili praviloma osnovnošolsko obvezni. To pomeni, da so bili del
šolske skupnosti in so pustili za seboj žalujoče sošolce, učitelje in ostale delavce šole.
Vidimo, da tema smrti ni tako nepomembna kot se zdi in da številka resnično žalujočih ni
majhna. Ker se vsako leto kar nekaj osnovnih šol sreča z žalujočimi učenci, je pomembno, da
tem učencem ponudijo ustrezno pomoč. Kot navaja Mikuš Kos (2000), se v šolskem sistemu,
ki vključuje vse otroke od 6 do 15 let, dogajajo tudi nesreče in drugi travmatski dogodki.
Travmatski dogodek je dogodek ali dogajanje, katerega stvarne razsežnosti po svoji naravi ali
intenziteti presegajo običajna stresna doživetja in skoraj pri vseh ljudeh povzročajo grozo,
trpljenje in psihofiziološke motnje. Mednje lahko uvrstimo tudi smrt bližnje osebe. Prizadeti
so otroci, starši in šolski delavci. Takrat morajo na pomoč priskočiti pomočniki, ki so: šolska
vodstva, šolski svetovalni delavci, učitelji, s šolo povezane zdravstvene službe in starši otrok.
Prizadetost in trpljenje otroka zaradi travm, kamor lahko uvrstimo tudi smrt bližnje osebe,
zahteva dejavno pomoč otroku, enako pa velja tudi za preprečevanje neugodnih posledic za
otrokov nadaljnji psihosocialni razvoj in duševno zdravje.
In ravno zaradi vsega naštetega se mi je zdelo pomembno teoretično in empirično raziskati,
kako otroci doživljajo smrt ter kakšen odnos imajo osnovne šole do omenjene teme. Raziskala
sem, ali se v osnovnih šolah z učenci preventivno pogovarjajo o smrti, na kakšen način in če
sploh pomagajo žalujočemu učencu, katera stroka še posebej izvaja to pomoč, ali zaposleni na
šoli menijo, da imajo dovolj znanja za pomoč in pogovor na temo smrti z učenci ter kakšen
odnos ima vodstvo šole do teme smrti. Zanimalo me je še, ali si zaposleni na šoli želijo
dodatnih izobraževanj na to temo.

3.2

HIPOTEZE

H1: Vsaj polovica učiteljev, šolske svetovalne službe in vodstva šole (ravnatelji in pomočniki
ravnateljev) izbranih osnovnih šol se z učenci pogovarjajo o smrti; največkrat se z učenci
pogovarjajo o smrti, ko kdo umre, manj preventivno.
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H2: Na izbranih osnovnih šolah, kjer se z učenci pogovarjajo o smrti, je šolska svetovalna
služba bolj pripravljena na izvajanje pomoči žalujočemu učencu kot na izbranih osnovnih
šolah, kjer se ne pogovarjajo o smrti.
H3: Pomoč žalujočemu učencu v izbranih osnovnih šolah, ki mu je umrla bližnja oseba, je
pogosteje načrtovana s strani šolske svetovalne službe kot pa s strani učiteljev.
H4: Na izbranih osnovnih šolah, kjer daje vodstvo šole velik pomen pomoči žalujočemu
učencu, je tudi šolska svetovalna služba bolje pripravljena na izvajanje pomoči žalujočemu
učencu, kot na šolah, kjer vodstvo šole ne daje velikega pomena pomoči žalujočemu učencu.
H5: Več kot polovica učiteljev, šolske svetovalne službe in vodstva šole (ravnatelji in
pomočniki ravnateljev) v izbranih šolah ima po njihovem mnenju dovolj znanja o temi smrti,
da se lahko o tem pogovarjajo z učenci, več kot polovica vseh vprašanih pa ima pa po
njihovem mnenju pomanjkljivo znanje o ustrezni pomoči žalujočim učencem.
H6: V povprečju tisti učitelji, šolski svetovalni delavci in vodstvo šole (ravnatelji in
pomočniki ravnateljev) izbranih osnovnih šol, ki bi si želeli dodatnih izobraževanj o temi
smrti za pogovor z učenci in ustrezno pomoč žalujočemu učencu, dajejo večji pomen pomoči
in pozornosti žalujočemu učencu kot tisti, ki si dodatnih izobraževanj ne željo.

3.3

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

V raziskavi sem uporabila deskriptivno kvantitativno metodo raziskovanja, ki temelji na
študiji prereza z enkratnim merjenjem.

3.3.1

Vzorec

Vzorec zajema 288 učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev ter ravnateljev in pomočnikov
ravnateljev zaposlenih na slovenskih osnovnih šolah, ki so ustrezno izpolnili spletni anketni
vprašalnik preko strani www.1ka.si. Sodelujoče sem povabila k reševanju spletnega
vprašalnika preko elektronskega sporočila, ki sem ga poslala 89 osnovnim šolam po vsej
Sloveniji. Anketni vprašalnik je bilo mogoče rešiti med 21.5.2014 in 30.6.2014. Vzorec je
neslučajnostni in namenski.
Sledijo nekatere značilnosti vzorca.
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Spol

Vseh anketirancev je bilo skupaj 288, od tega 20 moških in 268 žensk.

Slika 1: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko spola



Delovno mesto, ki ga anketirani opravlja na osnovni šoli

V vzorec je zajetih 43 oseb zaposlenih v šolski svetovalni službi, 221 učiteljev in 24
ravnateljev oz. pomočnikov ravnateljev.
Slika 2: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko delovnega mesta, ki ga
anketirani opravljajo na osnovni šoli
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Število let opravljanja poklica v osnovni šoli

Štejejo se vsa leta opravljanja poklica na osnovni šoli, tudi če so anketiranci vmes zamenjali
delovno mesto na določeni osnovni šoli. Število let opravljanja poklica sem razdelila v šest
kategorij. 1. kategorija predstavlja anketirance, ki opravljajo svoj poklic na osnovni šoli 0-5
let, 2. kategorija 6-10 let, 3. kategorija 11-15 let, 4. kategorija 16-20 let, 5. kategorija 21-25
let in 6. kategorija zaposlene na osnovni šoli več kot 25 let.

Slika 3: Stolpčni grafikon s prikazom odstotkov za število let opravljanja poklica na osnovni
šoli

Iz slike lahko razberemo, da največ anketiranih opravlja poklic na osnovni šoli več kot 25 let,
teh je 95 oz. 33,33 %, sledijo anketirani zaposleni na osnovni šoli od 11 do 15 let, takih je 47
oz. 16,32 %, na tretjem mestu po številčnosti je kategorija zaposlenih na osnovni šoli od 0 do
5 let, teh je 43 oz. 14,93 % , sledi kategorija zaposlenih od 6 do 10 let, teh je 40 oz. 13,89 %
in na zadnjem mestu po številčnosti sta kategoriji zaposlenih na osnovni šoli od 16 do 20 let
ter od 21 do 25 let. Kategoriji sta izenačeni, takih anketirancev je 31 oz. 10,76 %.

3.3.2

Raziskovalni instrument in postopek zbiranja podatkov

Na podlagi teoretičnih izhodišč sem sestavila spletni anketni vprašalnik, ki sem ga oblikovala
s pomočjo spletne strani www.1ka.si. Namenjen je bil učiteljem, šolskim svetovalnim
delavcem ter ravnateljem in pomočnikom ravnateljev zaposlenim na osnovni šoli. Vprašanja
sem oblikovala na podlagi pregleda literature iz obravnavanega področja ter na podlagi lastnih
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izkušenj in zanimanja s tega področja. Anketni vprašalnik vsebuje 16 vprašanj, ki so tako
odprtega kot zaprtega tipa.
Prvi del vprašalnika od anketirancev zahteva podatke o spolu, delovnem mestu na osnovni
šoli ter število let, ki ga opravljajo na osnovni šoli. Drugi del vprašalnika se nanaša na
pogovor anketirancev z učenci o smrti. Zanimalo me je, ali so se anketiranci že pogovarjali z
učenci o smrti ter kakšen je razlog, da so se ali se niso. Vprašalnik je vseboval funkcijo »if«,
ki je anketirance, glede na predhoden odgovor, preusmeril na primerno vprašanje (anketiranci,
ki so odgovorili, da so se že pogovarjali z učenci o smrti, so nadaljevali na vprašanje, zakaj so
se pogovarjali in tisti, ki so odgovorili, da se niso, zakaj se niso). Naslednji sklop vprašanj se
je nanašal na pomoč žalujočim učencem. Zanimalo me je, kakšno je mnenje anketirancev,
glede pomoči žalujočemu učencu, kako pripravljena je šolska svetovalna služba na izvajanje
te pomoči na njihovi osnovni šoli, ali obstaja načrtovana pomoč žalujočemu učencu, kdo
izvaja to pomoč ter ali so sami v vlogi izvajalca pomoči in kako izgleda ta pomoč. V zadnjem
delu vprašalnika so anketiranci odgovarjali na vprašanja o svoji usposobljenosti pogovora in
pomoči žalujočemu učencu, zanimalo me je še, kje so anketirancu pridobili znanje na temo
smrti, kakšen odnos ima vodstvo šole do teme smrti in pomoči žalujočemu učencu ter ali bi si
želeli dodatnih izobraževanj na omenjeno temo.
Anketni vprašalnik oz. povezavo do njega sem posredovala po spletu, in sicer po e-mailu 89
naključno izbranim slovenskim osnovnim šolam ter po e-mailih nekaterih zaposlenih na
osnovnih šolah. Vse e-mail naslove sem našla na spletnih straneh osnovnih šol. Z odzivnostjo
sem zelo zadovoljna, saj sem dobila podatke 297 anketirancev, ki so izpolnili vprašalnik do
konca. Od tega sem jih mogla nekaj izločiti zaradi neustreznega profila. Tako mi je ostalo 288
popolno izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Zasluge za velik odziv na izpolnjevanje
vprašalnika pripisujem dolžini vprašalnika (za vprašalnik so anketiranci v povprečju porabili
3 minute), njegovi preglednosti ter spletni verziji, ki je bolj privlačna ter enostavna za
izpolnjevanje kot natisnjena verzija. Zanimiv je še podatek, da je na samo povezavo
anketnega vprašalnika oz. na nagovor kliknilo kar 494 oseb. Anketni vprašalnik je bil aktiven
od 21.5.2014 in 30.6.2014.

3.3.3

Obdelava podatkov

Podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa SPSS. Prikazala sem jih v grafih in
tabelah. Pri hipotezah 1, 3 in 5 sem s pomočjo deskriptivne statistike izračunala frekvence in
odstotke. Pri hipotezi 2 in 6 sem izračunala t-test. Pri četrti hipotezi pa sem izračunala
Pearsonov korelacijski koeficient.
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3.4

REZULTATI IN INTERPRETACIJA

Za boljšo preglednost bom rezultate predstavila po posameznih področjih. Vsako področje
zajema dve hipotezi.

3.4.1

Pogovor o smrti z učenci

V teoretičnem delu sem v posebnem podpoglavju razložila pomen pogovora z učenci o smrti.
Poglejmo, kakšni so rezultati anketiranih učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev in vodstva
šole glede pogovora o smrti.
Hipoteza 1 se glasi: Vsaj polovica učiteljev, šolske svetovalne službe in vodstva šole
(ravnatelji in pomočniki ravnateljev) izbranih osnovnih šol se z učenci pogovarjajo o smrti;
največkrat se z učenci pogovarjajo o smrti, ko kdo umre, manj preventivno.
V anketnem vprašalniku sem postavila vprašanje, ali so se anketirani že kdaj pogovarjali z
učenci o smrti. Tisti, ki so odgovorili pritrdilno, so nato izbrali odgovor ob kakšnih
priložnostih. Prva možnost je bila: umrl je član učenčeve družine ali oseba iz šolskega okolja.
Ta odgovor sem upoštevala kot pogovor takrat, ko kdo umre. Ostale odgovore pa sem
upoštevala kot preventivni pogovor. To so bili naslednji odgovori: učna vsebina se je
nanašala na temo smrti; učenci so izrazili željo pogovora na temo smrti; sam/-a sem začel/-a
pogovor na to temo, ker se mi zdi tema pomembna; ob praznikih ( npr. 1. november) in
drugo: učenka je zbolela za levkemijo in so sami učenci izpostavili, da lahko umre; našli smo
mrtvo veveričko; ob poeziji in prozi; spontano, ko je recimo kdo od učencev omenil, da je
sanjal kaj na to temo; izguba domačega ljubljenčka, živali; naravne in druge nesreče; primeri
pri športu.
Kot je razvidno iz spodnjega grafa, se je z učenci o smrti pogovarjalo 234 (81,3 %)
anketiranih, 54 (18,8 %) pa se ni z učenci še nikoli pogovarjalo o smrti. To pomeni, da lahko
potrdimo prvi del hipoteze, ki pravi, da se je vsaj polovica anketiranih že pogovarjala z učenci
o smrti.

20

Slika 4: Strukturni krog s prikazom odstotkov odgovorov anketirancev glede pogovora o smrti
z učenci.

Sledijo rezultati vprašanja, ob katerih priložnostih so se anketiranci največkrat pogovarjali z
učenci o smrti. Ker so anketiranci lahko izbrali več odgovorov, bom predstavila rezultate
vsakega odgovora posebej.
Tabela 1: Prikaz rezultata anketiranih na vprašanje: ob kateri priložnosti ste se z učenci
pogovarjali o smrti z možnostjo odgovora: umrl je član učenčeve družine ali oseba iz
šolskega okolja.

Veljavno

Frekvenca

Odstotek

Veljavni odstotek

Komulativni
odstotek

ne

85

29,5

36,3

36,3

da

149

51,7

63,7

100,0

Skupaj

234
54
288

81,3
18,8
100,0

100,0

Manjkajoče
Skupaj

Ta odgovor je izbralo 149 anketirancev od 288, kar je 63,7 %. Odgovora ni izbralo 36,3 %
anketiranih.
Tabela 2: Prikaz rezultata anketiranih na vprašanje: ob kateri priložnosti ste se z učenci
pogovarjali o smrti z možnostjo odgovora: učna vsebina se je nanašala na temo smrti.

Veljavno

Manjkajoče
Skupaj

Frekvenca

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

ne

127

44,1

54,3

54,3

da

107

37,2

45,7

100,0

Skupaj

234
54
288

81,3
18,8
100,0

100,0
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Ta odgovor je
anketiranih.

izbralo 107 anketiranih, kar je 45,7 %. Odgovora ni izbralo 54,3 %

Tabela 3: Prikaz rezultata anketiranih na vprašanje: ob kateri priložnosti ste se z učenci
pogovarjali o smrti z možnostjo odgovora: učenci so izrazili željo pogovora na temo smrti.

Veljavno

Frekvenca

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

ne

210

72,9

89,7

89,7

da

24

8,3

10,3

100,0

Skupaj

234
54
288

81,3
18,8
100,0

100,0

Manjkajoče
Skupaj

Odgovor je izbralo 24 anketiranih oz. 10,3 % . Odgovora ni izbralo 89,7 % anketiranih.

Tabela 4: Prikaz rezultata anketiranih na vprašanje: ob kateri priložnosti ste se z učenci
pogovarjali o smrti z možnostjo odgovora: sam/-a sem začel/-a pogovor na to temo, ker se mi
zdi tema pomembna.

Veljavno

Frekvenca

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

ne

212

73,6

90,6

90,6

da

22

7,6

9,4

100,0

Skupaj

234
54
288

81,3
18,8
100,0

100,0

Manjkajoče
Skupaj

Izbranih odgovorov na to trditev je bilo 22 oz. 9,4 %. Odgovora ni izbralo 90,6 % anketiranih.

Tabela 5: Prikaz rezultata anketiranih na vprašanje: ob kateri priložnosti ste se z učenci
pogovarjali o smrti z možnostjo odgovora: ob praznikih (npr. 1. november).

Veljavno

Manjkajoče
Skupaj

Frekvenca

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

ne

88

30,6

37,6

37,6

da

146

50,7

62,4

100,0

Skupaj

234
54
288

81,3
18,8
100,0

100,0

Izbranih odgovorov je 146 oz. 62,4 %. Odgovora ni izbralo 37,6 % anketiranih.
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Tabela 6: Prikaz rezultata anketiranih na vprašanje: ob kateri priložnosti ste se z učenci
pogovarjali o smrti.

Veljavno

Manjkajoče
Skupaj

Frekvenca

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

ne

227

78,8

97,0

97,0

da

7

2,4

3,0

100,0

Skupaj

234
54
288

81,3
18,8
100,0

100,0

Tabela prikazuje rezultate anketiranih, ki so na zastavljeno vprašanje izbrali odgovor drugo in
ga pojasnili z naslednjimi trditvami: učenka je zbolela za levkemijo in so sami učenci
izpostavili, da lahko umre; našli smo mrtvo veveričko; ob poeziji in prozi; spontano, ko je
recimo kdo od učencev omenil, da je sanjal kaj na to temo; izguba domačega ljubljenčka,
živali; naravne in druge nesreče; primeri pri športu.
To trditev je izbralo 7 anketiranih oz. 3 %. Odgovora ni izbralo 97 % anketiranih.
Tudi drugi del hipoteze lahko potrdimo, kajti anketirani učitelji, šolski svetovalni delavci in
vodstvo šole se z učenci največkrat pogovarjajo o smrti, ko kdo umre (odgovor: umrl je član
učenčeve družine ali oseba iz šolskega okolja). Ta odgovor je izbralo največ anketiranih, kar
63,7 %. Manj pa se pogovarjajo preventivno, kamor lahko prištejemo vse ostale odgovore,
čeprav je odgovor, da se z učenci pogovarjajo o smrti ob praznikih, dobil veliko število
izbranih odgovorov, kar 62,4 %.
Če primerjam dobljene rezultate z rezultati raziskave učiteljev in staršev na Irskem
(McGovern in Barry, 2000), se je tam kar 80 % staršev in 63 % učiteljev strinjalo, da se je
pomembno pogovarjati preventivno z otroki o smrti, toda kar 71 % vseh anketiranih učiteljev
in staršev se strinja, da se ob pogovoru o tej temi počutijo nelagodno.
Kot je razvidno iz rezultatov moje raziskave, se v slovenskih osnovnih šolah učitelji, šolski
svetovalni delavci in vodstvo šole pogovarjajo o smrti, vendar v veliki večini takrat, ko do
tega že pride in je pogovor nujno potreben. Morda je razlog ravno v tem, da se ob pogovoru o
smrti ne počutijo prijetno oz. nočejo s tem obremenjevati otrok.
McGovern in Barry (2000) navajata, da 21 % učiteljev na Irskem meni, da bi pogovor o smrti
prestrašil učence. Zanimivo je še, da 50,7 % irskih učiteljev meni, da je smrt težko razložiti
otroku.
Tudi rezultati raziskave kanadskih učiteljev in šolskih psihologov kažejo, da se je približno
65 % učiteljev že pogovarjalo o smrti z učenci, še večji odstotek je pri šolskih psihologih (kar
85 %). Da se lahko pogovarjamo o smrti z otroki in da se ne počutimo nelagodno ob omembi
te teme, je zelo pomembno (Talwar, 2011).
Morda se razlog za premalo preventivnega pogovora o smrti skriva tudi v tem, da je
anketiranim težko razložiti pojem smrti osnovnošolskih otrokom, morda pa se ne počutijo
dovolj kompetentne. Več o usposobljenosti anketiranih za pogovor o temi smrti bomo
povedali pri peti hipotezi.
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Zanimiva je še raziskava Jacksona in Colwella (2001), ki sta jo naredila z britanskimi učenci,
starimi od 14-15 let. Le-ti so se namreč v 62 % strinjali, da se je boljše pogovarjati o smrti
preventivno kot potem, ko do tega že dejansko pride.
Hipoteza 2: Na izbranih osnovnih šolah, kjer se z učenci pogovarjajo o smrti, je šolska
svetovalna služba bolj pripravljena na izvajanje pomoči žalujočemu učencu kot na izbranih
osnovnih šolah, kjer se ne pogovarjajo o smrti.
V anketnem vprašalniku so anketirani učitelji, šolski svetovalni delavci in vodstvo šole
odgovarjali na vprašanje, ali so se z učenci že kdaj pogovarjali o smrti. Možna sta bila
odgovora da ali ne. Odgovarjali pa so tudi na vprašanje, kako ocenjujejo, da je njihova šolska
svetovalna služba pripravljena na izvajanje pomoči učencu, ki mu je umrla bližnja oseba.
Možni so bili odgovori: zelo dobro pripravljena, dobro pripravljena, slabo pripravljena, zelo
slabo pripravljena ali ne vem. S pomočjo funkcije Select Cases sem v programu SPSS izločila
odgovore »ne vem« pri omenjenem vprašanju in tako dobila odgovore rangirane po 4stopenjski lestvici: 1- zelo dobro pripravljena, 2- dobro pripravljena, 3- slabo pripravljena, 4zelo slabo pripravljena. Iz teh odgovorov sem izračunala t-test. Rezultati so sledeči:
Tabela 7: Statistična pomembnost razlik med anketiranci, ki so že kdaj pogovarjali z učenci o
smrti in ocenitvijo pripravljenosti šolske svetovalne službe na izvajanje pomoči žalujočemu
učencu.

Standardna
napaka
Ste se z učenci že kdaj
pogovarjali o temi smrti?
Ocenite, kako je vaša šolska

da

svetovalna služba pripravljena

ne

N

na izvajanje pomoči učencu, ki

Aritmetična

Standardni

aritmetične

sredina

odklon

sredine

192

1,89

,658

,047

40

2,18

,594

,094

mu je umrla bližnja oseba.

Iz tabele je razvidno, da je vseh anketiranih, ki so se pogovarjali z učenci o smrti in so
odgovorili na to vprašanje, 192, vseh, ki se niso pogovarjali z učenci o smrti, pa 40.
Aritmetična sredina strinjanja z izjavo je pri pritrdilnih odgovorih znašala 1.89 in pri nikalnih
odgovorih 2.18, kar je oboje zelo blizu strinjanja s stopnjo 2- dobro pripravljena. Standardni
odklon prve skupine znaša 0.658, druge pa 0.594. Standardna napaka aritmetične sredine je v
obeh primerih relativno majhna v primerjavi z aritmetično sredino, kar pomeni, da je vzorec
reprezentativen.
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Tabela 8: Rezultati t-testa za preverjanje pomembnosti razlik med anketiranci, ki so že kdaj
pogovarjali z učenci o smrti in ocenitvijo pripravljenosti šolske svetovalne službe na izvajanje
pomoči žalujočemu učencu.

Levenov preizkus

F
Ocenite, kako je vaša šolska

Varianci sta

svetovalna služba pripravljena na

homogeni

izvajanje pomoči učencu, ki mu je

Varianci nista

umrla bližnja oseba.

homogeni

t-test

p

,442

t

,507

df

p (dvostranski)

-2,526

230

,012

-2,701

60,657

,009

V povprečju tisti anketirani, ki so se z učenci že kdaj pogovarjali o smrti, ocenjujejo, da je
šolska svetovalna služba bolj pripravljena na izvajanje pomoči žalujočemu učencu (M = 1.89,
SE = 0.047) kot tisti anketirani, ki se z učenci še niso pogovarjali o smrti (M = 2.18, SE =
0.094). Ta razlika je statistično pomembna t(230) = 2.526, p < 0.05.
Hipotezo tako lahko potrdimo, kajti na izbranih osnovnih šolah, kjer se z učenci pogovarjajo o
smrti, je tudi šolska svetovalna služba bolj pripravljena na izvajanje pomoči žalujočemu
učencu kot na osnovnih šolah, kjer se z učenci ne pogovarjajo o smrti.
Da je pogovor o smrti z učenci pomemben, sem do zdaj že nekajkrat omenila. Mikuš Kos in
Slodnjak (2000) pišeta, da obstajajo šole, ki skušajo zanikati ali celo prikriti neprijetne
dogodke in tako ukvarjanje s posledicami in odgovornost za posledice prepustijo zunanjim
strokovnjakom ali drugim institucijam. Za ti dve reakciji zanikanja ali prepuščanja
uravnavanja posledic je značilno, da se šolski delavci izogibajo pogovoru ali spominjanju na
neprijetni dogodek ter izražanje čustev skušajo zatreti tako na individualni ravni kot na ravni
celotnega šolskega kolektiva. Posledica tega je poslabšanje odnosov in klime na šoli ter
zmedenost otrok, ker se jim ne pojasni situacije.
Sama menim, da je pomembno, da so šole odprte za pogovor o smrti, kajti če je že preko
pogovora izpostavljen pomen teme smrti, se je toliko lažje dotaknemo tudi takrat, ko je
potrebna pomoč.

3.4.2

Pomoč žalujočim učencem

V tem podpoglavju bom predstavila rezultate dveh hipotez, ki se nanašata na pomoč
anketiranih učiteljev, šolske svetovalne službe in vodstva šole žalujočim učencem.
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Hipoteza 3 se glasi: Pomoč žalujočemu učencu v izbranih osnovnih šolah, ki mu je umrla
bližnja oseba, je pogosteje načrtovana s strani šolske svetovalne službe kot pa s strani
učiteljev.
Na vprašanje, ali menijo, da na njihovi šoli obstaja načrtovana pomoč žalujočemu učencu, so
anketirani v večini odgovorili z ne. Kar 242 anketiranih oz. 84 % je odgovorilo, da na njihovi
šoli ne obstaja načrtovana pomoč žalujočemu učencu, 46 oz. 16 % pa je odgovorilo z da.
Rezultati so vidni iz spodnje slike.

Slika 5: Strukturni krog s prikazom odstotkov anketiranih na vprašanje, ali menijo, da obstaja
na njihovi šoli načrtovana pomoč žalujočemu učencu.

Anketirani, ki so odgovorili, da na njihovi šoli obstaja načrtovana pomoč žalujočemu učencu,
so v nadaljevanju odgovarjali na vprašanje, kdo izvaja to pomoč. Izbirali so lahko med šolsko
svetovalno službo, učitelji, ravnatelj ali pomočnik ravnatelja ter drugo. Ker je bilo možno
izbrati več odgovorov, bom predstavila rezultate vsakega odgovora posebej.
Tabela 9: Prikaz rezultata anketiranih na vprašanje: kdo izvaja načrtovano pomoč
žalujočemu učencu z možnostjo odgovora šolska svetovalna služba.

Veljavno

Manjkajoče
Skupaj

Frekvenca

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

ne

5

1,7

10,9

10,9

da

41

14,2

89,1

100,0

Skupaj

46
242
288

16,0
84,0
100,0

100,0

Ta odgovor je izbralo 41 anketiranih oz. 89,1 % vseh, ki so odgovarjali na to vprašanje.
Odgovora ni izbralo 10,9 % anketiranih.
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Tabela 10: Prikaz rezultata anketiranih na vprašanje: kdo izvaja načrtovano pomoč
žalujočemu učencu z možnostjo odgovora učitelji.

Veljavno

Frekvenca

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

ne

17

5,9

37,0

37,0

da

29

10,1

63,0

100,0

Skupaj

46
242
288

16,0
84,0
100,0

100,0

Manjkajoče
Skupaj

Ta odgovor je izbralo 29 anketiranih oz. 63 %. Odgovora ni izbralo 37 % anketiranih.
Tabela 11: Prikaz rezultata anketiranih na vprašanje: kdo izvaja načrtovano pomoč
žalujočemu učencu z možnostjo odgovora ravnatelj ali pomočnik ravnatelja.

Veljavno

Frekvenca

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

ne

36

12,5

78,3

78,3

da

10

3,5

21,7

100,0

Skupaj

46
242
288

16,0
84,0
100,0

100,0

Manjkajoče
Skupaj

Odgovor je izbralo 10 anketiranih, kar pomeni 21,7 %. Odgovora ni izbralo 78,3 %
anketiranih.

Tabela 12: Prikaz rezultata anketiranih na vprašanje: kdo izvaja načrtovano pomoč
žalujočemu učencu z možnostjo odgovora drugo.

Veljavno

Manjkajoče
Skupaj

Frekvenca

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

ne

42

14,6

91,3

91,3

da

4

1,4

8,7

100,0

Skupaj

46
242
288

16,0
84,0
100,0

100,0

Odgovori drugo so zajemali naslednje obrazložitve: ne vem; razrednik v povezavi s
svetovalno službo, ŠSS z učiteljem, razrednik.
Ta odgovor so izbrali 4 anketirani, kar pomeni 8,7 %. Odgovora ni izbralo 91,3 % vseh
anketiranih.
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To pomeni, da lahko hipotezo potrdimo, kajti največji odstotek anketiranih, ki so odgovorili,
da se na njihovi šoli izvaja načrtovana pomoč žalujočemu učencu, je odgovorilo, da izvaja
načrtovano pomoč šolska svetovalna služba (89,1 %).
Dyregrov (2001) pravi, da izkušnje kažejo, da je zelo pomembno, da so šole pripravljene in
imajo načrt, kako reagirati na krizno situacijo smrti, kajti takšna pomoč je veliko bolj
učinkovita kot reševanje situacije brez vsakršnega vnaprejšnjega načrta in premisleka.
Na žalost moji rezultati kažejo, da po mnenju anketiranih kar 84 % slovenskih šol nima
načrtovane pomoči žalujočemu učencu. To lahko pomeni, da šole sploh ne ponudijo pomoči
žalujočim učencem ali pa da rešujejo vsako situacijo sproti.
Massat, Moses in Ornstein (2008) pišejo, da so šolski socialni delavci pogosto tisti, h katerim
se celotna šolska skupnost obrne po pomoč v primeru smrti oz. ko kdo iz šolske skupnosti
doživi izgubo. Veščina pomagati drugim ne zahteva le posebnega znanja, ampak tudi
zavedanje, da socialni delavci (šolski svetovalni delavci) pomislijo tudi na svojo bolečino, če
tudi sami občutijo izgubo ob situaciji smrti.
Rezultati moje raziskave kažejo, da v veliki večini načrtovano pomoč izvaja prav šolska
svetovalna služba (89,1 %), je pa presenetljivo velik delež tudi med učitelji (63 %). Verjetno
je razlog tudi v tem, da so učitelji vsak dan v stiku z učenci, še posebej učitelji razredniki, zato
so tudi bliže učencem in tako lažje prepoznajo njihove potrebe oz. jim ponudijo ustrezno
pomoč.
Tudi Massat, Moses in Ornstein (2008) se strinjajo, da so lahko učitelji učinkoviti pomočniki
ob izgubi, vendar je potrebna ustrezna usposobljenost za pomoč. Več delavcev šole je
usposobljenih za pomoč žalujočim članom šolske skupnosti, bolj učinkovito lahko ta skupnost
skrbi za svoje člane.

Naslednja hipoteza, hipoteza 4, se glasi: Na izbranih osnovnih šolah, kjer daje vodstvo šole
velik pomen pomoči žalujočemu učencu, je tudi šolska svetovalna služba bolje pripravljena na
izvajanje pomoči žalujočemu učencu kot na šolah, kjer vodstvo šole ne daje velikega pomena
pomoči žalujočemu učencu.
V tem primeru sem izračunala Pearsonov korelacijski koeficient, kajti primerjala sem dve
numerični spremenljivki. Vprašanji v anketnem vprašalniku sta se glasili: Ocenite, kako je
vaša šolska svetovalna služba pripravljena na izvajanje pomoči učencu, ki mu je umrla bližnja
oseba ter Koliko pomena daje vodstvo šole (ravnatelj in pomočnik ravnatelja) po Vašem
mnenju temi smrti in pomoči žalujočemu učencu? Pri prvem vprašanju so bili možni
odgovori: zelo dobro pripravljena, dobro pripravljena, slabo pripravljena, zelo slabo
pripravljena in ne vem. Pri drugem vprašanju so bili možni odgovori: zelo veliko, veliko,
malo, zelo malo in ne vem. Najprej sem s pomočjo funkcije Select Cases izločila odgovore
»ne vem« pri obeh vprašanjih. Nato sem izračunala Pearsonov korelacijski koeficient in
dobila naslednje rezultate:
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Tabela 13: Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama ocenitve pripravljenosti
šolske svetovalne službe na izvajanje pomoči žalujočemu učencu in ocenitve pomena vodstva
šole, ki ga daje temi smrti in pomoči žalujočemu učencu.

Koliko pomena daje vodstvo šole
(ravnatelj in pomočnik ravnatelja) po
Vašem mnenju temi smrti in pomoči
žalujočemu učencu?
,556**

Ocenite, kako je vaša šolska svetovalna služba

r

pripravljena na izvajanje pomoči učencu, ki mu je

p (dvostranski)

,000

umrla bližnja oseba.

N

204

Na vzorcu učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev in vodstva šole obstaja pomembna
povezava med ocenitvijo pripravljenosti šolske svetovalne službe na izvajanje pomoči
žalujočemu učencu in ocenitvijo pomena, ki ga daje vodstvo šole (ravnatelji in pomočniki
ravnateljev) temi smrti in pomoči žalujočemu učencu, r = 0.556, p (dvostranski) < 0,01.
Anketirani ocenjujejo, da je šolska svetovalna služba bolj pripravljena na izvajanje pomoči
žalujočemu učencu, če daje vodstvo šole (ravnatelji in pomočniki ravnateljev) večji pomen
temi smrti in pomoči žalujočemu učencu.
Vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta znaša r = 0.556. Ta povezava je statistično
pomembna, saj je p < 0,01. Gre za visoko povezanost, saj r = 0.5' velja za visoko povezanega.
Test je pokazal, da so razlike med parametri (ocenitev pripravljenosti šolske svetovalne službe
na izvajanje pomoči žalujočemu učencu in ocenitev, koliko pomena daje vodstvo šole temi
smrti in pomoči žalujočemu učencu) statistično pomembne, zato sem hipotezo sprejela. To,
kar sem izračunala na reprezentančnem vzorcu, velja za vso populacijo z določenim
tveganjem. Na ravni p < 0,01 sprejmem hipotezo (ob 1 % tveganju- obstaja 1 % možnosti, da
sem se zmotila ali da se je rezultat pojavil naključno).
Vodstvo šole ima veliko vlogo pri vplivu na delo vseh delavcev šole. Na kakšen način vodi
vodja določeno organizacijo oz. koliko pomena bo dal določenemu pojavu, vpliva potem tudi
na delo, ki ga opravljajo delavci šole. Kot nam kažejo rezultati raziskave, se to potrjujejo tudi
v slovenskih osnovnih šolah, kajti večji pomen daje vodstvo šole pojmu smrti in pomoči
žalujočemu učencu, bolj je tudi šolska svetovalna služba pripravljena na izvajanje pomoči
žalujočemu učencu.
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3.4.3

Usposobljenost in dodatna izobraževanja učiteljev, šolskih svetovalnih
delavcev ter vodstva šole na temo pogovora in ustrezne pomoči žalujočemu
učencu

Hipoteza 5 se glasi: Več kot polovica učiteljev, šolske svetovalne službe in vodstva šole
(ravnatelji in pomočniki ravnateljev) v izbranih šolah ima po njihovem mnenju dovolj znanja
o temi smrti, da se lahko o tem pogovarjajo z učenci, več kot polovica vseh vprašanih pa ima
po njihovem mnenju pomanjkljivo znanje o ustrezni pomoči žalujočim učencem.
Za izračun te hipoteze sem upoštevala vprašanji: Menite, da ste dovolj usposobljeni, da se z
učenci pogovarjate o temi smrti? in Menite, da ste dovolj usposobljeni, da lahko pomagate
žalujočemu učencu? Anketirani so odgovarjali z da ali ne.

Slika 6: Stolpčni grafikon s prikazom odstotkov mnenja anketiranih o usposobljenosti za
pogovor z učenci o temi smrti

Iz slike je razvidno, da je 61,81 % oz. 178 anketiranih odgovorilo, da menijo, da so
usposobljeni za pogovor z učenci o smrti, 38,19 % oz. 110 pa jih meni, da niso. Tako lahko
potrdimo prvi del hipoteze, ki pravi, da več kot polovica učiteljev, šolskih svetovalnih
delavcev ter vodstva šole (ravnatelji in pomočniki ravnateljev) meni, da imajo dovolj znanja
za pogovor o temi smrti z učenci.
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Slika 7: Stolpčni grafikon s prikazom odstotkov mnenja anketiranih o usposobljenosti za
pomoč žalujočemu učencu.

Na vprašanje, ali menijo, da so dovolj usposobljeni, da lahko pomagajo žalujočemu učencu, je
152 vseh vprašanih odgovorilo z ne, kar pomeni 52,78 %. Z da je odgovorilo 136 oz. 47,22 %
vseh vprašanih.
Tako lahko potrdimo tudi drugi del hipoteze, ki pravi, da je več kot polovica vseh vprašanih
mnenja, da nimajo dovolj znanja o ustrezni pomoči žalujočemu učencu.
Talwar (2011) navaja rezultate raziskave kanadskih učiteljev, bodočih učiteljev, šolskih
psihologov in bodočih psihologov glede usposobljenosti za pogovor o smrti z učenci. Da so
usposobljeni za pogovor z učenci o smrti, meni približno 70 % šolskih psihologov in približno
polovica učiteljev. Zanimivo je, da zelo majhen delež študentov obeh smeri meni, da so
dovolj usposobljeni za pogovor z učenci o smrti (da so usposobljeni meni le okoli 30 %
bodočih učiteljev in le okoli 25 % bodočih šolskih psihologov). Talwar (2008) še pravi, da je
za izvajanje pomoči žalujočemu učencu pomembno, da se ne počutimo neprijetno in
nelagodno ob omembi teme smrti.
Rezultati moje raziskave kažejo podobno, kajti 61,81 % učiteljev, šolskih svetovalnih
delavcev in vodstva šole meni, da so dovolj usposobljeni za pogovor z učenci o smrti. Da so
usposobljeni za izvajanje pomoči žalujočemu učencu, meni 47,22 % anketiranih.
Mahon, Goldberg & Washington (1999 v Massat, Moses in Ornstein, 2008) pravijo, da delo z
žalujočimi otroki ni zadosti, da smo ustrezno pripravljeni na izvajanje pomoči. Potrebni so
posebni treningi, ki povečajo kompetence strokovnjakov pri pomoči žalujočim osebam (Wass,
2004 v Massat, Moses in Ornstein, 2008). Massat, Moses in Ornstein (2008) še dodajajo, da
se takšnih treningov lahko udeležimo zunaj šole, izvajajo jih zunanji izvajalci, lahko pa jih
pripravijo tudi usposobljeni šolski svetovalni delavci za ostale delavce šole.
Zunanja institucija, ki v Sloveniji izvaja izobraževanja za pedagoške in svetovalne delavce na
temo smrti, žalovanja in pomoči pri žalovanju, je Slovensko društvo Hospic. Izobraževanje
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poteka v obliki delavnic, dotaknejo pa se vseh pomembnih tem, ki se tičejo smrti in žalovanja.
(Slovensko društvo Hospic, 2014).
Hipoteza 6: V povprečju tisti učitelji, šolski svetovalni delavci in vodstvo šole (ravnatelji in
pomočniki ravnateljev) izbranih osnovnih šol, ki bi si želeli dodatnih izobraževanj o temi
smrti za pogovor z učenci in ustrezno pomoč žalujočemu učencu, dajejo večji pomen pomoči
in pozornosti žalujočemu učencu kot tisti, ki si dodatnih izobraževanj ne željo.
V anketnem vprašalniku sem anketiranim postavila vprašanje, ali menijo, da je potrebno, da
se žalujočemu učencu s strani šole izkaže posebna pozornost in po potrebi ponudi pomoč.
Odgovarjali so po principu 4-stopenjske lestvice: 1- to sploh ni potrebno, 2- včasih je
potrebno, včasih ne, 3-primerno je, da se žalujočemu učencu izkaže posebna pozornost in po
potrebi ponudi pomoč in 4 - zelo pomembno je, da se vsakemu žalujočemu učencu izkaže
posebna pozornost in po potrebi ponudi pomoč. Na vprašanje, ali bi si želeli dodatna
izobraževanja o temi smrti za pogovor z učenci in ustrezno pomoč žalujočemu učencu, so
odgovarjali z da ali ne. Da sem lahko preverila hipotezo, sem v programu SPSS izračunala ttest. Rezultati so sledeči:
Tabela 14: Statistična pomembnost razlik v stopnji prepričanja da je potrebno učencu
izkazati posebno pozornosti, glede na željo po dodatnem izobraževanju na to temo.

Bi si želeli dodatna

Standardna

izobraževanja o temi smrti za

napaka

pogovor z učenci in ustrezno
pomoč žalujočemu učencu?
Menite, da je potrebno, da se

Da.

žalujočemu učencu s strani

Ne.

N

šole izkaže posebna pozornost

Aritmetična

Standardni

aritmetične

sredina

odklon

sredine

156

3,59

,578

,046

132

3,31

,689

,060

in po potrebi ponudi pomoč?

Iz tabele je razvidno, da je 156 anketiranih takšnih, ki si želijo dodatna izobraževanja o temi
smrti za pogovor z učenci in ustrezno pomoč žalujočemu učencu in so odgovorili na
zastavljeno vprašanje, ali menijo, da je potrebno, da se žalujočemu učencu s strani šole izkaže
posebna pozornost in po potrebi ponudi pomoč, 132 pa je glede dodatnega izobraževanja
odgovorilo nikalno. Aritmetična sredina strinjanja z izjavo je pri pritrdilnih odgovorih znašala
3.59, kar je najbližje 4 stopnji oz. odgovoru: zelo pomembno je, da se vsakemu žalujočemu
učencu izkaže posebna pozornost in po potrebi ponudi pomoč. Pri nikalnih odgovorih je
aritmetična sredina malce nižja, 3.31, kar je najbliže stopnji 3 oz. odgovoru: primerno je, da
se žalujočemu učencu izkaže posebna pozornost in po potrebi ponudi pomoč. Standardni
odklon prve skupine znaša 0.578, druge pa 0.689. Standardna napaka aritmetične sredine je v
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obeh primerih relativno majhna v primerjavi z aritmetično sredino, kar pomeni, da je vzorec
reprezentativen.
Tabela 15: Rezultati t-testa za preverjanje pomembnosti razlik v stopnji prepričanja da je
potrebno učencu izkazati posebno pozornosti, glede na željo po dodatnem izobraževanju na to
temo.

Levenov preizkus
F
Menite, da je potrebno, da se

Varianci sta

žalujočemu učencu s strani šole

homogeni

izkaže posebna pozornost in po

Varianci nista

potrebi ponudi pomoč?

homogeni

p.

6,369

t-test
t

,012

df

p (dvostranski)

3,738

286

,000

3,684

256,429

,000

V povprečju tisti anketirani, ki bi si želeli dodatnih izobraževanj o temi smrti za pogovor z
učenci in ustrezno pomoč žalujočemu učencu, dajejo večji pomen pomoči in pozornosti
žalujočemu učencu (M = 3.59, SE = 0.046) kot tisti, ki si dodatnih izobraževanj ne željo (M =
3.31, SE = 0.060). Ta razlika je statistično pomembna t(256.429) = 3.684, p < 0.05.

Hipotezo lahko potrdimo.
Millerjeva (2000) pravi, da je zelo pomembno, ko se spopadamo z določenim problemom, da
pridobimo čim več informacij na temo problema. Svetuje, da naj strokovnjaki berejo
strokovno literaturo in se pogovorijo z drugimi strokovnjaki, pregledajo naj raziskave in
primere dobrih praks. Svetuje, da naj se izobražujemo in zbiramo informacije, kajti več ko
bomo vedeli, več možnih rešitev problema bomo videli.
Ko vidimo problem in se ga zavemo ter ga želimo uspešno rešiti, zaznamo željo po dodatnem
znanju, če ga nimamo dovolj. Izsledki raziskave, ki so potrdili hipotezo, se tako zdijo
smiselni, kajti le strokovnjaki, ki se zavedajo, da žalujoči učenec potrebuje pomoč in da je
tema smrti pomembna tema, si želijo izpopolniti znanje na tem področju. Ker se dandanes
veliko ljudi srečuje s časovno stisko in ker so zaposleni na šoli vedno bolj obremenjeni, me je
presenetilo število strokovnjakov, ki bi namenili svoj prosti čas za dodatna izobraževanja. Kot
je videti, se vedno več zaposlenih na šoli zaveda, da je smrt pomembna tema ter da žalujoči
učenci potrebujejo tudi njihovo podporo in pomoč.
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4 SKLEP
V diplomskem delu sem raziskovala, kakšen odnos imajo šolski svetovalni delavci, učitelji in
vodstvo šole do pojma smrti ter pomoči žalujočim učencem, ki so izgubili bližnjo osebo.
Pisanje o temi smrti in žalovanju se mi zdi pomembno, kajti čeprav je smrt življenjska tema,
se ji še vedno radi izogibamo in jo tabuiziramo. Veliko število socialnih pedagogov se zaposli
v šolskih svetovalnih službah. Na nas se tako obračajo učenci, učitelji, starši ali drugi
zaposleni na šoli. Prav hitro se lahko znajdemo v vlogi, ko potrebuje našo pomoč žalujoč
učenec ali pa nas učitelji ali starši prosijo za pomoč pri delu z žalujočim otrokom. Takrat je
pomembno, da smo na voljo, da ponudimo ustrezno pomoč in se tej temi ne izogibamo. Da pa
smo pripravljeni, moramo o tem razmišljati, še preden pride do smrti.
V raziskavi, ki sem jo opravila z anketiranimi učitelji, šolsko svetovalno službo in vodstvom
šole (ravnatelji in pomočniki ravnateljev), sem ugotovila, da se je večina anketiranih že
pogovarjala z učenci o smrti, vendar v veliki večini takrat, ko je kdo umrl. Manj se jih je
pogovarjalo preventivno. Da ni več preventivnega pogovora, je škoda, kajti raziskava je
pokazala, da je na šolah, kjer se z učenci pogovarjajo preventivno o smrti, tudi šolska
svetovalna služba bolj pripravljena na izvajanje pomoči žalujočemu učencu, kot na šolah, kjer
se z učenci ne pogovarjajo o smrti. Raziskava je še pokazala, da obstaja na slovenskih
osnovnih šolah zelo malo načrtovane pomoči žalujočemu učencu, le-to pa v veliki večini
izvaja šolska svetovalna služba. Z izračunom Pearsonovega korelacijskega koeficienta sem
ugotovila, da obstaja pomembna povezava med ocenitvijo pripravljenosti šolske svetovalne
službe na izvajanje pomoči žalujočemu učencu in ocenitvijo pomena, ki ga daje vodstvo šole
(ravnatelji in pomočniki ravnateljev) temi smrti in pomoči žalujočemu učencu. To pomeni, da
vodstvo šole pomembno vpliva na delo šolske svetovalne službe, vsaj glede pomoči žalujočim
učencem. Rezultati so pokazali, da več kot polovica anketiranih meni, da so dovolj
usposobljeni za pogovor z učenci o smrti, manj kot polovica pa jih meni, da so usposobljeni
za ustrezno pomoč žalujočemu učencu. Iz tega lahko sklepamo, da bi anketirani za učinkovito
pomoč žalujočim učencem potrebovali dodatno znanje. Kot potrditev zadnje hipoteze sem s
pomočjo t-testa izračunala, da v povprečju tisti anketirani, ki bi si želeli dodatnih izobraževanj
o temi smrti za pogovor in ustrezno pomoč žalujočemu učencu, dajo večji pomen pomoči in
pozornosti žalujočemu učencu. To je na nek način pričakovan rezultat, kajti le tisti
posamezniki, ki se zavedajo pomembnosti pomoči žalujočemu učencu, želijo tudi dopolniti
svoje zanje za ustrezno pomoč.
Rezultati, ki sem jih dobila s pomočjo raziskave, so bili v veliki meri pričakovani. Kar me je
presenetilo, je sam odziv anketiranih na sodelovanje v anketi, ki je bil nad pričakovanji. Prav
tako me je presenetil velik odstotek anketiranih, ki so se z učenci že pogovarjali o smrti ter
tako nizek odstotek osnovnih šol, ki izvajajo načrtovano pomoč žalujočim učencem. Iz
rezultatov lahko še sklepam, da se anketirani zavedajo, da je tema smrti pomembna, se je pa v
veliki večini izogibajo, če je le mogoče. Razvidno je namreč, da je na šolah zelo malo
preventivnega pogovora, večinoma se o tej temi pogovarjajo, ko že pride do smrti.
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Pri detabuiziranju teme smrti v osnovnih šolah imamo lahko socialni pedagogi pomembno
vlogo. Ker ja narava našega dela takšna, da smo občutljivi na težave ljudi ter jim nudimo
pomoč, je pomembno, da se zavedamo, kako pomembno je žalujočemu učencu ponuditi
ustrezno pomoč ter kako pomemben je preventivni pogovor o različnih življenjskih temah z
učenci, tudi o smrti.
Kot kažejo rezultati raziskave, je tema smrti in žalovanja pomembna tema, ki pa se ji še vedno
namenja premalo pozornosti. Veliko žalujočih učencev in družin še vedno ne dobi ustrezne
pomoči, kar lahko vpliva na njihovo nadaljnje življenje. Sama sem se pogumno in z
radovednostjo lotila raziskovanja te teme. Čeprav sem v času nastajanja diplome videla veliko
začudenih obrazov in dobila kar nekaj vprašanj, zakaj pišem ravno o tej temi, si v prihodnje
želim in vidim potrebo po nadaljnjem raziskovanju te teme, še posebej v strokovnih
pedagoških krogih.
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PRILOGA
Priloga 1: Anketni vprašalnik
Pozdravljeni!
Sem Urška Bedek, študentka 4. letnika socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam
diplomsko nalogo z naslovom Pojem smrti v osnovni šoli. Zanima me, kako se šolske svetovalne službe, učitelji
in vodstvo šole (ravnatelji in pomočniki ravnateljev) spopadajo s problemom žalujočih učencev v osnovnih
šolah.
Žalujoči učenec je mišljen kot učenec v OŠ, ki mu je umrla zanj pomembna oseba (npr. družinski član, sošolec, prijatelj,
sosed...).

Anketa je kratka, zato Vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na zastavljena vprašanja, ki mi
bodo v veliko pomoč pri raziskovanju omenjene teme. Anketni vprašalnik je anonimen.
Že vnaprej hvala za sodelovanje.

Q1 - Spol
moški
ženski

Q2 - Na osnovni šoli sem zaposlen/-a kot:
svetovalni delavec
učitelj
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja (vodstvo šole)
Drugo:

Q3 - Koliko časa opravljate svoj poklic v osnovni šoli?
Ni nujno, da samo v tej OŠ, skupna leta dela v OŠ.

0 - 5 let
6 - 10 let
11 - 15 let
16 - 20 let
21 - 25 let
več kot 25 let

Q4 - Ste se z učenci že kdaj pogovarjali o temi smrti?
da
ne

IF (1) Q4 = [1]
Q5 - Ob katerih priložnostih ste se z učenci pogovarjali o smrti?
Možnih je več odgovorov

Umrl je član učenčeve družine ali oseba iz šolskega okolja.
Učna vsebina se je nanašala na temo smrti.
Učenci so izrazili željo pogovora na temo smrti.
Sam/-a sem začel/-a pogovor na to temo, ker se mi zdi tema pomembna.
Ob praznikih ( npr. 1. november)
Drugo:

IF (2) Q4 = [2]
Q6 - Zakaj se z učenci niste pogovarjali o tej temi?
Možnih je več odgovorov

Ob tej temi se počutim nelagodno.
Tema smrti ni primerna za pogovor z otroki.
Pogovor na temo smrti ne spada v šolo.
Nimam dovolj znanja za pogovor z učenci na to temo.
Nikoli ni bilo priložnosti za pogovor na to temo.
Drugo:

Q7 - Menite, da je potrebno, da se žalujočemu učencu s strani šole izkaže posebna pozornost in po potrebi
ponudi pomoč?
To sploh ni potrebno.
Včasih je potrebno, včasih ne.
Primerno je, da se žalujočemu učencu izkaže posebna pozornost in po potrebi ponudi pomoč.
Zelo pomembno je, da se vsakemu žalujočemu učencu izkaže posebna pozornost in po potrebi ponudi pomoč.

Q8 - Ocenite, kako je vaša šolska svetovalna služba pripravljena na izvajanje pomoči učencu, ki mu je
umrla bližnja oseba.
Ocenite tudi, če ste del šolske svetovalne službe.

Zelo dobro pripravljena.
Dobro pripravljena.
Slabo pripravljena.
Zelo slabo pripravljena.
Ne vem.

Q9 - Menite, da na vaši šoli obstaja načrtovana pomoč žalujočemu učencu?
Da
Ne

IF (3) Q9 = [1]

Q10 - Kdo izvaja načrtovano pomoč žalujočemu učencu na vaši osnovni šoli?
Možnih je več odgovorov

šolska svetovalna služba
učitelji
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja
Drugo:

IF (4) Q9 = [1]
Q11 - Če ste v vlogi izvajalca načrtovane pomoči žalujočemu učencu, kako izvajate to pomoč? Opišite na
kratko.

Q12 - Menite, da ste dovolj usposobljeni, da se z učenci pogovarjate o temi smrti?
Da
Ne

Q13 - Menite, da ste dovolj usposobljeni, da lahko pomagate žalujočemu učencu?
Da
Ne

Q14 - Kje ste pridobili znanje o temi smrti za pogovor in/ali delo z učenci?
Možnih je več odgovorov

Iz lastnih izkušenj.
Iz branja literature na lastno pobudo.
Preko študija na fakulteti.
Na dodatnih izobraževanjih, ki jih je organizirala šola.
Pri verski vzgoji (npr. verouk).
Nisem ga pridobil/-a nikjer.
Drugo:

Q15 - Koliko pomena daje vodstvo šole (ravnatelj in pomočnik ravnatelja) po Vašem mnenju temi smrti in
pomoči žalujočemu učencu?
Odgovorite tudi, če ste del vodstva šole.

Zelo veliko.
Veliko.
Malo.
Zelo malo.
Ne vem.

Q16 - Bi si želeli dodatna izobraževanja o temi smrti za pogovor z učenci in ustrezno pomoč žalujočemu
učencu?
Da.
Ne.

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje.

