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Povzetek  

Izguba in smrt globoko zaznamujeta otrokovo življenje, še posebej, če izgubi bližnjo osebo. Za otroka 

takšna izguba pomeni stres, lahko pa celo travmo. Otroci se na smrt bližnjih oseb odzovejo drugače kot 

odrasli. Pri tem je potrebno poznati proces žalovanja in dejavnike, ki vplivajo na ta proces. Ob tem 

lažje razumemo potrebe žalujočih otrok.  Pri tem smo izhajali iz teorij motivacije (Maslow, Glasser in 

Frankl), kot tudi iz raziskave (Child Bereavement Study), ki izpostavi najpomembnejše potrebe 

žalujočih otrok in mladostnikov (ustrezne informacije, udeleženost in vključenost, spominjanje, 

poslušanje, pomoč pri močnih čutenjih …). V tem obdobju otrokom na različne načine, poleg staršev, 

lahko pomagajo tudi strokovni delavci v šoli kot tudi strokovnjaki iz drugih ustanov.  

V empiričnem delu smo raziskovali potrebe žalujočih otrok. Vzorec predstavlja 14 žalujočih otrok in 

mladostnikov, ki so vključeni v osnovno šolo pri nas. V prvi vrsti so nas zanimale potrebe žalujočih 

otrok doma, v šoli in v odnosih z vrstniki, obenem pa smo ob tem želeli tudi izvedeti, kako se 

ugotovljene potrebe razlikujejo od potreb, navedenih v literaturi, in ali obstajajo morebitne razlik med 

mladimi žalovalci glede na spol in starost. Žalujoči otroci imajo največ potreb v domačem okolju, kjer 

poleg zadovoljenih temeljnih psiholoških potreb potrebujejo pogovor in s tem iskrenost v danih 

informacijah in odgovorih. Žalujoči otroci predvsem od starša potrebujejo njegovo ljubezen in bližino, 

kot tudi tolažbo in razumevanje. Žalujoči otroci in mladostniki imajo pogosto potrebo po spominjanju 

umrle osebe, obisku groba  in nadaljevanju dejavnosti oz. igri in zabavi.  

Žalujoči otroci in mladostniki od svojih vrstnikov potrebujejo predvsem spoštovanje, razumevanje in 

sprejemanje. Želijo si, da so njihovi vrstniki prisotni ob njih in da se jim zaradi tega ne bi posmehovali 

in norčevali. Pri pouku so izpostavili potrebo po več odmorih in možnosti umika. V šolskem okolju pa 

potrebujejo predvsem razumevanje, sočutje in enako obravnavo, kot tudi podporo in pomoč, tako na 

učnem področju kot zaradi same izgube. Med žalujočimi obstajajo razlike v spolu, kjer imajo dekleta 

več potreb kot fantje v šolskem okolju. Razlika v starosti žalujočih otrok in mladostnikov pa obstaja na 

področju potreb v odnosih z vrstniki. Ugotovljene potrebe v raziskavi se ne razlikujejo veliko od 

potreb, ki so navedene v literaturi. Na nekaterih področjih potreb imamo premalo podatkov, da bi lahko 

potrdili skladnost v potrebah. Kljub temu pa je skladnost v potrebah prisotna tako pri sami vključenosti 

žalujočih otrok, ustreznih informacijah, nadaljevanju vsakodnevnih aktivnosti in vzorcih žalovanja ter 

spominjanju umrle osebe. 

 

Ključne besede: izguba, smrt, žalovanje, potrebe, otroci 

  



 

Abstract 

Loss and death deeply mark the life of a child, especially if loved one died. Death of a close friend or a 

family member is for a child a stressful and also a traumatic event. When a family member dies, 

children react differently from adults. On the other hand, we should to know the process of grieving 

and the factors which affect on this process. Understanding the aspects mentioned above, it is easier for 

the reader to comprehend the needs of a grieving child. This paper is based on theories of motivation 

(Maslow, Glasser and Frankl) and on a research (Child Bereavement Study), which stresses main needs 

of grieving children and adolescents (appropriate information, participating in families events, 

remembering, listening and help with heavy sensations, especially feelings of fear and guilt …) . There 

are many ways to help a grieving child through the grieving process. The child can be assisted by 

parents as well as professional staff at school and experts from other institution.  

The empirical part deals with the needs of grieving children. In this research I asked 14 grieving 

children and adolescents, attending primary school in Slovenia. I was mainly interested in the needs of 

bereaved children at home, in school and in relation with their peers. I was also trying to learn how the 

needs established in my findings differ from the needs listed in the academic literature, and to learn, 

whether young people grieve in different ways with respect to their gender and age. According to my 

findings, bereaved children have the biggest needs in their home environment – it is the place, where 

their basic psychological needs should be met and where they are in need of talking openly to other 

persons. Also the importance of providing them with honest answers and information is to be 

emphasized. Grieving children especially need love from their parents as well as their closeness and are 

especially in need of consolation and understanding. Grieving children and adolescents often feel the 

need to talk about the deceased, to visit the deceased person's grave and to carry on with their daily 

routines and participate in fun activities.  

What grieving children and adolescents require from their peers is respect, understanding and 

acceptance, as well as their presence without being mocked at. In classes these children have stressed 

the need for more frequent recesses and the possibility to have their own personal space. In school 

environment they mostly need understanding, compassion and the need to be treated equally. 

Furthermore, it is important for them to get the support and the help they need in the field of education. 

There are differences in terms of grieving regarding the gender – in school environment girls have 

more needs than boys. Grieving children and adolescents have different needs in their relationship with 

peers, regarding their age. The needs established in this research are not much different from the needs 

listed in the academic literature. In certain areas of needs of bereaved children and adolescents there are 

not enough data that could confirm that the needs established in my research are in accordance with 

those in academic literature. However, this can be confirmed for the needs in the area of including the 

grieving children and adolescents into happening, providing them with the appropriate information, 

encouraging them to take part in their daily activities, helping them through the grieving process and 

talking to them about the deceased.     
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1. UVOD 

 

Smrt in z njo povezano žalovanje, največkrat povezujemo s svetom odraslih, žal pa se to prevečkrat 

zgodi tudi v svetu otrok, ki niso izvzeti iz tega bolečega doživetja, niti jih pred tem ne moremo 

zavarovati. A kljub temu morajo tudi oni prehoditi težko pot skozi žalost. O pomembnosti žalovanja 

otrok C. Longaker (v Cvetkovič, 2015) zapiše naslednje: »Če otrok svoje nerešeno žalovanje 

prenese v odraslo dobo, je zelo možno, da bo v prihodnjih odnosih težko ljubil in zaupal. Kasnejše 

izgube bodo postale sestavni del njegovega življenja. Mnogi odrasli, ki so v času otroštva ali kot 

najstniki izkusili smrt v družini, v svojem srcu še vedno nosijo breme nedokončanega žalovanja.« 

Na nek način lahko rečemo, da je žalovanje zdrav odziv na izgub. Je  potreben proces za vse 

žalujoče, ne le za žalujoče otroke, in s pomočjo katerega gremo v življenju lahko naprej. V tem 

obdobju imajo žalujoči otroci, kot vsi drugi otroci, svoje potrebe. Težko bi rekli, da se njihove 

potrebe v tem obdobju zelo razlikujejo od potreb drugih otrok. Zdi pa se, da zaradi njihove 

senzitivnosti in s tem tudi ranljivosti v tem obdobju, potrebe po določenih snoveh oz. informacijah 

pridejo bolj do izraza kot pri njihovih vrstnikih.  O. Tekavčič-Grad (1994, 2009) v svojih zapisih 

pogosto omenja, da je žalovanje zelo osebna in individualna izkušnja. To pa navsezadnje pomeni 

tudi individualnost samih potreb pri žalujočih otrocih.  

V delu smo velik poudarek namenili samemu procesu žalovanja in osvetlili različne vidike znotraj 

omenjenega procesa, saj preko tega lažje razumemo tudi same potrebe žalujočih otrok. Z nalogo 

smo želeli ugotoviti kakšne so prav zares njihove potrebe. Tako so nas zanimale njihove potrebe v 

domačem in šolskem okolju, in s tem povezane potrebe v odnosih s sošolci in vrstniki. Predvsem pa 

smo želeli z nalogo dodati glas žalujočega otroka in če nam je to vsaj malo uspelo, bomo veseli. 

Predvsem pa bomo veseli, če bomo zaradi tega vsaj v kančku bolje razumeli žalujoče otroke in s 

tem njihove potrebe.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. IZGUBA 

Vsem ljudem na svetu je skupna izkušnja izgube - nekoga ali nečesa, kar mu je bilo blizu (Van 

Praagh, 2001). Izgubiti nekoga ali nekaj, kar nam je bilo dragoceno oz. nam je veliko pomenilo, je 

lahko zelo boleče. Vsaka izguba pa ima svoj edinstven pomen za nas. 

»Izguba je dogodek, ki za vedno spremeni obliko posameznikovega življenja in poglede nanj« (prav 

tam, str. 9). Smrt ljubljene osebe nas globoko pretrese, v trenutku se v nas pojavita žalost in 

bolečina. V življenju, poleg izgube osebe, obstaja nešteto življenjskih izkušenj, ki nam prav tako 

izzovejo občutek izgube. Vsem izgubam je skupna izguba sanj in pričakovanj. Vsaka sprememba v 

življenju pravzaprav pomeni neko izgubo, saj zahteva od nas, da opustimo ali zamenjamo določene 

odnose, vloge, načrte in možnosti. Gotovo pa je najhujša izguba za posameznika in za družino smrt 

(Walsh, 1998). 

Večina med nami izgube doživlja dnevno, a se nam zdijo v primerjavi z večjimi izgubami, kakršna 

je smrt osebe, majhne in kratkoročne. »Smrt je ena od oblik izgube, ki jo človek lahko doživi; kljub 

vsemu pa ljudje izgubo najpogosteje in najhitreje povežemo s smrtjo« (Miller in Omarzu, 1998, str.  

4). Otroci pri doživljanju izgub niso nobena izjema, čeprav mnogokrat odrasli napak mislimo, da 

otroci ne doživljajo izgub in posledično nimajo razloga za žalost. Otroci naj bi bili veseli in 

razigrani; če pa že doživijo izgubo in žalost kot posledico izgube, bi jim odrasli to najraje preprečili 

oz. odvzeli. Odrasli izgube v otrokovem življenju velikokrat prezremo, saj smo v svojem odraslem 

razmišljanju pozabili na zelo pomembne izgube (kot je npr. izguba varnosti), ki se nam - odraslim - 

zdijo zanemarljive in nepomembne, a za otroka, ki doživlja izgubo, to niso (Miller in Omarzu, 

1998).  

Na tem mestu bi pojasnili še dve stvari, ki sta pomembni za razumevanje napisanega. Ko v nalogi 

uporabimo besedo »otrok«, imamo v mislih otroke stare do petnajst let oz. do prehoda na 

srednješolsko izobraževanje. Za starostno omejitev do petnajstega leta smo se odločili predvsem 

zaradi tega, ker so si avtorji strokovnih del na področju žalovanju otrok enotni, da po tej starosti 

otroci žalujejo, kot žalujejo odrasli. Ta omejitev starosti se zdi pomembna zaradi same specifike 

žalovanja otrok, seveda pa pri tem dopuščamo tudi izjeme.  

Pojasnilo pa je potrebno tudi za sam izraz »izguba«, ki ga v delu pogosto uporabljamo. Beseda 

izguba se nanaša izključno na izgubo osebe, ko je vzrok za izgubo smrt, žalovanje pa njena 

posledica. Obenem se zavedamo, da izguba osebe zaradi smrti ni edina, ki povzroča bolečino. Kot 

pravi Lake (1988, str. 10), je žalost lahko zelo podobna ali enaka, »če nam pogine domača žival, če 

v nesreči ali zaradi operacije izgubimo del telesa, če se razdre kako razmerje, recimo zaradi ločitve, 

če se za vedno poslovimo od ljubljenih krajev ali reči, ki so nam zelo pri srcu.«  

 

 

2.1.1. Vrste izgub 

Izgube so različnih vrst, razlikujejo se po sami naravi in njihovem vplivu. Nekatere izgube nam niso 

tako pomembne, npr. ko izgubimo majhno lastništvo nečesa ali nepomembno priložnost; druge nas 

pomembno zadevajo kot npr. izguba službe ali bližnje osebe; spet druge v nas povzročijo zelo 

globoko žalost; za ostale pa bi lahko rekli, da povzročijo stisko, ki je manj boleča (Weiss, 1998). 

Če izgube razvrstimo glede na naravo stiske, ki jo povzročajo, lahko prepoznamo najmanj tri 

kategorije izgub. V prvi kategoriji so izgube, katerih posledica je žalost; te izgube vključujejo zlasti 

končanje pomembnih odnosov. V drugi kategoriji izgub so izgube družbenega položaja in lastnega 
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mesta v skupnosti, ki poškodujejo samopodobo, povzročajo dvome o sebi in povzročajo občutek 

zmanjšane vrednosti v družbi. V zadnji, tretji kategoriji so izgube, ki so posledica oškodovanja, 

kamor je vključena izguba denarja ali lastnine, in izgube samospoštovanja zaradi družbenega 

ponižanja (prav tam). Vsaka od teh izgub povzroči tako žalost kot jezo, med seboj pa se razlikujejo 

v čutenju in mišljenju (prav tam). 

Van Praagh (2001) piše, da je izguba lahko nenadna oz. brez svarila ali pa je predvidljiva. Lahko je 

dokončna, ko nam umre naš najbližji, ali pa začasna, ko nekdo odhaja na zdravljenje.  

Rando (1988 v Miller in Omarzu, 1998) razlikuje med dvema osnovnima vrstama izgube: telesno 

izgubo, ki jo opredeli kot nekaj, kar nam ni več na voljo, in simbolično izgubo, kamor strne vse 

spremembe, ki jih posameznik doživlja v družbenih interakcijah. Obstajajo tudi izgube, ki na prvi 

pogled niso tako očitne, npr. izguba varnosti, spomina, svobode, moči, dostojanstva, neuresničene 

sanje ali pričakovanje. 

  

 

2.1.2. Izgube v življenju otroka 

V tem delu bom opisala dve »pomembnejši« izgubi, ki ju otrok v zgodnjem obdobju življenja lahko 

doživi in običajno posežeta v jedro njegovega obstoja. V ta sklop izgub sem vključila izgubo starša 

oz. staršev in brata oz. sestre, saj v življenju otroka le-ti igrajo pomembno vlogo in so vir veselja in 

ljubezni ter bogatijo njegovo življenje. Pri tem se zavedam, da je lahko za otroka izguba starega 

starša in hišnega ljubljenčka prav tako težko in boleče doživetje. Ti, za otroka pomembni odnosi, se 

s smrtjo končajo in pustijo sledi v otrokovem življenju.   

 

2.1.2.1. Smrt starša 

Smrt starša je ena od najbolj temeljnih izgub, s katero se otrok sooča. Starši so tisti, ki podpirajo 

svoje otroke tako fizično kot čustveno, skrbijo za stabilno domače okolje, v katerem njihovi otroci 

lahko rastejo in zorijo, in obenem služijo kot otrokovi zaščitniki in vzorniki. Nenazadnje so starši za 

veliko večino otrok njihovi pomembni drugi, ki jim posredujejo bistvene razvojne naloge, ki jih 

bodo prevzeli v odraslosti (Worden, 1996). 

Starši so tako prvi odrasli, ki se dotaknejo njihovega življenja in tudi prvi, ki jih poučijo o tem, 

kakšen je svet. So naš varovalni ščit pred negativnimi vplivi neznanega okoli njih. Za mnoge so 

starši najbolj predani občudovalci, ki nas večno spodbujajo, naj damo od sebe najboljše; starši so 

navadno edini, na katere lahko računamo, ko življenju nismo kos ali nam le-to ni naklonjeno (Van 

Praagh, 2001). Lahko bi rekla, da si otroci svoj svet zgradijo skozi oči in razum staršev, obenem pa 

globoko v njih ostanejo zakoreninjena stališča staršev.  

Ko so starši še živi, misel na njihovo smrt pogosto odklanjamo kot nekaj, kar se bo zgodilo v daljni 

prihodnosti in o njej ne premišljujemo veliko. Podzavestno mislimo, da so naši starši nesmrtni, 

mnogi si rečejo, da je naravno umreti šele takrat, ko se postaraš (Van Praagh, 2001). Na smrt 

staršev ni nihče nikoli pripravljen; četudi morda mislimo, da smo, nismo (prav tam). Ko umre kdo 

od staršev, umre tudi del nas. Izguba, ki jo doživimo, je strašna. Sprva občutimo predvsem zmedo 

in negotovost, saj varnostne odeje z napisom »starši« ni več. Ob smrti roditelja žalujemo tudi za 

svojim izgubljenim jazom – svojim izgubljenim otroštvom  (prav tam). 

Smrt starša oz. partnerja je tako za preživelega starša kot za otroka hud udarec in otrok bo 

preživelega starša še bolj potreboval, saj mu je ostal le še on. Gostečnik (2003) meni, da otrok 

preživelega starša potrebuje, da mu pomaga, da bo tudi on zmogel pustiti pokojnemu staršu, da 

odide. Če preživeli starš tega ne stori ali ne zmore, otrok izgubi tudi preživelega starša, saj ob njem 
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ne čuti nobene opore za svoje lastno žalovanje. J.C. Kolf (1999, str. 23) piše, da »otrok s smrtjo 

enega od staršev mnogokrat izgubi oba starša - enega zaradi smrti, drugega zaradi njegove globoke 

žalosti«.  

Mnogokrat preživeli starš z otrokom o umrlem staršu ne more spregovoriti. Strah ga je, da otrok 

njegovega žalovanja ne razume; obenem pa mu hoče prihraniti vsaj malo nemira s tem, da pred 

njim ne joče in mu ne razodeva svoje bolečine, za katero ve, da je otrok ne more razumeti in še 

manj sprejeti (Gostečnik, 2003). S tem, ko preživeli starš skriva svoja čustva in solze ter se pred 

otrokom kaže kot močan, samozavesten, pogumen in trden, otroka lahko preplaši in zmede. V taki 

situaciji se otrok pogosto sprašuje, ali preživeli roditelj svojega partnerja/partnerko - otrokovega 

starša sploh kaj pogreša (prav tam). 

Tako preživeli starš kot otrok sta lahko drug drugemu v pomoč. Pomembno je, da drug drugega 

spodbujata k izražanju čutenj in k temu, da smeta o največji krivici, ki se jima je zgodila, 

spregovoriti (prav tam). Zato je potrebno, da preživeli starš otroka vključi v pogovor in mu dovoli 

žalovati skupaj z njim. Takšno ravnanje pomaga otroku olajšati občutek osamljenosti ali 

zapuščenosti, ki ga pogosto doživlja. Kadar umre eden od staršev, je otrokov najgloblji strah, da se 

bo kaj zgodilo tudi preživelemu staršu in bo tako ostal sam (Kolf, 1999). Preživeli starš otroku ne 

more obljubiti, da ne bo umrl, lahko pa ga pomiri (prav tam).  

Hudo je, kadar umre oče ali mati, najtežje pa je takrat, kadar umreta oba starša. Otroci se tedaj 

počutijo čisto izgubljene in same; vanje se naselijo globok strah, stiska in groza, saj z izgubo staršev 

izgubijo vsako varnost in so zato izrazito izpostavljeni. Kdo bo odslej skrbel zanje, komu bodo 

pripadali, kdo bo imel dovolj sočutja, da jih bo sprejel? Vsa ta občutja še dodatno  preveva občutek 

zavrženosti. Krivica, ki se jim je zgodila, je tako velika, da jo le s težavo prenašajo. Otroci čutijo, da 

jih nihče ne razume; vsako pomilovanje pa v njih pogosto vzbudi še večjo sramoto ter globok 

občutek krivde, kakor da so naredili nekaj zelo katastrofalnega in so zaradi tega kaznovani 

(Gostečnik, 2003). 

 

2.1.2.2. Smrt sorojenca 

Biti rojen v družino z več otroki, otrokom predstavlja priložnost in izziv. Priložnosti in izzivi pa 

izhajajo tudi iz bratsko-sestrskega odnosa, ki dajejo nov pogled na življenje. S pomočjo sorojencev 

otrok pri sebi prepoznava lastne pozitivne in negativne lastnosti, prav z njihovo pomočjo pa postaja 

razvidna njegova vloga v družinski dinamiki. Bratje in sestre se najbolj vživijo in tudi najbolje 

razumejo, kaj sorojenec doživlja, kadar je življenje težko (Van Praagh, 2001).  

V literaturi je velikokrat zaslediti posebno poglavje, ki obravnava to tematiko, saj gre za svojevrstna 

občutja, ki so s strani staršev pokojnega otroka velikokrat spregledana. Gre za to, da se starši, ki jim 

umre kateri od otrok, ne odzovejo zadostno na bolečino sorojencev in jim ne namenjajo dovolj 

pozornosti in podpore. Zato so otroci prikrajšani za pozornost in pomoč s strani staršev in imajo 

občutek zapostavljenosti (Worden, 1996). 

Večina bratov in sester je tesno povezana med seboj prav zaradi let skupnega otroštva, skupnega 

razvoja in rasti medsebojne povezanosti. Zaradi tega je slovo, ki vedno vsebuje košček lastne 

življenjske zgodovine, težko. Preživeli bratje in sestre pogosto čutijo, da jih okolje ne razume in 

nimajo poguma, da bi upravičeno pokazali bolečino v polnem obsegu (Canacakis, 1995). 

Van Praagh (2001, str. 55) piše, da nas »misel na življenje brez brata oz. sestre ne le bega, ampak 

tudi plaši«. Otroke ob izgubi sorojenca preplavljajo občutki žalosti, tesnobe, so vznemirjeni, 

pogrešajo umrlega brata oz. sestro in imajo težave z izražanjem lastnih čustev žalosti (Mikuš Kos in 

Slodnjak, 2000). Nekateri žalujoči otroci čutijo nelagodje in nezadovoljstvo, ker njihovi starši niso 
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bili sposobni zavarovati njihovega brata oz. sestre pred smrtjo. Izguba sorojenca ima lahko za 

posledico občutek pri starših, da je umrl napačen otrok. Takšnih čutenj starši običajno ne izrazijo in 

ne ubesedijo, čeprav ostajajo v ozadju in pomembno vplivajo na otrokovo življenje kot tudi na 

otrokov odnos s tem staršem (Worden, 1996). Otroci lahko dobijo občutek, da starši umrlega 

idealizirajo, kar včasih lahko privede do tega, da otroci postanejo »črne ovce« v družini. Pri otroku 

se lahko pojavijo tudi občutki jeze na umrlega, in sicer zato, ker je s svojo smrtjo poslabšal tudi 

njihov položaj. Žalujoči otroci so lahko zaskrbljeni zaradi lastnih bolezni, pretirano jih skrbi lastna 

smrt in smrt drugih bližnjih oseb. Po drugi strani pa starše lahko pretirano skrbi za še žive otroke, to 

pa pripelje v pretirano omejevanje in zaščito otrok (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 

 

 

2.1.3. Izguba kot stresni dogodek oz. travmatsko doživetje 

Stres, ki je fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika na stresor, je prisoten vseskozi 

in na različnih  področjih  življenja. Posameznik se mu ne more nikoli povsem izogniti in zamaje 

njegovo ravnovesje. Stresu in njegovim posledicam pa niso podvrženi samo odrasli, temveč tudi 

otroci in mladostniki (Dolenc, 2015). Za otroke in mladostnike so najpogostejši viri stresa povezani 

s šolskimi zahtevami in obremenitvami, s spremembami povezanimi z odraščanjem, vrstniki in z 

družino. Za otroke in mladostnike je izredno stresen dogodek že sama kronična bolezen družinskega 

člana, smrt le-tega pa izredno močno zaznamuje njihova življenja (Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 

2006). Mnogi strokovnjaki, med njimi tudi A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 12), pa izgubo 

bližnje osebe uvrščajo tudi med travmatsko doživetje, ki je opredeljeno kot »nepričakovano 

doživetje izjemno ogrožajoče oz. zastrašujoče situacije, ki poruši otrokove obvladovalne 

sposobnosti in zmogljivosti in povzroči občutek popolne nemoči«. Čeprav ni jasne ločnice med 

stresnim in travmatskih dogodkom, pa A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (prav tam) navajata njuno 

glavno razliko, ki se nahaja v naravi in intenziteti dogodka. Kot nadaljujeta, je večina travmatskih 

dogodkov nenadnih in nepričakovanih, kar še povečuje njihov rušilni psihični učinek. Stresen in 

travmatski dogodek pa se razlikujeta tudi v intenziteti in kvaliteti, kar je opazno v samem odzivu na 

dogodek. Pri tem pa je potrebno zavedanje, da ima vsak otrok svoj vzorec odzivanja na travmatsko 

doživetje, saj vsak otrok kaže stisko na svoj način, kar pri odraslih lahko izzove tudi nejevoljo ali 

grobo ravnanje z otrokom (prav tam). 

 

2.1.3.1. Odziv na izgubo 

Otrok, ki doživi izgubo, lahko izraža svojo bolečino s telesnimi težavami, lahko se vede drugače kot 

sicer ali kako drugače izraža svoje notranje dogajanje. Med pogostejšimi reakcijami, ki spremljajo 

otroka ob izgubi, so: 

- čustvene: negotovost, občutki zapuščenosti, skrb za varnost, strah, jeza, bes, obžalovanje, 

žalost, čezmerna občutljivost, čezmerno ukvarjanje s smrtjo, občutki krivde, 

- vedenjske: glasni izbruhi (kričanje, jok), prekinjanje sogovornika, agresivno vedenje, več 

tveganih in nevarnih vedenj, izolacija ali umikanje, regresivno 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 

po bližini še živečega starša (Borucky, Križan-Lipnik, Perpar in drugi, 2004), 
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-  duhovne: jeza na boga, vprašanja »zakaj jaz?«, vprašanja o smislu življenja, občutki 

samote, spremembe vrednostnega sistema … (Cvetkovič, 2015), 

- v šoli: nezmožnost koncentracije, poslabšanje uspeha, porast odsotnosti od pouka, 

pozabljivost, težnja k popolnosti, brezbrižnost. Ker se vrstniki v šoli/razredu težko vživijo v 

čustva žalujočega, so žalujoči lahko zelo osamljeni in velikokrat tarča posmeha in raznih 

bolečih opazk, kar še dodatno podkrepi odklonska vedenja žalujočega (prav tam). 

Ni mogoče vnaprej predvideti, katere oblike vedenja in reakcij se bodo pri žalujočem otroku  

pojavile. Kot piše U. Cvetkovič (2015) je možna celo odsotnost zunanjih znakov žalovanja in 

popoln odmik od zunanjega sveta, ko se otrok  umakne v svoj svet in ohrani funkcioniranje v 

realnem. 
 

O odzivih poročajo različne študije o žalovanju otrok za smrtjo starša. Otroci v tej situaciji izražajo 

najrazličnejše čustvene in vedenjske odzive na izgubo, ki vključujejo anksioznost, potrtost, strah, 

jezo in regresijo (Downey, 2000 v Akerman in Statham, 2014), nižje samospoštovanje in večji 

zunanji lokus kontrole (Haine, Ayers, Sandler in Wolchik, 2008 v Akerman in Statham, 2014) ter 

telesne simptome (Servaty, Hayslip, 2001 v prav tam). Ob tem pa velja zapisati, da so znaki kot so 

ločitvena stiska, potrtost, tesnobnost, vedenjske težave in socialni umik običajni odziv žalujočih in 

ne pomenijo nujno poti v psihološke težave (Harrington in Harrison, 1999 v Jones, Deane in 

Keegan, 2015). 
 

Najznačilnejši takojšnji odzivi na smrt bližnje osebe pri otrocih so: 

- šok in nejevera – otrok v prvem trenutku ne kaže čustvene prizadetosti; včasih celo ne 

verjame, da je bližnja oseba umrla, šele potem postopoma čustveno reagira na izgubo, 

- huda vznemirjenost – nekateri otroci takoj pokažejo znake razburjenja, tako da kričijo, 

postanejo gibalno vznemirjeni in na tak način izražajo svojo bolečino, strah in nemoč, 

- apatičnost – pogosto se zdi, kot da bi otrok otrpnil, bil čustveno prazen in ne bi ničesar 

čutil, 

- nadaljevanje z običajnimi dejavnostmi – otrok nadaljuje s svojimi vsakodnevnimi 

dejavnostmi, zdi se, kot da bi vse bilo normalno, da se nič posebnega ni zgodilo (Mikuš Kos 

in Slodnjak, 2000). 

Ob izgubi bližnje osebe se po začetnem stanju hude prizadetosti pojavi normalna reakcija 

žalovanja (prav tam).  
 

Raziskava Child Bereavement Study1 (1996), na osnovi katere Worden (1996) ugotavlja značilnosti 

žalovanja otrok, navaja različne reakcije otrok v trenutku, ko so izvedeli za smrt starša. V primeru, 

ko je smrt starša nastopila nepričakovano, navajajo otroci občutke šoka, močnega udarca, omame, 

zanikanja dogodka, nekateri novici niso verjeli do te mere, da so bili prepričani, da gre za šalo. 

Večina jih je ob tem, ko je novica prišla na dan, jokala. Otroci navajajo, da tudi v primerih, ko so 

smrt pričakovali, niso vedeli, kako naj se odzovejo, občutili so zmedenost in žalost. Vendar pa se 

otroci, ki so smrt starša pričakovali zaradi dolgotrajne bolezni, na novico redkeje odzovejo z jokom, 

ki ponavadi sledi šele nekoliko kasneje. V takšnih primerih otroci navajajo tudi občutke olajšanja, 

ki ga občutijo ob smrti po dolgotrajnem trpljenju zaradi neozdravljive bolezni. Predvsem fantje 

poročajo o občutkih jeze. Pri reagiranju otrok največjo vlogo igrajo reakcije preživelega starša. 

Večina otrok svojih staršev do ključnega trenutka sploh še ni videla tako vznemirjenih in 

                                                 
1  V nadaljevanju naloge bom večkrat navajala rezultate raziskave; če ta ne bo izrecno imenovana, so podatki vzeti iz 

Child Bereavement Study. 
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razburjenih. Videti svoje starše, kako izražajo ta močna čustva, je za večino otrok na nek način 

zastrašujoče. Zato mnogi izmed njih mislijo, še posebno je to skupina odraščajočih dečkov, da 

morajo biti pred starši močni in čutijo, da morajo reagirati na način, ki bo staršem v podporo 

(Worden, 1996). 

 

 

2.2. SMRT 

Naše življenje je sklenjen krog, ki se začne z rojstvom in konča s smrtjo. Kot piše Flajs (2016) je 

»smrt neizogibno dejstvo v življenju vsakogar in odnos do smrti temeljno določa naš odnos do 

življenja, tako posameznikov kot skupnosti«. »Znanstveno je smrt opredeljena kot ustavitev 

življenjskih procesov s trenutnim ali postopnim prenehanjem delovanja enega ali več za življenje 

potrebnih središč« (Brecelj-Kobe in Trampuž, 2002, str. 133).  

Smrt je v današnji družbi še vedno tabu in nekako tudi zadnja tema, o kateri bi govorili. Morda sta 

tudi zato danes smrt in umiranje odrinjena iz življenja družine. 

V Sloveniji v zdravstvenih ustanovah umre 59,2 odstotka vseh umrlih; od tega 41,3 odstotka v 

bolnišnicah in 17,2 odstotka ljudi v domovih za starejše občane; na svojem domu oz. drugje   umre 

40,8 odstotka ljudi (Lunder in Logar, 2003). Podobno govorijo tudi podatki Statističnega urada RS 

za leto 2015, saj naj bi se polovica smrti zgodila v zdravstvenih ustanovah, doma pa naj bi umrlo 43 

odstotkov ljudi.  F. Walsh (1998, str. 183) meni, da v naši družbi »visok odstotek ljudi umre samih, 

zaprtih v svoje misli, o katerih nimajo s kom spregovoriti«. Tudi otroke poskušamo zaščititi pred 

stikom s smrtjo, saj skoraj 60 odstotkov vseh umrlih umre v institucijah. Avtorica (prav tam) tako 

meni, da otroci v resnici nikoli niso bili prizadeti zaradi izpostavljenosti smrti oz. zaradi stika s 

smrtjo, pač pa zaradi tesnobe odraslih, ki so bili ob umrlem. 

Na ravnanje odraslih ob otrokovem bližnjem srečanju s smrtjo vplivajo kulturno pogojena stališča 

do smrti in družinska prepričanja o tem, kaj je za otroka najbolje (Kessler, 2000). Starši in učitelji 

so pogosto mnenja, da je potrebno otroke zaščititi pred govorjenjem in razmišljanjem o smrti. 

Spoznanja razvojne psihologije pa kažejo, da otrok že zelo zgodaj odkrije smrt. V določenih 

razvojnih fazah nekateri otroci veliko premišljujejo o smrti in se želijo o tem pogovoriti z odraslimi. 

Ta potreba otroka pride do izraza zlasti takrat, ko se smrt zgodi v njegovem okolju (Mikuš Kos in 

Slodnjak, 2000). Ena od ovir za pogovore z otrokom o smrti je lasten strah odraslih pred smrtjo in 

umiranjem. Poleg tega odrasli želimo zaščititi otroke pred spoznanjem o nujnosti smrti, marsikdo pa 

se ob otrokovi doživeti izgubi izogiba pogovoru o smrti, ker bi ga preveč prizadela otrokova žalost. 

Kljub vsemu pa se je z otroki potrebno pogovoriti o smrti na njim razumljiv način, saj s tem lahko 

zmanjšamo njihov strah in tesnobo pred smrtjo in umiranjem (prav tam). Longitudinalna British 

Cohort Study (Parsons, 2011 v Akerman in Statham, 2014), poroča, da je v vzorcu 11.000 otrok, 

kar pet odstotkov otrok do dopolnjenega 16. leta doživelo izgubo starša oz. sorojenca. Druga študija 

(prav tam), ki je zajela otroke med 11. in 16. letom, navaja, da je 78 odstotkov otrok poročalo o 

smrti bližnjega sorodnika oz. prijatelja. Otroci se srečujejo s smrtjo tudi pri nas, kar bom poskušala 

interpretirati s pomočjo grafa o številu umrlih pri nas v letu 2014. Do tridesetega leta starosti je v 

omenjenem obdobju umrlo skupaj 173 oseb, kar si razlagam, da je kar nekaj otrok izgubilo svojega 

starejšega oz. mlajšega brata oz. sestro, sestrično oz. bratranca, sošolca ali prijatelja. V teh podatkih 

o umrlih pa niso zajeti nerojeni otroci, ki predstavljajo za družino svojevrstno izgubo. Pari se za 

starševstvo odločajo vse kasneje, v povprečju okrog 30. leta. V obdobju med 30. in 55. letom 

starosti je v letu 2014 umrlo skupaj 1.194 oseb. Na podlagi tega podatka si razlagam, da je okrog 

1400 otrok ostalo brez starša, glede na to, da ima družina v povprečju 1,16 otroka (SURS, 2015). 
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V obdobju med 55. do 84. letom starosti je leta 2014 umrlo 11.381 oseb. V tem obdobju je večina 

ljudi v vlogi starih staršev, kar pomeni, da je za njimi žalovalo najmanj 13.000 vnukov. V razvitih 

družbah ljudje živijo visoko starost in vse več je ljudi, ki so starejši od 85 let. Omenjenega leta je v 

Sloveniji umrlo 6.138 oseb, ki so bili starejši od 85 let. To pa med drugim pomeni, da so mnogi 

med njimi »dočakali« tudi svoje pravnuke, ki so žalovali za njimi.  

Graf 1: Umrli po starostnih obdobjih v Sloveniji leta 2014 (Vir: SURS, 2015) 

 

V letu 2014 je umrlo skupaj 18.886 oseb, leto kasneje je 19.834, iz česar sama sklepam, da je za 

njimi žalovalo čez dvajset tisoč otrok. Številka žalujočih otrok se mi zdi visoka, in sprašujem se, 

kako to, da tako življenjsko temo še vedno potiskamo stran, kljub vsako leto visokim številkam 

umrlih in posledično žalujočih. Ob tem pozornost pritegne tudi dejstvo, da je med petim in 15 letom 

umrlo 18 praviloma šoloobveznih otrok, kar pomeni, da je kar 18 razrednih in šolskih skupnosti 

žalovalo za njimi. S tem pa se število žalujočih otrok še poveča.  

 

 

2.2.1. Razumevanje smrti 

»Otroci že zelo zgodaj vedo, da ima vsak začetek tudi svoj konec in da se na vsakem koncu začne 

nekaj novega, ki se tudi nekje konča in naredi prostor drugemu« (Schuster-Brink, 1994, str. 37).  Za 

otroka je smrt sprva le beseda. Veliko pred tem, ko to besedo poveže z neko izkušnjo, se beseda že 

pojavi v njegovem besednjaku. S to besedo sprva ni povezana nobena določena vsebina, zato bi bilo 

nesmiselno otroku pojasnjevati besedo smrt, če nima nobenega vzroka za vprašanje. Potrebno se je 

zavedati, da se otroci veliko učijo z doživljanjem in ne potrebujejo obširnih predavanj o življenju in 

smrti kot takih (prav tam).  

Romain (2002) meni, da je otrokom zato, ker se odrasli z njimi ne pogovarjajo o umiranju in smrti, 

to še težje razumeti. Ko otrok nečesa ne razume in je zanj velika neznanka, je povsem razumljivo, 

da se bo tega najbrž tudi bal. To, da se v družinah o smrti ne govori, vpliva na otroke, ki običajno 

kasneje v odraslosti z lastnimi otroki niso zmožni odkrito spregovoriti o smrti. Molk staršev o smrti 

pa je lahko tudi posledica ne-odžalovane izgube v otroštvu (prav tam).  

Da bi lažje razumeli doživljanje in razumevanje smrti pri otroku, moramo vsaj v splošnem vedeti, 

kako le-ta doživlja smrt in umiranje v različnih starostnih obdobjih. Sposobnost otroka, da predela 

smrt in izgubo, je odvisna predvsem od odraslih, ki so ob njem, saj mu jo morajo predstaviti na 
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način, ki ga otrok lahko razume. Otrokovo razumevanje smrti bližnje osebe ni odvisno samo od 

njegove starosti in od tega, kaj mu odrasli povemo, pač pa tudi od njegovih izkušenj in obredov.  
 

Otroci, mlajši od dveh let, ne razumejo izgube, prevzamejo pa čustva ljudi, ki so okoli njih, kažejo 

znake ranljivosti. Malčki med tretjim in petim letom razumejo smrt kot nekaj začasnega in so jim 

tuji in nerazumljivi pojmi kot npr. nebesa ali duša. Otrok se na to, da kdo od njegovih dragih ne 

pride več nazaj, odzove z otožnostjo, včasih pa se pojavijo tudi reakcije v smislu agresivnosti, 

neubogljivosti in nočnih mor (Durjava in Bregar Krančan, 2016). Do petega leta starosti se otrok ne 

zaveda dokončnosti smrti, saj je za to obdobje značilno t.i. magično mišljenje in otrok misli, da 

lahko s svojo željo ali z neko obliko vedenja prikliče mrtvo osebo nazaj (Mikuš in Slodnjak, 2000). 

»Otroku se zdi smrt kot odhod umrlega nekam, kjer obstaja naprej« (Worden, 1996, str. 10-11). 

Vendar pa je potrebno poudariti, da nezavedanje dokončnosti smrti ne zmanjša otrokove 

prizadetosti zaradi izgube.  

Pri približno šestih letih so otroci zmožni razumeti, da je smrt nekaj trajnega, še vedno pa se 

pojavljajo mnoge zmotne predstave in občutki krivde. Otroci lahko za smrt krivijo same sebe ali pa 

se bojijo lastne smrti. Otroci pri tej starosti še ne zmorejo opisati svojih občutkov. Na zunaj se 

njihovo doživljanje lahko kaže bodisi kot agresivnost, umik, posesivnost, prisilna skrb za druge ali 

pa kot fobije. Pri tej starosti so otroci že zmožni razumeti, da je nekdo umrl in je pokopan, vendar 

»še živi v naših srcih« oz. »je v nebesih« oz. »pri angelčkih« - odvisno od tega, kaj mu rečejo 

odrasli doma (Mikuš Kos in Slodnjak,  2000). 

Do desetega leta se pri otroku postopoma razvije razumevanje smrti kot trajne in dokončne. Otrok 

potrebuje tudi stvarno razlago o dogajanju. Ukvarja se z vprašanji, kaj se zgodi s telesom po smrti, 

kam človek po smrti gre. V tem obdobju je smrt poosebljena in otrok se smrti, kot teme pogovora, 

izogiba (Worden, 1996). Okrog starosti deset let tako otroci že vedo, da je smrt dokončni dogodek 

in da vsa živa bitja umrejo. Vendar pa smrti ne doživljajo kot nekaj, kar bo doletelo tudi njih. Smrt 

je zanje sicer stvarna, vendar od njih osebno oddaljena. V tej starosti otroci sočustvujejo z drugimi, 

ki so doživeli smrt bližnjega. Otrok, ki je utrpel izgubo, lahko od svojih sovrstnikov dobi veliko 

razumevanja in podpore (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  

Od enajstega do štirinajstega leta otroci razumevajo smrt kot nekaj dokončnega in neizogibnega 

in kot nekaj, kar se zgodi vsem ljudem, kamor vključijo tudi sebe. Ob smrti vrstnika so lahko zelo 

prizadeti tudi zato, ker ta smrt vzbudi hude bojazni za lastno življenje. Ob smrti bližnje osebe je za 

otroke v tej starosti nadvse pomembno sporočilo, da so čustva žalosti, jeze in strahu normalna in 

dovoljena. Doživljanje smrti in žalovanje postajata vse bolj podobna dogajanjem pri odraslih 

osebah (prav tam). 

 

 

2.3. ŽALOVANJE 

Doka (1989 v Stroebe, Schut in Stroebe, 1998, str. 83) definira žalovanje kot »stanje posameznika, 

ki je nedavno izkusil smrtno izgubo zanj pomembne osebe«. Žalovanje vključuje niz duševnih in 

telesnih pojavov v osebi, ki je zaradi smrti ali kako drugače izgubila osebo, na katero je bila 

čustveno navezana (Buzov, 1989). Je notranji psihološki proces, s pomočjo katerega se oseba 

postopoma poskuša oddaljiti od osebe, ki jo je izgubila zaradi smrti (prav tam). O. Tekavčič-Grad 

(1994, str. 137) poudarja, da »obdobje žalovanja ni stanje, pač pa proces, v katerem žalujoči 

predeluje svojo izgubo in se nanjo prilagaja«. 
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Canasakis in Pisarski (1995) menita, da imata besedi žalovanje in žalost v zahodni družbi negativni 

prizvok, saj predstavljata nekaj neprijetnega, nekaj, čemur se je treba z vso močjo izogniti in kar je 

treba izriniti, spregledati in zatajiti. Omenjeni besedi pogosto zamenjujemo z melanholijo, 

depresijo, z bolestno skrbjo in tarnanjem, in zato poskušamo to krčevito zdraviti, odpraviti, ne da bi 

vsaj za trenutek pomislili, da gre morda za življenjsko važen odziv našega organizma na določeno 

življenjsko situacijo (prav tam).  

Ni nam v pomoč, če »odpravimo« neprijetno čustvo, da bi lahko kar najhitreje zopet zaživeli 

urejeno vsakdanje življenje, ali da se delamo, kot da se ni zgodilo nič odločilnega (Müller in 

Schnegg, 1999). Cilj žalovanja ni v tem, da oseba, ki smo jo izgubili, ne igra več vloge v našem 

čustvenem življenju, temveč v tem, da smo sprejeli in se sprijaznili s sedanjo in prihodnjo 

odsotnostjo te osebe (Weiss, 1998).   

M. Korošec (2007, str. 33) meni, da »če hočemo razumeti žalovanje, moramo razumeti človeka, ki 

žaluje, in njegov odnos do tistega, za katerim ali za čemer žaluje«. »Nasveti o tem, kako dolgo 

žalovanje traja, kako žalujočemu pomagati, žalujočemu niso v pomoč in tudi ti nasveti so kaj malo 

vredni« (prav tam). Smrt ljubljene osebe različno odzvanja v nas, vsakemu pusti drugačne sledi in 

zaradi tega tudi vsak drugače žaluje. Mnogi žalujejo v tišini, drugi so jezni, nekateri globoko 

žalostni in sopotniki žalujočih lahko le slutijo, kaj se v žalujočem dogaja, zlasti če žalujoči ne zmore 

ali noče o tem spregovoriti. O. Tekavčič-Grad (Žalovanje je unikatno kot prstni odtis, 2009) pravi, 

da je »žalovanje tako unikatno, kot so prstni odtisi človeka ter da mora vsak sam razbrati, kaj mu 

ustreza in kaj ne, nihče mu ne sme vsiljevati svojega modela. Ljudje moramo sami pri sebi 

raziskovati, kaj nam pomaga.« Ko vzorec žalovanja prepoznamo, ni nujno, da ga bomo ob naslednji 

izgubi lahko ponovno »uporabili«, saj ljudje v različnih obdobjih izgubo bližnjega doživljamo 

različno in nanjo tudi reagiramo različno (prav tam). 

Tako kot nobena bolečina ni enaka drugi, kot se nobeno trpljenje ne more primerjati z drugim 

trpljenjem, tudi smrti ni mogoče primerjati s smrtjo in žalosti ne z žalostjo drugega (Nemetschek, 

2000). Pojavnost žalovanja je lahko zelo različna, njegova interpretacija pa je odvisna od tega, kako 

ta, ki interpretira, gleda na stvari. Gre za interpretacijo, ki temelji na predpostavkah, da je edino 

vedenje, kot ga pozna človek pri sebi, merilo za vse ljudi (Žalovanje je tako unikatno kot prstni 

odtis, 2009). 

Tako kot odrasli so tudi otroci zmožni žalovati. Sposobnost žalovanja pridobi otrok takrat, ko 

njegova osebnost deluje že dovolj zrelo, da je zmožen doumeti dokončnost smrti. Vendar pa si 

strokovnjaki še danes niso enotni glede vprašanja, pri kateri starosti otroci to zmožnost pridobijo. 

Enotni so si v stališču, da mora otrok za zmožnost žalovanja, osebe, na katere je navezan, doumeti 

kot objekte stalnosti. Večina otrok to zmožnost razvije pri starosti treh oz. štirih let (Worden, 1996). 

Včasih sta okrevanje od travmatskega doživetja in proces žalovanja potekala po naravni poti ob 

pomoči podporne socialne mreže, družine, sočustvujočih in razumevajočih ljudi v širšem okolju, 

med katerimi so bili vselej tudi učitelji. V sodobnem času so mnogi obredi in vezi, v katerih so 

prizadete osebe črpale vzorce za obvladovanje travmatskih doživetij in moč za okrevanje, izginili 

ali zbledeli. Danes predelavo doživete izgube otežuje tudi hiter ritem sodobnega življenja (Mikuš 

Kos in Slodnjak, 2000). 

 

 

2.3.1. Proces žalovanja 

Van Praagh (2001) govori o žalovanju kot procesu, ki lahko pozdravi naše čustvene zlome in 

duševno negotovost, in v katerem vsak posameznik občuti različne stopnje bolečine in trpljenja. Da 
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bi oseba nadaljevala življenje, si mora dovoliti žalovati. F. Walsh in M. McGoldrick (1991) pišeta, 

da je žalovanje potreben proces, v katerem težka izkušnja postane sprejemljiva. V procesu 

žalovanja opustimo staro izkušnjo, jo preoblikujemo in v sebi prepoznamo tisto, kar je bistveno ter 

gremo s tem naprej. To pa je mogoče samo, če se uspemo soočiti z bolečimi čutenji, ki spremljajo 

izgubo, in jih v procesu žalovanja tudi predelati (prav tam). 

»S tem, da žalujemo za ljubljenimi, tudi v nekem smislu dopolnimo njihovo življenje. V žalovanju 

del svojega življenja posvetimo izpolnitvi smisla njihovega življenja. Hkrati sklenemo tisti del 

njihovega življenja, ki so ga delili z nami.« (Lake, 1988, str. 8). S pomočjo žalovanja vzdržujemo 

spomin na umrlo osebo in povezanost z njo nam pomaga, da se navadimo na življenje brez nje 

(Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). M. McGoldrick (1991) meni, da je v procesu žalovanja potrebno 

predvsem predelati težka čutenja, ki se ob izgubi pojavijo. Proces žalovanje lahko traja več let; ob 

vsaki obletnici se lahko zbudijo stara čutenja, spomini. Zaradi tega je žalovanje proces, ki ga nikoli 

ni popolnoma konec, vendar bolečina sčasoma postane manj ostra in intenzivna (prav tam). Worden 

(1996 v Weinstein, 2008) na vprašanje, kdaj se proces žalovanja zaključi, odgovarja, da za to ni 

mogoče določiti datuma in povezuje zaključek žalovanja s tem, ko je oseba zmožna misliti o 

pokojnem brez bolečine, čeprav je žalost še prisotna, in žalujoči lahko ponovno vzpostavi svoje 

življenje.  

Otroci morajo prav tako kot odrasli iti skozi proces žalovanja, saj je žalost naravna reakcija na 

izgubo. Žalost je živo dogajanje in se je ne da vtakniti v naprej izdelan načrt (Müller in Schnegg, 

1999). Žalovanje in sam proces žalovanja je edinstvena pot vsakega otroka, čeprav v procesu 

žalovanja lahko zaznamo nekatere značilnosti, ki se pojavljajo pri večini žalujočih.  

Canacakis in Pisarski (1995) menita, da v znanosti postajajo strukture in modeli potrebni, ker lahko 

dajo pomembne opore in spodbude za prakso, vendar pa se moramo varovati slepega prenašanja 

modelov na konkretnega človeka, saj čustev ne moremo stlačiti v šablone in vzorce. Ne glede na to, 

da se pogosto govori o fazah žalovanja in tako žalovanju postavljamo okvire, pojavne in časovne, bi 

nam »faze žalovanja« lahko bile zgolj didaktična shema, ki pa nikakor ne velja za vsakega človeka, 

saj ima vsak žalujoči svoje želje in potrebe, ki jih moramo spoštovati in obenem dopustiti, da vsak 

žaluje po svoje, saj je žalovanje individualen proces. Faze žalovanja na nek način predstavljajo 

stereotipni način odzivanja na izgubo, obenem pa so lahko ovira žalujočemu v njegovem procesu 

žalovanja, kadar njegovo žalovanje ne ustreza omenjenim fazam.  

 

 

2.3.1.1. Različni »modeli« žalovanja 

Že v letu 1969 je psihiatrinja E. Kübler-Ross (1969) predstavila pogled na žalovanje in spregovorila 

o »petih fazah žalovanja«. Le-te je utemeljila z raziskavami, ki jih je opravila pri svojih pacientih, 

kjer je analizirala njihova čustva med boleznijo, pa tudi pri življenjskih spremembah, kot je smrt 

bližnjega. E. Kübler-Ross (1969) v svoji knjigi opisuje, da gre žalujoči skozi pet faz žalovanja in 

sicer je proces žalovanja razdelila na zanikanje, jezo, pogajanje, depresijo in sprejetje. Omenjene 

faze si linearno sledijo; takšno razdelitev zasledimo tudi pri drugih avtorjih (med drugim Akin idr., 

2000; Borucky idr., 2004). Podobna opredelitev procesa žalovanja je prisotna še pri nekaterih 

drugih avtorjih (npr. Van Praagh, 2001; Bauman, 2001); njihove poglede na proces žalovanja bom 

predstavila v nadaljevanju.  

Začela bom z najbolj razširjenim in znanim »modelom«, ki ga je razvila E. Kübler-Ross (1969). 

Žalujoči najprej doživi šok, saj ne more verjeti, kaj se dogaja. Med drugim lahko pomisli, zakaj se 

to dogaja njemu in z mislijo, da to ni res, zanika realnost (Akin idr., 2000). Ko se izgube ne da več 
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zanikati, se pojavi občutek nemoči, krivde in jeze v smislu, kako se je to lahko zgodilo meni, kaj 

sem naredil narobe. Otrok je lahko jezen na umrlega, ker ga je »zapustil«; nekoga krivi za svojo 

nesrečo ali poskuša kako drugače sprostiti jezo. Nekateri otroci občutijo upanje, da se bo izgubljena 

oseba vrnila, če bodo naredili nekaj dobrega in zato poskušajo barantati s starši, z vrstniki in tudi s 

samim seboj. Ko ugotovijo, da situacije ni mogoče rešiti, postanejo frustrirani. Zaželijo si samote, 

naravna reakcija nanjo pa je depresivnost. Zaradi trajanja izgube se otrok navadno začne prepuščati 

občutkom žalosti in bolečine, lahko joče, se počuti brezvoljno in brezupno; govorimo o fazi, kjer se 

oseba prepusti žalovanju in počasi sprejme realnost in izgubo (Akin idr., 2000, Borucky idr.,  2004). 
 

V stadijih, o katerih piše Van Praagh(2001), je v ospredje postavljeno dogajanje na čustvenem 

področju. Prvi odziv na izgubo je popoln dvom, saj oseba kljub pripravi - kadar je le-ta možna - ni 

pripravljena na dogodek in ne more dojeti, da je to res. Zanikanje kot odziv na izgubo nastopi skoraj 

sočasno s šokom, s čimer se oseba brani pred resnično situacijo. Sledi pogajanje, ki je pogosto 

zlasti, kadar oseba ni bila prisotna ob smrti oz. se od osebe ni poslovila in zaradi tega še naprej 

verjame, da se izguba v resnici ni zgodila. Pogosto so žalujoči jezni, saj je smrt dogodek, ob 

katerem so povsem nemočni in imajo lahko občutek krivde. Avtor (prav tam) meni, da je stadij 

žalosti eden najtežavnejših stadijev, ki traja precej časa. Poleg čustva žalosti čutijo v sebi tudi 

potrtost, saj ljubljene osebe ne bodo več videli oz. v fizični obliki ne bo več z njimi. Tudi strah in 

zaskrbljenost sta del procesa žalovanja. V stadiju sprejetja izgube - končni cilj procesa žalovanja – 

znova vlagajo vase in svojo prihodnost (prav tam). Van Praagh (2001) meni, da posameznik lahko 

obtiči v enem stadiju in se ne more premakniti v naslednjega ter da se stadiji pogosto celo 

pomešajo, ali pa jih posameznik doživlja v različnih časovnih obdobjih. 
 

Podobno opredelitev procesa žalovanja sem našla pri Baumanu (2001), ki ne govori o fazah oz. 

stadijih, pač pa o korakih žalovanja. Tudi pri njem se proces začne s šokom in nadaljuje z otrplostjo. 

V tretjem koraku se bori med utvarami in resničnostjo, pojavijo se občutki krivde, ki preidejo v t.i. 

sproščanje oz. neovirano izražanje bolečih čustev, ki mu pomagajo sprejeti izgubo in ga privedejo 

do očiščenja in ozdravljenja, ko bolečino deli z drugimi in se sooči s spomini ter jih preboli, kar je 

peti korak v procesu žalovanja. Ko sprejme izgubo in premaga najglobljo žalost ter mu spomini ne 

povzročajo več grozne bolečine, je pripravljen na ponovno sprejemanje življenja (prav tam).  
 

O tem, kako se obnašamo po izgubi osebe, na katero smo navezani, pišejo O. Tekavčič-Grad 

(1994) in A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000). Po njihovem mnenju je proces žalovanja razdeljen 

v štiri faze. Te faze, ki imajo drugačno poimenovanje, se od drugih »modelov« žalovanja 

razlikujejo po tem, da ne vsebujejo samo pojasnil dogajanja na čustvenem področju, ampak 

vključujejo tudi pojasnila dogajanja na vedenjskem in socialnem področju. Avtorice (prav tam) se 

zavedajo, da faze v konkretnem žalovanju niso tako strogo razdeljene in se med seboj prepletajo ter 

delno prekrivajo, obenem pa njihovo trajanje kaže velike individualne različnosti.   

 prva faza šoka in čustvene otopelosti običajno trajata od nekaj ur do enega oz. dveh tednov.  

Čustva vključujejo hudo vznemirjenost, dvom, da se je to prav zares zgodilo, zanikanje, 

jezo, občutek krivde in včasih čustveno otopelost. Lahko se pojavijo tudi telesni simptomi 

kot so težave pri dihanju, zadrgnjeno grlo in občutek praznine v želodcu. Vedenjske 

značilnosti so jok, pričakovanje srečanja z umrlo osebo, pogosto vzdihovanje, telesne 

težave, motnje spanja, občutek hude mišične utrujenosti, težave s koncentracijo, nezmožnost 

sprejemanja odločitev, čustveni izbruhi ali otrplost, tudi brezizrazno vedenje. V tem obdobju 

gre življenje dalje, kot da se ni nič zgodilo. 
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- druga faza protesta in iskanja oz. hrepenenja običajno traja od drugega tedna do konca 

tretjega, četrtega meseca. To je obdobje močnih čustvenih reakcij kot tudi hude notranje 

bolečine, saj se žalujoči šele v polnosti zave smrti osebe. V tem obdobju žalujoči išče 

umrlega, hrepeni za njim in se ukvarja s stvarmi, ki ga povezujejo z umrlim; nasprotno pa 

vse, kar ni povezano z njim, zanje nima pravega pomena. Prevladujoča čustva so obup, 

apatičnost, depresivnost, jeza, dvomi o sebi, velika občutljivost in razdražljivost. V vedenju 

žalujočega je pogosto opaziti krčevito ihtenje in jok, nemir, nestrpnost, socialno izolacijo, 

izgubo energije, težave s spominom in koncentracijo, prisotne so tudi telesne težave. 

 tretja faza brezupa in dezorientacije, zbeganosti doseže svoj višek med četrtim in sedmim 

mesecem in traja do konca prvega leta po smrti. Žalujoči se zares zave dokončnosti izgube, 

kar pa spremljajo številna rušilna in močna čustva. Pojavijo se občutki brezizhodnosti in 

obupanosti. Prevladujoča čustva so depresivnost, občutek krivde, zmedenost, občutek 

psihične obolelosti zaradi žalosti, odklanjanje stikov in izogibanje socialnim dogodkom, 

nemirnost in razdražljivost. Veliko žalujočih si prizadeva, da bi svoje dnevne dolžnosti in 

delovne naloge opravljali enako kot pred izgubo. 

 četrta faza izboljšanja in reorganizacije življenja nastopi običajno 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, boljše 

prehranjevanje, izginejo telesne težave, izboljša se presojanje, večji je tudi interes za okolje 

in vključevanje v nove dejavnosti (Tekavčič-Grad, 1994, Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 
 

Worden (1996) meni, da je proces žalovanja sestavljen iz štirih nalog, s katerimi se mora žalujoči 

spoprijeti. Posamezna naloga predstavlja del celotne prilagoditve na izgubo, ki se večkrat ponovi, 

zaradi česar se žalujoči večkrat sreča s posamezno nalogo. Avtor (prav tam) piše o naslednjih 

nalogah: 

- sprejeti stvarnost izgube 

V prvi nalogi žalovanja, za katero je značilno pogajanje, mora biti otroku povedano o smrti, in to v 

jeziku, ki je primeren njegovi starosti. Otrokova ponavljajoča se vprašanja o smrti so zanj način, s 

pomočjo katerega se spoprijema z realnostjo smrti in se hkrati z njim tudi prepriča, da se zgodba ni 

spremenila.   

 izkusiti bolečino zaradi izgube 

Vplivi izgube pri otrocih so podobni vplivom izgube pri odraslih. Izražajo žalost, jezo, krivdo, 

tesnobnost in ostala občutja, ki so povezana z izgubo. Na otrokovo sposobnost predelave bolečine 

izgube vplivajo izkušnje, ki jih pridobiva z opazovanjem odraslih v procesu žalovanja.  

 prilagoditev na okolje, v katerem ni pokojne osebe 

Prilagajanje na izgubo je povezano z odnosom in vlogo, ki jo je pokojna oseba igrala v otrokovem 

življenju. Otroci se z odraščanjem zavedajo izgube na povsem nov način, zlasti kasneje v življenju 

pomembni dogodki ponovno aktivirajo izgubo iz otroštva.  

 umakniti čustveno energijo in jo vložiti v druga medosebna razmerja 

Žalujoči naj bi našli oz. ustvarili novo primerno mesto za pokojno osebo v svojem čustvenem 

življenju, kar bi jim omogočilo, da učinkovito živijo naprej. Otroci ne iščejo samo razumevanja 

pomena smrti, ampak tudi smisel, kdo je sedaj umrla oseba v njegovem življenju. Medtem ko je 

izguba osebe trajna in nespremenljiva, proces žalovanja ni, je del otrokove ponavljajoče izkušnje. 

Otroku morajo odrasli prej pomagati preoblikovati povezavo s pokojno osebo in odnos umestiti v 

novo perspektivo, kot pa ga ločiti od umrlega (Worden, 1996).  
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Vse te faze oz. korake bi lahko strnila v faze, kot jih je poimenoval Kast (v Fassler v Vodlan, 

1998): 

 faza zanikanja 

 faza čustev 

 faza iskanja in ločitve 

 faza novega odnosa do sebe in do sveta. 

 
 

Tabela 1: »Modeli« žalovanja 

»MODELI« ŽALOVANJA 

E. Kübler-

Ross 

(1969): 

pet faz 

žalovanja 

Van 

Praagh 

(2001): 

sedem 

stadijev 

žalovanja 

Bauman 

(2001): 

šest  korakov 

žalovanja 

A. Mikuš 

Kos 

in V. 

Slodnjak 

(2000), O. 

Tekavčič-

Grad (1994): 

štiri faze 

žalovanja 

Worden (1996): 

štiri naloge 

žalovanja 

Kast (v 

Vodlan, 

1998): 

štiri faze 

žalovanja 

- zanikanje 

- jeza 

- pogajanje 

- depresija 

- sprejetje 

 

- šok 

- zanikanje 

- pogajanje 

- jeza 

- krivda 

- žalost in 

potrtost 

- sprejetje 

- šok 

- otrplost 

- utvare in 

občutek krivde 

- sproščanje 

bolečih čustev 

- boleči 

spomini 

- ponovno  

sprejemanje 

življenja 

- šok in 

 otopelost 

- protest in 

iskanje, 

hrepenenje 

- brezup in 

dezorientacija 

- izboljšanje 

oz. 

reorganizacija 

življenja 

- sprejeti  stvarnost 

izgube 

- izkusiti bolečino  

zaradi izgube   

- prilagoditev na 

okolje, v katerem ni  

pokojne osebe 

- umakniti čustveno 

energijo in jo 

vložiti v druga 

medosebna 

razmerja 

- zanikanje 

- čustva 

- iskanje in 

ločitev 

- nov odnos do 

sebe in do 

sveta 

 

 

Poleg poznavanja faz in njihovega prepletanja, je dobro vedeti, da žalost pri otrocih in mladostnikih 

prihaja in odhaja kot valovi. Lahko bi rekli, da le-ti žalujejo v intervalih, saj so v enem trenutku 

žalostni, že v naslednjem pa se vrnejo k igri. Kot zapiše U. Cvetkovič (2015) je to njihov način 

spopadanja z žalovanjem. Imajo namreč svoj obrambni mehanizem, kjer se prepustijo žalosti le 

toliko, kolikor so je sposobni zdržati, nato se vrnejo k igri. Vendar pa je potrebno vedeti, da je igra, 

poleg tega, da jim predstavlja način spopadanja z žalovanjem, tudi aktivnost, ki jo poznajo in 

obvladajo in jim je v pomoč, da zdržijo (prav tam). Kot nadaljuje (prav tam), je žalovanje pri 

otrocih in mladostnikih vseživljenjski proces, ki poteka vzporedno z razvojem otroka in se 

spreminja z novimi izkušnjami in spoznanji, saj se v vsaki razvoji stopnji ponovno sooča z izgubo, 

z novim razumevanjem le-te in same situacije. Prav zato bo ob vsakem pomembnem dogodku 

(vstop v šolo, valeta, matura …) ponovno zaznal svojo izgubo in se z njo ponovno soočal. Kot še 

meni avtorica (prav tam) je žalovanje pri otrocih in mladostnikih proces, ki traja celo življenje in se 

ne zaključi.  
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2.3.2. Žalovanje in družinski sistem 

Vsaka družina je svet zase. Kot katerakoli druga organizacija ima tudi vsaka družina svoje posebne 

značilnosti in pravila, po katerih se razlikuje od ostalih družin.  

Sleherna družina in člani v njej imajo pravico do resničnosti. G. Čačinovič Vogrinčič (1998, str. 20-

21) govori o njej kot »temeljni psihološki pravici otroka, da se ga vidi, sliši in jemlje resno«. Za 

družino pa je pomembna tudi sposobnost za intimnost, s pomočjo katere z drugimi podelimo lastno 

prizadetost in strah pred prizadetostjo. Kako družine ravnajo s to sposobnostjo, lahko vidimo v 

načinu, kako se družina odziva na boleče dogodke, med katere spada tudi smrt. »Intimnost v družini 

je, ko so člani emocionalno na razpolago drug drugemu tako, da nikomur ni odvzeta možnost, da v 

družini čuti in podeli tako veselje kot tudi bolečino in žalost« (prav tam, str. 106-107). 

Otrok se prvih pomembnih odnosov uči v družini in kadar so družinski odnosi zgrajeni na temelju 

jasne in odprte komunikacije, družina zmore pogovor tudi o smrti (Selan, 2007). V družini se med 

drugim učimo sprejemati izgube. Vsak član prinaša v družino svoj lasten način soočanja z izgubo in 

tako vpliva na to, kako celoten sistem družine sprejema, reagira in se sooča z izgubo (Brazelton, 

1999). Vsaka družina se sreča s smrtjo in otroci imajo preko staršev, ko le-ti govorijo o svoji žalosti 

in ko s tem odpirajo lastna vprašanja o smrti, o spominu in pomenu trpljenja, priložnost povsem 

varno izvedeti o vprašanjih, s katerimi se bodo tudi sami srečali (prav tam).  

Morda smo prepričani, da se ljudje, ki so izgubili skupnega svojca, podpirajo v žalosti, se drug 

drugemu približajo in si zaupajo svoje počutje in spomine. Pogosto je ravno nasprotno, zato je v 

primeru, ko žaluje vsa družina, dobro vedeti, da vsak žaluje na svoj način in da ima vsak svoje 

potrebe (Korošec, 2007). Ožji družinski člani ne zmorejo podpirati drug drugega zaradi svojega 

lastnega žalovanja, obenem pa zaradi žalosti, o kateri ne govorijo, prihaja do napetosti in molka 

(Kolf, 1999). Člani družine se oddaljijo drug od drugega, razpoka, ki ob tem nastane, pa se lahko 

razširi v brezno in ne v večjo povezanost.   

Družinski člani mnogokrat mislijo, da bodo s tem, ko se bodo pogovarjali o svojih občutkih, o 

umrlem, ko bodo kazali solze in svojo žalost, druge člane družine prizadeli. V resnici pa vsi, tudi 

otroci, začutijo žalost in je prav, da jo pokažejo. Veliko bolj enostavno je čustva pokazati in 

razložiti, kot pa jih skrivati. Tudi če nekdo žaluje »na noter«, to še ne pomeni, da žaluje kaj manj 

(Žalovanje je tako unikatno kot prstni odtis, 2009). 

Družina pogosto v želji, da bi ohranila skupno in najlepšo podobo pokojnega, doseže prav 

nasprotno. Z molkom in vsak s svojo bolečino si postanejo tujci, čeprav obstaja hrepenenje in želja 

po močnejši povezanosti. Doživljanje izgube in žalosti izvira iz osebnega odnosa do človeka, zato 

se lahko objokuje samo zelo osebno podobo pokojnika in ne skupne. V različnih pogledih na 

rajnega vsak posameznik obdrži svojo podobo, ki je pogoj za neovirano osebno pot žalosti. Družina 

si pri tem lahko pomaga s tem, da dopusti »druga očala« in pogovor, ki ne zahteva enakega mnenja 

(Müller in Schnegg, 1999). Težava v žalovanju za istim človekom je tudi v predstavi, da vsi 

časovno hkrati žalujemo, tako rekoč napredujemo korak za korakom skupaj na poti žalosti. Časovna 

neuglašenost v žalovanju lahko predstavlja prav tako negotovost kot molk družinskih članov. 

Pasivnost, ki dopušča čustva in išče podporo v svojcu, ki svojo stisko rešuje z vsem mogočim, 

postane vzrok za razočaranje. Pojavi se občutek nerazumevanja, ki ima za posledico bolečino in 

osamljenost, ko bi morali biti medsebojna naklonjenost in podpora največji. Zaradi molka, ki 

preplavi družino, si lahko žalovanje drugega člana družine napačno razlagamo, temu pa se lahko 

pridružijo tudi očitki, izrečeni in neizrečeni, da drugi »napačno« žaluje oz. sploh ne (prav tam). 

Problem lahko nastane tudi takrat, kadar družinska lojalnost zahteva določen način vedenja, ki ne 

ustreza resničnim čutenjem ob izgubi in morajo posamezniki svoja čutenja potlačiti, saj ne smejo 
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izraziti tega, kar čutijo (McGoldrick, 1991). Zaplet pogosto nastane tudi takrat, ko imajo v isti 

družini posamezni družinski člani zelo različne potrebe. Podrejanje nekomu ni dobro, saj vsak 

žalujoči potrebuje čas in prostor, da imajo njegova različna čustva prosto pot. Še manj koristno je, 

da okolica žalujočim narekuje neke stereotipne in marsikdaj zanje neuporabne stile vedenja in 

čustvovanja, ki posamezniku ne ustrezajo. Vsak žalujoči naj bi (iz)našel svoj način žalovanja, ki mu 

bo omogočil vsebino in dolžino žalovanja glede na lastne potrebe (prav tam). 

Čeprav je izguba ljubljene osebe brez dvoma huda preizkušnja, ima lahko številne pozitivne učinke 

na družinske odnose. Naučiti se žalovati in izgubljati je za otroka pomembna življenjska izkušnja. 

Hkrati pa je to priložnost za vso družino, da se njeni člani pri tem spoznajo in delijo svoja čustva, 

verovanja in načine obrambe, kar je potrebno, da človek obvlada žalost (Brazelton, 1999). Skupna 

žalost lahko ljudi zbliža in poveže na način, ki prej ni bil mogoč. Družinskim članom žalovanje 

omogoči, da se spominjajo dobrih stvari iz preteklosti in da razmislijo o tem, kako lahko s skupno 

preteklostjo in zdajšnjim žalovanjem zgradijo nove mostove za prihodnost (Asen, 1998).  

 

 

2.3.3. Čustva v procesu žalovanja 

Čustva ljudje pogosto delimo na pozitivna in prijetna ter negativna in neprijetna. Z moralnega 

stališča so nevtralna, zato jih ne smemo označiti kot dobra ali slaba oz. v etičnem smislu kot 

pravilna ali napačna, saj so čustva naravna pot do spoznanja naših življenjskih okoliščin. Otroci se 

morajo naučiti, da niso »dobri« le takrat, ko občutijo veselje, zadovoljstvo in druga pozitivna čustva 

in se obenem zavedati, da niso »slabi«, ko občutijo negativna čustva, kot sta strah in jeza. Naravno 

in normalno je, da občutijo tako pozitivna kot tudi negativna čustva (Akin idr., 2000). Čeprav se 

večina od nas ne želi ukvarjati z »negativnimi« čustvi, so prav tako pomembna kot pozitivna 

občutja, saj človek ne bi nikoli cenil »pozitivnih« čustev, če ne bi izkusil »negativnih«. Pomembno 

je, da »negativna« čustva izkusimo in se soočimo z njimi; najslabše, kar pri tem lahko storimo je, da 

jih zanikamo in potlačimo (Van Praagh, 2001). 

»Osnovno izkustvo, ki ga otrok potrebuje, je, da so njegova čustva sprejemljiva, možna in 

razumljiva, saj jih bo le tako lahko spoznal in obvladal« (Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 208). 

Žalujoči in njihovi spremljevalci morajo vedeti, da so vsa čustva, tudi in posebno tista, ki za družbo 

niso sprejemljiva, primerna in prava, ker so tukaj (Müller in Schnegg, 1999). Pri tem pa je potrebno 

zavedanje, da starši in otrokovi bližnji s skrivanjem lastnih čustev pred otrokom le-temu sporočajo, 

da je treba svoja čustva skrivati in potlačevati (Dodič, 2014). 

Ko iz našega življenja nekdo odide, doživimo množico fizičnih, čustvenih in duševnih občutkov, 

znanih kot žalost. Žalost zajame človeka v vsem njegovem bitju in se dotakne vseh področjih 

življenja. Poleg čustev, kot so jeza, strah, šok idr., se lahko pojavijo tudi telesna občutja, kot so 

občutek praznine v želodcu, tesnoba v prsih, trepetanje, stiskanje v grlu, občutljivost na hrup, 

utrujenost in drugi znaki. Oseba misli, da lahko človeka, od katerega se mora posloviti, vidi, sliši ali 

vonja ponoči ali celo v sanjah podnevi; je nezbrana, njene misli so nekaj časa neurejene in včasih 

zmedene (Canacakis in Pisarski, 1995). Worden (1996) piše, da četrtina otrok, ki so bili zajeti 

raziskavi, med njimi večina mladostnikov, sliši očitek, da ne kažejo dovolj čustev v družini in med 

prijatelji. Nadaljuje, da imajo mladostniki na splošno težave govoriti o svojih čustvih in rezultati 

presenečajo, da o svojih stiskah ne govorijo niti s prijatelji. Pogosto jim je tuje in neprijetno govoriti 

o svojih občutkih z vrstniki, ki nimajo te izkušnje (prav tam). 

MacPherson in M. Emelens (2007) poročata o študijah, ki kažejo, da so pri mnogih žalujočih 

prisotni intenzivni občutki žalosti, čustvene potrtosti in tesnobnosti kot tudi težave na področju 
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vedenja. Kot najpogostejši občutki, ki jih žalujoči otroci doživljajo po smrti bližnje osebe in jih 

potrjujejo tako raziskave kot neposredne izkušnje A. Vindiš (2007), se navaja: žalost, strah, krivda, 

jeza in v povezavi s tem občutkom izbruhi agresivnega vedenja. 

Žalovanje v otroštvu  vsebuje predvsem naslednja čustva: 
 

- žalost 

Žalost ni vezana samo na izgubo zaradi smrti, ampak predstavlja odnos do vseh drugih izkušenj 

izgube. Svojo najostrejšo in najsilnejšo komponento »nenadomestljivost« pa žalost pokaže samo v 

povezavi z dokončnostjo zaradi smrti. Pri drugih izkušnjah izgube je pogosto prisotno še tiho in 

previdno upanje, da se bo še kaj spremenilo. Žalost mnoge prestraši, mnogi se počutijo v njej ujeti, 

se je skušajo otresti, jo hočejo zanikati. Nekaterim se posreči, da jo brez večje škode potisnejo 

vstran, mnogi pa se naučijo z njo živeti (Vindiš, 2007).  

»Webstrov slovar opredeljuje žalost kot globoko in bridko stisko, ki jo povzroči izguba ljubljene 

osebe« (Van Praagh, 2001, str. 3). Žalost je bolečina; je znak, sporočilo o živem, stvarnem 

doživetju. Za otroka je pomembno, da se jo nauči prepoznati in preboleti, obenem pa je pomembno 

tudi, da ima otrok v družini možnost, da čuti tisto, kar čuti, da si čustva pojasni in jih predela skupaj 

z drugimi v družinski skupnosti (Čačinovič Vogrinčič, 1998). 

M. Müller in Schnegg (1999) menita, da imajo žalujoči opraviti z vrsto žalosti; enkrat žalujejo – to 

je tisto, kar običajno razumemo kot žalost – za resničnim človekom, takim, kot je bil, pogosto pa 

objokujejo tudi vse tisto, kar ta človek ni bil. Obe žalosti potrebujeta, da se izrazita in da se z njima 

spoprimemo. Žalost se kaže z izrazom obraza, jokom, osamitvijo, opuščanjem zabavnih, igralnih in 

delovnih dejavnosti, s spremembo igre in z drugimi spremembami v vedenju ali telesnem delovanju 

(Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Žalost in jok sta povsem normalen in naraven odziv človeka na 

smrt in nič ni narobe, če solze vidijo tudi drugi (Kren Obran, 2005). 

Žalost je najpogosteje izraženo čustvo ob smrti bližnje osebe. Večina otrok joka, ko izvedo za smrt; 

jok je izrazit še nekaj tednov po smrti. Joka je izrazito manj ob prvi obletnici smrti. Več ga je pri 

dekletih, manj pri fantih. Razlike med otroki so velike, saj nekateri skoraj ne potočijo solze, 

medtem ko drugi neutolažljivo jokajo. So otroci, ki jokajo sami in pred starši solze skrivajo. 

Mladostniki, zlasti fantje, imajo občutek, da morajo delovati odraslo – v smislu: fantje ne jokajo. 

Jok je izrazitejši pri otrocih, ki so bili z umrlim zelo povezani; pogosto ga pri njih izzovejo drugi. 

Mlajši otroci dobijo občutek, da morajo jokati, ker se od njih to pričakuje, obenem pa pričakujejo 

vrnitev umrlega, če bodo močno jokali. Noč pogosto privabi solze in otožnost; ponoči se veliko 

otrok preseli v spalnico preživelega starša, da ohranjajo občutek varnosti (Vindiš, 2007). 
 

- strah in nemir 

Pri žalujočih otrocih sta značilna strah in nemir, saj se bojijo, da bodo izgubili še koga od bližnjih. 

Druga bojazen je povezana z občutkom lastne varnosti. Otroci pogosto sprašujejo, ali se bo to 

zgodilo tudi njim. Marsikdaj se lahko otroci bojijo, da se bo nesrečni dogodek ponovil (Mikuš Kos 

in Slodnjak, 2000). Žalujoči lahko postanejo zaskrbljeni, strah jih je prihodnosti in sprašujejo se, 

kako bodo živeli dalje, ko pa je vse tolažeče in znano izginilo (Van Praagh, 2001). Zanimivo je, da 

se ti občutki ne pojavijo takoj po smrti, temveč nekaj mesecev po njej, lahko še leto po izgubi. V 

tem časovnem obdobju je otrok namreč spremljal številne spremembe in težave v vsakdanjem 

življenju družine (Vindiš, 2007). 

Raziskave so pokazale, da po četrtem mesecu po izgubi enega od staršev skoraj polovica žalujočih 

otrok, zajetih v raziskavo, kaže znake strahu za preživelega starša. Leto dni po smrti naraste strah 

celo na 62 odstotkov. Po drugem letu upade, vendar je še vedno prisoten pri večjem številu otrok. 

Morda zato, ker se otroci v prvem letu po izgubi bolj zavedajo, da jim je ostal samo preživeli starš 
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in da, če se še njemu kaj zgodi, ostanejo sami. Tako je prisoten tudi strah za lastno varnost. To so 

razlogi, da otroci zelo spremljajo odsotnost starša. Pričakovati bi bilo, da se otroci, ki so izgubili 

starša nenadoma, bolj bojijo za preživelega starša, a so raziskave pokazale, da je hujši strah za 

varnost preživelega starša prisoten pri otrocih, v katerih družinah je nastopila smrt zaradi bolezni 

(Worden, 1996 v Vindiš, 2007). 
 

- krivda in sram 

Občutek krivde je po smrti bližnje osebe zelo prisoten tako pri odraslih kot pri otrocih in se 

običajno kaže v obliki obžalovanja za stvari, ki so jih ali jih niso naredili. Otrok se lahko čuti 

sokrivega za smrt, saj v domišljiji vzročno povezuje svoje vedenje s tragičnim dogodkom. Poznan 

je tudi poseben pojav t.i. »krivda preživetja«. Osebe, ki so nesrečni dogodek preživele ali v njem 

niso bile poškodovane, imajo lahko občutek krivde v odnosu do tistih, ki so bili poškodovani oz. so 

umrli (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Občutek krivde se pri žalujočih lahko pojavi, ker jih v času 

smrti ljubljene osebe ni bilo poleg ali, ker ob tem občutijo srečo ali olajšanje (Van Praagh, 2001).  

Občutki krivde pa se lahko povezujejo tudi z občutki sramu, saj se »vloga žrtve vselej povezuje tudi 

s ponižanjem in sramom« - otrok se lahko sramuje zaradi okoliščin dogodka ali zaradi sprememb v 

svojem vedenju zaradi izgube ali travmatskega doživetja (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 67-69). 
 

- jeza in agresivno vedenje 

Otrok je jezen zaradi izgube, zaradi nesmiselnosti in nepravičnosti dogodka. Včasih je jezen na 

umrlo osebo, ker ga je zapustila; jezen pa je tudi zato, ker drugi ali sam niso preprečili smrti 

ljubljene osebe. Jezo izkazuje z izbruhi agresivnosti do drugih ali pa s sovražnimi občutji do samega 

sebe. Včasih se pojavijo tudi izredno močna čustva mržnje do osebe, ki je po mnenju otroka 

povzročila nesrečo in smrt (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Nekateri otroci, zlasti fantje, pogosto 

izražajo jezo. Občutek zapuščenosti je eden izmed razlogov za prisotnost jeze. Izraziteje se običajno 

pokaže približno leto dni po smrti. 

Otroci, ki kažejo več agresivnosti v drugem letu po smrti, običajno nimajo možnosti govoriti o 

umrlem niti v družini niti s prijatelji ter imajo slabo samopodobo. Agresivno vedenje je le zunanje 

izražanje notranjih konfliktov in stisk. Z njim otroci vzbujajo močne reakcije pri staršu in v okolju; 

na nek način dobijo tudi občutek moči. Včasih odrasli v družini predvidevajo, da otrok čuti jezo, 

posebej, kadar se ne želi pogovarjati ali se zapira v svojo sobo; a ni nujno, da je jeza prisotna v 

vsakem žalujočem otroku (Worden, 1996). Kadar se pojavi delinkventno vedenje, je običajno 

vezano na smrt matere v družini, predvsem pri najstnicah. Družina in okolica od njih pričakujeta, da 

bodo prevzele vlogo matere in skrbele za mlajše brate ali sestre in za gospodinjstvo (prav tam).  
 

- drugi občutki 

Pri nekaterih otrocih je prisoten tudi občutek nemoči. Otrok ima občutek, da je na milost in nemilost  

prepuščen zlim silam in da čisto nič ne more storiti v svojo zaščito. Nekateri otroci se obnašajo kot 

da se ne bi nič zgodilo. Takšno vedenje je predvsem posledica čustvene otopelosti kot specifične 

reakcije na izgubo. Otrokova navidezna neprizadetost je lahko včasih plod namenskega prekrivanja 

čustev in žalujoči porabi ogromno energije za maskiranje svoje prizadetosti. Pri žalujočem otroku 

lahko prepoznamo njegovo hrepenenje po umrli osebi, kar  kaže s tem, da se dotika pokojnikovih 

stvari, da objema, boža ali poljublja sliko umrle osebe ali kako drugače obuja spomin na umrlo 

osebo (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Poleg navedenih občutkov lahko žalujoči otrok doživlja tudi 

druga čustva, ki v procesu žalovanja niso tako pogosta kot čustva, opisana zgoraj.  
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2.3.3.1 Druge posledice izgube 

O. Tekavčič-Grad (2009) piše, da je blokiranje čustev škodljivo in prinaša posledice, saj se 

marsikdaj zatajevana čustva ob izgubi preoblikujejo v somatske in druge težave. Harvard Child 

Bereavement Study (v MacPherson in Emelens, 2007) govori o tem, da je pri žalujočih otrocih po 

izgubi starša še dve leti opazno bistveno nižje samospoštovanje v primerjavi z ne-žalujočimi 

vrstniki. Poleg tega pa je dobro poznati tudi druge dolgoročne posledice izgube, ki se v življenju 

otroka odražajo na naslednjih področjih:  
 

- zdravstveno stanje 

Žalost ob izgubi bližnje osebe se odraža v zdravju otrok, zlasti na področju somatskih težav, 

bolehnosti in nesreč. Zdravstvene težave so izrazite v prvem letu po smrti, bolj občutljive so 

deklice. V raziskavi o somatskih težavah so preverjali pogostost in jakost glavobolov ter bolečin v 

želodcu. Rezultati so pokazali, da imajo več težav mlajši otroci, ker se težje verbalno izražajo. 

Somatske težave so način izražanja žalosti in so v blagi obliki prisotne pri večini žalujočih otrok, 

povezane pa so z drugimi stiskami, ki so posledica sprememb v družini v prvem letu po izgubi 

(Worden, 1996). Lažja obolenja so pri žalujočih otrocih pogostejša, posebej v prvih mesecih po 

smrti. Težje bolezni niso pogostejše kot pri vrstnikih brez izkušnje izgube, se pa pri žalujočih 

otrocih pojavlja strah, da so oboleli za enako boleznijo kot umrli (prav tam).  

V obdobju odraščanja je pričakovano, da se otroci v normalnih okoliščinah srečajo s kakšno 

poškodbo. Ko nezgode doživljajo žalujoči otroci, se pojavlja vprašanje ali so ti otroci bolj dovzetni 

za poškodbe. Ena od teorij razlaga, da gre v primeru pogostih poškodb pri žalujočih otrocih za 

samokaznovanje, in sicer takrat, ko otroke prevzema občutek krivde po smrti starša. Druga razlaga, 

zakaj so nekateri mlajši žalujoči otroci bolj dovzetni za poškodbe, je v podzavestnem pričakovanju, 

da se umrli vrne. Ko se otrok poškoduje, je normalno, da starš otroka pomiri in mu nudi prvo 

pomoč. Žalujoči otrok pa se morda podzavestno poškoduje, da v spominu prikliče umrlega starša 

(Worden, 1996). Rezultati raziskave govorijo tudi o tem, da četrtina otrok, predvsem najstnikov, 

izkusi kakšno nezgodo v prvih mesecih po smrti. Bolj pogoste so poškodbe pri otrocih, ki jim je 

umrla mama. Otroci, ki se pogosteje poškodujejo, so tisti, ki doživljajo tesnobo, strah in negotovost 

ter se pogosto umaknejo od prijateljev, se samoobtožujejo, iščejo pozornost z agresivnim ali 

drugače neprimernim obnašanjem; pogosto se primerjajo z umrlim in povzemajo njegovo vedenje. 

V drugem letu po smrti starša je število poškodb primerljivo z otroki, ki nimajo izkušnje izgube 

(prav tam). 
 

- odnos s preživelim staršem  

Smrt enega od staršev ima vpliv na nadaljnje odnose s preživelim staršem, če je seveda ta fizično in 

čustveno otroku na razpolago. Spol preživelega starša in starost otroka v času smrti igrata 

pomembno vlogo in vplivata na to, kako se bo dinamika medsebojnih odnosov spreminjala. V 

nekaterih družinah se vezi okrepijo, v drugih postane preživeli starš tarča otrokovih izbruhov jeze in 

neprimernega vedenja. Študije kažejo, da se leto dni po izgubi dve tretjini otrok bolj zbliža s 

preživelim staršem kot z drugimi člani družine. To velja predvsem za mlajše otroke; najstniki so v 

družini bolj zaupljivi z brati oz. sestrami. Tako preživeli starš kot otroci opazujejo drugačno vedenje 

drug drugega. Spremembe se nanašajo tudi na spremenjene vloge v družini, ki jih je včasih težko 

sprejeti. Raziskave potrjujejo, da imajo očetje v prvem letu po smrti mame več težav v odnosih z 

otroki kot jih imajo matere, če otrok izgubi očeta. Kar 59 odstotkov otrok je še v drugem letu po 

smrti zaskrbljenih za varnost preživelega starša. Te otroke skrbi tudi prihodnost družine, kako bodo 

zmogli prebroditi materialne in druge težave (Worden, 1996). 
 



20 

- šola 

Izguba in žalost vplivata na otrokove sposobnosti učenja, zlasti na koncentracijo in spomin; obenem 

pa poslabšanje otrokovega učnega uspeha predstavlja dodatno stresno doživetje (Mikuš Kos in 

Slodnjak, 2000). Dyregov (2004 v Akerman in Statham, 2014) povzema, da so žalujoči otroci v 

povprečju več odsotni od pouka kot drugi vrstniki. Prav tako naj bi njegovi dosežki v šoli upadli po 

sami izgubi, še zlasti pri predmetih, kjer je potrebna visoka raven pozornosti. K temu pa svoje 

prispeva tudi nižja motivacija in moteni oz. upočasnjeni kognitivni procesi. Avtorji (Haine, Ayers, 

Sandler in Wolchik, 2008 v prav tam) tako zaključujejo, da otroci po izgubi starša nakazujejo večje 

tveganje za nižji uspeh v šoli.  

V prvih mesecih po smrti starša petina otrok doživlja neke vrste težave pri pouku, približno enak 

odstotek otrok se težko zbere pri pouku. Težave z zbranostjo izhajajo predvsem iz otrokove 

prezaposlenosti z mislimi na umrlega. Rezultati raziskav kažejo, da imajo z uspešnostjo v šoli v 

prvih mesecih po smrti več težav fantje, še posebej najstniki, v kasnejših mesecih pa se pojavijo 

večje težave pri dekletih. Učne težave so bolj izrazite pri žalujočih otrocih, ki imajo malo prijateljev 

in pri katerih se žalost izraža z motnjami v spanju, z nizko samopodobo, z glavoboli, zaskrbljenostjo 

ali kako drugače (Worden, 1996). Worden (prav tam) predpostavlja, da bodo otroci, ki so doživeli 

izgubo mame, imeli bolj verjetno težave pri pouku nekaj mesecev več kot tisti otroci, ki jim je umrl 

oče, saj je »vloga matere preverjanje otrokovega napredka v šoli, poleg tega pa so matere tiste, ki 

spodbujajo otroka, da naredi nalogo« (prav tam, str. 68).  

Včasih se zgodi, da otrok pri pouku sodeluje še bolj kot pred izgubo, in če morebiti še bolje 

napreduje v šoli, utegnejo odrasli velikokrat pomisliti, da je z njim vse v redu. A vedeti moramo, da 

se lahko tudi otrok, tako kot odrasli, z delom oz. šolskimi  aktivnostmi prezaposli in z njimi poskuša 

prebroditi to, kar se mu dogaja na čustvenem področju (Vrbnjak, 2016). 

Večina učiteljev je seznanjena s smrtjo v družini in spregovori o tem v razredu. Takšnega sporočila 

pa žalujoči otrok ne sprejme vedno dobro, saj si vsi žalujoči otroci ne želijo posebne pozornosti. 

Učitelji so se v večini primerov pripravljeni pogovarjati z otroki, če otroci želijo govoriti o izgubi. S 

časovnim oddaljevanjem od smrti in prehodom v višje razrede se otroci, ki so ostali brez enega od 

staršev, znajdejo v zadregi, ko je tema pouka vezana na starše, obenem pa se neprijetno počuti tudi 

učitelj, če za izgubo ni vedel (Vindiš, 2007). 
 

- odnosi s prijatelji  

V odnosih s prijatelji žalujoči otroci reagirajo različno. V prvih mesecih po smrti starša se večina 

druži z bližnjimi prijatelji kot prej, nekaj jih preživlja s prijatelji manj časa. Otroci, ki so izgubili 

starša zaradi nenadne smrti, se v začetku pogosteje umaknejo pred prijatelji kot tisti, ki so doživeli 

umiranje starša. Lahko so stigmatizirani; kar tretjina otrok čuti drugačnost, nemalo otrok zaradi 

izgube doživi zbadanje s strani vrstnikov (Worden, 1996).  

Worden (prav tam) navaja razloge, zakaj se žalujoči otroci o izgubi ne pogovarjajo s prijatelji. Ti so 

po študiji naslednji: 

- strah, da bi jokali pred prijatelji in bili potem tarča posmeha; 

- ker jih nikoli ne vprašajo po umrlem staršu; 

- ker imajo občutek, da je prijateljem težko, če ga vidijo žalostnega; 

- nekateri otroci imajo občutek, da prijateljem ni mar; 

- ne želijo govoriti o smrti zaradi načina, kako je starš umrl; 

- žalujoči otroci čutijo, da je to njihova osebna stvar.   
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2.3.4. Otrok - »pozabljeni žalovalec« 

Z žalovanjem otrok se pogosto povezuje izraz »pozabljeni žalovalci«. Od kod pravzaprav izraz 

»pozabljeni žalovalci«, v literaturi nisem zasledila; pri nas si je ta izraz Flajs (2016) izposodil pri 

Earlu Grollmanu, enemu od ustanoviteljev Programa dobrega žalovanja, ki se še posebej posveča 

problematiki žalujočih otrok. Izraz v svojem bistvu pove vse, saj so otroci ob smrti svojih bližnjih 

pogosto prezrti in prepuščeni sami sebi, v dobri veri odraslih, da jih bodo s tem obvarovali in 

zaščitili (Rus, 2016). Najpogostejša odziva odraslih na otroka, ki preboleva izgubo bližnjega sta 

nelagodje in tesnobnost, kar je deloma pogojeno s strahom ob soočanju s smrtjo. Če k temu dodamo 

še njihovo zmedenost, ki jo pogosto doživljajo, ko se skušajo v težavnih situacijah približati otroku, 

je prezrtost malih žalovalcev morda nekoliko bolj razumljiva (Flajs, 2016). 

Otroci so iz procesa žalovanja pogosto izvzeti. V družini jih preživeli žalujoči lahko hote ali nehote 

potisnejo na stran, jih dajo v skrb drugim sorodnikom, sosedom ali prijateljem, ker sami v težkem 

času zanje ne morejo primerno poskrbeti (Murphy, 1997). Starši otroke iz žalovanja začasno 

umaknejo tudi, ker jim nočejo pokazati svoje bolečine in jih poskušajo pred njo zaščititi (Rus, 

2016). Ko umre oseba, ki je otroku blizu, je zelo pomembno, da odrasli otrokom ne prikrivajo 

svojih čustev in jih s tem ne poskušajo zaščititi pred čustvi potrtosti in žalosti (Brazelton, 1999). Če 

bi poskušali dogodek ali čustva, ki jih izzove izguba, skriti pred otrokom, bi to zanj pomenilo kot da 

bi ga starši zapustili. Za otroka je tako bolje, da o smrti izve od užaloščenih staršev, kot pa da se ti 

umaknejo vase, ne da bi mu povedali, zakaj (prav tam). 

Ko v družini izgubimo ljubljeno osebo, nenadoma ali pričakovano, je navadno premalo časa, da bi 

se odrasli z otrokom njemu primerno pogovorili o tej čisto osebni izgubi. Kljub temu pa otrok nikoli 

ne sme s tem ostati sam (Schuster-Brink, 1994). Romain (2002) meni, da so odrasli ob izgubi lahko 

tako vznemirjeni, da se z otrokom pozabijo pogovoriti o tem, kaj on doživlja in čuti. A. Vindiš (v 

Rus, 2016) pravi, da odraslim ni lahko biti na voljo za vsa vprašanja otrok in ob tem dodaja, da je še 

težje biti na voljo vsem njihovim čustvom, ko otroci doživijo izgubo. Odrasli se do otroka ne smejo 

obnašati kot da se ni nič zgodilo, ampak so nanj pozorni, da ni zapostavljen ali nasprotno, da ne 

dobiva preveč pozornosti in skrbi s strani drugih.  

 

 

2.3.5. Žalovanje najstnikov 

Pomembno se mi zdi pozornost nameniti tudi žalovanju najstnikov,ki imajo podobne značilnosti in 

potrebe kot žalujoči odrasli, če izvzamemo, da je za najstnike veliko težje čutiti drugače, kot čutijo 

njihovi vrstniki.  

Adolescenca je že sama po sebi težka, saj je prehodno obdobje med otroštvom in odraslostjo, v 

katerem pride do intenzivne rasti in dozorevanja v fizičnem in psihičnem smislu. V njej se mora 

mladostnik soočati z vsemi spremembami, težavami in konflikti, ki so značilni za to obdobje. Če ob 

tem doživlja še izgubo, bo vsemu temu še težje kos. Smrt lahko v njem povzroči še večje konflikte, 

strogost do sebe, tveganje v vseh oblikah vedenja (Korošec, 2007). Čeprav na zunaj zgleda odrasla 

oseba, telesni razvoj ne gre vedno vzporedno s čustvenim razvojem, zato najstnik potrebuje dosti 

čustvene podpore, da lahko preživi tako boleče obdobje žalovanja. Dostikrat odrasli mislijo, da bo 

njihov najstnik v takih trenutkih dobil podporo pri prijateljih; dobro pa je vedeti, da se prijatelji v 

takih primerih, predvsem kadar je izguba smrt, čutijo nemočne in ga lahko popolnoma ignorirajo. 

Mnogokrat najstniku manjka pomoči, hkrati pa se nemalokdaj od njega pričakuje, da podpre 

preživelega starša ali da pazi na mlajše brate ali sestre (prav tam). 
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Kadar najstniki doživijo smrt, v svoji bližini čutijo pozornost in mislijo, da noben drug najstnik ni 

šel nikoli skozi podobno izkušnjo (Kolf, 1999). Najstniki doživljajo izgubo kot nekaj, kar jih dela 

»drugačne«, strah jih je, da jih bodo imeli za šibke, če pokažejo svoja čustva in izrazijo svojo 

bolečino. Drugi lahko to dojamejo kot znak nemoči. Ob izgubi od mladostnika dostikrat 

pričakujejo, da bo močan in da ne bo izražal preveč svojih čustev, zaradi česar se mladostniki 

počutijo pod pritiskom. Takšna situacija lahko vodi najstnika do tega, da četudi čuti močna čustva, 

teh ne izrazi in jih ne deli z nikomer ter se na nek način odpove procesu žalovanja (prav tam). 

 

 

2.3.6. Dejavniki, ki vplivajo na proces žalovanja 

Obstaja kar nekaj dejavnikov, ki vplivajo na to, kako vsak izmed nas doživlja bolečino ob izgubi in 

kako jo preboleva. Eden od dejavnikov so pričakovanja in navade ob smrti v skupnosti, v kateri 

živimo. Tudi danes imamo določene navade, kako sočustvujemo z žalujočimi (Bauman, 2001). 

Drug dejavnik, ki pogojuje naše doživljanje izgube, je naš odnos do smrti; doumeti moramo, da 

smrt doleti vsakega človeka in da smrt ni napaka oz. kazen (prav tam).  

Dejavnik, od katerega je odvisno, kako bomo prebolevali izgubo je tudi globina našega odnosa s 

človekom, ki je umrl. Če smo bili nanj močno navezani, bo izkušnja mnogo težja, kot če si s 

pokojnim nismo bili tako blizu (prav tam). Otrokov odnos s pokojno osebo določajo stopnja 

navezanosti, odvisnosti in ambivalence med njima. Otroci, pri katerih so bile te vezi močnejše in ki 

so se bolje razumeli z umrlo osebo, so tudi leta po smrti ostali na te osebe čustveno zelo navezani, 

lažje so govorili o svojih čustvih ob izgubi in so bolj pogosto obiskovali grob umrlega. Pokazalo se 

je, da so se otroci, ki so se s pokojno osebo dobro razumeli, tudi po smrti obnašali tako kot bi želela 

ta oseba, če bi bila še živa (Worden, 1996). 

Način smrti bližnje osebe še posebno določa otrokovo dojemanje izgube. Če je do smrti prišlo 

nenadoma in popolnoma nepričakovano, je tako za otroke kot tudi za odrasle to večji šok kot pa, če 

je bilo smrt možno vnaprej pričakovati (prav tam). Kadar je smrt nepričakovana, se tako umrli kot 

družina nima časa pripraviti na izgubo, se posloviti in razrešiti starih zadev (Walsh in McGoldrick, 

1991). V primeru nasilne smrti se lahko pojavijo težave ob sprejemanju izgube nedolžnih. Tudi 

dvoumna smrt ima svojo težo in pomeni živeti v dvomih, saj osebe fizično ni in jo pogrešamo, ne 

vemo pa, če je še živa (prav tam). Kot piše Worden (1996) je nenadna smrt bližnje osebe pri otrocih 

omogočila, da so bolje razvili koncept razumevanja dokončnosti smrti. Nadaljuje s tem, da 

»nenadna smrt ni bila povezana z več čustvenimi oz. vedenjskimi težavami ali s pomembnimi 

spremembami v samopodobi ali oceni lastne učinkovitosti, z izjemo prvega leta po izgubi« (prav 

tam, str. 74). Bauman (2001) meni, da pričakovano izgubo lahko delno prebolimo, še preden 

nastopi smrt. Bolečina zaradi izgube pa je resnična, ne glede na to, kako in kdaj je bližnja oseba 

umrla (prav tam). 

Tudi kraj smrti ima določen vpliv na otrokovo dojemanje izgube, vendar ne v tako veliki meri kot 

ostali našteti dejavniki. V primeru, da se je smrt zgodila doma, je bilo več možnosti, da so otroci 

videli mrtvo telo, kar je v prvih mesecih po smrti povzročilo, da so se doma počutili bolj nelagodno. 

Raziskava je pokazala, da kraj smrti ne vpliva na to, kako pogosto otrok govori o umrli osebi, niti 

nima pomembnega vpliva na otrokova čustva oz. vedenje ter na stopnjo samopodobe po smrti 

(Worden, 1996). 

Slovo od bližnje osebe je pomemben dejavnik. Pri tem imajo zelo pomembno vlogo obredi in 

rituali, ki blažijo težke situacije. Rituali »so izkušnje, dogodki, ki označujejo prehode med 

življenjskimi obdobji. Povežejo preteklost, sedanjost in prihodnost, saj spremljajo spremembe v 
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sedanjosti, ki imajo temelje v preteklosti in določajo prihodnost« (McGoldrick, 1991, str. 55-56). V 

ritualih je prisotnih veliko čutnih zaznav, kar daje temu doživetju obliko in na ta način tudi izguba 

dobi neko formo (prav tam). V naši kulturi smo si ustvarili določene poslovilne obrede in se 

običajno udeležimo pogreba ali spominske slovesnosti. Ne glede na to, kako se poslovimo, na 

formalni slovesnosti ali v zasebnosti svojih src, je pomembno, da to storimo (Van Praagh, 2001).  

Velik vpliv ima tudi celotna družina, kar vključuje velikost, način soočanja, podporo, 

komunikacijo in družinske faktorje, ki povzročajo stres in spremembe v otrokovem vsakodnevnem 

življenju. Številčno velike družine so lahko za žalujočega otroka velik vir podpore, saj se otroci 

počutijo bolj varno in zato lažje izražajo svojo bolečino in čustva. Način, na katerega se družine 

soočajo s težavami, je pokazal, da družine, ki imajo do problemov bolj pozitiven in aktiven odnos, 

tudi otrokom nudijo boljši zgled za soočanje z izgubo (prav tam). 

Prilagajanje otrok na izgubo je odvisno tudi od značilnosti otroka kot so starost, spol, 

samozaznavanje in razumevanje smrti. Starost otroka je zelo pomemben dejavnik dojemanja smrti, 

pa tudi spol otroka pomembno vpliva na to, kako bo otrok reagiral ob izgubi. Dečki reagirajo 

drugače kot deklice. Slednje so bolj občutljive za morebitne prepire, ki nastanejo doma po smrti 

bližnje osebe in jih bolj skrbi za svojo varnost in varnost preživelih (Van Praagh, 2001). 

O. Tekavčič-Grad (1994) meni, da je to, kako bo posameznik prenesel izgubo, odvisno od 

individualnih, socio-kulturnih in situacijskih dejavnikov, ki so prikazani v spodnji tabeli. 
 

 

Tabela 2: Dejavniki, ki vplivajo na proces žalovanja (Tekavčič-Grad, 1994) 

INDIVIDUALNI 

DEJAVNIKI 

SOCIO-KULTURNI 

DEJAVNIKI 

SITUACIJSKI 

DEJAVNIKI 

- osebnost žalujočega 

- dolžina in kvaliteta odnosa 

med umrlim in žalujočim 

- spol in starost umrlega in 

žalujočega 

- družinska pravila in 

pričakovanja najbližjih 

- vera 

- rasa 

- etnične posebnosti 

okolja 

- pripadnost socialnemu 

razredu 

- posameznikove izkušnje ob 

prejšnjih izgubah 

- način smrti (nasilna/naravna, 

nepričakovana/pričakovana, 

samomor) 

- mreža socialne podpore 

žalujočemu v njegovem okolju 

 

 

 

2.4. POTREBE 

Vsi ljudje imamo svoje potrebe. Prav potrebe so tista pomembna prvina, ki sproža našo motivacijo. 

Kot meni Reeve (2005 v Kobal Grum in Musek, 2009, str. 17) je potreba »neuravnoteženo stanje, ki 

se pojavi ob nezadovoljenosti organizma«. Njegova opredelitev se sklada z opredelitvijo potrebe, ki 

je opredeljena kot »stanje neravnovesja v organizmu, ki ga povzroči določeno pomanjkanje ali 

presežek  snovi v telesu ali informacij v duševnosti« (Kompare, Stražišar, Dogša et.al., 2001, str. 

106). Človek to občuti kot nelagodnost, napetost. Pri posamezniku se pojavi težnja, da bi ta 

primanjkljaj nadomestil, to nelagodje odpravil in uravnovesil stanje; govorimo o težnji po 

zadovoljitvi potrebe (prav tam).  

Potrebo tako lahko razumemo kot informacijo o tem, kaj v danem trenutku potrebujemo za svoj 

obstoj in napredek. Obenem lahko potrebo razumemo tudi kot tisto, kar nam daje motivacijsko 

energijo za dosego ali uresničenje nekega cilja, saj občutimo napetost, stisko dokler potreba ni 

zadovoljena oz. cilj dosežen. Kot pravi Zadel (2013) zadovoljenost potreb prepoznamo po svojem 
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počutju, saj naj bi se posameznik dobro počutil, ko so njegove potrebe zadovoljene v danem 

trenutku in toliko kot potrebuje oz. si je zamislil.  

Da bi tako razumeli posameznikovo obnašanje, moramo poznati njegove potrebe in motive, ki ga 

spodbujajo in usmerjajo. Zato bom v nadaljevanju predstavila vidnejše teorije, ki so povezane s 

potrebami.  

 

 

2.4.1. Teorije motivacije 

Humanistični psiholog Abraham Maslow (v Kobal Grum in Musek, 2009) je človeške potrebe 

razvrstil v t.i. hierarhijo potreb po pomembnosti, saj naj bi med glavnimi kategorijami obstajala 

posebna vrsta zaporedja. Razdelil jih je na osnovne ali biološke, ki jim sledijo višje človeške 

potrebe. Povsem na vrhu piramide je potreba po samouresničitvi, ki vključuje potrebe po odkrivanju 

neznanega, doživljanju lepote in opravljanju smiselnih nalog v življenju (prav tam). 

Fiziološke (biološke) potrebe so povezane s preživetjem, zato so po zahtevnosti na prvem mestu in  

imajo prednost pred vsemi ostalimi. Dokler so te potrebe zelo močne, nas zadovoljitev višjih niti ne 

zanima. Če osnovnih fizioloških potreb ne zadovoljimo takrat, ko so najbolj nujne, je ogroženo naše 

telesno počutje ali celo življenje. V to skupino potreb sodijo potreba po kisiku, hrani, pijači, po 

stalni  telesni temperaturi, toploti, gibanju in počitku, po izogibanju bolečini, telesni celovitosti in 

spolnosti.  V ozadju večine teh potreb je samoohranitveni nagon, ki je pri človeku večinoma 

socializiran, podrejen kulturnim in drugim pravilom in običajem. Zadovoljevanje temeljnih 

bioloških potreb je pogoj za zdravo delovanje telesa oz. za dobro telesno počutje. 

Med psihološke ali socialne (psihosocialne) potrebe sodijo po hierarhičnem vrstnem redu: 

- potreba po varnosti in zaščiti, ki se kaže kot potreba po varnem domu, preskrbljenosti, 

socialni varnosti in zaščitenosti ob starših v otroštvu. 

- potreba po pripadnosti, naklonjenosti, sprejetosti in ljubezni je močno prisotna v 

posameznikih v vseh življenjskih obdobjih; otrok potrebuje ljubezen staršev, prijateljev, 

naklonjenost vzgojiteljev, učiteljev ...   

- potreba po spoštovanju, ugledu, pomembnosti in priznanju s strani drugih se kaže kot 

potreba po tem, da bi imeli drugi dobro mnenje o nas; hočemo se izkazati pred ljudmi in 

včasih prikrito tekmujemo z drugimi. Tudi otroci se lahko uveljavljajo na različne načine – s 

svojim delom in dosežki kot tudi z dosežki družinskih članov, pa tudi z zunanjimi znaki 

uspešnosti. Iz zadovoljene potrebe po ugledu in spoštovanju s strani drugih sledi naše 

samospoštovanje in  skupaj z uspehi prispeva k naši pozitivni samopodobi. Osnovno 

spoštovanje pa izkazujemo tudi vsem drugim, ne glede na njihov status in ugled v družbi. 

- spoznavne (kognitivne) potrebe so potrebe po znanju, spoznavanju, razumevanju sveta in 

različnih pojavov. Te potrebe so povezane z radovednostjo, raziskovanjem.  

- estetske potrebe se kažejo kot potrebe po doživljanju lepote, harmonije, simetrije, reda. 

Zadovoljujemo jih npr. preko občudovanja umetniških del, obiskovanja razstav, koncertov 

ipd. Zadovoljevanje teh potreb vnaša v naše življenje estetiko, harmonijo in ustvarja prijetno 

razpoloženje. Estetske potrebe se mnogokrat povezujejo s potrebo po ugledu, spoštovanju in 

samospoštovanju. 

- potreba po samoaktualizaciji (samouresničevanju), samopotrjevanju, se kaže kot težnja, da 

uresničimo svoje osebnostne potenciale in talente. Če vidimo, da so naši napori smiselni, 

bomo vztrajali, v nasprotnem primeru nam zmanjka motivacije (prav tam). 
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Višje človeške potrebe se prebudijo večinoma šele, ko so nižje zadovoljene, saj pri slednjih najtežje 

prenašamo nezadovoljenost. Dokler niso zadovoljene, bo posameznikovo vedenje usmerjeno k 

iskanju temeljnih zadovoljitev na osnovnem nivoju (Kobal Grum in Musek, 2009). Lahko rečemo, 

da višje kot se vzpenjamo v hierarhiji, tem bolj pridobijo potrebe psihološki značaj in manj 

biološkega (prav tam). Ko pa so vse te potrebe zadovoljene, se po Maslowu začnemo usmerjati k 

uresničevanju svojih potencialov in talentov, k samoizpopolnjevanju (prav tam). Gourevitch in 

Feffer (1962 po Musek, 1988, Kobal Grum in Musek, 2009) trdita, da so pri različnih razvojnih 

skupinah osnovne potrebe različno izražene. Tako naj bi bilo pri odraslih več usmerjenosti k višjim 

potrebam kot pri otrocih. V svoji raziskavi sta potrdila, da je usmerjenost k nižjim potrebam 

približno enaka pri odraslih in otrocih, medtem ko je pri višjih potrebah bistveno večji delež 

odraslih. Tako je razlika med odraslimi in otroci tem bolj pomembna, čim višje je motiv na 

hierarhični lestvici (Kobal Grum in Musek, 2009). 

Glasser (v Zadel, 2013) je v svoji teoriji izbire poimenoval pet osnovnih potreb, ki jih posamezniki 

bolj ali manj uspešno zadovoljujemo v medosebnih odnosih. Prva skupina potreb združuje potrebe 

po preživetju, ki so del nas in nam omogočajo, da živimo in ustvarjamo življenje. Te potrebe se 

nanašajo na dihanje, vzdrževanje telesne temperature, prehrano, odvajanje, skrb za svoje telo in 

higieno. Ta skupina ima, tudi evolucijsko gledano, poseben status, saj v primeru, da nekatere od 

zgoraj navedenih potreb niso zadovoljene neprestano, pomeni to neposredno smrtno nevarnost (prav 

tam). 

Hkrati pa je sleherno človeško bitje za svoj obstoj primorano sodelovati, kar od njega zahteva 

gradnjo medosebnih vezi in medsebojnega sodelovanja. Govorimo o potrebi po pripadnosti, ki se 

prične z doživljanjem starševske ljubezni. V to skupino potreb sodijo, poleg potrebe po pripadnosti, 

ljubezni, tudi potreba po dotiku in toplini ter občutku varnosti.  

Potrebe po priznanju, potrditvi, doseganju statusa in položaja v skupini, družbi spadajo s skupino 

potreb po moči. Ne glede na starost otroka pa so s to skupino potreb izredno pomembni tudi 

občutki samozavesti, samospoštovanja, ugleda in pozitivne samopodobe.  

Pomembna pa je tudi potreba po svobodi, saj ljudje tekom življenja neprestano sprejemamo 

mnoge odločitve. Mnogi otroci se že kot majhni lahko odločajo, včasih pa zaradi posebnih okoliščin 

ali drugih razmer otroke omejujemo in jim prepričujemo, da bi v okviru svojih zmožnosti in 

okoliščin svobodno odločali ali izbirali. Otroci morajo kot vsi drugi imeti občutek, da delajo 

smiselno delo, da se svobodno izražajo in v okviru svojih zmožnosti sami izbirajo način tega, kar 

počnejo.  

Zadnjo skupino potreb po Glasserju predstavlja potreba po zabavi, ki sovpada s potrebo po učenju. 

Ljudje smo namreč vrsta, ki se rodimo z malo prirojenimi vedenji, ki bi nam pomagala učinkovito 

zadovoljevati celoten spekter za nas pomembnih potreb. Skozi naše življenje se moramo 

posamezniki vsega tega naučiti, kar bomo kasneje potem s pridom uporabljali. Če opazujemo 

učenje otrok, pa naj bo to še tako zahtevno in težko, le-to spremlja radovednost, radoživost, smeh in 

zabava. Tako lahko rečemo, da učenje poteka skozi zabavo, obenem pa bo življenje zaradi 

naučenega pestrejše in zabavnejše. S potrebo po učenju je tako neločljivo povezana tudi potreba po 

spodbudi, pomoči in po veseliti se majhnih uspehov kot tudi potrebo po sprostitvi in zadovoljnem 

preživljanju časa (prav tam).  

Frankl (v Kobal Grum in Musek, 2009) ima na potrebe svojstven pogled. V svoji teoriji 

življenjskega smisla je prepričan, da ni človekovo temeljno vodilo ugodje, volja po moči, niti ni 

najpomembnejši človekov motiv samoaktualizacija. Po njegovem mnenju je posameznik v svojem 

bistvu nezadovoljen, če ima občutek, da njegovo življenje nima prave vrednosti in smisla, četudi so 

vsi drugi cilji in potrebe zadovoljene.  Tako naj bi posameznik v svojem življenju ali zunaj njega 
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našel nekaj, kar osmišlja njegov obstoj; celo v sila neugodnih razmerah in okoliščinah in trpljenju. 

Najpogosteje ljudje svoj smisel najdejo v upanju, ustvarjalnem delu, veri in predvsem v ljubezni 

(prav tam).  
 

 

Tabela 3: Potrebe v različnih teorijah motivacije (Kobal Grum in Musek, 2009 in Zadel, 2013) 

Maslowa hierarhija potreb Glasserjeva teorija izbire Franklova teorija smisla 

- biološke potrebe 

- potrebe po varnosti 

- potreba po pripadnosti 

- potreba po spoštovanju 

- spoznavne potrebe 

- estetske potrebe 

- potrebe po samoaktualizaciji 

- potreba po preživetju 

- potreba po pripadnosti 

- potreba po moči 

- potreba po svobodi 

- potreba po zabavi 

- potreba po smislu 

 

2.4.1.1. Zadovoljevanje potreb 

Za zadovoljevanje potreb smo ljudje globoko notranje motivirani. To še zlasti velja, ko gre za 

zadovoljevanje lastnih potreb. Zunanji ali notranji dražljaji so za posameznika vedno zgolj 

informacija; od njega pa je odvisno, kaj bi z informacijo storil in kako jo bo uporabil. Po mnenju 

Zadela (2013) je naše vedenje edino orodje, ki nam je na voljo za zadovoljevanje potreb. Po teoriji 

izbire bo človek izbral tista svoja vedenja, za katera meni, da bo z njimi najbolje zadovoljil svoje 

potrebe. Tako ima za posameznika njegovo vedenje smisel, saj zadovoljuje bolj ali manj eno ali več 

svojih potreb, čeprav se opazovalcu lahko njegovo vedenje zdi še tako nesmiselno.  

Po Maslowi hierarhiji potreb biološke potrebe zadovoljujemo homeostatično, saj z zadovoljitvijo 

potrebe ugasne želja po večji uspešnosti zadovoljevanja. To pa ne velja za mnoge psihološke 

potrebe, zlasti višje (spoznavne, estetske in samoaktualizacijske). Zanje je značilno, da jih 

zadovoljujemo progresivno, kar pomeni, da želimo vedno več in više, medtem ko je po teoriji izbire 

hierarhija človekovih potreb variabilna kategorija, in se posameznik sam sproti odloča, katere 

potrebe so zanj bistvene in zadovoljevanje katerih potreb bo imelo prednost v specifičnih 

okoliščinah (Kompare idr., 2001; Zadel, 2013). Obenem je včasih mogoče z eno dejavnostjo oz. 

vedenjem zadovoljiti več potreb hkrati (prav tam). 

 

 

2.4.2. Potrebe žalujočih otrok 

A. Vindiš (2007) piše, da moramo otroku dovoliti, da občuti svojo žalost, čeprav je odraslim ob 

otrokovi žalosti pogosto zelo neprijetno in bi jo takoj radi »odpravili«; otroku želimo predvsem 

radosti in v tem zlahka spregledamo njegove stiske. Pomembno je, da otroku omogočimo, da izrazi 

žalost na svoj način, saj bo le na ta način prešel od žalovanja k sprejemanju smrti, in mu dovolimo, 

da joče in ga pri tem ne preusmerjajmo. Prav tako je pomembno, da vprašanja, ki jih otrok zastavlja, 

poslušamo zelo pozorno, kajti za njimi se lahko skrivajo druga, zanj še bolj pomembna vprašanja. 

Odgovori nanje naj bodo čim bolj neposredni, jasni in odkriti. Tisto, kar otrok, ko se sooča z 

umiranjem in s smrtjo, potrebuje, je občutek varnosti in sprejetosti (Rus, 2016). Lahko bi rekli, da 

jim je potrebno zagotoviti toplo in ljubečo atmosfero, nenazadnje pa fizično in čustveno bližino 

preživelega starša, ki da otroku potrebne podpore in vzpodbude (Cvetkovič, 2015, osebna 

komunikacija, maj 2016). 
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Worden (1996) v svoji knjigi piše o potrebah, ki jih je z raziskavo prepoznal pri žalujočih otrocih in 

jih razvrstil v deset sklopov: 

- ustrezne informacije 

Otroci potrebujejo informacije, ki so jasne in njim razumljive; informiran naj bi bil o smrti osebe, ki 

mu je blizu, saj brez tega lahko razvije nerealne strahove o umiranju in smrti (prav tam). D. Dodič 

(2014) piše, da je potrebno otroku povedati vse o smrti kar mora vedeti in je primerno njegovi 

starosti. To pa je potrebno storiti mirno, s prijaznim in toplim tonom glasu. Nenazadnje ni 

pomembna samo vsebina, pač pa tudi način, kako to storimo. Kot avtorica (prav tam) dodaja se 

otroku pove del novice in nato počaka na njegov odziv (jok, kričanje, zanikanje, brez odziva). Pri 

tem naj se odrasli prilagodi otrokovemu čustvovanju in tempu ter mu nudi svojo bližino. Prav tako 

naj bodo odrasli potrpežljivi in naj otroku namenijo toliko časa kot ga potrebuje. Kot meni D. Dodič 

(2014) moramo biti ob otroku iskreni in mu vedno povedati resnico, saj otrok začuti, če se mu kaj 

prikriva in se počuti izigranega, kar pa lahko vodi v izgubo zaupanja do odraslega. Vedeti pa je 

potrebno tudi to, da pomanjkanje informacij lahko pri otroku sproži občutek tesnobe in občutek 

manjše pomembnosti; otroci se lahko zaradi pomanjkanja informacij počutijo odgovorne za smrt 

(Worden, 1996). Starši se počutijo neprijetno, ko je potrebno novico o smrti sporočiti otroku. 

Včasih z njo odlašajo, ker ne vedo, kako naj novico povedo. Starše je tudi strah, kako se bo otrok 

odzval, saj ga želijo zaščititi pred bolečino in žalostjo. Včasih starši odlašajo tako dolgo, da umrlo 

osebo pokopljejo in šele potem povedo otroku o smrti. Starši vse to delajo z dobrim namenom 

(Dodič, 2014), vendar pa prikrivanje resnice otroku ni smiselno, saj le-ta začuti, da mu nekaj 

skrivamo in hitro zasluti, kaj se je zgodilo (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Potrebno se je zavedati, 

da bo otrok novico prej ali slej izvedel, zato je bolje, da mu jo povedo starši, kot da izve preko 

druge osebe in morda tudi na neprimeren način, kar ga lahko še dodatno prizadene (Dodič, 2014). V 

primerih, ko je otrok sam težje poškodovan, npr. po hudi operaciji, ko je njegovo telesno delovanje 

hudo prizadeto in življenje ogroženo, je z informacijo o smrti starša, sorojenca ali prijatelja koristno 

počakati, saj dodatni psihični šok lahko poslabša otrokovo zdravstveno stanje (Mikuš Kos in 

Slodnjak, 2000). 
 

- strahovi in tesnobnost  

Smrt enega od staršev pri otroku pogosto prebudi primarno stisko, da brez njega ne bo preživel. 

Otrok se ne boji samo za varnost preostalega starša, ampak ga je strah tudi za lastno varnost 

(Worden, 1996). J. C. Kolf (1999) meni, da mora otrok biti slišan v svojih strahovih in pomirjen 

obenem; ubesediti mora lastne strahove in hkrati vedeti, da se mu drugi ne bodo posmehovali oz. ga 

prezrli. 
 

- pomiritev, da niso oni krivi  

Otroci so pogosto zmedeni in se sprašujejo, če so oni povzročili smrt, zato potrebujejo zagotovilo, 

da niso povzročili smrti. Otroci se zgodaj naučijo, da s svojimi močnimi občutki ranijo druge osebe 

in včasih mislijo, da njihova močna čutenja prispevajo k smrti starša. Zlasti najstniki imajo lahko do 

staršev nasprotujoča si čustva oz. soobstajajo v njih čustva ljubezni in sovraštva. Otroci morajo 

vedeti, da njihova »negativna« čutenja do umrlega starša niso prispevala ali povzročila njegove 

smrti. Otrok mora imeti možnost govoriti o svojih čustvih do umrlega, tako o pozitivnih kot tudi o 

negativnih (Worden, 1996).  
 

- pozorno poslušanje 

Otroci imajo strahove, fantazije in veliko vprašanj, zato potrebujejo osebo, ki jih bo poslušala in 

njihovih skrbi ne bo zmanjševala (prav tam). Otroci se morajo počutiti dovolj varne, da zastavljajo 
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vprašanja in da znova in znova izražajo svoje strahove in druga čustva (Flajs, 2016). Otrok lahko 

zastavi veliko vprašanj, tudi večkrat ista. Kot piše D. Dodič (2014) je potrebno otroku odgovoriti na 

vsa, vsakokrat, saj otrok na ta način predeluje svoje občutke in razumevanje. Kot še zapiše (prav 

tam) morajo biti odrasli pripravljeni se odprto pogovarjati o smrti. Mnogo vprašanj o smrti je 

kompleksnih in pri tem je pomembno, da otrokom ne damo površnih odgovorov, čeprav se odrasli 

ob njih včasih počutimo nelagodno (Flajs, 2016). Pomembno je, da otrok dobi odgovore na svoja 

vprašanja, kar zahteva iskrenost odrasle osebe, da odgovori tudi z »ne vem« in razišče, kaj o tem 

misli otrok (Miller, 2000, Dodič, 2014). Worden (1996) celo meni, da bi moral biti poslušalec 

nekdo drug kot pa starši, še zlasti ko otroci odraščajo in se soočajo s temo ločevanja od staršev kot 

delom njihovega razvoja. Ti drugi poslušalci so po njegovem mnenju lahko učitelji, svetovalni 

delavci, sorodniki, družinski prijatelji ali starši njihovih vrstnikov (prav tam).  
 

- potrditev posameznikovih čutenj 

Čustva otroka morajo biti spoštovana in priznana kot pomembna. Starše je potrebno opozoriti, da je 

vsak žalujoči otrok svoja osebnost, ki se razlikuje od drugih žalujočih otrok. Nekateri otroci so 

odprti s svojimi mislimi in čutenji, drugi razkrijejo manj misli in čutenj, kar pa ne pomeni, da so na 

pokojnega pozabili ali da imajo neke vrste čustvene težave, ki so povezane s smrtjo (Worden, 

1996).  
 

- pomoč pri močnih čutenjih 

Otroci potrebujejo pomoč pri spoprijemanju s čutenji, ki so preveč intenzivna, da bi jih izrazili. 

Smrt lahko izzove močna čutenja, ki otroka plašijo, da bi jih neposredno izrazil ali pa se čustva 

premestijo v neobičajne vedenjske vzorce. Pri zagotavljanju čustvene varnosti so uporabne igralne 

aktivnosti. Otroci lahko rišejo in ustvarjajo z glino ter tako skozi različne medije izražajo silovitost 

čustev, ki jih je težko ubesediti. Pri izražanju obžalovanja in občutkov krivde, ki se pojavijo po 

smrti ljubljene osebe, lahko pomagajo tudi pisne aktivnosti (Worden, 1996). Dnevniški zapisi o 

težkih izkušnjah in čustvih so zelo primerni, saj otroci jasno in neposredno zabeležijo svoje težave, 

ob tem pa občutijo olajšanje in se umirijo (Akin idr., 2000). Poleg tega si otroci lahko pomagajo 

tudi z lutkami, saj je včasih lažje, če jezo izrazi lutka kot otrok sam, obenem pa se bo otrok morda 

raje pogovarjal z lutko kot pa z odraslimi. Lutke se lahko uporabijo tudi za pogovor z umrlim, v 

katerem otrok pove stvari, ki bi jih želel povedati osebi, če bi bila še živa (Miller, 2000).  
 

- udeleženost in vključenost 

C. Longaker (v Flajs, 2016) zatrjuje, da »umiranje in smrt otrokom ne predstavljata takšne težave; 

najbolj trpijo, ko se počutijo izključeni iz družinskih procesov«, zaradi česar se morajo otroci čutiti 

pomembne in vključene pred smrtjo in po njej (Worden, 1996). Pogosto so v družini najmlajši 

otroci tisti, ki se čutijo najmanj pomembne in vključene. To lahko rešujejo odrasli na način, da 

otroka vključijo v načrtovanje pogreba in v sam pogreb (prav tam). Worden (1996) piše, da naj bi 

bila otrokom nad starostjo petih let dana možnost, da se odločijo o svoji udeležbi na pogrebu. Po 

avtorjevih izkušnjah se večina otrok, ki jim je dana možnost izbire, odloči, da se pogreba udeleži. 

Otrok, ki se ne želijo udeležiti pogreba, odrasli v to ne smejo siliti; niti otroka ne smejo siliti, da na 

pogrebu nekaj stori, česar sam noče. Ob tem avtor (prav tam) zapiše, da so otroci, ki na pogrebu in 

pripravah nanj niso bili prisotni, dve leti po smrti ljubljene osebe kazali motnje v vedenju, imeli so 

nižjo samozavest in nižje vrednotenje samih sebe v primerjavi z otroki, ki so bili prisotni na 

pogrebu. Nekateri otroci so celo po dveh letih od smrti osebe težko govorili o njej (prav tam).  
 

- nadaljevanje vsakodnevnih aktivnosti 
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Worden (1996) meni, da morajo otroci vzdrževati svoji starosti primerne interese in aktivnosti, in 

dodaja, da otroke običajno skrbi ali bodo po pogrebu morali takoj v šolo. Priporočljivo je, da otrok 

čim prej po smrti bližnje osebe nadaljuje z obiskovanjem vrtca oz. šole; odrasli, ki skrbijo za otroka 

pa morajo biti pripravljeni na možne težave, npr. da otrok ne želi iti v vrtec oz. šolo in ima 

neutemeljene bojazni (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  
 

- vzorci vedenja v času žalovanja 

Otroci preko opazovanja vedenja odraslih pridobivajo vzorec o tem, kako žalovati. Način, s katerim 

odrasli lahko zagotovijo dobro prilagoditev na izgubo je, da otrokom pokažejo, da je prav, če se 

pokojnega spominjajo in se pogovarjajo o spominih ter spregovorijo o tem, kar bodo oz. česar ne 

bodo pogrešali pri pokojni osebi. Spodbujanje otrok k razmišljanju in spominjanju pokojnega je 

dokaj preprost, a učinkovit način, s katerim odrasli lahko vplivajo na potek žalovanja pri otrocih 

(Worden, 1996).  
 

- priložnosti spominjanja 

Otroci morajo imeti možnost, da se spominjajo pokojne osebe, ne samo po smrti, ampak 

neprekinjeno skozi svoje življenje. Obstajajo različni načini, s katerimi lahko pomagamo otroku, da 

se pokojne osebe spominja. Slike in drugi objekti, ki so pripadali pokojni osebi, so lahko uporabni 

pri spominjanju pokojne osebe. Kadar v družini iz raznih razlogov ni prostora za deljenje spomina 

in za pogovor o pokojni osebi, lahko ta prostor nudijo druge odrasle osebe izven kroga družine, ki 

so sposobne govoriti o spominih z otroki (Worden, 1996). Kot način spominjanja umrle osebe se 

omenja tudi družinske rituale, obrede ob obletnicah smrti in drugih pomembnih trenutkih kot 

zunanji, formalni način ohranjanja spomina na pokojno osebo (prav tam). 

 

 

2.5. POMOČ 

»Če otrok svoje nerešeno žalovanje prenese v odraslo dobo, je zelo možno, da bo v prihodnjih 

odnosih težko ljubil in zaupal. Kasnejše izgube bodo postale sestavni del njegovega življenja. 

Mnogi odrasli, ki so v času otroštva ali kot najstniki izkusili smrt v družini, v svojem srcu še vedno 

nosijo breme nedokončanega žalovanja« (Longaker v Vindiš, 2007, str. 8). 

Odsotnost žalovanja lahko prizadene otroka v njegovem socialnem in čustvenem razvoju. Če je 

otrok poleg izgube ljubljene osebe doživel tudi travmatski dogodek, je lahko proces žalovanja 

moten. Travmatsko doživetje preplavi otroka in ovira ali spremeni podobo žalovanja. Ovire v 

žalovanju imajo lahko tudi druge vzroke, npr. okoliščine ali okolje ne dovoljujejo oz. ne omogočajo 

otroku, da ustrezno žaluje in izkazuje svojo bolečino in žalost (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 

Za normalizacijo doživljanja in življenja otroka je zelo pomembno, da opravi proces žalovanja. 

Pogovor o tem, kaj doživljajo ljudje nasploh, omogoča otroku, da prepozna skupne značilnosti v 

doživljanju in da izrazi svoja čustva. Dobro je, da včasih otroku pokažemo tudi svojo žalost in se z 

njim skupaj zjočemo. Otrok potrebuje pomoč pri prilagajanju na novo situacijo, v kateri ni več 

ljubljene osebe (prav tam). Za otroka, ki je utrpel izgubo, je poleg psihološke podpore in 

zagotavljanja občutka varnosti najpomembnejše, da ohranjamo njegovo okolje čim bolj stabilno, 

kar pomeni, da ohrani čim bolj vsakdanji ritem življenja in dejavnosti (prav tam).  

Kot pišeta M. Müller in Schnegg (1999) je potrebno žalujoče opogumiti, da si poiščejo »otočke« 

miru in olajšanja sredi neizmerljive zmede občutkov in čustev, in da sami ugotovijo, kaj je dobro 

zanje. Otrokom, tako kot odraslim, pomagajo različne stvari – nekateri gredo velikokrat in radi na 

pokopališče, drugi imajo za to, da se spominjajo umrlega raje kak drug kraj. Nekaterim pomaga, da 
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se o umrlem pogovarjajo, drugi tega sploh ne prenesejo. Nekateri lahko gledajo slike ali jim to celo 

pomaga, drugim je to pretežko. Nekateri jokajo, drugi so tiho. Marsikdo gre težko v šolo, spet 

drugemu to pomaga, da se zamoti in vsaj v času pouka pozabi na žalost (Tekavčič-Grad, 2007). 

V naši družbi glede pojava pomoči še vedno obstajajo predsodki, saj še vedno prisotno prepričanje, 

da je prositi oz. priti po pomoč znamenje nemoči. Takšno mišljenje je opaziti tudi pri pomoči 

žalujočim, za katere velja, da je »žalovanje nekaj, kar mora žalujoči opraviti sam, brez pomoči« 

(Žalovanje je tako unikatno kot prstni odtis, 2009, str. 6).  

 

 

2.5.1. Kdo lahko pomaga 

Ljudje v določenih trenutkih potrebujemo pomoč, tudi žalujoča oseba po izgubi bližnje osebe 

potrebuje nekoga, na kogar se lahko obrne in mu izrazi svojo nemoč. Žalujoči otrok lahko pomoč 

dobi iz različnih virov. Pomembno pri tem je, da oseba, ki stoji otroku ob strani oz. ga spremlja v 

njegovem žalovanju, ne vsiljuje svojega prepričanja o tem, kaj je zanj dobro oz. slabo in mu ne deli 

nasvetov. Oseba, ki želi pomagati otroku, mora vedeti, da mlademu žalovalcu ne more odvzeti 

žalosti, bolečine in trpljenja ter mu narediti življenje lažje (Cvetkovič, osebna komunikacija, maj 

2016). D. Dodič (2014) meni, da predstavlja poslušanje v procesu žalovanja pomembno vlogo. 

Otroka je potrebno poslušati in mu pustiti, naj govori o smrti, naj izraža svoje občutke ne glede na 

to, kakšni so. Pri tem je izredno pomembno, da se otrokov sogovornik zadrži presojanja tako 

otrokovih občutkov kot samih besed (prav tam). Predvsem v začetnem obdobju žalovanja so starši 

pogosto preobremenjeni z lastno bolečino in mnogimi obveznostmi. Zato so sorodniki, prijatelji ali 

drugi odrasli, ki so na to pripravljeni in jim otrok dovolj zaupa, lahko tisti, ki začasno prevzamejo 

nalogo komuniciranja z otrokom. To je primerno tudi v situaciji, ko se otrok s starši ni pripravljen 

pogovarjati, za kar bi bil lahko eden od možnih razlogov njegova želja, da starše zaščiti pred 

bolečino in strah pred tem, da bi jih vznemiril. To se največkrat dogaja, ko imajo starši sami težave 

z izražanjem svojih občutkov pred otroki ali pa kot posledica sicer dobronamernih, a zgrešenih 

nasvetov otroku - naj bo močan, priden in naj ne joče (Vindiš, 2007; Worden, 1996; Van Praag, 

2001). 
 

a) starši  

Najosnovnejša stvar, ki jo starši lahko storijo je, da otrokom izkazujejo svojo ljubezen, naklonjenost 

in podporo. Izredno pomembno je, da se starši pogovarjajo z njimi in jih seznanijo z dogodki ter 

pokažejo svoja iskrena čustva (Van Praagh, 2001). Po njegovem mnenju je najslabše, kar starši 

lahko storijo otroku, da izgubo prikrivajo, zaradi česar zagovarja stališče, da naj bi starši ravnali 

tako, kot bi sami želeli, da bi v takšni situaciji ravnali z njimi (prav tam). Starši s sporočilom, da je 

žalovanje normalen proces po izgubi ljubljene osebe, da različno dolgo traja in da se žalost različno 

pojavlja ter da vsi ljudje doživljamo izgube, na katere se odzivamo z žalovanjem, ki s časom mine, 

otrokom olajšujejo razumevanje lastnega doživljanja, vedenja in čustvovanja (Mikuš Kos in 

Slodnjak, 2000). 

Kot meni Bauman (2001) starši otrokovih občutkov zapuščenosti ne smejo poglabljati še s tem, da 

jih odstranijo iz dogajanja oz. da jih pošljejo od doma, saj otroci najbolj potrebujejo gotovost, da 

bodo tisti, ki so jim najbližji, še naprej skrbeli zanje in jih imeli radi. Če so starši z besedami in z 

ravnanjem otroku sposobni dati vedeti, da so kljub svoji stiski še vedno pripravljeni in sposobni 

skrbeti zanj in da ne bo ostal sam, bo njihove lastne odkrite izraze žalosti, jeze, nemoči in zmede, če 

ne takoj pa sčasoma, sprejel kot zgled za spopadanje s svojo lastno stisko (Flajs, 2016) 
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»Najpomembneje, tako za odrasle kot za otroke, je vedenje, da se življenje kljub bolečini nadaljuje« 

(Grollman v Flajs, 2016).  

Kljub temu pa pri D. Dodič (2014) zasledimo smernice za lajšanje stiske ob smrti ljubljene osebe. 

Poleg že zapisanega avtorica (prav tam) dodaja, da je otroku potrebno pustiti prostor in čas, da 

žaluje v svojem tempu. Staršem svetuje, naj otroku dopustijo izražati vsa čustva in naj se ne 

vznemirjajo, če ne najdejo besed, saj je včasih dovolj že njihova bližina in to, da otroci čutijo 

njihovo ljubezen. Prav tako jim svetuje, da govorijo o umrli osebi in se spominjajo tako veselih kot 

žalostnih trenutkov ter tako ohranjajo umrlo osebo v spominu. Pomembno pa otrokovo stisko 

lajšajo z ohranjanjem čim več rutine v njegovem vsakdanjem življenju, saj jim le-ta predstavlja 

varnost (prav tam).  

Kot D. Dodič (2014) v nadaljevanju zapiše, je v primeru, ko je otrok povezan z osebo, ki je umrla, 

in se to odraža v njegovem vedenju, čustvovanju, potrebno obvestiti vse, ki so z otrokom v stiku in 

za smrt njegove bližnje osebe še ne vedo (vzgojitelji/vzgojiteljice, učitelji/učiteljice). Pomembno je, 

da so le-ti do njega uvidevni in mu omogočijo možnost pogovora o tem. Prav tako pa je pomembno, 

da tudi otrok ve, da smo to novico povedali tudi šoli, da ne bo začuden, če ga bodo o tem kaj 

vprašali oz. mu izrekli sožalje. So tudi situacije, ko otroci ne želijo, da bi komu povedali, zato se je 

tudi o tem potrebno pogovoriti z otrokom (prav tam). 
 

b) strokovna pomoč 

Worden (1996) omenja, da je strokovna pomoč potrebna, kadar otrok vztrajno težko govori o 

pokojni osebi in se ob takšnih pogovorih počuti neprijetno; pomoč pa je nujna, kadar v šoli pride do 

velikih sprememb in kadar odrasli pri otroku zaznajo dolgo časa prisotne motnje spanja in 

prehranjevanja ter samodestruktivno vedenje. K. Miller (2000) svetuje, da za pomoč poiščemo 

nekoga, ki se spozna na proces žalovanja in na zakonitost otrokovega razvoja, saj le tak strokovnjak 

lahko učinkovito pomaga otrokom. Za tovrstno pomoč so usposobljeni otroški terapevti, strokovni 

delavci Slovenskega društva hospic, ki so usposobljeni za pomoč in podporo v obdobju umiranja 

in smrti, kot tudi v procesu žalovanja. Pomoč lahko poiščemo tudi v Zavodu za mentalno higieno, 

kjer so svetovalci usposobljeni tudi za področje žalovanja (prav tam). 

c) šola 

J. Reid (2002 v Holland, 2008) piše, da so šole edinstvene v poziciji pomoči žalujočim otrokom, 

čeprav sta izguba in žalovanje družinski temi, ki vplivata na otroka v procesu izobraževanja. K. 

Lowton in I. Higginson (2003 v prav tam) menita, da ima šola potencial biti varno mesto in varna 

»druga družina« za otroka, saj le-ta v njej preživi veliko časa. C. Epller (2008 v Smith, 2009) meni, 

da družinski člani v mnogih primerih niso zmožni pomagati otroku prehoditi lastno pot žalovanja in 

da v takih primerih otrok čustva izgube izraža v šoli. Šolsko osebje naj bi zagotovilo varno in 

stabilno okolje žalujočemu otroku (Winter, 2000 v Smith, 2009). H. McLaughlin (v Black, 2005 v 

Smith, 2009) navaja šest korakov za zagotavljanje takšnega okolja za žalujočega učenca. Poleg 

tega, da so strokovni delavci osredotočeni na teme, ki so pomembne za žalujočega učenca, 

potrebujejo zavedanje da je žalovanje naravni proces in odziv na izgubo in da žalujoči potrebuje 

podporo tako doma kot v šoli. Pri tem morajo vedeti tudi, da gre vsak žalujoči skozi proces 

žalovanja po svoji, edinstveni poti. Avtorica (prav tam) nadaljuje, da je potrebno tudi znanje o tem, 

kako odgovarjati na vprašanja žalujočih otrok in kako se pogovarjati z njim o njegovih mislih in 

čustvih povezanih s samo izgubo. Šolsko osebje naj bi bilo tudi opogumljeno, da bo opazilo 

posamezne opozorilne znake (zmedenost, pozabljivost, nepotrpežljivost, nepozornost, žalost), ki se 

lahko pojavijo mesece po izgubi. Prav tako naj bi pomagali žalujočemu učencu vrniti se k svojim 

rednim obveznostim in jim ponuditi svetovanje, če se borijo v svojem žalovanju (prav tam).  
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L. Goldman (2000 v Quinn-Lee, 2014) piše, da morajo strokovni delavci, poleg nudenja pomoči, 

žalujočemu otroku dovoliti, da zapusti svoj prostor, če to potrebuje, brez dodatnih pojasnil. Tako 

naj bi se imel možnost umakniti bodisi v varen kotiček znotraj razreda bodisi same šole. Prav tako 

naj bi šolsko osebje dovolilo žalujočemu učencu poklicati domov, mu ponuditi vrstnika pomočnika 

v razredu in mu omogočiti obiskovanje dodatnih ur pri učitelju. Ti učenci pa naj bi bili deležni tudi 

več povratnih informacij o njihovem delu in napredku.  

Poleg tega pa nekateri avtorji (Holland in Rowling, 2000, MacPherson in Emeleus, 2007 v Smith, 

2009) predlagajo, da naj strokovni delavci v šoli ne bi le nudili pomoči, ko se zgodi smrt v življenju 

učenca, pač pa naj bi šola sama ponudila preventivne dejavnosti  in s tem koncepte izgube, smrti in 

žalovanja vključila v vzgojno-izobraževalni kurikul. Poleg tega so mnenja, da je individualno 

svetovanje bolj primerno za najstnike, medtem ko je to za mlajše učence posredna podpora staršem 

(prav tam). 

K. Lowton in I. Higginson (2003 v Holland, 2008) sta ugotovili, da je mnogo šolskih delavcev 

zaskrbljenih ali delajo prav, kar nakazuje na pomanjkanje zaupanja in usposabljanja o tem, kako 

pomagati žalujočemu otroku. Podobno piše tudi L. Quinn-Lee (2014), saj so vsi svetovalni delavci 

v raziskavi poročali o napotitvi žalujočega otroka v zunanje ustanove. Kot razloge za to so navedli 

pomanjkanje virov in časa v izobraževalnem sistemu, poleg tega pa se niso čutili dovolj opremljene 

za delo na področju izgub in žalovanja zaradi premalo znanja z omenjenega področja.  

V pomoči otrokom pri prilagajanju na izgubo so ključnega pomena občutljivi učitelji, ki so 

sposobni zaznati potrebe teh učencev; šola sama pa naj bi bila sposobna nuditi podporo žalujoči 

družini s tem, da ji prisluhne ali da ji predlaga primerno organizacijo za podporo in pomoč, kar bo 

imelo posredni vpliv tudi na učenca (prav tam).  

Šolski svetovalni delavci se pri svojem delu bodisi posredno bodisi neposredno srečujejo z otroki, 

ki so doživeli izgubo. A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) menita, da šolski delavci lahko 

pomagajo žalujočemu otroku s posredno in z neposredno pomočjo njegovi družini. Povezovanje 

staršev s šolo in sodelovanje med starši in učitelji je izrednega pomena. Na ta način šolski delavci 

otroku lahko pomagajo, obenem pa se s sodelovanjem lahko prepreči marsikatero šolsko težavo, ki 

je posledica otrokove čustvene prizadetosti (prav tam). Pri tem je pomembno predvsem dvoje: 

 družinski člani naj povedo čim več o okoliščinah, ki so spremljale smrt, kaj je otrok doživel 

ter kaj in kako so mu povedali, saj se bodo svetovalci tako lahko primerno pripravili na 

otrokovo stisko, vprašanja, skrbi in strahove 

 druge starše obvestijo o smrti otroka; prav tako jih obveščajo o dejavnostih, ki so povezane s 

smrtjo in jih načrtujejo glede na situacijo v skupini, ter po potrebi pripravijo starše na 

vprašanja, ki jih bodo morda postavljali njihovi otroci (prav tam). 

 

A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 76-77) pišeta, da šolski delavci otroku pomagajo, tako da: 

 z besedami izrazijo svoje sočustvovanje in žalost zaradi izgube in otrokovega trpljenja; 

 so dosegljivi in na razpolago: za poslušanje, za kakršno koli obliko pomoči, ki jo otrok 

potrebuje;  

 omogočijo otroku, da izrazi čim več svojih čustev žalosti in nesreče v trenutkih, ko začutijo, 

da otrok želi izraziti svoja čustva, in so obenem pozoren in sočustvujoč poslušalec; 

 pogovarjajo se z otrokom o osebi, ki jo je izgubil, o njenih lastnostih, o tem, kaj je s tem 

izgubil, če začutijo, da otrok to želi;  

 jim ponudijo besednjak za izražanje čustev, saj večina otrok ni vajena uporabljati te izraze in 

jim odrasli z njihovo uporabo odpirajo možnost izražanja;  

 omogočijo otroku in dopustijo, da izraža tudi svoja negativna čustva; 
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 otroku praktično pomagajo v vsakodnevnem življenju, kar je zlasti pomembno v prvih dneh 

in tednih po smrti, pa tudi pozneje ob težavah; 

 vsak otrok ima svojski način odzivanja in do teh razlik morajo biti razumevajoči; 

 razumejo, da je žalujoči otrok zelo zaposlen z iskanjem svojega mesta v novo nastalih 

okoliščinah in z vzpostavljanjem novih odnosov;  

 spodbujajo otroka, naj bo potrpežljiv in strpen do samega sebe, naj ne pričakuje preveč od 

sebe, naj si ne zastavlja prezahtevnih nalog; 

 bodo razumevajoči za njegove težave pri šolskem delu, vendar jasno pokažejo pričakovanja, 

da se bo ujel in ponovno ustrezno deloval; 

 bodo pozorni na to, kako se otrokovi sošolci odzivajo na njegovo vrnitev v razred ter 

 bodo v stikih z otrokovimi starši oz. skrbniki, še zlasti, če se pojavijo težave v šoli (prav 

tam). 

 

 

2.5.2. Česa ne smemo narediti in reči otroku 

 Ne izogibajmo se pogovorom o smrti in ne spreminjajmo teme, če otrok želi govoriti o 

umrlem. 

 Ne predpostavljajmo, da bodo otroci razumeli pojem smrti, tudi bodo poznali vsa »dejstva«. 

 Ne recimo, da vemo kako se počuti, saj s tem otroku odvzemamo težo njegovega žalovanja 

in ga preusmerjamo nase, kar pa ne olajša procesa žalovanja.  

 Ne govorite otroku, kako naj se počuti ali odziva. 

 Ne igrajte presenečenja, če se vam otrok ne zdi primerno žalosten ali nesrečen.  

 Otroku ne vsiljujte svojih verskih prepričanj. 

 Pri pojasnjevanju smrti nikdar ne uporabite izraza, da je nekdo »zaspal«, saj to lahko 

povzroči pri otroku strah pred spanjem. 

 Prav tako ne govorite, da je nekdo umrl, »ker je bil bolan«, ker otrok hitro bolezen poveže s 

smrtjo in se boji, da bo vsak, ki bo zbolel, tudi umrl. Potrebno je pojasnilo, da večina bolnih 

ljudi ozdravi. 

 Ne govorite, da je nekdo umrl, »ker je bil star«. Mlajšim otrokom se že najstniki zdijo stari. 

 Ne uporabljajte evfemizmov. Otroci lahko stalne besedne zveze (npr. »izgubili smo dedka« 

ali »tvoja sestrica je bila tako pridna, da se je Bog odločil, da jo bo vzel k sebi« ipd.) 

razumejo dobesedno, zato jih po nepotrebnem zmedejo in vznemirijo. 

 Ne govorite otroku »Ne jokaj. Saj boš prebolel. Čez nekaj dni bo že vse v redu.« Čeprav je 

težko gledati žalostnega otroka in bi ga želeli na vsak način razvedriti, mu raje prisluhnimo 

in ne prekinjajmo procesa žalovanja. Nikar ne postavljajte otroku meje, do kdaj naj preboli 

smrt osebe.  

 »Poglej, dedek je umrl, vendar imaš še enega dedka/babico.« Včasih bi radi nadomestili 

izgubo otroku, vendar je to otroku zelo boleče slišati. Nekoga, s katerim ima otrok poseben 

odnos, ne more nadomestiti nekdo drug, do katerega čuti drugače.  

 Ne govorite otroku, naj v težkih časih pomaga staršem (Miller, 2000, Dodič, 2014).  



34 

3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. PROBLEM 

Smrt bližnje osebe je dogodek, ki se žal zgodi tudi v svetu otrok. Odrasli se pogosto ob smrti in 

žalovanju znajdemo v zadregi in ne vemo, kako bi pristopili k žalujočemu otroku, kako bi mu ta del 

življenja, ki bi ga sami najraje odrinili stran in ki ga niti sebi ne znamo pojasniti, predstavili otroku 

in predvsem, kako bi mu pomagali na poti žalovanja. O tem, da je žalovanje otrok pogosto 

spregledano, govori tudi podatek, da tako pri nas kot v tujini ne obstaja raziskava na temo žalovanja 

otrok, kaj šele o njihovih potrebah.  

Prav zato želim preko potreb približati otrokov svet v času žalovanja, da bi zmogli odrasli bolje 

razumeti in se primerno odzvati v danem trenutku. Svoj delež odgovornosti pri tem, poleg staršev, 

nosijo tudi strokovni delavci v šolah, saj v njih otroci preživijo ogromno časa. Pri sprejemanju smrti 

bližnje osebe mu lahko pomaga že samo šolsko okolje, kjer učencu smrti bližnje osebe ni potrebno 

prikrivati in sramovati, in v katerem ta dogodek ni vir novih stisk. Prav strokovni delavci na šoli so 

za žalujočega otroka in mladostnika lahko ključna oseba, še zlasti takrat, ko je otrokova družina ob 

tem nemočna in ga ne more spremljati in mu nuditi tistega, kar potrebuje. Da pa so strokovni 

delavci žalujočemu otroku in mladostniku lahko v oporo, morajo poznati značilnosti samega 

žalovanja pri otrocih, imeti osnovne informacije o smrti, predvsem pa prepoznati, kaj žalujoči v tem 

obdobju potrebuje. 

Z raziskavo želimo spoznati, kakšne so pravzaprav potrebe žalujočih otrok in mladostnikov. 

Obenem želimo delu dodati glas otroka, ki je šel skozi proces žalovanja, saj o tem običajno pišejo in 

govorijo le odrasli, glasu mladega žalovalca pa ni slišati. S tem bi se odrasli, tudi pedagoški delavci 

seznanili, kakšne so potrebe in kaj prav zares potrebuje žalujoči otrok. S tem vedenjem pa bi tako 

strokovni delavci v šolah, poleg staršev, žalujočemu otroku znali bolje nuditi pomoč in podporo, ki 

jo le-ta potrebuje. 

 

 

3.1.1. Cilji 

Cilj raziskave je tako spoznati, kakšne so potrebe žalujočih učencev in mladostnikov. Pri tem nas 

bodo zanimale predvsem potrebe žalujočih otrok, ki jih imajo le-ti doma, ob preživelem staršu, kot 

tudi v šoli, pri pouku. Zanimale pa nas bodo tudi njihove potrebe v odnosih oz. stikih s sošolci oz. 

vrstniki. Nenazadnje želimo spoznati, koliko so navedena dejstva v literaturi tudi dejansko potrebe 

žalujočih otrok in mladostnikov. Obenem bi radi spoznali, ali se morda potrebe žalujočih otrok kaj 

razlikujejo glede na dejavnike, ki vplivajo na potek samega žalovanja.  

 

 

3.1.2. Raziskovalna vprašanja 

Glede na zastavljene cilje so bila postavljena naslednja raziskovalna vprašanja:  

a) Kaj žalujoči otrok potrebuje v družini oz. kakšne so  njegove potrebe v njej? 

b) Kaj žalujoči otrok potrebuje v odnosu s sošolci, vrstniki? 

c) Kaj potrebuje žalujoči otrok v šoli in pri samem pouku? 

d) Ali se potrebe žalujočih otrok kaj razlikujejo glede na starost in spol otroka? 

e) Ali se potrebe žalujočih otrok v čem razlikujejo od potreb navedenih v literaturi? 
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3.2. METODOLOGIJA 

3.2.1. Metoda in raziskovalni pristop 

Za potrebe raziskave je bila uporabljena kavzalna – neeksperimentalna in deskriptivna metoda. 

Sama raziskava je kombiniranega tipa, saj je tako kvalitativna kot kvantitativna.  

 

 

3.2.2. Populacija in vzorec 

Populacijo žalujočih otrok predstavljajo otroci, ki so v šolskem letu 2016/17 vpisani v 

osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji in od njihove izgube bližnje osebe ni minilo več kot pet 

let. 

Vzorec je bil neslučajnostni in majhen, saj je zelo težko priti do otrok, ki jim je umrla bližnja 

oseba. Do žalujočih otrok smo prišli s pomočjo Slovenskega društva hospic. Za namene raziskave 

so bili povabljeni otroci, ki so se leta 2016 udeležili tabora za žalujoče otroke, ki ga je omenjeno 

društvo organiziralo in pripravilo zanje. V vzorec je bilo, s predhodno pridobljenim soglasjem 

Slovenskega društva hospic in soglasjem staršev za sodelovanje njihovega otroka v raziskavi, 

vključenih štirinajst otrok.   

 

 

3.2.2.1. Opis vzorca 

Vzorec vključuje 14 otrok. V raziskavi je sodelovalo 28,6% (N=4) osemletnikov, 21,4% (N=3) 

desetletnikov, 7,1% (N=1) enajstletnikov in 21,4% (N=3) dvanajstletnikov in prav toliko 

trinajstletnikov (21,4% (N=3)). 

 

 
Graf 2: Odstotni delež otrok po starosti 

 

 

V raziskavi je sodelovalo 57,1% (N=8) fantov in 42,9% (N=6) deklet.  
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Graf 3: Odstotni delež otrok po spolu 

 

 

 

Sodelujočim otrokom v raziskavi je v 71,4%  (N=10) primerih umrl oče. Mama je umrla 14,3% 

(N=2) otrokom in 7,1% (N=1) otrokom je umrl brat oz. prijateljica. 
 

 

 
Graf 4: Delež oseb, ki so umrle otrokom 

  

 

Od smrti otrokove ljubljene osebe je minilo v 14,3% (N=2) manj kot eno leto. Manj kot dve leti, a 

več kot eno leto je minilo v 64,3% (N=9) primerih smrti in v 21,4% (N=3) je minilo več kot dve 

leti, a manj kot tri leta od smrti otrokove bližnje osebe. 
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Otrokom je bližnja oseba umrla pričakovano v 14,3% (N= 2), medtem ko je otrokom kar v 85,7% 

(N=12) bližnja oseba umrla nenadno oz. nepričakovano.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Instrumentarij 

Za potrebe raziskave je bil oblikovan anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik je bil strukturiran in je 

vseboval vprašanja odprtega in zaprtega tipa oz. kombiniranega tipa.  

Na samem začetku anketnega vprašalnika smo najprej pridobili podatke o starosti, spolu, o osebi, ki 

je otroku umrla, o času, ki je minil od smrti in načinu smrti. V nadaljevanju pa je bil anketni 

vprašalnik razdeljen na štiri sklope, ki so se nanašali na potrebe v družini, na potrebe po izražanju 

čustev, na potrebe v stikih z vrstniki oz. sošolci in na potrebe v šoli oz. pri pouku. Sklop vprašanj, 

ki se je nanašal na potrebe žalujočega otroka v enem od zgoraj omenjenih sistemov, so se začela in 

Graf 5: Odstotni delež glede na čas od smrti 

osebe 

Graf 6: Odstotni delež glede načina 

smrti 
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končala z odprtim vprašanjem, vmes pa so bile v obliki lestvice zapisane trditve, ki so dajale 

možnost pojasnitve odgovora. 

Čeprav je bil anketni vprašalnik obsežen, nismo zmanjševali njegovega obsega,  saj so zapisane 

trditve celovito zaokrožale posamezen sklop. Vprašalnik predhodno ni bil testiran, smo pa preverili 

njegovo izpolnjevanje najprej z najstarejšim in najmlajšim žalujočim otrokom v raziskavi. Izkazalo 

se je, da je možnost pojasnitve izbrane trditve potrebna za samo razumevanje le-te. Ker pa se te 

možnosti že dobro opismenjeni otroci niso posluževali, in ker smo želeli dati vsem otrokom enake 

pogoje, smo anketni vprašalnik izvedli ustno z vsakim otrokom individualno in sami zapisovali 

njihove odgovore.  S tem smo preprečili nerazumevanje trditev, saj je bilo potrebno kakšno trditev 

pojasniti  oz. postaviti dodatno vprašanje.  

Zanesljivost oblikovanega vprašalnika je dobra, saj je vrednost Cronbach Alpha koeficienta 0,784. 

 

 

3.2.4. Zbiranje podatkov 

Po pridobljenem soglasju Slovenskega društva hospic, se je poklicalo starše otrok, ki so se 

udeležili tabora za žalujoče otroke. Najprej je v stik s starši žalujočih otrok stopila strokovna 

delavka Slovenskega društva hospic, katera je prejela tudi soglasje za starše žalujočih otrok. 

Seznanila je starše z raziskavo in jih povabila k sodelovanju. Posredovala  je kontaktne podatke 

staršev, ki so se pozitivno odzvali na njen klic. Nato smo stopili v kontakt s starši, preverili 

otrokovo odločitev o sodelovanju in se dogovorili za termin.  

Podatke pri otrocih smo zbirali individualno  in z vsakim otrokom posebej na njihovem domu.  

Glede na morebitno nerazumevanje trditve, so se otroku trditve pojasnile in postavila 

podvprašanja. Zaradi obsežnosti samega anketnega vprašalnika, smo med anketiranjem naredili 

krajše premore.  

Zbiranje podatkov je potekalo v februarju in marcu 2017. Posamezno anketiranje je v povprečju 

trajalo uro in pol.  

 

 
 

3.2.5. Obdelava in analiza podatkov 

Podatki so se obdelali ročno (kvalitativni) in s statističnim programom SPSS (kvantitativni).  

Kvalitativno gradivo sem obdelala tako, da sem najprej uredila samo brano gradivo. Nato sem 

določila enote kodiranja, kjer sem enote besedila razvrščala glede na samo temo. Sledilo je 

vpisovanje enot kodiranja v tabele glede na teme raziskovanja, kjer sem empiričnemu opisu 

pripisala pojem. Na koncu sem pojme kot rezultat odprtega kodiranja le še hierarhično razvrstila v 

kategorije.  

Pri kvantitativni obdelavi pa so bile uporabljene  različne statistične metode, in sicer:  

 frekvenčne porazdelitve odgovorov (absolutne frekvence, strukturni odstotki, povprečne 

vrednosti) 

 preverjanje razlik med dvema spremenljivkama (neparametrični testi: Mann-Whitney test). 
 

Podatki so prikazani tabelarično in/ali opisno.  
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3.3. REZULTATI IN RAZPRAVA 

3.3.1. Potrebe doma 

Odgovori žalujočih otrok na odprto vprašanje o potrebah doma se nanašajo na biološke potrebe kot 

tudi na psihološke potrebe. Vsi žalujoči otroci so imeli vedno zadovoljene osnovne biološke 

potrebe, kar pomeni, da so imeli »za jest, spat in oblečt«. Med psihološkimi potrebami so prisotne 

potreba po nadaljevanju dejavnosti, predvsem pa potreba po ljubezni starša in pogovoru. Potreba 

po ljubezni se kaže predvsem v dejanjih fizične in čustvene bližine kot tudi v njeni ubeseditvi. Na 

nek način bi lahko rekli, da se potreba po ljubezni prepleta tudi s pogovorom, v katerem so žalujoči 

otroci deležni tolažbe in razumevanja. Vse to pa lepo ponazori tudi dobljen odgovor žalujočega 

otroka: »Objem in tolažbo od mami, atija. Da mi povesta, da me imata rada. Da sta bila ob meni, 

da nisem bil sam.« Ubesedene potrebe se skladajo s potrebami kot smo jih zasledili v literaturi. 

Tako je večkrat poudarjena potreba žalujočega otroka po občutku varnosti in sprejetosti, kot tudi po 

toplem in ljubečem vzdušju doma z zagotavljanjem fizične in čustvene bližine preživelega starša 

(Cvetkovič, 2016, Rus, 2016). 

 

Potrebe doma v času žalovanja 

 biološke potrebe (N2) 

 psihološke potrebe 

 nadaljevanje rutin, dejavnosti (L2, N3) 

 ljubezen (I1) 

o izkazovanje ljubezni 

 bližina (G2) 

- fizična bližina (G1, I3) 

 objem (K1, B2) 

- čustvena bližina  

 prisotnost (I2, E1, D1, B5, N1, A1) 

 družba (B1) 

 ubeseditev (B4) 

 pogovor (H4, K2, A2) 

o tolažba (H3, B3) 

o razumevanje (H1) 

 opora (H2) 

 mir (L1) 

Shema 1: Hierarhija potreb žalujočih otrok doma 

 

Glede želja žalujočih otrok oz. tega, kar bi spremenili za nazaj, če bi lahko, so njihove želje vezane 

na pokojno osebo in same odnose. Velika večina žalujočih otrok je povedala, da si želijo, da se to 

ne bi zgodilo in bi bila njihova pokojna oseba živa. V odnosih pa so njihove želje povezane s 

pokojno osebo, z njihovo družino in drugimi odnosi. Omenjeno je zajeto tudi v odgovoru, kjer si 

žalujoče dekle želi »da bi bila vedno z njim, da bi to preprečila, da se to ne bi zgodilo. Da bi čim 

več časa preživela z njim, tudi skupaj z družino, da bi se manj kregali, samo zabavali. Da ga ne bi 

nikoli razočarala, da bi bila vedno vesela ob njem.« Za svoje družine si žalujoči otroci želijo, da bi 

se lepo imeli skupaj, pa tudi sreče, zdravja in denarja. To ponazorita tudi odgovora: »/…/ da bi imeli 

veliko sreče, zdravja./…/ pa da bi malo več denarja imeli«. Nepomembni pa niso niti drugi odnosi, 

v katerih si žalujoči otroci želijo predvsem spoštovanja in razumevanja. Kot pravi žalujoča: »/…/ Ni 

mi bilo všeč, ker me je preveč izpostavljal pred drugimi, govoril o meni kot bogi brez mame.« V 

zapisanem lahko prepoznamo hrepenenje žalujočih oseb po umrli osebi, o čemer pišeta tudi A. 

Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000). Slednje se kaže v pojasnilih žalujočih otrok, ki imajo potrebo, da 

tako ali drugače rokujejo s predmeti, ki so bili last umrle osebe oz. preko njih obujajo spomine 
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nanjo. Ob njihovih pojasnilih pa lahko vidimo tudi njihovo zavedanje o dragocenosti vsem tako 

potrebnih stvari v življenju kot so dobri odnosi, sreča, zdravje in potrebna materialna sredstva. 

Dandanes je dejstvo, da tudi otroci občutijo pomanjkanje materialnih sredstev zaradi izpadlega 

dohodka, kar pa jih lahko še dodatno obteži v času žalovanja.  

 

 Želel/-a bi si oz. spremenil/-a bi … 

 pokojni 

 da se to ne bi zgodilo 

o ne  umrl (I1, M1, L1, F1, C1, L3) 

 da bi bil živ (I2, F2, B2) 

- živel naprej (D2, M5) 

- podaljšala življenje (G1) 

- vrnil življenje (E1) 

 preprečitev (K2) 

o ne bolan (D1) 

o ne bi šel tja (N1) 

 vrnitev (A1, A2) 

 vrnitev pokojnih (B1, D3) 

o skupaj (D4) 

 odnos 

 z umrlim 

o pogovor (J1, G2, K7) 

o biti skupaj (K3) 

 bližina (K6) 

o ne razočarala (K5) 

o večkrat obiskal (E2) 

 v družini 

o lepo skupaj (K4) 

 sorojenec 

- lepo vedenje (A3) 

o želje 

 sreča  (M3) 

 zdravje (M4) 

 denar (L2, M7) 

- hiša (M2, M6) 

 drugi odnosi 

o razumevanje (C3) 

o spoštovanje (G3) 

 ne izpostavljati (G4) 

 ne pomilovati (G5) 

o šola 

 učiteljica (C2) 

- tabor (J2) 

Shema 2: Hierarhija želja doma 

 

Če pogledamo rezultate posameznih trditev, lahko vidimo, da so povprečne vrednosti odgovorov o 

potrebah žalujočih otrok doma največje pri potrebah, ki se nanašajo na osnovne biološke potrebe 

(�̅� = 4,00) in temeljne psihološke potrebe doma. Tudi A. Kobal Grum in Musek (2009) sta 

prepričanja, da morajo biti v prvi vrsti zadovoljene temeljne potrebe na osnovnem nivoju, saj dokler 

niso zadovoljene, je posameznikovo vedenje usmerjeno k iskanju tovrstnih zadovoljitev. Tako 

vidimo, da se žalujoči otroci počutijo doma skoraj vedno sprejete (�̅� = 3,93) in zelo pogosto varne 

(�̅� = 3,71) ter razumljene (�̅� = 3,57). Pri tem pa je zanimivo, da je ob tem še vedno prisotna želja 

po biti razumljen (�̅� = 2,86), čeprav je ta potreba zastopana manj pogosto. V odgovorih so žalujoči 
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otroci povedali, da si želijo, da bi jih doma bolj razumeli v njihovi osebnosti, pri samem učenju, 

kjer omenjajo razumevanje staršev pri miselnih nalogah,kot tudi razumevanje njihovih napak in 

padec ocen v šoli. Želijo pa si tudi razumevanja njihovega razpoloženja ali kot je vse to lepo 

povedano s strani žalujočega: »Da nisem razpoložen za kake stvari, pa sem raje v sobi. Pri 

matematiki miselne naloge nisem razumel. Da bi razumeli, zakaj sem takrat dobival dvojke in trojke 

v šoli.« V zapisanem lahko vidimo željo žalujočih otrok, da bi njihovi starši razumeli, da tudi oni 

žalujejo in da se posledice slednjega odražajo tudi v šoli, kjer se lahko zgodi, da njihovi dosežki 

upadejo, zlasti tam, kjer je potrebna visoka raven pozornosti (Akerman in Statham, 2014). 

Nenazadnje si predvsem želijo, da bi jih starši sprejeli v tem, kar so in kar doživljajo. Ob tem 

omenimo, da si žalujoči otroci pogosto želijo, da bi starši vedeli, kaj občutijo (�̅� = 3,00) in da je 

precej redko prisotna potreba po zadrževanju in skrivanju občutij pred njimi (�̅� = 1,57). Skrivanje 

in zadrževanje čustev je večinoma vezano predvsem na šolsko okolje; v domačem okolju pa pred 

starši ne skrivajo, če že, se to zgodi pred sorojenci. To ponazori tudi odgovor žalujočega: »Samo v 

šoli, doma pa se jokam.« in drugi, ki je povedal: »Pred mami ne, pred bratoma ja. Skril sem se v 

sobo, nisem želel, da bi se mi smejala.« Tudi iz njihovih odgovorov je razvidno, da starši poznajo 

njihova občutja, da pogrešajo pokojno osebo, da so žalostni, slabe volje in se slabo počutijo. Četudi 

žalujoči otroci ne želijo, da bi starši vedeli za njihova občutja, to vedo, saj starši svoje otroke dobro 

poznajo in jih o tem tudi vprašajo. Kot je dejala ena izmed deklet: »Nisem želela, ampak me je brala 

in sem vedela, da ve, kako mi je.« V literaturi lahko zasledimo, da je prav, da vsi, tudi otroci, 

pokažejo svoja čustva, kar je mnogo bolj enostavno kot pa jih skrivati (Tekavčič-Grad, 2009). Ob 

tem ne smemo pozabiti, da vsak otrok žaluje na svoj način in da, kot pravi avtorica (prav tam), 

žalovanje »na noter«, ne pomeni, da nekdo ne žaluje. Samo izražanje čustev pa je na nek način 

odvisno od samega sistema družine (vzorcev in vezi v odnosih) kot tudi starosti žalujočega otroka, 

saj vemo, da je mladostnikom težko govoriti o svojih čustvih. 

Zelo pogosto je prisotna tudi potreba po spominjanju umrle osebe (�̅� = 3,71), medtem ko je 

potreba po spominjanju smrti ljubljene osebe (�̅� = 2,93) in samega dogodka, ko so izvedeli za smrt 

(�̅� = 2,71) manj pogosta. V povezavi s tem lahko tudi vidimo, da je potreba po spominjanju 

pogreba (�̅� = 2,00) redko prisotna, medtem ko je kar pogosto prisotna potreba po obisku groba 

(�̅� = 3,29), ki ga največkrat obiskujejo skupaj s staršem in sorojencem ali pa sami. Razlog za 

slednje je med drugim lahko tudi ta, da s tem želijo zaščititi sebe ali pa starša pred žalostjo, ali kot 

je dejala ena izmed žalujočih: »Lažje mi je iti sama. Težko mi je gledat mamo, ko ji je hudo.« Veliki 

večini žalujočih otrok je bilo dovoljeno se spominjati umrle osebe. Le-te se najpogosteje spominjajo 

po skupnih trenutkih v igri, dejavnostih, ki so jih povezovale, in krajih, ki prebudijo njihove 

spomine (spominski park, skupni kraji). Najpogosteje se jih spominjajo zvečer pred spanjem, tekom 

dneva pa v pogovoru in s pomočjo slik in posnetkov. Omenjeno ponazori tudi odgovor: »/…/ Po 

slikah, po trenutkih, ko sva bila skupaj …, ko sva se pogovarjali z mamo«. Zanimivo pri tem je, da 

se smrti in dogodka, ko so izvedeli za smrt bližnje osebe ne spominjajo, čeprav se spominjajo 

samega časa smrti in razloga. Pri večini žalujočih otrok prevladujejo predvsem spomini na pokojno 

osebo pred smrtjo in spomini na skupne in lepe trenutke pred boleznijo. Njihove spomine pa 

običajno obudijo podobni dogodki, različni prazniki, obisk groba, slike in delo, ki je povezano s 

pokojno osebo. Žalujoči otroci se spominjajo, od koga so izvedeli in kdaj. Večinoma so bili to 

njihovi starši, ki so jim žalostno novico sporočili naslednji dan zjutraj oz. ob vrnitvi domov. Tako v 

literaturi zasledimo prepričanje, da morajo otroci imeti možnost spominjanja pokojne osebe, ne le 

ob samem dogodku, pač pa tudi tekom svojega življenja. Najpogosteje se v povezavi s 

spominjanjem omenjajo slike in drugi objekti, ki so pripadali pokojni osebi, pa tudi različne 
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družinske rituale in obrede od obletnicah izgube in drugih pomembnih dogodkih (Worden, 1996). 

Ob tem pa ne smemo pozabiti, da se žalujoči otroci spominjajo umrle osebe tudi na samem, v tišini 

lastne sobe, lastnih misli, saj obstaja prepričanje, da bodo s pogovorom in s spominjanjem svoje 

družinske člane prizadeli (Tekavčič-Grad, 2009). Obenem pa moramo vedeti, da je za družino to 

zelo težka situacija, v kateri se družinski člani zaradi lastnega žalovanja in žalosti, ne zmorejo 

vedno podpirati med seboj (Kolf, 1999). 

Če pogledamo še potrebo žalujočih otrok po vključenosti v dogajanje, vidimo, da je ta nekoliko 

manj pogosto prisotna (�̅� = 2,71). Na nek način je rezultat povsem razumljiv, saj naj bi bili po 

navedbah literature (Worden, 1996) otroci vključeni, zlasti takrat, ko njihov bližnji umira za 

kronično boleznijo, pa naj se to dogaja doma ali v instituciji. V naši raziskavi vidimo, da sta bili le 

dve smrti ljubljene osebe pričakovane, medtem ko so bile vse ostale nenadne, in v takšnih primerih 

so otroci bistveno manj vključeni v dogajanje kot predpostavljamo, da bi bili sicer. O tem govorijo 

tudi pojasnila žalujočih otrok, saj so bili vključeni v dogajanje v družini s tem, da so bili prisotni v 

času bolezni tako, da so opazovali dogajanje, se pogovarjali ali pa bili celo vključeni v negovanje 

umirajoče osebe. Ena izmed žalujočih je povedala: »Bila sem pri njej v bolnici, doma sem ji 

pomagala. V vse sem bila vključena.«. Spet drugi pripoveduje: »Vse je šlo zelo hitro, za sekunde. 

Sem le stal in opazoval.« Žalujoči so bili vključeni tudi z obiskovanjem osebe v bolnišnici, 

predvsem pa so bili obveščeni o stanju oz. dogajanju ali kot je dejal žalujoč otrok: »Mami mi je 

povedala, kako poteka reševalna akcija, kaj se dogaja.« Nekateri so bili vključeni tudi v dogodke 

po sami smrti, redki pa so bili žalujoči otroci, ki so bili izključeni iz dogajanja v družini. Tako lahko 

vidimo, da so otroci v samo dogajanje vključeni ne le v povezavi s samim pogrebom (prav tam), 

pač pa tudi s tem, da so seznanjeni in informirani o samem dogajanju oz. stanju.  

Po smrti njihove drage osebe je v odgovorih vidna potreba po iskrenosti domačih (�̅� = 3,86). Pri 

tem je zanimivo samo razumevanje žalujočega otroka neiskrenosti bližnjih kot tudi zaupanje svojim 

pomembnim drugim, ali kot je dejala žalujoča deklica: »Najprej je lagala. Meni se je zdelo čudno, 

samo sem vseeno verjela. /…/ Sprva je lagala o vzroku smrti. Še to ne nalašč. Ker ni vedela, kako bi 

nama povedala.« To nam daje slutiti, da je užaloščenemu staršu zelo težko novico o smrti povedati 

otroku, če pa se je smrt zgodila na način, na katerega so vezani tudi tabuji in ogromno sramu, je vse 

to še težje. Tudi Van Praag (2001) poudarja pomembnost iskrenosti staršev, ki ni vezana le na samo 

novico o smrti, pač pa tudi v samem pogovoru in izražanju lastnih čustev. Žalujoči otroci so 

odgovorili, da so zelo pogosto lahko vprašali vse, kar jih je zanimalo v zvezi z umiranjem, smrtjo in 

žalovanjem (�̅� = 3,57) in da so zelo pogosto odgovore tudi dobili (�̅� = 3,86), zato bi lahko rekli, 

da je doma zelo pogosto prisotna potreba po pogovoru. O tem so se najpogosteje pogovarjali s 

preživelim staršem in nekaterimi drugimi bližnjimi osebami znotraj družine. Žalujoče otroke so 

najpogosteje zanimale prav same okoliščine smrti (kdaj, kako, kje in zakaj); ko pa je bila smrt 

posledica bolezni, pa tudi o poteku same bolezni. To je na nek način povezano tudi s tem, da so si 

vprašani otroci redko želeli pogovora z nekom drugim, da bi dobili več informacij in odgovorov v 

zvezi s smrtjo in žalovanjem (�̅� = 2,00), prav tako pa si tudi niso ravno pogosto želeli izvedeti več 

o sami smrti njihove bližnje osebe (�̅� = 2,57). Iz tega lahko razberemo, da so v pogovoru doma 

izvedeli dovolj in tisto, kar so potrebovali in želeli vedeti ali kot v odgovoru: »Vedela sem, le ne 

toliko podrobno. /…/ Se mi je zdelo, da sem jih dovolj dobila.« V odgovorih žalujočih otrok lahko 

zasledimo ne le pomembnost zastavljanja vprašanj s strani žalujočih otrok, pač pa tudi njihovo 

pozorno poslušanje, zato naj bodo njihovi odgovori čim bolj jasni, odkriti in neposredni (Vindiš, 

2007, Rus, 2016). Iz podanih odgovorov pa lahko razumemo, da so njihovi bližnji upoštevali obseg 
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informacij, ki so bile primerne otrokovi starosti in samemu razumevanju (Romain, 2002, Schuster-

Brink, 1994).  

Ob tem omenimo še precej pogosto zastopano potrebo po igri in zabavi (�̅� = 3,21). Če 

pogledamo pojasnila sogovornikov, pa vidimo, da ni bilo vedno tako, zlasti prve mesece. V tistem 

obdobju sami niso imeli želje po igri in zabavi, čeprav jim nihče od bližnjih tega ni prepovedoval ali 

omejeval. Igra in zabava kot tudi druženje z vrstniki ima v času žalovanja svojo funkcijo, saj 

žalujočim otrokom na nek način služi kot obrambni mehanizem, da se lažje soočijo s samim 

dejstvom smrti oz. se prepustijo žalosti le toliko kolikor so zmožni, nato se vrnejo k igri. Poleg tega, 

da igra predstavlja način spopadanja z žalovanjem, je tudi aktivnost, ki jo poznajo, obvladajo in jim 

je tako v pomoč, da zdržijo (Cvetkovič, 2015). Povezana s tem je tudi pogosto prisotna potreba 

žalujočih otrok po nadaljevanju vsakodnevnih dejavnostih (�̅� = 2,93), medtem ko je posledično 

razumljivo potreba po biti dlje časa doma redko prisotna (�̅� = 2,21). Odgovori žalujočih otrok nam 

ponudijo bolj celostno sliko, kjer vidimo, da so nekateri želeli nadaljevati vsakodnevne dejavnosti, 

ali kot je dejala ena izmed žalujočih: »Nisem hotela, da bi me to obremenjevalo.« V tej luči lahko 

vidimo vsakodnevne dejavnosti kot nekaj, kar preusmeri pozornost žalujočega, da za hip pozabi 

žalostno dejstvo. Obenem pa jim vsakodnevne aktivnosti predstavljajo na nek način tudi varnost, saj 

s tem ohranjajo čim bolj vsakdanji ritem življenja, s tem pa tudi čim bolj stabilno okolje (Mikuš 

Kos in Slodnjak, 2000). Veliko pa je bilo žalujočih otrok, ki niso imeli želje nadaljevati 

vsakodnevnih opravil in aktivnosti ali če to povemo z besedami žalujočih: »Nisem želela iti v šolo, 

se družiti s prijatelji. Le ležati, biti doma z mamo.«, »Želel sem imeti mir.« in »Raje bi bil sam, si 

vzel nekaj cajta zase.«. Prav slednje je mogoče povezati s samim odzivom na izgubo, kjer je v 

začetnem obdobju prisotna apatija kot tudi nezainteresiranost za prijatelje in dejavnosti, v katerih se 

je otrok pred tem udejstvoval (Dodič, 2014). 

 

Tabela 4: Opisna statistika trditev o potrebah doma 

 N 

povprečna 

vrednost 

standardni 

odklon 

najmanjša 

vrednost 

največja 

vrednost 

trditev 1 14 3,71 0,73 2 4 

trditev 2 14 3,93 0,27 3 4 

trditev 3 14 3,57 0,51 3 4 

trditev 4 14 4,00 0,00 4 4 

trditev 5 14 3,71 0,61 2 4 

trditev 6 14 3,29 0,99 1 4 

trditev 7 14 2,93 1,00 1 4 

trditev 8 14 2,71 0,83 1 4 

trditev 9 14 2,00 1,24 1 4 

trditev 10 14 2,71 1,27 1 4 

trditev 11 14 2,93 0,83 1 4 

trditev 12 14 2,21 1,31 1 4 

trditev 13 14 3,21 1,12 1 4 

trditev 14 14 3,86 0,36 3 4 

trditev 15 14 2,57 1,22 1 4 

trditev 16 14 3,57 0,94 1 4 

trditev 17 14 3,86 0,36 3 4 

trditev 18 14 2,43 1,22 1 4 

trditev 19 14 2,00 1,11 1 4 

Nadaljevanje tabele na naslednji strani 
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3.3.2. Potrebe po izražanju čustev 

Žalujoči otroci so izpostavili zelo pogosto prisotno potrebo po izražanju čustev (�̅� = 3,86), ki so 

povezana s smrtjo osebe, saj ima od vseh trditev v zgoraj navedenem sklopu najvišje povprečje 

dobljenih odgovorov. Zanimivo pri tem pa je to, da so v odgovorih povedali, da drugim ljudem 

pogosto pokažejo čustva oz. govorijo o smrti (�̅� = 3,07), po drugi strani pa ne tako redko skrivajo 

svoja čustva in občutja (�̅� = 2,29), tudi solze (�̅� = 2,00). To razhajanje v odgovorih si lahko 

pojasnimo s tem, da je samo izražanje čustev zagotovo povezano s samim okoljem, kjer se ti 

žalujoči otroci počutijo varne in razumljene; povedano z besedami žalujočega otroka: »Doma sicer 

ne skrivam, drugje pa.« Prikrivanje čustev pa je povezano tudi z osebami, ki žalujoče otroke 

sprejemajo in razumejo. Kot je povedal žalujoči sogovornik, ki skriva svoja čustva »Pred sošolci, 

pred vsemi, ki niso domači.« V odgovorih so povedali, da svoja čustva najpogosteje izrazijo staršu, 

a ne vedno. Zavedati se je potrebno, da žalujoči otroci skušajo marsikdaj prihraniti žalost in 

bolečino svojemu staršu, zaradi česar svoja čustva prikrivajo. Med izraženimi čustvi je pri večini 

otrok močno zastopana žalost, medtem ko so samo jezo redko omenili, drugih čustev pa sploh ne. 

Ob dobljenih odgovorih se zdi, da je edino dovoljena in sprejemljiva žalost, medtem ko je jeza manj 

sprejemljiva, druga čustva pa še manj. To je zaznal tudi eden izmed žalujočih, saj je o izražanju 

čustev povedal, da »/…/ žalost z jokom. Jeza je manj sprejemljiva.« V tem lahko zaznamo v naši 

družbi še vedno prisotno stališče, da sta jeza in strah negativno, slabo čustvo in posledično tisti, ki 

ju občuti. Vendar pa moramo ob tem vedeti, da so vsa čustva primerna in prava, četudi so za 

družino manj sprejemljiva in da zaradi tega žalujoči otroci niso »slabi« (Müller in Schnegg, 1999, 

Akin et al., 2000). Obenem pa imamo odrasli pogosto tendenco k temu, da bi tovrstna občutja pri 

otroku radi takoj odpravili, saj otroku želimo predvsem radost (Vindiš, 2007). Pridobljena pojasnila 

dajo slutiti, da kljub temu, da otrok žaluje, okolica pričakuje od njih, da so otroško veseli, kar pove 

tudi odgovor žalujoče: »/…/ rekla, da moram biti vesela, da ne smem jokati«. Pri izražanju čustev 

pa moramo upoštevati tudi individualne razlike med žalujočimi otroci, saj nekateri težje pokažejo 

svoja čustva in lažje govorijo o tem, kar lahko vidimo pri žalujočem dekletu, ki je povedalo: »Težje 

pokažem. Rada sem govorila o atiju.« Spet drugi težje govorijo in lažje pokažejo svoja čustva kot v 

odgovoru: »Sedaj ne več, kak mesec po dogodku pa je bilo težko govoriti.« Zagotovo pa je 

nekaterim težko oboje, kot enemu od žalujočih otrok: »Oboje zelo težko, ker mi je še vedno zelo 

hudo.« 

Žalujoči otroci se zelo pogosto trudijo biti prijazni (�̅� = 3,86). V pojasnilu so povedali, da v večini 

primerov to pričakujejo od njih, da so ustrežljivi in ne-žaljivi do drugih. V slednjem, kot tudi v 

vzajemnosti, kot enem izmed razlogov za njihovo prijaznost, pa si lahko pojasnimo kar pogosto 

zastopano potrebo po spoštovanju občutkov (�̅� = 3,21). Spoštovanje, tudi občutkov, je tesno 

povezano s samo prijaznostjo, in če za prijaznost velja vzajemnost (»Da so tudi oni prijazni do 

mene«), lahko to trdimo tudi za spoštovanje. Žalujoči otroci to v prvi vrsti pričakujejo od svojih 

bližnjih, a tudi od drugih, ali kot je dejal eden izmed njih: »Od vseh sem to pričakoval. Vse, kar sem 

čutil.« Pojasnilo žalujočega dekleta nakazuje, da so na tem področju žalujoči otroci veliko bolj 

občutljivi in tudi ranljivi. Drugače povedano z njenimi besedami: »Nisem marala, da bi kdo govoril 

o atiju - da se norčuje. /…/ Vsi v šoli.« 

trditev 20 14 3,00 1,24 1 4 

trditev 21 14 1,57 0,85 1 3 

trditev 22 14 2,86 1,41 1 4 
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Od čustev, ki so prisotna v obdobju žalovanja, je najpogosteje prisotna žalost (�̅� = 3,71). Večina 

žalujočih otrok je pojasnila, da je njihove žalosti že manj (»Če je bilo prej 100, sedaj je to 40«), 

čeprav so sprva zelo jokali (»Ko sem zvedela, sem pol ure jokala.«) ,sedaj pa jih žalost najbolj 

prevzame ob obisku groba (»Sedaj ko gremo na grob«). To se sklada z literaturo, kjer je zapisano, 

da je žalost najpogosteje izraženo čustvo ob smrti bližnje osebe in da je joka bistveno manj po enem 

letu (Vindiš, 2007). V povezavi z žalostjo, za katero so žalujoči otroci odkrito povedali, da so jo 

občutili, pa je manj pogosta brezvoljnost (�̅� = 2,64). To lahko ponazorimo z odgovorom dveh 

otrok, ki sta dejala: »Najraje bi samo ležala, do ničesar mi ni bilo« in »Do aktivnosti, pogovarjanja, 

šole, do vsega.« Na nek način je to povsem razumljivo stanje, saj ob smrti bližnje osebe, ki je tako 

tesno povezana z nami, z našimi življenji, povezana izguba smisla in s tem globoka potrtost. To je 

prisotno zlasti prve mesece, kar so povedali tudi otroci sami (»Na začetku.«), saj takrat običajno 

nimamo energije niti volje za vsakdanje stvari in odnose oz. nam slednji vzamejo veliko moči 

(Dodič, 2014, Borucky et al., 2004). 

Zelo pogosto je prepričanje, da so za umrlo osebo storili vse, kar so lahko (�̅� = 3,50) in povezano s 

tem je zelo redko prisoten občutek krivde (�̅� = 1,50), čeprav niso vsi žalujoči otroci takšnega 

mnenja. Iz literature (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000) smo spoznali, da mlajši otroci pogosto 

povezujejo dogodek smrti s svojim ravnanjem in vedenjem, kar lepo pove tudi otrokovo pojasnilo: 

»Nisem razumel; mislil sem, da sem jaz kriv«. Kljub temu pa nekateri žalujoči, kljub času, ki je 

minil od smrti, krivijo sebe za dogodek, kar lahko razberemo tudi iz pojasnil dveh žalujočih otrok, 

ki se počutita krivega »zato, ker nisem zadosti pazil nanj« oz. »nisem bila takrat doma, da bi to 

preprečila«; kar je omenjeno tudi v literaturi (Van Praagh, 2001). Na nek način nas redko prisoten 

občutek pri žalujočih otrocih preseneča, saj bi glede na samo pojavnost načina smrti (skoraj 86% 

smrti je bilo nenadnih) pričakovali pogosteje zastopan občutek krivde.  

Redko prisotna sta pri žalujočih otrocih tudi strah in zaskrbljenost (�̅� = 2,14) in s tem povezano 

skrivanje strahov pred drugimi (�̅� = 2,14). Ob tem pa lahko opazimo razkorak, saj so v pojasnilih 

žalujoči otroci zelo pogosto ubesedili svoje strahove in skrbi. Strah jih je za svoje bližnje, zlasti za 

preživelega starša, da bi se mu zgodilo kaj podobnega; povedano z besedami žalujočega otroka: 

»Da bo umrl tudi oči ...«. Tovrstni strah je po mnenju Kolfove (1999) eden najglobljih strahov v 

otroku po smrti starša, saj se otrok boji, da bo ostal sam. Pogosto je žalujoče otroke strah teme in s 

tem povezano spanja, in biti sam. Ali kot je povedal žalujoč fant: »Da bi me kdo ukradel. Teme me 

je bilo strah in da sem sam.« Iz zapisanega pa lahko prepoznamo tudi strah, ki je povezan z 

občutkom lastne varnosti, zaradi česar ti otroci zelo spremljajo odsotnost starša (Worden, 1996, 

Vindiš, 2007). Nenazadnje so starši otrokom kot oporni stebri; so tisti, ki podpirajo svoje otroke in 

kamor naj bi se otrok vedno lahko zatekel in dobil pomoč (Van Praagh, 2001, Worden, 1996). V 

družinah otroci dobijo osnovno varnost in trdnost, s pomočjo katere si upajo podati v svet. Običajno 

se to v družinah povezuje z vlogo očeta. Glede na to, da je večina žalujočih otrok v raziskavi 

izgubila prav očeta (71%), postane  razumljiv tudi strah pred prihodnostjo oz. življenjem, ki ga 

zasledimo tudi v literaturi (Van Praagh, 2001). Kot je lepo povedala žalujoča: »Strah me je 

življenja, življenja brez njega. Strah me je valete, mature, poroke, ker ga ne bo tam.« Žalujoči otroci 

pa so navedli tudi strah oz. skrbi, ki so povezane z odnosi. Tako so njihove skrbi vezane tako na 

družino »kako bomo brez očija, kdo nas bo čuval, če mami ne bo doma.«, »da ne bo več isto, da ati 

ne bo več tako ljubeč«, kot tudi na odnose zunaj družine, kjer žalujoče otroke skrbi, »kaj bodo sedaj 

v šoli, vsi drugi rekli« in da »se mi bodo posmehovali.« Te skrbi in strahove so pojasnjevali tudi pri 

trditvi, ki se je nanašala na občutek sramu, ki je bolj redko prisoten (�̅� = 1,71) pri žalujočih 

otrocih. To si lahko pojasnimo s tem, da je pri mlajših otrocih še prisotno nerazumevanje samega 
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občutka sramu; po drugi strani pa je v občutek sramu vedno prisoten tudi strah. Občutek sramu je 

razviden v pojasnilu žalujočega otroka, ki je dejal: »Vsi imajo nekoga, jaz pa ne.« V pojasnilih 

žalujočih otrok je razvidno, da le-ti doma ne čutijo sramu, pač pa predvsem v šoli. A. Mikuš Kos in 

V. Slodnjak (2000) menita, da je sram pri otrocih pogosto povezan s samimi okoliščinami dogodka 

(npr. samomor) ali pa s spremembami v njihovem vedenju zaradi smrti bližnje osebe.  

Še malce bolj redko kot strah je pri žalujočih otrocih izražena jeza (�̅� = 1,93). Iz pojasnitev lahko 

razberemo, da se žalujoči redko ali sploh ne jezijo. Kadar pa se, je njihova jeza pogosto povezana z 

vsakdanjimi situacijami, kjer je jeza povsem razumljiv odziv, npr. ko se jim zgodi krivica, ko jih ne 

razumejo in se ne strinjajo z njimi oz. vztrajajo pri svojem. Zelo redko so omenili čustvo jeze v 

povezavi s smrtjo bližnje osebe. Ena izmed žalujočih je povedala: »Jezna sem bila na bolezen, ker 

si ati tega ni zaslužil.« Tudi v literaturi lahko zasledimo, da so žalujoči otroci jezni zaradi izgube, 

zaradi nesmiselnosti in nepravičnosti samega dogodka (Mikuš Kos in Slodnjak, 2001). O prisotnosti 

močne jeze pove žalujoči fant to: »Takrat, ko je mami umrla in še nekaj mesecev potem. Jezen sem 

bil na boga. Nisem hotel, da bi mami umrla.«, kar omeni tudi U. Cvetkovič (2015) kot duhovni 

odziv na samo smrt osebe. Dobljen rezultat si lahko pojasnimo s tem, da so otroci v procesu 

žalovanja prehodili različno pot, saj je od same smrti minilo različno dolgo obdobje. Tako je 

možno, da je bila jeza v začetku žalovanja močneje prisotna kot pa kasneje. Obenem pa avtorici 

(Mikuš Kos in Slodnjak, 2001) v povezavi z jezo omenjata tudi občutek zapuščenosti, ki je eden 

izmed razlogov za prisotnost jeze in se običajno pojavi po enem letu od smrti. Tako lahko 

sklepamo, da se otroci v sami izgubi in žalovanju ne počutijo sami in osamljeni, zaradi česar tudi 

nimajo občutka zapuščenosti. A vendar bi pričakovali pogosteje zastopano čustvo jeze v povezavi s 

smrtjo osebe, še zlasti pri fantih. Morebitni razlog lahko najdemo v tem, da jeza ni nujno prisotna v 

vsakem žalujočem otroku (Worden, 1996), kot tudi v ne-sprejemljivosti posameznih čustev v družbi 

(Akin et al., 2000). 

Glede občutka olajšanja dobljeni rezultati kažejo, da ga žalujoči otroci skoraj nikoli niso občutili 

(�̅� = 1,21). To si lahko pojasnimo z dejstvom, da je bilo le dobrih 14% vseh smrti pričakovanih. 

Obenem pa vemo, da je čustvo olajšanja prisotno zlasti v situacijah, kjer je šlo za dolgotrajno 

kronično bolezen in je bila smrt osebe na nek način pričakovana (Van Praagh, 2001, Worden, 

1996), zaradi česar je tudi šok ob sami smrti bistveno manjši kot v primeru nenadne izgube 

(Worden, 1996). To lahko prepoznamo tudi v pojasnilu: »Samo v tistem trenutku. Na nek način, 

zaradi njegovega trpljenja.« Ob tem pa poudarimo, da bolečina zaradi same smrti ni nič manjša, saj 

način in čas smrti nimata vpliva na to (Bauman, 2001). 

V literaturi je navedeno, da žalujoči otroci večkrat zbolijo in imajo več psihosomatskih znakov in 

bolezni. Dobljeni rezultati kažejo, da žalujoči otroci, ki so bili vključeni v raziskavo, niso poročali o 

večjem številu prehladov in bolezni kot sicer. Trditev, da so pogosto bolni, zanje skoraj ne velja 

(�̅� = 1,36). Na tem mestu bi omenili le dvoje pojasnil žalujočih, kjer sta navedena slabo počutje in 

glavobol. Pri žalujočih otrocih tudi skoraj ni prisotne anksioznosti (�̅� = 1,14), saj pri sebi niso 

prepoznali težjega dihanja, hitrejšega bitja srca in potenja. Izjema je le žalujoče dekle, ki svoje 

znake opiše takole: »Kot da me nekdo stiska, stiskanje v prsih. Najbolj, ko se spomnim tega 

trenutka, ko sem ga našla.« Študije o odzivih otrok na smrt starša poročajo o različnih čustvenih in 

vedenjskih odzivih, med drugim tudi o anksioznosti in prisotnosti telesnih simptomov (Akerma in 

Statham, 2014). Med slednjimi so omenjeni glavoboli, več prehladov, kot tudi težave s spanjem 

(Borucky et al., 2004). V raziskavo vključeni žalujoči otroci so povedali, da so pri njih redko 

prisotne težke sanje (�̅� = 2,07). Nizek rezultat je verjetno posledica tega, da je sam pojem težkih 

sanj pravzaprav subjektiven in si ga vsak pojasnjuje na svoj način. Kljub vsemu pa lahko rečemo, 
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da naša podzavest tudi v času spanja predeluje sam dogodek smrti osebe in vse, kar je povezano z 

njim. Če pogledamo njihova pojasnila k trditvam, lahko razberemo, da kar nekaj žalujočih otrok 

zvečer težko zaspi in da je večina žalujočih otrok sanjala pokojno osebo. Te sanje pa so po njihovih 

besedah bile tako prijetne ali kot pravi ena izmed žalujočih: »Vesela sem bila, ko sem ga videla v 

sanjah.«, kot tudi neprijetne, npr. »Sanjala sem, da se je vrnil, da je prišel po mami.«. Pojavnost 

nočnih mor je prisotna le pri enem dekletu, ki je sanjala »ogromno kač, ki me žrejo.« 

To, da je smrt bližnje osebe za otroka zelo boleč, včasih celo travmatičen dogodek, vidimo tudi v 

samo-poškodovanju, čeprav je to vedenje pri žalujočih otrocih res zelo redko prisotno (�̅� = 1,21). 

V literaturi samo-poškodovanje ni omenjeno, večinoma se poškodbe nanašajo na nezgodo. Worden 

(1996) med drugim zapiše, da se žalujoči otrok morda podzavestno poškoduje z namenom priklica 

umrle osebe v spomin. Po njegovem mnenju (prav tam) naj bi se tako pogosteje poškodovali tisti, ki 

doživljajo tesnobo, strah in negotovost. Da je med žalujočimi otroci prisotno tudi samo-

poškodovanje, nam jasno povesta odraščajoči dekleti: »/…/ sem se rezala z britvico na zapestju.« in 

»rezala sem se po podlahti«. Čeprav literatura tega ne omenja, pa moramo biti na takšno vedenje 

pozorni, še zlasti v primeru, kadar žalujoči otroci svojih čustev ne izrazijo v zadostni meri in je 

notranja bolečina tako žgoča, da jo za hip utiša le telesna bolečina.  

 

Tabela 5: Opisna statistika trditev o izražanju čustev 

 
N 

povprečna 

vrednost 

standardni 

odklon 

najmanjša 

vrednost 

največja 

vrednost 

trditev 1 14 3,86 0,36 3 4 

trditev 2 14 2,00 1,11 1 4 

trditev 3 14 3,07 1,07 1 4 

trditev 4 14 2,29 1,14 1 4 

trditev 5 14 3,86 0,36 3 4 

trditev 6 14 1,93 0,83 1 3 

trditev 7 14 1,36 0,75 1 3 

trditev 8 14 1,50 1,02 1 4 

trditev 9 14 2,14 0,95 1 4 

trditev 10 14 2,14 0,95 1 4 

trditev 11 14 3,71 0,61 2 4 

trditev 12 14 2,64 1,01 1 4 

trditev 13 14 1,71 1,14 1 4 

trditev 14 14 1,21 0,43 1 2 

trditev 15 14 3,50 0,94 1 4 

trditev 16 14 1,93 1,14 1 4 

trditev 17 14 1,36 0,75 1 3 

trditev 18 14 1,14 0,54 1 3 

trditev 19 14 2,21 1,19 1 4 

trditev 20 14 2,07 0,73 1 3 

trditev 21 14 3,21 1,12 1 4 

trditev 22 14 1,21 0,58 1 3 

  

 
 

3.3.3. Potrebe v odnosih z vrstniki 

Odgovori žalujočih otrok na odprto vprašanje o njihovih potrebah v odnosih z vrstniki se nanašajo 

na njihovo prisotnost, saj so si želeli, da bi njihovi sošolci prišli na pogreb in bili ob njih. Izpostavili 
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so tudi potrebo po spoštovanju in razumevanju, ki si jih v naših odnosih najbolj želimo oz. 

potrebujemo in kot kažejo odgovori in rezultati pri žalujočih otrocih ni nič drugače: »Želel bi si, da 

bi se bolj razumeli med seboj. Da bi bili sošolci bolj spoštljivi do mene - bolj prijazni in manj 

tečni.« Spoštovanje pa ni vezano le na našo osebnost, pač pa tudi na to, kar delamo » /…/ mojega 

dela ne spoštujejo vedno. Želim si, da bi ga.« Največkrat razumevanje drugih prepoznamo preko 

vedenja. Žalujoči otroci si tako želijo, da se njihovi vrstniki ne bi vedli drugače, da bi bilo njihovo 

vedenje tako kot pred dogodkom smrti. Moteče, včasih pa celo boleče, je za žalujoče otroke 

pokroviteljstvo in neprijaznost sošolcev, ko se jim posmehujejo, norčujejo, jih zafrkavajo in 

pomilujejo. O tem nam je povedalo žalujoče dekle naslednje: »Nisem hotela poslušati 'boga ti'. 

Želela sem si, da bi bilo tako kot prej. Ko sem jim rekla, da naj nehajo, so nehali, ampak se to še 

vedno odraža v njihovem vedenju, ravnanju do mene – mi dajejo prednost, odstopajo mesto …«. O 

škodljivosti pomilovanja pa piše tudi Gostečnik (2003), saj naj bi vsako pomilovanje žalujočega 

otroka v njem vzbudilo še večjo sramoto in občutek krivde zaradi same smrti. Kljub temu pa si 

žalujoči otroci želijo tudi sprejetosti med vrstniki in s tem druženja z njimi. To pa je še toliko bolj 

pomembno za odraščajoče otroke, ko vrstniki dobivajo vse bolj pomembno mesto v njihovem 

življenju. Vse to lepo zaokroža odgovor žalujočega dekleta, ki pravi: »Želela sem najbolj, da me 

bodo sprejeli, se družili z menoj, me nasmejali, se pogovarjali z menoj.« Pri pogovoru pa so 

omenili, da se ne želijo o smrti in pokojnem pogovarjati z vrstniki, še zlasti to velja za začetno 

obdobje, ko je bolečina izgube velika; nekateri žalujoči pa o smrti v njihovem življenju svojim 

sošolcem sploh niso povedali. 

Če pogledamo njihove odgovore na vprašanje o tem, kaj bi spremenili in si želeli v odnosih z 

vrstniki, vidimo, da si želijo le dvoje: razumevanja in spoštovanja. Žalujoči otroci od svojih 

vrstnikov želijo razumevanja, ki je vidno v dejanjih, ne le v besedah. Tovrstno razumevanje je 

vezano na pogovor, saj kot pravi eden izmed žalujočih: »Da me ne bi pogosto spraševali o tem, kaj 

se je zgodilo.« Če k temu dodamo še odgovore drugih, katerim je skupna želja po prijaznosti 

vrstnikov: »Da me ne bi sošolec hecal. Da ne bi govorili grdo /…/« in »da bi me nehali zafrkavati«. 

Kot vsi ljudje, si tudi žalujoči želijo, da bi jih drugi upoštevali, torej opazili in slišali ter cenili 

njihovo delo.  

 

Potrebe v odnosih z vrstniki 

 odnos sošolcev 

 prisotnost 

o prišli na pogreb (M2, L1)  

o bližina (K2) 

 spoštovanje (F2) 

o spoštovanje dela (A2)  

 razumevanje (C2, M1) 

o medsebojno razumevanje (F1) 

 vedenje 

- nespremenjeno vedenje (J2) 

 vedli kot prej (G2) 

 pokroviteljstvo (G3) 

- želje 

 bolj prijazni (A1, C1, F3) 

 ne posmehovati (I2) 

 ne zafrkavati (B2) 

 ne norčevati (I3)  Nadaljevanje sheme na naslednji strani 
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 ne pomilovati (G1) 

 sprejetost (H1)  

o druženje (H2) 

 veselje (H3) 

 pogovor (H4, K1, N1) 

- ne pogovarjati o tem (B1, D1, J1) 

- ne izvedeli (I1) 

Shema 3: Hierarhija potreb v odnosih z vrstniki 

 

Želje oz. spremembe v odnosih z vrstniki 

 razumevanje (J1) 

 ne spraševali (M1) 

 drugače vedli (G1) 

o ne zlobni (F1) 

 ne hecali (D1) 

 ne zafrkavali (B1) 

o ne grdo govorili (D2) 

 spoštovanje 

 spoštovali delo (A1) 

 upoštevali (C1) 

Shema 4: Hierarhija želja oz. tega kar bi spremenili v odnosu z vrstniki 

 
 

Dobljeni rezultati odgovorov na trditve o njihovih potrebah v odnosih z vrstniki kažejo razmeroma 

nizke povprečne vrednosti, iz česar lahko sklepamo, da žalujoči otroci od svojih vrstnikov ne 

potrebujejo veliko. Če pogledamo, ima najvišjo povprečno vrednost odgovor, ki govori o tem, da se 

žalujoči otroci kar pogosto dobro počutijo v družbi vrstnikov (�̅� = 3,29). Otroci so v pojasnilu 

navedli naslednje razloge: »Pomagajo mi dosti, razumejo me.« in »/…/ s prijateljicami, ker me 

znajo potolažiti«. Vsi žalujoči pa se z vsemi ne počutijo enako dobro, kar pove tudi naslednji 

odgovor: »Pri enih ja, pri enih ne. Slabo zaradi zafrkavanja.« Z dobrim počutjem žalujočih otrok v 

družbi svojih vrstnikov je tesno povezano razumevanje le-teh in s tem tudi njihovo obnašanje do 

žalujočih sošolcev. Dobljen rezultat nam pove, da so sošolci in vrstniki pogosto manj razumeli 

žalujočega (�̅� = 2,86). Nekateri žalujoči otroci so imeli zares razumevajoče sošolce, kar razberemo 

iz povedanega s strani žalujočega dekleta: »Če nisem hotela, da se o tem pogovarjamo, se nismo. 

Če sem rabila tolažbo, so me prijateljice potolažile.« Žal pa niso imeli vsi tako razumevajočih 

sošolcev. O tem govori še eno žalujoče dekle in sicer: »So rekli, da me razumejo, ampak nikogar 

bližnjega niso izgubili. Mi je en sošolec rekel, kakšno srečo imam, da mi je mami umrla.« Iz 

zapisanega pa lahko razberemo prepričanje nekaterih žalujočih otrok, da tega, kar so doživeli, 

njihovi vrstniki nikoli ne bodo mogli razumeti, saj sami tega niso doživeli. Slabše razumevanje 

žalujočih otrok pa je na nek način razumljivo, saj so le-ti manj pogosto, a vendar spet ne tako redko, 

vedeli, kaj žalujoči otrok občuti (�̅� = 2,36). V pojasnilo so povedali, da nekateri res niso vedeli, 

saj jim za smrt bližnje osebe niso povedali, govorili, kot tudi zaradi tega, ker sami tega niso 

doživeli: »Ker niso tega doživeli. Kar so videli, se ni moglo primerjati s tem, kar sem jaz čutila v 

sebi.« Po drugi strani pa naj bi njihovi vrstniki vedeli kaj čutijo, saj jim je učiteljica povedala oz. so 

se o tem pogovarjali, pa tudi sami so izražali čustva bodisi verbalno bodisi neverbalno. U. 

Cvetkovič (2015) meni, da se vrstniki težko vživijo v čustva žalujočega, zaradi česar so žalujoči 

otroci lahko osamljeni in velikokrat tarča posmeha in bolečih opazk.  
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Z razumevanjem žalujočega otroka je povezano samo vedenje s strani vrstnikov, lahko bi celo rekli 

spoštljivo vedenje do njih. Dobljeni rezultat nam pove, da se sošolci žalujočih otrok skoraj nikoli 

niso norčevali in posmehovali iz žalujočih otrok (�̅� = 1,14). Ta dobljeni rezultat pa je v razkoraku 

z odgovorom na odprto vprašanje o njihovih potrebah in željah v odnosih z vrstniki, kjer so 

odgovarjali povsem brez usmeritev in navajali predvsem potrebo po spoštovanju in razumevanju. 

Tudi pojasnila k omenjeni trditvi nam povedo, da so žalujoči otroci deležni norčevanja in 

posmehovanja ter da pogosto tovrstna vedenja ustavi učiteljica ali pa celo ravnatelj. Da so žalujoči 

otroci deležni nespoštljivega govorjenja, nam jasno pove naslednje: » /…/ Mi je sošolec rekel: »Tebi 

je pa oči crknu«.« Ob vsem tem se lahko vprašamo, kako so se lahko žalujoči otroci med vrstniki 

pogosto počutili enake njim (�̅� = 2,93), ko pa nam tudi pojasnila k odgovoru kažejo drugačno plat. 

Mnogi med njimi se prav zaradi izgube počutijo drugačne. V pojasnilu so povedali: »Počutila sem 

se rahlo pomanjkljivo, ker imam luknjo v srcu. Ker nimam atija.« in drugi, ki je jasno povedal: 

»Drugačnega se počutim, ker nimam očija.« O tem tudi Worden (1996) zapiše, da tretjina otrok čuti 

drugačnost; nemalo otrok pa doživi tudi zbadanje s strani vrstnikov. A. Mikuš Kos in V. Slodnjak 

(2000) nam v svoji knjigi pokažeta še en vidik, ki se nanaša na samo razumevanje in podporo 

vrstnikov žalujočemu otroku. Zapisali sta namreč (prav tam), da otroci okrog desetega leta starosti 

zmorejo sočustvovati z njimi, kar pa manj velja za najstnike, ki jim že sama misel na smrt vzbudi 

hude bojazni za lastno življenje, kar pa jim otežuje sočustvovanje z žalujočim vrstnikom. 

Če pogledamo še rezultate o umiku iz odnosov, vidimo, da so se žalujoči redko umaknili iz 

odnosov z vrstniki (�̅� = 1,93), njihovi sošolci pa skoraj nikoli (�̅� = 1,21). Kot lahko beremo v 

literaturi (Worden, 1996), žalujoči otroci v odnosih z vrstniki različno reagirajo, vendar se večina, 

tudi v prvih mesecih, druži s svojimi vrtniki kot pred smrtjo bližnje osebe. Ob tem pa avtor (prav 

tam) še zapiše, da se v začetku pred prijatelji umaknejo tisti žalujoči otroci, ki so izgubili starša 

zaradi nenadne smrti. Razloge za umik pri žalujočih pa lahko najdemo tudi v samem občutku 

varnosti, ali kot je povedal žalujoči: »Strah me je bilo, saj je sošolec igral judo«. Njihov umik pa je 

povezan tudi z razpoloženjem, saj jim kdaj ni bilo do igre, bodisi jim »je bilo hudo« ali pa kot je 

povedala sogovornica: »Ker sem hotela biti več sama, v miru razmišljati.« Umik vrstnikov je manj 

pojasnjen, tudi samim žalujočim, a vendar so nekateri občutili njihov umik, saj se vrstniki ne želijo 

več toliko igrati z njimi, bodisi »so se delali, kot da niso slišali«. 

Žalujoči otroci so precej redko potrebovali pomoč sošolcev (�̅� = 1,79), vendar pa so v pojasnilu 

navedli precej primerov, ko so bili deležni pomoči svojih sošolcev. Če pogledamo njihova 

pojasnila, vidimo, da so bili žalujoči otroci deležni prisotnosti vrstnikov. O tem govori tudi 

naslednje: »Če sem se jokala med uro, je šla sošolka z mano ven, se pogovarjala z mano. 

Razredničarka je določila sošolko /…/«. Deležni pa so bili tudi njihove pomoči pri samem delu za 

šolo, kjer je bila njihova pomoč usmerjena predvsem na učenje in naloge, v večini primerov pa na 

izposojo šolskih potrebščin, predvsem zvezkov za prepis snovi. Kot je povedala: »Vedno se rabila, 

da so ob meni. Pa tudi za snov, da sem jo prepisala, da sem jih dohitela.« 

Na koncu poglejmo še, kako je s potrebo po pogovoru. Žalujoči otroci se redko lahko pogovarjajo 

o smrti osebe (�̅� = 2,36) z vrstniki. Prav tako pa so precej redki tudi žalujoči otroci, ki so se o tem 

želeli pogovarjati s svojimi vrstniki (�̅� = 1,64). Tisti, ki so se pogovarjali, so se »le z najbližjimi 

prijateljicami« in če je pogovor nanesel na to oz. če so jih o tem vprašali. Razlogi za ne-pogovor so 

različni. Žalujoči otroci so navedli naslednje: »Nočem, da bi se mi posmehovali«, da »s sošolci je to 

težje« in »moram sprobati, koliko jim lahko zaupam«. Iz vsega tega lahko razberemo, da je 

bistvenega pomena za pogovor samo zaupanje, ki je vzpostavljeno ali pa ne. Glede želje po 

pogovoru pa je le-ta običajno povezana s samim časom, ki je minil od smrti in s tem povezano 
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bolečino, ki jih odvrača od tega. Mnogi žalujoči nimajo želje po pogovoru, saj o tem nočejo 

govoriti, bodisi so »potem preveč žalostni« ali pa »drugih to ni zanimalo, pa tudi meni ni bilo 

prijetno. Ne zaupam jim«. Razlog za odsotnost želje po pogovoru z vrstniki o smrti pa je lahko tudi 

naslednje: »Ni mi bilo do tega, ker mi je bilo pretežko /…/ Strah me je bilo, da bodo vsem povedali 

/…/«. Razlogi za ne-pogovarjanje žalujočega otroka z vrstniki se skladajo z razlogi, ki jih navaja 

Worden (1996). Tako naj bi bilo žalujoče otroke strah, da bi jokali pred sošolci in bili potem tarča 

posmeha. Nekateri imajo občutek, da vrstnikom ni mar, ker jih nikoli ne vprašajo po umrlem staršu. 

Marsikdaj pa žalujoči sami ne želijo govoriti o smrti starša zaradi samih okoliščin smrti. 

 

Tabela 6: Opisna statistika trditev o potrebah v odnosih z vrstniki 

 
N 

povprečna 

vrednost 

standardni 

odklon 

najmanjša 

vrednost 

največja 

vrednost 

trditev 1 14 1,79 0,80 1 3 

trditev 2 14 2,36 1,15 1 4 

trditev 3 14 2,86 1,17 1 4 

trditev 4 14 2,93 1,39 1 4 

trditev 5 14 3,29 0,99 1 4 

trditev 6 14 1,14 0,36 1 2 

trditev 7 14 1,93 1,14 1 4 

trditev 8 14 1,21 0,43 1 2 

trditev 9 14 2,36 1,22 1 4 

trditev 10 14 1,64 0,75 1 3 

 

 

3.3.4. Potrebe v šoli, pri pouku 

Žalujoči otroci so v odprtem vprašanju o njihovih potrebah v šoli in samem pouku povedali, da si 

pri pouku želijo več odmorov, možnost umika in enakovredno obravnavo, s tem pa samo 

razumevanje in podporo. To lahko ponazorimo z besedami žalujočega otroka, ki je dejal: »Da bi šel 

na klopco sedet, na WC, ko mi je hudo. /…/ Razumejo le tiste, ki imajo kakšno potrdilo, papir. Mene 

nikoli niso vprašali, kako sem.« Potrebno je vedeti, da žalujoči otrok potrebuje podporo, ne le doma, 

temveč tudi v šoli (Smith, 2009). Tudi v literaturi lahko zasledimo, da mora biti žalujočemu otroku 

dovoljeno in omogočeno, da zapusti svoj prostor, če to potrebuje, in se umakne v varen kotiček 

znotraj razreda ali same šole (Quinn-Lee, 2014). Žalujoči učenci so povedali, da so potrebovali 

pomoč, ki so jo dobili preko pogovora kot so rabili pomoč, ki je povezana s samimi nalogami in 

tudi učenjem. O slednjem je bilo povedano: »/…/ kako pojasnilo, ponovitev navodila. Dodatno 

razlago, da mi učiteljica še enkrat razloži, če ne razumem.« Žalujoči učenci so navedli tudi potrebo 

po več časa pri delu za šolo in s tem povezano več miru in tišine. To lahko ponazorimo s 

povedanim: »Predvsem sem rabila več časa, ker sem se težje zbrala. /…/ Več miru. Malo sta me 

motila hrup in glasnost v razredu.« A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) sta med drugim zapisali, 

da izguba in z njo povezana žalost vplivata na sposobnost učenja, predvsem na koncentracijo in 

spomin. Tako je povsem razumljiva potreba po miru kot tudi tišini, saj se zaradi samega hrupa še 

težje zberejo in osredotočijo na delo. Glede pomoči pa preberemo, da je v tujini žalujočemu otroku 

v razredu ponujen vrstnik pomočnik, prav tako pa mu je dana možnost obiskovanja dodatnih ur pri 

učitelju (Quinn-Lee, 2014). Lepo in prav je, da se spodbuja medsebojna pomoč, katere so bili 

deležni tudi nekateri sodelujoči žalujoči otroci, žal pa ne vsi.  
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Tisto, kar si žalujoči otroci želijo, da bi bilo drugače oz. kar bi spremenili, je le-to vezano na 

učitelje, za katere si želijo, da bi bilo pri njih bolj prisotno sočutje in razumevanje. Zanje si želijo 

še, da bi bili bolj prijazni in bi vse učence enako obravnavali, ali kot so povedali žalujoči sami:» /…/ 

bolj sočutna do mene, da bi me razumela, imela rada«, »/…/ vse enako obravnavali.« in » /…/ da 

ne bi imela samo nekaterih otrok rada.« Iz tega je razvidno, da za žalujoče učence ni pomembna le 

učiteljeva strokovna kompetentnost, marveč tudi sama njihova osebnost. Z drugimi besedami bi 

lahko rekli, da jim je pomembno, kakšen je učitelj v prvi vrsti kot človek, šele nato, kako strokovno 

je usposobljen za opravljanje svojega poklica. 

 

 

Potrebe žalujočih otrok pri pouku  

 pouk 

 odmori (J1, A1) 

o rekreativni odmor (F2) 

 umik (K2, F1, E1, D1) 

o prisotnost prijateljice (K4) 

o jok (D2) 

o dnevnik (K1) 

 enakovredna obravnava (F3) 

o razumevanje (F4, M2) 

o podpora (M1) 

 pomoč 

 naloge (G1) 

o pojasnilo (C1) 

o ponovitev navodil (C2) 

 učenje (G2) 

o dodatna razlaga (C3) 

 pogovor (H2) 

o pomiritev (K3) 

o ne spraševali (A2)  

 več časa (H1) 

 tišina (E3, N1) 

 mir (E2) 

Shema 5: Hierarhija potreb v šoli, pri pouku 

 
 

Želje žalujočih otrok pri pouku 

 učitelji 

 sočutje (K1) 

 razumevanje (G1, K2) 

 bolj prijazni (B1, D1, F3) 

o ljubeznivost (F1) 

 imela rada (K3) 

o manj strogi (F2, N1) 

 lahke naloge (A1) 

 enaka obravnava (D2, F4) 

Shema 6: Hierarhija želja žalujočih učencev v šoli 
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Ob pregledu rezultatov na lestvici trditev o potrebah v šoli oz. pouku, vidimo, da je potreba 

žalujočih otrok po čim prejšnji vrnitvi v šolo bolj redko (�̅� = 1,71) prisotna. Zanimivo pri tem je, 

da je edini razlog za čimprejšnjo vrnitev sama snov ali kot je povedal eden izmed žalujočih otrok: 

»Zaradi same snovi, prepisovanja.« Sicer pa se žalujoči ne želijo tako hitro vrniti nazaj v šolo 

bodisi »zaradi razmer v šoli« bodisi zaradi »samega dogodka, žalosti«. Če pa pogledamo, kdaj bi si 

žalujoči sami želeli vrniti v šolo, lahko vidimo, da bi se večina žalujočih vrnila v šolo nekje med 

tednom dni do dveh. Dobljeni rezultati se kar skladajo z ugotovitvami A. Mikuš Kos in V. Slodnjak 

(2000). Tudi onidve sta priporočili, da otrok čim prej po smrti nadaljuje z obiskovanjem šole oz. 

vrtca; ob tem pa poudarili, da morajo biti otrokovi skrbniki pripravljeni na morebitne težave, saj 

otrok morda ne bo želel v šolo ali pa bodo pri njem prisotne neutemeljene bojazni.  

Rezultati o počutju žalujočih otrok v razredu kažejo, da so se le-ti pogosto (�̅� = 2,93) dobro 

počutili v njem. Njihovo dobro počutje je povezano s tem, da se v razredu dobro razumejo, ker »mi 

ne nagajajo«, »sem bila sprejeta« in »dobro mi gre v šoli«. Žal pa se niso vsi v razredu dobro 

počutili, predvsem zaradi občutka tujosti, neenakovrednosti in samega odziva sošolcev. Povedano 

konkretneje z besedami žalujočih otrok: »Sem mislila, da ne spadam tja zraven. Želela sem, da bi 

šla v drugo šolo.« in »Ker so me spraševali, zafrkavali.« V zapisanem lahko vidimo, kako 

pomembne so osnovne psihosocialne potrebe, med katerimi tudi v odgovorih otrok prevladujejo 

potreba po sprejetosti in spoštovanju. Dokler te niso ustrezno zadovoljene, težje oz. manj uspešno 

zadovoljujejo svoje kognitivne potrebe, ki so v šolskem okolju bolj izrazite kot sicer (Kompare et 

al., 2001, Kobal Grum in Musek, 2009).  

K dobremu počutju prispevajo stvari, ki jih radi počnemo. Žalujoči otroci skoraj vedno (�̅� =

3,86) z veseljem opravljajo svoje interese in hobije s področja športa, ustvarjalnosti, umetnosti, 

bolj specifičnih zanimanj in drugih dejavnosti bodisi zunaj ali notri, bodisi sami ali z družbo 

vrstnikov. Povezano s tem je tudi kar pogosto (�̅� = 3,29) ukvarjanje z dejavnostmi, kjer so bili 

aktivni pred smrtjo bližnje osebe. Nekateri so krožke opustili, ker so bile vsebine vključene v 

pouk, nekateri so bili manj zavzeti za te dejavnosti oz. jim niso bile več všeč, spet drugi so 

dejavnost opustili, ker je bila na nek način povezana z umrlo osebo oz. jih je nanjo spominjala. Kot 

je povedalo žalujoče dekle: »Prenehala sem s sabljanjem, ker mi je bil ati kot drug trener. Navijal 

je zame, me spodbujal, mi dajal samozavest.« Aktivnosti žalujočih otrok so zanje, kot kažejo 

rezultati, pomembne. Z dejavnostmi ne zadovoljujejo le potrebe po igri in zabavi, ampak s tem tudi 

ohranjajo čim bolj vsakdanji ritem življenja oz. svoje okolje čim bolj stabilno, kar jim zagotavlja 

hkrati nek občutek varnosti. Nenazadnje je igra osnovno področje, ki je vsem otrokom blizu, zato je 

razumljivo njihovo veselje do teh aktivnosti kot tudi zadovoljstvo, sicer bi to počeli v veliko manjši 

meri. Ob tem pa so jim aktivnosti, ki jih poznajo in obvladajo, v pomoč, da zdržijo (Mikuš Kos in 

Slodnjak, 2000, Cvetkovič, 2014). 

Rezultati kažejo, da so bili žalujoči otroci kar pogosto (�̅� = 3,36) deležni podpore in pomoči, ki 

so jo potrebovali. V pojasnilih so povedali, da so to dobili predvsem preko pogovorov, v katerih so 

jim pojasnili stvari, jih tolažili in spodbujali ter razvedrili. V pogovoru pa so tudi obujali spomine 

na umrlo osebo. Kot je povedal žalujoči otrok: » … - domači. Da smo se pogovarjali, me tolažili, 

razvedrili so me. Pa Hospic, delavnice.« Potrebno pomoč in podporo pa so otroci dobili tudi s 

prisotnostjo različnih oseb. To so bile predvsem osebe zaupanja, med katere sodijo domači in 

prijatelji. Slednje so omenjali predvsem v povezavi s taborom, ki so se ga udeležili: » /…/ pa na 

taboru, kjer so tudi drugim umrli. Imaš pomoč, te razumejo.« in »/…/ pogovor z dekleti s tabora, ki 

se dopisujemo«. Nekateri so čutili zaupanje tudi s strani šolskih delavcev kot tudi oseb iz drugih 

ustanov. Pri tem pa moramo vedeti, da so žalujoči otroci bili deležni pomoči, ki je bila vezana 
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predvsem na učenje, kot tudi pomoč, ki je bila vezana na izkušnjo izgube bližnje osebe. Iz njihovih 

pojasnil je razvidno, da je pomoč šolskih delavcev povezana predvsem z učno pomočjo, ali če 

uporabim besede mladih sogovornikov: »Predvsem zaradi samega učenja, zaradi izgube malo 

manj.« in » /…/ pri pedagoginji, ki me je napotila na tabor, na svetovalni center.« Druge osebe 

posameznih ustanov so nudile pomoč bodisi zaradi izrazitejših potreb na področju učenja bodisi na 

področju žalovanja. Iz literature vemo, da se proces žalovanja odraža tudi v delovanju kognitivnih 

procesov, ki pa so ključnega pomena pri samem učenju. Obenem pri tujih avtorjih (Holland, 2008, 

Smith, 2009) zasledimo prepričanje, da so šole edinstvene v poziciji pomoči tem otrokom, saj 

družinski člani, zaradi lastnega žalovanja, ne zmorejo v zadostni meri pomagati svojemu 

žalujočemu otroku. Kljub temu, da je to povsem družinska tema, pa slednja vpliva na otroka v 

procesu izobraževanja, saj otrok svoja čustva, povezana z izgubo bližnje osebe, izraža tudi v šoli. 

Po njihovem mnenju bi tako vsaka šola za te otroke morala biti varno okolje, saj dandanes otroci v 

šolah preživijo veliko časa. Ključnega pomena zanje so občutljivi učitelji, ki zmorejo zaznati 

potrebe teh učencev. O tem, da svetovalni delavci napotijo žalujočega otroka v zunanje 

organizacije, niso povedali le sodelujoči otroci, pač pa to zasledimo tudi v literaturi (Quinn-Lee, 

2014), ki kot razlog za to navaja pomanjkanje virov in časa v izobraževalnem sistemu.  

Iz dobljenih rezultatov vidimo, da imajo sodelujoči otroci v raziskavi redko težave v šoli. O več 

težavah pri pouku in padcu ocen poročajo za prve mesece po sami izgubi, kar je na nek način 

razumljivo, saj naj bi bila za začetno obdobje značilna nezmožnost koncentracije, poslabšanje 

uspeha, pozabljivost, brezbrižnost in nižja motivacija (Cvetkovič, 2014). To na nek način lahko 

povežemo tudi z ugotovitvami, ki govorijo o tem, da naj bi otroci, katerim je umrla mama, imeli 

bolj verjetno težave pri pouku nekaj mesecev več kot tisti otroci, ki jim je umrl oče (Worden, 1996). 

Vloga mame je, bolj kot očetova vloga, povezana s preverjanjem otrokovega napredka v šoli, s 

spodbujanjem otroka kot tudi s tem, da se z otrokom trudi in mu pomaga pri delu za šolo. To so 

nam večkrat v pojasnilih nakazali tudi žalujoči sogovorniki. Učne težave pri žalujočih otrocih so 

tako na nek način razumljive, čeprav odgovori žalujočih otrok kažejo, da razmeroma pogosto 

razumejo snov, ki jo učitelji razlagajo (�̅� = 3,21). Pri tem pojasnila sogovornikov nakazujejo, da 

je bilo več nerazumevanja zlasti na samem začetku, ali kot je zaupal žalujoči otrok: »Nisem vsega 

razumel, takoj ko sem prišel nazaj v šolo. So mi tudi ocene padle.« Nerazumevanje je prisotno zlasti 

pri bolj zahtevnih predmetih (npr. tuji jeziki, matematika), tudi zaradi tega ker »Moje misli so 

drugje, pri očiju.« Žalujočim učencem naj bi po njihovi izgubi upadli šolski dosežki, še zlasti pri 

predmetih, kjer je potrebna visoka raven pozornosti, obenem pa tudi dobro in usklajeno delovanje 

kognitivnih procesov, za katere pa vemo, da so v obdobju žalovanja bolj obremenjeni, zaradi česar 

so slednji počasnejši oz. moteni (Akerman in Statham, 2014). 

Razmeroma pogosto (�̅� = 3,21) so žalujoči učenci začeto tudi dokončali: »Odvisno – če je težko, 

ni nujno, da uspem. Poskušam pa.« Stvari dokončajo zaradi truda in spodbud: »Učiteljica me 

spodbuja, prijatelji, mami.« V primeru nedokončanja stvari, so samokritično povedali, da obupajo, 

ker nimajo vztrajnosti, ali ker je naloga prezahtevna. O tem govori tudi žalujoče dekle: »Za ročne 

spretnosti ja, za ostalo pa rada obupam, če mi ne gre, če ni takoj. Nimam potrpljenja.« Rezultati v 

povezavi  s tem nam pokažejo, da učitelji žalujoče učence pogosto (�̅� = 3,07) spodbujajo za delo 

pri pouku. Le-ti jih spodbujajo na različne načine, zgolj s svojo bližino in z verbalnimi spodbudami, 

ki niso vedno le negativne, npr. »Mi rečejo, saj veš, dobro ti gre, kar nadaljuj.« Žalujoči učenci so 

v razredu deležni tudi pohval kot tudi vere učiteljice, kar je zagotovo potrebna in močna spodbuda 

za vsakogar v razredu, ne le za žalujočega. To lahko ponazorimo s povedanim: »Učiteljica verjame, 

da nam bo dobro šlo. Pohvali me velikokrat.« Vendar pa nam pojasnila pri omenjeni trditvi 
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nakažejo na še en bistven vir spodbud za delo v šoli, to je otrok sam, saj vemo, kako pomembno je, 

da je otrok, za katero koli delo že, notranje motiviran. S tem povezano je tudi odlašanje s šolskimi 

obveznostmi do zadnjega trenutka. Rezultati so pokazali, da žalujoči učenci to redko prakticirajo 

(�̅� = 1,93). Med žalujočimi obstajajo tako otroci, ki ne odlašajo z obveznostmi, ker so bodisi sami 

tako vestni za šolska opravila bodisi jih spodbujajo starši. O tem govori žalujoč fant: »Včasih 

naredim takoj, včasih malo kasneje. Nikoli pa ne odlašam. Sem skrben, sam se spomnim.« So pa 

tudi otroci, ki odlašajo. Nekateri žalujoči otroci to počno načrtno, ker se jim ni dalo oz. niso znali: 

»Ker nisem znala, se nisem hotela lotiti. Dolgo sem se trudila.«, medtem ko drugi otroci tega ne 

delajo načrtno, pač pa se jim to povsem naravno zgodi: »Počasneje pišem, računam in rabim več 

časa, pa mi ga zmanjka.« Iz zapisanega lahko vidimo, da se žalujoči otroci trudijo, da bi svoje 

dolžnosti in šolske obveznosti opravljali enako kot pred smrtjo osebe (Mikuš Kos in Slodnjak, 

2000). Obenem pa pri tem poudarimo, da lahko žalujoči otrok pri pouku še bolj sodeluje in 

napreduje, zaradi česar mnogokrat mislimo, da je z njim vse v redu. Vedeti pa moramo, da se tudi 

žalujoči otrok lahko prezaposli s šolskimi aktivnostmi, s katerimi skuša prebroditi to, kar se mu 

dogaja na čustvenem področju (Vrbnjak, 2016).  

Rezultati nam povedo, da žalujoči otroci redko (�̅� = 1,93) težko sledijo razlagi in delu pri pouku. 

Pojasnilo takšnemu rezultatu je samo dejstvo, da so otroci, zlasti v prvih mesecih po sami smrti, 

očitno manj zbrani in težje sledijo delu. Tudi Worden (1996) piše, da v prvih mesecih žalujoči 

otroci doživljajo neke vrste težav pri pouku in da se težko zberejo, saj so njihove misli prezaposlene 

z mislimi na umrlega. Tako nas takšen rezultat na nek način ne preseneča, da je pri vseh sodelujočih 

od izgube preteklo več kot devet mesecev. O tem govori tudi naslednje: »Pri vseh predmetih. 

Sigurno nekaj mesecev, štiri mesece.« Težave s koncentracijo različno hitro izzvenijo, pri nekaterih 

žalujočih otrocih so tovrstne težave prisotne dlje časa, zaradi česar nekateri žalujoči učenci še vedno 

težko sledijo pri pouku. Sami slednje opišejo z besedami: »Zgubim se med razlago.« Slabša 

sposobnost koncentracije je opazna zlasti pri naravoslovnih predmetih, kar navajajo tudi žalujoči 

sogovorniki: »Zlasti pri matematiki, slovenščini in naravoslovnih predmetih - fizika, kemija, 

biologija.« V raziskavi sodelujoče otroke bolj redko (�̅� = 1,50) pri delu v šoli ovirajo čustva, ki so 

povezana s smrtjo osebe. Nekateri žalujoči pri sebi tega niso opazili, saj »bolj redko mislim nanj v 

šoli.« Slednje je pogostejše pri učencih, ki zmorejo svoja čustva izklopiti v šoli. Obenem pa tudi iz 

literature vemo, kako pomembno je ohranjanje vsakodnevne rutine, kamor sodi tudi šola, in ki 

žalujočim pomaga, da s preusmeritvijo pozornosti niso preobremenjeni s čustvi same izgube. So pa 

otroci, zlasti dekleta, ki jih kljub času od same izgube, tovrstna čustva ovirajo pri delu v šoli. Kot je 

povedalo žalujoče dekle: »Malo se zamislim. Sem zamišljena, pozabim na delo, ne slišim stvari. Se 

izklopim.« S tem povezano je tudi redko (�̅� = 2,00) vsiljevanje podob in misli o umrli osebi med 

poukom. Tudi tu lahko iz pojasnil razberemo, da obstajajo otroci, ki se jim to ne dogaja. Tudi tu 

pojasnila kažejo, da to velja predvsem za fante, za katere se zdi, da zmorejo umakniti doživetje 

izgube od dejavnosti v šoli. Nasprotno pa misli in podobe v času pouka oživijo pri učenkah, kot 

pove ena izmed njih: »O mami v bolnici, o skrbi zanjo. Spominjam se časov, ko je bila zdrava in 

smo se imeli lepo.« S samo pozornostjo pri delu pa so povezane tudi napake, ki so pri pisanju nalog 

manj pogoste (�̅� = 2,21). Večina žalujočih otrok je v svojih odgovorih pojasnila same napake, ki se 

pojavljajo pri matematiki, predvsem pa pri slovenščini. Nekateri zaradi neosvojenega znanja s 

področja pravopisa, navajajo pravopisne napake, ki so bile običajno prisotne že prej. O tem pove 

mlajši fant naslednje: »Pri slovenščini, ko se beseda drugače napiše kot izgovori.« Nekatere napake 

so jasno povezane s samo nepozornostjo, ali kot so razložili sami: »Pri vseh predmetih, da 

spregledam nalogo, preskočim nalogo, rešim naloge na napačni strani.« ali »/…/ spregledam črko, 
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narišem daljšo črto, nisem natančen.« Pri nekaterih otrocih pa so opazni znaki bralno-napisovalnih 

težav: »Največ pri črkah, ko pozabim strešice, pike. Pri prepisovanju izpuščam črke, al pa je črka 

obrnjena – a in o.« 

Žalujoči otroci redko (�̅� = 2,14) pozabijo stvari za šolo. Vendar pa če pogledamo njihova 

pojasnila, lahko vidimo, da je pozabljanje prisotno pri večini žalujočih otrok, ki najpogosteje 

pozabljajo šolske potrebščine (zvezek, peresnico), pa tudi naloge. To ponazori povedano s strani 

žalujočega dekleta: »Pozabljala sem naloge, ker jih nisem delala, znala. Pa tudi zvezke.« Kljub 

vsemu lahko na nek način pozabljivost razumemo kot povsem običajen in tudi pričakovan odziv 

otroka ob izgubi bližnje osebe (Cvetkovič, 2014). Ni pa za pozabljanje stvari edini razlog le 

obremenjen spomin, pač pa tudi slabša organizacija, saj si kar nekaj otrok domače naloge ne 

zapisuje. Povezano s tem vidimo, da žalujoči otroci za priprave na delo za šolo razmeroma redko 

(�̅� = 1,86) porabijo ogromno časa. Pojasnila k odgovoru pa nam pokažejo, da imajo nekateri 

žalujoči otroci težave s pričetkom: »Težko pričnem, se spravim k stvari.«, drugi nekje vmes, »Ker 

nisem bila zbrana, iskala sem informacije, ker nisem znala, v zvezku, učbeniku, poslušala razlage 

sošolk. In za to je šlo ogromno časa.«. Spet drugi imajo težave z dokončevanjem: »Sem že po 

naravi bolj počasna in mi stvari vedno vzamejo preveč časa.« Pri žalujočih učencih ni opaziti 

nemirnosti, ker le-ti bolj redko potrebujejo (�̅� = 1,79) več gibanja, saj so večinoma dovolj gibalno 

aktivni. Pri tem bi izpostavili le izjemo v potrebi po več gibanju: »Predvsem tekanje, da preprečim 

rezanje.« Obenem pa tudi rezultati kažejo manj pogoste (�̅� = 2,50) težave pri sedenju na miru. 

Kljub temu, da večina nima težav s sedenjem na miru, pa v pojasnilih vidimo, da obstaja poleg 

gibalne nemirnosti tudi psihična oz. notranja napetost, ki jo večinoma prepoznavajo dekleta: 

»Včasih postanem nervozna, živčna.« O svoji gibalni nemirnosti je žalujoč fant povedal naslednje: 

»Že prej težko, sedaj sem še bolj, se vrtim na stolu.« Iz povedanega lahko razberemo, da sam proces 

žalovanja že prej prisotne težave ojača; če so jih prej uspeli prikrivati oz. kompenzirati, v tovrstni 

situaciji omenjeni mehanizem odpove. Iz povedanega pa lahko razberemo tudi prepletanje tako 

gibalne nemirnosti kot notranje napetosti: »Stalno z nogami pod mizo migam. Nemirna sem, takrat 

narejeno počečkam«. 

Po smrti učitelji žalujočega učenca res redko (�̅� = 1,43) težje razumejo. Kljub temu pa nam 

pojasnila žalujočih povedo, da razumevanja niso deležni vsi žalujoči oz. ne pri vseh učiteljih. To 

lahko razberemo iz povedanega: »Ko ne razumeš in vidiš že v načinu, kako te pogleda.« Žal pa je 

opazno tudi nerazumevanje samega procesa žalovanja pri učitelju, ali kot pravi živahen sogovornik: 

»Ne razumejo me. Si mislijo, da sem se že sprijaznil s tem, da je že mimo /…/.« S tem pa je 

povezano tudi samo zaupanje, kot pove tudi žalujoča: »/…/ njima ne zaupam, niti me ne razumeta. 

Ko včasih jokam, me vpraša, kaj se cmeram, kaj mi je.« Rezultati nam povedo, da žalujoči učenci 

manj pogosto (�̅� = 2,50) zaupajo učiteljem svoje občutke. Kar nekaj žalujočih otrok tega ne stori, 

»ker jim ne zaupam.« oz. jim ni do tega. Tisti, ki svoje občutke lahko zaupajo učiteljem, pa so 

povedali, da »/…/ vsem učiteljem, če me vprašajo. Ampak me ne sprašujejo.« Med učitelji, ki jim 

žalujoči učenci zaupajo svoje občutke, otroci navajajo razredničarko, učiteljico in svetovalno 

delavko oz. z besedami žalujočega otroka: »Učiteljici, ki me ima športno /…/, tudi sama je doživela 

v mojih letih izgubo /…/ Tudi razredničarka mi je bila na voljo, a me je napotila k psihologinji.« S 

tem povezan pa je sam pogovor o smrti in umrli osebi z zaposlenimi na šoli. Rezultati kažejo, da 

žalujoči učenci to res redko počnejo (�̅� = 1,50). V pojasnilu tako vidimo, da se nekateri, zlasti 

fantje, ne želijo o tem pogovarjati z zaposlenimi, ker jim ni do tega oz. ni zaupanja: »Jim ne 

zaupam. Hodim k svetovalni delavki, ampak se o tem ne pogovarjava.« Nekaj žalujočih otrok je 

povedalo, da bi se lahko, a kot pove sogovornik: »Nikoli me niso vprašali.« Ključnega pomena za 
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pogovor o tako boleči temi za otroka je zagotovo v prvi vrsti samo zaupanje, kot pove žalujoč otrok: 

»Če se, le do tistih, ki čutim zaupanje.« Te osebe so v šolskem prostoru njihovi prijatelji, 

razredničarke in svetovalne delavke, pa tudi ravnateljica oz. če uporabim besede žalujočega: »Z 

najboljšim prijateljem, pa psihologinjo. Včasih grem k njej, da se pogovarjam o atu /…/«. Tako se 

lahko strinjamo z A. Vindiš (2007), ki je zapisala, da so se učitelji v večini primerov pripravljeni 

pogovarjati z otroki, če seveda otroci želijo govoriti o sami izgubi.  

 

Tabela 7: Opisna statistika trditev o potrebah v šoli, pri pouku 

 

 

 

3.3.5. Še o potrebah v procesu žalovanja 

Odgovori žalujočih otrok na odprto vprašanje o njihovih potrebah v procesu žalovanja, nam kažejo 

predvsem dvoje. Izpostavili bomo druženje in s tem pogovor, ali kot to jasno ponazorijo njihove 

besede: »V začetnih dveh mesecih, da bi bil nekdo, ki bi mi konstantno stal ob strani. Da bi mi bil 

na voljo, ko bi ga rabila za pogovor.« in » /…/ druženje s tistimi s podobno izkušnjo.«, kjer so 

navedli z besedami žalujočega otroka: »Rad bi videl otroke s tabora, se družil z njimi. Tiste 

delavnice, kot na taboru, ko smo se pogovarjali, ustvarjali.« Njihove potrebe pa so usmerjene tudi v 

same odnose, v katerih si želijo čutiti predvsem ljubezen, sprejemanje in razumevanje.  

Čeprav o pomenu vrstnikov s podobno izkušnjo v literaturi ni zapisov, pa nam dobljeni odgovori 

dajejo slutiti pomembnost tovrstnih druženj za žalujoče otroke. Nenazadnje je veliko žalujočih 

otrok, v okviru tega kar jim je pomagalo, omenjalo tabor za žalujoče otroke kot lepo doživetje. 

 

Potreboval/-a bi še… 

 dnevnik (K1) 

 druženje (A2, B2, G1, N1) 

 
N 

povprečna 

vrednost 

standardni 

odklon 

najmanjša 

vrednost 

največja 

vrednost 

trditev 1 14 1,71 0,99 1 4 

trditev 2 14 2,93 1,27 1 4 

trditev 3 14 1,93 1,07 1 4 

trditev 4 14 3,21 0,70 2 4 

trditev 5 14 2,50 1,45 1 4 

trditev 6 14 1,79 1,05 1 4 

trditev 7 14 2,14 0,77 1 3 

trditev 8 14 3,21 0,98 1 4 

trditev 9 14 3,07 1,07 1 4 

trditev 10 14 2,21 0,58 1 3 

trditev 11 14 1,93 1,14 1 4 

trditev 12 14 1,86 1,17 1 4 

 trditev 13 14 1,50 0,76 1 3 

trditev 14 14 3,29 1,14 1 4 

trditev 15 14 2,00 0,96 1 4 

trditev 16 14 2,50 1,29 1 4 

trditev 17 14 1,43 0,76 1 3 

trditev 18 14 1,50 0,86 1 3 

trditev 19 14 3,36 0,75 2 4 

trditev 20 14 3,86 0,36 3 4 

Nadaljevanje sheme na naslednji strani 
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 pogovor (C2, I2) 

o na voljo za pogovor (H2) 

o podobna izkušnja (I3) 

 srečanje po taboru (A1, K2) 

 delavnice (B1, D2, K3) 

- ustvarjalne delavnice (A3, C1) 

 odnos 

 ljubezen starša (I1) 

 sprejemanje (D1) 

 razumevanje (G2) 

o mir (J1) 

o stal ob strani (H1) 

o pomoč sošolcev (D3) 

Shema 7: Hierarhija dodatnih potreb 

 

 

3.3.6. Razlike v potrebah (glej prilogo 1) 

a) ustrezne informacije 

Žalujoči otroci so povedali, da so bili seznanjeni o sami smrti in njenih okoliščinah. Izvedeli so, kaj 

se je zgodilo, kdaj je oseba umrla, kako, kje in zakaj. Samo novico jim je sporočil preživeli starš, 

običajno naslednji dan oz. ob vrnitvi domov. Navedbe v literaturi govorijo o tem, da se starši v taki 

situaciji znajdejo v stiski, kako to povedati otroku in kako se bo otrok odzval na novico, zaradi 

česar pogosto odlašajo s sporočanjem novice. Dobljeni rezultati ne kažejo na odlašanje in 

prikrivanje resnice. Tudi v primeru bolezni so bili otroci seznanjeni o samem poteku bolezni; vedeli 

so, kje se bolezen nahaja, spremljali pa so tudi samo zdravljenje. O vsem tem so bili seznanjeni 

predvsem s strani starša, so se pa o tem pogovarjali tudi z drugimi družinskimi člani, kot tudi 

osebami zunaj njihove družine. Povedali so, da niso imeli želje po več informacijah, saj so vedeli 

dovolj, obenem pa so se s situacijo tudi sprijaznili. Tako lahko rečemo, da so bili zadovoljni z 

dobljenimi odgovori na vprašanja. Odgovore na svoja vprašanja so v večini prejeli s strani 

preživelega starša, v našem primeru so bile to večinoma mame, pa tudi od drugih sorodnikov in 

družinskih prijateljev. Povedali so tudi, da so bili do njih iskreni, razen v enem primeru, kjer je 

mama, zaradi lastne stiske otroku prikrivala način smrti. Dobljeni rezultati potrjujejo zapise v 

literaturi, saj so otroci bili informirani o smrti osebe in njihovi bližnji so bili do njih iskreni. Kot 

piše Worden (1996) prikrivanje resnice ni smiselno, saj otrok začuti, da se mu nekaj prikriva. Kot 

zapiše Van Praagh (2001), naj se starši pogovarjajo s svojim otrokom in ga seznanijo z dogodki, kar 

dobljeni podatki potrdijo.  

 
 

b) slišanost v strahovih, tesnobnosti 

Otroci so v svojih odgovorih zelo jasno povedali, da jih je strah za preživelega starša, da se mu ne 

bi kaj zgodilo. Strah pa jih je tudi za lastno varnost, kot jih je strah tudi prihodnosti. Otroci so 

povedali tudi, da se bojijo teme in biti sami. Dobljeni rezultati se skladajo z navedbami v literaturi, 

ki govorijo predvsem o strahu za varnost preostalega starša in lastno varnost (Worden, 1996). O 

tem, koliko so otroci slišani v svojih strahovih in obenem tudi pomirjeni, iz dobljenih podatkov ne 

moremo vedeti, saj so bili pogovori vezani izključno na žalujočega otroka. Zagotovo bi bolj 

celostno sliko dobili z odgovori staršev. Kar pa iz odgovorov žalujočih otrok vemo, je to, da svoja 

čustva tudi prikrivajo drugim, izjema so običajno starši. Zanje otroci vedo, da se jim ne bodo 
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posmehovali, sicer pa so pogosto v svojih odgovorih navajali strah pred posmehovanjem kot tudi 

željo po razumevanju in spoštovanju, tudi čustev.  

 
 

c) pomiritev, da niso krivi za smrt 

O tem, koliko so bili žalujoči otroci pomirjeni, da niso krivi za smrt, ne vemo. Kar pa vemo po 

podatkih sodeč, je zelo redko prisoten občutek krivde pri žalujočih otrocih. O samem občutku 

krivde smo pisali že v poglavju potreb po izražanju čustev. Res je, da je od izgube preteklo različno 

dolgo obdobje in ne vemo, kako je bilo z občutkom krivde v začetnem obdobju žalovanja. Prav tako 

ne vemo, koliko so otroci imeli možnost govoriti o svojih čustvih do umrlega, saj vemo, da nihče ni 

brez napak. Tudi tu bi nam starši lahko razširili samo sliko glede občutkov krivde pri otroku.   

 

d) pozorno poslušanje 

V literaturi (Worden, 1996, Flajs, 2016, Dodič, 2014) lahko preberemo, da otroci potrebujejo osebo, 

ki jih bo poslušala. Pogoj za slednje pa je, da se ob njih počutijo dovolj varno, da zmorejo 

zastavljati svoja vprašanja, obenem pa tudi izražati svoja čustva in dileme. Pomembno je, da na 

vprašanja dobijo odgovore, kar od sogovornika terja iskrenost. Prav tako prevladuje v literaturi 

mnenje, da naj bo otrokov sogovornik nekdo drug in ne njegov starš, še zlasti to velja za 

odraščajočega otroka. To so lahko učitelji, svetovalni delavci, sorodniki in drugi, ki jim otrok 

zaupa. V naši raziskavi eksplicitno odgovora o potrebi po pozornem poslušanju nismo dobili, lahko 

pa o tem sklepamo iz nekaterih trditev in pojasnil ob njih. Tako lahko razberemo, da so otroci imeli 

osebo, ki jih je poslušala. V večini primerov je to starš, ki je otroku, z eno izjemo, iskreno 

odgovarjal na zastavljena vprašanja. Na nek način je to razumljivo, saj se otroci kljub vsemu najbolj 

varno počutijo doma, ob starših. Iz odgovorov otrok vemo, da so svoja čustva doma, zlasti pred 

staršem, v večini primerov lahko izražali. Seveda so tudi otroci, ki so svoja čustva zadrževali pred 

staršem, saj kot navaja literatura, žalujoči otroci želijo starša zaščititi pred bolečino oz. jih ne 

vznemirjati še dodatno. Otroci so v pojasnilih povedali, da se niso pogovarjali o tem le s staršem, 

pač pa so omenili tudi druge ožje in širše družinske člane, prijatelje, kot tudi zaposlene na šoli, od 

učiteljice do svetovalne delavke. Otroci so tudi povedali, da se v šolskem okolju o tem raje ne 

pogovarjajo; če že, morajo tej osebi zaupati. Iz odgovorov žalujočih otrok je razvidna zelo različna 

potreba po pogovoru, saj se nekateri o tem ne želijo pogovarjati, medtem ko drugi imajo željo po 

pogovoru. Za sam pogovor je zagotovo potrebno imeti vzpostavljen odnos, iz katerega je moč 

graditi tovrstni pogovor, saj se žalujoči otroci o tem ne želijo pogovarjati z nekom, ki mu ne 

zaupajo in jih ne razume.  

 

e) potrditev otrokovih čutenj 

Worden (1996) zapiše, da morajo biti otrokova čustva spoštovana in priznana. Obenem dodaja, da 

morajo starši sprejemati individualnost vsakega otroka, ki se kaže tudi v samem načinu žalovanja, 

saj nekateri izražajo več, drugi manj čustev, so bolj ali pa manj odprti s svojimi mislimi, 

pogovorom, kar pa ne pomeni, da ne žalujejo ali da so pozabili na umrlo osebo. Otroci so povedali, 

da je bila najpogosteje občutena in izražena žalost, ko so otroci jokali oz. je bil odsoten smeh. 

Čeprav so v prvotnem odgovoru povedali, da so večino čustev redko občutili, pa se je kasneje v 

pojasnilu pokazalo, da so občutili tudi jezo, strah, zaskrbljenost, potrtost in sram. Koliko so to 

izražali drugim, se njihovi odgovori razlikujejo, saj nekje povedo, da ne skrivajo čustev, spet drugje 

se izkaže, da prikrivajo svoja čustva in se delajo močne. Pogosto si želijo, da drugi spoštujejo 

njihove občutke; nasploh so pogosto izpostavili potrebo po spoštovanju, kar pa vključuje tudi sama 
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čustva. Sama individualnost v procesu žalovanja se tako kaže v sami potrebi po pogovoru, saj si 

nekateri želijo pogovarjati, drugi ne, eni lažje govorijo, spet drugi lažje pokažejo, kar čutijo. 

Nekateri jokajo, medtem ko drugi ne potočijo solze; eni se osebe spominjajo v lastni sobi, kjer se jih 

ne moti, drugi se spominjajo ob svojih bližnjih; spet eni potrebujejo več miru in tišine, drugi te 

potrebe nimajo. Dobljeni rezultati se z navedbami v literaturi skladajo na področju individualnosti 

žalovanja in s tem samih potreb. Zaradi pomanjkanja podatkov pa težko presojamo o tem, koliko so 

bila njihova čustva prav zares spoštovana. 

 

f) pomoč pri močnih čutenjih 

V tem delu literatura govori o tem, da otroci potrebujejo pomoč pri spoprijemanju s čutenji, ki jih 

težko izrazijo. Ob tem navajajo uporabo igralne aktivnosti, risanje in ustvarjanje z glino, pisne 

aktivnosti, uporabo dnevnika kot tudi lutk (Worden, 1996, Akin et al., 2000, Miller, 2000). Koliko 

so otroci dobili pomoči pri močnih čutenjih nimamo podatka, saj se dobljeni odgovori nanašajo na 

splošno pomoč v času žalovanja, ki pa so jo precej pogosto tudi dobili. Da otroci doživljajo močna 

čustva, povedo tudi odgovori o samo-poškodovanju kot tudi težave s spanjem in sanjami o umrli 

osebi; slednje je bilo prisotno pri večini otrok. Koliko in kakšno pomoč so v teh primerih dobili, ne 

vemo, saj o tem nismo spraševali. Kot so sami povedali, je mnogim pogovor z bližnjimi pomagal v 

času žalovanja, na nek način pa so jim pomagali tudi svetovalni delavci, če ne drugače, z napotitvijo 

v ustrezno ustanovo. Večina otrok je omenjala tabor, delavnice in vrstnike s podobno izkušnjo, kar 

lahko predpostavljamo, da jim je bilo v pomoč tudi pri čutenjih. Eno dekle je v odgovoru povedalo, 

da nadaljuje z dejavnostmi, s katerimi se je srečala na taboru, ker ji pomagajo. Omenila pa je tudi 

potrebo po dnevniku, katerega bi imela ves čas pri sebi, s pomočjo katerega bi si olajšala notranjo 

napetost. Kar pa je zanimivo, je izražena želja po druženju in pogovoru z otroki s podobno izkušnjo, 

kot tudi same ustvarjalne delavnice. Kljub vsemu pa imamo žal premalo podatkov, da bi lahko 

potrdili usklajenost dobljenih rezultatov s potrebami v literaturi.  

 

g) udeleženost in vključenost 

Worden (1996) piše, da se morajo otroci čutiti pomembne in vključene pred samo smrtjo in po njej. 

V tej potrebi pozornost posveča predvsem vključitvi otroka v sam pogrebni obred, za katerega naj 

bi se sam odločil in v katerega ga odrasli ne smejo siliti. K temu bi dodali zgolj to, da se je potrebno 

o pogrebu pogovarjati z otrokom in mu pojasniti, kaj se bo tam dogajalo, saj se bo le tako lahko 

odločil. Kot vidimo iz odgovorov žalujočih otrok, so večinoma bili vključeni v dogajanje v družini, 

razen enega otroka, ki je bil v vmesnem času pri babici. Vsi drugi so bili vključeni s tem, da so bili 

prisotni ob umirajočem staršu, kot tudi v dogodkih, ki so temu sledili. Vključeni so bili tudi z obiski 

v primeru bolezni, kot drži tudi, da so bili obveščeni z informacijami o stanju oz. dogajanju. 

Nekateri so bili vključeni tudi v dogodke po sami smrti, kar vključuje sporočanje novice kot tudi 

pogrebne opravke. Pri tem bi izpostavili, kar v literaturi ni moč zaslediti, da so otroci lahko 

vključeni v dogajanje tudi s tem, ko jim odrasli zaupajo informacije, ki jih potrebujejo, kot kažejo 

dobljeni rezultati. Glede prisotnosti na samem pogrebu lahko vidimo, da se je večina udeležila 

pogreba oz. spominske slovesnosti. Nekateri se dogodkov s pogreba spominjajo, nekateri o tem 

nimajo spominov. Iz pojasnil, ki so jih podali otroci, vidimo odločitev o udeležbi na pogrebu, saj 

kot so povedali, so se sami tako odločili in jih nihče v to ni silil, ampak so njihovo odločitev 

spoštovali.  Iz vsega zapisanega lahko rečemo, da se v potrebi po udeleženosti in vključenosti 

dobljeni rezultati kar skladajo z navedbami v literaturi.  
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h) nadaljevanje vsakodnevnih aktivnosti 

V literaturi (Worden, 1996) je zapisano, da morajo otroci vzdrževati svoji starosti primerne interese 

in aktivnosti. Priporoča se čimprejšnja vrnitev v šolo. Ob tem so izpostavljene tudi ovire pri tem, saj 

otrok morda ne bo želel v šolo oz. bodo pri njem prisotne neutemeljene bojazni. Če pogledamo 

rezultate dobljenih odgovorov, lahko vidimo, da otroci zelo pogosto z veseljem opravljajo svoje 

interese kot tudi zelo pogosto nadaljujejo z dejavnostmi in aktivnostmi, kjer so bili aktivni pred 

smrtjo osebe. Razlika je opazna le v tem, da v začetnem obdobju po smrti osebe temu ni bilo tako. 

Nekateri so želeli nadaljevati z dejavnostmi, s pomočjo katerih so preusmerili pozornost; veliko pa 

je bilo tudi otrok, ki so se umaknili oz. opustili svoje dejavnosti. Pri slednjih je bila prisotna želja po 

biti doma. Otroci so odkrito povedali, da niso imeli ravno želje, da bi se čim prej vrnili v šolo, 

čeprav so tudi manj pogosto želeli ostati dlje časa doma. To si lahko pojasnimo s tem, da je bilo 

nekaterim otrokom sprva težko biti doma in so želeli biti stran od doma, a ne v šoli, kjer se je treba 

učiti in opravljati šolska opravila. Kot piše O. Tekavčič-Grad (2007), gre marsikdo težko v šolo, 

medtem ko drugim to pomaga, da se zamotijo in vsaj v času pouka pozabijo na žalost. Njihovi 

odgovori v večini kažejo, da so se vsi otroci v roku enega tedna vrnili nazaj v šolo, prav tako pa 

nam njihovi odgovori povedo, da si je kar nekaj otrok želelo ostati dlje časa doma – od enega do 

dveh tednov. In res so ob vrnitvi prisotni strahovi, ki se zdijo z otrokove perspektive povsem 

utemeljeni. Kot sta navedli dve žalujoči, ju je bilo strah odziva sošolcev kot tudi samega občutka 

izgubljenosti. K vrnitvi v šolo pa je pripomogla tako želja videti prijateljice kot tudi obveznosti, ki 

se naberejo s samim izostankom od pouka. Čeprav se  rezultati kar skladajo z navedenim v 

literaturi, pa bi poudarili, da vsak otrok žaluje na svoj način in da imajo različne potrebe tudi na 

področju dejavnosti, kar so pokazali tudi dobljeni odgovori. Zdi se prav, da otroci sami zase 

ugotovijo, kaj je dobro zanje in kaj jim pomaga ter da temu tudi sledijo.  

 
 

i) vzorci v času žalovanja in spominjanje umrle osebe 

Otroci običajno način žalovanja prevzamejo od svojih žalujočih staršev. V literaturi (Worden, 1996) 

zasledimo, da naj bi starši svojim otrokom pokazali, da je prav, če se umrle osebe spominjajo, se 

pogovarjajo o spominih in spregovorijo tudi o manj prijetnih temah, ki so povezane z umrlo osebo. 

Odrasli naj bi s spodbujanjem otrok k pogovoru in spominjanju na preprost način vplivali na sam 

potek žalovanja pri svojih otrocih. Iz dobljenih rezultatov vidimo, da je bilo žalujočim otrokom v 

večini primerov dovoljeno se spominjati umrle osebe. Kot so sami povedali, se najpogosteje umrle 

osebe spominjajo zvečer oz. ko so žalostni. Spominjajo se osebe in skupnih trenutkov preden je 

oseba zbolela kot tudi osebe in doživetega v času bolezni. Umrle osebe se spominjajo na skupnih 

krajih, grobu, predvsem pa v mislih. Spomin na umrlo osebo ohranjajo s pogovori kot tudi z 

gledanjem slik in posnetkov ter preko dejavnosti, ki so ju povezovale. Zgolj en sam žalujoči otrok je 

povedal, da mu je mama povsem dobronamerno odsvetovala spominjanje, ker naj bi mu bilo tako še 

težje. Nekaterim, pa naj bo to žalujoč otrok ali odrasel, pomaga pogovor o umrlem, drugi tega ne 

prenesejo. Podobno velja tudi za gledanje slik, saj nekateri radi to počnejo, spet drugim je to 

pretežko (Müller in Schnegg, 1999). Odgovori otrok se tako skladajo z literaturo, kjer piše, da naj bi 

otroci imeli možnost spominjanja umrle osebe neprekinjeno skozi svoje življenje. Pri tem se lahko 

poslužijo različnih stvari, od slik do objektov, ki so pripadali pokojni osebi. Prav tako pa so v 

literaturi omenjeni družinski rituali ob obletnicah izgube in drugih pomembnih trenutkih kot zunanji 

način ohranjanja spomina na umrlo osebo (Worden, 1996). Zapisano lahko povežemo z obiski 

groba oz. spominskega parka, kamor večina žalujočih otrok zahaja sama oz. skupaj s svojimi 

bližnjimi. Sama pogostost pa je na nek način odvisna tako od časa, ki je minil od smrti, same 
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oddaljenosti od njihovega doma in nenazadnje potrebe žalujočega otroka po tem. Pri tem moramo 

vedeti, da gredo nekateri radi in velikokrat na pokopališče, medtem ko imajo drugi za spominjanje 

umrlega raje kak drug kraj (Müller in Schnegg, 1999).  

 

 

3.3.7. Razlike v potrebah glede na starost in spol (glej Priloga 3) 

a) razlike glede na starost  

Dobljeni rezultati povprečnih rangov posameznih skupin potreb, glede na starostno skupino, nam 

povedo, da obstajajo razlike v povprečnih rangih. Majhna razlika v povprečnih rangih je prisotna pri 

potrebah doma, kjer imajo otroci do 10 let povprečni rang 7,00, medtem ko imajo starejši od njih 

povprečni rang 8,00. Malenkost večja razlika med starostnima skupinama je prisotna na področju 

izražanja čustev, kjer imajo otroci do 10 let povprečni rang 8,71, starejši otroci pa le 6,29. Večje 

razlike v starosti pa opazimo tako na področju potreb z vrstniki kot na področju potreb pri pouku. 

Če pogledamo najprej področje potreb v odnosih z vrstniki, vidimo, da imajo otroci nad 10 let več 

potreb kot mlajši otroci, saj njihov povprečni rang na tem področju znaša 9,57, medtem ko ima pri 

otrocih do 10 let le-ta vrednost 5,43. Na področju potreb pri pouku pa so vrednost 5,79 dosegli 

otroci do 10 let, medtem ko je vrednost povprečnega ranga pri starejših 9,21. 

Statistični test razlik nam pove, da se nakazuje statistično pomembna razlika v starosti le na 

področju potreb v odnosih z vrstniki (U=10,00, Z=1,86, 2p=0,06). Če pogledamo še malce bolj 

podrobno in znotraj starostnih skupin pogledamo še razlike glede na spol, obstajajo statistično 

pomembno razlike v starosti med fanti na področju izražanja čustev (U=0,00, Z=2,24, 2p=0,03), 

kjer je povprečni rang najstnikov 2,00, medtem ko imajo mlajši fantje povprečni rang potreb v 

odnosu z vrstniki 6,00. Med dekleti pa se razlike nakazujejo na področju potreb doma (U=0,00, 

Z=1,85, 2p=0,06), kjer imajo najstnice povprečni rang 4,50, mlajša dekleta pa 1,50.  

 
 

Tabela 8: Razlike v povprečnih rangih skupin potreb glede na starost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Test razlik po skupinah potreb glede na starost 

 

potrebe 

doma 

izražanje 

čustev 

potrebe 

vrstniki 

potrebe 

pouk 

U 21,00 16,00 10,00 12,50 

Z -0,45 -1,09 -1,86 -1,54 

2p 0,65 0,28 0,06 0,12 
 

 

 starost nova N povprečni rang 

potrebe doma do 10 let 7 7,00 

nad 10 let 7 8,00 

izražanje čustev do 10 let 7 8,71 

nad 10 let 7 6,29 

potrebe vrstniki do 10 let 7 5,43 

nad 10 let 7 9,57 

potrebe pouk do 10 let 7 5,79 

nad 10 let 7 9,21 
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Na nek način je statistično pomembna razlika v starosti na področju potreb v odnosih z vrstniki 

povsem razumljiva, saj se otroci v obdobju najstništva počasi začenjajo ločevati od svojih staršev in 

družin. S tem družina pričenja izgubljati svojo moč, le-to pa pričenjajo pridobivati njihovi prijatelji. 

Obenem tudi vemo, da je obdobje adolescence zahtevno obdobje, saj se najstnik sooča z mnogimi 

spremembami, težavami in konflikti, ki se dogajajo v njem, okrog njega in katerega vir je tudi 

družina. Kot pravi M. Korošec (2007) je to obdobje samo po sebi zahtevno, če pa najstnik v tem 

obdobju izgubi bližnjo osebo, potrebuje dosti več čustvene podpore. In slednjo išče tudi med 

svojimi prijatelji. To na nek način potrdijo tudi dobljeni rezultati, saj obstajajo znotraj sklopa potreb 

v odnosih z vrstniki največje razlike v povprečnih rangih prav na področju druženja in pogovora. 

Trditev, da se žalujoči otrok v družbi vrstnikov dobro počuti, se statistično pomembno razlikuje 

med otroki starimi do 10 in nad 10 let (U=9,00, Z=2,21, 2p= 0,03). Tudi trditev, da se žalujoči otrok 

lahko pogovarja s svojimi vrstniki o smrti osebe, se v starostnih skupinah statistično pomembno 

razlikuje (U=9,50, Z=2,00, 2p=0,05), kot obstaja statistično pomembna razlika v želji se o tem 

pogovarjati z vrstniki (U=6,00, Z=2,59, 2p=0,01). Obenem Worden (1996) zapiše, da v odnosih s 

prijatelji žalujoči otroci različno reagirajo, se pa večina njih s svojimi prijatelji druži kot prej. Avtor 

(prav tam) pa drugje zapiše, da se mlajši otroci bolj povežejo s preživelim staršem, medtem ko so 

najstniki v družini bolj zaupljivi s sorojencem/-ci. Torej je za najstnike dobljen rezultat povsem 

razumljiv, saj več časa preživijo s svojimi vrstniki kot pa s starši.  
 

Dobro poznamo rek, ki je trdno zasidran v družbi, da fantje ne jokajo. S tem bi lahko pojasnili 

statistično pomembno razliko v starosti fantov na področju izražanja čustev, ki pravi, da imajo 

najstniki veliko manjšo potrebo po izražanju čustev kot njihovi mlajši vrstniki. Fantje so že od 

najzgodnejših let podvrženi pričakovanjem, če ne kar zahtevam, da so trdni, močni in nikakor ne 

čustveni in s tem ranljivi. O tem je tudi A. Vindiš (2007) zapisala, da imajo mladostniki, zlasti 

fantje občutek, da morajo delovati odraslo in nikakor ne jokati. Če pogledamo trditve, katerih 

rezultati kažejo na statistično pomembnost in jih povežemo s fanti, nam njihova situacija postane še 

nekoliko bolj jasna. Lahko se strinjamo, da za starejše fante, bolj kot za mlajše velja, da skrivajo 

svoja čustva in se delajo močne (U=10,50, Z=1,88, 2p= 0,06). Zelo podobno je zapisala J.C. Kolf 

(1999), ki meni, da je najstnike strah, da jih bodo imeli za šibke, če pokažejo svoja čustva in izrazijo 

svojo bolečino, saj okolica to lahko dojame kot znak nemoči. Nenazadnje pričakujejo od najstnika, 

da bo močan in da ne bo izražal preveč svojih čustev. To pa slednjega vodi k temu, da četudi čuti 

močna čustva, teh ne bo izrazil in jih delil z drugimi. Po njegovem mnenju se lahko najstnik na tak 

način odpove celo žalovanju. V tej luči pa lahko razumemo trditev, da so želeli pozabiti vse, kar je 

povezano s smrtjo osebe, kjer obstaja statistično pomembna razlika med starejšimi fanti in mlajšimi 

fanti (U=10,00, Z=1,99, 2p=0,05). V povezavi z izražanjem čustev pa si lahko pojasnimo tudi 

trditev o pogostosti bolezni, ki se kaže kot statistično pomembna (U=14,00, Z=1,87, 2p=0,06). 

Predvidevamo, da so mlajši fantje pogosteje prehlajeni in bolni kot starejši. To povezujemo s samim 

razvojem in psihosomatiko. Kot zapiše Worden (1996) so somatske težave način izražanja žalosti. 

Vemo, da fantje težje in redkeje izražajo svoja čustva. Mlajši dečki pa se v povezavi s samo 

starostjo težje verbalno izražajo, obenem pa niti še nimajo besednjaka za vse, kar čutijo. Tako bi 

lahko rekli, da neubesedena oz. neizražena čustva vedno najdejo pot, da se izrazijo, pa četudi skozi 

bolezenske prehlade in druge telesne nevšečnosti. Kot piše Worden (1996) so lažja obolenja pri 

žalujočih otrocih pogostejša, zlasti prve mesece, in nadaljuje, da naj bi predvsem najstniki v prvih 

mesecih po smrti izkusili kakšno nezgodo.  
 

Statistično pomembne razlike med dekleti v starosti se nahajajo v potrebah doma, saj naj bi 

najstnice imele doma več potreb kot mlajša dekleta (U=14,00, Z=1,87, 2p=0,06). Deloma bi si to 
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lahko pojasnili s tem, da odraščajoča dekleta prevzamejo določena opravila (npr. pomoč pri skrbi za 

mlajše sorojence), nemalokdaj pa se od njih celo pričakuje, da podpirajo preživelega starša 

(Korošec, 2007). Potemtakem je razumljivo, da več časa preživijo doma in posledično od tega 

okolja tudi več potrebujejo oz. si želijo. Vemo, da dekleta posvečajo večjo pozornost temu, kar se 

dogaja v njihovih čustvih in imajo v primerjavi s fanti bistveno večjo potrebo po pogovoru. Pri 

mlajših dekletih je verjetno težava sama verbalizacija občutij, medtem ko pri starejših dekletih s 

tem običajno ni težav. Iz rezultatov zgoraj pa smo videli, da je za pogovor ključno zaupanje. In če 

naj bi komu lahko zaupal tako boleče in osebne stvari, kot je smrt ljubljene osebe, so to tudi starši. 

O tem Worden (1996) ugotavlja, da mladostniki na splošno o svojih stiskah ne govorijo niti s 

prijatelji, saj jim je povsem tuje in neprijetno govoriti o svojih občutkih z vrstniki, ki nimajo te 

izkušnje. Tudi nekatera dekleta v naši raziskavi so omenila, da jih vrstniki nikoli ne bodo mogli 

razumeti, saj tega sami niso doživeli. Če torej od njih ne dobijo potrebnega, je razumljivo, da se 

obrnejo na svoj dom, kjer naj bi jih razumeli. Svojo potrebo po pogovoru lahko najbolje 

zadovoljimo ob nekom, s katerim smo povezani in ki nas razume. Tako ne preseneča, da se hčere o 

umrli osebi najlažje pogovarjajo prav z materjo. Zanimivo pri tem pa je, da je med vsemi trditvami 

v sklopu potreb doma pri dekletih, le ena trditev statistično pomembna. To je trditev, ki se nanaša 

na to, da je žalujočemu otroku dovoljeno spominjati se pokojne osebe (U=14,00, Z=1,87, 2p=0,06). 

Iz rezultatov zgoraj pa vemo, da se spominjajo umrle osebe, skupnih trenutkov in krajev preko 

pogovora in slik ter posnetkov. To razliko v starosti med dekleti ni enostavno pojasniti. Worden 

(1996) navaja, da se v obdobju okrog 10. leta razvije razumevanje smrti kot trajne in dokončne. 

Tako se odraščajoča dekleta vedno bolj zavedajo same izgube in vsega, kar je ta smrt odnesla s 

seboj. Na nek način jih ta izguba spremlja na vsakem koraku, še zlasti pa do izraza prihaja v 

pomembnih trenutkih, ko si želijo navzočnosti te osebe. Umrlo osebo pogrešajo in čutijo praznino, 

ki je nastala v njih. Prisoten je tudi strah, da bo podoba umrlega izginila, da se je ne bodo več 

spomnile, zato je razumljivo, da to ohranjajo s spominjanjem oz. gledanjem slik. Pri mlajših 

dekletih še ni razumevanja dokončnosti smrti, vendar pa sama smrt poruši njihovo temeljno 

življenjsko varnost. Morda imajo prav zaradi tega dekleta do 10. leta večjo potrebo po varnosti in 

sami bližini preživelega starša kot pa po spominjanju.    

 

b) razlike v skupinah potreb glede na spol (glej Priloga 3) 

Dobljeni rezultati povprečnih rangov med spoloma znotraj posameznih skupin potreb nam kažejo, 

da obstajajo majhne razlike med žalujočimi fanti in dekleti na treh področjih potreb. Zelo majhne 

razlike obstajajo pri potrebah doma, kjer imajo fantje povprečni rang 7,88, medtem ko le-ta pri 

dekletih znaša 7,00. Prav tako zelo majhne razlike obstajajo pri potrebah v odnosih z vrstniki, kjer 

je povprečni rang 7,25 pri fantih in 7,83 pri dekletih. Majhna razlika obstaja tudi pri potrebi po 

izražanju čustev, kjer pri fantih povprečni rang znaša 6,88, pri dekletih pa 8,33. Največja razlika je 

prisotna na področju potreb pri pouku, kjer imajo dekleta bistveno več potreb kot fantje, saj je 

njihov povprečni rang 10,25, medtem ko je slednji pri fantih zgolj 5,44. Test razlik potrdi našo 

domnevo, da je ta razlika med spoloma statistično pomembna (U=7,50, Z=2,14, 2p=0,03). 

Če pogledamo še podrobneje in iščemo razlike znotraj spola še glede starosti, vidimo, da do 10. leta 

obstaja statistično pomembna razlika med spoloma v potrebah doma (U=0,00, Z=1,95, 2p=0,05), 

kjer povprečni rang teh potreb pri fantih znaša 5,00, medtem ko je pri dekletih ta nižji in ima 

vrednost 1,50. V starostni skupini nad 10 let med spoloma obstajajo statistično pomembne razlike 

kar pri dveh skupinah potreb, ki pa imajo povsem enake vrednosti povprečnih rangov. To velja za 

skupino potreb po izražanju čustev, kjer ima povprečni rang pri fantih vrednost 2,00, pri dekletih pa 
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le-ta šteje 5,50. Prav takšne vrednosti imajo povprečni rangi tudi v potrebah pri pouku, katere 

razlike so prav tako statistično pomembne (U=0,00, Z=2,14, 2p=0,03). 
 

 

Tabela 10: Razlike v povprečnih rangih skupin potreb glede na spol 

 spol N povprečni rang 

potrebe 

doma 

moški 8 7,88 

ženski 6 7,00 

izražanje 

čustev 

moški 8 6,88 

ženski 6 8,33 

potrebe 

vrstniki 

moški 8 7,25 

ženski 6 7,83 

potrebe 

pouk 

moški 8 5,44 

ženski 6 10,25 

 

Tabela 11: Test razlik po skupinah potreb glede na spol 

 

 

 
 

 

 

 

Čeprav so naše šole bolj pisane na kožo dekletom kot fantom, si statistično pomembne razlike med 

spoloma v potrebah pri pouku (povprečni rang pri dekletih znaša 10,25 in pri fantih le 5,44) lahko 

pojasnimo s tem, da so pričakovanja do deklet mnogo večja kot do fantov, saj morajo biti prijazne, 

vzorne tako v vedenju kot v delu za šolo in nenazadnje tudi uspešne. Dekleta že tako mnogokrat 

zaradi vseh pričakovanj, tako s strani učiteljev kot tudi staršev, čutijo različne 'pritiske', ti pa 

postanejo še težje breme v situaciji, ko žalujejo za bližnjo osebo. Tako so njihove potrebe večje, saj 

potrebujejo več pomoči pri delu za šolo; mnogokrat takrat do izraza pridejo druge učne težave, ki 

prej niso bile prepoznavne oz. se jim ni posvečalo toliko pozornosti, saj za samo delo v šoli niso 

bile tako moteče. Hkrati ob tem pa vemo, kot piše tudi Worden (1996), da imajo žalujoči otroci 

težave pri pouku predvsem na račun nezbranosti, saj so njihove misli prezaposlene z mislimi na 

umrlega. Ob tem pa avtor (prav tam) dodaja, da imajo v kasnejših mesecih večje težave dekleta. 

Šola zlasti v zadnji triadi postane bolj zahtevna, s čimer lahko pojasnimo tudi razliko v starosti, saj 

potemtakem najstnice oz. učenke starejše od 10 let v njih potrebujejo več podpore in pomoči kot pa 

mlajše učenke. Vendar pa, če pogledamo bolj natančno v skupino potreb v šoli oz. pri pouku, 

vidimo, da se nakazuje statistično pomembna razlika med spoloma le v trditvi, ki se nanaša na 

počutje v razredu (U=11,00, Z=1,86, 2p=0,06). Učenke pri tej trditvi imajo povprečno vrednost 

rangov 5,50, medtem ko pri učencih le-ta znaša 2,00. Razliko v počutju v razredu, ki obstaja tako 

med spoloma kot tudi med obema starostnima skupinama, si lahko pojasnimo s tem, da so dekleta 

že po naravi bolj usmerjena v same odnose in jih slednji veliko bolj tudi potrejo kot fante in so 

zaradi njih nesrečne, še zlasti če odnosi niso takšni kot bi si želele. V ženskem svetu imajo odnosi 

bistveno večjo vrednost kot druge stvari (v primerjavi z moškimi) in na nek način so v njihovih 

življenjih vse stvari odvisne od samih odnosov. Ta senzibilnost v odnosih in za odnose pa se z 

razvojem in zorenjem še poveča. S tem lahko pojasnimo, da se v primeru nezadovoljujočih odnosov 

v razredu njihove posledice odražajo tudi v samem delu v šoli in zaradi česar njihove potrebe 

narastejo. 

 

potrebe 

doma 

izražanje 

čustev 

potrebe 

vrstniki 

potrebe 

pouk 

U 21,00 19,00 22,00 7,50 

Z -0,39 -0,65 -0,26 -2,14 

2p 0,70 0,52 0,80 0,03 
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V starostni skupini nad 10 let se razlike med spoloma kažejo v potrebi po izražanju čustev, saj naj 

bi dekleta (povprečni rang 5,50) imela več potreb na tem področju kot fantje (povprečni rang 2,00). 

O tem smo že zgoraj zapisali, da se pričakovanja v družbi glede izražanja čustev razlikujejo med 

dekleti in fanti. Obstaja prepričanje, da so dekleta nežna, čuteča, ranljiva in s tem bolj občutljiva, 

medtem ko naj bi fantje bili trdni in močni. Če to misel razvijamo naprej, dekleta veliko več in bolj 

izražajo čustva kot fantje, obenem pa je to pri dekletih veliko bolj sprejemljivo, npr. jok. Tudi A. 

Vindiš (2007) zapiše, da je joka bistveno več pri dekletih kot pri fantih, kar potrdi naše razmišljanje. 

Tudi sama dekleta imajo v primerjavi s fanti veliko večjo potrebo ne le po izražanju čustev, pač pa 

svoja čustva, dileme in težave razjasnjujejo predvsem preko in v pogovoru, medtem ko za fante bolj 

velja umik in to, da sami razrešijo svoje notranje dogajanje in stiske. Tako bi lahko razumeli 

statistično pomembno razliko v starosti med spoloma pri skrivanju čustev (U=10,50, Z=1,88, 

2p=0,06). Iz zapisanega bi domnevali, da je zadrževanja in skrivanja čustev ter tega, da se delajo 

močne, bistveno več pri fantih kot pri dekletih. Žal nam podatki kažejo drugačno plat, po kateri naj 

bi bila potreba po skrivanju čustev večja pri dekletih kot pri fantih. Edini razlog najdemo le v tem, 

da se najstnice zaradi same izgube veliko bolj kot fantje počutijo drugačne od svojih vrstnikov, 

zaradi česar skrivajo svoja čustva in z njimi ne želijo vznemirjati drugih. Obenem pa s tem, ko se 

delajo močne in zadržujejo občutja, skušajo s tem tudi prihraniti žalost in bolečino preživelemu 

staršu, saj mnogokrat mislijo, da jih bodo prizadele, če bodo izrazili svoja čustva in se o svojih 

občutkih, o umrlem pogovarjale (Tekavčič-Grad, 2009). Tako zaradi lastnega žalovanja, kot tudi 

neizgovorjene žalosti, ne dobijo ustrezne podpore, hkrati pa prav zaradi slednjega med njimi prihaja 

tudi do molka (Kolf, 1999). Ob zadrževanju čustev oz. vsega, kar globoko v sebi najstnice čutijo, je 

mnogokrat zelo težko živeti. S tem postane razumljiva njihova želja, da bi vse, in zaradi česar jim je 

povzročena notranja bolečina in paleta najrazličnejših čutenj, pozabile (U=10,00, Z=1,99, 2p=0,05); 

hkrati pa tudi dejstvo, da so v primerjavi s fanti pogosteje bolne (U=14,00, Z=1,87, 2p=0,06) - 

obedve trditvi nakazujeta na statistično pomembno razliko med spoloma v starosti nad 10 let. Da je 

blokiranje čustev škodljivo, piše tudi O. Tekavčič-Grad (2009), saj naj bi se prikrivanje in 

zadrževanje čustev ob izgubi preoblikovalo tudi v somatske težave. Tudi Worden (1996) zapiše, da 

so za pojavnost zdravstvenih težav bolj občutljiva dekleta kot fantje. Po njegovem mnenju so 

somatske težave tudi način izražanja žalosti. Lahko rečemo le, četudi dekleta žalost izražajo, pa je 

verjetno nikoli ne izrazijo v vsej svoji polnosti. 

V starostni skupini do 10 let, pa obstaja statistično pomembna razlika med spoloma v potrebah 

doma, saj naj bi dekleta imela manj potreb doma kot fantje (povprečni rang pri dekletih je 1,50, 

medtem ko ima pri fantih le-ta vrednost 5,00). Tokratno razliko je težje pojasniti in odgovoriti čemu 

pripisovati tovrstno razliko. Morda se razlog nahaja v sami čustveni izraznosti. Vemo, da imajo 

deklice večjo potrebo po pogovarjanju in drugih oblikah izražanja, medtem ko so fantje tega vajeni 

v manjši meri in je njihovo spopadanje s samo smrtjo in žalovanjem bolj prikrito, obrnjeno v njih 

same, saj fantje o svojih čustvih težje govorijo in se v stiski raje umaknejo. Predvidevamo, da 

dekleta o svojih stiskah dajo vedeti drugim in tako dobijo podporo in pomoč, medtem ko so fantje 

tega deležni v manjši meri. Čeprav ne povedo oz. ne pokažejo, da kaj potrebujejo, pa to še ne 

pomeni, da je temu res tako. Ob pregledu trditev v sklopu potreb doma, vidimo, da se nakazuje 

statistično pomembna razlika med spoloma v starosti do 10 let le v potrebi po spominjanju umrle 

osebe (U=14,00, Z=1,87, 2p=0,06), kjer naj bi fantje imeli večjo potrebo kot dekleta v tej starostni 

skupini. A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) pišeta o hrepenenju po umrli osebi, ki se izraža  z 

obujanjem spomina na umrlo preko njegovih predmetov, slik. V tem pa morda lahko prepoznamo 

razlog za takšen rezultat. Predvidevamo, da je ključnega pomena za potrebo po spominjanju umrle 

osebe, sam odnos z njo. Worden (1996) piše, da so otroci, ki so bili v času življenja s pokojno osebo 
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močno povezani in so se z njo bolje razumeli, kot morda z drugim staršem, tudi po njegovi smrti 

ostali čustveno zelo navezani na to osebo in so se je pogosteje želeli spominjati. Poleg tega pa otroci 

preživijo več časa skupaj s staršem istega spola, zaradi česar ostane tudi več spominov, skupnih 

krajev, dogodkov in interesov. Razumljivo je, da to osebo po njegovi smrti bolj pogrešajo in si 

želijo, da bi skupaj z njo počeli stvari, ki so ju povezovale. Kakorkoli to osebo že močno pogrešajo, 

pa jo vedno lahko prikličejo in na nek način obudijo le preko spominov. In če pogledamo sam 

vzorec naše raziskave, vidimo, da so v njej prevladovali fantje in da je bila velika večina vseh izgub 

povezana s smrtjo očeta.  

 

 
 

3.3.8. Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Dobljene rezultate bomo na kratko povzeli glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

a) potrebe žalujočih otrok doma  

Če povzamemo dobljene rezultate o potrebah žalujočih otrok doma, vidimo, da so visoko ocenjene 

osnovne človekove potrebe, tako biološke kot temeljne psihološke potrebe (varnost, sprejetost in 

razumevanje). Tisto, kar otroci potrebujejo doma, zlasti od staršev, je pogovor in z njim povezana 

tolažba in iskrenost v odgovorih oz. podajanju informacij. Otroci imajo izrazito tudi potrebo po tem, 

da bi njihovi skrbniki vedeli, kaj občutijo in da bi jim izkazovali svojo ljubezen. Močno zastopana 

je tudi potreba po spominjanju umrle osebe in s tem obiskovanje pokopališča. Žalujoči otroci so 

izpostavili še potrebo po nadaljevanju dejavnosti in s tem tudi potrebo po igri in zabavi. Njihove 

želje so usmerjene v odnose, v katerih si želijo, da bi se lepo imeli, se spoštovali in razumeli. 

Obenem pa je izrazita tudi želja, da njihova ljubljena oseba ne bi umrla oz. da se to ne bi zgodilo.  

 

b) potrebe v odnosu z vrstniki 

Na prvi pogled ob dobljenih rezultatih dobimo vtis, da žalujoči otroci od svojih vrstnikov ne 

potrebujejo ničesar posebnega. Vendar žalujoči otroci potrebujejo prisotnost vrstnikov, s tem pa 

tudi sprejemanje, spoštovanje in razumevanje. Tisto, kar so izpostavili žalujoči otroci v odnosu z 

vrstniki, je njihova potreba, da bi se vrstniki do njih vedli tako kot pred samo izgubo, saj njihovega 

posmehovanja, zafrkavanja in podobnega ne želijo, niti ne potrebujejo. Žalujoči imajo tudi močno 

potrebo po tem, da bi se v družbi vrstnikov dobro počutili, da bi se počutili enake oz. enakovredne 

drugim. Izpostavili so tudi potrebo po razumevanju s strani vrstnikov, od česar je odvisna tudi 

njihova občasna potreba po pogovoru o umrli osebi in poznavanju občutkov. Zelo močno pa je 

izražena njihova želja v odnosu z vrstniki, kjer si želijo predvsem razumevanja in spoštovanja.  

 

c) potrebe v šoli in pri pouku 

Žalujoči otroci v času pouka potrebujejo več odmorov, možnost umika in enakovredno obravnavo. 

Prav tako imajo potrebo, da se v razredu dobro počutijo. Na nek način bi lahko rekli, da si želijo 

funkcionirati pri pouku kot pred izgubo, saj imajo potrebo, da razumejo snov, dokončajo pričeto in 

so v učnem okolju deležni spodbud. Izrazili so tudi potrebo po podpori in pomoči, ki se nanaša v 

prvi vrsti na različne ovire pri delu za šolo, kjer so deležni pomoči pri nalogah in učenju. Pomoč in 

podporo pa potrebujejo tudi na področju žalovanja, kjer jim pomaga že sama prisotnost, predvsem 

pa pogovor. Kot že omenjeno pa je pri žalujočih otrocih močno izražena potreba po opravljanju 

interesov in nadaljevanju z dejavnostmi. Želje žalujočih otrok v šolskem okolju so vezane na sam 

odnos, v katerem si želijo predvsem učiteljevega sočutja in razumevanja.  
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d) obstoj razlik v potrebah glede na starost in spol 

Dobljeni rezultati nam povedo, da obstajajo razlike tako starostnem obdobju kot tudi spolu.  

V starosti se žalujoči otroci statistično pomembno razlikujejo v potrebah v odnosih z vrstniki, kjer 

imajo najstniki, torej otroci nad 10 let, več potreb v odnosu z vrstniki kot mlajši žalujoči otroci (do 

10 let). Obenem nam statistični test razlik pove, da imajo fantje do 10 let več potreb po izražanju 

čustev kot žalujoči fantje stari nad 10 let. Pri nežnejšem spolu pa imajo najstnice več potreb doma v 

primerjavi z mlajšimi žalujočimi dekleti (do 10 let).  

Glede na spol pa obstajajo statistično pomembne razlike v potrebah pri pouku, kjer imajo zlasti 

žalujoča dekleta več potreb kot žalujoči fantje. Test statističnih razlik pa nam pove še, da imajo v 

starosti do deset let žalujoči fantje več potreb doma kot žalujoča dekleta. V starostni skupini nad 10 

let pa imajo žalujoča dekleta v primerjavi z žalujočimi fanti več potreb na dveh področjih, in sicer 

na področju izražanja čustev in potreb pri pouku.  

 

e) obstoj razlik v ugotovljenih potrebah glede na zapise v literaturi 

Glede na dobljene rezultate na nekaterih področjih obstaja precejšnja skladnost v ugotovljenih 

potrebah s potrebami v literaturi. To velja zlasti za potrebo po ustreznih informacijah in s tem tudi 

potrebo po udeleženosti in vključenosti. Skladnost potreb je opazna tudi v sklopu, ki se nanaša na 

vzorce v času žalovanja in spominjanje, kot tudi v potrebi po nadaljevanju vsakodnevnih aktivnosti.  

Na nek način bi lahko rekli, da ne obstajajo razlike v pomoči pri močnih čutenjih, saj so žalujoči 

otroci dobili pomoč. Ne vemo sicer, koliko jim je slednje pomagalo, a dejstvo je, da so bili deležni 

podpore in pomoči predvsem preko pogovorov, v manjši meri pa preko izraznih sredstev, z 

ustvarjanjem. 

Na drugih področjih potreb imamo premalo informacij, da bi lahko zaključili, koliko se ugotovljene 

potrebe skladajo z navedenimi. Dodatno oviro pri tem predstavlja tudi ne povsem definirano okolje 

za katerega veljajo navedene potrebe v literaturi. Tako ne moremo reči, da obstajajo razlike v 

potrebi po pozornem poslušanju, saj žalujoči otroci imajo potrebo po pogovoru, vendar se v njej 

kaže individualnost te potrebe pri žalujočih otrocih. Za sam pogovor sta potrebna tako zaupanje kot 

razumevanje, in ni vseeno kdo je sogovornik v tovrstnih pogovorih. O tem, koliko so sogovorniki 

žalujoče otroke tudi pozorno poslušali, nimamo podatka. Prav tako nimamo podatka za področje, ki 

se nanaša na potrebo po potrditvi čutenj. Iz dobljenih rezultatov vidimo, da so otroci občutili 

različna čustva. Žal pa ne vemo, koliko so jih prav zares izražali in če so bila s strani drugih tudi 

spoštovana in priznana. Tudi za potrebo po slišanosti v strahovih ne moremo ugotavljati skladnosti 

med dobljenimi rezultati in literaturo, saj so otroci navedli strahove, vendar pa je sama slišanost le-

teh odvisna od samega okolja, na katerega je vezano tudi samo skrivanje strahov. Nenazadnje 

imamo premalo podatkov tudi za potrebo, ki se nanaša na to, da so bili pomirjeni, da niso krivi za 

smrt. Čeprav je občutek krivde med sodelujočimi žalujočimi otroki res redko prisoten, pa nimamo 

podatka o tem, koliko so bili v tem prav zares tudi pomirjeni.  
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4. SKLEP 

Dandanes živimo v družbi, kjer je smrt, in vse z njo povezano, tabu. S tem pa je na rob potisnjeno 

tudi samo žalovanje. Čeprav je včasih veljalo, da umirajo predvsem stari ljudje, danes to ne drži 

več. Kot piše Van Praagh (2001) je vsem ljudem na svetu skupna izkušnja izgube in da je izgubiti 

nekoga, ki smo ga imeli radi oz. nam je veliko pomenil, vedno boleče. Izguba, ki jo povzroči smrt, 

lahko prizadene vsakogar, ne glede na spol, starost, izobrazbo, družbeni status … Izjema niso niti 

otroci, za katere je tovrstno doživetje izredno težko, saj jih spremlja tekom celega njihovega 

življenja. 

Da je žalovanje otrok povsem prezrta tema, smo spoznali tudi sami, saj obstaja res malo raziskav z 

omenjenega področja v tujini, kaj šele v našem prostoru. Zgolj predvidevamo lahko o morebitnih 

razlogih za to; zagotovo pa k temu prispeva tudi eden od dejavnikov, t.j. strah odraslih – pred 

neizmerno žalostjo otroka in lastno ranljivostjo ob tem. Iz naših pogovorov z žalujočimi otroki, 

lahko spoznamo, da so slednji v tem obdobju veliko bolj dovzetni in občutljivi na zunanje dražljaje 

s strani okolja, zato je razumljivo, da jih skušajo starši in otrokovi varuhi zaščititi in s tem 

obvarovati pred dodatnimi ranami. Žal pa se žalujoči otroci temu ne morejo povsem ubraniti, saj so 

predvsem s strani sošolcev še vedno deležni izzivanja, norčevanja in nerazumevanja; mnogo 

tovrstnih izkustev so podelili tudi v pogovoru (npr. »Me je en sošolec vprašal, koga bi ati rešil:m 

ene ali ribo, in mi je rekel, da ribo.« ali »so me hecali, kako velik je bil (pri tem kazali z rokami 

toliko, toliko). V 3. razredu je šla mami do ravnatelja zaradi tega.«). Čeprav je to nedopustno, pa je 

na nek način razumljivo, saj se tudi strokovni delavci v šolah pogosto ne čutijo dovolj kompetentne 

na tem področju.  

Kljub temu, da je žalovanje povsem družinska tema, slednje ne poteka izolirano za družinskimi 

zidovi, pač pa je prisotno v vseh sistemih, kjer se otrok nahaja, tudi v šoli. Vemo, da žalosti 

nikomur ne moremo odvzeti ali zmanjšati, najsi si otrokom še tako želimo veselja in brezskrbnosti. 

Vendar pa vsi lahko, med drugim tudi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih sistemih, 

pomembno prispevamo k žalovanju otroka že s tem, da le-tega sprejemamo in spoštujemo, ga 

razumemo in smo mu na razpolago, če nas potrebuje (npr. » /…/ da bi me bolj razumeli«, » /…/ bolj 

sočutna do mene, da bi me razumela, imela rada«, » /…/ da ne bi samo nekaterih otrok imela 

rada«). Prav to pa se zdi, da je rdeča nit v vseh odgovorih o potrebah žalujočih otrok. A ko 

pogledamo, kako spoznano uporabljamo v vsakdanjem življenju, spoznamo, da je to izredno 

zahtevna drža, pod katero prepogosto klonimo.  

Ob branju rezultatov moramo vedeti, da je bila raziskava izvedena na res majhnem vzorcu žalujočih 

osnovnošolskih otrok, in da so bili njihovi odgovori subjektivni in odraz njihovega stanja kot tudi 

razumevanja trditev in prisotnosti starša v prostoru, zato dobljene rezultate težko posplošujemo. Za 

bolj relevantne podatke bi bilo potrebno opraviti raziskavo, v kateri bi sodelovalo večje število 

žalujočih otrok, četudi je do njih zelo težko priti. Glede na opravljeno empirično raziskavo kritično 

ocenjujemo, da bi bilo potrebno v prihodnje vprašalnik skrajšati in določene trditve zapisati v 

otrokom bolj razumljivem jeziku. Hitro se lahko zgodi, da s pojasnjevanjem obenem nehote tudi 

ponujamo odgovor. Prav tako bi bilo potrebno združiti ali odstraniti vsebinsko zelo podobne trditve. 

Za bolj jasno in celostno sliko o otrokovih potrebah, pa bi bilo potrebno vzporedno anketirati 

predvsem starše o potrebah žalujočih otrok, pa tudi učitelje. 

Čeprav imajo žalujoči otroci daleč največ potreb v domačem okolju, ne smemo spregledati 

pomembnosti vloge, ki jo ima šola in z njo strokovni delavci, saj otroci preživijo v njej skoraj 

tretjino svojega dneva. Tudi zato bi bilo potrebno strokovne delavce v šoli podkrepiti, da bi bili na 

področju žalovanja otrok bolj kompetentni, bodisi za pomoč in podporo žalujočemu otroku bodisi 
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njegovi družini, da bo zmogla zadovoljiti potrebe žalujočega otroka. Nenazadnje pa je potrebno te 

vsebine na nek način vključiti tudi v same študijske vsebine, ker se vsak učitelj na svoji poklicni 

poti prej ali slej sreča z žalujočim otrokom, saj je vsako šolsko leto na vsaki šoli vsaj en žalujoč 

otrok. Kot kažejo odgovori žalujočih otrok o potrebah pri pouku, si predvsem želijo, da bi bili 

njihovi učitelji sočutni in da bi jih razumeli. Tako se nam potrjuje dejstvo, da ni zadosti le znanje, 

kako poučevati in posredovati informacije, ampak morajo biti učitelji najprej ljudje, saj učitelji 

učencev ne le izobražujejo, ampak tudi vzgajajo. Najmočnejše vzgojno sredstvo pa sta odnos in 

lastni vzor, zato je potrebno več pozornosti v študijskem procesu nameniti tudi samemu razvoju 

osebnosti učitelja in tistih lastnosti, s pomočjo katerih bodo zmogli z učenci graditi zaupljiv odnos 

in bodo občutljivi in bolj dovzetni za različne stiske in tegobe tako otrok kot mladostnikov. Prav 

žalostno je slišati izjavo otroka nad katero bi se morali zamisliti: »Ne mislim jim sploh govoriti. Jim 

ne zaupam.« 

Upamo, da bo naloga vsaj malo prispevala k boljšemu razumevanju samega žalovanja otrok in 

njihovih potreb. Predvsem želimo z nalogo ozaveščati o tem, da otroci niso nobena izjema v 

doživljanju smrti ljubljene osebe in žalovanju. Prav tako želimo poudariti pomembnost procesa 

žalovanja in vabiti slehernega bralca k pogumu; pogumu in trudu, da bomo zmogli slišati in 

razumeti žalujočega otroka ter ga tudi spoštovati. Na nek način nam to delo potrjuje, da se nam 

omenjeno v življenju prevečkrat zdi povsem samoumevno. Pa ni tako, saj nam žalujoči otroci jasno 

sporočajo, kako hude stiske jih pestijo v času, ko si celijo rane ob smrti ljubljene osebe in kako zelo 

je dobrodošla pomoč vseh, ki jih spremljajo in so prisotni ob njih v tem težkem obdobju.  
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6. PRILOGE 

PRILOGA 1: Sheme hierarhij pojmov 

Zaradi varovanja identitete otrok, nismo priložili celotne kvalitativne obdelave z oblikovanjem pojmov in 

kategorij. Prilagamo zgolj oblikovane hierarhije pojmov po potrebah. 

 

POTREBE DOMA 

Potrebe, želje v času žalovanja  

 biološke potrebe (N2) 

 psihološke potrebe 

 nadaljevanje rutin, dejavnosti (L2, N3) 

 ljubezen (I1) 

o izkazovanje ljubezni 

 bližina (G2) 

- fizična bližina (G1, I3) 

 objem (K1, B2) 

- čustvena bližina  

 prisotnost (I2, E1, D1, B5, N1, A1) 

 družba (B1) 

 ubeseditev (B4) 

 pogovor (H4, K2, A2) 

o tolažba (H3, B3) 

o razumevanje (H1) 

 opora (H2) 

 mir (L1) 

 

Počutje doma 

 občutek ne-varnosti 

 strah (C1) 

o prazno stanovanje (K1) 

o občutek zasledovanja (C2) 

 občutek sprejetosti 

 skupna igra (I1) 

 odnos med sorojenci 

o zapostavljenost (H1) 

 razumevanje (K2, K3, E1, D1) 

 me razumejo 

o odnos 

 starš 

- ljubezen (I2) 

- pogovor (A1) 

- upoštevajo želje (C4) 

 bolj razumeli 

o razpoloženje (M2) 

o osebnost (L1) 

 umik (M3) 

o učenje 

 razumevanje napak (M1) 

 miselne naloge (M4) 

 padec ocen (M5) 

o družina (A1) 

 sorojenci 

- pravila igre (C3) 

 

Spominjanje umrle/-ega 

 dovoljeno 

 čas 

o zvečer (G1, A3) 
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 pred spanjem (M1) 

o bil žalosten (I1) 

 kraj 

o spominski park (N1) 

o skupni kraji  

 gozd (M2) 

o misli (K1) 

 miselne podobe (G2) 

 sanje (K3) 

 način 

o pogovor (K2, E1, D5) 

o obeleženi trenutki 

 slike (L1, D1, N2, A2) 

 posnetki (H1) 

o skupni trenutki (D2) 

 igra (C1) 

- skrivanje (B1) 

- žoga (B2) 

 dejavnosti 

- šport (N4) 

- knjige (A1) 

- kitke (D3) 

- crkljanje (D4) 

 nenadoma (K4) 

- trenutki (N3) 

 odvračanje (F1) 

 mi bo težje (K4) 

 

Obisk groba 

       obiščem 

 sama (H1, K1) 

o težko ob mami (K2) 

 nikoli sam (I2) 

o starša (I3, B3) 

 mama (J3, L1, M2, F1, E1, D1, C2) 

 oče (G1) 

o sorojenec 

 sestra (J2) 

 brat (L2, M3, C3) 

o stari starši (J4, I4) 

 babica (D4) 

o sorodniki (G2) 

 pogostost 

 pogosto (B1, D2) 

 poredko (E2) 

o mesečno (C1, A4) 

 razlogi za ne/obisk 

 priložnost (D3) 

 razdalja (J1, E3) 

o drug kraj (I1) 

 skrb za grob (M1) 

o svečke (B2) 

- ne potrebujem (E4) 

o se mi ne da (N1) 

o razpoloženje (C4) 

  ni groba (A1) 

- spominski park (A2) 

 

Spomini in misli o smrti in umrlem 

 spomin (D3) 

 pred smrtjo ( E1, N1) 

 skupni trenutki (F1, I1) Nadaljevanje na naslednji strani 
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 pred boleznijo (E2) 

- lepi trenutki (G1, H1) 

 branje  

 stiskanje (I3) 

 kolesarjenje (F2) 

 igra (B2, C1) 

 pica (F3) 

- težki trenutki (G2) 

 bolnišnica (I4) 

 obiski (E3) 

 smrt 

 da 

 čas smrti (I5) 

- praznovanje (L1) 

 razlog (H2) 

- srce (L2) 

 ne 

 ni informacij (A2) 

 umrla oseba 

 pred spanjem (A1) 

 dogodki (M4) 

 grob (M7) 

 prazniki (M6) 

- rojstni dan (M5) 

 podobni dogodki (D2) 

- osmrtnice (M8) 

 delo (K2) 

 slika (B1) 

- pogrešanje (M2) 

- bolečina žalosti (D1) 

 podoba umrlega (D5) 

 umrl/-a doma (G4) 

 ni spominov (N2) 

o iskanje (N3) 

 čakanje (A5) 

 upanje (N4, A3) 

 razmišljanje 

 sklepanje (N5) 

 spomini o novici o smrti 

 povedal 

o starš 

 oče (I6, G3) 

 mama (M1, M3, F5, E4, B3, C2, A4) 

o sorodniki 

 sestra (H3) 

 kdaj 

o naslednji dan 

 zjutraj (D4) 

o prišla domov (E5) 

o prišel iz šole (F4) 

 kako 

o osebno 

 telefon (H4) 

o posredno  (L3) 

o  našla sem ga (K1) 

 

Pogreb 

 prisotnost 

 ob  družini (H1) 

 spomini 

o množica (E1) 

o dogajanje Nadaljevanje na naslednji strani 
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 krsta H2) 

 roža (K1) 

 sožalje (L2) 

 žalost (L1, E2) 

- jok (H3) 

 narava (K2) 

 amnezija (D1) 

o odrivanje misli (M1) 

 bolečina (M2) 

 ne-prisotnost (I1, B1, C1) 

 sam/-a odločil/-a (G1, B2, C2) 

o dolgčas (C3) 

o slika (I2, F1) 

 brez pogreba (N1, A1)  

o spominska slovesnost (N2) 

 

Udeleženost v dogajanju v družini 

 vključenost 

 prisotnost (L2, D1, D2) 

o opazovanje (B1) 

o pogovor (K1) 

o pomoč doma (G2) 

 pomoč pri negi 

- praskanje (D3) 

 obiski  (I1, G1, E2) 

 obveščenost (L2) 

o informacije 

 dogajanje (F1) 

 stanje (E1) 

 iskanje (A1) 

- potek akcije (N1) 

 dogodki po smrti 

o sporočanje novice (K2) 

o pogrebni opravki (E3) 

 ne-vključenost (C1) 

 pri babici (B2) 

 

Vsakodnevne dejavnosti 

 nadaljevanje  dejavnosti (C1) 

 preusmeritev pozornosti (G1) 

 skupna dejavnost (H2, M1) 

 ne-nadaljevati 

 umik (L1) in opustitev (H1) 

o  kraji (F1) 

o treningi (N1) 

 biti doma (K2, B1, G2) 

o socialna izolacija (K1) 

o mir (A1) 

 samota (E1) 

- čas zase (E2) 

 vrnitev v vrtec, šolo 

 takoj (I1, B2) 

o počitnice (N2, A2) 

 en dan (G4) 

 tri dni (E3M C3) 

 en teden (M2, K3, E4, D1) 

 želja 

 dlje doma (M3) 

o en do dva tedna  

 10 dni (B3) 

 dva tedna (L2) 

o ni želje za vrnitev (K4) 
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 strah odziva (G4) 

 občutek izgubljenosti (H3) 

 manj časa (M4) 

o videti prijateljice (K5) 

o obveznosti za nazaj (C2) 

 

Zabava, igra 

 ni prepovedi 

 nihče prepovedal (C1) 

o želja pokojnega (D1) 

 preusmeritev pozornosti (C2) 

o sošolci (G1) 

 ni želje (I1) 

 čustva in občutki  

o neprijetno (E1) 

o žalost (I2) 

 prvi mesec (K1) 

 obletnice (K2) 

 si ne dovolim (F1) 

 

Iskrenost 

 da 

 ne 

 laž (C1) 

o stiska (C2) 

 

Potreba po informacijah 

 smrt 

 okoliščine 

o kaj (H1, L2, B1, M3) 

o kje (F1, G3, M4, N2, M8) 

o kako (K1, K3, F4, C3, M7) 

o vzrok (K2, F2, B2, C1, B5, C5, B6) 

o kdaj (C4) 

 potek  

o bolezni 

 kje je rak (E3) 

- razumeti (G4) 

 izvidi (D7) 

- ozdravljenje (E4, D6) 

o novice iskanja (A1, A2) 

 upanje (A4) 

 pogovor 

- starša (G2, B4, B7) 

o     mama (M1, L2, D2, B3, M2, F3, E2, D4, M5, L3, F5, D8, A3) 

o     oče (I1, G7) 

- sorojenec (M6) 

-     brat (L4) 

-     Sestra (H2) 

- stari starši  

o babica (D5, D9) 

- drugi 

f) teta (G6) 

g) psihologinja (H3) 

 živeti naprej (D3, H4) 

h) Hospic (K4) 

 ni želje (N1) 

 vedel/-a (G1, E1, E5) 

o dovolj (D1, C2) 

 neprijetno govoriti (C6) 

o sprijaznjenje (N3) 

 preprečitev žalosti (A5) 
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Odgovori 

 zadovoljen z odgovori 

 znali odgovoriti (F2) 

o možno odgovoriti (D1) 

 neprijetno staršu (E2) 

 od koga 

 starša (G1, B1) 

o mama (M1, L1, K1, F1, E1, D2, C1, N1, A1) 

o oče (I1) 

 sorodniki (N3) 

o stari starši (L2, N2) 

 babica (K2) 

o teta (K4) 

o stric (K3) 

 družinski prijatelji (N4) 

 
Pogovor s staršem  

 nočem tega (C2) 

 razlogi 

o otrok 

 čustva, občutki 

- izražanje 

 bilo hudo 

 težko verjel (M2) 

 žalost (G1, F1) 

 solze (I1, D1) 

- prikrivanje žalosti (G2) 

 obujanje žalosti (K1) 

 dodatno breme (K2) 

 predpostavka nerazumevanja (H2) 

o starš 

 bolečina (B1, D2) 

o oba (L1) 

 prve dni/sprva (M1, E2) 

 pogovor (C1) 

 slika (K3) 

 žival (K4) 

 s prijateljico (H1) 

 s staršem 

o lahko (N1, E1) 

o mama (A1) 

 potreben čas (D3) 

 

Občutja 

 vedela (K1) 

 občutki, čustva (A3) 

o pogrešanje (I1, B2) 

o žalost 

 jok (L1, I3, M2, D3) 

 mi je težko (G1) 

 mi je hudo (M1, B4) 

o jeza (F3) 

o slabe volje (F4) 

o  slabo počutim (F2) 

 bolečina (C1) 

 potrebe 

o objem  (D2) 

 ne želim (K2, N2) 

 ne skrivam (D1) 

- vidijo (H1, N1) 

 poznavanje (A1) 

-  me bere (K3, E1) 
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- vprašanje-odgovor (H2, A2) 

 ne pogovarjati (B3) 

 prikrivanje 

 v šoli (I2) 

 doma 

o pred kom 

 sorojenec 

-   umik v sobo (A5) 

 posmehovanje (A6) 

o katera čustva 

 žalost in jeza (G2) 

 občutek zapostavljenosti (H4) 

 razočaranje (K4) 

 izražanje (I4) 

 

Spremenil bi, želel bi ... 

 pokojni 

 da se to ne bi zgodilo 

o ne  umrl (I1, M1, L1, F1, C1, L3) 

 da bi bil živ (I2, F2, B2) 

- živel naprej (D2, M5) 

- podaljšala življenje (G1) 

- vrnil življenje (E1) 

 preprečitev (K2) 

o ne bolan (D1) 

o ne bi šel tja (N1) 

 vrnitev (A1, A2) 

 vrnitev pokojnih (B1, D3) 

o skupaj (D4) 

 odnos 

 z umrlim 

o pogovor (J1, G2, K7) 

o biti skupaj (K3) 

 bližina (K6) 

o ne razočarala (K5) 

o večkrat obiskal (E2) 

 v družini 

o lepo skupaj (K4) 

 sorojenec 

- lepo vedenje (A3) 

o želje 

 sreča  (M3) 

 zdravje (M4) 

 denar (L2, M7) 

- hiša (M2, M6) 

 drugi odnosi 

o razumevanje (C3) 

o spoštovanje (G3) 

 ne izpostavljati (G4) 

 ne pomilovati (G5) 

o šola 

 učiteljica (C2) 

- tabor (J2) 

 

POTREBE PRI IZRAŽANJU ČUSTEV 

Prijaznost 

 razlogi 

 pričakujejo od mene (I1, F1, B1, A1) 

o   ne užaliti (H1) 

o   ustrežljivost (C1) 

 počutje (K1) 
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 pozornost (M1) 

 sprejetost (D1) 

 vzajemnost (E1) 

o    prijazni do mene (L1) 

o    pomoč (N1) 

 

Solze  

 se ne jokam (N1) 

 ne skrivam  

 jok (B1) 

o ne morem zadržati (K2) 

 grob (C1) 

 doma (I1) 

 mama (F1) 

o ko sem sama (G3) 

 zvečer (M1) 

 prikrivanje (D2, G1) 

 umik (H1) 

 pred vsemi (K1) 

o domači (G2) 

 doma (A1) 

 sorodniki (F2) 

o v šoli (F3, D1, M2) 

 sošolci (A2) 

- neprijetno (M3) 

o znanci (J1) 

 

Čustva 

a) izražanje 

 težko govoriti (I1, M1, F1, E1, B1, A1) 

 po dogodku (L1) 

 doma (C2) 

o sedaj lažje (E2, N1) 

 težko pokazati (H1, K1, D1) 

 rada govorila (K2, D2) 

o učiteljica ustavila (D3) 

 oboje težko (G1, C1) 

 bolečina (G2) 

 čustva 

 vsa (N3, A4) 

o žalost (I2, G3, K5, F4, D5) 

 ni smeha (C4) 

 jok (H2, M3, L2, E3, B2) 

o razočaranje (K6) 

o jeza (I3, G4) 

 nesprejemljivost (B3) 

 udarjanje (I4, I5, G5) 

 umik (M4, F5) 

 ustvarjanje (M5) 

 aktivnosti zunaj (B4) 

 osebe 

o družina (M6, K8, N2) 

 mama (K4, F3, D4, C3, A2, F2) 

 sorojenec (M8) 

o sorodniki (M7, A3) 

o prijatelji (M2, K7, K3) 

b) skrivanje čustev 

 ne skrivam (K1) 

 doma (F1, D2) 

 skrivam (D1)  

 okolje 

o doma (B1) 
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 sorojenec (A1) 

o v šoli (B2, A2) 

 sošolci (I1, M1) 

o drugje (D3) 

 ne-domači (I2) 

 pričakovanja 

o biti močan (G3) 

o biti vesel (G1) 

 žalost (D5, A3) 

- prepoved jokati (G2) 

 jeza (D4, A4) 

 

Jeza 

 pojavnost 

 ne jezim (L1) 

 redko (I1, D1) 

 situacije  

 pokojni (F1) 

o bolezen (D4) 

 odnosi 

o krivica (H1) 

 jeza na boga (I4) 

 neupoštevanje (C1) 

o nestrinjanje (G1) 

o nerazumevanje (C2, M1) 

 izzivanje (A1) 

 teženje (N1) 

o vztrajanje (G2) 

o učenje (E1) 

 izražanje 

 močna čustva (G3) 

o prve mesece (I3) 

 verbalno izražanje (K1) 

o besedno utrujanje (D3) 

 glasno govorjenje (E2) 

 rotenje po prenehanju (D2) 

 udarjanje (C3) 

o nerodnost (C4) 

o izguba nadzora (N2) 

 žogica (A2) 

 oče ustavi (I2) 

 

 

Občutek krivde 

 ne 

 nič vpletena (C1) 

 da 

 nerazumevanje (I1) 

o kriva za dogodek (K3) 

 biti doma (K2) 

- preprečitev (K1) 

- varovanje (B1) 

 kaj bi še lahko naredil 

o predmeti pokojnega (M2) 

o odnos 

 pogovor (G1, G2) 

- več obiskov (E1) 

 igra  (M1) 

 izpolnjevanje prošnje (D1) 
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Strah 

 za bližnje (G2) 

 zgodilo podobno (H3) 

o sorodniki (I3) 

o starš (I2, B1, C2, I3, L1, D4) 

 odhod v rejništvo (L2) 

 teme (I2, D3, C1, A2) 

 spanja (D2) 

 biti sam (D1, A3) 

 varnost (I4) 

 kdo ukradel (A1) 

 življenja (K1) 

 prihodnosti (A4, N1, G1)  

o pomembni dogodki (K2) 

o pomanjkanje ljubezni (G3) 

o učenje (K3) 

o varstvo (A5) 

o odnosi 

 nerazumljenost (H2) 

 nesprejetost (H1) 

- posmehovanje (I3) 

 

Skrivanje strahov  

 skrivanje 

 osebe 

o družina (K2) 

 starš (B1) 

 sorojenec (A1)  

o razred (A2) 

 sošolci (I1, D1) 

 prijatelji (K1) 

 strahovi 

o tema (E1) 

o odziv (G1) 

o kaj zgodilo (B2) 

 poznavanje strahov 

 mama (D2) 

 prijateljice (C1) 

 

Žalost  

 sprva 

 jok (C1) 

 sedaj 

 manj (I1, L1, F1, E1, D1, B1, C3, N1, A1) 

 enako (K1) 

 na grobu (C2) 

 

Brezvoljnost 

 na začetku (N1) 

 prvi teden (D1) 

 do ničesar (H1, K1) 

o doma (I1) 

 igra (A1, I2)  

o druženje 

 asocialnost (H2) 

- iti ven (M1, N2) 

 pogovor (F2) 

- pojasnjevanje (N3) 

o šola (E1, F3) 

o aktivnosti  (F1) 
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Sram 

 občutek drugačnosti (H1) 

 šola (B1) 

 odziv (G1) 

 delo (A1) 

 

Olajšanje  

 trenutek smrti (F2) 

 ni trpljenja (F1) 

o tisti hip (D1) 

 konec trpljenja (D2) 

 

Želja 

 pozabiti 

 žalostni trenutki (C2) 

o oseba umrla (I1, B1, A1) 

o način smrti (L1) 

 ohraniti spomine (D2)  

 lepi trenutki (D1, C1) 

 

Psihosomatski znaki 

 slabo počutje (G2) 

 glavoboli (L1) 

 stiskanje v prsih (K1)  

 prehladi (G1) 

 

Spanje  

 težko zaspal (A1, M1, I1, N2) 

 želela sanjati (K1) 

 sanje o pokojnem (A3, D1, H1, M1) 

 prijetne (N1) 

 neprijetne (B1) 

o žalostne sanje (F1) 

 bolečina spominov (A2) 

 umrl še drug starš (G1) 

 nočne more (C1) 

 

Spoštovanje občutkov 

 vsi (I1) 

 družina (A1, L1) 

o starš (B1) 

 mama (F1) 

 sorodniki (F2) 

 sošolci (M3, D2) 

 vse občutke (B2) 

 žalost, jeza (M2) 

 sprejemanje (H1) 

 razumevanje (M1) 

o ne norčuje (D1) 

o zanimanje (C1) 

 

Samo-poškodovanje 

 namerno 

 rezanje (H1, K1) 

 nenamerno 

 nerodnost (C1) 
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POTREBE V ODNOSU Z VRSTNIKI 

Potrebe, želje v odnosu z vrstniki 

 odnos sošolcev 

 prisotnost 

o prišli na pogreb (M2, L1) 

o bližina (K2) 

 spoštovanje (F2) 

o spoštovanje dela (A2) 

 razumevanje (C2, M1) 

o medsebojno razumevanje (F1) 

 vedenje 

- nespremenjeno vedenje (J2) 

 vedli kot prej (G2) 

 pokroviteljstvo (G3) 

- želje 

 bolj prijazni (A1, C1, F3) 

 ne posmehovati (I2) 

 ne zafrkavati (B2) 

 ne norčevati (I3) 

 ne pomilovati (G1) 

 sprejetost (H1)  

o druženje (H2) 

 veselje (H3) 

 pogovor (H4, K1, N1) 

- ne pogovarjati o tem (B1, D1, J1) 

- ne izvedeli (I1) 

 
Spremenil, želel/-a bi si 

 razumevanje (J1) 

 ne spraševali (M1) 

 drugače vedli (G1) 

o ne zlobni (F1) 

 ne hecali (D1) 

 ne zafrkavali (B1) 

o ne grdo govorili (D2) 

 spoštovanje 

 spoštovali delo (A1) 

 upoštevali (C1) 

 

Pomoč sošolcev 

 prisotnost 

 ob meni (K1) 

o pogovor (H2) 

o spremstvo sošolke (H1) 

 delo za šolo 

 pomoč 

o naloge (A1) 

o skupno učenje (G1) 

 izposoja 

o šolskih potrebščin (L1) 

o zvezkov (E1, M1) 

 prepis snovi (A2, D1, K2) 

 
Poznavanje občutkov 

 niso vedeli (I1) 

 nisem povedal, govoril (B1, C1) 

 niso tega doživeli (K1) 

 vedeli (N1) 

 učiteljica povedala (F1) 

 izražanje čustev (M1) 

o povedal (M2, D1) Nadaljevanje na naslednji strani 
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 vprašali (A1) 

o pokažem (G1) 

 videli (E1) 

 
Sošolci 

 razumevanje (G1) 

 pogovor (N1) 

o povedal (A1) 

o vprašali (A2) 

o upoštevanje želja (D1) 

 tolažba (B1, D2) 

 nerazumevanje (G3) 

 niso doživeli (G2, K1) 

 brez sočutja (F1) 

 
Počutje med vrstniki, sošolci 

 počutil enakega 

 nenasilni (I2) 

o ne norčevali (I1) 

 počutil drugačnega (A1) 

 izguba 

o počutila pomanjkljivo (K1) 

 odnos sošolcev 

o čudni pogledi (G1) 

o verbalni napad (D3) 

 zafrkavanje (B1, D1, D2, D4) 

 norčevanje (B3, F2) 

o ukrep 

 učiteljica ustavila (D7) 

- pogovor v razredu (B2) 

 ravnatelj (B4) 

 dobro 

 pomoč (M1) 

o tolažba (D6) 

 prijateljice (D5) 

o druženje (C1) 

 slabo 

 razlog 

o žalujoči 

 razpoloženje (I2) 

 počutje (K2) 

o sošolci 

 neprijazni (F1) 

 
Umik iz odnosov 

 žalujoči (M1) 

 ni občutka varnosti (I2) 

o strah (I1)  

o izogibanje (F1) 

 razpoloženje (A1) 

o samota (G1) 

 mir (G2) 

o bilo hudo (H1) 

 sošolci (G3) 

 igra (F2) 

 vedenje 

o pokroviteljstvo (G4) 

o ignoriranje (D1) 

 
Pogovor z vrstniki, sošolci 

 se pogovarjam  
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 prijatelji/-ce (E1, G2, K1) 

o pogovor nanese (L1, M1) 

o če vprašajo (C1) 

 težje s sošolci (M2) 

 želja po pogovoru (N2) 

 že lažje (M4) 

o začnem pogovor (K2) 

 mi pomaga (G4) 

 se ne pogovarjam (F1) 

 mi je/bilo težko (G1, M3) 

o nisem zmogla (H1) 

 ni zaupanja (F4, N1) 

- izogibanje posmehu (I1) 

 strah ( M5) 

 žalost (C2, E3) 

 nezanimanje (F2) 

 ne vprašajo (D1, E2) 

 ni želje po pogovoru (G3) 

 na začetku (D2) 

 nočem se (A1, A2) 

o neprijetno (E4, F3, L2) 

 ne spraševati (M6) 

 

 

POTREBE V ŠOLI, PRI POUKU 

Želje, potrebe za lažje delo  

 pouk 

 odmori (J1, A1) 

o rekreativni odmor (F2) 

 umik (K2, F1, E1, D1) 

o prisotnost prijateljice (K4) 

o jok (D2) 

o dnevnik (K1) 

 enakovredna obravnava (F3) 

o razumevanje (F4, M2) 

o podpora (M1) 

 pomoč 

 naloge (G1) 

o pojasnilo (C1) 

o ponovitev navodil (C2) 

 učenje (G2) 

o dodatna razlaga (C3) 

 pogovor (H2) 

o pomiritev (K3) 

o ne spraševali (A2) 

 več časa (H1) 

 tišina (E3, N1) 

 mir (E2) 

 
Vrnitev v šolo 

 takoj (J1) 

 razlog 

o poletne počitnice (H1) 

o snov (M1) 

 ne takoj (C1, N1) 

 razlog 

o žalost (K1) 

o razmere v šoli (F1) 

 čas 

o vsaj en dan (A1) 

o teden dni (E1) 
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o 10 dni (B1) 

o 14 dni (E2) 

 
Počutje v razredu 

 dobro počutil(I1) 

 se razumemo (C1) 

o primeren odziv (M1) 

 sprejetost (K1) 

 uspešnost (L1) 

 slabo počutil (F1) 

 občutek neenakovrednosti (G1) 

 občutek tujosti (D1) 

 odziv 

o spraševanje (B1, A1) 

o zafrkavanje (B2) 

 
Sledenje pouku 

 ni koncentracije (D1) 

 zgubim v razlagi (B3) 

o nekaj mesecev (H2) 

 spomini (K3) 

 predmeti 

 vsi predmeti (H1) 

o jeziki 

 slovenščina (B1, F1, G2) 

 angleščina (A1) 

o naravoslovje (F2, G3) 

 matematika (G1) 

 kemija (K1) 

 biologija (K2) 

 spoznavanje okolja (B2) 

o likovna umetnost (A2) 

 
Razumevanje snovi 

 nerazumevanje 

 predmet 

o naravoslovje (N1, M1) 

o angleščina (L1) 

o matematika (D1) 

o družba (D2) 

 strategija 

o pomoč 

 sošolke (G1) 

 učiteljica (G2) 

- ponovna razlaga (M2) 

 razlog 

o učiteljica (B1) 

o misli drugje (A1) 

 
Sedenje za mizo 

 priden (B1) 

 nemirnost (F2) 

 gibalna 

o akademski predmeti (A1) 

o še bolj (F1) 

 nič pri miru (D1, D2) 

- vrtenje (F3) 

- miganje z nogami (C1) 

 notranja 

o nervoznost (K1) 

o živčnost (G1) 
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 čečkanje (C2) 

 
Gibanje 

 dovolj (B1, H1) 

 treningi (I1) 

 tek (K1 F1) 

 rada v naravi (D1) 

 več (A1) 

 več zunaj (M1) 

 
Pozabljanje  

 skrben (B1) 

 pozabim (K1) 

 šolske potrebščine (G1) 

o zvezki (H2, E1, C1) 

o puščica (I1) 

 naloga (G2, E2, C2, N1, A1) 

o neznanje (H1) 

o ne zapišem (A2, N2, D2) 

 ključi (F1) 

 
Dokončevanje dela 

 dokončam (C1, F1) 

 trud (M1) 

o nadgradnja (N2) 

o težko delam (K1) 

 spodbude 

o sam (I1) 

o učiteljica (A1) 

o mama (A3, B1, E1) 

o prijatelj (A2, L1) 

 opustitev (N1) 

 obupam (D1) 

o ni vztrajnosti (D2) 

o zahtevnost (G1) 

 

Spodbude 

 sam 

 lastna volja (I1) 

 učiteljica 

 bližina (G1) 

 verbalne spodbude (A1, G2) 

o sodelovanje (N1) 

o opominjanje (L2) 

 spomni na rok (E1) 

o spodbude (D1) 

 pozitivne spodbude (L1, M1)  

- pohvala (B1, C2, N2)  

 želja po pohvali (F1)  

 graja (F2) 

 vera učiteljice (C1) 

o vključevanje v tekmovanja (K1) 

 
Napake  

 vsi predmeti (G1) 

 se zmotim (K1) 

o nepozornost (G2) 

o nenatančnost (M1) 

o neznanje (H1) 

 slovenščina (I1) 

o pravopisne napake (E1, I2, N1) Nadaljevanje na naslednji strani 
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 zamenjava črk (B2) 

 izpuščanje črk (D3) 

 pozabljanje  

- strešice (A3, D2) 

- pike (A2) 

- vejice (C1) 

o slovnica (N2) 

 matematika (D1) 

o spregledam simbol (F1) 

 napačen izračun (A1, B1) 

 
Obveznosti 

 ne odlašam 

 naredim takoj (B1) 

o spodbuda mame (D1) 

o vestna (C1) 

 odlašanje (A1) 

 načrtno 

o nisem znala (H1) 

o se mi ne da (K1) 

 nenačrtno 

o več časa (M1) 

 zmanjka časa (M2) 

 
Priprave za delo/šolo 

 začetek 

 začnem dobro (A1) 

 težko začnem (G1) 

 vmes 

 nisem zbrana (H1) 

 nerazumevanje (L2) 

o iskanje informacij (H2) 

 poslušanje razlag (H3) 

 počasnost (A2, D1) 

 dokončevanje (L1) 

 ogromno časa (H4) 

o preveč časa (D2) 

 
Čustva in delo  

 oviranje dela 

 vsi predmeti(G1) 

o naravoslovje (K1) 

 razmišljam (G2) 

o zamišljena (D1) 

 ne slišim (D2) 

 izklop (D3) 

 odhod domov (C1) 

 ne ovira del 

 ne mislim (E1) 

 
Dejavnosti 

 prenehal 

 nogomet (F1) 

o mali nogomet (I1) 

 krožek (H2) 

o angleščina (I2) 

 sabljanje (K1) 

 nadaljujem 

 športne dejavnosti 

o atletika (A1) 

o plezanje (C3, N3) 
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o kolesarjenje (N1) 

o potapljanje (N2) 

o judo (H1) 

o igre z žogo (M3) 

 nogomet (B1) 

 rokomet (M1) 

 košarka (C2) 

 umetnost 

o risanje (L1, M2) 

o pevski zbor (D1, G1) 

o ples (C1, D2, G2) 

 drugo 

o druženje (B3) 

o igra (B2) 

o skrb za živali (E1) 

 
Vsiljevanje misli 

 ni misli (E1) 

 se zasanjam (C1) 

 pri vseh predmetih (K1) 

 skupni trenutki (D2, H1, K3) 

o imeli lepo (G2) 

 lepi dogodki (C2) 

 skupno delo (N1) 

 žalost (D1) 

o skrb (G1) 

o kraj smrti (K2) 

 
Zaupanje občutkov 

 razredničarka (D1, E1, H3) 

 napotitev k psihologinji (H4) 

 učiteljica športne (H1) 

o doživela izgubo (H2) 

 povem (K1) 

 če vprašajo (L1) 

 če me kaj  moti (C1) 

 ne vedo (I1, N1) 

 ne povem (E2) 

o nisem tak (B1) 

 ni mi do tega (A1) 

o nisem rabila (C2) 

 ne vprašajo  (L2) 

o čudno govoriti (G2) 

 neuspeh (G1) 

 ni zaupanja (F1, K3, M1, N2) 

 ni razumevanja (K4) 

o nesramnost (K2) 

 

Učitelji  

 razumejo (B1) 

 prijazna (B2) 

 ne razumejo (F1) 

 učitelji naravoslovnih predmetov (K1) 

 pogled (G1) 

 že odžaloval (F2) 

 
Pogovor z zaposlenimi o smrti, pokojni osebi 

 ne želim (C1, E1, I1) 

 v šoli ( A1)  

o mi ni do tega (A2) 

 razrednik (G4) 

o ni zaupanja (F1)  Nadaljevanje na naslednji strani 
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 lahko bi se (B1) 

 ne vprašajo (C2) 

o ni pogovora o tem (F2) 

 povem za žalost (K3) 

 pogovor  

 osebe zaupanja (N1) 

o prijatelj (H4) 

o razredničarka (H2, K1) 

 učiteljica (G2) 

- učiteljica športne (H1) 

o svetovalna delavka (G1) 

 psihologinja (H3, L1, M2) 

 pedagoginja (D1) 

 socialna delavka (K2) 

o ravnateljica (G3) 

  

 
Podpora in pomoč 

 pogovor (A1, D1, E2, F2, H2) 

 pojasnitev stvari (L2) 

 spodbude (E1) 

 spominjanje  

o gledanje slik (A3, E3) 

 tolažba (B2, N2) 

o objem (C1) 

 razvedrilo (B3) 

o pravljice (A2) 

o izpolnitev želja (L4) 

 prisotnost oseb (H1) 

 osebe zaupanja (K3) 

o domači (B1) 

 družina (N1) 

- starš 

 oče (I2) 

 mama (F1, M2) 

- sorojenec (M3) 

- stari starši (I3) 

o prijatelji   

 vrstniki (K1) 

- podobna izkušnja (D6) 

 medsebojni pogovor (D5) 

 te razumejo (N4) 

 medsebojna pomoč (N5) 

 dopisovanje (K6) 

- igra (A6) 

 preusmeritev pozornosti (A5) 

o šolski delavci 

 učiteljica (G2) 

- razredničarka (K2) 

 šolska svetovalna služba (M1) 

- socialna delavka (K4) 

- pedagoginja (D2) 

 učna pomoč (G1, L1) 

o drugi 

 vzgojiteljica (I1) 

 svetovalni center (D4, F3) 

 Hospic (B4) 

- tabor (C2, D3, E4, F4, G3, I4, K5, L3, M4, N3)  

- delavnice (B5) 
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Interesi, hobiji 

 šport (I2) 

 igra z žogo (N3) 

o nogomet (B1, F1) 

o košarka (C2) 

o rokomet (L2) 

 badminton (F2) 

 plezanje (C1) 

 judo (H1) 

 atletika (A1) 

o triatlon (N2) 

 kolesarjenje (F3, G2) 

o monocikel (N1) 

 fitnes (K4) 

 ustvarjanje (A2, C4) 

 sestavljanje 

o lego kocke (I4) 

o rubikova kocka (M1) 

 delo iz papirja (M3) 

 risanje (D4, L1) 

 fotografiranje (K3) 

 umetnost 

 glasba (H2) 

o pevski zbor (G1) 

 petje (D2) 

o klavir (K1) 

 ples (C3, D1) 

o balet (K2) 

 pravljice (A3) 

 zanimanja 

 zbirateljstvo (M2) 

 priprava hrane (G4) 

 zgodovina (L3) 

 nemščina (G3) 

 drugo 

 rad zunaj (A4, B4) 

o delo na vrtu (B3) 

o skrb za živali (D3, E1) 

 druženje (C5) 

o prijatelji (E2) 

 igra (C6) 

- igrice (B2, E4) 

 tv (E3) 

o tv prenosi (I3) 

 
Želel/-a bi, da … 

 učitelji 

 sočutje (K1) 

 razumevanje (G1, K2) 

 bolj prijazni (B1, D1, F3) 

o ljubeznivost (F1) 

 imela rada (K3) 

o manj strogi (F2, N1) 

 lahke naloge (A1) 

 enaka obravnava (D2, F4) 

 

 

Potreboval bi še… 

 dnevnik (K1) 

 druženje (A2, B2, G1, N1) 

 pogovor (C2, I2) Nadaljevanje na naslednji strani 
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o na voljo za pogovor (H2) 

o podobna izkušnja (I3) 

 srečanje po taboru (A1, K2) 

 delavnice (B1, D2, K3) 

- ustvarjalne delavnice (A3, C1) 

 odnos 

 ljubezen starša (I1) 

 sprejemanje (D1) 

 razumevanje (G2) 

o mir (J1) 

o stal ob strani (H1) 

o pomoč sošolcev (D3) 
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PRILOGA 2: Tabele frekvenčnih porazdelitev odgovorov pri posameznih trditvah 

 

 

 

 
Frekvenčna porazdelitev: Trditev 2 

 f % 

 pogosto 1 7,1 

 vedno 13 92,9 

 skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 3 

 f % 

 pogosto 6 42,9 

 vedno 8 57,1 

 skupaj 14 100,0 
 

 

 

 

 

 

 

  

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 1 

 f % 

 redko 2 14,3 

vedno 12 85,7 

skupaj 14 100,0 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 4 

 f % 

 vedno 

skupaj 

14 

14 

100,0 

100,0 

Nadaljevanje tabele na naslednji strani 

Frekvenčna porazdelitev Trditev 5 

 f % 

 redko 1 7,1 

pogosto 2 14,3 

vedno 11 78,6 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 6 

 f % 

 nikoli 1 7,1 

redko 2 14,3 

pogosto 3 21,4 

vedno 8 57,1 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 7 

 f % 

 nikoli 2 14,3 

redko 1 7,1 

pogosto 7 50,0 

vedno 4 28,6 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 8 

 f % 

 nikoli 1 7,1 

redko 4 28,6 

pogosto 7 50,0 

vedno 2 14,3 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 9 

 f % 

 nikoli 7 50,0 

redko 3 21,4 

pogosto 1 7,1 

vedno 3 21,4 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 10 

 f % 

 nikoli 4 28,6 

redko 1 7,1 

pogosto 4 28,6 

vedno 5 35,7 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 11 

 f % 

 nikoli 1 7,1 

redko 2 14,3 

pogosto 8 57,1 

vedno 3 21,4 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 12 

 f % 

 nikoli 7 50,0 

pogosto 4 28,6 

vedno 3 21,4 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 13 

 f % 

 nikoli 2 14,3 

redko 1 7,1 

pogosto 3 21,4 

vedno 8 57,1 

skupaj 14 100,0 
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Frekvenčna porazdelitev: Trditev 14 

 f % 

 pogosto 2 14,3 

vedno 12 85,7 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 15 

 f % 

 nikoli 4 28,6 

redko 2 14,3 

pogosto 4 28,6 

vedno 4 28,6 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 16 

 f % 

 nikoli 1 7,1 

redko 1 7,1 

pogosto 1 7,1 

vedno 11 78,6 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: trditev 17 

 f % 

 pogosto 2 14,3 

vedno 12 85,7 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 18 

 f % 

 nikoli 5 35,7 

redko 1 7,1 

pogosto 5 35,7 

vedno 3 21,4 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 19 

 f % 

 nikoli 6 42,9 

redko 4 28,6 

pogosto 2 14,3 

vedno 2 14,3 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 20 

 f % 

 nikoli 3 21,4 

redko 1 7,1 

pogosto 3 21,4 

vedno 7 50,0 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 21 

 f % 

 nikoli 9 64,3 

 redko 2 14,3 

 pogosto 3 21,4 

 skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 22 

 f % 

 nikoli 4 28,6 

 redko 2 14,3 

 vedno 8 57,1 

 skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 23 

 f % 

 pogosto 2 14,3 

vedno 12 85,7 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 24 

 f % 

 nikoli 6 42,9 

redko 4 28,6 

pogosto 2 14,3 

vedno 2 14,3 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 25 

 f % 

 nikoli 2 14,3 

redko 1 7,1 

pogosto 5 35,7 

vedno 6 42,9 

skupaj 14 100,0 
 

Nadaljevanje tabele na naslednji 

strani 
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Frekvenčna porazdelitev: Trditev 26 

 f % 

 nikoli 5 35,7 

redko 2 14,3 

pogosto 5 35,7 

vedno 2 14,3 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 27 

 f % 

 pogosto 2 14,3 

vedno 12 85,7 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 28 

 f % 

 nikoli 5 35,7 

redko 5 35,7 

pogosto 4 28,6 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvančna porazdelitev: Trditev 29 

 f % 

 nikoli 11 78,6 

redko 1 7,1 

pogosto 2 14,3 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 30 

 f % 

 nikoli 11 78,6 

pogosto 2 14,3 

vedno 1 7,1 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 31 

 f % 

 nikoli 4 28,6 

redko 5 35,7 

pogosto 4 28,6 

vedno 1 7,1 

skupaj 14 100,0 

 

 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 32 

 f % 

 nikoli 4 28,6 

redko 5 35,7 

pogosto 4 28,6 

vedno 1 7,1 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 33 

 f % 

 redko 1 7,1 

pogosto 2 14,3 

vedno 11 78,6 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 34 

 f % 

 nikoli 2 14,3 

redko 4 28,6 

pogosto 5 35,7 

vedno 3 21,4 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 35 

 f % 

 nikoli 9 64,3 

redko 2 14,3 

pogosto 1 7,1 

vedno 2 14,3 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 36 

 f % 

 nikoli 11 78,6 

redko 3 21,4 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 37 

 f % 

 nikoli 1 7,1 

redko 1 7,1 

pogosto 2 14,3 

vedno 10 71,4 

skupaj 14 100,0 

 

Nadaljevanje tabele na naslednji 

strani 
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Frekvenčna porazdelitev: Trditev 38 

 f % 

 nikoli 7 50,0 

redko 3 21,4 

pogosto 2 14,3 

vedno 2 14,3 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 39 

 f % 

 nikoli 11 78,6 

redko 1 7,1 

pogosto 2 14,3 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 40 

 f % 

 nikoli 13 92,9 

pogosto 1 7,1 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 41 

 f % 

 nikoli 5 35,7 

redko 4 28,6 

pogosto 2 14,3 

vedno 3 21,4 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 42 

 f % 

 nikoli 3 21,4 

redko 7 50,0 

pogosto 4 28,6 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 43 

 f % 

 nikoli 2 14,3 

redko 1 7,1 

pogosto 3 21,4 

vedno 8 57,1 

skupaj 14 100,0 

 

 

 

 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 44 

 f % 

 nikoli 12 85,7 

redko 1 7,1 

pogosto 1 7,1 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 45 

 f % 

 nikoli 6 42,9 

redko 5 35,7 

pogosto 3 21,4 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 46 

 f % 

 nikoli 4 28,6 

redko 4 28,6 

pogosto 3 21,4 

vedno 3 21,4 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 47 

 f % 

 nikoli 2 14,3 

redko 4 28,6 

pogosto 2 14,3 

vedno 6 42,9 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 48 

 f % 

 nikoli 4 28,6 

redko 1 7,1 

pogosto 1 7,1 

vedno 8 57,1 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 49 

 f % 

 nikoli 1 7,1 

redko 2 14,3 

pogosto 3 21,4 

vedno 8 57,1 

skupaj 14 100,0 
 

Nadaljevanje tabele na naslednji 

strani 
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Frekvenčna porazdelitev: Trditev 50 

 f % 

 nikoli 12 85,7 

redko 2 14,3 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 51 

 f % 

 nikoli 7 50,0 

redko 3 21,4 

pogosto 2 14,3 

vedno 2 14,3 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 52 

 

 f % 

 nikoli 11 78,6 

redko 3 21,4 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 53 

 f % 

 nikoli 5 35,7 

redko 2 14,3 

pogosto 4 28,6 

vedno 3 21,4 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 54 

 f % 

 nikoli 7 50,0 

redko 5 35,7 

pogosto 2 14,3 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 55 

 f % 

 nikoli 8 57,1 

redko 3 21,4 

pogosto 2 14,3 

vedno 1 7,1 

skupaj 14 100,0 

 

 

 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 56 

 f % 

 nikoli 3 21,4 

redko 2 14,3 

pogosto 2 14,3 

vedno 7 50,0 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 57 

 f % 

 nikoli 6 42,9 

redko 5 35,7 

pogosto 1 7,1 

vedno 2 14,3 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 58 

 f % 

 redko 2 14,3 

pogosto 7 50,0 

vedno 5 35,7 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 59 

 f % 

 nikoli 6 42,9 

redko 1 7,1 

pogosto 1 7,1 

vedno 6 42,9 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 60 

 f % 

 nikoli 8 57,1 

redko 2 14,3 

pogosto 3 21,4 

vedno 1 7,1 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 61 

 f % 

 nikoli 3 21,4 

redko 6 42,9 

pogosto 5 35,7 

skupaj 14 100,0 

 

Nadaljevanje tabel na naslednji 

strani 
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Frekvenčna porazdelitev: Trditev 62 

 f % 

 nikoli 1 7,1 

redko 2 14,3 

pogosto 4 28,6 

vedno 7 50,0 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 63 

 f % 

 nikoli 2 14,3 

redko 1 7,1 

pogosto 5 35,7 

vedno 6 42,9 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 64 

 f % 

 nikoli 1 7,1 

redko 9 64,3 

pogosto 4 28,6 

skupaj 14 100,0 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 65 

 f % 

 nikoli 7 50,0 

redko 3 21,4 

pogosto 2 14,3 

vedno 2 14,3 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 66 

 f % 

 nikoli 8 57,1 

redko 2 14,3 

pogosto 2 14,3 

vedno 2 14,3 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 67 

 f % 

 nikoli 9 64,3 

redko 3 21,4 

pogosto 2 14,3 

skupaj 14 100,0 

 

 

 

 

 

 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 68 

 f % 

 nikoli 2 14,3 

redko 1 7,1 

pogosto 2 14,3 

vedno 9 64,3 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 69 

 f % 

 nikoli 5 35,7 

redko 5 35,7 

pogosto 3 21,4 

vedno 1 7,1 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 70 

 f % 

 nikoli 4 28,6 

redko 4 28,6 

pogosto 1 7,1 

vedno 5 35,7 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 71 

 f % 

 nikoli 10 71,4 

redko 2 14,3 

pogosto 2 14,3 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 72 

 f % 

 nikoli 10 71,4 

redko 1 7,1 

pogosto 3 21,4 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 73 

 f % 

 redko 2 14,3 

pogosto 5 35,7 

vedno 7 50,0 

skupaj 14 100,0 
 

Frekvenčna porazdelitev: Trditev 74 

 f % 

 pogosto 2 14,3 

vedno 12 85,7 

skupaj 14 100,0 
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PRILOGA 3: Tabele povprečnih rangov in testi razlik 
 

Tabela povprečnih rangov glede na spol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spol N povprečni rang 

trditev1 moški 8 8,50 

ženski 6 6,17 

trditev2 moški 8 8,00 

ženski 6 6,83 

trditev3 moški 8 7,88 

ženski 6 7,00 

trditev4 moški 8 7,50 

ženski 6 7,50 

trditev5 moški 8 7,19 

ženski 6 7,92 

trditev6 moški 8 7,94 

ženski 6 6,92 

trditev7 moški 8 7,19 

ženski 6 7,92 

trditev8 moški 8 7,06 

ženski 6 8,08 

trditev9 moški 8 7,50 

ženski 6 7,50 

trditev10 moški 8 7,06 

ženski 6 8,08 

trditev11 moški 8 7,44 

ženski 6 7,58 

trditev12 moški 8 8,31 

ženski 6 6,42 

trditev13 moški 8 6,19 

ženski 6 9,25 

trditev14 moški 8 7,63 

ženski 6 7,33 

trditev15 moški 8 8,13 

ženski 6 6,67 

trditev16 moški 8 8,00 

ženski 6 6,83 

trditev17 moški 8 7,63 

ženski 6 7,33 

trditev18 moški 8 9,00 

ženski 6 5,50 

trditev19 moški 8 8,25 

ženski 6 6,50 

trditev20 moški 8 7,75 

ženski 6 7,17 

trditev21 moški 8 6,00 

ženski 6 9,50 

trditev22 moški 8 8,88 

ženski 6 5,67 

trditev23 moški 8 7,63 

ženski 6 7,33 

trditev24 moški 8 7,00 

ženski 6 8,17 

trditev25 moški 8 7,25 

ženski 6 7,83 

trditev26 moški 8 7,81 

ženski 6 7,08 

 

Nadaljevanje tabele na naslednji strani 

trditev27 moški 8 8,50 

ženski 6 6,17 

trditev28 moški 8 7,25 

ženski 6 7,83 

trditev29 moški 8 6,94 

ženski 6 8,25 

trditev30 moški 8 7,63 

ženski 6 7,33 

trditev31 moški 8 5,88 

ženski 6 9,67 

trditev32 moški 8 6,44 

ženski 6 8,92 

trditev33 moški 8 8,19 

ženski 6 6,58 

trditev34 moški 8 8,50 

ženski 6 6,17 

trditev35 moški 8 7,63 

ženski 6 7,33 

trditev36 moški 8 6,88 

ženski 6 8,33 

trditev37 moški 8 8,56 

ženski 6 6,08 

trditev38 moški 8 8,56 

ženski 6 6,08 

trditev39 moški 8 6,00 

ženski 6 9,50 

trditev40 moški 8 7,00 

ženski 6 8,17 

trditev41 moški 8 7,31 

ženski 6 7,75 

trditev42 moški 8 6,50 

ženski 6 8,83 

trditev43 moški 8 7,56 

ženski 6 7,42 

trditev44 moški 8 6,50 

ženski 6 8,83 

trditev45 moški 8 6,75 

ženski 6 8,50 

trditev46 moški 8 7,19 

ženski 6 7,92 

trditev47 moški 8 7,50 

ženski 6 7,50 

trditev48 moški 8 8,50 

ženski 6 6,17 

trditev49 moški 8 6,94 

ženski 6 8,25 

trditev50 moški 8 7,38 

ženski 6 7,67 

trditev51 moški 8 7,69 

ženski 6 7,25 

trditev52 moški 8 6,88 

ženski 6 8,33 

trditev53 moški 8 7,13 

ženski 6 8,00 
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trditev54 moški 8 7,44 

ženski 6 7,58 

trditev55 moški 8 7,88 

ženski 6 7,00 

trditev56 moški 8 7,06 

ženski 6 8,08 

trditev57 moški 8 6,25 

ženski 6 9,17 

trditev58 moški 8 7,69 

ženski 6 7,25 

trditev59 moški 8 6,50 

ženski 6 8,83 

trditev60 moški 8 7,25 

ženski 6 7,83 

trditev61 moški 8 5,50 

ženski 6 10,17 

trditev62 moški 8 9,63 

ženski 6 4,67 

trditev63 moški 8 6,44 

ženski 6 8,92 

trditev64 moški 8 6,19 

ženski 6 9,25 

trditev65 moški 8 6,13 

ženski 6 9,33 

trditev66 moški 8 6,25 

ženski 6 9,17 

trditev67 moški 8 5,00 

ženski 6 10,83 

trditev68 moški 8 7,19 

ženski 6 7,92 

trditev69 moški 8 5,38 

ženski 6 10,33 

trditev70 moški 8 5,88 

ženski 6 9,67 

trditev71 moški 8 6,25 

ženski 6 9,17 

trditev72 moški 8 6,19 

ženski 6 9,25 

trditev73 moški 8 7,56 

ženski 6 7,42 

trditev74 moški 8 7,63 

ženski 6 7,33 
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Tabela statističnih razlik glede na spol 

 U Z 2p 

trditev1 16,000 -1,700 ,089 

trditev2 20,000 -1,155 ,248 

trditev3 21,000 -,451 ,652 

trditev4 24,000 ,000 1,000 

trditev5 21,500 -,450 ,653 

trditev6 20,500 -,504 ,614 

trditev7 21,500 -,350 ,727 

trditev8 20,500 -,489 ,625 

trditev9 24,000 ,000 1,000 

trditev10 20,500 -,473 ,636 

trditev11 23,500 -,072 ,943 

trditev12 17,500 -,912 ,362 

trditev13 13,500 -1,511 ,131 

trditev14 23,000 -,212 ,832 

trditev15 19,000 -,669 ,504 

trditev16 20,000 -,719 ,472 

trditev17 23,000 -,212 ,832 

trditev18 12,000 -1,630 ,103 

trditev19 18,000 -,818 ,413 

trditev20 22,000 -,279 ,781 

trditev21 12,000 -1,819 ,069 

trditev22 13,000 -1,597 ,110 

trditev23 23,000 -,212 ,832 

trditev24 20,000 -,545 ,586 

trditev25 22,000 -,276 ,783 

trditev26 21,500 -,339 ,735 

trditev27 16,000 -1,700 ,089 

trditev28 22,000 -,274 ,784 

trditev29 19,500 -,810 ,418 

trditev30 23,000 -,180 ,857 

trditev31 11,000 -1,757 ,079 

trditev32 15,500 -1,149 ,251 

trditev33 18,500 -,990 ,322 

trditev34 16,000 -1,075 ,282 

trditev35 23,000 -,151 ,880 

trditev36 19,000 -,906 ,365 

trditev37 15,500 -1,377 ,169 

trditev38 15,500 -1,181 ,238 

trditev39 12,000 -2,160 ,031 

trditev40 20,000 -1,155 ,248 

trditev41 22,500 -,202 ,840 

trditev42 16,000 -1,123 ,262 

trditev43 23,500 -,072 ,943 

trditev44 16,000 -1,695 ,090 

trditev45 18,000 -,830 ,406 

trditev46 21,500 -,333 ,739 

trditev47 24,000 ,000 1,000 

trditev48 16,000 -1,159 ,246 

trditev49 19,500 -,648 ,517 

trditev50 23,000 -,212 ,832 

trditev51 22,500 -,208 ,835 

trditev52 19,000 -,906 ,365 

 

 

 

 

trditev53 21,000 -,403 ,687 

trditev54 23,500 -,071 ,944 

trditev55 21,000 -,432 ,666 

trditev56 20,500 -,486 ,627 

trditev57 14,000 -1,379 ,168 

trditev58 22,500 -,212 ,832 

trditev59 16,000 -1,123 ,262 

trditev60 22,000 -,288 ,773 

trditev61 8,000 -2,214 ,027 

trditev62 7,000 -2,377 ,017 

trditev63 15,500 -1,172 ,241 

trditev64 13,500 -1,604 ,109 

trditev65 13,000 -1,528 ,127 

trditev66 14,000 -1,436 ,151 

trditev67 4,000 -3,032 ,002 

trditev68 21,500 -,377 ,706 

trditev69 7,000 -2,309 ,021 

trditev70 11,000 -1,757 ,079 

trditev71 14,000 -1,623 ,105 

trditev72 13,500 -1,710 ,087 

trditev73 23,500 -,071 ,944 

trditev74 23,000 -,212 ,832 
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Tabela povprečnih rangov glede na starost 

 starost nova N povprečni rang 

trditev1 do 10 let 7 7,50 

nad 10 let 7 7,50 

trditev2 do 10 let 7 8,00 

nad 10 let 7 7,00 

trditev3 do 10 let 7 7,50 

nad 10 let 7 7,50 

trditev4 do 10 let 7 7,50 

nad 10 let 7 7,50 

trditev5 do 10 let 7 6,00 

nad 10 let 7 9,00 

trditev6 do 10 let 7 6,43 

nad 10 let 7 8,57 

trditev7 do 10 let 7 7,21 

nad 10 let 7 7,79 

trditev8 do 10 let 7 7,29 

nad 10 let 7 7,71 

trditev9 do 10 let 7 6,00 

nad 10 let 7 9,00 

trditev10 do 10 let 7 6,64 

nad 10 let 7 8,36 

trditev11 do 10 let 7 7,36 

nad 10 let 7 7,64 

trditev12 do 10 let 7 6,36 

nad 10 let 7 8,64 

trditev13 do 10 let 7 6,36 

nad 10 let 7 8,64 

trditev14 do 10 let 7 6,50 

nad 10 let 7 8,50 

trditev15 do 10 let 7 7,50 

nad 10 let 7 7,50 

trditev16 do 10 let 7 8,00 

nad 10 let 7 7,00 

trditev17 do 10 let 7 7,50 

nad 10 let 7 7,50 

trditev18 do 10 let 7 7,57 

nad 10 let 7 7,43 

trditev19 do 10 let 7 7,50 

nad 10 let 7 7,50 

trditev20 do 10 let 7 8,00 

nad 10 let 7 7,00 

trditev21 do 10 let 7 6,93 

nad 10 let 7 8,07 

trditev22 do 10 let 7 8,21 

nad 10 let 7 6,79 

trditev23 do 10 let 7 7,50 

nad 10 let 7 7,50 

trditev24 do 10 let 7 8,21 

nad 10 let 7 6,79 

trditev25 do 10 let 7 9,14 

nad 10 let 7 5,86 

 

 

 

 

 

 

 

Nadaljevanje tabele na naslednji strani 

trditev26 do 10 let 7 9,50 

nad 10 let 7 5,50 

trditev27 do 10 let 7 8,50 

nad 10 let 7 6,50 

trditev28 do 10 let 7 7,86 

nad 10 let 7 7,14 

trditev29 do 10 let 7 7,07 

nad 10 let 7 7,93 

trditev30 do 10 let 7 7,86 

nad 10 let 7 7,14 

trditev31 do 10 let 7 8,29 

nad 10 let 7 6,71 

trditev32 do 10 let 7 5,71 

nad 10 let 7 9,29 

trditev33 do 10 let 7 6,93 

nad 10 let 7 8,07 

trditev34 do 10 let 7 8,43 

nad 10 let 7 6,57 

trditev35 do 10 let 7 8,00 

nad 10 let 7 7,00 

trditev36 do 10 let 7 8,00 

nad 10 let 7 7,00 

trditev37 do 10 let 7 8,43 

nad 10 let 7 6,57 

trditev38 do 10 let 7 9,57 

nad 10 let 7 5,43 

trditev39 do 10 let 7 6,00 

nad 10 let 7 9,00 

trditev40 do 10 let 7 7,00 

nad 10 let 7 8,00 

trditev41 do 10 let 7 8,36 

nad 10 let 7 6,64 

trditev42 do 10 let 7 8,57 

nad 10 let 7 6,43 

trditev43 do 10 let 7 8,93 

nad 10 let 7 6,07 

trditev44 do 10 let 7 7,43 

nad 10 let 7 7,57 

trditev45 do 10 let 7 6,43 

nad 10 let 7 8,57 

trditev46 do 10 let 7 6,21 

nad 10 let 7 8,79 

trditev47 do 10 let 7 8,07 

nad 10 let 7 6,93 

trditev48 do 10 let 7 7,07 

nad 10 let 7 7,93 

trditev49 do 10 let 7 5,29 

nad 10 let 7 9,71 

trditev50 do 10 let 7 7,50 

nad 10 let 7 7,50 

trditev51 do 10 let 7 8,21 

nad 10 let 7 6,79 
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trditev52 do 10 let 7 8,00 

nad 10 let 7 7,00 

trditev53 do 10 let 7 5,36 

nad 10 let 7 9,64 

trditev54 do 10 let 7 4,86 

nad 10 let 7 10,14 

trditev55 do 10 let 7 7,57 

nad 10 let 7 7,43 

trditev56 do 10 let 7 5,57 

nad 10 let 7 9,43 

trditev57 do 10 let 7 8,07 

nad 10 let 7 6,93 

trditev58 do 10 let 7 6,43 

nad 10 let 7 8,57 

trditev59 do 10 let 7 9,21 

nad 10 let 7 5,79 

trditev60 do 10 let 7 7,64 

nad 10 let 7 7,36 

trditev61 do 10 let 7 7,57 

nad 10 let 7 7,43 

trditev62 do 10 let 7 7,57 

nad 10 let 7 7,43 

trditev63 do 10 let 7 6,29 

nad 10 let 7 8,71 

trditev64 do 10 let 7 7,86 

nad 10 let 7 7,14 

trditev65 do 10 let 7 7,14 

nad 10 let 7 7,86 

trditev66 do 10 let 7 7,07 

nad 10 let 7 7,93 

trditev67 do 10 let 7 5,86 

nad 10 let 7 9,14 

trditev68 do 10 let 7 6,79 

nad 10 let 7 8,21 

trditev69 do 10 let 7 5,86 

nad 10 let 7 9,14 

trditev70 do 10 let 7 5,79 

nad 10 let 7 9,21 

trditev71 do 10 let 7 6,36 

nad 10 let 7 8,64 

trditev72 do 10 let 7 6,29 

nad 10 let 7 8,71 

trditev73 do 10 let 7 6,57 

nad 10 let 7 8,43 

trditev74 do 10 let 7 7,50 

nad 10 let 7 7,50 
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Tabela testov razlik glede na starost 

 U Z 2p 

trditev1 24,500 ,000 1,000 

trditev2 21,000 -1,000 ,317 

trditev3 24,500 ,000 1,000 

trditev4 24,500 ,000 1,000 

trditev5 14,000 -1,871 ,061 

trditev6 17,000 -1,068 ,285 

trditev7 22,500 -,277 ,782 

trditev8 23,000 -,208 ,836 

trditev9 14,000 -1,447 ,148 

trditev10 18,500 -,803 ,422 

trditev11 23,500 -,142 ,887 

trditev12 16,500 -1,111 ,266 

trditev13 16,500 -1,140 ,254 

trditev14 17,500 -1,472 ,141 

trditev15 24,500 ,000 1,000 

trditev16 21,000 -,622 ,534 

trditev17 24,500 ,000 1,000 

trditev18 24,000 -,067 ,946 

trditev19 24,500 ,000 1,000 

trditev20 21,000 -,482 ,630 

trditev21 20,500 -,600 ,548 

trditev22 19,500 -,718 ,473 

trditev23 24,500 ,000 1,000 

trditev24 19,500 -,675 ,500 

trditev25 13,000 -1,569 ,117 

trditev26 10,500 -1,878 ,060 

trditev27 17,500 -1,472 ,141 

trditev28 22,000 -,339 ,735 

trditev29 21,500 -,535 ,593 

trditev30 22,000 -,445 ,656 

trditev31 19,000 -,736 ,462 

trditev32 12,000 -1,672 ,094 

trditev33 20,500 -,713 ,476 

trditev34 18,000 -,864 ,387 

trditev35 21,000 -,523 ,601 

trditev36 21,000 -,628 ,530 

trditev37 18,000 -1,042 ,297 

trditev38 10,000 -1,994 ,046 

trditev39 14,000 -1,871 ,061 

trditev40 21,000 -1,000 ,317 

trditev41 18,500 -,798 ,425 

trditev42 17,000 -1,042 ,298 

trditev43 14,500 -1,425 ,154 

trditev44 24,000 -,105 ,917 

trditev45 17,000 -1,027 ,304 

trditev46 15,500 -1,187 ,235 

trditev47 20,500 -,540 ,589 

trditev48 21,500 -,430 ,667 

trditev49 9,000 -2,208 ,027 

trditev50 24,500 ,000 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

trditev51 19,500 -,687 ,492 

trditev52 21,000 -,628 ,530 

trditev53 9,500 -1,995 ,046 

trditev54 6,000 -2,593 ,010 

trditev55 24,000 -,071 ,943 

trditev56 11,000 -1,856 ,063 

trditev57 20,500 -,546 ,585 

trditev58 17,000 -1,051 ,293 

trditev59 12,500 -1,667 ,096 

trditev60 23,500 -,142 ,887 

trditev61 24,000 -,068 ,945 

trditev62 24,000 -,069 ,945 

trditev63 16,000 -1,160 ,246 

trditev64 22,000 -,378 ,705 

trditev65 22,000 -,344 ,731 

trditev66 21,500 -,426 ,670 

trditev67 13,000 -1,725 ,084 

trditev68 19,500 -,747 ,455 

trditev69 13,000 -1,546 ,122 

trditev70 12,500 -1,605 ,108 

trditev71 16,500 -1,285 ,199 

trditev72 16,000 -1,370 ,171 

trditev73 18,000 -,911 ,362 

trditev74 24,500 ,000 1,000 
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Tabela razlik povprečnih rangov glede na starost 

 in spol (moški) 
 starost 

nova N 

povprečni 

rang 

potrebe 

doma 

do 10 let 5 5,00 

nad 10 let 3 3,67 

izražanje 

čustev 

do 10 let 5 6,00 

nad 10 let 3 2,00 

potrebe 

vrstniki 

do 10 let 5 3,40 

nad 10 let 3 6,33 

potrebe 

pouk 

do 10 let 5 4,20 

nad 10 let 3 5,00 

 

Tabela testov razlik glede na starost in spol (moški) 

 

 

 

 

 
 

 

Tabela razlik povprečnih rangov glede na starost in 

 spol (ženski) 

 

 
Tabela testov razlik glede na starost in spol (ženski) 

 U Z 2p 

potrebe doma ,000 -1,852 ,064 

izražanje čustev 1,000 -1,409 ,159 

potrebe vrstniki 3,000 -,463 ,643 

potrebe pouk 1,000 -1,389 ,165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 U Z 2p 

potrebe doma 5,000 -,750 ,453 

izražanje čustev ,000 -2,236 ,025 

potrebe vrstniki 2,000 -1,640 ,101 

potrebe pouk 6,000 -,450 ,653 

 starost 

nova N 

povprečni 

rang 

potrebe 

doma 

do 10 let 2 1,50 

nad 10 let 4 4,50 

izražanje 

čustev 

do 10 let 2 2,00 

nad 10 let 4 4,25 

potrebe 

vrstniki 

do 10 let 2 3,00 

nad 10 let 4 3,75 

potrebe 

pouk 

do 10 let 2 2,00 

nad 10 let 4 4,25 

Tabela povprečnih rangov glede na spol in 

 starost (do 10 let) 

 spol N Povprečni rang 

potrebe 

doma 

moški 5 5,00 

ženski 2 1,50 

Izražanje 

čustev 

moški 5 4,60 

ženski 2 2,50 

potrebe 

vrstniki 

moški 5 3,60 

ženski 2 5,00 

potrebe 

pouk 

moški 5 3,60 

ženski 2 5,00 

 

Tabela testov razlik glede na spol in starost  

do 10 let) 

 U Z 2p 

potrebe doma ,000 -1,954 ,051 

izražanje čustev 2,000 -1,162 ,245 

potrebe vrstniki 3,000 -,775 ,439 

potrebe pouk 3,000 -,775 ,439 

 

Tabela razlik povprečnih rangov glede na spol  

in starost (nad 10 let) 

 spol N povprečni rang 

potrebe 

doma 

moški 3 3,33 

ženski 4 4,50 

izražanje 

čustev 

moški 3 2,00 

ženski 4 5,50 

potrebe 

vrstniki 

moški 3 4,67 

ženski 4 3,50 

potrebe 

pouk 

moški 3 2,00 

ženski 4 5,50 

 

Tabela testov razlik glede spola in starosti  

(nad 10 let) 

 U Z 2p 

potrebe doma 4,000 -,707 ,480 

izražanje čustev ,000 -2,141 ,032 

potrebe vrstniki 4,000 -,720 ,471 

potrebe pouk ,000 -2,141 ,032 
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PRILOGA 4: Anketni vprašalnik 
 
Spol: ______________ 

Starost: _____________ 

Oseba, ki mi je umrla: _______________ 

Čas, ki je minil od smrti: ________________ 

Smrt: 

a) pričakovana 

b) nenadna 

 

1. Potrebe doma 

Kaj si potreboval/-a, si želel/-a, pričakoval/-a od staršev v času žalovanja. Česa morda nisi dobil/-a, pa bi potreboval/-a, si 

želel/-a, hotel/-a? 

 

 

 

Preberi posamezno trditev in obkroži odgovor, ki odraža v največji meri tvoje počutje v družini, doma. Na črto pod trditev 

zapiši, kar želiš še sporočiti, pojasniti.  

 Vedno  Pogosto Redko  Nikoli  

1. Doma sem se počutil/-a varnega/-o. 

_______________________________________________________ 

    

2. Doma sem se počutil/-a sprejetega/-o. 

_______________________________________________________ 

    

3. Počutil/-a sem se razumljen/-o. 

_______________________________________________________ 

    

4. Imel/-a sem zadovoljene osnovne pogoje za življenje (hrana, obleka, stanovanje). 

_______________________________________________________ 

    

5.Bilo mi je dovoljeno spominjati se umrle/-ega. 

_______________________________________________________ 

    

6. Lahko sem kadarkoli obiskal/-a grob. 

_______________________________________________________ 

    

7. Razmišljam in se spominjam smrti meni drage osebe. 

_______________________________________________________ 

    

8. Razmišljam in se spominjam dogodka, ko sem izvedel/-a za smrt moje drage osebe. 

_______________________________________________________ 

    

9. Spominjam se, kako je bilo na pogrebu. 

_______________________________________________________ 

    

10. Vključen/-a sem bil/-a v dogajanje v družini v času umiranju, ob smrti in po njej. 

_______________________________________________________ 

    

11. Po smrti sem želel/-a čim prej nadaljevati z vsakodnevnimi dejavnostmi.  

_______________________________________________________ 

    

12. Po izgubi sem želel/-a dlje časa ostati doma. 

_______________________________________________________ 

    

13. Čutil/-a sem, da se smem kljub smrti zabavati, igrati in se družiti z drugimi. 

_______________________________________________________ 

    

14. Domači (bližnji sorodniki) so bili po smrti moje drage osebe iskreni do mene (se niso 

pretvarjali, olepševali stvari, prikrivali). 

_______________________________________________________ 

    

15. Želel/-a sem si izvedeti oz. dobiti več informacij o sami smrti moje ljube osebe. 

_______________________________________________________ 
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16. Lahko sem vprašal/-a kar me je zanimalo v zvezi z umiranjem, smrtjo moje drage 

osebe in žalovanjem.  

_______________________________________________________ 

    

17. Na svoja vprašanja sem dobil/-a odgovore. 

_______________________________________________________ 

    

18. Rad/-a bi se pogovoril/-a s staršem o umrli osebi, a se ne morem.  

______________________________________________________ 

    

19. Želel/-a sem se pogovoriti z nekom, da bi dobil/-a več informacij, odgovorov v zvezi 

s smrtjo in žalovanjem. 

_______________________________________________________ 

    

20. Želim si, da bi starš/-i vedel/-i, kaj občutim. 

_______________________________________________________ 

    

21. Poskušam se zadržati in skriti občutja pred staršem/-i.  

_______________________________________________________ 

    

22. Želim si, da bi me doma razumeli. 

_______________________________________________________ 

    

 

Če bi lahko kaj spremenil/-a za nazaj, bi spremenil/-a, si želel/-a …  

 

 

 

2. Potrebe po izražanju čustev 

 Vedno  Pogosto Redko  Nikoli  

1. Trudim se, da bi bil/-a prijazen/-a do drugih. 

_______________________________________________________ 

    

2. Solze skrivam pred drugimi.  

_______________________________________________________ 

    

3. Drugim ljudem težko pokažem čustva oz. govorim o smrti osebe. 

_______________________________________________________ 

    

4. Skrivam svoja čustva, občutja, kako mi je in se delam močnega/-o. 

_______________________________________________________ 

    

5. Svoja čustva, povezana s smrtjo osebe, lahko kadarkoli izrazim. 

_______________________________________________________ 

    

6. Razjezim se bolj kot bi bilo v dani situaciji potrebno. 

_______________________________________________________ 

    

7. Najraje bi udaril/-a s pestjo po steni. 

_______________________________________________________ 

    

8. Po smrti se počutim krivega/-o. 

_______________________________________________________ 

    

9. Po smrti moje umrle osebe me je (bilo) strah. 

_______________________________________________________ 

    

10. Od smrti dalje sem zaskrbljen/-a 

_______________________________________________________ 

    

11. Po smrti osebe sem bil/-a žalosten/-a. 

_______________________________________________________ 

    

12. Počutil/-a sem se brez volje.  

_______________________________________________________ 
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13. Po smrti me je bilo sram.  

_______________________________________________________ 

    

14. Po smrti sem čutil/-a olajšanje.  

_______________________________________________________ 

    

15. Mislim, da sem za umrlo osebo storil/-a vse, kar sem lahko oz. kar sem moral/-a 

_______________________________________________________ 

    

16. Želel/-a sem pozabiti vse, kar je povezano s smrtjo osebe.  

_______________________________________________________ 

    

17. Pogosto sem bolan/bolna. 

_______________________________________________________ 

    

18. Od smrti dalje opažam težje dihanje, hitrejše bitje srca, potenje ... 

_______________________________________________________ 

    

19. Skrivam svoje strahove pred drugimi. 

_______________________________________________________ 

    

20. Po smrti osebe sem imel/-a težke sanje. 

_______________________________________________________ 

    

21. Želel/-a sem si, da bi drugi spoštovali moje občutke. 

_______________________________________________________ 

    

22. Po smrti osebe sem sebe ranil/-a oz. poškodoval/-a.  

_______________________________________________________ 

    

 

Če bi lahko kaj spremenil/-a za nazaj, bi spremenil/-a, si želel/-a … 

 

 

 

 

3. Potrebe v odnosih z vrstniki 

Kaj si potreboval/-a in si želel/-a, pričakoval/-a od vrstnikov, sošolcev v času žalovanja? 

 

 

 

Preberi posamezno trditev in obkroži odgovor, ki odraža v največji meri tvoje počutje med vrstniki, sošolci. Na črto pod 

trditev zapiši, kar želiš še sporočiti, pojasniti.  

 

 Vedno  Pogosto Redko  Nikoli  

1. Po smrti sem potreboval/-a pomoč sošolcev (izposoja zvezkov, pomoč pri učenju, 

nalogah ...). 

_______________________________________________________ 

    

2. Sošolci so vedeli, kaj občutim. 

_______________________________________________________ 

    

3. Sošolci so me razumeli. 

_______________________________________________________ 

    

4. Med vrstniki, sošolci sem se počutil/-a enakovrednega/-o, enakega/-a. 

_______________________________________________________ 

    

5. Po smrti se v družbi vrstnikov dobro počutim. 

_______________________________________________________ 

    

6. Sošolci so se norčevali iz mene, se posmehovali. 

_______________________________________________________ 

    

7. Iz odnosa s sošolci in vrstniki sem se umaknil/-a.     
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_______________________________________________________ 

8. Sošolci in vrstniki so se me izogibali. 

_______________________________________________________ 

    

10. Z vrstniki/sošolci se lahko pogovarjam o smrti osebe. 

_______________________________________________________ 

    

11. O smrti sem želel/-a govoriti, se pogovarjati z vrstniki. 

_______________________________________________________ 

    

 

Če bi lahko v času žalovanja v odnosu z vrstniki, sošolci kaj spremenil/-a, bi bilo to:  

 

 

 

 

4. Potrebe v šoli, pri pouku 

Kaj si potreboval/-a, si želel/-a za boljše in lažje delo v šoli, pri pouku v času žalovanja? 

 

 

 

Preberi posamezno trditev in obkroži odgovor, ki odraža v največji meri tvoje delo v šoli, za šolo. Na črto pod trditev zapiši, 

kar želiš še sporočiti, pojasniti.  

 

 Vedno  Pogosto Redko  Nikoli  

1. Po smrti sem si želel/-a, da bi se čim prej vrnil/-a v šolo.  

_______________________________________________________ 

    

2. V razredu sem se dobro počutil/-a. 

_______________________________________________________ 

    

3. Težko sledim razlagi in delu pri pouku. 

_______________________________________________________ 

    

4. Razumem snov, ki jo učitelj/-ica razlaga. 

_______________________________________________________ 

    

5. Po smrti težko dlje časa sedim pri miru.  

_______________________________________________________ 

    

6. Po smrti potrebujem več gibanja. 

_______________________________________________________ 

    

7. Zgodi se mi, da pozabim stvari za šolo. 

_______________________________________________________ 

    

8. Kar začnem, uspem tudi dokončati.  

_______________________________________________________ 

    

9. Učitelji v šoli me spodbujajo za delo pri pouku.  

_______________________________________________________ 

    

10. Pri pisanju nalog za šolo delam napake.  

_______________________________________________________ 

    

11. Po smrti odlašam z nalogami, učenjem do zadnjega trenutka. 

_______________________________________________________ 

    

12. Po smrti za priprave na delo za šolo porabim ogromno časa. 

_______________________________________________________ 

    

13. Čustva, povezana s smrtjo osebe, me ovirajo pri delu v šoli. 

_______________________________________________________ 
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14. Počnem stvari in obiskujem dejavnosti, kjer sem bil/-a aktiven/-a pred smrtjo osebe. 

_______________________________________________________ 

    

15. Med poukom se mi vsiljujejo podobe in misli o osebi, ki je umrla. 

____________________________________________________ 

    

16. Učiteljem lahko zaupam svoje občutke.  

_______________________________________________________ 

    

17. Po smrti me učitelji težje razumejo.  

_______________________________________________________ 

    

18. Z zaposlenimi se pogovarjam o smrti in osebi, ki je umrla. 

_______________________________________________________ 

    

19. Po smrt sem bil/-a deležen/-a podpore in pomoči, ki jo potrebujem. 

_______________________________________________________ 

    

20. Z veseljem opravljam svoje interese, hobije. 

_______________________________________________________ 

    

 

 

Če bi za nazaj lahko spremenil/-a, bi si želel/-a, da bi učitelj, razrednik … 

 

 

 

 

Kaj bi še potreboval/-a v procesu žalovanja? 

 

 

 


