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POVZETEK 

V teoretičnem delu sem opisala različne vrste izgub oseb, na katere je bil navezan otrok. 

Opredelila sem faze žalovanja, razumevanje pojma smrti pri različno starih otrocih in običajne 

reakcije otrok, ko izvedo za izgubo ljubljene osebe. Opisala sem, kako lahko otroku olajšamo 

stisko ob izgubi ljubljene osebe in česa naj ne bi storili, ko otrok doživi take vrste izkušnjo. 

Velik del sem posvetila sodelovanju med starši in vrtcem, kjer sem se osredotočila tudi na to, 

kako lahko druge otroke pripravimo na sprejem žalujočega otroka v oddelek.  

V raziskavo sem vključila pet staršev, katerih otroci so izgubili ljubljeno osebo, in pet 

diplomiranih vzgojiteljic, ki so že imele žalujočega otroka v oddelku. S starši in vzgojiteljicami 

sem izvedla intervjuje in ugotovila, da vsi intervjuvani starši podpirajo vključitev vzgojiteljic v 

žalovanje otroka. Večina intervjuvanih staršev je tako vključevanje vzgojiteljev pogrešala. 

Starši sami niso dajali pobude, ker so se soočali s svojim žalovanjem in v takih trenutkih se niso 

čutili kompetentne, da vzgojiteljice obremenjujejo s tem. Vsi intervjuvani starši so se z otroki 

pogovorili o dogodku in o izgubi, ki jo je otrok utrpel. Izbrali so način, ki je bil njim v tistem 

trenutku najbolj blizu.  

Na drugi strani se večina intervjuvanih vzgojiteljic čuti kompetentne za vključitev v proces 

žalovanja pri otroku, vendar se samoiniciativno nobena izmed intervjuvanih vzgojiteljic ni 

aktivno vključila v proces žalovanja otroka v svojem oddelku. Iz raziskave je razvidno, da se 

vzgojiteljice pogovora o smrti dotaknejo priložnostno oz. če se v oddelek vključi žalujoči otrok. 

Nobena od intervjuvanih vzgojiteljic pa tematike ni obravnavala pred dogodkom oz. pred 

sprejetjem žalujočega otroka v skupino. Vse intervjuvane vzgojiteljice so poučene, da obstaja 

otroška literatura z omenjeno tematiko, uporabili pa sta jo le dve od petih vzgojiteljic. Ena 

vzgojiteljica ni obravnavala teme smrti v oddelku ne pred dogodkom ne po dogodku, ker otroka  

nista kazala znakov stiske in ju ni želela po nepotrebnem vznemirjati. Naknadno pa je ugotovila, 

da če bi ji narava sama ponudila možnost v obliki mrtve živali ipd., pa bi zagotovo izkoristila 

situacijo za pogovor o smrti.  

 

KLJUČNE BESEDE: smrt, tabu tema, predšolski otrok, predšolska vzgoja, vrtec 

 



 

 

ABSTRACT 

In a theoretical part of my research work different ways of the loss of someone very near and 

dear to a child are described. The stages of a griefprocess, the understanding of death among 

children of different ages and their common reactions when learning the person who they loved 

dearly died have been defined. 

A great deal of my research work focuses on showing the interaction of parents and nursery 

school teachers and on the ways of prepairing children to accept the grieving child properly. 

Five parents whose child experienced the loss of someone he loved and five nursery 

schoolteachers who have already had a grieving child in their classes were included in the 

research. While interviewing them it became obvious to me that all the interviewed parents 

were supporting the idea of involving the teachers in helping the grieving child to process his 

grief. Nevertheless the majority of the interviewed parents missed such an involvement of the 

teachers. Parents went through their own grief and did not feel competent to trouble them with 

their own grieving. All of the interviewed parents discussed the loss with their child in a way 

that seemed the most appropriate at the time. 

On the other hand most of the nursery school teachers feel competent enough to help a child 

through grief but none of them actually got involved without being asked by parents or other 

caregivers. The research makes it obvious the nursery teachers occasionally talk to their 

children about death, specially when a grieving child is included in a class. None of them had 

discussed the topic of death and grief before the actual loss occured or before the grieving child 

was included into her class. All of them are aware of the childrenʹs literature discussing death 

and grief but only two of five have actually used it. One of the nursery teachers has never 

discussed the theme of death with children, neither before nor after the event took place because 

she has never observed the symptoms of destress developed in children and consequently she 

did not wish to upset them. Later she found out she would certainly discuss the topic of death 

and grief with them if a chance to find, for instance, a dead animal occured. 

 

KEYWORDS: death, taboo subject, nursery school child, nursery school education, nursery 

school 
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1 UVOD 

Čeprav je smrt del življenja, je od nekdaj tematika, ki bi jo vsak najraje zaobšel, še posebej 

takrat, ko izguba prizadene otroka. 

Odrasli pogosto ne vemo, kako bi otroku predstavili ta del življenja, zato zmotno mislimo, da 

je za otroka bolje, če ga poskusimo pred smrtjo in umiranjem obvarovati. Otroci dojemajo smrt 

drugače kot odrasli. Imajo svoje predstave o tem in prav je, da jih odrasli poznamo (Borucky, 

Križan Lipnik, Perpar, Štadler in Valenčak, 2004). Vendar želijo odrasli pogosto otroke zaščititi 

pred nepotrebnim trpljenjem in žalostjo. Tudi lastni strah odraslih pred smrtjo in umiranjem je 

ena od ovir za pogovore z otrokom o tej temi. Psihologi, ki proučujejo dogajanja v zvezi s 

smrtjo, se strinjajo, da se je treba z otrokom pogovoriti o smrti v skladu z njegovim 

razumevanjem, ki je razvojno pogojeno oz. odvisno od starosti otroka. Ko otroka vključimo v 

pogovor, mu s tem damo občutek pomembnosti in lahko zmanjšamo strah in tesnobo pred 

smrtjo in umiranjem (Kos Mikuš in Slodnjak,2000). 

Cilj, ki sem si ga zastavila v diplomskem delu, je ugotoviti, kako otroci doživljajo izkušnjo 

smrti, kadar umre bližnja oz. ljubljena oseba. Ker gre za predšolske otroke, sem njihovo 

doživljanje preučevala posredno prek opažanj njihovih staršev in vzgojiteljev. Zanimalo me je 

tudi, ali so se vzgojitelji vključili v proces žalovanja in na kakšen način. 

Želim si, da smrt ne bi bila več tabu tema in da bom z diplomskim delom prispevala k 

spremembi nekaterih stereotipnih mišljenj.  

Za to temo sem se odločila zaradi lastne izkušnje. Soočiti sem se morala z nenadno smrtjo moža, 

ob čemer sta se s procesom žalovanja soočila tudi najina otroka. Hčerka je bila tedaj v prvi 

triadi osnovne šole, sin pa je obiskoval vrtec.  Med študijem in pred tragičnim dogodkom sem 

si pri razvojni psihologiji izbrala seminarsko z naslovom Tabu tema: smrt, kar mi je pri soočenju 

s smrtjo moža, zlasti v odnosu do najinih otrok, zelo pomagalo. Vedela sem, da moram biti do 

otrok iskrena in jima povedati resnico, da pred njima ne smem skrivati lastnih čustev in da jima 

moram razložiti, da so vsa čustva dovoljena. Žal pa sem imela zelo slabo izkušnjo z odzivom 

sinove vzgojiteljice.Zato si želim, da bi vrtci uvedli izobraževanja za zaposlene o tej tematiki, 

tudi če nimajo primera žalujočega otroka. O smrti se je potrebno pogovarjati, ker je del 

življenja, prav tako kot rojstvo. Vzgojitelj pa je lahko ključni dejavnik v primeru, da se to zgodi 

enemu izmed otrok v oddelku. 
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2 SMRT IN ŽALOVANJE 

2.1 Izguba bližnje osebe 

Veliko otrok doživi smrt bližnje osebe. Kako bodo odrasli ravnali ob otrokovem srečanju s 

smrtjo, je odvisno od kulturno pogojenega stališča do smrti in družinskega stališča, kaj je za 

otroka najbolje. Starši in vzgojitelji so pogosto mnenja, da je potrebno otroke zaščititi pred 

govorjenjem in razmišljanjem o smrti. Vendar spoznanja razvoje psihologije kažejo, da otrok 

že zelo zgodaj odkrije pojem smrti (Kos Mikuš in Slodnjak, 2000, str. 63). 

Ko otroku umre kdo od bližnjih, je zelo pomembno, da odrasli delijo svoja čustva z otroki. Če 

jih poskusimo zaščititi pred čustvi potrtosti in izgube, ki jih doživljajo starši, in jim čustva 

prikrivamo, je to zelo slabo. Otrok vsa čustva in situacije doživlja preko staršev in tudi 

pomisleki, da je otrok premajhen za pogovor o smrti, so brezpredmetni. Veliko bolje je, da 

otrok o smrti izve od užaloščenega starša, kot pa da se le-ti umaknejo vase, otroci pa ne izvedo 

razloga. Če gre za smrt enega od staršev, se v takih primerih lahko otroci počutijo zapuščeni od 

obeh staršev (Brazelton, 1999, str. 339). 

V. Borucky in sodelavci (2004, str. 15) navajajo, da se vsak otrok na smrt osebe, ki jo je imel 

rad, odzove z žalovanjem. Na kakšen način otrok to izkazuje in doživlja, je odvisno od tega, 

kolikšna je bila navezanost na osebo, ki je umrla.  Žalovanje je naravna posledica izgube in je 

pri vsakem otroku edinstvena. 

Brazelton (1999) ugotavlja, da kadar starši lahko govorijo o svoji žalosti, spominu, trpljenju in 

odpirajo lastna vprašanja o smrtnosti, ima otrok priložnost, da pridobi odgovore na svoja 

vprašanja o smrti in dogodku, ki je prizadel starše. Na nek način se otrok takrat s starši poveže 

v globokih čustvih žalosti in potrtosti (prav tam, str. 340). 

2.1.1 Izguba matere ali očeta 

Hofer (2012) navaja, da ko otroka doleti izguba matere ali očeta, izgubi svojo najpomembnejšo 

čustveno oporo. Zaradi tega se pri otroku zamaje njegovo psihično ravnotežje. S tako izkušnjo 

izgube otrok pogosto razvija strahove, ki so povezani s tem, da bi izgubil tudi drugega starša in 

s tem edinega, ki bo skrbel zanj. Otrok namreč predpostavlja, da če se je zgodilo enemu izmed 

staršev, se lahko zgodi enako tudi drugemu, kar zanj pomeni izgubo varnosti. 
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V nadaljevanju isti avtor (prav tam) poudarja, kako pomembno je, da drugi roditelj zmore 

otroku razložiti, kaj se je zgodilo, in pokazati, da ga ima še vedno rad kljub tragičnemu in 

bolečemu dogodku ter da ga ne bo zapustil. Otroku je potrebno dopustiti, da žaluje kot otrok  

oz. ne sme prevzeti ali nadomestiti vloge pokojnega zakonca. 

Kadar izguba mame doleti majhnega otroka, je pomembno, da sliši, ko se pogovarjamo o njej, 

ne smemo pa pogovora o mami prelagati na kasnejši čas. Otroku ponudimo kakšen kos 

neopranega materinega oblačila, da otrok ostaja v stiku z njenim vonjem (prav tam, str. 109). 

Pogosto se zgodi, da ko otrok izgubi enega od staršev, se v njem prebudijo tudi občutki krivde. 

Otrok v domišljiji vzročno povezuje svoje vedenje s tragičnim dogodkom, ki se je zgodil, npr. 

z neubogljivostjo. Otrok verjame, da je soodgovoren za smrt družinskega člana, zato je potrebno 

z veliko mero potrpežljivosti otroku večkrat pojasniti, da njegova »porednost« ne izziva 

maščevanja, ki ima za posledico smrt družinskega člana. Prav tako otroku pojasnimo, da ljudje 

ne umirajo zaradi slabih misli ali jeze otrok (Brazelton, 1999, str. 341) 

2.1.2 Izguba sorojenca 

Ko v družini zboli ali umira bratec ali sestrica, je otrok izpostavljen globokim strahovom. Otrok 

se poistoveti s sorojencem in razvija strah, da je lahko on naslednji. Vsak odrasli si lahko prizna, 

da če je kdo v naši bližini hudo bolan ali hudo trpi, nehote prevzamemo nase občutek 

odgovornosti. Skoraj vsi imamo občutek, da bi za trpečega lahko storili več in se pogosto tudi 

srečujemo z občutki, da si zaslužimo kazen, ker se zanj nismo dovolj potrudili. Ko odrasli 

otroku razlagamo o bolezni sorojenca ali o njegovi smrti, otroku lahko pojasnimo, da se sami 

srečujemo z enakimi občutki in strahovi. Velika napaka bi namreč bila, da bi otroku poskušali 

prikriti resničnost bolezni ali žalosti ob tem (Brazelton, 1992, str. 342) 

Hofer (2012) navaja, da je potrebno otroka ob njegovih strahovih poistovetenja z boleznijo 

sorojenca pomiriti z razlago, da če pripadamo isti družini, še ne pomeni, da bomo zboleli za 

enako boleznijo oz. da bomo žrtev enake nesreče. Otroka moramo vključiti v proces 

družinskega žalovanja, saj se tako počuti popolnoma vključen v družino. Ob tem se otroci učijo 

prepoznati in deliti svoja čustva, ki jih doživljajo v procesu žalovanja (str. 109). 
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2.1.3 Smrt starih staršev 

Številni otroci se prvič srečajo s smrtjo ravno takrat, ko umre eden od starih staršev. Odziv 

otroka na smrt starega starša je odvisen od tega, koliko je bil otrok navezan na dedka ali babico 

(Miller, 2000, str.55). 

Stari starši so nekaj posebnega. Na vnuke gledajo drugače, kot so na svoje otroke. Pogosto 

rečemo, da so stari starši za razvajanje, starši pa za vzgajanje. Lahko bi rekli, da jih je modrost, 

ki so jo pridobili v teh letih, naučila, da je v življenju pomembna edinole ljubezen. Stari starši 

imajo vedo pripravljeno toplo besedo in so zakladnica zanimivih zgodb. Pogosto se zgodi, da 

so ravno stari starši otrokov prvi in največji zaupnik. V primerih, kjer stari starši dejansko 

vzgojijo otroka, prejme ta dvojno mero ljubezni in pozornosti, saj se stari starši trudijo 

nadomestiti odsotnost roditelja. Ravno zaradi vseh teh dejavnikov je smrt starega starša lahko 

zelo boleča izkušnja (Van Praagh, 2001, str.51). 

2.2 Razumevanje smrti pri različno starih otrocih 

V. Borucky in sodelavci (2004, str. 17) navajajo, da se s starostjo otroka spreminja njegovo 

razumevanje smrti. Ko se z otrokom pogovarjamo o smrti oz. poskušamo otroku pojasniti 

pojem smrti, moramo upoštevati njegovo raven razumevanja in temu primerno prilagoditi naše 

pojasnjevanje. Na kakšen način se bo otrok odzval na izgubo, je prav tako povezano z njegovim 

razumevanjem smrti oz. dojemanjem pojma smrti kot končnosti. 

Dokler se otrok neposredno ne sreča s smrtjo, vpliva na njegovo razumevanje stopnja njegovega 

kognitivnega razvoja in razlage odraslih v njegovi okolici, bodisi staršev bodisi vzgojiteljev. V 

kolikor pa se otrok seznani s smrtjo bližnjega, se v trenutku prične proces preoblikovanja 

pojmovanja smrti. Lastna izkušnja smrti bližnjega pri otroku izzove, da se njegove predstave o 

smrti razvijajo hitreje tako na kognitivnem kot na čustvenem področju (Hoffer, 2012, str. 24). 

Otroci do petega leta 

Otroci do petega leta se ne zavedajo dokončnosti smrti. Za to obdobje je značilno magično 

mišljenje, kar pomeni, da je otrok prepričan o moči svojih misli in želja. Otrok  misli, da če si 

dovolj močno želi, da bi mrtva oseba prišla nazaj, se bo to zgodilo (Mikuš Kos in Slodnjak, 

2000, str. 63). 



5 

 

Otrok pri magičnem razmišljanju zavzema egocentrično stališče ter ima svoj vidik za absolutno 

pravilen. Predstavlja si, da lahko s svojim vedenjem ali mislimi vpliva na dogodke in da je s 

tem zmožen vplivati na stvarnost in potek dogajanja. Seveda imajo otroci tudi slabe misli in 

ravno zaradi tega se lahko zgodi, da se v otroku prebudijo močni občutki krivde, posebno če 

umre kdo iz njegovega okolja. Otrok je v taki fazi prepričan, da je soodgovoren za to smrt, kar 

je tipičen odziv otrok na smrt v tej starosti. Odrasli torej ne smemo še povečevati otrokove 

krivde, ampak mu moramo pojasniti, da nikakor ni soodgovoren za smrt, ki se je pripetila 

(Hofer, 2012, str.15). 

Otroci od petega do devetega leta 

Po mnenju otrok v tem starostnem obdobju je smrt posledica nekega zunanjega dejanja 

(nesreče, bolezen, požar, vojna …). Otroci med šestim in osmim letom povezujejo smrt s 

starostjo in boleznijo. To pripisujemo komponenti vzročnosti, kar pomeni, da je smrt za otroka 

nerazumljiva, saj ne razume njenih vzrokov. Bolj ko se otrok bliža devetemu letu, bolj dojema 

komponento univerzalnosti. Ko razume komponento univerzalnosti, takrat poveže, da bodo vsa 

živa bitja nekoč umrla. Od petega leta dalje, lahko otrok razume, da bodo drugi umrli, vendar, 

da bo umrl tudi sam, pa lahko sprejme šele okoli osmega leta (Hofer, 2012, str. 17). 

V tej starosti imajo otroci že razvito empatijo in lahko sočustvujejo z drugimi. Otroci lahko od 

svojih vrstnikov dobijo veliko razumevanja in podpore, sploh če je tudi sovrstnik doživel 

izkušnjo smrti bližnjega. Tako otrok vidi, da ni edini, ki se mu je to zgodilo (Mikuš Kos in 

Slodnjak, 2000, str. 64). 

Otroci od desetega do štirinajstega leta 

A.  Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 64) opisujeta, da otroci v tem obdobju že dojamejo 

smrt kot nekaj trajnega in končnega. Zavedajo se, da bo smrt nekega dne doletela tudi njih. Za 

otroke v tej starosti je pomembno, da ob smrti bližnje osebe dobijo sporočilo, da so vsa čustva 

dovoljena, tako žalost kot jeza in strah. Žalovanje v tem obdobju je vse bolj podobno žalovanju 

pri odraslih. 

2.3 Faze žalovanja 

S. Husebø (2009, str. 124) pojasnjuje, da otroci do desetega leta popolnoma drugače žalujejo 

kot najstniki. Otroci, mlajši od deset let, se lahko prilagodijo čisto vsem situacijam in govorijo 

o vsem, kar jih v tistem trenutku zaposluje. Življenje in smrt sta centralni temi v življenju teh 
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otrok, odrasli pa naj bi z njimi delili žalost, tolažbo in veselje oz. vse tiste občutke, ki so prisotni 

ob izgubi. 

Najstniki pristopajo k žalovanju drugače, so zadržani, svoje občutke prikrijejo in potlačijo. 

Veliko bolj verjetno je, da bodo tolažbo iskali pri prijateljih kot pri odrasli osebi (prav tam, str. 

125). 

Tako Hofer (2012) kot A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) opisujejo podobne faze žalovanja, 

s katerimi se srečuje otrok. Običajno se žalujoče osebe nahajajo v eni fazi, pogosto pa se 

srečamo tudi s prekrivanjem več faz (Hofer, 2012, str. 125). 

2.3.1 Faza šoka in zanikanja 

Ko otroka seznanimo s smrtjo, je otrok v fazi šoka in posledično odklanja novico o smrti. Izgube 

ne prizna, saj je prizadetost ob tem prehuda. V tej fazi moramo otroku omogočiti izražanje 

čustev. Nuditi mu je potrebno varno okolje in vizualni ter fizični stik. Lažje bo sprejel novico 

o smrti, če mu omogočimo sodelovanje pri pogrebu, saj s tem spozna, da je smrt dokončna 

ločitev (Hofer, 2012, str. 126). 

Če poskušamo časovno omejiti to fazo, lahko traja faza tudi do dva tedna. Vedenjske značilnosti 

so jok, pričakovanje, da se bo še kdaj srečal z umrlo osebo, lahko pa tudi popolno čustveno 

otopelost (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 65). 

2.3.2 Faza idealiziranja/iskanja in hrepenenja 

Hofer (2012) je edini izmed avtorjev, ki omeni fazo idealiziranja. To je pomembna faza, ki 

lahko nastane takoj po smrti ali po določenem času. Otrok hrepeni po pokojniku, zbira stvari, 

ki so pripadale pokojniku ipd. Običajno se otrok v tej fazi spominja le dobrih lastnosti o 

pokojniku. 

Odrasli naj otroku pomaga na način, da tudi sam izraža svoje spomine na pokojnika. Otroku naj 

pojasni, da bodo vsi ti spomini ostali zapisani v naših srcih kot dar, ki smo ga dobili od 

pokojnika. Paziti je potrebno, da ne oviramo izražanja pozitivnih spominov na pokojnika, v 

ospredje pa moramo postavljati realistično podobo pokojnika. To storimo na način, da otroka 

opomnimo, da ima vsaka oseba dobre in slabe lastnosti (prav tam, str. 127). 

Medtem ko Hofer (2012) to fazo opisuje kot fazo idealiziranja, pa A. Mikuš Kos in V. Slodnjak 

(2000, str. 65) govorita o tem kot o drugi fazi, za katero je značilno iskanje in hrepenenje. Faza 
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naj bi trajala običajno od drugega do konca četrtega meseca. Otrok v tej fazi veliko joka, občuti 

obup, apatičnost, lahko se pojavijo težave s koncentracijo. Pojavi se lahko tudi veliko telesnih 

težav.  

2.3.3 Faza čustev 

Ko otrok izve novico o smrti, se v njem prebudijo vsa čustva, ki so značilna za žalovanje. Ob 

sebi takrat otrok potrebuje nekoga, ki njegova čustva vzame resno in mu jih pomaga izražati. 

Značilna čustva, ki privrejo na plano, so jeza, žalost, krivda in strah (Hofer, 2012, str. 127). 

A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 65) opisujeta fazo čustev kot tretjo fazo, za katero je 

značilna dezorientacija in zbeganost. Omenjena faza svoj višek doseže med četrtim in sedmim 

mesecem po izgubi. Prevladujoča čustva so depresivnost, odklanjanje stikov, nemirnost, 

razdražljivost … 

Čustva, kot so jeza, krivda, žalost in strah, pri otroku povzročajo zbeganost. Globoko v sebi se 

sprašuje, če so vsa občutja, ki jih čuti ob izgubi, primerna, saj nehote opazuje reakcije odraslih 

okoli sebe.  

Z jezo bi otrok rad dosegel, da se pokojnik vrne, hkrati pa ob doživljanju jeze lahko doživi 

občutek krivde. Počuti se slabo, ker je sam jezen na pokojnika, medtem ko mu okolica sporoča, 

da naj bi bila žalost bolj primerno čustvo ob smrti pokojnika. Odrasli morajo zato otroku 

pojasniti, da so vsa občutja dovoljena, da je občutje jeze naravno čustvo in ima vso pravico biti 

jezen, saj s tem ne škoduje pokojniku. Enako je potrebno ravnati, ko se pojavijo občutki krivde. 

Otrok mora dobiti potrditev, da ni kriv, da je oseba umrla, četudi je bil kdaj jezen nanjo oz. so 

bile njegove misli zlobne. Velikokrat se ob izgubi bližnjega pri otroku pojavi tudi strah, skrbi 

ga, da bo izgubil še druge, ki jih ima rad, in bo ostal sam in zapuščen. Otroku pojasnimo, da 

nihče ne ve, kdaj bo umrl, da pa si vsi želimo živeti dolgo, da bomo vedno ob njem. Če pa bi 

se že zgodilo kaj nepredvidljivega, mu zagotovimo, da bo za njega poskrbela oseba, ki jo ima 

rad in do katere čuti zaupanje (Hofer, 2012, str. 129). 

2.3.4 Faza pogajanja 

V. Borucky s sodelavci (2004, str. 23) opisuje, da se v tej fazi otrok sreča z mišljenjem, da lahko 

določena dejanja vrnejo pokojnika nazaj v življenje. Zaradi tega otrok lahko postane pretirano 

ustrežljiv in prilagodljiv. 
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M. Hofer (2012, str. 132) dodaja, da sprejmemo otrokov namen, ne smemo pa otroku dajati 

lažnih upov. Pojasnimo otroku, da razumemo željo, da bi bil pokojnik ponovno z nami, da pa 

to žal ni več mogoče, ne glede na to, kaj stori. 

2.3.5 Faza sprejetja 

Ko otrok lahko sprejme in izrazi vsa svoja čustva in ko se zave realnosti izgube, se bliža konec 

nekega dela žalovanja (Hofer, 2012, str. 133). Ta faza ni časovno omejena. Otroci žalujejo 

drugače kot odrasli, na trenutke so žalostni in z vsemi mislimi pri pokojniku, spet naslednji 

trenutek pa brezskrbno zatopljeni v svojo igro (Borucky in sodelavci, 2004, str. 24). 

A.  Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 65) dodajata še, da faze žalovanja niso tako »šolsko« 

razdelane in da je čas pri žalovanju relativen pojem. Ne sme nas presenetiti, če se otrok začasno 

vrne nazaj v predhodno stanje. 

2.4 Običajne reakcije žalujočega otroka 

Žalost ima veliko obrazov. Lahko nas ohromi, povzroči težke psihične in fizične posledice, 

lahko nas pripelje tako daleč, da izgubimo stik z realnim svetom in okolico.  Pomembno pa je, 

da imamo v procesu žalovanja možnost izražati svoja čustva tako odrasli kot otroci (Husebø, 

2005, str. 71). 

Otrok svoje žalovanje lahko izraža preko različnih kanalov. Pojavijo se lahko telesne ali 

vedenjske težave. Ni njuno, da so izražene oboje, pomembno je samo, da odrasli opazujemo 

otroka in zaznamo njegovo stisko (Borucky in sodelavci, 2004, str. 24). 

Čustvene reakcije 

Žalovanje v otroštvu vsebuje predvsem čustva in doživetja, kot so žalost, strah, občutek nemoči, 

živi spomini, motnje spanja ipd. (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 67). 

Te vrste reakcij so najbolj obsežne, zajemajo namreč celo paleto negativnih čustev. Najbolj 

pogosta reakcija je žalost, ki se izkazuje z jokom, osamitvijo in z žalostno mimiko na obrazu. 

Žalosti se pridružijo tudi strahovi. Izkazovanje strahu je odvisno od starosti otroka. Spopada se 

tudi z občutki nemoči. Ima občutek, da je prepuščen zlim silam na milost in nemilost ter da ne 

more nič storiti v svojo zaščito. Nič neobičajnega ni, če otrok svoje hrepenenje po umrli osebi 

izkazuje tako, da se dotika stvari, ki so pripadale pokojniku in da objema ali poljublja sliko 
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pokojnika. Redko se namreč zgodi, da se otrok izogiba predmetom, ki ga spominjajo na umrlo 

osebo (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 68). 

Vedenjske in socialne reakcije 

Prepoznamo jih po glasnih izbruhih kričanja ali histeričnega joka. Otroci pogosto prekinjajo 

sogovornika, so prepirljivi, hiperaktivni, lahko postanejo tudi agresivni do sami sebe ali 

prijateljev. Mlajši kot je otrok, bolj pogosto se zgodi premik nazaj v vedenju, torej bolj nezrelo 

vedenje. Če je otrok utrpel izgubo enega od roditeljev, se poleg vsega pojavi še potreba po 

preverjanju preživelega roditelja. Popolnoma normalna je tudi neke vrste apatičnost. Otrok se 

vede kot mali robot. Brezizrazno in kot da se ga dogodki ne dotaknejo, preživlja dneve. Taka 

navidezna otrokova brezizraznost pa je lahko tudi plod namenskega prikrivanja čustev. Pri 

socialnih interakcijah se otrok umika od dejavnosti in prijateljev. Do odraslih lahko postane 

nezaupljiv, do preživelega roditelja pa lahko razvije posesiven odnos (prav tam, str. 69). 

Telesne reakcije 

Telo se vedno odzove na psihično stanje človeka. Najpogostejše telesne reakcije so 

nepojasnjene bolečine v trebuhu, glavoboli, motnje apetita, motnje prebave, pomanjkanje 

energije ter večja nagnjenost k prehladnim obolenjem zaradi padca imunskega sistema. Pojavijo 

se lahko tudi nočne more, zato se lahko zgodi, da si otroci zvečer ne upajo zaspati. Strah pred 

spanjem pa lahko povzroči tudi to, da otrok enači pojem zaspati s pojmom umreti (Borucky in 

sodelavci, 2004, str. 24). 
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3 KAKO OTROKU OLAJŠATI STISKO OB SMRTI LJUBLJENE OSEBE 

3.1 Kako premagati žalost 

Odrasli ima pri premagovanju žalosti otrok ključno vlogo. Otroku mora postati zaupnik, nuditi 

mu mora spodbudno okolje in dopustiti, da izraža vsa čustva. Da bi lahko otrok izrazil čustva, 

jih mora najprej razumeti, šele nato se lahko z njimi sooči. Otrok najlažje raziskuje, se 

spoprijema s čustvi in jih izražapreko dejavnosti. Dejavnosti prilagodimo otrokovi starosti. 

Otroci lahko svoje občutke izražajo na različne načine: z risanjem, pogovorom, branjem 

pravljic, uporabimo lahko igro vlog ipd. Čeprav so čustva lahko prijetna ali neprijetna, se 

poskušamo pri pojasnjevanju čustev držati nevtralnosti. Otrok ima namreč jezo za slabo čustvo 

in lahko hitro pride do napačne interpretacije, ko začuti jezo do pokojnika, ker ga je zapustil 

(Akin in sod., 2000, str. 7). 

Da bo otrok lažje sprejel nastalo situacijo, ga je potrebno vključiti v pogrebne obrede. Pogrebni 

obredi so namreč namenjeni izražanju bolečine, vgrajevanju izgube v svoje življenje ter 

notranjemu pomirjanju. Otrok se ima možnost na svoj način posloviti od pokojnika. Prav tako 

kot odrasli tudi otroci potrebujejo svoj čas, da sprejmejo nastalo situacijo. Otroci morajo 

občutiti, da njihova žalost in doživljanje nista prezrta. Udeleženost v pogrebnih obredih daje 

otroku povezanost z družino. Prav nič ni narobe, če otroku pokažemo tudi svojo žalost in z njim 

skupaj zajočemo (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 70). 

K. Miller (2000, str. 56) svetuje, da je potrebno otroku večkrat zagotoviti, da je ljubljen in da 

bo zanj vedno poskrbljeno. Lahko uvedemo tudi posebnega ljubljenčka, npr. plišasto igračo, ki 

bo otroku zagotavljala občutek varnosti, sprejetosti in ljubljenosti. Otrok v obdobju žalovanja 

potrebuje veliko dodatne pozornosti, več časa je potrebno nameniti dialogu med otrokom in 

odraslim. Otrok potrebuje odgovore na svoja vprašanja o smrti in o nastali situaciji v družini. 

Prav tako je pomembno, da se otrok zaveda, da smo mu vedno na voljo za objem in tolažbo. 

Otroci v predšolskem obdobju imajo najraje pravljice, zato te lahko uporabimo, ko želimo 

otroku pojasniti izgubo. Pravljica namreč priznava tako naše doživljanje sreče kot tudi naše 

stiske in bolečine. Pravljice otroku odvzamejo strah pred smrtjo. Navadno se pravljica konča z 

»in še vedno živita, če še nista umrla.« Otroci seveda vedo, da ni mogoče živeti večno, vendar 

jim pravljica pove, kako si lahko oblažijo strah pred kratkotrajnostjo življenja. Otroci zelo 

dobro razumejo usodne pojave v pravljicah, kot so smrt, umiranje, trpljenje, stiska…, če imamo 

odrasli do njih ustrezen odnos. Veliko pravljic se navadno začne z izgubo matere, a se vse 
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pravljice na koncu nekako pozitivno rešijo. Na tak način otrok dobi sporočilo, da obstajajo 

možnosti za življenje naprej, ne glede kako hude izgube ga lahko doletijo v življenju (Zalokar 

Divjak, 2002, str. 74). 

Ko otrok izgubi ljubljeno osebo, mu moramo povedati, da življenje kljub temu teče dalje. 

Pomembno je, da otroku čim večkrat povemo, da ni nič narobe, če se zabava, smeji in igra, ker 

s tem njegova ljubezen do umrlega ni nič manjša, čeprav spet zaživi polno življenje in sklepa 

nova prijateljstva (Levete, 1998, str. 21). 

3.2 Česa odrasli ne sme narediti 

K. Miller (2000, str. 57) in V. Borucky s sodelavci (2004, str. 27) opozarjajo, da se ne smemo 

izogibati pogovorom o smrti in umiranju. O njej se je potrebno pogovarjati odkrito. Prav tako 

ne smemo pričakovati, da bodo otroci razumeli pojem smrti, čeprav smo jim predstavili vsa 

dejstva. Otroku ne smemo govoriti, kako naj čuti ali se odziva in ne smemo soditi, ali je njegova 

žalost dovolj intenzivna. 

Izogibati se je potrebno besednim zvezam kot so: »je zaspal«, »je umrl, ker je bil star«, »je 

odšel na dolgo potovanje«, »je umrl, ker je bil bolan« ali »izgubili smo ga«… Otroci namreč 

vse te besedne zveze jemljejo dobesedno in lahko razvijejo strah pred spanjem. Prav tako se 

otroku že najstniki zdijo zelo stari. Besedni zvezi »izgubili smo ga« ali »odšel je na dolgo 

potovanje« pa pri otroku sprožita nejasnosti, zakaj ga ne poiščemo, če smo ga izgubili oz. kdaj 

se vrne s potovanja. Ko otroku povemo, da je nekdo umrl, ker je bil bolan, mu moramo pojasniti, 

da so nekatere bolezni tako hude, da jih ni mogoče pozdraviti (prav tam). 
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4 VLOGA VZGOJITELJA OB OTROKOVI IZKUŠNJI SMRTI 

4.1 Delo s starši v obdobjih žalovanja 

Velika večina otrok v času odraščanja doživi izkušnjo smrti bližnjega, zato vzgojitelji pogosto 

sodelujejo z družinami, ki morajo predelati težka doživetja in premagati zahtevna življenjska 

obdobja (Jensen in Jensen, 2011, str. 139). 

V takih situacijah je pomembno tesno sodelovanje institucije z družino. Otrok mora začutiti, da 

so tudi zunaj družine odrasli, ki jim ni vseeno zanj. Misli o smrti v nas zbujajo občutke tesnobe 

in strahu, zato smo od smrti odtujeni in če ta pride pred svojim časom, se z njo ne znamo 

spoprijeti. Ravno zaradi tega imajo vrtci na Danskem že izdelane akcijske načrte, po katerih 

lahko posežejo pedagoški delavci, če otrok ali sodelavec doživi izgubo. Ta načrt nudi 

vzgojiteljem temelj, na katerem lahko gradijo v posameznih situacijah (prav tam, str. 139). 

Ko ljudi doleti izguba, v veliki večini začnejo žalovati. Kot vzgojitelji lahko pozitivno 

prispevamo k žalovanju, predvsem pri ljudeh, ki se soočajo z naravnim tokom žalovanja. Ni 

potrebno, da bi vzgojitelj prevzel terapevtsko vlogo, dovolj je že, da si upa biti navzoč kot 

povsem običajen človek, saj nas zaradi našega poklica v tistih trenutkih povezuje otrok, ki 

žaluje. Prav lahko se zgodi, da opazimo, kako starši v svojem dolgotrajnem in globokem 

žalovanju nehote prezrejo otroka. Takrat je prav, da se poskušamo s starši pogovoriti oz. 

vzpostaviti dialog in ne predavamo staršem o tem, kaj je prav in kaj ne. Po potrebi jim lahko 

omenimo možnost obiska strokovnjaka (prav tam, str. 146). 

Vse zgoraj omenjeno pa pomeni, da ni dovolj  le izdelava akcijskih načrtov za ravnanje z izgubo 

in žalostjo v vrtcih, temveč da morajo vzgojitelji dobiti možnost, da spregovorijo o tem, kako 

so sami predelali žalostne situacije, ki so jih doživeli v življenju. Vse to je namreč ključnega 

pomena, kako biti temelj tolažbe žalujočemu staršu. S tem vzgojitelji ne bodo postali šolani 

terapevti, zelo pa pomaga, če vsak v sebi ozavesti, kaj mu je pomagalo, ko je sam doživljal 

izgubo. Vsak ima lastne izkušnje, ki jih lahko izkoristi, ko mora stati ob ljudeh, ki so doživeli 

izgubo drage osebe (prav tam, str. 147). 

A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) svetujeta, da se srečanju z žalujočimi starši ne smemo 

izogibati, ker se bojimo, da bi se v njihovi prisotnosti počutili nelagodno, saj s tem njihovo 

bolečino še povečujemo. Na srečanje se je potrebno pripraviti tako, da obvladamo svoja čustva 

in ne dovolimo, da nas prevzame občutek nemoči. Previdni moramo biti pri izražanju, saj 
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besedna zveza »razumem vašo bolečino« ni primerna, razen, če smo sami doživeli enko izgubo. 

Družini lahko pomagamo tudi tako, da jih usmerimo v različna društva in druge organizacije, 

ki bi jim bila lahko v pomoč. Podporo lahko izrazimo tudi tako, da se udeležimo pogrebne 

slovesnosti (prav tam, str. 74). 

4.2 Kako pripraviti otroke na sprejem žalujočega otroka v oddelek 

Otroci so rojeni filozofi. Že zelo zgodaj spoznajo, da ima vsak začetek tudi konec in da vsakemu 

koncu sledi nekaj novega. Otroci ne potrebujejo nobenih obširnih predavanj o življenju in smrti, 

saj se vsega tega učijo z doživljanjem. Vloga odraslega je, da pripravi spodbudno učno okolje 

in otroku omogoči, da mu narava sama odgovori na vprašanja (Schuster Brink, 1994, str. 38). 

Preden se otrok, ki je utrpel izgubo bližnje osebe, vrne v oddelek, lahko druge otroke na to 

pripravimo. Otrokom povemo, koga je izgubil otrok in da bo verjetno ob prihodu v vrtec včasih 

zelo žalosten. Žalujočemu otroku lahko pomagamo tako, da ga potolažimo, objamemo in se z 

njim igramo. Drugih otrok ne usmerjamo, kako se morajo vesti do žalujočega otroka, pustimo 

jih, da se odločajo sami. Upoštevajoč starost otrok v oddelku, jim pojem smrti razložimo ali 

približamo preko otroške literature. Zelo radodarna z odgovori na to tematiko je narava. Otroke 

lahko opozorimo na mrtve žuželke, ptice in druge živali, ob tem pa posebej poudarimo, da 

mrtve živali ne dihajo, se ne gibajo, se ne premikajo in jih ni strah, ker ničesar ne čutijo. Take 

situacije lahko izkoristimo tudi, da izpeljemo pokop mrtve živali in ob tem pojasnimo, zakaj to 

naredimo (Miller, 2000, str. 56). 

Ko se žalujoči otrok vrne v skupino, mu moramo dati pravico do žalovanja in spominjanja. Če 

otrok doživi stisko ob določenih dejavnostih, je naloga pedagoga, da to stisko prepozna. Če je 

otrok izgubil nekoga iz ožje družine in če se npr. v oddelku ravno pogovarjajo o družini in 

slikajo na tematiko družine, otrok pa ne ve, koga lahko naslika, moramo otroku obrazložiti, da 

lahko naslika, kogar želi. Prav tako je dobro, da pedagogi otroka spodbujajo, da spregovori o 

svoji izkušnji z ostalimi otroki v oddelku, v kolikor pa je možnost, je smiselno, da obiščejo tudi 

grob (Cipot Mal, 2003, str. 16). 

Med iskanjem strokovne literature in pri soočanju mojih otrok s procesom žalovanja sem zbrala 

nekaj pravljic in slikanic, ki zajemajo tematiko smrti, in so predstavljene v Prilogi 13. 
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4.3 Tema smrti kot del izvedbenega kurikula v oddelku vrtca 

E. D. Bahovec in Kodelja (1996) sta izvedla raziskavo, kako so v vrtcih obravnavane tabu teme 

in ena izmed teh je tema o smrti. Raziskava je pokazala, da se pogovora o smrti vzgojitelji 

dotaknejo zgolj priložnostno, ko se srečajo z mrtvo živaljo, ob smrti otrokovega sorodnika, ob 

1. novembru in v zvezi z vojno na območju bivše Jugoslavije. Zelo zaskrbljujoč je podatek, da 

se tretjina vzgojiteljic o smrti ne pogovarja ob nobeni priložnosti.  

L. Šturbej (2014) je v svojem diplomskem delu izvedla raziskavo med vzgojiteljicami v 

slovenskih vrtcih, ki je pokazala, dasmrt po mnenju vzgojiteljic ni tabu tema, da pa se je še 

vedno na nek način izogibajo pri načrtovanju dela z otroki. Vzgojiteljice se večinoma 

pogovarjajo o smrti ob priložnostih, ki sta jih omenila E. D. Bahovec in Kodelja (1996), te teme 

pa ne načrtujejo. 

Dve tretjini sodelujočih vzgojiteljic je mnenja, da je smrt kot tema v Kurikulumu za vrtce (1999) 

slabo predstavljena (prav tam). Kurikulum za vrtce (1999) namreč zajema tematiko smrti le na 

področju narave in družbe, pri obeh področjih zelo na kratko. Pri področju naravenajdemo en 

sam cilj: »Otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo.« (prav tam, str. 57). 

Na področju družbe (prav tam, str. 50) paje zapisano: »Družbena vprašanja niso vrednostno 

nevtralna, temveč se tu srečujemo tudi z etičnimi dilemami, povezanimi z distribucijo moči, 

nasprotij, krivicami, konflikti v naši družbi in svetu ter s človekovim odnosom do življenja in 

smrti (nasilje, vojne, destruktivnost, revščina itn.).«  
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5 PROBLEM RAZISKAVE, CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

5.1 Problem in cilji raziskave 

Smrt je del življenja in od nekdaj je spadala pod tematiko, ki bi jo vsak najraje zaobšel, 

predvsem takrat, ko izguba prizadene otroka. Predšolski otroci večino svojega časa preživijo v 

vrtcu in zato je ključnega pomena, da ima vzgojitelj strokoven in sočuten pristop do žalujočega 

otroka. Vzgojitelj je lahko ključni dejavnik pri žalovanju predšolskega otroka.  

To temo za diplomsko delo sem izbrala, ker sem med študijem izgubila moža v prometni 

nesreči. Sama sem se soočila s procesom žalovanja in prav tako sta se s procesom žalovanja 

soočila najina otroka, hčerka pri osmih letih, sin pri štirih letih. Lastna izkušnja me je 

spodbudila, da želim raziskati, kako lahko vzgojitelj pripomore k sprejemanju in razumevanju 

smrti pri otroku in nudi oporo tudi staršem, ne glede na to, ali so v izgubo tudi sami čustveno 

vpleteni ali ne. 

5.2 Raziskovalna vprašanja 

Za potrebe empiričnega dela, sem si zastavila štiri raziskovalna vprašanja: 

1) Kako so otroci doživljali smrt po opažanju njihovih staršev in vzgojiteljev? 

2) Kako so starši med žalovanjem komunicirali z vzgojiteljem in kako se je ta vključil v 

proces žalovanja? 

3) Ali so vzgojitelji v vrtcu že pred dogodkom obravnavali temo smrti in kakšen je njihov 

odnos do te kurikularne teme? 

4) Ali se vzgojitelji čutijo kompetentne za pogovor o smrti z otroki v oddelku ter katere 

težave oz. dileme imajo pri tem? 
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6 METODA DELA 

Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja. 

6.1 Uporabljeni instrument 

Za pridobivanje podatkov sem uporabila delno strukturiran intervju z odprtim tipom vprašanj, 

posebej za vzgojiteljice in posebej za starše. Vsak intervju vsebuje devet osnovnih vprašanj, ki 

so se prilagajala in dopolnjevala tekom intervjuja (Priloga 1). 

6.2 Opis vzorca 

V raziskavo sem vključila pet staršev otrok, ki so izgubili bližnjo osebo, na katero so bili 

navezani, ter pet diplomiranih vzgojiteljic, ki so imele v skupini žalujočega otroka, ki je doživel 

smrt, ali enega od staršev ali starih staršev. Starše, ki so sodelovali v intervjuju, sem osebno 

poznala in vedela za izgube, ki so se zgodile v družini. Starši, ki so sodelovali v intervjuju, so 

povedali, katera vzgojiteljica je imela njihovega otroka v oddelku v času žalovanja in te 

vzgojiteljice sem nato prosila za sodelovanje pri raziskavi. Sodelujoče vzgojiteljice so tudi 

predlagale svoje kolegice, ki so že imele žalujoče otroke v skupini, sama sem izbrala tiste, ki 

so ustrezale vzorcu.   

6.3 Postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala v mesecu maju in juniju 2017. Intervjuji s starši so bili snemani, izvedla 

sem jih na njihovem domu. Intervjuji z vzgojiteljicami so bili izvedeni v različnih prostorih po 

izbiri posamezne intervjuvane vzgojiteljice ter so bili prav tako snemani. 

6.4 Postopek obdelave podatkov 

Odgovore, ki sem jih dobila, sem kvalitativno analizirala glede na zastavljena raziskovalna 

vprašanja.  
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.1 Pogled staršev na otrokovo doživljanje smrti 

Vseh pet staršev je v intervjujih poudarilo, da so se pokazale določene spremembe v vedenju, 

ko so otroci izgubili ljubljeno osebo. Trije otroci od petih so izgubili očeta, ena deklica je 

izgubila sestrici in ena deklica je izgubila staro mamo. Štiri otroke je izguba doletela nenadoma, 

zato se starši pred dogodkom niso imeli možnosti pogovarjati o smrti in umiranju. Deklico, ki 

je izgubila sestrici, pa sta starša pripravila na izgubo s pogovorom. Iz odgovorov staršev je 

razbrati, da so bili prvi odzivi otrok na novico o izgubi šok, apatičnost in jok. Deček, ki je 

izgubil v kratkem časovnem intervalu najprej staro mamo in nato še očeta, je v obeh primerih 

neutolažljivo jokal. Otroci v starosti 2,5 let do 3,5 let so kazali očitne znake nerazumevanja 

dokončnosti dogodka, to lahko sklepamo po izjavi matere 4:«Čez tri tedne me je vprašala, kje 

je ati.« Mama 4 je v intervjuju povedala, da se je po dogodku z deklico pogovorila o smrti, 

povedala, da je ati umrl ter da ga ne bo več nazaj, pa je kljub temu prišlo do vprašanja, kdaj se 

ati vrne.Enako navaja v intervjuju mati 1, ko je deček spraševal, če se stara mama še kdaj vrne. 

Za majhne otrok  je značilno, da ne razumejo dokončnosti dogodka (Mikuš Kos in Slodnjak, 

2000, str. 63). Štirje od petih staršev se strinjajo, da bi otrok lažje govoril o izgubi z osebo, ki 

ni čustveno vpletena v dogodek. Mati 2 pa zavzema stališče, da otrok lažje zaupa nekomu, ki 

doživlja enaka čustva kot on. Mati 1 navaja, da deček ni želel z njo govoriti o očetu, ker ni želel, 

da bi bila mamica žalostna. Mati 4 meni, da bi mogoče otrok o izkušnji lažje govoril z 

vzgojiteljico. Mati 5 pa pove, da v vrtcu deklica ni našla osebe, ki bi se ji izpovedala, da pa ima 

sedaj v OŠ učiteljico, kateri lahko pove o izgubi sestric. Mama 5 navaja: »Prej v vrtcu nikoli ni 

bilo pobude, sama pa je tudi nisem dajala.« Iz tega lahko sklepamo, da če bi vzgojiteljica v 

vrtcu poskusila z deklico izvesti pogovor o smrti, bi ji ta mogoče izpovedala svoje doživljanje 

in čustva že mnogo prej. Hčerka matere 3 je očeta izgubila, ko je bila stara osem mesecev. Prve 

težave v vedenju so se  pokazale pri vstopu v vrtec pri treh letih. Mati 3 pove, da je hčerka 

največjo stisko pokazala okoli petega leta, kar jo je močno presenetilo, saj je bila praktično še 

dojenček, ko je izgubila očeta. O smrti je mati 3 s hčerko govorila postopoma, vsako leto več. 

Hčerka je tudi sama začela spraševati podrobnosti o očetovi smrti. Sedaj, ko je od izgube minilo 

že nekaj let, pa mati 3 opaža, da je hčerka nepotrpežljiva, da ni vajena počakati, kar sama 

pripisuje temu, da je bila vedno vsa pozornost namenjena njej, še posebej zato, ker je s tem 

preusmerila pozornost od svoje bolečine ob izgubi moža. 
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7.2 Pogled vzgojiteljic na otrokovo doživljanje smrti 

Vseh pet vzgojiteljic, vključenih v raziskavo, je odgovorilo, da otroka niso posebej vznemirjale 

s pogovori o smrti, če ta sam ni pokazal interesa za pogovor. Tri vzgojiteljice so imele 

žalujočega otroka v oddelku prvega starostnega obdobja, dve vzgojiteljici pa v oddelku drugega 

starostnega obdobja. Dve vzgojiteljici sta imeli v oddelku isto deklico, ki je izgubila mamico, 

vzgojiteljica 2 v oddelku od enega do drugega leta in vzgojiteljica 4 v oddelku od dveh do treh 

let. Vzgojiteljica 3 je imela v oddelku drugega starostnega obdobja dečka, ki je izgubil očeta, 

in deklico, ki je prav tako izgubila očeta. Deček je hkrati sin ene izmed intervjuvank, in sicer 

matere 1, enako deklica ki je hčerka matere 4. Vzgojiteljica 1 pa je imela v skupini deklico, ki 

je izgubila starega očeta.  

Vzgojiteljica 2 navaja, da ni bilo zaznati vidnih sprememb v vedenju, ko je deklica začela 

obiskovati vrtec. Deklica je bila takrat stara leto in pol. V uvajalnem obdobju je bila nekoliko 

bolj kot ostali otroci navezana na očeta.  Z drugimi otroki tematike  smrti niso obravnavali, ker 

se vzgojiteljici 2 otroci v tej starosti zdijo premajhni za take teme. V naslednjem šolskem letu 

je deklica prišla v oddelek vzgojiteljice 4. Tudi tukaj, po pričevanju vzgojiteljice, ni bilo zaznati 

vidnih sprememb v vedenju deklice, le ko je tematika nanesla na obravnavanje družine in 

družinskih članov, je deklica povedala, da je njena mamica umrla. Deklica je ob takih 

dejavnostih iskala telesni stik z vzgojiteljico. Deklica je tudi velikokrat povedala, da je šla na 

grob k mamici prižgat svečko. Kljub temu da je bila deklica z izkušnjo smrti vključena v 

oddelek, vzgojiteljica 4 ni obravnavala tematike o smrti z drugimi otroki. Navedla je samo, da 

je pred leti obravnavala to tematiko v oddelku od štiri do petletnih otrok, ko je neki deklici 

umrla stara mama.  

Vzgojiteljica 5 je imela v oddelku hčerko intervjuvanke matere 3 in dečka, ki je izgubil očeta. 

Pri obeh otrocih je bilo zaznati stisko, ki se je pojavila zaradi izgube bližnje osebe. Za deklico, 

ki je izgubila očeta pri osmih mesecih, navaja enake spremembe v vedenju kot mati 3. Deček 

pa je bil ob izgubi očeta že vključen v oddelek. Posebnost pri tej izgubi je, da je deček nekaj ur 

preživel sam ob mrtvem očetu, ker je bila mati v službi. Ob šoku, ki ga je doživela ob prihodu 

domov, je dečku razložila, da je oče verjetno zaspal in da se bo čez čas zbudil. Naslednjega dne 

se je razlaga dogodka, ki ga je doživel deček, izkazala za neprimerno, saj je v vrtcu deček izražal 

stisko in nerazumevanje tako, da je kazal očitne znake agresivnosti, katero pa je usmerjal na 

predmete (stoli, mize …).  
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Vzgojiteljica 5 je povedala, da je zaradi očitne stiske tako dečka kot deklice pogovor o smrti 

izpeljala z vsemi otroki v oddelku. Deček in deklica nista bila vključena v oddelek v istem 

šolskem letu.   

Vzgojiteljica 3 je imela v oddelek sočasno vključena dva žalujoča otroka, in sicer matere 1 in 

matere 4. Pri dečku ni zaznavala nikakršnih sprememb v vedenju, kar lahko pripišemo temu, 

da je od dogodka minil kratek čas ter temu, da je ta isti deček že imel srečanje z izgubo stare 

mame. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je deček razumel, da je oče umrl in da je dogodek 

trajen. Pri deklici je minilo od smrti očeta približno leto in vzgojiteljica 3 je pričela opažati, da 

je deklica nenavadno jokava in ima glasne izbruhe besa, če ni bilo ugodeno njeni volji. Enaka 

opažanja je podala tudi dekličina mati. Vzgojiteljica 3 je menila, da ni nujno, da je tako vedenje 

posledica izgube. Deklica  je bila v starostnem obdobju, za katerega so značilni napadi trme. 

V. Borucky in sodelavci (2004, str. 15) navajajo, da se vsak otrok na smrt osebe, ki jo je imel 

rad, odzove z žalovanjem. Na kakšen način bo otrok to izkazoval in doživljal, pa je odvisno od 

tega, kolikšna je bila navezanost na osebo, ki je umrla. Ravno zaradi tega bi bilo smiselno, da 

bi vzgojiteljica 3 deklici poleg nežnosti in sočutnosti ponudila tudi možnost pogovora o izgubi 

in čustvih, ki jih je ob tem doživljala. Omenjena vzgojiteljica 3 ni obravnavala teme smrti z 

vsemi otroki v oddelku, ker po njenem mnenju otroka nista kazala znakov stiske in ker ju ni 

želela po nepotrebnem vznemirjati. 

Vse sodelujoče vzgojiteljice v raziskavi so dejale, da bi izvedle dejavnosti na temo razumevanja 

smrti, če bi žalujoči otroci kazali očitne znake stiske.  

Velikokrat sem med odgovori vzgojiteljic zasledila: »Otrok ni kazal očitnih znakov stiske.« 

Vprašala sem se, kakšne znake so pravzaprav vzgojiteljice pričakovale in kaj si predstavljajo 

pod »očitni« znaki.  

Borucky in sodelavci (2004, str. 24) navajajo, da otrok svoje žalovanje lahko izraža preko 

različnih kanalov. Pojavijo se telesne ali vedenjske težave, ni pa njuno, da je izraženo oboje.  

Da bi lahko natančno potrdili ali ovrgli, ali so žalujoči otroci imeli kakršnekoli stiske ob izgubi 

ljubljene osebe, bi bilo potrebno dlje časa opazovati vedenje otrok. Zagotovo bi v to bilo 

potrebno vključiti tudi starše. Šele s pozornim opazovanjem in v daljšem časovnem obdobju bi 

lahko z večjo gotovostjo presodili, ali otrok ima znake stiske ali ne. 
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A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 67) navajata, da žalovanje v otroštvu zajema večji 

spekter čustev in ne samo eno vrsto čustev (žalost, agresija …), ki se odraslim zdi najbolj 

logična reakcija pri žalovanju. 

7.3 Vključitev vzgojiteljev v proces žalovanja otroka in komunikacija s starši 

Dve vzgojiteljici, ki sta imeli v oddelku deklico, ki je izgubila mamo, sta za smrt matere izvedeli 

v službi. Dekličina mati je bila namreč njuna sodelavka, njeno zdravstveno stanje pa so 

spremljali ves čas. Vzgojiteljica 3 je za smrt očetov deklice in dečka izvedela najprej od 

sodelavk, nato pa sta povedali novico tudi obe materi. Samo pri vzgojiteljici 1 novice o izgubi 

niso povedali starši, ampak je to povedala deklica sama.  

Nobena od petih vzgojiteljic ni samoiniciativno ponudila pomoči staršem. Vse so se odzvale, 

kot da je omenjena tematika tabu in pravijo, da si ne bi upale kar tako posegati na ta področje. 

Sicer bi kontaktirale starše, če bi žalujoči otrok kazal očitne znake stiske, ker pa se to ni zgodilo, 

tega niso naredile. Dve vzgojiteljici se ne čutita kompetentni za vključitev v proces žalovanja 

otroka, ker menita, da nimata dovolj strokovnega znanja na omenjenem področju. Tri 

vzgojiteljice se čutijo kompetentne za vključitev v proces žalovanja, vendar le, če bi dobile 

privoljenje staršev. Nasprotno pa so vse intervjuvane matere izrazile mnenje, da bi bilo verjetno 

otrokom lažje, če bi se vzgojiteljice bolj vključile v proces žalovanja, tako ob dogodku kot po 

preteku določenega časa. Štiri matere so povedale, da same niso dajale pobude, saj se v soočanju 

s svojim procesom žalovanja »ne zmoreš ukvarjati še s tem«, kaj naj bi vzgojiteljica delala z 

otroki v oddelku. Ena mati pa je povedala, da je prosila vzgojiteljico, da bi se o dogodku malo 

več pogovarjali v oddelku, a njena prošnja ni bila slišana.  

Zdi se mi, da se vzgojiteljice premalo zavedajo, kako pomembna je vključitev vrtca v proces 

žalovanja otroka. A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 74) svetujeta, da se srečanju z 

žalujočimi starši ne smemo izogibati, ker se bojimo, da bi se v njihovi prisotnosti počutili 

nelagodno, saj s tem njihovo bolečino še povečujemo. 

7.4 Smrt kot tema kurikula: odnos vzgojiteljic do te tematike in ravnanja 

Samo dve vzgojiteljici od petih sodelujočih sta se bežno dotaknili pogovora o smrti, ko je v 

oddelku otrok izgubil babico oz. ko so imeli tematiko o čustvih. Nobena od njiju ni teme 

razvijala naprej. Nobena od petih sodelujočih vzgojiteljic teme smrti ne načrtuje kot del 

izvedbenega kurikula. Vse vzgojiteljice se strinjajo, da je tema delno še vedno tabu in jo kot 
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take ne bi upale obravnavati v oddelku, če v oddelek ni vključen žalujoči otrok. Delno zaradi 

tega, ker ne bi želele otrok po nepotrebnem obremenjevati s to tematiko, delno pa zaradi 

bojazni, kako bi na tematiko odreagirali starši. Vzgojiteljica 5 je po dogodku, ko je deček 

izgubil očeta, obravnavala tematiko z vsemi otroki v oddelku. Dejavnosti je izvedla tako, da je 

izkoristila priložnost, ki ji jo je ponudila narava. Ravno tako je po pogovoru z materjo 3  izvedla 

dejavnosti, s pomočjo katerih je deklica lažje predelala situacijo, v kateri se je nahajala. 

Vzgojiteljica 5 ni omenila, da bi se kateri od staršev otrok v oddelku pritožil nad tematiko, ki 

so jo obravnavali. Povedala je, da sta ji bili materi žalujočih otrok hvaležni.  

Vzgojiteljica 3 ni nikoli obravnavala tematike smrti z ostalimi otroki v oddelku. Kljub temu da 

je imela v oddelek vključena dva otroka z nenadno izgubo očeta, se ni čutila dovolj strokovno 

usposobljena za obravnavanje tematike z vsemi otroki v oddelku. Poudarila je, da vrtec deluje 

na vasi in da je v tem okolju smrt še vedno tretirana kot tabu tema. 

Vzgojiteljica 2 in vzgojiteljica 4 delata v oddelku prvega starostnega obdobja. Ne pred in ne po 

dogodku tematike nista obravnavali. Kot razlog sta navedli, da so otroci premajhni in da 

žalujoči otrok ni kazal znakov stiske. Obe sta povedali, da če bi delali v drugem starostnem 

obdobju in bi otrok ali roditelj povedal o izgubi, bi izhajali iz otroka in dejavnost v povezavi s 

smrtjo in izgubo načrtovali. 

Zdi se mi, da je največja prepreka pri načrtovanju tematike smrti v oddelku strah pred neznanim. 

Kurikulum za vrtce (1999) pa vzgojiteljem v vrtcu tudi ni najbolj v pomoč, ker zelo skopo 

zajema to področje. Vzgojiteljicam sicer omogoča avtonomno odločanje, vendar tega glede 

teme smrti ne izkoristijo, ker so prepričane, da otroke ni potrebno obremenjevati s tako težko 

tematiko.  

Borucky in sodelavci (2004, str. 19) pravijo, da odrasli včasih ne vemo, kako bi otrokom 

omenjeno tematiko predstavili, zato imamo zmotno mišljenje, da jih bomo pred smrtjo in 

umiranjem zavarovali, če otroke od te tematike izoliramo. 

Dyregrov (2001, str. 113) opozarja, da se morajo pedagogi kljub lastnemu strahu, da ne bodo 

zmogli speljati teme ali »skrbeti« za žalujočega otroka, soočiti z otroki v oddelku, še preden 

sami dobijo možnost pogovora s strokovnjakom ali sodelavcem. V nadaljevanju (prav tam, str. 

113) navaja, da vzgojitelji ne glede na dejstvo, da bi bilo lahko otrokom težko ob obravnavanju 

omenjene tematike, imajomožnost poiskati strokovno literaturo in temu primerno vključiti 

omenjeno tematiko v oddelek.  
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Dejstvo je, da je za otroke smrt sprva le beseda. Pomen dobi šele takrat, ko jo povežejo z 

določenim izkustvom. Lahko izkoristimo naravo, ki nam nudi priložnosti, kot npr. v mrtvih 

živalih. Otroku odkrito povemo, da je žival mrtva in morda jo lahko tudi skupaj zakopljemo. 

Otrokom je potrebno povedati, zakaj to počnemo (Borucky in sodelavci, 2004). To je lahko 

začetek kurikularne teme, ki jo nato lahko vzgojiteljica avtonomno razširi na katerokoli 

kurikularno področje želi. 

7.5 Strokovna pomoč vzgojiteljicam pri tabu temi smrt 

Štiri vzgojiteljice od petih so povedale, da jim vrtec nikoli ni ponudil dodatne strokovne pomoči 

v povezavi s sprejemom žalujočega otroka v oddelek. Pri vzgojiteljici 2 in vzgojiteljici 4 se je 

zgodilo, da jima je umrla sodelavka. To pomeni, da je vodstvo vrtca zagotovo vedelo, da hčerka 

preminule sodelavke prihaja v vrtec, a se niso posvetili temu problemu. Vzgojiteljica 5 je 

povedala, da je bilo v njihovem vrtcu izvedeno strokovno izobraževanje na tematiko smrti in 

žalovanja otrok. Potekalo je tudi timsko sodelovanje med sodelavkami, na kakšen način bi 

otrokom v oddelku lahko predstavile smrt in izgubo bližnjega. Vendar je poudarila, da eno samo 

izobraževanje ni dovolj. Zavedala se je tega, da take situacije zahtevajo od pedagogov takojšnje 

in primerne reakcije na dogodek. Vse intervjuvane vzgojiteljice so povedale, da poznajo otroško 

literaturo z omenjeno tematiko, vendar sootroško literaturov oddelku uporabile le tri 

vzgojiteljice. Nobena od sodelujočih vzgojiteljic ni izpostavila, da je sama poiskala strokovno 

literaturo na temo izgube in žalovanja v predšolskem obdobju.  

T. Cipot Mal (2003) razmišlja, da se mogoče zdi vzgojiteljicam v vrtcu problematično, da bi 

izkazovale dodatno pozornost žalujočemu otroku, vendar je ravno nasprotno. Otrokom morajo 

vzgojitelji zagotoviti telesni stik, ga stisniti k sebi in mu nuditi oporo. Spodbujati ga morajo k 

izražanju vseh čustev. Zmotno je namreč mišljenje, da če otroci ne spregovorijo o izgubi in ne 

kažejo očitnih znakov stiske z agresivnostjo, da o izgubi ljubljene osebe ne razmišljajo. Na tak 

način otroci čustva potlačijo in potlačenje čustev bo slej ko prej izbruhnila na plano (prav tam, 

str. 18). 

Glede na izsledke raziskave lahko sklepam, da če bi bile vzgojiteljice, ki so sodelovale v 

raziskavi, bolj strokovno izobražene v omenjeni tematiki, bi veliko lažje in bolj primerno 

odreagirale ob sprejemu žalujočega otroka v oddelek. V Sloveniji deluje društvo Hospic, ki 

nudi delavnice in strokovna izobraževanja za pedagoške delavce na tematiko smrti in umiranja. 

Menim, da bi vodstva vrtcev morala bolj spodbujati izobraževanje s tega področja. 
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8 ZAKLJUČEK 

Glavni cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšen je pogled na žalujočega otroka z vidika 

staršev in vzgojiteljev. Zanimalo me je tudi, kakšen odnos imajo vzgojiteljice do kurikularne 

teme smrti in ali se čutijo kompetentne, da se vključijo v proces žalovanja otroka. Vse matere, 

ki so sodelovale v raziskavi, so poudarile, da bi si želele več vključevanja vzgojiteljic v proces 

žalovanja otroka. Vzgojiteljice pa so v raziskavi potrdile, da se sicer čutijo kompetentne za delo 

z žalujočim otrokom, vendar pa se zavedajo, da imajo premalo strokovnega znanja s tega 

področja in si ga tudi samoiniciativno niso pridobile.  

Na podlagi analize intervjujev sem dobila občutek, da se vzgojiteljice tematike smrti in 

umiranju bojijo, da ne bi dodatno obremenjevale žalujočega otroka in tudi ostalih otrok v 

oddelku. Tudi Kurikulum za vrtce (1999) jim ni ravno v veliko pomoč.  

Dejstvo je, da se slej ko prej večina otrok sreča z izgubo bližnjega. Otroci si želijo osmisliti svet 

in zahtevajo odgovore na vprašanja, ki se jim porajajo. Pedagogi smo jim dolžni na njim 

primeren način predstaviti tudi manj prijetne teme življenja. Z nepoznavanjem strokovne 

literature na omenjeno tematiko zelo hitro lahko predstavimo stvari na neprimeren način. 

Ko sem za sodelovanje pri raziskavi iskala starše in vzgojiteljice, sem dobila kar nekaj 

zavrnitev. Sodelovanje v raziskavi je zavrnila tudi vzgojiteljica, ki je v oddelek sprejela mojega 

sina, ko je preteklo leto od izgube njegovega očeta. Vse to mi je še bolj potrdilo slutnjo, da se 

vzgojiteljice omenjene tematike bojijo in se je izogibajo, ker o njej niso dovolj strokovno 

izobražene. V raziskavi sem ugotovila, da nobena od vzgojiteljic ni bila deležna kakršnekoli 

oblike pomoči vrtca, bodisi v obliki svetovanja ali v obliki napotitve na strokovno izobraževanje 

s področja smrti in žalovanja predšolskega otroka. Res pa je, da nobena od sodelujočih 

vzgojiteljic ni sama zaprosila za pomoč. 

Problematično se mi zdi, da so vse intervjuvane vzgojiteljice menile, da so otroci bodisi 

premajhni za tako tematiko ali pa jih niso želele obremenjevati s težkimi temami. Na koncu 

intervjuja sem vzgojiteljicam povedala svojo zgodbo, zgodbo mame, katere otrok je izgubil 

očeta, in moj pogled na to, na kakšen način bi lahko sinova vzgojiteljica uporabila situacijo in 

izpeljala kurikularno temo. Vse vzgojiteljice so se z mano strinjale in pričele razmišljati 

drugače. Same so podale predloge, kako bi lahko izvedle dejavnosti na temo smrti in žalovanja, 

ne da bi pri tem govorile konkretno o smrti določene osebe. 
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Še boljše podatke bi dobila, če bi v raziskavo vključila otroke, ki so izgubo bližnjega utrpeli v 

prvem starostnem obdobju. Nato bi na podlagi pričevanj staršev in vzgojiteljic spremljala tega 

otroka skozi celotno predšolsko obdobje. Že pri mojem sinu so se pokazale spremembe v 

vedenju šele po enem letu, enako se je zgodilo materi 4. Prve opazne spremembe v vedenju so 

se pojavile šele po dobrem letu. Podobna je izkušnja matere 3, ko so se njeni hčerki začele vidne 

težave šele pri treh letih, čeprav je bila deklica stara le osem mesecev, ko ji je umrl oče. 

Glede na to, da sem na osnovi svoje izkušnje in poznavanja vrtčevske prakse pričakovala take 

rezultate raziskave, sem še bolj odločena, da bom sama zagotovo načrtovala kurikularno temo 

smrti. Prav tako bom poskušala svoje diplomsko delo predstaviti po vrtcih v obliki predstavitve 

diplomskega dela ali kot pomoč vzgojiteljicam, ki se srečujejo z žalujočim otrokom v oddelku. 

O smrti je potrebno govoriti, ker je del življenja. Naš odnos do smrti se hote ali nehote prenese 

na otroka, pa naj nastopamo v vlogi staršev ali pedagoga.  
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10 PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik za intervju staršev 

1. Koliko je star otrok ob smrti bližnjega? 

2. Koga od bližnjih je izgubil in kdaj? 

3. Ste se o dogodku pogovarjali z otrokom? Če da: kako ste otroku predstavili smrt, 

umiranje …? 

4. Kako se je otrok odzval na novico o izgubi?  

4.1 Prva reakcija in vedenje ob dogodku? 

4.2 Za izgube, ki so se zgodile dlje časa nazaj: kaj ste opazili po dogodku in kaj opažate 

pri otroku sedaj (spremembe, posebnosti v vedenju)? 

5. Mislite, da bi otrok lažje govoril o umrli osebi z nekom, ki ni čustveno vpleten? 

6. Ali poznate otroško literaturo na temo smrti? Ste jo uporabili? Če da, katero? 

7. Ste otrokovo izgubo sporočili vzgojiteljici otroka? Zakaj da oz. ne? 

8. Ste vzgojiteljico kadarkoli prosili za pomoč, nasvet …, da bi otroku olajšali 

razumevanje dogodka? Zakaj? 

9. Kakšno je vaše mnenje o tem, da bi otrok v vrtcu govoril o umrli osebi, da bi prinesel 

sliko oz. predmete, ki ga povezujejo z njim? 
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Priloga 2: Vprašalnik za intervju vzgojiteljic 

1) Imate ali ste kdaj imeli v oddelku žalujočega otroka? Starost otroka? 

2) Koga od bližnjih je izgubil in kdaj? 

3) So vam novico o izgubi povedali starši? Če ne, kako ste izvedeli? 

4) Kako se je otrok vedel po izgubi? Kaj ste opazili v vrtcu in kaj so vam povedali starši 

(če so vam) glede njegovega obnašanja doma? 

5) Za izgube, ki so se zgodile dlje časa nazaj: kaj ste opazili po dogodku in kaj pozneje 

(spremembe v vedenju otroka)? 

6) So vas starši otroka prosili za pomoč, podporo, nasvet? 

7) Ste staršem kdaj samoiniciativno ponudili pomoč, nasvet v povezavi z dogodkom? Ste 

imeli občutek, da starši želijo vašo pomoč? Kako so se odzvali starši? 

8) Se čutite kompetentni, da se vključite v proces žalovanja otroka? Katere dileme in 

težave ste imeli pri tem? 

9) Vam je vrtec kdaj ponudil oz. omogočil kakšno strokovno izobraževanje na omenjeno 

tematiko? 

10) Ste pred dogodkom kdaj obravnavali temo smrti v oddelku? Če da, na kakšen način ste 

izvedli dejavnosti? Če ne, zakaj ne? 

11) Ste po dogodku obravnavali to tematiko z vsemi otroki v oddelku? Katere dejavnosti 

ste izvedli, kako so se odzvali otroci? Kako se je odzval žalujoči otrok? 
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Priloga 3: Intervju mati 1 

Mati 1 

1. Koliko je bil star otrok ob smrti bližnjega? 

Otrok je bil ob prvi izgubi star tri leta in pol in ob drugi štiri leta. 

2. Koga od bližnjih je izgubil in kdaj?6 

Staro mamo novembra 2013 in očeta v času poletnih počitnic, in sicer avgusta 2014. 

3. Ste se o dogodku pogovarjali z otrokom? Če da: kako ste otroku predstavili smrt, 

umiranje …? 

Ko smo izvedeli novico, da je stara mama hudo bolna, sem se z otrokom pogovorila o 

tem. Da smo včasih tako bolni, da nam zdravniki ne morejo več pomagati. Da se zelo 

trudijo, ampak naše telo se ne more več pozdraviti in zaradi tega umremo.  

Otroku sem novico o nesreči očeta sporočila takoj, ko sem izvedela sama. Povedala sem, 

da je ati imel prometno nesrečo z motorjem in da je bilo njegovo telo tako poškodovano, 

da se je njegovo srce ustavilo in je umrl. 

4. Kako se je otrok odzval na novico o izgubi?  

4.1 Prva reakcija in vedenje ob dogodku? 

Najprej me je samo »zabodeno« pogledal, potem pa so se meni ulile solze in je 

glasno zajokal tudi sam ter se stisnil v moj objem. V obeh primerih je bila reakcija 

popolnoma enaka. 

4.2 Za izgube, ki so se zgodile dlje časa nazaj: kaj ste opazili po dogodku in kaj 

opažate pri otroku sedaj (spremembe, posebnosti v vedenju)? 

Po izgubi stare mame je veliko spraševal, kam je šla, če bo še prišla nazaj, kakšno 

bolezen je imela ipd. Udeležen je bil pri pogrebu, ampak niti ni dojel, kaj se dogaja. 

Po izgubi očeta pa je približno tri mesece po smrti začel odklanjati pogovore o očetu. 

Prav tako ni želel na pokopališče. Silila ga nisem, sem pa večkrat poskušala načeti 

pogovor o očetu, a kaj več od odgovorov na moja vprašanja nisem dobila. V vrtcu 

je prihajalo do situacij, kjer je govoril, da tudi on z atijem počne določene stvari, 

drugi otroci pa so mu govorili, da laže, ker je njegov ati umrl. Krajše obdobje je imel 

težave z agresivnostjo in izbruhi jeze.  
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5. Mislite, da bi otrok lažje govoril o umrli osebi z nekom, ki ni čustveno vpleten? 

Mislim,da bi mu bilo sigurno lažje. Prepričana sem, da z mano ni hotel govoriti o očetu, 

ker je zaznal spremembo v razpoloženju in mojo žalost. Vedno sem mu povedala, da 

sem žalostna, ker pogrešam atija, da je to čisto v redu, če tako čutimo. Pa mi je vedno 

rekel, da ne želi, da jokam in da sem žalostna. 

6. Ali poznate otroško literaturo na temo smrti? Ste jo uporabili? Če da, katero? 

Do dogodka je nisem poznala. Veliko pa so mi pomagali v občinski knjižnici. Uporabila 

sem vse, kar sem našla od otroške literature. Prav tako sem poiskala strokovno literaturo. 

7. Ste otrokovo izgubo sporočili vzgojiteljici otroka? Zakaj da oz. ne? 

Pri izgubi stare mame sem obvestila vzgojiteljico. Pri izgubi očeta pa so vedeli, ker 

živimo na vasi in se je novica o nesreči hitro razširila. Bil je tudi čas poletnih počitnic, 

ko je bil otrok doma. Ob prihodu po koncu počitnic sem vzgojiteljico o vsem obvestila. 

8. Ste vzgojiteljico kadarkoli prosili za pomoč, nasvet …, da bi otroku olajšali 

razumevanjedogodka? Zakaj? 

Vzgojiteljico sem samo prosila, da opazuje otroka in da me opozori, če bi zaznala kakšne 

posebnosti v njegovem vedenju. Vedno ko sem prišla na pogovorne urice, so mi 

sporočili, da ne zaznavajo posebnosti v vedenju. Želela sem, da bi se vzgojiteljica v 

vrtcu pogovorila o tematiki z vsemi otroki v oddelku, a ker sama ni povprašala o tem ali 

izkazala zanimanja za to, zato nisem silila. Bi pa danes ravnala drugače in bi vztrajala, 

da se pogovori z vsemi otroki o tej tematiki in o tem, da je sin žalosten zaradi tega. Tudi 

ko je prišlo do situacij, kjer so mu očitali laganje, ni otrokom razložila, da sin govori o 

svojih spominih z očetom, seveda pa je zaradi svoje starosti uporabljal sedanji čas. 

9. Kakšno je vaše mnenje o tem, da bi otrok v vrtcu govoril o umrli osebi, da bi 

prinesel sliko oz. predmete, ki ga povezujejo z njim? 

Absolutno podpiram to. Zavzemam stališče, da bi morali vzgojitelji v vrtcih obravnavati 

tematiko smrti, še posebej, če v oddelek sprejmejo žalujočega otroka. Morali bi 

izkoristiti takšno priložnost, saj je smrt del življenja in otroci imajo ravno tako pravico 

do žalovanja kot odrasli. In imajo pravico, da so slišani. 
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Priloga 4: Intervju mati 2 

Mati 2 

1. Koliko je bil star otrok ob smrti bližnjega? 

Hčerka je bila stara pet let. 

2. Koga od bližnjih je izgubil in kdaj? 

Babico in prababico, med obema izgubama je bilo približno dve leti. Najprej je izgubila 

babico leta 2012, prababico pa 2014. Pri prababici je bila že v osnovni šoli. 

3. Ste se o dogodku pogovarjali z otrokom? Če da: kako ste otroku predstavili smrt, 

umiranje …? 

Babica je umrla nenadoma. O dogodku se nismo pogovarjali, ker je umrla čez noč. Ko 

je bila pokojnica zjutraj »urejena« in je na postelji ležala do prihoda pogrebne službe, 

jo je hčerka želela videti. Spraševala ni nič, samo gledala. 

4. Kako se je otrok odzval na novico o izgubi?  

4.1 Prva reakcija in vedenje ob dogodku? 

Šok in veliko je jokala. Z babico sta bili zelo povezani. Želela se je udeležiti pogreba 

in se ga tudi je.  

4.2 Za izgube, ki so se zgodile dlje časa nazaj: kaj ste opazili po dogodku in kaj 

opažate pri otroku sedaj (spremembe, posebnosti v vedenju)? 

Zdaj po nekaj letih ni zaznati nekih velikih sprememb v vedenju. Velikokrat se 

spomni na babico, gre na pokopališče, se je spominja tako, da si želi ogledovati 

fotografije. Od vsega začetka pa je molila ob večerih za njo, ker jo je to naučila 

babica. Na nebu si izbere zvezdico, ki je babica. Na začetku se je zgodilo, da se je 

bala, da bom še jaz umrla – mamica – vendar ob razlagi, da se bom trudila skrbeti 

zase in paziti nase, upam, da bom še dolgo živela. 

5. Mislite, da bi otrok lažje govoril o umrli osebi z nekom, ki ni čustveno vpleten? 

Ne, menim da se lažje zaupa osebi, ki ga na nek način razume oz. doživlja enako kot 

otrok. 

6. Ali poznate otroško literaturo na temo smrti? Ste jo uporabili? Če da, katero? 

Ne ne poznamo, niti je nismo uporabili. Zgodbice sem si izmislila sama, ker sem sama 

izgubila očeta, ko sem bila majhna.  
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7. Ste otrokovo izgubo sporočili vzgojiteljici otroka? Zakaj da oz. ne? 

Povedali smo sami in da bo nekaj časa odsotna. 

8. Ste vzgojiteljico kadarkoli prosili za pomoč, nasvet …, da bi otroku olajšali 

razumevanjedogodka? Zakaj? Ali je vzgojiteljica obravnavala tematiko o smrti z 

vsemi otroki v oddelku, ko ste ji sporočili težave hčerke? 

Če se je pojavil kakšen problem, sem povedala vzgojiteljici, da je bila bolj pozorna 

nanjo. Vzgojiteljica ni samoiniciativno nikoli ponudila pomoči. Niti ni nikoli 

obravnavala tematike z vsemi otroki v oddelku. Imam občutek, da je pri nas na vasi še 

vedno to prevelik tabu. 

9. Kakšno je vaše mnenje o tem, da bi otrok v vrtcu govoril o umrli osebi, da bi 

prinesel sliko oz. predmete, ki ga povezujejo z njim? 

Zdi se mi, da bi to otroku pomagalo. V vrtcu se to ni nikoli zgodilo, nikoli ni prišlo do 

pobude s strani vzgojiteljice. Je pa naredila hčerka to zdaj, ko je v osnovni šoli. Morala 

je predstaviti svojega junaka in je predstavila svojo babico. 
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Priloga 5: Intervju mati  3 

Mati  3 

1. Koliko je bil star otrok ob smrti bližnjega? 

Osem mesecev. 

2. Koga od bližnjih je izgubil in kdaj? 

Atija, pri osmih mesecih. 

3. Ste se o dogodku pogovarjali z otrokom? Če da: kako ste otroku predstavili smrt, 

umiranje…? 

Da, od tretjega leta dalje, ko je začutila potrebo po manjkajočem členu in opazila, da je 

brez očeta. Ko so v vrtec po ostale otroke prihajali očetje … Smrt smo predstavili 

postopno, primerno letom. Vsako leto več. Sprva preko zgodbe, ko sva vsak večer 

opazovali in izbrali zvezdo na nebu – najsvetlejša in najmočnejša je bil ati, ki naju 

opazuje in ima rad. Nato preko slik atija in kasneje na odgovore na njena vprašanja (ob 

pomoči vzgojiteljice ).  

4. Kako se je otrok odzval na novico o izgubi?  

Reakcija je bila opazna od tretjega leta dalje. Vlogo očeta je videla v dedku – moški 

člen. Pojavil se je jok vsako noč pred spanjem in pogrešanje atija. Začelo se je 

spraševanje o vseh detajlih atija in vzrok smrti ter kako je človek pokopan pri petih letih. 

Največja »kriza« se je pojavila okoli petega leta starosti, kar me je presenetilo, saj je 

bila še dojenček, ko je doživela izgubo, in sem mislila, da to ne bo tako močno izrazito. 

Izbruhnila je notranja potreba po atiju, ki se je izrazila zelo čustveno in v boleči obliki 

(ves čas je spraševala, če jo je imel ati rad, kolikokrat jo je nosil v naročju kot otroka, 

želela je zalivati grob in mu nosila ptička med rože, izdelovala darila za na grob in 

spraševala, kje ima glavo …) 

4.1 Prva reakcija in vedenje ob dogodku?  

Premajhna je bila, zaradi starosti osmih mesecev. 

4.2 Za izgube, ki so se zgodile dlje časa nazaj: kaj ste opazili po dogodku in kaj opažate 

pri otroku sedaj (spremembe, posebnosti v vedenju)? 

Takojšnja pozornost, ki jo želi dobiti, saj se je v času  po  smrti vse »vrtelo okoli nje.« 

Za mene je bilo super, ker sem ob njej »pozabila« razmišljati o izgubi. Postala je zelo 

zaščitniška in egocentrična saj se je bala še moje izgube. Večkrat je vprašala: «Saj ti pa 

ne boš umrla, ane mami?« 
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5. Mislite, da bi otrok lažje govoril o umrli osebi z nekom, ki ni čustveno vpleten? 

Menim, da je prav da se pogovori z mami in vzgojiteljico. Sem oseba, ki se ni zaprla 

vase  in sem poskušala vse svoje krize izbruhov prikriti tako, da niso bile opazne, ter 

sem se posvetila hčerki, da bi ji bila izguba čimbolj neboleča ter da je začutila, da ravno 

tako lahko lepo in normalno živi, je ljubljena in vedno bo.  

6. Ali poznate otroško literaturo na temo smrti? Ste jo uporabili? Če da, katero? 

Mala Sončna Žarkica in zajčja družina. Vse ostalo sem povedala po resnici, da je bil ati 

bolan in vse, kar jo je zanimalo, sem ji odgovorila primerno starosti. Posvetovala sem 

se tudi s psihologinjo in terapevtom.  

7. Ste otrokovo izgubo sporočili vzgojiteljici otroka? Zakaj da oz. ne? 

Da. Na veliko srečo je bila krasna vzgojiteljica, ki je ne le hčerki, temveč celi skupini 

predstavila smrt. Hčerko je lepo vključila v skupino. Predvsem se je dodatno potrudila, 

prebirala literaturo, se posvetovala z drugimi strokovnjaki, da je znala uspešno 

prebroditi težave. Menim, da je bila to ključna faza pri hčerki, ki je vplivala pozitivno 

na njeno delovanje in razvoj naprej. Prav tako pa je hči dojela, da ni nič drugačna. 

Vzgojiteljici sem še danes hvaležna za vse in ji bom vedno. 

8. Ste vzgojiteljico kadarkoli prosili za pomoč, nasvet …, da bi otroku olajšali 

razumevanjedogodka? Zakaj? Ali je vzgojiteljica obravnavala tematiko o smrti z 

vsemi otroki v oddelku, ko ste ji sporočili težave hčerke? 

Da. (Ostali odgovori so navedeni že v 7. vprašanju.) 

9. Kakšno je vaše mnenje o tem, da bi otrok v vrtcu govoril o umrli osebi, da bi 

prinesel sliko oz. predmete, ki ga povezujejo z njim? 

Odvisno od »moči« in starosti otroka, predvsem pa vzgojiteljice kako gleda, sprejema 

in predstavi smrt ostalim. Menim, da so strokovne delavke premalo oziroma skoraj nič 

podkovane v tem. V predšolskem obdobju pa je za otroka to ključnega pomena, seveda 

poleg toplega in varnega doma in razumevanja z ostalimi domačimi člani.  
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Priloga 6: Intervju mati 4 

Mati 4 

1. Koliko je bil star otrok ob smrti bližnjega? 

Hčerka je bila stara dve leti in pol. 

2. Koga od bližnjih je izgubil in kdaj? 

Očeta, leta 2013. 

3. Ste se o dogodku pogovarjali z otrokom? Če da: kako ste otroku predstavili smrt, 

umiranje …? 

Smrt je bila nenadna, tako da o umiranju nismo govorili. Sem pa takoj od nastanku 

dogodka povedala hčerki, da je ati umrl, ker je imel prometno nesrečo z motorjem. 

4. Kako se je otrok odzval na novico o izgubi?  

4.1 Prva reakcija in vedenje ob dogodku? 

Hčerka je najprej zajokala, nato se je pomirila. Čez tri tedne me je vprašala, kje je 

ati. 

4.2 Za izgube, ki so se zgodile dlje časa nazaj: kaj se opazili po dogodku in kaj 

opažate pri otroku sedaj (spremembe, posebnosti v vedenju)? 

Kakšne pol leta po dogodku so se začeli izbruhi jeze in otročje obnašanje, tako 

neprimerno za njeno starost. Zdi se mi, da je ob dogodku postala drug otrok.  

5. Mislite, da bi otrok lažje govoril o umrli osebi z nekom, ki ni čustveno vpleten? 

Ja, prepričana sem da veliko lažje kot z mano. Mogoče z vzgojiteljico. 

6. Ali poznate otroško literaturo na temo smrti? Ste jo uporabili? Če da, katero? 

Nekaj so mi jo predlagali v knjižnici in smo jo tudi uporabili. Katero točno se trenutno 

ne spomnim.  

7. Ste otrokovo izgubo sporočili vzgojitelju otroka? Zakaj da oz. ne? 

Nisem, ker smo doma na vasi in so vedeli. Slabe novice se hitro širijo. 

8. Ste vzgojiteljico kadarkoli prosili za pomoč, nasvet …, da bi otroku olajšali 

razumevanje dogodka? Zakaj? Ali je vzgojiteljica obravnavala tematiko o smrti z 

vsemi otroki v oddelku, ko ste ji sporočili težave hčerke? 
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Enkrat sem prosila, če se lahko malo več pogovarjajo o tem v skupini, a moje prošnje 

niso bile uslišane, ker da so otroci premajhni. 

9. Kakšno je vaše mnenje o tem, da bi otrok v vrtcu govoril o umrli osebi, da bi 

prinesel sliko oz. predmete, ki ga povezujejo z njim? 

Pozitivno. Zdi se mi, da bi vrtec moral veliko bolj sodelovati z družino in otrokom. Tudi 

ostali otroci bi se lahko na ta način seznanili s smrtjo in umiranjem. Želela sem si, da bi 

se vrtec bolj vključil v žalovanje otroka, ker je hčerka imela v skupini sošolca, ki mu je 

prav tako umrl oče in smo družinski prijatelji.  
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Priloga 7: Intervju mati 5 

Mati 5 

1. Koliko je bil star otrok ob smrti bližnjega? 

Hčerka je bila ob prvi izgubi stara tri leta in ob drugi izgubi šest let. 

2. Koga od bližnjih je izgubil in kdaj? 

Obakrat sestrici. Prvič 2010, ko je tik pred porodom sestrica umrla in sem morala roditi  

mrtvo hčerko, drugič 2013, ko je bila hčerka prezgodaj rojena in smo se odločili, da jo 

odklopimo iz aparatov, ker ni bilo več upanja zanjo. 

3. Ste se o dogodku pogovarjali z otrokom? Če da: kako ste otroku predstavili smrt, 

umiranje …? 

Veliko smo se pogovarjali. Z očetom sva jo vedno pripravila. Prvič je sestrici narisala 

risbico, prižgali smo ji svečko, zapela je pesmico. Zdi se mi, da ni veliko dojemala, ker 

je bila takrat stara tri leta. Drugič pa sva ji sicer zamolčala, da smo jo morali odklopiti, 

živi v prepričanju, da je sestrica umrla, ker je bila prešibka. Pred odklopom je šla sestrico 

obiskat, da se je poslovila. V tem drugem primeru jo je veliko bolj prizadelo.  

4. Kako se je otrok odzval na novico o izgubi?  

4.1 Prva reakcija in vedenje ob dogodku? 

Pri prvi nič, apatičnost. Pri drugi jo je sesulo. 

4.2 Za izgube, ki so se zgodile dlje časa nazaj: kaj ste opazili po dogodku in kaj 

opažate pri otroku sedaj (spremembe, posebnosti v vedenju)? 

Pri prvi izgubi sem bila jaz zelo potrta in sem ležala ter jokala, ampak sem se pred 

njo skrivala. Ona mi je nosila bonbone v sobo in letala ven. Potem sem začela hodit 

k terapevtki, ta mi je pa povedala, da se ne smem skrivati, da moram deliti svoja 

čustva s hčerko. In sem začela tako delati. Povedala sem ji, da mi je težko pri srčku 

in da ona ni nič kriva. Pri drugi pa je šele v šoli začela izpovedovati vse tegobe v 

jutranjem krogu. Na tak način se je »pucala«. 

5. Mislite, da bi otrok lažje govoril o umrli osebi z nekom, ki ni čustveno vpleten? 

Da, prepričana sem. Zdaj, ko je večja, si je našla učiteljico, prej v vrtcu pa ni nikoli bilo 

pobude s strani vrtca, sama pa tudi nisem dajala pobude. 
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6. Ali poznate otroško literaturo na temo smrti? Ste jo uporabili? Če da, katero? 

Imeli smo nekaj, ampak se naslova ne spomnim. Nekaj o smrti dedka. Veliko je bilo 

pogovorov o angelih in o tem, da odhajajo na lepši svet. 

7. Ste otrokovo izgubo sporočili vzgojiteljici otroka? Zakaj da oz. ne? 

Povedala sva obakrat. 

8. Ste vzgojiteljico kadarkoli prosili za pomoč, nasvet …, da bi otroku olajšali 

razumevanjedogodka? Zakaj?  

Nikoli ni bilo nobene pobude s strani vrtca. Niti takrat, ko je zelo jokala ob prihodu v 

vrtec. Po dogodku ni želela hoditi v vrtec. Vzgojiteljica jo je na silo trgala z mene, nikoli 

pa ni razumela, da bi mogoče to bil njen način žalovanja. 

9. Kakšno je vaše mnenje o tem, da bi otrok v vrtcu govoril o umrli osebi, da bi 

prinesel sliko oz. predmete, ki ga povezujejo z njim? 

Nujno se mi zdi, da bi se morali o tem pogovarjati, ker je smrt del življenja. Že samo 

prvi november bi jim bil lahko v pomoč in vzpodbudo. Tudi sama bi jim z veseljem 

priskočila na pomoč, če bi le pokazali interes. Tako pa takrat, ko se sam spopadaš z 

žalovanjem, ne razmišljaš še o tem, da bi vzgojiteljici govoril, kaj naj počne v oddelku 

z otroki. 
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Priloga 8: Intervju vzgojiteljica 1 

Vzgojiteljica 1 

1. Imate ali ste kdaj imeli v oddelku žalujočega otroka? Starost otroka? 

Sem imela, deklico, staro pet let.  

2. Koga od bližnjih je izgubil in kdaj? 

Starega očeta, in sicer proti koncu šolskega leta. 

3. So vam novico o izgubi povedali starši? Če ne, kako ste izvedeli? 

Deklica je sama začela govoriti o tem, kako je dedek bolan. Dokler je bil zdrav, je z 

deklico preživel ogromno časa. V vrtec jo je hodil iskat. Dokler je ata zmogel ga je 

deklica kljub bolezni obiskovala, čisto na koncu pa ni smela več k njemu. To je deklico 

zelo prizadelo. 

4. Kako se je otrok vedel po izgubi? Kaj ste opazili v vrtcu in kaj so vam povedali 

starši (če so vam) glede njegovega obnašanja doma? 

Ni pokazala pravih čustev, videlo se je, da ji je hudo. Kadar je govorila o atu, se je 

skrivala za živčnim nasmehom. V interakciji do otrok ni bilo zaznati sprememb. Starši 

o vedenju doma niso govorili, so pa prosili, da sporočim, če se bo v vrtcu dogajalo kaj 

posebnega v povezavi z dekličinim vedenjem.  

4.1 Za izgube, ki so se zgodile dlje časa nazaj: kaj ste opazili po dogodku in kaj 

pozneje(spremembe v vedenju otroka)? 

Deklica je jeseni odšla v šolo, zato sem z njo in starši izgubila stik. Če bi ostala v 

vrtcu, bi preverila pri sodelavkah, kako in ali se izguba pozna pri njej po preteku 

nekaj časa. 

4.2 So vas starši otroka prosili za pomoč, podporo, nasvet? 

Ne, nikoli.  

5. Ste staršem kdaj samoiniciativno ponudili pomoč, nasvet v povezavi z dogodkom? 

Ste imeliobčutek, da starši želijo vašo pomoč? Kako so se odzvali starši? 

Ne, nisem jim nikoli. Niso kazali interesa, pri deklici ni bilo zaznati vidnih težav in 

nisem »drezala« v to rano. 
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6. Se čutite kompetentni, da se vključite v proces žalovanja otroka? Katere dileme in 

težave ste imeli pri tem? 

Mislim, da se. Če bi se začele opažati drastične spremembe v dekličinem vedenju in bi 

videla, da sama ne zmore predelati izgube, bi se vključila. Seveda bi pred tem povprašala 

starše o mnenju oz. jih opozorila, da deklica potrebuje pomoč.  

7. Vam je vrtec kdaj ponudil oz. omogočil kakšno strokovno izobraževanje na 

omenjenotematiko? 

Vrtec nikoli. Nam kot zaposlenim ne. Niti pomoči niti izobraževanja na to tematiko. 

8. Ste pred dogodkom kdaj obravnavali temo smrti v oddelku? Če da, na kakšen 

način ste izvedli dejavnosti? Če ne, zakaj ne? 

Ne, nikoli. V sklopu družine in družinskih članov smo obravnavali ločitev, smrti pa ne. 

Sama se ne poslužujem tega, ker se mi zdijo otroci premajhni, ne želim jih 

obremenjevati s tem. 

Ampak, če dobro premislim, ko govoriva o tem, je smrt del življenja in lahko bi 

načrtovali tematiko tako, da bi zaobjeli tudi smrt ali umiranje. Ni nujno, da bi govorila 

samo o smrti. 

9. Ste po dogodku obravnavali to tematiko z vsemi otroki v oddelku? Katere 

dejavnosti steizvedli, kako so se odzvali otroci? Kako se je odzval žalujoči otrok? 

Samo preko zgodbice. V vrtcu imamo knjigo, pa se ne spomnim naslova. Smo se 

pogovorili, da se zgodi, da kdo umre, da je vse v redu, če si žalosten, da je potrebno 

žalost dati ven. Deklica je bila apatična. Videti je bilo, da ji je hudo, ampak zajokala ni. 

Tudi o dogajanju je govorila po odlomkih. Najprej, da je umrl. Potem je preteklo nekaj 

dni in je spet povedala kaj o atu. Ostali otroci so zgodbo poslušali, vsak je povedal, če 

je koga izgubil in da so bili žalostni. Drugih stvari ni bilo zaznati.  
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Priloga 9: Intervju vzgojiteljica 2 

Vzgojiteljica 2 

1. Imate ali ste kdaj imeli v oddelku žalujočega otroka? Starost otroka? 

Da, stara je bila osemnajst mesecev. 

2. Koga od bližnjih je izgubil in kdaj?  

Mamo, ko je bila stara eno leto. 

3. So vam novico o izgubi povedali starši? Če ne, kako ste izvedeli? 

Njena mama je bila naša sodelavka, njeno zdr. stanje smo spremljali ves čas. 

4. Kako se je otrok vedel po izgubi? Kaj ste opazili v vrtcu in kaj so vam povedali 

starši (če so vam) glede njegovega obnašanja doma? 

Deklica ni izstopala od ostalih vrstnikov, nekoliko bolj kot ostali otroci je bila navezana 

na očeta, kar je razumljivo, na splošno pa je bila deklica družabna, nasmejana, dobre 

volje, komunikativna, zelo rada je pela pesmice.  

4.1 Za izgube, ki so se zgodile dlje časa nazaj: kaj ste opazili po dogodku in kaj 

pozneje (spremembe v vedenju otroka)? 

4.2 So vas starši otroka prosili za pomoč, podporo, nasvet? 

Ne, oče je situacijo reševal na svoj način, je pa res, da če je beseda stekla o počutju, 

stanju doma, je odprto govoril o tem, zadržkov ni bilo.  

5. Ste staršem kdaj samoiniciativno ponudili pomoč, nasvet v povezavi z dogodkom? 

Ste imeli občutek, da starši želijo vašo pomoč? Kako so se odzvali starši ?  

Pomoč je bila v obliki pogovora, neke globlje strokovne pomoči pa ni bilo. 

6. Se čutite kompetentni, da se vključite v proces žalovanja otroka? Katere dileme in 

težave ste imeli pri tem? 

Ne čutim se kompetentne, smiselno bi bilo kakšno izobraževanje ali vključevanje 

strokovnjakov v ta proces. Težko je, vsak primer je zgodba zase, bi pa želela kaj več 

informacij/izkušenj na tem področju. 

7. Vam je vrtec kdaj ponudil oz. omogočil kakšno strokovno izobraževanje na 

omenjenotematiko? 
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Ni, meni osebno je ravnateljica rekla, da očeta lahko seznanim s programom za pomoč 

takšnim otrokom, v mesecu decembru pa je Društvo prijateljev mladine organiziralo 

obdarovanje za Dedka mraza takšnim otrokom, v katerega smo bili vključeni.  

8. Ste pred dogodkom kdaj obravnavali temo smrti v oddelku? Če da, na kakšen 

način ste izvedlidejavnosti? Če ne, zakaj ne? 

Ne, ker so še premajhni za takšne teme.  

9. Ste po dogodku obravnavali to tematiko z vsemi otroki v oddelku? Katere 

dejavnosti ste izvedli, kako so se odzvali otroci? Kako se je odzval žalujoči otrok?  

Prav posebej ne, smo se pa preko knjigic, pesmic dotaknili teme o družini, mamici, 

vendar pri deklici ni bilo opaziti nobene reakcije, spremembe v obnašanju ali katerega 

koli drugega odstopanja. Deklica je še celo povedala, da njene mamice ni ali da ji je šla 

prižgat svečko. 
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Priloga 10: Intervju vzgojiteljica 3 

Vzgojiteljica 3 

1. Imate ali ste kdaj imeli v oddelku žalujočega otroka? Starost otroka? 

Imela sem deklico staro tri leta in pol, in dečka, starega štiri leta. 

2. Koga od bližnjih je izgubil in kdaj? 

Oba očeta. Deklica leta 2013 in deček leta 2014. 

3. So vam novico o izgubi povedali starši? Če ne, kako ste izvedeli? 

Najprej  se je razvedelo med kolektivom, ker je vrtec na vasi. Potem pa tudi od staršev. 

Smo namreč vrtec na vasi in smo vsi poznali obe družini. 

4. Kako se je otrok vedel po izgubi? Kaj ste opazili v vrtcu in kaj so vam povedali 

starši(če sovam) glede njegovega obnašanja doma? 

4.1 Za izgube, ki so se zgodile dlje časa nazaj: kaj ste opazili po dogodku in kaj 

pozneje (spremembe v vedenju otroka)? 

Pri dečku je šele prišlo do izgube, ko sem ga dobila v oddelek. Pri njem ni bilo 

zaznati sprememb v vedenju. Pri deklici pa je od smrti očeta takrat minilo dobro leto 

in je bilo opaziti agresivno vedenje. Težko rečem, da zaradi smrti očeta. Imela je 

hude izbruhe joka – predvsem glasne. Na začetku leta je bilo več teh izbruhov, proti 

koncu leta pa manj. S sodelavko sva mudili veliko osebnega stika in nežnosti. 

4.2 So vas starši otroka prosili za pomoč, podporo, nasvet? 

Pri dečku je mamica samo na pogovornih uricah prosila, da spremljamo vedenje 

dečka in jo opozorimo na kakšno nenavadno vedenje. Pri dečku je v tistem času od 

izgube minilo dva meseca in do konca šolskega leta pri njem ni bilo zaznati 

nikakršnih nenavadnih vedenj. 

Pri deklici pa je mamica opozorila na izbruhe joka in trme in povprašala, kako je v 

vrtcu. Mislim, da ni nujno, da se njeno vedenje povezuje z izgubo, ker se je nahajala 

v letih, ko je tako vedenje pričakovano.  

5. Ste staršem kdaj samoiniciativno ponudili pomoč, nasvet v povezavi z dogodkom? 

Ste imeliobčutek, da starši želijo vašo pomoč? Kako so se odzvali starši? 

Ne, nikoli nisem ponudila pomoči, niti si ne bi upala ponuditi tega. Nisem namreč dovolj 

strokovno podprta na področju te tematike. 
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6. Se čutite kompetentni, da se vključite v proces žalovanja otroka? Katere dileme in 

težave ste imeli pri tem? 

Kompetentno ne, lahko pa sem sočutna kot človek. Če bi otroka na kakšen način 

izkazovala stisko, bi jima poskušala pomagati. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da 

sva bili s sodelavko sočutni. 

7. Vam je vrtec kdaj ponudil oz. omogočil kakšno strokovno izobraževanje na 

omenjeno tematiko? 

Ne, nikoli, niti ni bilo sodelovanja med kolektivom v povezavi z dogodkom. 

8. Ste pred dogodkom kdaj obravnavali temo smrti v oddelku? Če da, na kakšen 

način ste izvedli dejavnosti? Če ne, zakaj ne? 

Ne, nikoli. Ni bilo priložnosti za to.  

9. Ste po dogodku obravnavali to tematiko z vsemi otroki v oddelku? Katere 

dejavnosti steizvedli, kako so se odzvali otroci? Kako se je odzval žalujoči otrok? 

Niti po dogodku nisem obravnavala tematike. Otroka nista kazala nobenih posebnih 

znakov in nisem želela po nepotrebnem vznemirjati njiju in drugih. Živimo na vasi in 

smrt je še vedno tabu tematika.  

10. Kaj pa če bi vam narava sama ponudila možnost, da spregovorite o smrti? Npr. 

mrtva žival … 

Potem pa zagotovo bi. Spomnim se dogodka  letos, ko imam skupino otrok od drugega 

do tretjega leta. Na sprehodu smo srečali mrtvega krta. Otroke sem spraševala in ni jim 

bilo jasno, kaj se je zgodilo. Nihče ni podal odgovora, da je žival mrtva. Sama sem 

potem napeljala na to, da je žival mrtva in ji srce več ne bije in je zato umrla. Otroci so 

poslušali, niso pa spraševali.  
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Priloga 11: Intervju vzgojiteljica 4 

Vzgojiteljica 4 

1. Imate ali ste kdaj imeli v oddelku žalujočega otroka? Starost otroka? 

Imam, sedaj v tem šolskem letu 2016/2017. Deklica je stara tri leta. 

2. Koga od bližnjih je izgubil in kdaj? 

Mamico pred približno dvema letoma. 

3. So vam novico o izgubi povedali starši? Če ne, kako ste izvedeli? 

Bila je naša sodelavka, zato smo njeno zdravstveno stanje spremljali in med prvimi 

izvedeli novico o smrti. Po porodniškem dopustu bi se namreč morala vrniti med nas. 

4. Kako se je otrok vedel po izgubi? Kaj ste opazili v vrtcu in kaj so vam povedali 

starši (če so vam) glede njegovega obnašanja doma? 

4.1 Za izgube, ki so se zgodile dlje časa nazaj: kaj ste opazili po dogodku in kaj 

pozneje (spremembe v vedenju otroka)? 

Deklica je razigrana. Edino zdaj, ko smo obravnavali tematiko družina in čustva, je 

začela sama govoriti o mamici in je postala tiha. Pa bolj se je crkljala pri meni. 

Večkrat pove, da gre prižgat svečko mamici in da je njena mamica umrla in je na 

nebu. Ko pa smo imeli napisano, naj prinesejo otroci fotografije staršev, pa deklica 

ni prinesla fotografije, ne vem pa, ali namensko ali je oče pozabil.  

4.2 So vas starši otroka prosili za pomoč, podporo, nasvet? 

Ne, nikoli. 

5. Ste staršem kdaj samoiniciativno ponudili pomoč, nasvet v povezavi z dogodkom? 

Ste imeli občutek, da starši želijo vašo pomoč? Kako so se odzvali starši? 

Nikoli nisem ponudila, niti se mi ni zdelo, da bi oče želel kakšno vpletanje vrtca v 

družinsko življenje. 

6. Se čutite kompetentni, da se vključite v proces žalovanja otroka? Katere dileme in 

težave steimeli pri tem? 

Raje bi videla, da bi starši sami dali pobudo za mojo vključitev. Samoiniciativno ne bi 

in nisem postopala.  Edino če bi otrok kazal hude znake stiske, bi stopila v kontakt s 

starši.  
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7. Vam je vrtec kdaj ponudil oz. omogočil kakšno strokovno izobraževanje na 

omenjeno tematiko? 

Vrtec meni kot vzgojiteljici nikoli. Povedali so samo, kam se lahko obrne oče, če bi 

želel pomoč, in sicer na društvo Hospic. 

8. Ste pred dogodkom kdaj obravnavali temo smrti v oddelku? Če da, na kakšen 

način ste izvedli dejavnosti? Če ne, zakaj ne? 

Nisem. Ko smo imeli tematiko o čustvih in je pogovor nanesel na čustva žalosti, pa so 

nekateri otroci sami povedali, da so bili žalostni, ko je umrla babica. Takrat deklice še 

nisem imela v skupini. Otroci so bili stari od štiri do pet let.  

9. Ste po dogodku obravnavali to tematiko z vsemi otroki v oddelku? Katere 

dejavnosti ste izvedli, kako so se odzvali otroci? Kako se je odzval žalujoči otrok? 

To nisem, ampak če bi se zgodilo, da bi otrok prišel v skupino in povedal, da je utrpel 

izgubo  ljubljene osebe, pa bi izhajala iz otroka in z vsemi obravnavala to tematiko. V 

tej skupini kjer je zdaj deklica, so otroci stari od dve do tri leta in ker deklica ne pri 

simbolni igri ne pri drugih dejavnostih ne kaže znakov stiske, jo pustim pri miru. Ne 

želim je po nepotrebnem vznemirjati. 
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Priloga 12: Intervju vzgojiteljica 5 

Vzgojiteljica 5 

1. Imate ali ste kdaj imeli v oddelku žalujočega otroka? Starost otroka? 

Sem imela, deček je bil star pet let, deklica tri leta. 

2. Koga od bližnjih je izgubil in kdaj? 

Deček očeta, in sicer v istem letu kot je bil vključen k meni v oddelek. Deklica tudi 

očeta. Izgubila ga je, ko je bila stara osem mesecev. K meni v oddelek je bila vključena 

s tremi leti. 

3. So vam novico o izgubi povedali starši? Če ne, kako ste izvedeli? 

Pri deklici so povedali starši. Prav tako pri dečku. 

4. Kako se je otrok vedel po izgubi? Kaj ste opazili v vrtcu in kaj so vam povedali 

starši (če so vam) glede njegovega obnašanja doma? 

4.1 Za izgube, ki so se zgodile dlje časa nazaj: kaj ste opazili po dogodku in kaj 

pozneje (spremembe v vedenju otroka)? 

Pri deklici smo začeli opažati nenavadno vedenje. Tako doma kot v vrtcu. Začela se 

je zapirati sama vase in se odmikati od ostalih otrok.  

Deček je ob dogodku naslednji dan prišel v vrtec, ker mamica ni imela varstva, 

morala pa je urediti določene formalnosti. Deček je kazal očitne znake 

nerazumevanja dogodka. Mamica mu je namreč razložila, da je očka zaspal in se 

mogoče kasneje kdaj zbudi. Ves dan je spraševal, koliko časa bo oče spal in kako 

utrujen moraš biti, da toliko časa spiš. Vedela sem, da moram z materjo nujno 

govoriti, ker podane informacije o dogodku za otroka niso bile v redu. Oče je namreč 

nenadoma umrl prejšnje popoldne pred otrokom, ker mu je odpovedalo srce in otrok 

je nekaj ur preživel sam, ob mrtvem očetu, mati pa je bila v službi. Mati se je potem 

odločila za zgodbo o nebesih. V prihodnjih dneh je deček kazal znake agresivnosti 

nad predmeti in si iz stolov in miz delal skrivališča in se skrival. Veliko je spraševal, 

kje je oče.  

4.2 So vas starši otroka prosili za pomoč, podporo, nasvet? 

Obe družini sta prosili za pomoč. 
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5. Ste staršem kdaj samoiniciativno ponudili pomoč, nasvet v povezavi z dogodkom? 

Ste imeli občutek, da starši želijo vašo pomoč? Kako so se odzvali starši? 

Ni bilo potrebno, ker sta obe družini iskali prosili za pomoč sami. Materi sta bili zelo 

hvaležni. 

6. Se čutite kompetentni, da se vključite v proces žalovanja otroka? Katere dileme in 

težave ste imeli pri tem? 

Se čutim, čeprav mi manjka strokovne podlage. To vem zato, ker sem takrat izražala 

svoje mnenje, da ni najbolje, da otroka vzamejo na pogreb. Toda odločiti se morajo pa 

sami. Mati se je odločila, da dečka vzame s sabo na pogreb, kar se je izkazalo, da je 

resnično potrebno ne glede na starost otroka. Otrok je potreboval nek zaključek in 

izhodišča za pogovore. 

7. Vam je vrtec kdaj ponudil oz. omogočil kakšno strokovno izobraževanje na 

omenjeno tematiko? 

Da, nam je, ne vem točno ali pred dogodki ali po, ampak imeli smo strokovno 

predavanje na omenjeno tematiko. Tudi s sodelavkami smo si pomagale in izmenjavale 

mnenja. Vendar menim, da eno predavanje ni dovolj. Ko se zgodijo take situacije, 

moramo odreagirati takoj in zelo pomembno je, da odreagiramo na primeren način.  

8. Ste pred dogodkom kdaj obravnavali temo smrti v oddelku? Če da, na kakšen 

način ste izvedli dejavnosti? Če ne, zakaj ne? 

Pred dogodkom pa nikoli. Ni tako naneslo oz. ni bilo nobenega povoda za to. Čeprav 

zdaj med intervjujem razmišljam, da na nek način bi lahko otroke pripravili na to, saj 

nam narava sama nudi določene odgovore.  

9. Ste po dogodku obravnavali to tematiko z vsemi otroki v oddelku? Katere 

dejavnosti ste izvedli, kako so se odzvali otroci? Kako se je odzval žalujoči otrok? 

Sem. Deček je veliko spraševal, kje je njegov oče in ravno takrat nam je v vrtcu v terariju 

umrla plešoča miška. Z vsemi otroki smo se pogovarjali, kaj se je zgodilo, kako se lahko 

enako zgodi tudi ljudem in izvedli pokop plešoče miške. Dečku je ob vsem tem vidno 

odleglo, zdelo se mi je, da je lažje osmislil dogodek z očetom.  

Pri deklici pa je mamica izpostavila, da se čuti odsotnost očeta in prosila, da bi v vrtcu 

poskusili otroku pomagati, ker sama ne zmore. Deklica ni hotela sodelovati pri nobeni 

dejavnosti. Vedno se je odmaknila in opazovala dogajanje. Pripravila sem dejavnost 
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človeško telo in delovanje ter bolezni, ter na koncu smrt. Takrat se je deklica vklopila v 

dejavnost in sama otrokom povedala, kaj se je zgodilo z očetom in kaj se zgodi z nami, 

če neha delati srce.  
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Priloga 13: Pravljice in slikanice, ki so staršem in vzgojiteljem lahko v pomoč 

 Hübner, Franz: Stara mama 

 Weitze, Monika: Zakaj je bil rožnati slonček žalosten in kako je spet postal srečen 

 Varley, Susan: Jazbečeva darila v slovo 

 Gray, Nigel: Medvedkov dedek 

 Recknagel, Friedrich: Sarina vrba 

 De Bode, Ann: Dedka ni več 

 Aubrey, Annete: Prostor v mojem srčku 

 Romain, Trevor: Kaj na svetu počneš, ko ti nekdo umre 

 Lehmann, Christoph: Mala Sončna Žarkica in zajčja družina 

 Davies, Benji: Dedkov otok 

 Velthuijs, Max: Žabec in ptičje petje 

 

 

 

 

 


