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Povzetek. Diplomsko delo obravnava tematiko žalovanja in soočanja mladostnika ob smrti 

starša. Želela sem ugotoviti, kakšen je proces žalovanja mladostnika in kako lahko 

mladostniku pomagamo ob tako veliki in pomembni izgubi. V teoretičnem delu diplomskega 

dela so predstavljeni pojav smrti, mladostniško obdobje in njegove značilnosti, travmatski 

dogodek in njegov vpliv na mladostnika. V nadaljevanju je predstavljeno žalovanje. 

Žalovanje je edinstven proces in je pri vsakem mladostniku drugačen. Osrednji del je 

namenjen predstavitvi procesu žalovanja in faz, skozi katere gredo žalujoči mladostniki, ter 

kakšne so mladostnikove reakcije na smrt starša. Empirični del se osredotoča na raziskovanje 

procesa žalovanja deklet, ki sta v mladostniškem obdobju doživeli smrt starša, in o tem, kdo 

jima je pomagal skozi proces žalovanja in na kakšen način. Predvsem me je zanimalo, ali se 

pojavljajo razlike pri žalovanju med mladostnikom, ki se sooča s pričakovano smrtjo starša, in 

mladostnikom, ki se sooča z nenadno smrtjo starša. Rezultati so pokazali, da vsak mladostnik 

žaluje na svojevrsten način, pokazali so tudi to, kako pomembni so samopomoč v procesu 

žalovanja v tem obdobju ter vrstniki in prijatelji, ki ti nudijo podporo. Glavno spoznanje, ki 

izhaja iz dela, je, da je spopadanje s smrtjo enega od staršev v mladostništvu težko in boleče, 

zato ker je mladostništvo obdobje, v katerem se mladostnik ločuje od staršev, a jih hkrati 

potrebuje za iskanje sebe in prave identitete. Prav tako sem spoznala, kako dobro bi bilo za 

ljudi, če bi se več pogovarjali o smrti in posledično o žalovanju. Za socialno pedagogiko se mi 

zdi obravnava teme zelo pomembna, saj smo ravno socialni pedagogi tisti, ki bi lahko veliko 

prispevali k detabuiziranju pojava smrti.  

Ključne besede: pomoč pri žalovanju, mladostnik, smrt starša, žalovanje mladostnika 

  



 

 
 

Abstract. This bachelor thesis discusses the topic of grieving and the way adolescents deal 

with the death of a parent. I wanted to determine the process of grieving in adolescents and 

how they can be helped in overcoming such a great and significant loss. The theoretical part 

of the thesis presents the phenomenon of death, the age of adolescence and its characteristics, 

the traumatic event and its influence on the adolescent. Grieving is presented in the following 

chapter. Grieving is a unique process and is different in every adolescent. The central part of 

the thesis is dedicated to the grieving process and the phases those who are grieving pass 

through, as well as the reactions of the adolescent to a parent’s death. The empirical part 

focuses on exploring the grieving process of two girls that have experienced the death of a 

parent in their youth, as well as who has helped them through the grieving process and in 

what way. I especially wanted to know whether there are differences in grieving between an 

adolescent whose parent’s death was expected and an adolescent whose parent’s death was 

sudden. The results have shown that every adolescent grieves in their own way, they have also 

shown the importance of self-help in the grieving process at this stage and the importance of 

peers and friends who offer support. The main conclusion to be drawn from this thesis is that 

dealing with the death of a parent in adolescence is difficult and painful, because adolescence 

is a period where the adolescent is separating from the parents, but at the same time needs 

them to find themself and their true identity. I have also come to the conclusion that it would 

be good for people to talk more about death and consequently about grief. I find the topic 

important for social pedagogy, since social pedagogues are those people who could contribute 

much to the detabuisation of the phenomenon of death. 

 

Key words: assistance in grieving, adolescent, death of a parent, adolescent grieving 
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I. UVOD 

Vsi vemo, da se življenje začne z rojstvom, konča pa s smrtjo. Smrt je pojav, s katerim se 

srečujemo vsak dan, pa vendar o njem ne razmišljamo. Močno se ga zavemo šele, ko 

izgubimo ali skoraj izgubimo nekoga od naših dragih, bližnjih oseb. Tudi sama sem bila pred 

nekaj meseci postavljena v situacijo, ko sem skoraj izgubila svojega fanta. S to izkušnjo sem 

se naučila veliko novega in tudi sama na pojav smrti začela gledati drugače. Sedaj se 

zavedam, da se bo življenje na določeni točki res končalo in je treba uživati vsako minuto, ki 

ti jo življenje daje. Zato si kot bodoča socialna pedagoginja želim, da bi se o pojavu smrti 

ljudje bolj pogovarjali in nanj gledali drugače, saj bi s tem bolj cenili življenje in čas. Na 

podlagi tega sem se tudi odločila za temo diplomske naloge. Nekateri se s smrtjo srečajo prej, 

drugi kasneje, a nihče se ne more izogniti smrti. Z njo se srečamo zaradi starosti, lahko zaradi 

prometne ali druge nesreče, neozdravljive bolezni, vojn, terorističnih napadov. Veliko ljudi je 

tudi strah, ko razmišljajo o lastni smrti. Smrt je lahko nenadna ali pričakovana zaradi 

dolgotrajne in neozdravljive bolezni. Zgodi se tudi, da se morajo mladostniki v že tako 

težkem obdobju, kot je mladostništvo, soočiti s smrtjo enega od staršev. Mladostnik se sooči s 

smrtjo starša, kadar sprejme, da enega od staršev ni več, pred tem pa poteka obdobje upanja, 

da se bo starš vrnil, obdobje nejevere da se je smrt zgodila, joka, stresa in spopadanja s 

situacijo, ki ni prijetna. To je za mladostnike, ki se v mladostniškem obdobju res ločujejo od 

staršev, a jih hkrati v tem obdobju najbolj potrebujejo, ker mladostniki iščejo sebe in svojo 

identiteto, zelo naporno in stresno. Ob smrti bližnje osebe morajo tudi mladostniki skozi 

proces žalovanja. Žalovanje je individualen proces, zato je pri vsakem mladostniku drugačen 

in svojevrsten. Med pisanjem diplomskega dela sem prišla do spoznanj, da mladostnik ob 

smrti starša doživi šok, smrt zanika in se počuti zmedenega. Z raziskavo sem ugotovila, da se 

pojavlja razlika v procesu žalovanja med mladostnico, ki se sooča z nenadno smrtjo, in 

mladostnico, ki se sooča s pričakovano smrtjo zaradi neozdravljive bolezni. Ta razlika se kaže 

v tem, da mladostnica, ki se sooča s pričakovano smrtjo starša, doživi dvojni šok; to je šok, ko 

prejme novico, in šok, ko nastopi smrt. Na mladostnico, ki je očeta izgubila nenadno, pa smrt 

starša bolj travmatično vpliva. 
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II. TEORETIČNI DEL  

1. SMRT IN NJENO RAZUMEVANJE V DANAŠNJEM ČASU 

Erić (2009) pravi, da lahko smrt definiramo kot konec življenja, ki se mu do današnjega dne 

ni še nihče izognil, kar je nepreklicno dejstvo. Sama menim, da je smrt neznanka vsem, saj 

smrti ne moremo napovedati, prav tako pa ne vemo, kaj nas čaka po smrti. M. Klevišar (2007) 

pravi, da je smrt za nas največja skrivnost. Zdravniški izraz za smrt je exitus (izhod) in 

pomeni »izhod duše iz telesa« (Trstenjak, 2009). Spletna definicija smrti (Wikipedija) pa se 

glasi tako: »Smrt (latinsko mors) je nepovratno prenehanje bioloških procesov, ki vzdržujejo 

organizem pri življenju, torej konec življenja.« Avtorica D. Dodič (2016) dodaja, da je smrt 

del življenja, je nekaj, česar ne moremo napovedati in ji ne moremo uiti.  

Smrt ni nikoli le osebni dogodek, temveč s seboj nosi tudi širši socialni kontekst. Posamezniki 

umrejo, a smrt je družbeni fenomen, zato ker (Reith, Payne, 2009, str. 30–31): 

- »se zgodi takrat, ko so prisotni tudi drugi ljudje in jih s tem vključi v socialne 

interakcije, medtem ko drugi umira, 

- vpliva na obstoječa socialna omrežja, saj so razmerja umrle ali umirajoče osebe 

spremenjena, 

- vključuje v proces umiranja različne institucije od bolnišnic, pogrebnih zavodov do 

domov za ostarele, 

- vključuje posebne družbene rituale, kot so na primer skrb in obisk za umirajočo osebo, 

preiskovanje smrti, organizacija pogreba in različnih obredov, kjer se pokojne osebe 

spominjajo, 

- ima povezave s številnimi drugimi socialnimi ustanovami, zavodi, kot so na primer 

šole, delovna mesta …« 

M. Klevišar (2007) pravi, da je smrt za ljudi največja skrivnost in večina ljudi težko živi s 

skrivnostjo. Ljudje smo že po naravi takšni, da bi želeli vse vedeti, vse spoznati, ob smrti pa 

moramo priznati, da ničesar ne vemo, ampak lahko samo verujemo in upamo, da bo vse 

dobro. 

Zdi se mi, da je smrt pojav, o katerem ljudje ne govorimo radi, zato tudi posamezniki, ki 

doživijo izgubo, o tem neradi govorijo. Družba in okolica smrt jemljeta kot tabu, saj v družbi 

še vedno velja prepričanje, da je smrt nekaj groznega. M. Klevišar (2007) dodaja, da ravno 

tabuiziranje in izrivanje umiranja v današnji družbi povečuje strah, povzroča še več napetosti 

in razne oblike motenj. 
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»Ljudje razumemo smrt različno skozi življenjska obdobja. Mladostniki razumejo smrt na 

enak način kot odrasli, vendar so zaradi raznih sprememb v mladostniškem obdobju še bolj 

ranljivi. Mladi tudi veliko razmišljajo o smrti in imajo potrebo in željo, da bi se o tem tudi 

pogovarjali. V tem obdobju je doživljanje smrti precej abstraktno, enako o njej tudi 

razmišljajo. Čeprav razumsko vedo, da se smrti ne bodo mogli izogniti, da bodo umrli. 

Zavedajo pa se tudi, da je pred njimi še dolga pot življenja, zato dvome in strahove o smrti 

izrinejo na stran in živijo tako, kot da bi bili nesmrtni.« (Orehek, 2013, str. 31) 

2. MLADOSTNIŠKO OBDOBJE IN NJEGOVE ZNAČILNOSTI  

Mladostništvo je obdobje med otroštvom in odraslostjo. Pravimo mu tudi adolescenca. Po 

definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) mladostništvo delimo na tri obdobja: prvo 

obdobje je zgodnje mladostništvo, ki traja od 10. do 14. leta starosti, drugo obdobje je srednje 

mladostništvo, ki traja od 15. do 19. leta, tretje obdobje pa je pozno mladostništvo, ki traja od 

20. do 24. leta starosti (Vičič, 2002). Vičič (2002) pravi, da mladostništvo zaznamuje ravno 

prehod med otroštvom in odraslostjo, kjer imajo mladostniki še vedno nekaj značilnosti otrok 

in že nekaj značilnosti odraslih. To je obdobje, ko posameznik postopno dozoreva v odraslo 

osebo.  

»Mladi ljudje težijo za tem, da bi svoje želje in hrepenenje čim prej zadovoljili. Od telesnih 

želja se najraje predajajo spolnim radostnim, pri čemer ne kažejo posebne zadržanosti. 

Njihovo razpoloženje se hitro spreminja, v svoji željah so nestanovitni in muhasti, saj se kljub 

gorečnosti hitro spreminjajo. Strastni so in razdražljivi. Imajo se za vsevedne, prepričani so o 

pravilnosti svojih trditev, kar je verjetno vzrok za to, da gredo večkrat predaleč. Končno pa se 

radi tudi smejijo.« (Kompare, Stražišar, Vec, Dogša, Jaušovec in Curk, 2002, str. 292) 

Braconnier (2001) pravi, da je mladostniško obdobje prehod iz sveta otroštva v svet odraslih, 

ki ga večini uspe izpeljati gladko in brez vidnejših pretresov. Vemo, da je to obdobje, torej 

obdobje mladostništva, polno novih potreb, nenadnih želja in nemerljivih izkušenj, prav tako 

ga spremljajo tudi dvomi, negotovosti in tveganja. 

Mladostništvo je obdobje, polno nasprotij. Mladostnikovo čustvovanje je nepredvidljivo in 

polno nasprotij, hitro se spreminja tudi njegovo razpoloženje. Pri vseh teh nasprotjih se 

mladostnik išče. V tem obdobju se izrazito poveča čustvenost, le-ta pa pomeni večjo 

občutljivost, večjo pestrost in barvitost čustev (Vičič, 2000). M. Zupančič in Justin (1991) 

govorita o adolescenci kot o razvojnem obdobju med otroštvom in odraslostjo človeka, v 
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katerem se začnejo pri mladostniku spremembe, sprva na telesnem področju, nato še na 

duševnem področju, kar pomeni, da mladostnik dozoreva tako telesno kot tudi,-intelektualno, 

čustveno, socialno in ekonomsko. Vičič (2002) pravi, da je telesni razvoj v mladostniškem 

obdobju poln hitrih in burnih sprememb, pojavljajo se pospešena rast, razvoj spolnih znakov, 

povečano delovanje nekaterih hormonov, poraščenost in nenavadna razmerja med različnimi 

deli telesa. Vse to seveda vpliva na psihično razpoloženje mladostnika. V tem obdobju se 

izrazito poveča tudi čustvenost, to pa pomeni večjo občutljivost, večjo pestrost in barvitost 

čustev, bolj izraženo čustveno labilnost in veliko nasprotujočih si čustev (Vičič, 2002). 

»Adolescenca je obdobje in proces duševnega dozorevanja iz otroka v odraslega. Proces 

dozorevanja poteka prek medsebojnega delovanja med otrokom in njegovim predmetnim in 

družbenim okoljem. Od odvisnosti in zaščitenosti v lastni družbi mora posameznik preiti na 

samostojno odločanje in delovanje ter skrb za druge, to pa zahteva reorganizacijo odnosa do 

sebe in sveta, pridobitev mnogih novih stališč in zmožnosti.« (Hrovat, Magajna, 1987, v 

Poljšak Škraban, 2004, str. 11) 

Mladostnik se v tem obdobju razvija tako na ravni duševnosti kakor tudi na ravni osebnosti. 

M. Žmuc Tomori (1983, str. 9) navaja naslednja področja: »Iskanje lastne identitete, 

razvijanje svoje spolne vloge, urejanje odnosa do staršev in drugih odraslih, usmerjanje 

odnosov z vrstniki in oblikovanje odnosa do dela z razvijanjem ustvarjalnosti.« 

Po Piagetovi teoriji mladostnik v fazi formalnih operacij na osnovi definicij usvaja abstraktne 

pojme, ki ga tudi zanimajo; ti pojmi so na primer pravičnost, svoboda, demokracija. Na tej 

točki se že sprašuje o prihodnosti, identiteti, smrti, vesolju … Zmožen je oblikovati svoj 

svetovni nazor, ki pa ni stabilen in ga lahko hitro zamenja z novim (Kompare, Stražišar, Vec, 

Dogša, Jaušovec in Curk, 2002). 

2.1. POTREBE V MLADOSTNIŠKEM OBDOBJU 

Pavlović (1990, str. 21) pravi, »da mladostniki prenesejo mnoge potrebe iz otroštva, taka 

potreba je na primer varnost, ki je v otroštvu prva potreba in pravica. Popolna odvisnost od 

ljubezni odraslega jih naredi dosegljive za usmerjanje in učenje, a tudi ranljive za 

manipulacije in zlorabe. Veliko se jih mora naučiti, zato potrebujejo zaščito in pravico do 

napak, ter ljudi, ki jim zaupajo, da interpretirajo svet«. Maksimović (1991) pravi, da se poleg 

že obstoječih potreb pojavijo tudi nove potrebe, s katerimi se prej ali slej sooči mladostnik in 

jih mora obvladati ter ustvariti nove mehanizme za njihovo zadovoljevanje. Potrebe, ki so 

značilne za obdobje mladostništva:  
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- »Potreba po sprejetju, potreba po občutku, da so stališča drugih do mladostnika 

pozitivna, da mladostnika drugi spoštujejo in cenijo in da mladostnika obravnavajo 

kot sebi enake; 

- Potreba po uspehu oziroma doseganju ciljev in vrednot; 

- Potreba po ljubezni oziroma potreba po tem, da bi bil mladostnik ljubljen, ščiten in 

čustveno želen, da pride do brezpogojne ljubezni staršev, prijateljev in partnerja; 

- Potreba po potrjevanju lastnih vrednot in potreba po tem, da se obnašanje drugih do 

mladostnika kaže na mladostnikove kvalitete in da se izognejo kritiki, graji in kazni; 

- Potreba po pripadanju oziroma potreba, da se mladostnik počuti del neke skupine in 

institucije, da se mladostnik lahko poistoveti z nekim posameznikom, skupino, 

institucijo ali idejo; 

- Potreba po odvisnosti oziroma potreba po možnosti, da mladostnik pri drugih išče in 

najde čustveno oporo, zaščito in ohrabritev, pomoč ali sprostitev; 

- Potreba po samostojnosti oziroma da bi bil mladostnik rešen zunanjega nadzora s 

strani staršev in drugih oseb, da se stvari opravljajo na lasten način in da se odločitve 

sprejemajo samostojno – da se mladostnik zanaša prvenstveno na samega sebe; 

- Potreba po dominaciji in izkazovanju samega sebe oziroma, da bi bil mladostnik 

močan, da organizira in vodi, da obvladuje zapreke in probleme, da vpliva na stališča, 

občutje in obnašanje drugih ljudi; 

- Potreba po razumevanju – potreba mladostnika, da lahko z bližnjimi osebami deli 

svoja najgloblja razmišljanja in probleme brez strahu, da se bo njegov položaj pri njih 

spremenil ali da bo izgubil njihovo naklonjenost.« (Škerl, 1997, str. 14) 

3. TRAVMATSKI DOGODEK IN POTRAVMATSKA 

STRESNA MOTNJA 

3.1. TRAVMATSKI DOGODEK 

Travmatski dogodek je dogodek oziroma situacija, v kateri posameznik doživi (resno) grožnjo 

za svoje življenje ali varnost (fizično in čustveno) ali za življenje ali varnost drugih ljudi 

(Lavrič & Štirn, 2016). A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) dodajata, da travmatski dogodek 

običajno opredelimo kot dogodek ali dogajanje, katerega stvarne razsežnosti po svoji naravi 

ali po svoji intenziteti presegajo običajna stresna doživetja in pri skoraj vseh ljudeh 

povzročajo grozo, trpljenje in psihofiziološke motnje. Strinjam se s tem, da so taki dogodki 

zelo nepredvidljivi, nenavadni in negativni, saj sem to tudi sama občutila na lastni koži, ko je 
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moj fant doživel hudo prometno nesrečo. Travmatski dogodki so zelo različni, vse od hujše 

prometne nesreče, nesreče pri delu ali športu, naravne nesreče do različnih fizičnih dejanj, kot 

so ropi, fizični napadi, grožnje, psihično, spolno nasilje, nasilje v družini, zloraba otrok in 

ugrabitev, pa seveda tudi do smrti ljubljene oziroma bližnje osebe, hude bolezni, težkih 

zdravstvenih posegov, do vojn in različnih drugih nenadnih sprememb v človekovem 

življenju (Samec in Slodnjak, 2001). 

3.2. TRAVMATSKO DOŽIVLJANJE 

Travmatsko doživljanje je nepričakovano doživetje izjemno ogrožajoče situacije, ki poruši 

mladostnikove obvladovalne sposobnosti in zmogljivosti ter povzroči občutek popolne 

nemoči (Mikuš Kos & Slodnjak, 2000). Iz lastne izkušnje vem, da je to res, saj sem se ob 

travmatskem dogodku vedla popolnoma nezrelo in nemočno, nisem bila sposobna jasnega 

razmišljanja, na trenutke se mi je zdelo, da sem se obnašala kakor otrok. T. Samec in V. 

Slodnjak V. (2001) pa poudarjata, da travmatsko doživljanje vpliva na čustvena in kognitivna 

spoznanja. Vsak mladostnik lahko travmatski dogodek doživlja različno. Odvisno je 

predvsem od mladostnikovega razumevanja dogodka, od pomena, ki ga ima dogodek zanj, od 

tega, kako se mladostnik odziva, in od številnih drugih lastnosti. Upam si trditi, da lahko 

travmatski dogodek popolnoma spremeni oziroma preoblikuje osebnost, prepričanja in vpelje 

nov pogled oziroma drug pogled na življenje, prav tako pa pokaže nov način razmišljanja. 

Tako pravi tudi avtor Cvetek: »Travmatsko doživljanje lahko povzroči preoblikovanje 

osebnosti, prepričanj, duhovnosti ter razumevanja smisla in pomena življenja, spremeni potek 

posameznikovega življenja.« (Cvetek, 2009, str. 11) 

3.3. PSIHIČNA TRAVMA 

Psihična travma pokriva blažje in intenzivnejše, kratkotrajne in dolgotrajne reakcije na 

določen ogrožajoč dogodek. Značilnosti psihične travme pa so: izjemno ogrožajoč dogodek 

oziroma katastrofa, nesposobnost obvladovanja, dezorganizacija na področju mišljenja, 

fiziološke motnje, huda čustvena prizadetost, pod katero spadajo trpljenje, žalost, tesnoba, 

občutja krivde. Kot značilnost pa omenjajo tudi moteno vsakodnevno delovanje, ki se kaže v 

socialnih odnosih, vedenju in delavni storilnosti (Samec in Slodnjak, 2001). 

3.4. ODZIVI NA TRAVMATSKI DOGODEK 

Vemo, da smo si ljudje različni, zato se vsak posameznik različno odzove na travmatski 

dogodek, prav tako pa so tudi odzivi različni glede na to, kje se pojavijo, kako močen vpliv 
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imajo na posameznika in koliko časa trajajo. Odziv mladostnika na izgubo in neugodne 

okoliščine ni odvisen le od teže dogodka. Poleg stvarnih razsežnosti mladostnika so 

pomembni še številni drugi osebni dejavniki, kot so mladostnikov temperament, prejšnje 

izkušnje, njegova občutljivost in zmogljivost obvladovati nesreče, razumevanje nevarnosti 

dogodka in osebni pomeni dogodka za mladostnika (Mikuš Kos & Slodnjak, 2000). T. Samec 

in V. Slodnjak (2001) pa navajata še nekaj več dejavnikov, in sicer narava in intenziteta 

dogodka, sama izpostavljenost dogodku, vzrok ali storilec travmatskega dogajanja, pomen 

dogodka in celostne situacije za mladostnika, dejanski ali namišljeni »prispevek« mladostnika 

k dogodku, občutja krivde, pomoč mladostnikove naravne podporne mreže, spremljajoča ali 

druga neugodna dogajanja, ki sledijo prvotnemu travmatskemu dogodku.  

A. Lavrič in M. Štirn (2016) pravita, da gredo ljudje po travmatski izkušnji običajno v 

krajšem ali daljšem časovnem obdobju skozi štiri faze odziva, v katerih so soočajo z 

različnimi posledicami. Na samem začetku je faza šoka, ko se začnemo zavedati, kaj se nam 

je zgodilo, zanjo sta značilna močan čustveni odziv in poseben odziv telesa, vedenje v tej fazi 

je različno, pojavljajo se lahko motnje spanja in prehranjevanja, mišična napetost in nemir. Ta 

faza lahko traja nekaj minut, ur ali dni (prav tam). Druga faza je faza zanikanja in 

podoživljanja, za to obdobje so značilni utrujenost, bolečine v mišicah in sklepih, 

brezvoljnost, pomanjkanje zanimanja za karkoli, težave s spanjem in prehranjevanjem, večja 

razdražljivost; želimo si, da se to ne bi zgodilo (prav tam). 

Predelava je tretja faza. V tej fazi se postopoma vrača občutek varnosti, telo se umirja, 

ponovno je več energije, zanimanja in želja, vrača se tudi zanimanje za vsakdanje življenje in 

okolje. Ob koncu te faze se lahko pogovarjamo in razmišljamo o dogodku, ne da bi nas to 

spravilo v hudo stisko, spomin na dogodek ostane, ni pa več boleč (prav tam). Zadnja faza 

predstavlja vključitev izkušnje, to pomeni, da izkušnjo vključimo v perspektivo svojega 

življenja in jo uporabimo kot novo izhodišče, nove temelje za naše življenje v prihodnosti. 

3.5. POTRAVMATSKA STRESNA MOTNJA 

Potravmatske stresne motnje so najznačilnejša in najpogostejša dolgotrajna posledica težkega 

travmatskega dogodka, v katerem je bila ogrožena varnost posameznika. Potravmatsko 

stresno motnjo lahko sprožijo različni travmatski dogodki: vojna, naravne katastrofe, 

prometne nesreče, letalske nesreče, nenadna smrt ljubljene osebe, posilstvo, fizični napad, 

seksualna ali fizična zloraba, zapostavljanje v času otroštva … Tvorijo jo različni znaki 
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oziroma simptomi, ki niso vedno prisotni pri vseh. A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 

34) zapisujeta, da psihiatri potravmatske stresne motnje opisujejo takole: 

- »Oseba je doživela zastrašujoč dogodek, ki presega običajne človeške izkušnje in 

povzroča občutja hudega strahu, groze, tesnobe, telesne vznemirjenosti in druge 

intenzivne čustveno pogojene reakcije; 

- Oseba podoživlja travmatski dogodek v mislih, sanjah, predstavah. Podoživljanje se 

pojavi ob dražljajih, ki spominjajo na grozljiv dogodek, včasih pa tudi v mirovanju ali 

drugih okoliščinah. Podoživljanje spremljajo čustvene in telesne reakcije; 

- Oseba se pretirano izogiba različnim dražljajem, ki bi jo lahko kakorkoli spominjali na 

travmatski dogodek; lahko se pojavi prevladujoča splošna otopelost v odzivanju; 

- Prisotni so znaki fiziološkega vznemirjanja, kot so motnje spanja, refleks zdrznjenja; 

- Pojavljajo se motnje koncentracije in druge motnje, zaradi katerih je intelektualno delo 

otežkočeno; 

- Motnje trajajo več kot mesec dni.« 

T. Samec in V. Slodnjak (2000, str. 15) pa pišeta, kakšne reakcije se pojavljajo pri otrocih in 

mladostnikih: 

- »Podoživljanje dogodka: intenzivni spomini in slike dogodka, sanje, ki so povezane s 

travmatskim dogodkom, ponavljanje iger o dogodku, obnavljanje dogodka prek risb 

ali drugi načini obnavljanja dogodka, hude čustvene reakcije ob pojavih, ki spominjajo 

na dogodek; 

- Zavrtost in izogibanje: izogibanje mislim, čustvom, krajem, situacijam, ki spominjajo 

na dogodek, zmanjšan interes za običajne otroške ali mladostniške dejavnosti, 

čustvena otrplost, motnje spomina, razvojno nazadovanje na nekaterih področjih; 

- Povečana vzburjenost: motnje spanja, razdražljivost, jeza, motnje koncentracije, 

pretirana previdnost, vegetativni simptomi ob pomnikih travmatskega dogodka; 

- Druge spremembe: občutek osamljenosti, izločenosti in odtujenosti, črnogledo videnje 

prihodnosti, težave pri učenju; 

- Motnje pri otrocih in mladostnikih tudi trajajo dlje kot mesec dni.« 

Razlike med potravmatsko stresno motnjo in normalnim odzivom na travmo lahko 

opazimo. Res je, da vsakdo, ki gre skozi travmatični dogodek, na začetku kaže nekaj 

znakov oziroma simptomov te motnje, vendar po nekaj dnevih izginejo in posameznik 

lahko živi normalno življenje. Če se pa posamezni simptomi še pojavljajo in se iz tedna v 

teden stopnjujejo ter se stanje slabša, pripelje do potravmatske stresne motnje.  
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4. ŽALOVANJE 

4.1. KAJ JE ŽALOVANJE? 

»Žalovanje je proces in povsem naraven odziv na izgubo osebe, ki nam je bila blizu in je 

imela pomembno vlogo v našem življenju.« (Hospic, 1995) A. Mikuš Kos in V. Slodnjak 

(2000) pravita, da je žalovanje v osnovi zdravilno dogajanje. S tem se tudi sama strinjam, saj 

žalovanje ohranja spomin na umrlo osebo in povezanost z njo, prav tako nam pomaga, da se 

privadimo življenja brez umrle osebe. Slovensko društvo Hospic pa nadaljuje, da se žalovanje 

lahko pojavi kot odziv na fizično izgubo, kot je smrt, lahko pa je tudi odziv na izgubo 

simboličnih ali socialnih izgub, kot so ločitve, izguba službe in drugo (Hospic, 1995). Menim, 

da je najpogostejša izguba, ki sproži žalovanje, ravno smrt bližnje osebe. Žalovanje je torej 

nekakšen boleč, čustven odgovor na izgubo. T. Samec in V. Slodnjak (2000) pravita, da je 

žalovanje dolgotrajen proces, ki se pri vsakem posamezniku pokaže v drugačni luči. Vsem pa 

je skupno doživljanje bolečine in žalosti, s katero se mora oseba, ki žaluje, soočiti. 

4.2. POTEK IN FAZE ŽALOVANJA 

Žalujoča oseba gre skozi različne faze žalovanja. Le-te si sledijo v nekem določenem vrstnem 

redu (Bowlby, 1980): 

1. Faza: šok, nesprejemanje smrti, čustvena otopelost in zanikanje. Ta faza običajno traja 

krajši čas, od nekaj dni do največ dveh tednov. Oseba je redko pripravljena na dogodek 

in je zato presenečena. Šok po navadi prvi spremlja novico o smrti starša, oseba se v 

takšnem primeru počuti popolnoma brez nadzora (Dodič, 2016). Zanikanje pa se 

pogosto pojavi skupaj oziroma hkrati s šokom in oseba ne sprejema dejstva, torej da se 

je zgodila smrt starša. Čustva, ki se pojavljajo, vključujejo tudi hudo vznemirjanje, 

občutke krivde, jezo, nejeverje v smrt, zanikanje smrti … Kažejo se pa tudi jok, telesne 

spremembe in težave, motnje spanja, občutek hude mišične utrujenosti, težave s 

koncentracijo, brezobzirno vedenje in nezmožnost sprejemanja odločitev (Mikuš Kos 

in Slodnjak, 2001). Zdi se, da se človek ne zaveda, kaj se v resnici dogaja. To je seveda 

tudi čas za urejanje formalnosti, opravljanje ritualov, kot sta pogreb in sedmina. Seveda 

so te stvari izredno pomembne v procesu žalovanja in žalujoči osebi omogočijo 

počasen prehod v naslednjo fazo procesa žalovanja. 

2. Faza: protest, hrepenenje, močna čustvena reakcija. V tej fazi se mešajo pričakovana 

čustva, kot so jok, huda bolečina ob izgubi, nemir in panika, pa tudi manj pričakovana 

doživljanja, kot so razdražljivost, spremenjeno doživljanje samega sebe, spremenjeni 
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vzorci vedenja, spremenjeni odnosi z ljudmi, znižana energetska raven. Ta faza 

običajno traja od dveh tednov do treh mesecev (Samec in Slodnjak, 20001). A. Mikuš 

Kos in V. Slodnjak (2000) navajata, da se v tej fazi pojavljajo še obup, apatičnost, 

depresivnost, jeza, dvomi o sebi in velika občutljivost na dražljaje. Jeza se lahko v tem 

primeru izraža na zunanji svet, na pokojno osebo, na druge ljudi; lahko smo jezni, pa 

sploh ne vemo, zakaj. V vedenju se kažejo nemirnost, socialna izolacija, jok, izguba 

energije, težave s spominom in koncentracijo. Pojavlja pa se tudi veliko telesnih težav, 

kot so glavoboli, bolečine v želodcu, stiskanje v grlu … 

3. Faza: dezorganizacija. Predstavljajo jo obup, občutki brezhibnosti, sprejemanje 

realnosti in nepovratnosti izgubljene osebe ter spremljajoče telesne, duševne in socialne 

spremembe v življenju žalujoče osebe. Pojavljajo se tudi motnje spanja in apetita, 

žalujoči je lahko pretirano utrujen ali pretirano nemiren in aktiven. Žalujoča oseba se 

veliko ukvarja z umrlim, zato pogosto deluje zmedena in nezbrana. Iz socialnih situacij 

se popolnoma izolira in odmakne. Ta faza traja do približno enega leta po smrti (Samec 

in Slodnjak, 2001). 

4. Faza: reorganizacija. T. Samec in V. Slodnjak (2001) pravita, da bi le-ta morala biti cilj 

celotnega procesa žalovanja, saj predstavlja način življenja, ki ga je žalujoča oseba 

imela pred izgubo. Ta faza se začenja po dokončanem prvem letu po smrti. A. Mikuš 

Kos in V. Slodnjak (2000) navajata, da se v tej fazi pojavi občutek sprostitve, nekakšno 

olajšanje, pojavita se upanje in optimizem, saj ni več obremenitve z izgubo. V vedenju 

lahko opazimo povečanje energije, boljše spanje in prehranjevanje, izginejo telesne 

težave, izboljša se presojanje, večji je interes za okolje in vključevanje v nove 

dejavnosti. Po dokončanem prvem letu oziroma za nekatere nekoliko več časa so 

žalujoči pri sebi spoznali, da se kljub hudi bolečini ob izgubi da nadaljevati življenje. 

 Posamezne faze seveda ne moremo konkretno opredeliti in jim določiti trajanje, saj se le-

te med sabo prepletajo in delno tudi prekrivajo. Prav tako je dobro, da vemo, da pri 

vsakem posamezniku proces žalovanja poteka nekoliko drugače in ne točno po teh 

opornih točkah. Zgodi se lahko, da nekateri posamezniki določene faze preskočijo. T. 

Samec in V. Slodnjak (2001, str. 101) pravita, da je žalovanje odvisno od mnogih 

specifičnih dejavnikov: kakovosti in dolžine odnosa med umrlim in žalujočim (konfliktni 

odnosi pred smrtjo povzročijo posebej težavno žalovanje), starosti umrlega in starosti 

žalujočega, spola žalujočega, osebnostnih lastnosti žalujočega in njegovih preteklih 

izkušenj z žalovanjem, načina smrti (trpljenje pred smrtjo, nasilna smrt, boleče umiranje), 

od tega, ali je bila smrt pričakovana (terminalna bolezen, kronična bolezen) ali 



 

11 
 

nepričakovana (smrt zaradi nenadne odpovedi organizma, nasilne smrti: uboj, umor, 

samomor, nesreče), sociokulturnih dejavnikov oziroma zahtev in pričakovanj okolja in 

mreže socialnih odnosov, ki podpirajo žalujočega ali pa mu s svojimi nasveti in 

vsiljevanjem nekih postopkov ter reakcij otežujejo proces žalovanja. 

 Pri žalovanju otrok in mladostnikov moramo biti še posebej pozorni. Thompson in Payne 

(2000, v Arambašić, 2005) pravita, da sta časovni okvir in proces žalovanja mladostnikov 

drugačna kot pri odraslih osebah zaradi razlik v miselnih in drugih psihičnih procesih. 

Prav tako tudi zaradi tega, ker se je odrasla oseba običajno že srečala s smrtjo, mladostnik 

pa ne. Tako vemo, da lahko izguba v mladostništvu poveča možnost za pojav depresije, 

problemov v šoli in prestopništva.  

 T. Samec in V. Slodnjak (2001) naštevata nekaj reakcij, ki spremljajo žalujočega 

mladostnika:  

 - Vedenjske reakcije: motnje spanja, motnje apetita, motnje na področju spolnosti, 

pojavijo se lahko hude sanje, more ali ponavljajoče se sanje, v katerih nastopa umrli, 

prekomerno obujanje spominov, izogibanje omenjanju umrle osebe, pogosto jokanje, 

hlipanje, vzdihovanje, hiperaktivno vedenje, glasni izbruhi, kot sta jok in kričanje, 

prekinjanje sogovornika, agresivno vedenje, pogosti prepiri, več tveganih in nevarnih 

dejanj, iskanje pozornosti. 

 - Telesne reakcije: bolečine v trebuhu ali želodcu, glavoboli, prekomerna utrujenost, 

stiskanje v grlu, bolečine v mišicah, pogostejše poškodbe (samopoškodbe), splošno 

pomanjkanje energije. 

 - Socialne: izolacija od socialnih stikov, prenehanje z razvedrilnim dejavnostmi, potreba 

bližine bližnje osebe. 

 - Kognitivni procesi: nesprejemanje realnosti, zoženo mišljenje, zmedenost, težave s 

koncentracijo, strah, jeza, obžalovanje, žalost, občutki krivde … 

Tudi socialno okolje ima lahko vpliv na žalujočega in mu postavlja zahteve, ki se odražajo v 

prepričanjih, predsodkih in stališčih družbe, katere del je žalujoči (Tekavčič-Grad, 2001). V 

proces žalovanja vstopa posameznik individualno; kljub temu da je smrt v družini doletela vse 

člane družine, pa vsak čustvuje in reagira na svoj način (Tekavčič-Grad, 2001). J. William 

Worden (1991) pravi, da ko posameznik doživi smrt ali kakšno drugo hudo izgubo, nanjo 

reagira s čustvi, vedenjem, telesnimi doživljanji in s spremenjenimi kognitivnimi procesi. V 

procesu žalovanja pride do sprememb na področju čustvovanja, vedenja, v telesnem 
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doživljanju in v kognitivnih procesih. Čustvovanje je lahko zelo umirjeno ali zelo burno, 

razlikuje se glede na osebnost, izkušnje in pričakovanja okolice. Žalujoči najpogosteje 

doživljajo čustvo žalosti, jeze, tesnobe, hrepenenja po umrlem, osamljenosti in otopelosti. 

Lahko pa doživljajo tudi čustva krivde, sramu, samoobtoževanja ali morda olajšanja v 

primeru hude bolezni ipd. Vedenje, ki spremlja proces, je lahko različno, tako se lahko 

pojavijo npr. motnje spanja in izguba apetita. Nekateri žalujoči postavljajo oltarje ali 

simbolične spominke umrlih ter si tako lajšajo izgubo in obujajo spomine. Nekateri pa želijo 

odstraniti vse, kar bi jih spominjalo na umrlega. Ob izgubi žalujoči lahko občutijo tudi telesne 

spremembe, kot so bolečine v mišicah, težko dihanje ipd. Ko žalujoči doživi hudo izgubo, 

dolgo ne sprejema realnosti; mnogi ne sprejemajo, da je umrli res umrl, gojijo različne 

fantazije, nenehno razmišljajo o njem, kaj bi še lahko storili, da bi ga rešili smrti. Pojavljajo se 

lahko tudi psevdo/blodnje, ko si žalujoči povsem razumljive dogodke razlaga kot sporočilo 

umrlega svojcem, ali psevdo/halucinacije, ko žalujoči umrlega sliši v množici (Tekavčič-

Grad, 2001). 

Adolescenti izražajo svoje žalovanje na več različnih načinov. Lahko se prenehajo udeleževati 

družinskih aktivnosti ali družiti s prijatelji. Dowdney (2005) pravi, da si nekateri mladostniki 

začnejo postavljati vprašanja o smislu življenja, kjer lahko preizkušajo svojo umrljivost. To se 

kaže prek njihovega vedenja, kot je npr. jemanje drog, pitje alkohola ali tvegano vedenje, kot 

so izzivanje nesreč, nevarnosti. Za nekatere je takšno vedenje vir ugodja (Dowdney, 2005). 

Njihov kognitivni razvoj je že tako visok, da so sposobni pregleda preteklih dogodkov vedno 

znova in znova, s tem pa podaljšujejo posledice, ki jih je pustila izguba (Dowdney, 2005). V 

četrti fazi Piagetovega kognitivnega razvoja, ki se pojavi od trinajstega leta naprej, pa otroci 

vidijo smrt kot naraven proces, ki je zelo drugačen od vsakdanje rutine in ga nikakor ne 

morejo nadzorovati. Najstniki so pogosto preobremenjeni z oblikovanjem lastnega življenja in 

zanikanjem možnosti lastne smrti (Dickinson; Leming, 2011). 

5. REAKCIJE MLADOSTNIKA OB SMRTI STARŠA 

Od vseh smrti pusti smrt starša najhujše posledice in reakcije pri mladostnikih. Mladostnik ne 

izgubi samo osebe, ki mu je nudila ljubezen in skrbela zanj, ampak pripelje do drugačnega 

načina vsakdanjega življenja. Večina mladostnikov zanika smrt starša. Pri mladostnikih je 

zelo pogosta reakcija tudi jeza, saj se le-ta lahko pojavlja nekaj dni po smrti ali takoj po smrti. 

Mladostnik je lahko jezen na dogodek, nase, na umrlo osebo ali pa je jezen brez razloga. Kot 

znaki hude jeze se lahko pojavijo izbruhi besa, zato je potrebno, da se tega zavedajo starši, 
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učitelji in drugi strokovni delavci. Na tej točki je pomembno, da mladostnik ve, da je jeza v 

redu in da jo lahko izraža.  

Reakcije mladostnikov ob smrti starša so lahko hude in v določeni meri odvisne od odnosa 

družine in ožje družbe ter njihovega stališča do smrti. Čustvovanje ob izgubi je zelo burno in 

intenzivno, zaradi čeasr se lahko pogosto zgodi, da se mladostnik zapre vase, se izolira od 

družine in vrstnikov. Goličnik Pahole in Škufca Smrdel (2014) pravita, da sta pogosta odziva 

nezavedanje svojih čustev in zmedenost, prav tako pa tudi hitro in intenzivno spreminjanje 

razpoloženja.  

Ob smrti starša lahko pride tudi do zapletov pri žalovanju. S tem mislim, da mladostnik ne 

sprejme smrti starša, da obstane pri določeni fazi žalovanja in ne more naprej. Reakcije so 

lahko hude, saj se pojavijo odklonilne oblike vedenja. Te oblike vedenja pa so: vandalizem, 

pretirano uporništvo, izpad iz formalnega izobraževanja, zloraba alkohola in drog, 

samopoškodbe, eksperimentiranje s spolnostjo, nihanje razpoloženja, ki lahko vodi v duševno 

motnjo, in motnje hranjenja (Goličnik Pahole & Škufca Smrdel, 2014). Reakcije pa se lahko 

kažejo tudi prek telesnih simptomov, kot so nespečnost, pretirana zaspanost, glavoboli, 

vrtoglavice, motnje prehranjevanja, omotičnost, prebavne motnje in težave z želodcem 

(Dodič, 2016). Strinjam se z avtorjema Pahole Goličnik J. in Škufca Smrdel (2017), ki 

pravita, da nas tudi mladostnikovo pretirano ostajanje doma zaradi skrbi za gospodinjstvo in 

za starša ne sme zavesti, saj nam lahko na ta način pokaže, da ni vse v redu z njim.  

6. POMOČ MLADOSTNIKU OB SMRTI STARŠA 

Arambašić (2005) piše o potrebah, ki so značilne za mlade, saj pravi, da so mladostniki ravno 

na pragu prehoda iz sveta družine v svet vrstnikov. Izguba starša lahko ta proces ločevanja od 

družine prekine. Mladostniki v mladostniškem obdobju potrebujejo občutek svobode, da se 

lahko odmaknejo od žalujoče družine in se vanjo vračajo brez moraliziranja in opravljanja 

nalog umrlega. Če mladostnik prevzame nalogo, ki jo je opravljal umrli starš, težko opravi 

razvojno pomembne socializacijske naloge. Arambašić (2005) pravi, da imajo mladostniki 

tudi potrebo po tem, da bi pomagali ostalim žalujočim, in pomembno je, da jih pri tem 

podpremo. Mladi v mladostniškem obdobju so zelo občutljivi na to, kako drugi oziroma 

odrasli reagirajo na njihovo izkazovanje misli in občutkov, zato imajo potrebo po tem, da 

skrivajo občutke in se obnašajo precej odraslo. Zaradi tega pazijo, pred kom pokažejo svoje 

občutke. Največkrat te občutke razkrijejo prijateljem in drugim odraslim osebam, ne pa staršu, 

pred katerim želijo skriti lastno trpljenje, saj se sami dobro zavedajo, da tudi starš preživlja 
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težko obdobje in mu ne želijo povzročati dodatnega trpljenja. Prav tako mladostniki menijo, 

da so že odrasli in jim je težko, če bi jih starš videl objokane in v hudi stiski. 

Raziskava Wordena (2002, v Arambašić, 2005), ki je dve leti po smrti enega od staršev 

spremljal otroke in mladostnike, stare od 6 do 17 let, je pokazala, da sta ustrezna podpora in 

pomoč žalujočemu otroku oziroma mladostniku zares pomembni. Raziskava je pokazala, da 

so se na izgubo starša uspešno prilagodili tisti mladostniki, ki so živeli v družinah, v katerih 

so bili člani med seboj dobro povezani in so se lahko brez večjih težav pogovarjali o umrlem 

ter v katerih je smrt družinskega člana povzročila le manjše spremembe in težave.  

Na podlagi zgoraj zapisanega se mi zdi pomembno, da se mladostnik počuti slišanega. 

Zavedati se moramo, da je pomembno prisluhniti potrebam mladostnika. A. Mikuš Kos in V. 

Slodnjak (2000) pravita, da je osnovno vodilo pri zagotavljanju pomoči mladostniku to, da mu 

pokažemo, da razumemo njegovo stisko in smo tam zanj. Oblike pomoči se razlikujejo glede 

na mladostnikove potrebe. 

Avtorici A. Mikuš Kos in V. Slodnjak zagovarjata naslednje oblike pomoči mladostniku 

(Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 52): »Razumevanje, zagotavljanje varnosti, skrb za varnost 

mladostnika, posluh za mladostnikove posebne potrebe, povečana pozornost in razpoložljivost 

mladostniku, omogočanje mlademu, da izrazi svoje občutke, strpnost za morebitne vedenjske 

težave mladostnika, preprečevanje dodatnih bolečin in stresnih doživetij, spodbujanje 

zaupanja v ljudi, spodbujanje optimističnega pogleda in krepitev lastnih zmogljivosti in 

obvladovanja psihične travme.« 

Lahko se zgodi, da se mladostnik zaradi svoje stiske ob izgubi starša začne obnašati 

destruktivno; takrat je smiselno poiskati strokovno pomoč. Ta nastopi v trenutku, ko družina, 

šola, druga naravna okolja in niti mladostnik sam ne morejo več pomagati na ustrezen način, 

da bi mladostnik lahko premagal svojo stisko.  

Kot vemo, se vsi ljudje v življenju soočamo z izgubami. Currer (2000) pravi, da lahko 

strokovnjak socialnega področja pomaga ljudem pri njihovem procesu žalovanja, ki nastane 

zaradi različnih izgub. Enako velja za socialno pedagoginjo. Da do tega pride, mora 

strokovnjak najprej priznati obstoj žalovanja in ljudem priznati potrebo po žalovanju. Druga 

naloga strokovnjaka, ki pomaga žalujoči osebi, pa je ta, da ji nudi oporo med procesom 

žalovanja, torej da ji kot nekakšen spremljevalec nudi oporo in pomoč (Currer, 2000). Ravno 

tako je za socialnega pedagoga pomembno tudi to, da mora najprej priznati žalovanje, kakor 

tudi to, da klientom oziroma uporabnikom, torej žalujočim osebam, nudi oporo in pomoč. 
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Currer (2000) omenja, da je naloga strokovnjaka prisluhniti ljudem, njihovim zgodbam, prav 

tako mora biti empatičen. To pomeni, da zna prisluhniti oziroma poslušati in se vživeti v 

zgodbo, mora biti dober v vlogi poslušalca. Strokovnjak lahko na tem področju uporabi svoje 

spretnosti in ljudem pomaga, da lahko vidijo, da imajo nekoga, na kogar se lahko zanesejo 

(Currer, 2000). Ponovno lahko poudarim, da enako velja za socialne pedagoge, saj sta na 

prvem mestu pomembni empatija in vživljanje v zgodbe drugih, ki sta načina, s katerima 

lahko največ prispevamo k aktivnemu poslušanju. 

III. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Smrt enega od staršev je, razen tistim, ki so to doživeli, nepredstavljiva. To vem iz izkušnje, 

ko je moja sorodnica (mladostnica) pred kratkim izgubila očeta. Še danes se počutim krivo, da 

ji nisem znala dovolj pomagati, kar me je nagovorilo, da se bolj poglobim v temo žalovanja in 

spopadanja z njim. Bolečina in trpljenje ob smrti bližnjega namreč postaneta tista, ki te vodita 

skozi življenje in v njem prevladata. Da pa lahko očitno situacijo spremenimo, je pomembno, 

da gre mladostnik skozi celoten proces žalovanja. Pri tem moramo biti pozorni, da ne stagnira 

na določeni fazi. Kar se pa lahko toliko hitreje zgodi tudi zaradi dejstva, da je dandanes tema 

smrti še vedno tabu. Ravno tabu, obdobje mladostništva in drugi dejavniki, kot so povezanost 

mladostnika in umrlega starša, vplivajo na to, kako se bo mladostnik soočil s smrtjo in 

žalovanjem starša. Bonanno in Kaltman (2001) sta namreč raziskala, da se posamezniki 

razlikujejo v soočanju s potencialno motečimi dogodki: nekateri so v akutni stiski, od katere si 

ne morejo opomoči (kronično žalovanje), drugi trpijo manj intenzivno in krajše časovno 

obdobje (okrevanje), za nekatere pa se zdi, da hitro okrevajo, nato pa se pojavijo 

nepričakovane zdravstvene težave in problemi v doživljanju običajnega zadovoljstva v 

življenju (odloženo žalovanje). 

Poleg osebne negotovosti ob zgoraj navedenem primeru me je zgornja raziskava še bolj 

spodbudila, kako preprečiti odloženo žalovanje. Torej, kako pomagati mladostniku takoj po 

smrti enega od staršev. Ker to področje še ni veliko raziskano, sem se odločila odpreti to 

vprašanje v svojem diplomskem delu. 

2. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

Namen diplomske naloge je oblikovati in strniti izhodišča, kako mladostniku, ki se je soočil s 

smrtjo enega od staršev, pomagati prek različnih faz žalovanja, in pridobitev podatkov o tem, 
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kako mladostnik lahko doživlja smrt starša ter kako poteka soočanje s smrtjo. Cilj raziskave je 

spoznati proces žalovanja mladostnika po smrti enega od staršev ter ugotoviti, katere oblike 

pomoči mladostnikom lahko pri tem pomagajo. Raziskala bom tudi, če se pojavljajo razlike 

pri spoprijemanju s smrtjo pri mladostniku, ki je doživel nenadno smrt starša, in mladostniku, 

katerega starš je imel dolgotrajno bolezen in je bila smrt pričakovana. 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kakšen je proces žalovanja pri mladostniku? 

2. Katere oblike pomoči mladostniku pomagajo pri spoprijemanju s smrtjo enega od 

staršev? 

3. Kakšne so razlike v žalovanju mladostnika, ki se sooča z nenadno smrtjo enega od 

staršev, in mladostnikom, ki se sooča s smrtjo starša, ki je bila pričakovana? 

4. Kako si lahko mladostnik sam pomaga v procesu žalovanja? 

5. Ali mladostnik težko pokaže ali govori o svojem doživljanju in čustvih ali stisko 

pokaže prek telesnih simptomov? 

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

4.1. VZOREC IN POSTOPEK IZBIRE 

Vzorec sestavljata dve osebi ženskega spola, ki sta v mladostniškem obdobju izgubili enega 

od staršev. Osebi sta v času intervjuja stari 18 in 23 let. Obe mladostnici sta izgubili očeta, 

ena nenadno, druga pa na podlagi dolgotrajne bolezni oziroma je bila smrt pričakovana. 

Intervjuvanke sem predhodno že poznala. Zaradi varovanja osebnih podatkov sem prava 

imena intervjuvank naključno zamenjala z najpogostejšima ženskima imenoma. 

Marija je stara 18 let. Obiskuje eno od srednjih šol v Sloveniji. V času upravljanja intervjuja 

so od očetove smrti minila 3 leta. Njen oče je nepričakovano umrl. 

Ana je stara 23 let. Obiskuje eno od fakultet v Sloveniji. V času najinega intervjuja je od 

očetove smrti minilo 9 let. Njen oče je imel dolgotrajno bolezen, zato je bila smrt 

pričakovana. 

4.2. RAZISKOVALNI INSTRUMENT TER POTEK ZBIRANJA 

PODATKOV 

Zaradi težke in občutljive teme sem se odločila za kvalitativno raziskovanje. Raziskava 

temelji na pripovedih posameznic z opisano izkušnjo. Raziskovalna tehnika je polstrukturiran 
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intervju, za katerega velja, da vprašanja niso vnaprej točno določena. Pred izvedbo intervjujev 

sem si pripravila le ključna vprašanja, ki so mi služila kot orientacija. Intervju sem izvedla 

neposredno in z vsako od udeleženk individualno. Intervju je potekal v obliki pogovora. Za to 

obliko intervjuja sem se odločila, kot sem že zgoraj omenila, zaradi težke in občutljive teme, 

saj sem na ta način z intervjuvankama vzpostavila zaupnejši odnos. Z njima sem se 

pogovarjala tudi o zadevah, ki so bile zanju manj prijetnejše in občutljive, na podlagi tega pa 

dobila natančne odgovore. 

Podatke, ki sem jih potrebovala v namene kvalitativne raziskave, sem zbrala z dvema 

polstrukturiranima intervjujema. Stike z intervjuvankama sem imela že prej, saj ju poznam. Z 

vsako posebej sem se dogovorila za čas in kraj izvajanja intervjuja. Okvirna tema pogovora je 

bila intervjuvankama poznana vnaprej, saj sem ju že veliko časa pred izvedbo intervjuja 

prosila za sodelovanje. Intervjuvankama sem najprej predstavila namen pogovora in jima 

zagotovila anonimnost, varovanje osebnih podatkov in ju prosila, če lahko intervju 

posnamem. Izvajanje intervjujev je potekalo tako, da sem intervjuvanki spodbujala k 

opisovanju čustev in doživljanj pri soočanju s smrtjo očeta. V pogovoru sem postavila 

vprašanja, ki sem si jih predhodno pripravila. Vsi pogovori so bili snemani z diktafonom in po 

koncu tudi dobesedno prepisani. 

Prvi intervju sem izvedla z Marijo, in sicer 28. maja 2017 pri njej doma. Pogovor je trajal 35 

minut in je bil v celoti sneman. 29. maja 2017 sem izvedla intervju z Ano, dobili sva se v 

lokalni kavarni, pogovor pa je trajal 40 minut. Tudi ta intervju sem snemala. 

4.3. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem obdelala s pristopom odprtega kodiranja. Sprva sem oba intervjuja nekajkrat 

poslušala in si ob tem zapisala pomembne izjave. Za tem sem zvočne posnetke intervjuvancev 

dobesedno prepisala in uredila. Določila sem enote kodiranja, torej dele besedila, ki so 

vključevali informacije, pomembne za raziskavo. Sledilo je odprto kodiranje, s katerim sem 

posameznim delom besedila, kodirnim enotam, pripisala kode prvega reda. Nato sem slednje 

povzela v kode drugega reda ter na podlagi tega oblikovala končne kategorije. Na koncu je 

sledilo še oblikovanje končne teoretične formulacije. 

V postopku obdelave sem intervjuje razdelila v tabelo s štirimi stolpci. V prvi stolpec sem 

prilepila intervju in podčrtala kodirne kode, torej za raziskavo pomembne dele intervjuja. V 

drugi stolpec sem zapisala kode prvega reda, ki zajemajo opombe, v tretjem stolpcu so 

zapisane kode drugega reda, v četrtem pa so zapisane kategorije. 
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Primer kodiranja dela intervjuja Marije: 

Del besedila prvega 

intervjuja 

Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Jaz: Če se mogoče 

spomniš, malo si že 

omenila, ampak 

katero čustvo je 

najbolj stopilo v 

ospredje, ko si 

prejela novico? 

Ona: Definitivno 

žalost in neko 

razočaranje, da 

nisem bila, pač, sem 

bila stara 15 let in 

nisem, ne vem, sem 

bila seveda z njim, 

ampak, tako ko 

pomislim, sem bila, 

sem takšen bolj zaprt 

človek in sem bila 

večino časa, ne vem, 

rajši v sobi kot pa da 

bi bila, ne vem, z 

njim zunaj, pač, sej 

jaz sem mu 

pomagala in to, smo 

se družili, ampak 

tako, ne vem, se mi 

zdi, da sem zamudila 

neko priložnost, da 

bi se lahko pač z 

njim, ne vem, 
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navadno 

pogovarjala, pač 

neko razočaranje 

tudi nad sabo, ne pa 

nad njim, ampak nad 

sabo, in žalost. 

Jaz: So bili tudi 

kakšni občutki 

krivde? Jeze?  

Ona: Ja, tudi krivde 

in jeze. Jeze zato, 

ker pač tudi razlog, v 

tistem trenutku sem 

bila tudi jezna na 

njega, zato ker, pač 

lahko bi preprečil to 

in pač ni, ne, mislim 

ne, da ni hotel, po 

moje se niti on sam 

ni zavedal, kako 

resno to je. 

Jaz: Koliko časa si 

zanikala smrt? Da 

je to ne mogoče? 

Ona: Jaz mislim, da 

sem mogoče, 

mislim, hitro sem 

sprejela, da pač tako 

je in da drugače ne 

more bit, pač da se je 

zgodilo to in da 

moramo it naprej, 

ker pač drugače ne 

Normalno 

pogovarjanje 
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gre. Mislim, da prvi 

večer mogoče je bilo 

to nemogoče, da se 

je to zgodilo, po tem 

sprejmeš to, ker 

drugače ne gre. Ne 

vem, nisem dosti 

časa potrebovala, 

čim prej se s tem 

sprijazniš, boljše je. 

Pomembno je, da se 

zavedaš, ker je tudi 

zate boljše. 

 

Prvi večer mislila, da 

je nemogoče 
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Po enakem postopku je narejen tudi drugi intervju. 

4.4. DEFINICIJE POJMOV PROCESA KODIRANJA 

Izjave intervjuvank sem skozi proces odprtega kodiranja razdelila v naslednje kategorije: 

Bolezen in smrt, prva čustva ob prejeti novici, družina, vrstniki, pomoč pri žalovanju, 

mladostnik in soočanje s smrtjo in nov način življenja. 

Bolezen in smrt je področje, ki zajema obliko smrti. Pri tem mislim na to, ali je bila smrt 

nenadna ali pričakovana zaradi dolgotrajne in neozdravljive bolezni. Zajeti so tudi čustvena in 

miselna dimenzija ter elementi vrednotenja, kaj posamezni intervjuvanki smrt predstavlja in 

kakšen pogled ima na smrt. 

Prva čustva ob novici so področje reakcij posamezne intervjuvanke v specifični situaciji smrti 

ali bolezni očeta. Zajema čustva in doživljanja, ki se je pri intervjuvankama pojavilo takoj po 

smrti očeta. Nanaša se na to, kako sta intervjuvanki sprejeli novico in katera čustva so najprej 

stopila v ospredje. 

Družina zajema osebne razlage intervjuvank o pomenu bližine družinskih članov ob takem 

dogodku. Nanaša se na to, kako intervjuvanki doživljata povezanost družine in kakšen pomen 

dajeta povezanosti. 
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Vrstniki so sestavina pomembnih socialnih stikov intervjuvank, ki prikazujejo, na koga se 

lahko mladi oziroma mladostniki v stiski oprejo. Področje zajema pomen pravega 

prijateljstva, dobrih odnosov in primerjavo z vrstniki, saj so v času mladostništva vrstniki zelo 

pomembni.  

Pomoč pri žalovanju je področje, ki zajema tehnike pomoči mladostnikom, samopomoči, 

strokovno pomoč in pomoč drugih, torej prikazuje, na koga se še lahko obrne oziroma opre 

mladostnik v stiski, ki jo preživlja. Prav tako zajema nasvete obeh intervjuvank, ki jih želita 

predati mladostnikom oziroma mladostnicam s podobno situacijo. 

Mladostnik in soočanje s smrtjo predstavljata dve temi, ki sta zajeti v skupno področje, saj se 

temi povezujeta in prepletata. To področje zajema osebnost mladostnikov in nekaj značilnosti 

mladostniškega obdobja. Prav tako pa predstavlja razlage intervjuvank, kaj vse vpliva na 

soočanje s smrtjo očeta. 

Nov način življenja je področje, ki predstavlja osebne razlage intervjuvank o tem, kako se 

življenje spremeni po tem, ko sprejmeš, da starša ni več. Predstavlja samo soočanje s smrtjo 

in nov način življenja, ki sledi temu dogodku. 

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

1. Kakšen je proces žalovanja pri mladostniku? 

Obe intervjuvanki sta povedali, da sta ob smrti očeta doživeli šok. S tem je prišlo tudi 

zanikanje smrti. Ravno zanikanje se pogosto pojavi hkrati s šokom, ko oseba ne more sprejeti 

dejstva, v tem primeru smrti bližnje osebe (Dodič, 2016). Marija pravi, da jo je ob prejeti 

novici spremljala nejasnost, postavljala si je ogromno različnih vprašanj, ni verjela, kaj se 

dogaja, in upala je, da ni res, kar pravijo: »Seveda mi ni bilo, pač, jasno, kaj se je sploh 

zgodilo, če je to sploh res, pač nisi, ne vem, nekako nisi niti priseben …//… v tistem trenutku 

ti, ne vem, še zmeraj nisi še dojel, ne verjameš, da se je to zgodilo.« Intervjuvanka Ana pa 

pravi, da je tudi ona smrt zanikala: »… ker to itak sploh ne znaš sprejet in to v bistvu daješ 

nekako stran od sebe …«  Marija izpostavi, da sta jo ob novici spremljala predvsem šok in ne 

oziroma zanikanje, kasneje pa žalost in razočaranje. Podobno ugotavljata tudi A. Mikuš Kos 

in V. Slodnjak (2000), ki pravita, da je prva faza žalovanja ravno šok in otopelost, tukaj 

čustva takoj vključujejo hudo vznemirjenost, nejevero v smrt, zanikanje, jezo, občutek krivde, 

včasih celo čustveno otopelost. Izguba bližnje osebe, v tem primeru očeta, lahko sproži tudi 

jezo in ta jeza se lahko izraža na zunanji svet, to je razvidno tudi iz Marijine zgodbe: »… v 
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tistem trenutku sem bila tudi jezna na njega, zato ker, pač, lahko bi preprečil to …« Ob izgubi 

bližnje osebe nastopijo intenzivna čustva, pogosto se zgodi, da se mladostnik zapre vase in se 

izolira oziroma odmakne od družine in prijateljev. To sta izpostavili obe intervjuvanki. Marija 

se je tega zavedala in sama sebe preganjala, da do zaprtja vase in izolacije ne bi prihajalo. 

Intervjuvanka Marija je spoznala, da je socialna izolacija slaba odločitev (»… pa sem se spet 

zaprla vase in nisem niti želela biti v družbi, ampak to ne veliko časa …//… po tem sem 

videla, da je to slabo zame, da če bom zaprta vase in se ne bom družila z drugimi, da je to 

slabše tudi zame in sem se potem nekako opogumila.«). Medtem ko se je Ana popolnoma 

zaprla vase. Spomni se, da se je ob smrti zaprla vase, da je veliko jokala: »… ful se mi je 

zdelo, da se mi je zgodila krivica in pač, jaz tega nisem znala sprejeti, in tako se mi je zdelo, 

da noben, vsi imajo tako vse lepo doma, tako, nam pa se je to zgodilo …« Marija omenja, da 

je že po naravi bolj zaprt človek in je tudi zaradi tega čutila občutke krivde: »… sem bila 

večino časa, ne vem, rajši v sobi, kot pa, da bi bila, ne vem, z njim zunaj, pač sej jaz sem mu 

pomagala in to, smo se družili, ampak, tako, ne vem, se mi zdi, da sem zamudila neko 

priložnost, da bi se lahko, pač, z njim, ne vem, navadno pogovarjala.« Razberemo lahko, da si 

očita, da je premalo časa preživela z očetom in da se z njim ni pogovarjala na pravi način. D. 

Dodič (2016) piše, da je tretja faza žalovanja ravno pogajanje; to je faza, v kateri se 

poskušamo pogoditi z drugimi, s sabo, z bogom, želimo se pogajati, da bi s tem lahko 

spremenili potek dogodkov. Med pogoste odzive bi dodala še zmedenost in nezavedanje 

svojih čustev. Pri obeh intervjuvankah so se pojavili opisi občutkov, kot so žalost, 

razočaranje, nerazumevanje in jeza. Prav tako se je pojavil jok. Mladostnik je lahko jezen 

zaradi izgube, jezen na dogodek, ki se mu je pripetil, lahko je jezen na umrlo osebo ali pa je 

jezen brez razloga. Obe intervjuvanki sta omenjali jezo. Marija je bila jezna na očeta, Ana pa 

je jezo čutila brez posebnega razloga. Intervjuvanki pravita, da za tem sledi daljše obdobje 

spoprijemanja z resnico oziroma realnostjo. V tem obdobju se lahko pojavljajo različne 

telesne, duševne ali socialne spremembe, kar še dvakrat bolj velja za obdobje mladostništva. 

Obe mladostnici sta opazili spremembe na različnih področjih. Marija je opazila, da so se pri 

njej začele pojavljati le telesne spremembe (težave z želodcem), Ana pa je opazila, da je 

zapadla v lažjo obliko depresije. Intervjuvanka Marija je smrt dokončno sprejela po šestih 

mesecih in po tistem je čutila veliko olajšanje, ki ga je primerjala s tem, ko zaključiš teči 

maraton: »Ko to sprejmeš oziroma se tega zaveš, je, ne vem, kot da tečeš maraton in prideš na 

cilj in si na polno oddahneš, ravno takšen občutek je.« Pred sprejetjem pa se je intervjuvanka 

vsak dan obremenjevala s tem, ali bo oče prišel ali ne. V tem obdobju, torej obdobju soočanja 

s smrtjo, Marija ni opazila nikakršne spremembe pri sebi (»Nisem se neki spremenila do sebe 
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in drugih …«), je pa spoznala, da ima težave z želodcem, za kar pa ni povsem prepričana, ali 

je to povezano s smrtjo očeta. Ana je povedala tudi to, da je v obdobju med soočanjem 

zapadla v lažjo obliko depresije, ki je trajala kar nekaj časa: »Depresijo sem opazila. Mislim, 

takrat si tako itak nisem priznala …« T. Samec in V. Slodnjak (2001) pravita, da so znaki 

travmatske prizadetosti pri mladostnikih lahko naslednji: strah in tesnoba, izguba veselja do 

različnih dejavnosti, zmanjšanje možnosti za uživanje življenja (to je omenila tudi 

intervjuvanka), umik in prekinjanje socialnih stikov, telesne težave, zmanjšanje 

samospoštovanja in slabša samopodoba, težave pri učenju in koncentraciji, zrelejše vedenje, 

kot ustreza starosti, in navidezna samostojnost. Pri teh dveh avtoricah razberemo, da je bila to 

oblika travme, ki jo je doživela ob očetovi smrti. Ana je priznala, da v tistem obdobju ni bila 

ravno zadovoljna z življenjem, pravi, da so jo ravno občutki krivde pripeljali do tega, da ni 

bila vesela, sproščena in zadovoljna (»Ni bilo ravno veliko zadovoljstvo z življenjem, pač 

ravno ta krivda, ko je v bistvu nekako nemogoče, da bi bil vesel, sproščen, zadovoljen, tako 

no, se mi zdi, da vedno kakor, da ne bi smela biti srečna.«). Ana omenja tudi to, da je za 

popolno sprijaznitev, da očeta ni več, potrebovala precej časa: »… da sem čisto dojela, pa je 

po mojem bilo malo manj kot eno leto.« V tem obdobju je doživljala veliko različnih čustev: 

od šoka, mešanice čustev in zaprtja vase do tega, da je na pogrebu doživela popolno otopelost. 

Ana pripoveduje tako: »… ko sem bila na pogrebu in je bilo res ogromno ljudi in vsi so mi 

potem tam to žalovanje izrekali in so ljudje jokali, ampak jaz takrat sploh nisem mogla več 

jokat, vem, da mi je zmanjkalo vseh solz.« Sledili so tudi občutki krivde: »… zakaj nisem to pa 

tisto naredila, v smislu bila več z njim takrat, ko je bil oči bogi, mu bila v večjo oporo, bila 

bolj prijazna, mislim tako bolj sočutna …« Ana si je med soočanjem s smrtjo postavljala tudi 

vprašanja o tem, ali je ona kriva, da se pred očetovo smrtjo kot družina niso ravno najbolje 

razumeli. Ko sprejmeš realnost, sledi nov način življenja in življenje se lahko nadaljuje. Na tej 

točki žalujoči spoznajo, da se izgubo da preživeti in da lahko življenje teče dalje. Pri 

analiziranju intervjujev sem zasledila, da je čas spoprijemanja s smrtjo starša različen, torej 

lahko sklepam, da se trajanja žalovanja ne da natančno določiti, temveč je to drugače pri 

vsakem posamezniku. Iz pripovedi je razvidno, da je žalovanje popolnoma individualen 

proces, zato je tudi pri vsakem mladostniku drugačen in svojevrsten. To najdemo tudi v 

literaturi. T. Samec in V. Slodnjak (2001) v knjigi objavita članek prof. dr. Onje Tekavčič-

Grad, ki pravi, da je žalovanje proces, prek katerega gre vsak žalujoči sam in čeprav izguba 

doleti vse družinske člane, vsak reagira in čustvuje na svoj način. Prav tako pravi, da mora 

vsak najti svoj način vedenja, svoj način pomiritve in svoj način izražanja. To pove, da ni 

nujno, da je pri vseh mladostnikih proces žalovanja enak, čeprav je bil pri intervjuvankama 
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precej podoben. Na tej točki lahko poudarimo, da ima v današnjih časih velik vpliv na proces 

žalovanju tudi okolje skupaj z zahtevami, ki jih postavlja mladostniku. Zatem pa se vrstijo še 

ostali dejavniki vpliva na proces žalovanja pri mladostniku, ti so: družina, mreže socialnih 

stikov, način smrti, odvisno je tudi od tega, ali je smrt bila pričakovana ali nenadna, pa tudi od 

tega, v kakšnih odnosih sta bila mladostnik in pokojni starš.  

2. Katere oblike pomoči mladostniku pomagajo pri spoprijemanju s smrtjo enega od 

staršev? 

Kot največjo oporo sta intervjuvanki navedli družino, bližnje sorodnike in prijatelje. Marija je 

pri spoprijemanju s smrtjo očeta imela podporo družinskih članov in najboljših prijateljic, 

medtem ko Ana te podpore domačih in prijateljic ni imela. Marija pravi tako: »Definitivno 

mama in sestra, tako, da smo si na splošno še kar blizu in si vse povemo, brez njih bi bilo 

veliko težje, prav tako mi je pomagala ožja družina …« V teoriji lahko zasledimo, da ob smrti 

enega starša nosi vse breme drugi starš. Ta seveda tudi doživlja stiske, ima svoje težave, manj 

časa in potrpežljivosti za mladostnika in tudi manj energije, da bi mladostniku stal ob strani, 

saj takrat potrebuje največjo oporo in največ pomoči. A zgodi se lahko ravno obratno, in sicer 

da starš išče oporo v mladostniku. Ožja družina in prijatelji mladostniku nudijo oporo, mu 

stojijo ob strani, ga aktivno poslušajo, tolažijo, se skupaj jezijo, mu dajejo nasvete, ga 

poskušajo razumeti, razvedriti in mu preusmeriti misli drugam. Marija je največjo oporo našla 

pri svojih najboljših prijateljicah, za katere navaja, da so jo poslušale, tudi če je govorila o 

velikih neumnostih. To ji je seveda veliko pomenilo in je pripomoglo k lažjemu 

spoprijemanju s smrtjo očeta. Prepričana je, da so ji bile v pomoč pri žalovanju ravno 

vrstnice, njene najboljše prijateljice (»… če so res prave prijateljice, ti bodo vedno stale ob 

strani.«), sestra, mama in ožja družina. Intervjuvanka je večkrat izpostavila pomen pogovora 

o čustvih, doživljanju in drugih, še tako nenavadnih stvareh, ki so jo spremljale v času 

dogodka. Za njene najboljše prijateljice pravi: »Tako se lahko z njimi vedno pogovarjaš o 

čemurkoli …//… te bodo vedno poslušale, tudi če se tebi zdi neumno …« Tudi D. Dodič 

(2016) zatrjuje, da je pomembno, da se pogovarjamo z ljudmi, ki jim zaupamo, saj je 

govorjenje nekakšen proces, ki pomaga pri žalovanju in izgubi. Marija tudi poudarja, da se je 

po pogovoru s prijateljicami počutila veliko bolje, prav tako se ji je zdelo dobro tudi to, da so 

ji prisluhnile. Iz pripovedi je moč razbrati, kako zelo pomembno je, da je imela Marija 

vrstnike, ki so ji bili v veliko oporo in pomoč, saj so jo prijateljice spravile v dobro voljo, torej 

so predstavljale pozitiven učinek. Marija je prav tako izpostavila pomen povezanosti družine, 

ki je nekakšen drugi pogoj za lažji proces žalovanja: »Definitivno mama in sestra, tako, da 
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smo si na splošno še kar blizu in si vse povemo, brez njih bi bilo veliko težje, prav tako mi je 

pomagala ožja družina …« Ana pa je poudarila pomen bližine in topline, ki je sama sicer ni 

prejela v času mladostništva. Iz pripovedi je razvidno, da je med soočanjem s smrtjo očeta 

zelo pogrešala povezanost družine. Ana pravi tudi, da se že pred smrtjo niso najbolje razumeli 

med sabo, po smrti pa je bilo še slabše, saj je vsak žaloval na svoj način in se ukvarjal s 

svojimi zadevami: »Se mi zdi kar težko, tako za družino, da nekako, da ostane trdna v taki 

situaciji.« Iz tega lahko izpeljemo, da sta obe intervjuvanki poudarili pomen govorjenja 

oziroma pogovarjanja o čustvih, občutkih in doživljanjih z ljudmi, ki jim zaupamo. 

Pomembno vlogo pomoči v mladostniškem obdobju ima tudi hobi oziroma razvedrilne 

dejavnosti. Zato je mladostniku na tem mestu treba to omogočiti oziroma tistim, ki že imajo 

hobi, ne smemo dovoliti, da bi z njim prenehali. Marija je povedala, da jo je hobi sprostil in 

ker je v njem uživala, med treningom ni niti pomislila na smrt očeta. Iz Marijine pripovedi se 

da razbrati, da se je tudi hobi izkazal kot pozitivna pomoč v procesu žalovanja (»Mogoče mi 

je tudi dosti pomagalo to, da sem se ukvarjala z gimnastiko in me je nekako sprostilo vse 

to…//… pač, na treningu nisem niti pomislila na smrt, zato ker sem uživala v gimnastiki.«). 

Ana pa pravi, da v tistem času ni imela nobene dejavnosti, s katero bi se ukvarjala, kar se ji 

zdi danes, ko gleda nazaj, zelo grozno in neumno. Predvsem se mi zdi pomembno, da 

mladostniku pokažemo razumevanje, mu zagotovimo varnost, toplino in bližino, da mu 

prisluhnemo, ko gre za njegove potrebe, da mu namenimo več pozornosti, mu omogočimo, da 

govori o svojih občutkih, za mu pokažemo pot do optimističnega pogleda. Tudi ena od 

intervjuvank je izpostavila, da je bilo lažje, če je na to gledala pozitivno. Mladostniki lahko 

doživljajo hude stiske in ko je določeno vedenje preveč izrazito ter traja predolgo, je smiselno 

poiskati strokovno pomoč. Pomoč naj poiščejo predvsem, če mladostnik dolgo časa in 

vztrajno zanika smrt, če se zapre vase za daljše časovno obdobje, če je depresiven, če izraža 

neustrezno jezo in se agresivno vede do drugih. Obe intervjuvanki sta izpostavili tudi to temo. 

Ana je celo obiskala psihologa, a je priznala, da je imela slabo izkušnjo. Anina mati ji je 

svetovala, naj obišče strokovno pomoč, a Ana ni čutila nikakršne potrebe po pomoči: »… ko 

je meni mama rekla, da naj grem k psihologu, se mi je zelo zamerila.« Spraševala se je, zakaj 

mora to storiti, vendar se je vseeno odpravila k psihologu. A ji le-ta ni bil najbolj v pomoč: 

»… sicer takrat nisem začutila tega psihologa in zato se mu nisem odprla, tako sem imela 

nekakšen odpor do njega.« Poudarila je tudi pomembnost empatičnosti strokovnega delavca 

pri pomoči mladostniku. Marija pa je o strokovni pomoči le razmišljala, a potrebe po njej ni 

čutila. Mladostniki, ki doživljajo hude stiske, lahko pomoč poiščejo v skupinah za žalujoče. V 

Sloveniji obstaja društvo Hospic, ki ima program, namenjen ravno žalovanju otrok in 



 

26 
 

mladostnikov. Ponujajo individualna srečanja oziroma svetovanja, kreativne delavnice in 

tabor, imenovan »Tabor za levjesrčne«. Ana je izpostavila dilemo o pomoči strokovnih 

delavcev šole, saj pravi, da sama ni prejela nikakršne podpore ali informacije, kje bi lahko 

prejela pomoč. Najbolj zanimivo pa je dejstvo, da ni prejela pomoči od razredničarke in 

strokovne pomoči šolske svetovalne službe. Pravi, da ji tudi koristnih informacij niso podali: 

»Se mi zdi, da bi mi lahko v šoli kdo kaj predlagal, v gimnaziji recimo razrednik ali …« Ne 

smemo pozabiti, da so šolski delavci prav tako pomembni pri pomoči mladostniku, saj lahko 

mladostniki pri njih poiščejo oporo, pomoč ali informacije in pomiritev.  

3. Kakšne so razlike v žalovanju mladostnika, ki se sooča z nenadno smrtjo enega od 

staršev, in mladostnika, ki se sooča s smrtjo starša, ki je bila pričakovana? 

Največja razlika, ki sem jo uspela zaslediti med analiziranjem pogovorov, je ta, da 

mladostnik, pri katerem je smrt starša pričakovana, doživi dvojni šok in pride dvakrat do 

zanikanja. Prvič se vse skupaj zgodi ob prejeti novici, da ima eden od staršev neozdravljivo 

bolezen. Intervjuvanka, katere oče je umrl zaradi raka na kostnem mozgu, je povedala, da je 

naprej doživela šok ob prejeti novici, da ima oče neozdravljivo bolezen in da nima veliko 

življenja pred sabo. Ana je takrat tudi zanikala, pravi, da ni dobro razumela oziroma se 

zavedala, da ta bolezen predstavlja konec. Iz dneva v dan je upala, da bo oče ozdravel in to 

upanje je bilo res veliko: »… po tistem je šel še na eno zdravljenje, je šel na neko presaditev, 

čakal je nekaj časa …« …//… »Takrat sem jaz mislila, to je to, zdaj ga bodo pozdravili in to 

bo to«. Potem ko je oče umrl v bolnišnici, je ponovno doživela šok, spremljala jo je 

zmedenost, nejasnost, tudi ob smrti je dogodek zanikala. Pogosto se lahko zgodi, da se vse 

vrti okoli bolnika, saj vsi poudarjajo samo tisto, kar on potrebuje, govori se o njegovih stiskah 

in ob tem seveda spregledamo, da se mladostnik morda komaj še drži. Pomembno je vedeti, 

da je vsak družinski član prizadet na svoj način. Ta način prizadetosti je pri mladostnikih 

odvisen od različnih stvari: kakšen odnos ima mladostnik do bolnika, kakšen značaj ima 

mladostnik, od tega koliko je mladostnik pripravljen z bolnikom iskreno komunicirati in 

seveda od drugih dejavnikov, ki bremenijo mladostnika (Klevišar, 2006). Na smrt, ki je 

nepričakovana in nenadna, ni nihče čustveno pripravljen, kot se lahko na nek način pripraviš 

oziroma sprijazniš z resnico pri pričakovani smrti. Intervjuvanka Marija, katere oče je umrl 

nenadno, je povedala, da je bil to zanjo velik šok. Ni verjela, kaj se dogaja, mislila je, da gre 

za pomoto, pravi, da je bila jezna na očeta, prav tako je čutila občutke krivde. Torej pri 

pričakovani smrti lahko rečemo, da pride do dvojnega šoka in zanikanja, medtem ko pri 

nenadni ne pride do tega, temveč je šok pri nenadni smrt bolj travmatičen.  



 

27 
 

4. Kako si mladostnik sam pomaga v procesu žalovanja? 

Večina mladostnikov se ne zaveda pomena samopomoči v procesu žalovanja. Pomembno se 

mi zdi poudariti, da je samopomoč zelo pomembna in zelo učinkovita. Mladostniki seveda o 

tem niso poučeni, ravno zaradi tega, ker na smrt starša v veliki meri niso pripravljeni. Marija 

je poudarila, da je razumela nasvete drugih in si na podlagi teh nasvetov sama pomagala. 

Pravi, da se je zaprla vase in se izogibala stikov, a je hitro spoznala, da to zanjo ni najbolje in 

se »prisilila«, da gre v družbo in se o vsem pogovarja (»… pa sem se spet zaprla vase in nisem 

niti želela biti v družbi, ampak to ne veliko časa …//… po tem sem videla, da je to slabo zame, 

da če bom zaprta vase in se ne bom družila z drugimi, da je to slabše tudi zame in sem se 

potem nekako opogumila«). Intervjuvanka Ana pa si sama ni pomagala, čeprav je od drugih 

prejela nasvete. Iz tega lahko razberemo, da je od mladostnika do mladostnika drugače. Ali si 

bo mladostnik lahko sam pomagal, ni odvisno samo od njega in njegovega značaja, temveč je 

odvisno tudi od okolice. Zavedati se moramo, da si mladostnik po vsej verjetnosti sam ne bo 

znal pomagati. Okolica lahko mladostniku pokaže prave poti za samopomoč. En od takih je, 

kot sem že zgoraj omenila, da mladostnik prisluhne uporabnim nasvetom, ki mu jih drugi 

ponujajo. Na tej točki je od mladostnikovega značaja odvisno, ali bo te nasvete upošteval. 

Mladostnik si lahko pomaga tudi s tem, da ne preneha s stvarmi, ki jih je rad počel pred 

smrtjo starša, saj si ravno s tem nabira energijo, da bo proces žalovanja učinkovitejši. A 

pomembno je, da si mladostnik ne nakoplje dodatne zaposlitve, ker s tem lahko škoduje sebi. 

Marija se je ukvarjala z gimnastiko in je s tem tudi nadaljevala, saj jo je to sproščalo, Ana pa 

ni imela nikakršne dejavnosti, ki bi jo razvedrila. Ana omenja, da ni imela nobenega hobija 

oziroma dejavnosti, ki bi jo veselila (»Velik problem je bil to, da takrat jaz nisem imela nič, to 

mi je zdaj tako grozno, tako ne vem, da si nisem našla neke stvari, ki bi me res veselila.«). 

Obe intervjuvanki sta poudarili, da si sam lahko pomagaš tudi tako, da si za žalovanje pustiš 

toliko časa, kolikor ga potrebuješ. Marija je skozi soočanje s smrtjo očeta ugotovila, da je 

izrednega pomena, da čim prej sprejmeš izkušnjo (»… da naj, pač, čim prej to sprejme, ker je 

dosti boljše za osebo…«), da si vzameš čas (»… ampak, da to res sprejmeš in da vse potrebuje 

svoj čas, seveda tega v enem dnevu ne boš prebolel …«) in da na situacijo gledaš pozitivno 

(»… ne smeš gledat na to kot neko negativno stvar …«). Torej ne prehitevaj in ne zavlačuj. 

Mladostnik lahko sam pripomore k samopomoči in učinkovitejšemu procesu žalovanja s tem, 

če sprejeme pomoč drugih in prosi zanjo. Ana je povedala, da si sama ni popolnoma nič 

pomagala, pa tudi če si je želela, je hitro obupala. Drugim ni dovolila, da bi ji pomagali 

(»Zdaj vidim, da nisem in nisem pustila, da bi mi drugi pomagali.«). Mladostniku lahko 
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pomaga tudi to, da v mislih govori z osebo, ki je pokojna. Seveda je za mladostnika dobro, če 

se izogiba alkoholu, zdravilom in drogi, si najde dovolj časa za počitek, uživa zdravo 

prehrano in ima dovolj redne rekreacije. Prav tako je pomembno, da preživlja lepe trenutke z 

družino in prijatelji in se veseli dogodkov, ki prihajajo. Ana pravi, da se ji prav tako zdi 

pomembno, da v tistem trenutku veš, da nisi sam oziroma da nisi edini v taki situaciji: »Da 

veš, da nisi sam v tem, da se je tudi komu drugemu to zgodilo, da se res ni samo tebi zgodila 

ta krivica.« Intervjuvanka Ana na prvo mesto pogovor postavlja z vrstniki in prijatelji. 

Poudarja pa tudi, da če nimaš dobrih prijateljev, je dobro, da poiščeš strokovno pomoč. 

Kljub temu da ni priporočljivo, da se mladostnik zapre vase, je prav, da si vzame tudi čas 

zase. Sama menim, da je pomembno, da mladostnikom predstavimo tudi druge načine 

samopomoči, kot so pisanje o svojih čustvih, občutkih in doživljanjih, o dobrem in slabem 

(dnevnik, pismo umrli osebi), ustvarjanje kolažev, spominkov, risanje; seveda imajo 

pomembno vlogo tudi lepi spomini, ki jih je preživel mladostnik s pokojno osebo. Marijino 

spoprijemanje s to izkušnjo je spremljala misel na to, da je oče še vedno z njimi, vendar v 

drugem smislu: »Jaz osebno si predstavljam, da je zvečer, ko je tema, pa ko vidiš zvezdice na 

nebu, da je ena od teh zvezd on.« Intervjuvanka Marija večkrat poudari, da je tudi obujanje 

spominov prispevalo k lažjemu soočanju s smrtjo očeta: »Potem smo se pogovarjale, večino 

časa smo se pogovarjale, jaz sem jim pripovedovala o dobrih in lepih trenutkih, ki smo jih 

preživeli skupaj …« 

5. Ali mladostnik težko govori o svojih čustvih, doživljanju ali stisko pokaže prek 

telesnih simptomov?  

V največji meri je to odvisno od mladostnikovega značaja. Vemo, da je za mladostniško 

obdobje znano, da se mladostnikove interakcije hitro spreminjajo tako do staršev kot tudi do 

sovrstnikov in drugih ljudi. Obe intervjuvanki danes poudarjata, da je v mladostniškem 

obdobju zelo pomembno govoriti o čustvih, občutkih, doživljanjih in drugih stvareh, zaradi 

katerih ne moreš spati. Intervjuvanka Marija je težko govorila o svojih občutkih, a se je 

prisilila, da je govorila o tem, in spoznala, da je to zanjo dobro. Intervjuvanka Marija je 

večkrat izpostavila pomen pogovora o čustvih, doživljanju in drugih, še tako nenavadnih 

stvareh, ki so jo spremljale v času dogodka. Za njene najboljše prijateljice pravi: »Tako se 

lahko z njimi vedno pogovarjaš o čemurkoli …//… te bodo vedno poslušale, tudi če se tebi zdi 

neumno …« Ana pa o svojih občutkih in stiskah ni pretirano govorila, zato so se pri njej 

pokazali znaki blažje depresije. Ana je v tem obdobju imela težave tudi med vrstniki, ker ni 

imela dobrih prijateljev. Ker se ni počutila vključene, se jim tudi ni odprla in zaupala 
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(»Pogrešala sem, v bistvu v tistem obdobju nisem imela tako dobrih prijateljstev.«). O vsem 

dogajanju se je največ pogovarjala s svojo materjo, a pravi, da je ni najbolje razumela, saj je 

tudi njena mati preživljala težko obdobje. Priznala je, da je čustva izražala na neprimeren 

način. Sedaj ji je žal, da se z njo ni znala lepo pogovarjati, saj jo je vedno začela obtoževati, 

da je kriva za očetovo smrt, ker se je kregala z njim. Intervjuvanka Marija je povedala, da je 

kljub temu, da se je z drugimi pogovarjala o svojih čustvih in občutkih, čutila bolečine v 

želodcu. Iz tega je razvidno, da lahko v vsakem primeru mladostnik pokaže telesne simptome. 

Če pa mladostnik ne govori o občutkih in čustvih in je posledično zaprt vase, lahko zagotovo 

pričakujemo, da bo imel različne telesne spremembe oziroma bolečine, kot so glavoboli, 

težave s spanjem, bolečine v želodcu, huda utrujenost, stiskanje v grlu, bolečine v mišicah ali 

pomanjkanje energije. Zato je pomembno poudariti in mladostnike opozoriti, da govorijo o 

svojih stiskah, občutkih, doživljanjih in drugih stvareh. 

6. SKLEP 

V sklepnem poglavju bom povzela celotno diplomsko delo na osnovi raziskovalnih vprašanj, 

ki sem si jih postavila na začetku. Namen opravljene raziskave je bil pridobiti bolj natančen 

vpogled v proces žalovanja pri mladostnikih, prav tako pa ugotoviti, ali obstajajo razlike v 

procesu žalovanja med mladostniki, ki se soočajo z nenadno smrtjo starša, in mladostniki, ki 

se soočajo s pričakovano smrtjo starša zaradi dolgotrajne bolezni. Zanimalo me je tudi, kako 

lahko mladostniku pomagamo, ali lahko sam prispeva k temu, da je proces žalovanja kar se da 

učinkovit. Raziskava je pokazala, da je proces žalovanja pri posameznem mladostniku 

svojevrsten, saj je žalovanje individualen proces in se od mladostnika do mladostnika 

razlikuje. Z raziskavo sem ugotovila, da sta se obe mladostnici ob smrti počutili slabo, 

grozno, prazno, nastopil je šok. Obe sta opisovali tudi čustva jeze, krivde, žalosti, 

nerazumevanja in razočaranja. Iz raziskave ja razvidno, da se ne da določiti trajanja žalovanja, 

temveč je tudi trajanje pri vsakem mladostniku različno. Tudi pri intervjuvankama je čas, ko 

sta se intervjuvanki spoprijeli s smrtjo očeta, različen. Ena je za sprejetje resnice potrebovala 

okrog pol leta, pri njej se je videlo, da so ji bili v veliko oporo družina, bližnji sorodniki in 

dobri prijatelji. Prav tako je k hitrejšemu in učinkovitejšemu soočanju s smrtjo pripomogel 

hobi, s katerim se je ukvarjala. Pri drugi intervjuvanki je ta čas veliko daljši, predvidevam, da 

zaradi tega, ker ni imela velike podporo družine, bližnjih sorodnikov in prijateljev, prav tako 

se ni ukvarjala z nobeno stvarjo, ki bi jo veselila. Menim, da so ravno ti razlogi tisti, ki 

podaljšajo čas spoprijemanja s smrtjo.  
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Raziskava je pokazala, da je med mladostnico, ki se je soočala z nenadno smrtjo, in 

mladostnico, ki se je soočala s pričakovano smrtjo zaradi dolgotrajne in neozdravljive bolezni, 

samo ena večja razlika v procesu žalovanja, in sicer, da mladostnica, ki se mora soočiti s 

pričakovano smrtjo starša, doživlja dvojni šok. Enega ob prejeti novici, da starš boleha za 

neozdravljivo boleznijo, drugega pa ob smrti starša. V času od prejete novice do smrti pri 

mladostnicah seveda lahko ostaja veliko upanje, da bi bolnik ozdravel, lahko pa se na smrt 

tudi že pripravijo, s tem pa je kasnejši šok manjši oziroma šibkejši. Medtem ko je šok pri 

nenadni smrt precej bolj travmatičen in močnejši, ravno zaradi tega, ker se na smrt ne moreš 

čustveno pripraviti. 

Z raziskavo sem ugotovila, da so mladostnicam v največjo oporo družina, bližnji sorodniki in 

vrstniki oziroma prijatelji. Pomembno se mi zdi izpostaviti, da je v mladostniškem obdobju 

zelo pomembno, če se mladostnik pogovarja o čustvih in občutkih, ki jih doživlja ob smrti 

starša, z nekom, ki mu zaupa. Izrednega pomena je tudi samopomoč mladostnika, saj le-ta 

prispeva k učinkovitejšemu procesu žalovanja. Pomembno je, da si mladostnik vzame čas, to 

pomeni, da ničesar ne prehiteva, ampak si za žalovanje vzame toliko časa, kolikor ga 

potrebuje. Za mladostnika je dobro, če se v času soočanja s smrtjo ukvarja s kakšno 

razvedrilno dejavnostjo, saj ta pripomore k sprostitvi in nabiranju energije, ki jo mladostnik 

potrebuje za spopadanje s smrtjo starša.  

Vloga socialnega pedagoga v obravnavani tematiki se mi zdi zelo pomembna. Če se socialni 

pedagog zaposli na osnovni šoli, srednji šoli ali v katerem koli društvu za pomoč pri 

žalovanju, je zanj zelo pomembno, da pozna proces žalovanja in s tem seveda okvirni potek 

faz žalovanja. Na podlagi tega bo lahko socialni pedagog ugotavljal, v kateri fazi se določen 

mladostnik nahaja, predvsem pa bo lahko videl, ali je mladostnik v določeni fazi obstal. Prav 

tako bo mladostniku izpostavil pomembne informacije o žalovanju in mu priporočil strokovno 

pomoč. Za socialnega pedagoga, ki se sooči s to problematiko, pa je izrednega pomena, da z 

mladostnikom vzpostavi zaupen in empatičen odnos. Pomembno je tudi to, da mladostniku 

pokaže, da razume, kako težek čas preživlja, da ga aktivno posluša, mu nudi oporo, pomoč in 

informacije. Seveda je nujno, da mladostniku pokaže, da mu resnično želi pomagati. 

Mladostniku mora dati priložnost, da izraža svoja čustva, občutke in doživljanja, se z njim 

pogovarja o umrlem staršu in o njegovih lastnostih, če mladostnik tako želi. Na tej točki je 

pomembno, da je socialni pedagog empatični poslušalec. Prav tako je pomembno, da 

mladostniku pomagamo pri vsakodnevnem življenju v prvih dnevih po smrti in seveda 

kasneje ob težavah. Za socialnega pedagoga je pomembno, da ve, da se vsak mladostnik 
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drugače odziva na izgubo in da se lahko kažejo tudi telesne težave, kot so glavoboli, bolečine 

v želodcu ali trebuhu, težave z apetitom ali pretirana utrujenost. 

7. ZAKLJUČEK 

Ob zaključku naloge opažam, da je bila največja omejitev, s katero sem se soočala med 

izdelavo diplomske naloge, ravno dolžinska omejenost, kar me je oviralo predvsem pri 

empiričnem delu. Pri empiričnem delu sem izvedla samo dva intervjuja, saj bi bilo v primeru, 

da bi jih izvedla več, delo zelo obsežno in dolgo. Zaradi same tematike sta oba intervjuja 

dolga in obsežna. Odgovori intervjuvank so zelo izčrpni, kar seveda vidim kot prednost za 

moje raziskovano delo. Zdi se mi, da se lahko velike omejitve pojavljajo že pri izbiri 

intervjuvancev, saj je tema dokaj občutljiva in si je treba pridobiti zaupanje izbranih 

intervjuvancev. Prav tako moram poudariti, da rezultatov svoje raziskave ne morem posplošiti 

na celotno populacijo mladostnikov, saj sem raziskavo naredila samo na dveh intervjuvankah. 

Pri svoji raziskavi bi spremenila samo to, da bi naslednjič uporabila več intervjuvancev 

različnega spola, saj bi tako lahko spoznala, če se med spoloma pojavljajo razlike v procesu 

žalovanja. 
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9. PRILOGE 

V priloge sem dala samo dele intervjuja zaradi občutljivosti tematike in zaupnosti zgodb. 

9.1. INTERVJU MARIJE 

Jaz: Za začetek bi te rada vprašala, kakšna smrt je bila prisotna pri tvojem očetu? Pa če lahko 

malo opišeš zgodbo oziroma poveš, kako je vse skupaj potekalo? 

Marija: Torej, smrt je bila nenadna, nismo je ravno pričakovali. Spomnim se, da zvečer smo 

oziroma zjutraj, jaz sem šla v šolo, sem tatija pozdravila in potem je … Kot mi je sestra 

povedala, da ga je peljala v bolnico, ker se je slabo počutil, potem pa je em… ker je šlo na 

slabše, je šla tudi mama v bolnico in so bili tam cel dan, potem pozno zvečer oziroma 

popoldne je šla mama domov in smo bile skupaj doma vse tri. In zvečer okrog osmih, se 

spomnim, so klicali iz bolnice, da je tata žal umrl, da so pač sporočili in nič v tistem trenutku, 

seveda mi ni bilo pač jasno, kaj se je sploh zgodilo, če je to sploh res, pač nisi, ne vem, 

nekako nisi niti priseben, mislim, se zavedaš, da ga ni več, ampak, pač v tistem trenutku ti, ne 

vem, še zmeraj nisi še dojel, ne verjameš, da se je to zgodilo in em… potem se spomnim, je 

prišel, pol smo pač klicali še bližnje sorodnike in smo pač povedali, pa so prišli tudi oni k 

nam, pa tudi sosed je prišel, pač seveda nismo mogli verjeti, bili smo šokirani, žalostni. 

Jaz: Če se mogoče spomniš, malo si že omenila, ampak katero čustvo je najbolj stopilo v 

ospredje, ko si prejela novico? 

Marija: Definitivno žalost in neko razočaranje, da nisem bila, pač, sem bila stara 15 let in 

nisem, ne vem, sem bila seveda z njim, ampak, tako ko pomislim, sem bila, sem takšen bolj 

zaprt človek in sem bila večino časa, ne vem, rajši v sobi kot pa da bi bila, ne vem, z njim 

zunaj, pač, sej jaz sem mu pomagala in to, smo se družili, ampak tako, ne vem, se mi zdi, da 

sem zamudila neko priložnost, da bi se lahko pač z njim, ne vem, navadno pogovarjala, pač 

neko razočaranje tudi nad sabo, ne pa nad njim, ampak nad sabo, in žalost. 

Jaz: So bili tudi kakšni občutki krivde? Jeze?  

Marija: Ja, tudi krivde in jeze. Jeze zato, ker pač tudi razlog, v tistem trenutku sem bila tudi 

jezna na njega, zato ker, pač lahko bi preprečil to in pač ni ne, mislim, ne da ni hotel, po moje 

se niti on sam ni zavedal, kako resno to je. 

Jaz: Koliko časa si zanikala smrt? Da je to nemogoče? 
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Marija: Jaz mislim, da sem mogoče, misim, hitro sem sprejela, da pač tako je in da drugače ne 

more bit, pač da se je zgodilo to in da moramo it naprej, ker pač drugače ne gre. Mislim, da 

prvi večer mogoče je bilo to nemogoče, da se je to zgodilo, po tem sprejmeš to, ker drugače 

ne gre. Ne vem, nisem dosti časa potrebovala, čim prej se s tem sprijazniš, boljše je. 

Pomembno je, da se zavedaš, ker je tudi zate boljše. 

9.2. INTERVJU ANE 

Jaz: Za začetek bi te prosila, da nekoliko opišeš, kako je vse skupaj potekalo? 

Ana: Najprej bi rada povedala, da se ne spomnim več tako podrobno, ker je od tega že 9 let. 

Vse skupaj se je začelo, ko sem jaz bila deveti razred, vem da enkrat. ko sem bila pri eni 

sošolki, sta me prišla mami in ati iskat in sta bila oba tako, taka zelo resna, zaskrbljena in sem 

takoj vedla, da je bilo nekaj narobe in potem mi je mami povedala, pač da ima ati pač neko 

bolezen in da so mu odkrili, da ima raka. Pred tem pa vem, da je bilo ful časa … vem, da ga je 

neki bolelo, ampak ne vem točno sploh, kaj, in so zelo veliko časa potrebovali, da so 

pogruntali, kaj mu je. Tako vem, da je ful na nekih pregledov hodil in so mu ne vem kaj vse 

odkrili in na koncu so mu res diagnosticirali raka in, ja, sem bila pač takoj, okej rak, to je pač, 

čisto sem bila šokirana, em… potem se je to vedno bolj stopnjevalo, hodil je na te 

kemoterapije, izpadali so mu lasje, skozi je bila tak čisto slaboten, bruhal je, in ne vem kaj še 

vse, mislim, včasih mi je res bilo težko to gledat, sploh v tistih letih, ki si še tak ves, tak, nisi 

ravno neka trdna osebnost in ti je težko, ko prideš iz šole in vidiš očeta, ki je bil prej vedno 

poln energije, ful tak produktiven, zdaj pa čist bogi. Em…. Po tem se mu je v bistvu to, ko 

sem prišla v prvi letnik gimnazije, se mu je to že zazdravilo, se mu je pač to pozdravilo in sem 

si rekla, okej, zdaj je to to, smo bili vsi veseli, ampak pol se je to povrnilo, se pravi, on je 

imela raka na kostnem mozgu. In v bistvu takrat, ko se mu je to spet povrnilo, se je vse skupaj 

res hitro dogajalo, em tako res zelo hitro, kar naenkrat je čisto oslabel in potem, ko je v bistvu 

bil v komi, umrl je v komi, ja tako ful hitro se je vse skupaj zgodilo. Takrat, ko smo že mislili, 

da bo pač, da bo vse kul, a ne, tudi on je bil tako zelo, pač on je itak bil ful pozitiven človek, 

res ful in on je bil čisto tako, do konca se je še šalil in tako se mi je zdelo, da ga sploh ni strah, 

tako nikoli mi ni zgledal tako zelo zaskrbljen. To se je potem zgodilo na koncu mojega prvega 

letnika gimnazije. 

Jaz: Koliko časa je minilo od druge novice, da se je stanje poslabšalo, pa do tega, ko je umrl? 

Ana: Natančno se ne spomnim, ampak približno ene tri mesece. Pač tako res hiter, ampak je 

pa bilo, bistveno dlje časa je živel, kakor so mu napovedali. Ravno zaradi te njegove volje. 
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Mislim že to, da se je prvič pozdravil, pač takoj, ko je rak nastal v bistvu, mislim je ful časa še 

živel, se pravi, še dve leti, a ne, pač pol se mu je pozdravilo in potem spet povrnilo, ampak 

mislim, da to ravno zaradi te njegove volje do življenja, ki jo je imel. 

Jaz: Katero čustvo je stopilo v ospredje ob novici, da je oče bolan? 

Ana: Em … pa tako, ne vem, meni se je takrat zdelo tako, da se mi, tako res grozno, da se mi 

res krivica dogaja, tako nisem mogla sploh sprejet tega, da kako se mi lahko pri teh letih to 

dogaja, no, pa tako, jeza na to situacijo, takrat še ni bila jeza, jeza nase je bila pozneje, pač 

tako jeza na sploh, pač nisem znala sploh sprejeti tega, te situacije. 

Jaz: So ti takoj povedali, da je bolezen tako huda, da je predvidena smrt? 

Ana: Ja, vem, da so pol enkrat, se spomnim, da je pač zdravnik, tako da nam je povedal, da je 

to to, da je samo še od časa odvisno, kdaj bo umrl. 

 


