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POVZETEK 

 
Svojo diplomsko nalogo sem posvetila raziskovanju dojemanja smrti in procesa žalovanja pri 

otrocih ter pomenu otroške literature kot enega izmed možnih načinov približanja omenjene 

tematike otroku in možne metode pomoči v primeru realne izgube bližnjega. 

 

V teoretičnem delu sem najprej opredelila žalovanje in splošne značilnosti procesa žalovanja 

in sprememb, ki jih prinese smrt v človekovo življenje. Bolj natančno sem se osredotočila na 

značilnosti procesa žalovanja otroka, na to, kako se razvija predstava o smrti, kako drugače od 

odraslih žalujejo otroci in kakšen je potek žalovanja. Na podlagi dognanj o tem, kaj ob smrti 

zanima otroke in na kakšen način moramo o tem z njimi govoriti, sem izpostavila tudi pomen 

iskrenega pogovora in oblike ter načine pomoči ob realni izgubi bližnjega, tudi ko/če v 

žalovanju pride do obremenitev. Na koncu sem definirala še pravljico in opisala, kakšen 

pomen ima za otroka in kako jo starši in strokovni delavci lahko uporabijo kot ustrezno 

metodo pri poučevanju otrok o smrti in žalovanju ali kot metodo pomoči tistim otrokom, ki se 

soočajo z izkušnjo smrti.  

 

V empiričnem delu sem raziskovala obstoj otroške literature, do starosti 10 let, ki se ukvarja s 

temo smrti in žalovanja, izdane po letu 1990 v Sloveniji. Ta del sestoji iz petih hipotez, ki sem 

jih preverila na podlagi seznama z naslovi, ki sem ga pridobila v okviru raziskovanja. 

Spoznala sem, da imamo pri nas relativno malo predvsem vsebinsko različne literature na to 

temo in da bi za zadovoljitev potreb otrok, ki se znajdejo v stiski zaradi različnih situacij, 

potrebovali malo večji izbor. Diplomsko delo ponuja pregled izdane otroške literature na to 

temo v Sloveniji. Takšen pregled je lahko dobra pomoč tako staršu kot tudi strokovnemu 

delavcu, ki vsakodnevno vstopa v kontakt z otroci, pri načrtovanju procesa učenja o smrti in 

žalovanju ali načrtovanju procesa pomoči v primeru smrti otrokovega bližnjega.  

 

Ključne besede: čustva, knjiga, otrok, pomoč ob izkušnji smrti, smrt, učenje o smrti, 

zgodba/pravljica (kot metoda dela), žalovanje 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

I devoted my diploma thesis to the research on children’s perception of death and 

bereavement, and on the importance of children’s literature as one of the possible approaches 

for children to learn about death and grief. I have also tried to show that children’s literature 

can be of great help when loss actually occurs in the family. 

 

The definition of grief, the general characteristics of bereavement, and the changes it brings 

are defined in the theoretical section. The process of children’s bereavement is explained in 

greater detail – from how they acknowledge death to the differences between the mourning of 

children and adults. I have also emphasized the importance of honesty when talking to 

children about death, and the importance of providing help when death occurs in the family, 

especially if there are difficulties in the mourning process. In the end, I also define a fairytale 

and its importance for children. Fairytales can be a great method for parents, or any 

professional who works with children, to use when trying to help a child to understand death, 

dying and grief.  

 

The empirical section includes the research about existing children’s literature on death and 

bereavement, published in Slovenia after 1990, and consists of 5 hypotheses, which I have 

tried to prove. I have established that in Slovenia there is a relatively low number of 

children’s literature on this topic with regard to the diversity of contents. Especially if we 

would like to satisfy all the different needs of different children in different situations of 

distress. Nevertheless, the diploma thesis tries to provide a review of existing children’s books 

and literature on death/bereavement in Slovenia, which can be of help when planning to 

provide help or teach children about both – not only for the child’s parents but also for the 

professionals working with them. 

 

Keywords: death, bereavement, grief, mourning, child, feelings, book, story, learning about 

death, help method 
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I      UVOD 
 

Ko govorimo o minljivosti, smrti, pogrebu, žalovanju ipd., vstopamo na tematsko polje, o 

katerem nas večina ljudi govori z velikim cmokom v grlu. O teh temah stežka 

razpravljamo, četudi se močno tičejo vseh nas, saj so del normalnega toka življenja. Težko je 

sprejeti dejstvo, da je življenje vseh nas minljivo, še večji strah v nas vzbuja dejstvo, da so 

minljiva tudi življenja naših bližnjih. Vsaka smrt nas lahko prizadene, nekatere lažje 

sprejmemo kot druge, sprejetje, da ljubljene osebe ni več med nami, pa vedno zahteva svoj 

čas. Smrt ljubljenega namreč povzroči spremembe in zamaje običajno delovanje posameznika 

na različnih področjih njegovega življenja. Tega se more ponovno naučiti, vendar brez osebe, 

ki je bila poprej prisotna v njegovem življenju. Pri tem velikokrat pozabimo, da smrt bližnjega 

vselej prizadene tudi otroka, čeprav odrasli neupravičeno menimo, da ta te še ne razume. 

Občuti, da nekaj ni tako, kot je bilo, le da to občuti na drugačen način kot odrasli. Kritično je, 

da se z otroki o tej težki temi ne pogovarjamo. Ne samo, da z otroki o smrti ne govorimo in ne 

razpravljamo v toku vsakdana, o tej temi se velikokrat ne pogovarjamo niti takrat, ko pride do 

pomembne smrti, ki na otroka neposredno vpliva – bodisi, ker ne vemo kako, ali pa nas je 

strah, da bi s tem le poglobili bolečino, ki bi mu jo tako radi prihranili.  

 

Sama se še danes spominjam strahu, ki sem ga občutila, ko sem v »prazni hiši«, kadar sta bila 

starša odsotna, kot otrok ležala v postelji. »Kaj pa, če se ne vrneta? – Nikoli.« Ker kot otrok 

nikoli nisem doživela smrti ljubljenega, ne vem, od kje in kdaj, se je pojavil ta strah, a 

bistveno je, da je obstajal, četudi je bil neutemeljen. In s takšnimi neutemeljenimi strahovi v 

povezavi z minljivostjo se otroci lahko srečujejo vsakodnevno. Odrasli smo tisti, ki jim pri 

tem lahko pomagamo. Recepta, kako bi se lahko lotili tega, ni, saj je vsak otrok primer zase, 

je pa ključno, da s smrtjo in žalovanjem otroka seznanimo v vsakdanu, še bolj pa, da se temu 

z vsemi vprašanji posvetimo, ko tudi v njegovem življenju pride do pomembne izgube.  

Zgodbe so bile nekaj, kar mi je bilo blizu že kot otroku in so nekaj, kar mi je blizu danes. So 

most, ki poveže dva svetova, tega resničnega in tistega namišljenega, ki nam sporoča, da se na 

koncu vse dobro konča. Otroku ponujajo njim razumljive razlage in so odlično izhodišče za 

nadaljnji pogovor. Zato lahko otroku z vso literaturo, ki se vsebinsko dotika teme smrti in 

žalovanja, temo lažje približamo. Takšna literatura pa ima lahko dodano vrednost tudi za 

področje socialno-pedagoškega dela. 

 



2 

 

Diplomsko delo obravnava temo žalovanja pri otroku ter izpostavlja pravljico kot eno izmed 

učinkovitih preventivnih in kurativnih metod dela na izbranem področju. Empirični del nudi 

pregled pravljic, na temo smrti in žalovanja, za otroke do 10. leta starosti v slovenskem 

jeziku, ki so izšle od leta 1990 v Sloveniji in so strokovnim delavcem, med katere sodijo tudi 

socialni pedagogi, ter staršem lahko v pomoč pri odpiranju in problematiziranju teme smrti in 

žalovanja z otrokom. 
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II      TEORETIČNI DEL 

 

1 SMRT IN ŽALOVANJE  
 

 

1.1 Dokončnost smrti 
Ljudje smrt zaznavamo kot največjo katastrofo. Z njo se nepreklicno neha življenjsko 

obdobje, medsebojni odnos. Ta konča življenje in s tem za vedno spremeni naš vsakdan, saj iz 

smrti ni nikakršne vrnitve v tukaj in zdaj. Prav ta dokončnost daje smrti resnobo, saj je smrt 

dejstvo s posledicami, ki jih ni mogoče izničiti, je enkratna in nihče je ne more preizkusiti. 

Ljudje v življenju radi pri vsem, česar se lotevamo, načrtujemo, preizkušamo in popravljamo 

napake. Ob koncu lastnega življenja ali v odnosu, ko bližnjega ni več, pa to ni več mogoče in 

to nas plaši (Nemetschek, 1996).  

 

Smrt je nekaj neizogibnega in z njo se bomo slej kot prej soočili vsi. V življenju se ne 

moremo izogniti smrti drugih, tako kot se nazadnje ne moremo lastni. Dejstvo, da nas vse 

čaka ta neizogibni konec, sicer še nekako sprejemamo, veliko težje pa dejstvo, da ne vemo, 

kdaj in kako bo smrt doletela nas ali tiste, ki so nam blizu. To, da smo minljivi, da možnost, 

da umremo sleherni trenutek, vedno obstaja, nas skrbi in v nas vzbuja strah, zato misel na 

smrt odrivamo, še posebej, kadar gre za smrt bližnjega, ko tudi v primeru, da se zgodi, smisla 

smrti zlahka ne doumemo. Najbrž je tudi nesmiselno poskušati. Zato je smisel v žalovanju, da 

se sčasoma sprijaznimo s tem, kar se je zgodilo in spet zaživimo (Lake, 1988). 

 

1.2 Kaj je žalovanje 

»Beseda 'deuil' pride iz latinske besede 'dolere', ki pomeni trpeti. Žalovanje je v prvi vrsti 

resnična izkušnja, ki je pretresljiva, boleča, travmatična in kritična, saj je dejstvo, da ne 

moremo živeti brez, da se ne bi navezali na druge ljudi in da se te vezi nekoč ne bi pretrgale.« 

(Hofer, 2012, str. 110–111).  

 

Žalovanje je boleč odgovor posameznika na izgubo in najpogostejša izguba, ki ga sproži, je 

smrt bližnjega, enak ali podoben odgovor pa sprožijo tudi drugačne izgube: izguba telesnega 

organa, enega izmed udov, lastne podobe, čuta, telesnih in duševnih funkcij ipd.; lahko gre za 

ločitev ali psihično izgubo svojca, lahko tudi za smrt živali. Gre za proces, v katerem žalujoči 

predeluje izgubo in se nanjo prilagaja (Tekavčič-Grad, 1994, str. 138). 
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Tudi Lake (1988) razlaga, da ne žalujemo vselej za človekom in da žalovanje v najširšem 

smislu označuje reakcijo na izgubo nečesa pomembnega. Ob vseh slovesih in osebnih izgubah 

doživljamo žalost, vendar žalovanje ne pomeni brezmejne žalosti kot tudi ne kup nesreče, ki 

ga lahko hitro preplezamo. Žalovanje ima svoj namen, da se sčasoma sprijaznimo s tem, kar 

se je zgodilo in spet zaživimo.  

 

V tuji literaturi se glede na avtorja za žalovanje uporabljajo različni izrazi: »bereavement«, 

»grief« and »mourning«, med katerimi pa v pomenu tudi res obstajajo razlike. »Bereavement« 

se uporablja za obdobje po izgubi, ko žalujoči občuti potrtost in žalost (v angleščini »grief«, 

ki potemtakem pomeni čustveni odziv na dogodek izgube), v katerem se potem pojavi proces 

žalovanja, ki ga imenujejo »mourning« (Cassel, 2005, str. 40).  

 

1.3 Naloge žalovanja 

Človek se mora ob smrti naučiti živeti z žalostjo, kar pomeni, da se mora soočiti z nekaterimi 

nalogami, ki so del tega življenja in se pri posameznikih v podrobnostih razlikujejo, a so v 

načelu enake za vse ljudi na svetu. Lahko jih delimo v dve skupini: naloge v povezavi s 

sprijaznjenjem in naloge upiranja. S tem, da je nekdo, ki nam je bil blizu, mrtev, se je zelo 

težko sprijazniti, pa vendar je to prvi korak, medtem ko je drugi sprijazniti se s tem, da živimo 

naprej, da naše življenje teče dalje. Prav toliko so pomembne naloge upiranja, ki se nanašajo 

na tisto, proti čemur naj se žalujoči bojujejo (npr. osami ob smrti partnerja). Težave z 

upiranjem se začnejo, ko se postavimo po robu utrjenim pričakovanjem in predstavam, ki jih 

imajo v zvezi z nami drugi. Žalujočega novo nastala situacija namreč prisili, da temeljito 

premisli o svojem življenju, da se vpraša o svojih življenjskih ciljih in odnosih z drugimi, da 

se upre starim vlogam in v svetu, ki je po smrti ljubljenega drugačen, sprejme nove (Lake, 

1988). 

 

Husebo (2009, str. 117–126) pa opravljanje takih nalog poimenuje »delo na žalosti« in jih 

nekoliko drugače strne v štiri ključne točke: 

1. razumeti, da nekoga ni več; 

2. dovoliti si vzeti čas in preseči bolečo izgubo, doživeti in sprejeti bolečino in je ne 

zatreti; 
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3. znajti se v okolici, kjer nekdo manjka, in se prilagoditi na življenje, v katerem ni več 

umrlega; 

4. zbrati moči za nove čustvene vezi. 

 

1.4 Edinstvenost procesa žalovanja 

Žalovanje je individualen odgovor in se pri različnih ljudeh pojavlja časovno, kvantitativno in 

kvalitativno različno, zato je to, kako bo posameznik prenesel smrt in na kakšen način bo 

žaloval, odvisno od individualnih razlik (osebnosti, starosti, spola tako žalujočega kot 

umrlega in kakovosti odnosa med njima, družinskih pravil in pričakovanj bližnjih), 

sociokulturnih dejavnikov (vere, rase, etnične posebnosti okolja, socialnega razreda) in 

situacijskih dejavnikov (posameznikovih izkušnjah z izgubami, načina smrti, socialne 

podpore) (Tekavčič-Grad, 1994). 

 

Parks (1986) pritrjuje, da je žalovanje lahko močnejše ali šibkejše, krajše ali daljše, takojšnje 

ali zaostalo in vselej odvisno od determinant, ki jih deli v tri večje skupine:  

1. predhodne: splošne izkušnje in izkušnje s smrtjo ljubljenega, predhodne mentalne 

bolezni, življenjske krize pred žalovanjem, razmerje s pokojnim, način smrti; 

2. trenutne: spol, starost, osebnost, socialno-ekonomski status, nacionalnost, religija, 

vpliv kulturnih in družinskih faktorjev na izražanje žalovanja; 

3. naknadne: socialna podpora ali osamitev, sekundarni stresi, druge odprte življenjske 

priložnosti in možnosti.  

 

1.5 Faze žalovanja 

Kot že poudarjeno, žalovanje ni stanje, ampak proces, v katerem žalujoči prehaja skozi 

različne faze, ki jih različni avtorji tudi različno razlagajo. Kljub temu, da naj bi bile nekaj 

običajnega in splošnega, pa ni nujno, da se pojavijo pri vsakem žalujočem kot tudi ni nujno, 

da potekajo vedno v enakem zaporedju in enako dolgo časa. Pravi način žalovanja ne obstaja, 

zato tudi, ko govorimo o fazah, govorimo le o splošnih smernicah. 

 

Murphy (1997) kot najbolj pomembne faze, skozi katere mora žalujoči, našteva: 

1. Fazo šoka, ko oseba ne verjame, v to, kar se je zgodilo, in lahko vključuje tudi občutja 

zanikanja (verjame npr., da se je nekdo zmotil). 
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2. Fazo žalosti, ko žalujoči spozna, da se umrla oseba ne bo več vrnila in da mora smrt 

sprejeti. Pri tem se lahko pojavijo močna čustva osamljenosti in neracionalna občutij, 

da bi se to lahko preprečilo. 

3. Fazo jeze, ki je lahko tiha in usmerjena navznoter ali navzven, na različne osebe, boga, 

okoliščine, ki so dovolile, da je oseba umrla. 

4. Fazo apatije in depresije, ki se pojavi takrat, ko drugi že mislijo, da bo življenje prišlo 

v ustaljeno stanje. Normalno je, da oseba nima interesov, da ne vidi smisla v 

nadaljevanju svojega vsakdanjega življenja. 

5. Fazo okrevanja, ko oseba začuti energijo in navdušenje nad novimi projekti, ko 

preživi dan brez pomisleka na umrlega in tudi, ko ob tem ne začuti več tako močne 

žalosti. 

 

Tekavčič-Grad (1994) pa faze deli na: 

1. šok in čustveno otopelost; 

2. protest in hrepenenje, ko se žalujoči zave smrti in hrepeni po umrlem; 

3. brezup in dezorganizacija, ko se zave dokončnosti smrti in se pojavijo čustva 

brezizhodnosti; 

4. izboljšanje/reorganizacija, ko sprejme dejstvo, da umrlega ni več in se počasi vrača na 

stare tire. 

 

Lake (1988) kot poglaviten trenutek v procesu žalovanja navaja fazo krize, v kateri žalujoči 

izgubi ves smisel za trud nad lastnim življenjem in ne želi spremeniti ničesar, niti sebe, ker se 

mu zdi, da bo s tem obrnil hrbet vsemu, kar mu pomeni, tudi umrlemu. Ni mu do življenja, 

lahko celo misli na to, da bi končal življenje. Šele, ko se sprijazni z resničnostjo smrti in 

sprejme dejstvo, da je treba živeti naprej, lahko premisli o tem, kakšne spremembe je 

povzročila smrt ljubljenega in jih sprejme. Šele, ko premaga krizo, lahko znova zaživi polno 

življenje. 

 

Ne glede na različne razčlembe faz pa je treba opozoriti, da z zaključkom zadnje faze 

žalovanje še ni povsem dokončano, saj žalujoči velikokrat opisujejo poslabšanja razpoloženja 

takrat, ko je mesto umrlega očitneje prazno – predvsem ob raznih pomembnih družinskih 

praznikih in obletnicah (Tekavčič-Grad, 1994). 



7 

 

1.6 Težave v žalovanju 

Včasih se v procesu premagovanja žalosti po smrti pojavijo težave, da bodisi preživeli ne 

začne procesa žalovanja ali pa žalovanja ne more zaključiti. V prvem primeru je žalujočemu 

ob smrti tako težko, da se z njo ne more soočiti, ampak jo zanika in živi naprej, kot da se mu 

ne bi nič zgodilo, kot da bi želel ubežati svojim čustvom. Žalovanje se tako pojavi šele po 

dolgem obdobju zanikanja in lahko z neverjetno močjo, med tem, ko drugi žalujejo brez 

konca in se ne želijo vrniti v svoje običajne aktivnosti (Tekavčič – Grad, 1994). 

 

Husebo (2009) razlaga, da se je v preteklosti za to dolgo reakcijo žalosti uporabljal izraz 

»patološka žalost«, ki ga danes zaradi pretiranega bolezenskega predznaka zamenjuje izraz 

»močna žalost«, vendar pa problematizira, da je v osnovi zelo težko definirati in določiti, od 

kdaj naprej v resnici lahko govorimo o taki žalosti. 

Kadar je bila izguba za žalujoče travmatična (sem šteje npr. samomor, smrt otroka, nenadno 

smrt, če je žalujoči že prej utrpel težke smrti itd.), lahko pride do obremenitev v procesu 

žalovanja: 

 »Nobene reakcije žalosti ob smrti 

 Ekstremna reakcija žalosti, ki za veliko presega to, kar je običajno v naši kulturi 

 Ni razvoja v predelavi žalosti 

 Trajajoča socialna izolacija ali fizične in psihične bolezenske reakcije (depresija, 

bolečinska stanja) 

 Samouničevalno obnašanje (poskusi samomora, zloraba alkohola in zdravil)« (str. 

127). 

 

Z nalogami žalovanja se je tako težko spopasti, ker je bil naš odnos z osebo, ki je umrla, nekaj 

enkratnega, poleg tega pa se z občutji bolečine in obupa prepleta globok strah pred 

prihodnostjo, s katero se bo moral preživeli soočiti sam. Prav zato je preživeli v svoji žalosti 

lahko včasih neutolažljiv, celo do te mere, da ne vidi več smisla v lastnem življenju (npr. da 

se celo neha upirati raznim boleznim, ki jih stres lahko prinese) (Lake, 1988).  

 

Ko govorimo o žalovanju, moramo vedno v obzir vzeti okoliščine smrti, ki to lahko otežijo. 

Še posebej težko je žalovanje ob nepričakovani smrti, npr. v primeru nesreč, ob smrti otroka, 

najtežje pa, če gre za dejanje samomora (prav tam). 
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Smrt ljubljenega, z vsemi posledicami, ki ji sledijo, je za žalujočega travmatski dogodek, kar 

se velikokrat pozabi in ne dojema tako. Figley, Bride in Mazza (1997) opozarjajo na to, da so 

žalost in čustva v času žalovanja oblika posttravmatskega stresa. Tudi oni navajajo šest 

faktorjev okoliščin smrti, ki vplivajo na to, da je izguba travmatična, kar pri žalujočemu 

povzroči večje tveganje za razvoj problematičnega načina žalovanja. Med te faktorje spadajo: 

nenadnost in pomanjkanje pričakovanja smrti, nasilna smrt, možnost preprečitve oziroma 

naključnost smrti, izguba otroka, istočasna večkratna smrt in osebno srečanje s smrtjo. Še 

posebej v teh primerih je priporočljiva pomoč strokovnjaka. 

 

 

2 ŽALOVANJE OTROK 
 

2.1 Ali otroci žalujejo 

Večina strokovnjakov se strinja, da je zmožnost žalovanja pridobljena v otroštvu, takrat, ko 

funkcije ega dozorijo oziroma ko izgine egocentričnost in je otrok zmožen dojeti dokončnosti 

smrti. O tem, kdaj otrok to doseže, pa še danes obstajajo debate. Na eni strani so avtorji, kot je 

Wolfenstein (1966), ki trdijo, da se ta zmožnost razvije šele v obdobju adolescence, na drugi 

strani pa npr. Bowlby (1963, 1980), ki zavzema stališče, da se že pri šestmesečnih dojenčkih 

kažejo reakcije žalovanja, podobne tistim, videne pri odraslih. Srednji položaj predstavlja 

Furman (1964), ki razvoj zmožnosti žalovanja umešča med tri in pol in štirimi leti (Worden, 

1996). 

 

Če torej želimo razumeti koncept otroškega žalovanja, je nujno, da razumemo, kako otroci 

dojemajo smrt oziroma kako se to dojemanje razvija, saj je od te predstave odvisno tudi 

žalovanje (prav tam). 

 

2.1.1. Razvoj predstave smrti in žalovanja pri otroku 

Mnogi avtorji so prišli do ugotovitve, da so predstave, ki si jih izdela otrok, povezane s 

stopnjo otrokovega kognitivnega oziroma intelektualnega razvoja, zato je bila na področju 

predstave o smrti pri otroku široko potrjena Piagetova teorija. Otroci preidejo od nezavedanja 

stvarnosti smrti do njenega zrelega dojemanja po doseženih stopnjah logičnega, racionalnega 

in abstraktnega mišljenja (Hofer, 2012). 
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Otrokova predstava se tako razvija v skladu z otrokovimi različnimi stopnjami razvoja, kot jih 

definira Piaget (1989): 

 Na senzomotorični stopnji, ki traja od rojstva do dveh ali treh let, je pojem smrti 

povezan z ločitvijo in odsotnostjo.  

 Na predoperativni stopnji (od drugega ali tretjega do sedmega ali osmega leta) bodo 

otrokovi odgovori na vprašanje, kaj pomeni, da nekdo umre, obarvani z 

egocentrizmom, animizmom in magičnim mišljenjem. Otrok je še neobčutljiv za 

protislovje, zmožen je razmišljanja, da mrtvi lahko spet oživijo in da lahko koga ubije 

z željo, ker še ni dojel konceptov reverzibilnosti in ohranjanja. Zanj je smrt samo 

drugačen način bivanja, mrtev človek je samo odsoten in se bo vrnil, smrt je prehodna 

in se zgodi zaradi zunanjih vzrokov. 

 Na stopnji konkretnih operacij (od sedmega ali osmega do enajstega ali dvanajstega 

leta) se pojavijo oblike logičnega razmišljanja in so njegove razlage bolj realistične in 

odprte na naravne pojave. Začenja razumeti ireverzibilnost smrti – torej, da ta pomeni 

konec življenja. Tako si začenja pridobivati realistično predstavo smrti, dojame, da je 

ta univerzalna – da morajo vsa živa bitja umreti, vključno z njim.  

 Na stopnji formalnih operacij (med desetim in dvanajstim letom) je njegovo sklepanje 

enako odraslemu človeku, pri naštevanju lahko poda logične in abstraktne razlage. 

Smrt otroku začne pomeniti končno točko sedanjega življenja (Hofer, 2012). 

 

Otroci, stari manj kot devet let, preden razvijejo možnost logičnega sklepanja, ne morejo 

podati logičnih in racionalnih razlogov za smrt, saj pred starostjo na otrokovo predstavo o 

smrti vplivajo magično mišljenje, animizem in otrokov svojevrstni odnos do časa (prav tam).  

 

Nagy (1948, 1959, v Worden, 1996) je v svoji raziskavi prav tako opredelil tri stopnje 

otroškega žalovanja glede na starost otrok: 

 1. stopnja, od 3 do 5 let, ko otrok vidi smrt kot odhod umrlega nekam, a da ta še vedno 

obstaja; 

 2. stopnja, od 5 do 9 let, ko je smrt za otroka poosebljena in nekaj, čemur se lahko 

izognemo; 

 3. stopnja, od 9 do 10 let, ko otrok razume, da je smrt nekaj neizogibnega, da se 

zadeva vseh in tudi njega samega. 
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Mikuš-Kos in Slodnjak (2000) definirata, da se otrok, mlajši od pet let, ne zaveda dokončnosti 

smrti in da je zanj značilno mišljenje, da umrlo osebo z željo ali neko obliko vedenja lahko 

prikliče nazaj, kar pa ne pomeni, da svoje žalosti ne izraža. Razumevanje smrti kot trajne in 

dokončne se postopoma razvije med petim in desetim letom, ko se otrok ukvarja z vprašanji, 

kam gre človek po smrti, in že potrebuje stvarno razlago. Okrog desetega leta otroci že vejo, 

da vsa živa bitja umrejo, vendar pa te ne doživljajo kot nekaj, kar bo doletelo tudi njih. Da so 

tej podvrženi tudi sami, razumejo od enajstega do štirinajstega leta, ko doživljanje smrti in 

žalovanje postajata vse bolj podobna dogajanjem pri odraslih osebah. 

Različni raziskovalci različno definirajo stopnje, po katerih gredo otroci med razvojem 

njihove predstave o smrti. Četudi je število stopenj in let, ki jih določajo, pri vsakem 

drugačno, pa je večina določila dve glavni obdobji, ki sta ključni za takšen razvoj. Prvo je pri 

petih letih, ko se razvije zavest o obstoju smrti in njenih značilnosti, in drugo med desetim in 

dvanajstim, ko otrok razume biološka pravila smrti kot nekaj, kar je neizogibno in dokončno, 

in razvije predstavo o smrti, kakršno imajo odrasli (Hofer, 2012). 

 

Kljub temu pa poleg razvojno genetskega vpliva na razvoj predstave smrti pri otroku ne 

smemo zanemariti izkušenjskega in družbenega konteksta, ki lahko to močno pospešita pri 

otroku, starem manj kot dvanajst let, in jo približata predstavi odraslega človeka. Pojmovanje 

smrti pri otroku je tako sestavljeno iz njegovih osebnih razlag, ki si jih je o stvareh pridobil s 

čutnim zaznavanjem, neposrednih osebnih izkušenj (bolezen, smrt bližnjega …), njegovega 

družinskega doživljanja (stališča njegove okolice do smrti, verske prakse …) in mehanizmov 

socializacije (mediji, šola …), ko otrok vse to prebira in ponotranji v skladu s svojimi 

mentalnimi zmožnostmi. Tako kognitivni razvoj kot tudi izkušnje v zvezi s smrtjo skupaj 

vplivajo na njegovo predstavo o smrti. Večja kot je stopnja kognitivnega delovanja in 

številčnejše so izkušnje s smrtjo, boljša je njegova biološka predstava smrti (prav tam).  

 

2.2 Otroci – pozabljeni žalovalci 

V vsem kaosu, ki ga povzroči smrt ljubljene osebe znotraj družine, so otroci velikokrat 

pozabljeni žalovalci in so iz procesa žalovanja pogosto izvzeti. Hote ali nehote so zaradi 

drugih okupacij, ki jih imajo odrasli, potisnjeni na stran. Velikokrat celo tako, da jih starši 

pošljejo v skrb k drugim sorodnikom, sosedom ali prijateljem, ker zanje tisti čas ne morejo 

pravilno poskrbeti. Pri tem pa velikokrat pozabijo, da je tudi otrok tisti, ki je utrpel in čuti 

izgubo (Murphy, 1997). 
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Čustvena ali emocionalna razsežnost je ena od najpomembnejših plati, ki nastopi v odnosu 

človeka do smrti. Otroci, stari manj kot devet let, se na smrt in umiranje odzovejo manj 

čustveno in prevladujoči čustvi, ki sovpadata z njegovo predstavo o smrti, sta čustva izgube in 

zapuščenosti. Silovitejša čustva doživlja otrok pri približno osmih ali devetih letih, ko se zave 

lastne umrljivosti in se te začne predvsem bati. Pomembno je, da takšna čustva niso prezrta, 

saj mu samo prejeta možnost od odraslih, da se sprejemanja in nadziranja teh čustev nauči, 

omogoča vpliv na razvoj njegove lastne predstave o smrti in da to tudi sprejme kot del 

življenjske stvarnosti (Hofer, 2012). 

 

2.2.1 Kako žalujejo otroci 

Dodič (2014) kot posebno značilnost otroškega odziva in žalovanja ob smrti navaja 

»intervalnost«, kar v bistvu pomeni, da otroci ne občutijo čustev žalosti konstantno, temveč 

da čustva prihajajo v intervalih: lahko so žalostni, že v naslednjem trenutku pa se veselo 

igrajo v peskovniku. Takšna čustva morajo biti otroku dovoljena. S potlačevanjem veselih 

čustev in usmerjanjem v »prava« žalostna čustva mu namreč sporočamo, da ni v redu, kar 

občuti, in da se mora prilagoditi čustvom, ki so »primerna« situaciji.  

 

Tudi Borucky, Križan-Lipnik, Perpar, Štadlerin in Valenček (2004) opozarjajo na dejstvo, da 

otroci žalujejo drugače kot odrasli. Ti žalujejo v presledkih, na trenutke so žalostni in 

obremenjeni z mislimi na smrt, medtem ko lahko že v naslednjem trenutku te misli odrinejo in 

se vrnejo k igri. 

 

Kar zadeva nalog žalovanja, te prav tako kot za odrasle veljajo tudi za otroke, vendar pa je 

nanje treba gledati v luči kognitivnega, emocionalnega in socialnega razvoja otroka. Zato 

določenih nalog otrok pri določeni starosti in na določeni stopnji razvoja ne bo mogel 

obvladovati v enaki meri kot tudi ne v enakem času kot drugi. Naloge, s katerimi se soočamo 

pri žalovanju, obstojijo, vendar pa so prilagojene otrokovemu razvoju in starosti (Worden, 

1996).  

 

Enako velja za faze žalovanja, kot jih opisujeta Mikuš-Kos in Slodnjak (2000), ki jim 

dodajata nekaj najznačilnejših takojšnih reakcij na smrt pri otrocih, kamor sodijo šok in 

nejevera, huda vznemirjenost, apatičnost ali nadaljevanje z običajnimi dejavnostmi. 
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2.2.2 Odzivi otrok ob smrti 

Kot že rečeno, otroci smrt dojemajo drugače kot odrasli. Otrokovo dojemanje smrti je odvisno 

od vpliva družine, predvsem pa je to starostno pogojeno, zato so tudi odzivi na smrt pri 

različnih otrocih različni. 

 

Po Hoferju (2012) so najpogostejši odzivi otrok, ki se srečajo s smrtjo, strah, žalost jeza in 

krivda: 

 Strah: otrok se lahko boji vsega, kar povzroči njegovo smrt ali smrt njegovih bližnjih 

(nesreč, bolezni ipd.). Smrt si predstavlja kot uničenje telesa, prehod v neznano in 

strašno stanje, kot nekaj, kar jih bo ločilo od okolice. Predvsem smrt enega izmed 

staršev oziroma bližnjega vzbudi velik strah, saj se takrat otrok najbolj boji lastne 

smrti in tega, da bi izgubil drugega od staršev ali katerega od bližnjih in tako ostal 

sam. 

 Žalost: občuti jo, ko se zave, da pokojnega ne bo več nikoli ob njem in da tega ne bo 

več videl in ne slišal, lahko pa je žalosten tudi zato, ker si predstavlja, da pokojni ni 

pomislil na posledice, ki jih je njegov odhod pustil na njem, ki zdaj tu ostaja sam.  

 Jeza: na smrt ljubljene osebe ali živali gleda kot na veliko krivico, zaradi katere 

močno trpi, zato je običajen odziv naval jeze na osebe in razmere, ki so povzročile 

smrt ali niso mogle preprečiti tega, da bi se počutil zmedeno. Svojo jezo lahko usmeri 

tudi na pokojnega, saj njegovo smrt vidi kot nameren odhod, zapustitev in se ne more 

upreti misli na to, da ga pokojni, če bi ga imel zares rad, ne bi tako nepričakovano 

zapustil. 

 Krivda: otrok pogosto misli, da je on tisti, ki je osebo ubil s svojimi mislimi, s 

kakšnim nasilnim obnašanjem ali s svojo željo, da bi oseba, ki mu je storila krivico ali 

ga oštela, umrla. Smrt velikokrat povezuje s svojo neubogljivostjo, ki posledično 

povzroči občutek krivde. 

 

Tudi Mikuš-Kos in Slodnjak (2000) navajata čustva strahu, žalosti, jeze in krivde kot 

najznačilnejša v seriji čustev in doživetij v procesu žalovanja v otroštvu in dodajata še: 

 Občutek nemoči: otrok je prepričan, da je popolnoma prepuščen na milost in nemilost 

zlim silam in da se nikakor ne more zaščititi. 

 Živi spomini: otrok si »film zavrti nazaj«, v obliki gibljivih podob, če je bil priča smrti 

nekoga bližnjega. Največkrat se to dogaja zvečer, preden zaspi. 
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 Motnje spanja: pogoste so hude sanje in strahovi; eden od njih je lahko tudi strah 

zaspati, ker to enači z umreti. 

 Obujanje spominov na umrlega: otrok veliko gleda albume, tipa stvari, redkeje se 

dogaja, da se predmetom, ki ga nanj spominjajo, izogiba. 

 Hrepenenje: kaže tako, da se dotika, objema, boža ali poljublja stvari umrlega. 

 Občutek sramu: lahko se sramuje okoliščin, ki so povzročile smrt ljubljenega (npr. 

družinsko nasilje), ali pa se sramuje sprememb v svojem vedenju zaradi izgube. 

 Težave pri učenju: izguba in žalost vplivata zlasti na koncentracijo in spomin, slabši 

uspeh pa nato povzroči še dodaten stres, ki slabša otrokove sposobnosti obvladovanja. 

 Telesne težave: čim mlajši kot je otrok, tem bolj svoje duševne težave izraža s 

telesnimi, ki se kažejo v motnjah apetita, prebave, delovanja srca in žilja, z občutki 

dušenja, glavoboli ipd. 

 Otopelost: nekateri otroci se obnašajo, kot da se nič ni zgodilo, kar je posledica 

čustvene otopelosti kot specifične reakcije na izgubo.  

 Prikrivanje: otrok lahko namensko porabi ogromno energije za prikrivanje svojih 

čustev, da zamaskira svojo prizadetost in ustvari navidezno neprizadetost. 

 

Borucky idr. (2004) pa podobne, običajne reakcije, ki spremljajo žalujočega otroka, razdeli v 

»štiri večje skupine: 

 Čustvene: negotovost, čustva zapuščenosti, strah, jeza bes, obžalovanje, žalost, 

zmedenost, pozicija 'ni mi mar', čezmerna občutljivost, krivda 

 Vedenjske: glasni izbruhi in preklinjanje, agresivno vedenje, pogosti prepiri, 

neizpolnjevanje zahtev, hiperaktivnost, več tveganih in nevarnih vedenj, izolacija in 

umik, regresivno vedenje, zahtevanje pozornosti 

 Telesne: bolečine v trebuhu, glavoboli, pogostejše poškodbe, nespečnost, težave s 

hranjenjem, pomanjkanje energije 

 Socialne: umik od dejavnosti in prijateljev, spremembe v odnosu do odraslih, potreba 

bližine še živečega starša« (str. 24). 
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3 GOVORITI O SMRTI Z OTROKOM 
 

Govoriti o smrti ni lahka stvar, kaj šele o njej govoriti z otrokom, zato se starši velikokrat, ko 

nastopi smrt osebe, ki jo je imel otrok rad, počutijo neprijetno, ko je treba novico o smrti 

povedati otroku. Odlašajo, ker ne vedo, kako bi novico sporočili, ker jih je strah, kako se bo 

otrok odzval ali pa preprosto, ker želijo otroka zaščititi pred bolečino in žalostjo in včasih 

odlašajo celo toliko časa, da umrlo osebo že pokopljejo, preden novico sporočijo. Zavedati pa 

se je treba, da bo otrok novico izvedel prej ali slej, morda celo na način, ki ga bo samo še bolj 

prizadel. Starši sicer to ponavadi delajo z dobrim namenom, vendar mu na takšen način zgolj 

sporočajo, da čustva ob smrti niso v redu, da se jim je treba izogniti, jih potlačiti, da ne 

zaupajo otroku, da se bo znal soočiti s smrtjo ipd. (Dodič, 2014). 

 

Tema smrti na splošno znotraj našega odnosa z otrokom v nas vzbuja čustva neprijetnosti in je 

nekaj, kar nas moti. Na otrokova spontana in naravna vprašanja velikokrat ne odgovorimo 

tako, kot mislimo ali čutimo oziroma, še slabše, v nas izzovejo izogibanje ali celo laž. Ne 

samo, da nimamo pravice pred otroki skrivati resnice o smrti, na ustrezen način jim lahko 

priskočimo na pomoč samo, če razumemo, kako gledajo na smrt, in se zavemo njihovih 

potreb, kar pa je možno le tako, da jim prisluhnemo (Hofer, 2012). 

 

O tem, kako se pogovarjati z otrokom o smrti, ni enotnega pravila, saj jo vsak otrok dojema 

drugače. Na splošno velja, da otrokom lahko razkrijemo dejstva o smrti in kaj pomeni, vendar 

pa navajanje teh še ne pomeni, da jih bodo tudi dojeli. Izhajati iz otroka samega in mu 

prepustiti nit pogovora je zato najboljši način (Miler, 2000). 

 

Ko otrok začne spraševati o smrti, minljivosti in umiranju, se tej temi ne smemo izogniti, 

ampak moramo izbrati primerno priložnost, ki bo omogočala spraševanje. Poleg tega pa je pri 

takem pogovoru pomembno predvsem vzdušje: otrok naj čuti naklonjenost (o tem sem se 

pripravljen pogovarjati s tabo), odkritost (da lahko vpraša kar koli in da ni nepomembnih 

vprašanj) ter resnicoljubnost (mu povem po resnici in priznam, da marsičesa še sam ne vem) 

(Borucky idr., 2004). 

 

Če otroku rečemo, da se o teh stvareh ne govori, če mu lažemo ali mu rečemo, da se bomo o 

tem pogovorili drugič, mu damo misliti, da je smrt prepovedana tema in da je sam naredil 

nekaj slabega, ker se je o tem želel pogovoriti. Tako se bo tudi ob vsakem novem dogodku v 
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zvezi s smrtjo o tem bal govoriti, saj se bo bal, da bi ga zavrnili in obsojali, kar bo posledično 

vodilo do tega, da se bo odrezal od svojega notranjega doživljanja. Prav tako lahko praznino, 

ki jo ustvari nezmožnost podelitve lastne izkušnje, zapolni njegova domišljija. Ta lahko 

ustvari odgovore, ki jih potrebuje, težava pa je, ker so prežeti s čustvi in strahovi, kar lahko v 

njem prebudi skrb vzbujajoče podobe, ki ovirajo jasen in naraven pristop do smrti (Hofer, 

2012). 

 

Najboljša razlaga o temi smrti, ki jo odrasli lahko da otroku, je preprosta in odkrita, dobro pa 

je, da vselej vsebuje tudi izkušnje, ki jih doživlja otrok, tako da se opremo npr. na podobe, ki 

jih je videl v medijih, mrtvo žival, ki jo je našel na poti, rože, ki so ovenele, osmrtnice v 

časopisu itn., na stvari, ki so mu poznane. Še posebej priporočljivo pa je, da se o smrti 

pogovarjamo v vsakdanjiku, še preden zares nastopi (prav tam). 

 

3.1 Empatičen in avtentičen odnos 

Poleg tega, da moramo razumeti, kako otrok doživlja smrt, da bi se lahko z njim spustili v 

koristen in jasen pogovor, moramo z njim stopiti predvsem v primeren odnos. Govorimo o 

avtentičnem odnosu med odraslim in otrokom, v katerem nam otrok lahko zaupa in je takšen, 

kot je, vključno s svojimi čustvi in vprašanji, mi pa ga sprejemamo na pozitiven in 

brezpogojen način. Tako ga ne bo strah postaviti vprašanj, saj bo čutil, da ga jemljemo resno. 

Biti avtentičen pomeni z njim deliti tudi lastna čustva, prepričanja, dvome in vprašanja, 

pomeni biti iskren, vendar na način, ki je razumljiv otrokovim spoznavnim zmožnostim. 

Skozi empatičen odnos otroku pokažemo, da smo mu vedno na voljo, da mu prisluhnemo, da 

razumemo njega in to, kako vidi svet in ga občuti (prav tam). 

 

3.2 Splošne smernice za pogovor z otrokom o smrti 

Kadar se z otrokom pogovarjamo o smrti, je pomembno, da se zavemo, da je smrt izgubila 

svoje mesto v naši družbi in se otrok, za razliko od preteklosti, ko so živali in družinski člani 

na podeželju umirali pred njegovimi očmi, z njo redkeje sreča na spontan način. Na odraslih 

je zato odgovornost, da mu dajo dovolj opornih točk in izhodišč o smrti za prihodnost, ko se 

bo z njo soočil sam. Najlepša priložnost za pogovor so otrokova lastna povabila k pogovoru o 

smrti, zato pazimo na to, da ga s smrtjo seznanimo takrat, ko za to sam pokaže zanimanje ali 

pa takrat, kadar se mu jasno pokaže v vsakdanjih življenjskih situacijah. Ustvarimo že prej 
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omenjeno zaupno ozračje in mu dajemo svobodo, da postavlja vprašanja in z besedami ali na 

nebeseden način izrazi čustva, povezana s smrtjo. Če otroka preplavijo čustva, mu pomagamo 

pri ubeseditvi in poimenovanju določenega čustva in mu damo izbiro, če bi se o vzbujenem 

čustvu želel pogovoriti. Razložimo mu tudi, da smrt pri vsakem človeku vzbudi čustva in 

kako različno močna so lahko glede na to, kako blizu nam je bila umrla oseba, pri tem pa 

moramo paziti, da spoštujemo otrokovo prepričanje in mnenje, ne glede na to, ali se nam zdi 

smiselno ali ne. Bistveno je, da otroku dovolimo, da izkusi soočanje s smrtjo, žalovanje in 

trpljenje, ki jih ustvari stvarnost življenja, saj mu s tem omogočimo, da razvije lastna sredstva 

za spopadanje z razočaranjem in odrekanjem (prav tam). 

 

3.3 Vprašanja, ki jih otroci pogosto postavljajo 

Otrok lahko zastavi zelo veliko vprašanj, tudi večkrat ista, pomembno pa je, da mu 

odgovorimo na vsa in vsakokrat, saj na ta način tudi predeluje svoje razumevanje in čustva. 

Če nimamo vseh odgovorov, mu povemo, da na to ne moremo odgovoriti, vendar pa se o 

smrti z otrokom vedno odprto in iskreno pogovaramo, saj s prikrivanjem lahko izgubimo 

njegovo zaupanje, ker se bo počutil izigranega (Dodič, 2014). 

 

Po Hoferju (2012) otroci v zvezi s smrtjo največkrat vprašajo: 

»Kaj se dogaja v telesu osebe, ki umira?« 

»Kaj se zgodi z umrlo osebo?« 

»Zakaj (od česa) je oseba umrla?« 

»Zakaj (s kakšnim smislom) je oseba umrla?« 

»Kdaj bom umrl jaz?« 

»Kdaj boš umrl ti?« (str. 51). 

 

Poleg slednjega Borucky idr. (2004, str. 20) dodajajo še vprašanji »Kako je, ko smo mrtvi?« 

in »Kako je mrtvemu?«, na katera pa tudi odrasli žal ne poznamo odgovora. Ker na takšna 

vprašanja nihče nima odgovora, otroku ne tvezimo zgodbic, ampak mu to priznamo.  

 

Dodič (2014) pa izpostavlja vprašanja, ki jih otrok postavi v primeru smrti ljubljene osebe: 

»Mami, a bosta vidva z očkom tudi umrla?« 

»Ali je babica zaspala?« 

»Ali je dedek umrl, ker sem bil poreden?« 
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»Kaj se zgodi z umrlim?« 

»Koliko moraš biti star, da umreš?« 

»Je s smrtjo vsega konec?« (str. 38–39). 

 

 

3.4 Kdaj in kako otroku povedati za smrt bližnjega 
Encreve-Lambert (1999) pravi, da predolgo čakanje pomeni tveganje, da nikoli ne najdemo 

dobrega trenutka, zato je treba, kadar v otrokovi okolici nastopi žalovanje, o tem nemudoma 

obvestiti otroka. V nobenem primeru se mu ne smemo zlagati ali se temi izogniti tako, da bi 

skušali odvrniti njegovo pozornost. Otrok je v celoti del družine in ima pravico biti obveščen 

o dogodku, čeprav je tragičen. Izogibanje stvarnosti ni dobro, saj bo otrok trpel, ker bo 

razumel, da ga je družina postavila na stran (Hofer, 2012). 

 

Ko otroku sporočimo novico o smrti, pazimo, da ustvarimo ozračje odprtosti in bližine, nato 

pa mu razložimo, da se je zgodilo nekaj žalostnega ali hudega. Povemo mu, da je ta in ta 

bližnji umrl in mu razložimo, kaj je povzročilo smrt, saj mu z jasno razlago prihranimo, da bi 

se zanjo čutil krivega. V trenutku, ko otrok izve za novico, je najbolj pomembno, da mu damo 

možnost, da izrazi čustva, ki ga tedaj napolnjujejo, in spodbudo, da to, kar občuti, izrazi z 

besedami, solzami ali dejanji (prav tam). 

 

Za otroka je novica lahko velik šok in se ne bo odzval. Reakcija bo lahko prišla šele čez čas, 

lahko se pojavi celo zanikanje (npr. »tega ne verjamem, to ne more biti res«). Pomembno je, 

da povežemo njegovo občutenje in da mu zagotovimo, da je to, kar čuti, v redu. Zagotovimo 

mu, da ga imamo radi in bomo v primeru, če je umrl kdo izmed otrokovih zelo bližnjih oseb 

(npr. starši), zanj poskrbeli, saj se lahko ustraši, da zdaj ni več nikogar, ki bo skrbel zanj 

(Dodič, 2014). 

 

Vsaka različna situacija in okoliščine smrti pa od nas zahtevajo drugačne pozornosti. Če gre 

za bolezen, je pomembno, da otroka na smrt pripravimo in mu damo možnost, da se od 

umirajočega poslovi, v primeru nesreče odgovarjamo na vprašanja, ki jih ima v zvezi s to, 

pomembna pa je tudi fizična bližina. Najtežje je otroku o smrti bližnjega sporočiti v primeru 

samomora, kar pa lahko zaradi teže dogodka opravi tudi sorodnik ali strokovnjak. Bolj kot pri 

vseh drugih oblikah smrti je pri tej še posebej pomembno, da otroka spominjamo, da smrti ne 
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bi mogel preprečiti, da zanjo ni kriv in da imamo umrlega radi navkljub temu, kar si je storil 

(Hofer, 2012).  

 

4 POMOČ OTROKU OB SMRTI BLIŽNJEGA 
 

Dodič (2014) kot osnovni smernici, ki bi se ju odrasli morali držati, ko otroku umre ljubljena 

oseba, navaja poslušanje otroka in neskrivanje lastne žalosti. Kot pravi, ima poslušanje v 

procesu žalovanja eno izmed pomembnejših vlog. Otroku je treba dopustiti, da neprekinjeno 

govori o smrti in izraža svoja čustva. Ne glede na to, kakšni so, teh ne smemo presojati. Pri 

tem pa ne smemo pozabiti na lastna čustva, če tudi sami žalujemo. Svojih čustev in joka pred 

otrokom ni smiselno skrivati, saj ga to lahko nauči le skrivanja in potlačevanja lastnih čustev. 

Razložiti mu je treba, da je žalovanje v redu in normalen način odziva na smrt, vendar 

moramo pri tem paziti, da ne obrnemo vlog – da otrok postane tisti, ki tolaži nas. Pomembno 

je, da otroka razbremenimo in mu pojasnimo, da bomo poskrbeli tako zase kot zanj in da bo s 

časoma tudi bolečina bolela čedalje manj. 

 

Hofer (2012) dodaja, da si otroci, kar se tiče odzivov na smrt, za zgled vzamejo svoje starše, 

zato je toliko bolj pomembno, da ti svoje žalovanje živijo na odprt način, zato da bi otrok 

lahko storil enako. Ta namreč ne more sprejeti svojih čustev, dokler njegovi starši ne izrazijo 

bolečine in svojih solza, saj bo v nasprotnem primeru doumel, da je njihovo izražanje nekaj 

prepovedanega in da si mora pomagati sam. 

 

Stiska, ki jo otrok občuti ob smrti sebi ljubljene osebe, ni majhna, odrasli, ker nam je izkušnja 

smrti bližja, pa otroku to stisko lahko olajšamo. Zavedati se moramo, da ima otrok pravico 

žalovati na svoj način, zato mu je treba pustiti čas in prostor, da žaluje v svojem tempu. Treba 

je biti ob njem in mu izkazati bližino. Otrok mora občutiti, da mu nudimo ljubezen in toplino. 

Še posebej takrat, kadar tudi odrasli ne najdemo pravih besed, je bližina ključna in v tem 

primeru tudi tišina zadošča. Je pa govorjenje neke vrste proces, ki pomaga pri žalovanju ob 

smrti, zato je priporočljivo, da se z otrokom spominjamo veselih in žalostnih trenutkov, ki jih 

je preživel z osebo, in ga spodbujamo k temu, da o njih spregovori tudi sam. Obrazložiti mu je 

treba, da bo oseba, ki jo je imel rad, za vedno ostala v njegovem spominu in da bo ljubezen do 

te osebe za vedno ostala del njega. Ker pa gre za dogodek, ki močno spremeni potek 
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vsakdana, je pomembno, da se znotraj družine ohranita red in rutina, ki otroku dajeta varnost. 

Tako naj npr. čas kosila, domačih nalog, prihoda ipd. ostanejo enaki (Dodič, 2014). 

Tudi Mikuš-Kos in Slodnjak (2000) poudarjata, da otrok potrebuje predvsem pomoč pri 

prilagajanju na novo situacijo, v kateri ni več ljubljenje osebe. Zanj je poleg psihološke 

podpore in zagotavljanja občutka varnosti najpomembnejše, da čim bolj ohrani normalne 

vzorce, ritem življenja in dejavnosti. Iz tega razloga je tudi priporočljivo, da otrok čim prej po 

smrti bližnjega nadaljuje z obiskovanjem šole. Morajo pa biti odrasli pripravljeni na možne 

težave, npr. da otrok ne bo želel v vrtec ali šolo, da bo imel neutemeljene bojazni in da se 

lahko pojavi vedenjska težavnost. Vse to so namreč običajni vzorci, ki se pojavijo v procesu 

žalovanja, ki ga mora otrok nujno opraviti za normalizacijo doživljanja in življenja. 

 

4.1 Česa v procesu otrokovega žalovanja ne smemo narediti 

 »Kot že večkrat poudarjeno, se pogovorom o smrti ne smemo izogibati, ampak se 

moramo o tej z otroki pogovarjati, pri tem, pa ne smemo predpostavljati, da bodo ti 

razumeli pojem smrti, tudi če jim bomo natančno predstavili vsa 'dejstva'.  

 Otroku ne smemo govoriti, kako naj se počuti in kako naj se na smrt odziva, prav tako 

ne smemo biti presenečeni, če se nam otrok ne bo zdel primerno žalosten ali 

nesrečen.« (Miller, 2000, str. 57).  

V povezavi s slednjim Dodič (2014) razlaga, da naše lastno doživljanje nikoli ne more biti 

enako doživljanju otroka in če ga primerjamo, odvzemamo težo otrokovemu žalovanju in ga 

usmerjamo nase, zato ni dobro, da mu v želji, ker bi ga želeli potolažiti, govorimo, da vemo, 

kako se počuti, saj si to lahko samo predstavljamo. Prav tako je pomembno, da ne prekinjamo 

procesa otrokovega žalovanja s tem, da bi ga želeli razvedriti, zgolj zato, ker se odrasli slabo 

počutimo, ko vidimo otroka žalostnega. Otroku ne moremo postaviti meje, do kdaj naj preboli 

smrt osebe, saj vsak potrebuje različno dolgo časa. Še slabše je, če otroka opominjamo, da so 

ob njem vendarle še ostale preživele osebe, da bi mu tako nadomestili izgubo. Zavedati se 

moramo, da do teh oseb otrok čuti drugače, zato ne morejo nadomestiti nekoga drugega, s 

katerim je imel otrok poseben odnos.  

 »Otroku ne smemo vsiljevati svojih verskih prepričanj. 

 Ne govorimo mu, naj v težkih časih pomaga staršem.  

 Pri pojasnjevanju smrti je nujno, da se izognemo določenim izrazom, ki v otroku 

vzbujajo strah. Najbolj kritično je, da otroku pri pojasnjevanju uporabimo izraz, da je 

nekdo 'zaspal', saj to lahko povzroči strah pred spanjem, da je nekdo umrl 'zato ker je 
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bil bolan', brez dodatnega pojasnila, to lahko povzroči zmedo, da vsak ki zboli tudi 

umre, ter, da je nekdo ''umrl ker je bil star'', saj se mladim otrokom že najstniki zdijo 

stari. 

 Prav tako pri pojasnjevanju ne smemo uporabljati evfemizmov, ker otroci lahko stalne 

besedne zveze razumejo dobesedno, zato jih po nepotrebnem zmedejo in vznemirijo.« 

(Miller, str. 57). 

 

Hofer (2012) našteva nekaj izrazov, ki ne opisujejo nikakršne objektivne stvarnosti in na 

otrokova vprašanja odgovarjajo na način zaprte komunikacije in tako vzbudijo izredno 

natančne predstave, ki jih ne more predelati s pogovorom z odraslim, kar pa je glavni 

razlog, da lahko postanejo zanj zelo vznemirjajoče in vzbujajo strah: 

 »Dedek nas je sedaj zapustil.« 

 »Tvoj brat je odšel na zadnje potovanje.« 

 »Babica je za vedno zaspala.« 

 »Življenje tvoje mamice je za vedno ugasnilo.« 

 »Bog je k sebi poklical tvojega očka.« 

 »Tvoj dedek lahko sedaj od tam, kjer je, vidi vse, kar delaš.« 

 »Odšel je v nebo./Postal je zvezdica./Leti s ptički« (str. 46). 

 

4.2 Otrok in pogreb 

Ni kontradikcij za to, da otrok sodeluje pri pogrebnih slovesnostih, če smo ga po tem vprašali, 

če se je lahko svobodno odločil, če želi ali ne želi sodelovati, in če smo mu razložili, za kaj pri 

pogrebu gre. Pomembno je tudi, da upoštevamo starost otroka, še posebej, če je otrok star 

manj kot sedem let. Udeležba pri pogrebu sicer otroku da njegovo mesto v procesu 

družinskega žalovanja, vendar pa bi morala biti udeležba manj kot triletnega otroka dobro 

premišljena. Otroku pogreb omogoči, da se ne počuti samega s svojimi čustvi, bližina drugih 

članov mu lahko prinese tolažbo, saj se ne bo počutil zavrženega in samega v strahu, da ga bo 

družina v žalovanju zapustila (Hofer, 2012).  

 

Dodič (2014) prav tako opozarja, da je udeležba na pogrebu stvar otrokove odločitve, saj 

otroci lahko trpijo, če se počutijo izključene iz situacije, še posebej starejši otroci lahko dobijo 

občutek, da jih imajo za majhne otroke, ki se niso sposobni soočiti s smrtjo.  
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Ne samo, da je pogreb obred, na katerem se ustvari atmosfera, ki preživelim bližnjim sporoča, 

da v žalosti niso sami, in je primerna priložnost za izkazovanje podpore in sočutja tem, pa 

prav tako omogoča soočenje s končnostjo smrti, saj se večina ljudi znajde v fazi zanikanja, 

kjer se prepričujejo, da se smrt ni zgodila, vse dokler ne vidijo trupla ali se ne udeležijo 

pogreba (Leming in Dickinson, 1994). 

 

4.3 Pomoč strokovnjaka 

4.3.1 Smrt kot travmatski dogodek 

To, da je smrt bližnjega za otroka travmatski dogodek, je dejstvo, o tem, kako pomembno, pa 

si strokovnjaki še danes niso enotni. Na to vpliva veliko že omenjenih dejavnikov (bližina z 

osebo, narava smrti itd.), kar pa ni toliko ključno kot spoznanje, da na otroka ne vpliva toliko 

smrt sama kot vse sekundarne posledice, ki jih prinese – spremembe v obnašanju starša, 

družinski rutini in življenjskem stilu. Otrok se odzove predvsem na žalovanje svojega 

skrbnika in spremembe v njegovem obnašanju, kar zanj predstavlja dodaten in največji stres 

(Figley idr., 1997). 

 

Stabilnost otrokove družine in skrb ter razumevanje, ki ju dobi znotraj te, za otroka 

predstavljata pomemben varovalni dejavnik, ki vpliva na to, kako močen travmatski vpliv bo 

imela smrt zanj (prav tam). 

 

Prav iz tega razloga ima prva pomoč otroku ob smrti bližnjega značaj krizne intervencije in je 

podobna tisti ob travmatskem dogodku, ki je odrasli ne smejo zanemariti, v prvi vrsti še 

posebej ne otrokovi starši (Mikuš-Kos in Slodnjak, 2000). 

 

4.3.2 Zapleti v žalovanju 

Žalovanje je nadvse pomemben zdravilni proces, zato odsotnost žalovanja lahko prizadene 

otroka v njegovem socialnem in čustvenem razvoju in vodi v dolgotrajno depresivnost. Proces 

žalovanja je v tem primeru moten oziroma poteka atipično. To se še posebej pripeti v primeru, 

če je otrok poleg smrti ljubljenega doživel tudi travmatski dogodek, katerega doživetje otroka 

popolnoma preplavi in tako ovira ali spremeni podobo žalovanja. Ovire v žalovanju pa imajo 

lahko tudi druge vzroke, npr. da okoliščine ali okolje ne dovoljujejo in omogočajo otroku, da 

ustrezno žaluje in izrazi svojo bolečino in žalost (Mikuš-Kos in Slodnjak, 2000). 
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Pozorni moramo biti predvsem na neobičajne reakcije, ki opozarjajo na otrokove težave pri 

razreševanju stiske in nakazujejo na problematično žalovanje. To so simptomi, ki se od 

običajnih razlikujejo v neobičajnem trajanju in njihovi intenzivnosti, kar pomeni, da je 

določeno vedenje preveč izrazito in traja dlje, kot bi bilo glede na situacijo pričakovano. 

Problematične reakcije so: 

 »če otrok vztrajno zanika smrt 

 če otrok zapusti prostor vsakič, ko kdo omeni ime umrlega in ne more spregovoriti o 

svojih čustvih 

 če ima otrok dlje časa motnje spanja 

 če postane separacijska anksioznost ekstremna 

 če se pojavi povečana tesnobnost in se otrok bolj oklepa ljudi, je bolj jokav, podaljšuje 

obdobja joka, če postanejo določeni strahovi močnejši, zlasti strah pred temo 

 če otrok neustrezno izraža jezo in je nasilen do drugih (npr. sorojencev, hišnih 

ljubljenčkov) 

 če se zdi depresiven ali se zapre vase 

 če je regresivno vedenje zelo izrazito in traja dlje, kot običajno pri takšni situaciji« 

Še posebej značilni so splošni znaki regresije, ko se otrok vrne v čas, ko se mu je zdel svet 

varnejši, zato moramo biti pozorni, kako dolgo trajajo ta vedenja in če močno ovirajo in 

vplivajo na otrokovo, sicer običajno funkcioniranje. »Zato je pomembno, da otroka v tem 

času opazuje oseba, ki ga dobro pozna, da zna oceniti, kdaj slednja vedenja postanejo 

problematična, saj točko, ki bi določala, kdaj postanejo kritična, težko opredelimo: 

 otrok zanemari toaletne veščine 

 ponovno začne močiti posteljo 

 sesanje palca postane pretirano ali se ponovno pojavi 

 oponašati začne otroško govorico 

 plaziti se začne po vseh štirih, čeprav je že shodil. « (Miller, 2000, str. 51–52). 

V vseh omenjenih primerih je pomembno, da otroku pomagamo, če je potrebno, pa mu je 

potrebno poiskati tudi ustrezno pomoč usposobljenega strokovnjaka. 

 

4.2.3 Kam po pomoč 

Otrok sam neposredno in očitno zelo malokdaj toži o svojih težavah, saj dogajanj okoli sebe 

velikokrat ne razume, jim daje svoj, njemu razumljiv pomen in se lahko čuti celo sokrivega za 

to, kar se dogaja z njim ali v njegovem okolju. Njegova doživljanja in razmišljanja ga begajo 
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in vznemirjajo, vendar o tem ne more govoriti, zato je toliko bolj pomembno, da odrasli, ki so 

vsakodnevno v stiku z njim, prisluhnejo njegovim očitnim in prikritim sporočilom o stiski. 

Otrok namreč le izjemoma sam išče pomoč za svoje težave, zato sta budnost in pripravljenost 

tistih, ki otroka poznajo, največje zagotovilo, da bo v tej stiski dobil hitro in pravočasno 

pomoč (Bertoncelj-Pustišek, 1994). 

 

Miller (2000) navaja, da je treba poiskati nekoga, ki se spozna na proces žalovanja in na 

zakonitosti otrokovega razvoja. To so otroški terapevti, svetovalci v zavodih za mentalno 

higieno, svetovalci društva Hospic, verne družine pa se lahko po pomoč obrnejo tudi k 

duhovnikom. 

 

Ker je šola tisto okolje, v katerega je otrok, poleg družine, tudi najbolj vpet, imajo lahko 

šolski delavci (kamor lahko spada tudi socialni pedagog) veliko vlogo s posredno in 

neposredno pomočjo otroku in njegovi družini. Ti morajo še posebej v tem težkem času za 

celotno družino izraziti sočustvovanje in razumevanje. Ker so odrasli, ki so otroku blizu, 

toliko prežeti s svojo žalostjo, je ravno šolski delavec tisti, ki lahko prvi prisluhne otroku. Če 

se mu otrok zaupa, mu mora omogočiti in dopustiti, da izrazi svoja čustva. Ker žalovanje 

zahteva veliko energije in prizadene otrokovo vsakodnevno delovanje, je razumljivo, da pri 

pouku ne funkcionira enako, da je šolsko delo prizadeto in da je upad pri doseganju rezultatov 

pričakovan, zato morajo nekoliko prilagoditi svoje zahteve, vendar hkrati pokazati 

pričakovanja, da se bo otrok ponovno ujel in ustrezno deloval. Ustrezna pričakovanja bodo 

namreč zahtevala njegovo dejavno obvladovanje težav in prilagoditev na novo situacijo. 

Kontinuiteta glede obiskovanja šole, domačih nalog, zunajšolskih dejavnosti pa daje otroku 

tudi občutek, da je v svetu, v katerem se je zgodilo nekaj hudega, še vedno nekaj stalnosti. 

Prav tako morajo šolski delavci v obzir vzeti spremenjeno otrokovo vedenje, v katerem lahko 

nazaduje, postane bolj vase zaprt, težaven, izostaja iz šole ipd. Še ena ključnih vidikov sta 

pomoč in spodbuda pri vzdrževanju dobrih odnosov z vrstniki, saj so mu ti lahko tudi dobra 

podpora. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da mora biti šolski delavec vseskozi v stiku s starši in 

skrbniki, saj mu le vzajemno lahko pomagajo v tem težkem času (Mikuš-Kos, 2000). 

 

Pa vendar to ne velja le za šolske delavce, ampak za vse strokovne delavce, s katerimi je otrok 

v sklopu svojega odraščanja v stiku, tudi za socialne pedagoge, ki v sklopu svoje profesije 

lahko delujejo na najrazličnejših mestih, še posebej, ker so že tako v odnosih z bolj ranljivo 

populacijo, ki ji smrt in posledice, ki jih ta prinese, doda le dodaten kup obremenilnih čustev, 
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ki se nato izražajo v problematičnem vedenju in čustvovanju. Imeti znanje o tako splošnem 

dejstvu, ki čaka vse, je zato ključno. Strokovni delavec bo le na podlagi tega znanja lahko 

ustrezno prišel otroku na proti, saj bo z občutljivostjo razumel vpliv izgube in žalovanja, z 

razumevanjem določenih faz pa tudi aktualne potrebe posameznega otroka.  

 

4.3.4 Metode in tehnike v pomoč 

Že večkrat omenjeni avtorji v svojih delih pomembno poudarjajo pomen: 

 iskrenega pogovora, brez laži in izmikanj, 

 bližine in iskrenega odnosa, 

 spodbujanja h govorjenju o umrli osebi in spominih, 

 spodbujanja k postavljanjem različnih vprašanj, 

 prepoznavanja, sprejemanja in dela s čustvi, 

 puščanja otroku časa in lastnega tempa žalovanja. 

 

Dodič (2014), izpostavlja: 

 risanje – tako, da otrok nariše, kaj je najraje počel z umrlo osebo, nariše, kako se 

počuti ipd. in  

 igro, ki otroku dovoljuje, da se prosto izraža, sprošča čustva in napetost, sem pa 

uvršča npr. ustvarjanje z glino, plastelinom, papirjem itd. 

 

Miller (2000) kot uspešne načine, ki otroku pomagajo ob smrti, spoznavanju svojih čustev in 

premagovanju žalosti in stiske, navaja: 

 pisanje poslovilnega pisma pokojnemu, 

 izdelava knjige oziroma spominskega albuma, 

 poklon posebnega »ljubljenčka«, npr. plišasta igračka, ki mu vzbuja varnost, se ji 

lahko zaupa, 

 poklon predmeta, ki je pripadal pokojnemu, ki mu pomaga ohranjati spomin, 

 simbolična dejanja, v spomin pokojnemu – npr. posaditev drevesa, cvetlice …, 

 uporaba lutk, preko katerih lažje izrazijo svoja čustva, se z njimi pogovarjajo …, 

 petje pesmic, 

 branje otroških knjig, ki se dotikajo teme smrti. 
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V diplomski nalogi se podrobneje ukvarjam s slednjimi, saj kot pravijo tudi Borucky idr. 

(2004), imajo otroške knjižice, ki se dotikajo vprašanj izgube, smrti, potrtosti in žalovanja 

pomembno vlogo, saj z njihovo pomočjo odrasli otrokom lažje približamo pojem smrti in 

odgovarjamo na številna vprašanja, ki se jim ob tem porajajo. 

 

 

 

5 OTROK IN PRAVLJICA 
 

 

5.1 Pravljica 
Pravljice nikakor ne razumemo kot nadrejeni pojem vsem kratkim fantastičnim vzorcem 

besedil, temveč kot posebno književno vrsto, ki ima specifične zakonitosti, problem pa se 

kaže v neenotni in zelo raznoliki terminologiji (Haramija, 2012) . 

 

Po leksikonu Literatura (1977, str. 189, v Haramija, 2012) je pravljica »pripovedna forma, 

večidel v prozi; je pripoved o realnih pripetljajih, povezanih s čudežnimi, fantastičnimi, 

neverjetnimi dogodki, močno prežeta z domišljijo, zakoreninjena v podzavestnem in 

mitičnem« (str. 13).  

 

Tancer-Kajnih (1993, str. 8) pa v najširšem smislu pravljico opredeljuje kot »vrsto 

fantastično-čudežne pripovedi (najpogosteje namenjene otrokom), ki ne upošteva naravnih 

zakonitosti in historičnih determinant. Odločilne elemente za potek dogajanja predstavljajo 

irealne postave, liki in čudeži« (prav tam). 

 

Vse te trditve se nanašajo predvsem na ljudsko in klasično umetno pravljico, ki ju 

predstavljam v nadaljevanju. 

 

Med najstarejše in najbolj razširjene literarne žarne sodijo ljudske pravljice, ki jih v več 

tisočih različicah lahko najdemo po celem svetu, že od antičnih časov. Te zgodbe so krožile 

prek ustnega izročila in se v podrobnostih ves čas spreminjale in prilagajale. Upodabljale so 

duh in težave tedanjega časa, poslušalstvo pa je bilo s svojim odzivom edina cenzura 

(Bettelheim, 2002).  
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V 16. oziroma 17. stoletju se je začel proces prisvajanja pravljice, v katerem so izobraženi 

moški, kot npr. C. Perrault ali brata Grimm, izbrali nekaj ducatov zgodb, jih temeljito 

predelali in prilagodili moralnim in drugim zahtevam svojega časa. Tako so se že v prvi 

polovici 19. stoletja bolj ali manj dokončno izoblikovale klasične pravljice, ki naj bi mlado 

bralstvo seznanjale z univerzalnimi, brezčasnimi in nevprašljivimi modrostmi, resnicami in 

vrednotami ter ga tako vzgajale (prav tam). 

 

Haramija (2012) opredeljuje, da je klasična umetna pravljica po strukturi, temi in motivih 

podobna tej, s tem da je njeno dogajanje prestavljeno v sodobnejši čas, tipični pravljični svet 

takšne pravljice pa je vaška pokrajina ali gozd. Nastopajo pravljična bitja, kot so škrati, vile, 

čarovnice ipd., živalski liki v njej pa so poosebljeni ali imajo antropomorfne lastnosti. 

Pomembna lastnost je tudi, da klasična pravljica vsebuje standardizirane začetke (npr. nekoč 

pred davnimi časi). 

 

V 20. stoletju se pojavi nova vrsta pravljic, zato govorimo o sodobni pravljici, ki se po 

zgradbi, temi, motivih in književnih likih opira na klasično pravljico. Za to vrsto sta značilna 

sodobna, natančneje določena prostor in čas (prevladuje npr. mestno okolje v zdajšnjem času), 

enako velja za teme, ki prevladujejo (prikazovanje sreče in nesreče majhnih mestnih otrok). 

Književni liki imajo bolj individualiziran značaj in niso več popolnoma črno-beli, čeprav se še 

vedno ločujejo na dobre in slabe. Značilna je uporaba različne sodobne tehnologije; tako 

junaki uporabljajo različna sodobna prevozna sredstva, telefone, računalnike ipd. 

Pripovedovalec zgodbe je bolj nevtralen, ne nagovarja toliko bralca, temveč se osredotoča na 

samo zgodbo. Nima standardiziranega začetka in konca, čeprav je ta še vedno praviloma 

srečen (prav tam). 

 

Sama v svojem diplomskem delu prav zaradi različnih terminoloških in nejasno razdelanih 

izrazov uporabljam izraz otroška literatura, knjiga ali delo, ker se osredotočam na vsa 

vsebinsko izdana dela z omenjenega področja. Vsebino znotraj teh knjig pa naslavljam s 

pravljico ali zgodbo. 

 

5.2 Pomen pravljic za otroka 

Današnja doba pravljicam ni več toliko naklonjena kot nekdaj, saj njihovo mesto zasedajo 

televizija, radio, video in računalniki, z vso svojo čedalje večjo naprednostjo. A ne samo to, 
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ker življenje poteka z bliskovito naglico, staršem danes na žalost tudi zmanjkuje časa za 

ljubkovanje, pripovedovanje pravljic in petje uspavank. To pa za otroka predstavlja izredno 

veliko škodo, saj je pravljica za odraščajočega otroka izrednega pomena (Zalokar-Divjak, 

1998). 

Čeprav so pravljice izmišljene, neverjetne zgodbe, so obenem človeško globoko izkušene in 

resnične. Resnične so, ker v sebi nosijo celostna sporočila o življenju. To v najširšem pomenu 

pomeni, da ne poročajo samo tistega, kar človek zna in zmore, temveč tudi tisto, kar sme in 

česa ne sme (prav tam).  

 

5.2.1 Razvojni pomen 

Pravljica je za otroka življenjskega pomena, saj se ob poslušanju zaljubi v življenje. V 

pravljici se vse dogaja na ravni čudeža in ti čudeži, ki jim otrok prisluhne, so v tistem trenutku 

zanj resnični. V vsakem razvojnem obdobju otrok potrebuje ustrezno pravljico. Otrok jo čuti 

kot življenje in v njej resnično živi, saj odslikava njegov svet, ki mu je razvojno blizu in je 

zanj resničen (Zalokar-Divjak, 1996). 

 

V vsaki pravljici se namreč vrstijo natančno določeni dogodki, ne glede na to, da imajo 

različno vsebino. V domišljijski obliki ta prikazuje proces zdravega človekovega razvoja, od 

simbioze z materjo prek separacije do individualizacije, saj šele, ko otrok premaga slednje, 

lahko uresniči lastno sebstvo. Pravljični junak pa lahko le tako, da odide v svet, najde samega 

sebe in osebo, s katero bo živel, kar otroke uči, da je odraščanje nujno (Kucler, 2002). 

 

Poleg tega, da pravljica seznanja otroka z njegovo razvojno potjo in odraščanjem, mu pomaga 

tudi, da lažje prebrodi krizna obdobja v svojem življenju. 

Otrok torej skozi pravljico na podzavesten način rešuje realne in grobe stiske, s pomočjo 

pravljičnih oseb, ki so simboli iz njegovega okolja. S tem otrok tudi čustveno, intelektualno, 

socialno in moralno dozoreva. In ne zgolj to, otrok pravljico doživlja skozi prizmo samega 

sebe, svoje osebnosti, življenjske vloge, bivanja in položaja v okolju in svetu (Zalokar-Divjak, 

1996). A se otrok, kot pravi Zalokar-Divjak (1998), s pravljičnimi junaki poskuša tudi enačiti. 

Prijetna čustva, ki jih ob tem doživlja, se globoko vtisnejo v njegovo zavest in podzavest ter 

mu dajo moč, da razvije svoje lastno mišljenje, ustrezno njegovi razvojni stopnji.  
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Poslušanje pravljic je za otroka tudi ena zmed najboljših razvojnih spodbud, saj v njej spozna 

smisel vrednot, kot so: pravica, krivica, duhovnost, ljubezen, sovraštvo, pogum (Zalokar-

Divjak, 1996). 

 

3.2.2 Vzgojno-izobraževalni pomen pravljic 

Otrok se uči preko identifikacije s pravljičnim junakom, spontano in nevsiljivo. Na ta način ga 

pravljica vzgaja in poučuje na nivoju, ki ga razume, brez moraliziranja in nepotrebnega 

ocenjevanja. Pravljice se ukvarjajo z bistvenimi življenjskimi težavami in v sebi nosijo 

modrost, ki jo prenašajo na otroka. V njih se skrivajo številne resnice, napotki, nasveti, 

sugestije, znanje prejšnjih rodov, ljubezen in izkušnje, ki lahko otrokom samo koristijo. 

Kociper (1996) med drugim navaja, da je njihova vzgojna vrednost v tem, da pomagajo 

oblikovati otroka kot bitje, ki ne živi le zunanjega življenja, ampak je sposoben bogatiti tudi 

svoj notranji spoznavni in čustveni svet, saj ob literaturi doživlja preobrate, občutja, misli in 

spoznanja na način, kot bi mu jih dalo neposredno življenje (Kucler, 2002). 

 

Namenjena je vsakemu izmed nas. Ne glede na leta se iz nje lahko nekaj naučimo, saj so 

podobe, liki in dogajanja v njej skrbno izbrani, urejeni in med seboj povezani in niso le 

naključna izmišljotina, čeprav površno dajejo vtis, da gre samo za nenavadna naključja 

(Zalokar-Divjak, 1998).  

 

Liki v pravljici so jasno opisani in tipični. Ni mogoče, da bi bili hkrati slabi in dobri, kot smo 

v resnici. Osebnost je dobra ali slaba, sredine ni, kar pomeni, da pravljične osebe niso 

ambivalentne kot ljudje. Na ta način otrok spozna, da so med ljudmi velike razlike. Prav tako 

sta v pravljicah vedno prisotna dobro in zlo, kot sta prisotna v vsakdanjem življenju in pri 

vsakem človeku. Tako je pravljica tudi moralna, saj dobro vedno premaga zlo, zla dejanja 

privedejo do skrajnih kazni, dobra pa do skrajnih plačil. Kazen in strah pred njo sta samo 

sredstvo za preprečevanje zločina, bolj pomembno je prepričanje, da se zločin ne splača in 

zato v pravljicah zla oseba vedno izgubi. Preko pravljice se otrok nauči spoznavati svetle in 

temne strani življenja ter posledice neustreznega ravnanja v konfliktnih situacijah, v katerih se 

ljudje v življenju pogosto znajdemo. Preko teh se otrok nauči zavestno odločati, kaj naj stori v 

različnih okoliščinah, po svoji presoji in premisleku in da je boj s številnimi težavami nujen. 

Pridobi si različne vzorce obnašanja in spozna, da življenje ni vedno lahko, da se mora za 

marsikatero dobrino potruditi (prav tam). 
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Pravljice otroku pomagajo najti smisel življenja, njegov odnos do soljudi in vrednotenje sveta. 

Počasi spoznava in razume sebe in druge, ob tem pa spoznava tudi smiselnost življenja in 

sožitja z drugimi in na ta način odkrije lastno identiteto (prav tam). 

Ko pravljica vzgaja, otroka hkrati tudi uči kulture, običajev in etike ljudi in narodov, med 

katerimi je nastala. Ta spoznava življenjske razmere ljudi, ki jih sicer ne pozna, a lahko z 

njimi sočustvuje. Tako npr. spoznava, da so nekateri lačni, drugi pa razmetavajo s kruhom 

ipd. (Kucler, 2002). 

 

Četudi pravljica odraža naše notranje življenje in nakazuje možnosti rešitve, pa ne postavlja 

nobenih zahtev, saj se otrok ne čuti prisiljen ravnati na določen način, ampak ravno nasprotno. 

Pravljice usmerjajo njegovo razmišljanje o lastnem razvoju, ne da bi mu govorile, kakšen bi 

sam moral biti, ampak omogočajo, da odločitve napravi sam, s tem, da ga ob tem pomirjajo, 

mu dajejo upanje za prihodnost in obljubljajo srečen konec (Zalokar-Divjak, 1998). 

 

5.2.3 Psihološki pomen pravljic 

Otroci se pravljic nikoli ne naveličajo poslušati, saj imajo velik psihološki pomen, ker dajejo 

svoj pečat vrsti psiholoških potreb otroka: 

Varnost 

Otrok potrebuje varnost in ta občutek išče tudi v literaturi. Kordiglova (1994, v Kucler, 2002) 

pravi, da otroku pravljica daje varnost zato, ker je svet tam smotrno urejen, ker deluje po 

vnaprej predvidenih pravilih, ki v otroku utrjujejo vero, se nič ne zgodi po naključju, da je 

življenje smiselno, urejeno in varno, saj je hudobno vedno kaznovano, dobro pa nagrajeno. 

Pozitivni in dobri pravljični osebi, s katero se otrok identificira, se na koncu ne more zgoditi 

ničesar hudega. 

 

Strah 

Pravljica na takšen ali drugačen način rešuje strahove, ki jih ima otrok na poti odraščanja. 

Otrok ob srečnem koncu in v tem, da je zlo vedno kaznovano, dobi občutek, da bo na koncu 

vendarle vse dobro in dobi nekakšno zadoščenje (Kucler, 2002). 

 

Čustva 

Poleg tega, kako pomembna je ljubezen, pravljica kaže in uči tudi pomembnost drugih čustev. 

Cassova (1967, v Kucler, 2002) razlaga, da se otroci s prebiranjem zgodb naučijo osnovnih 
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človeških izkušenj in čustev. Svoja nejasna čustva lahko projicirajo na like v zgodbi in tako 

laže shajajo z resničnostjo. Otrok mora slišati in občutiti tudi žalost in bolečino drugih v 

zgodbi, da se lahko identificira s tegobami človeštva, tako da se lahko zave, da so človeška 

čustva izgube, nerazumevanja, razočaranja in srčne boli univerzalni. 

Ko razumejo to, se tudi lažje sprijaznijo z lastnimi čustvi, saj dobijo občutek, da niso edini, ki 

jih doživljajo. Prav tako pravljica otroka pomirja, da so čustva, ki jih čuti, dovoljena, saj 

razume, da otrok z njimi še ne zna zares ravnati in da ga včasih zanesejo močna čustva jeze in 

trme (Kociper, 1996, v Kucler, 2002). 

 

Eksistencialne dileme 

Za nas pomemben je predvsem eksistencialni vidik. Pravljica otroku v simbolični obliki daje 

sporočila o tem, kako naj se ukvarja z eksistencialnimi težavami in kako naj brezskrbno 

odraste. Priznava namreč tako naše doživljanje sreče kot tudi stiske in bolečine ter zelo resno 

jemlje eksistencialne strahove, kot so potreba po tem, da smo ljubljeni, strah pred tem, da bi 

nas imeli drugi za ničvredneža, naša ljubezen do življenja in strah pred smrtjo (Zalokar-

Divjak, 1998).  

 

Tudi Bettelheim (2002) poudarja, da pravljice otrokom na najrazličnejše načine sporočajo, da 

se v življenju ni mogoče izogniti spopadanju z resnimi težavami in da je ta boj bistveni del 

človekovega obstoja – vendar le, če človek pred njimi ne beži, ampak se neomajno postavlja 

po robu nepričakovanim in pogosto nezasluženim težavam – tako premaga vse ovire in na 

koncu zmaga. Dotikajo se eksistencialnih težav, ki so bistvenega pomena za vse ljudi in na 

takšen način otroka seznanjajo z osnovnimi človeškimi bivanjskimi stiskami.  

 

Ena najhujših takšnih stisk je tudi smrt v družini. Veliko pravljic se tako na primer začne z 

očetovo ali materino smrtjo. V teh zgodbah smrt enega od staršev povzroča najhujše stiske, 

enako kot tudi smrt (ali strah pred njo) v resničnem življenju. Takšen problem pravljice 

prikažejo zgoščeno in jasno, da se otrok lahko spopade z bistvom problema, ki bi mu ga bolj 

zapletena zgodba zameglila, medtem ko mu pravljica situacijo poenostavi. Otrok svojih 

čustev zapuščenosti, osamljenosti in smrtnega straha najpogosteje ne zna izraziti z besedami, 

kar pomeni, da je s strani staršev lahko večkrat prezrt, pravljica pa, nasprotno, te probleme 

jemlje zelo resno in se z njimi neposredno ukvarja. Poleg tega pa nudi rešitve, ki so 

prilagojene otrokovi stopnji razumevanja (prav tam).  
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Smrt ima veliko obrazov in je v pravljicah otrokom predstavljena tudi na simbolni ravni. 

Simbol bližajoče smrti je tako lahko steklena gora, podzemna jama, mavrica kot most k nebu, 

vodnjak, otok ali dežela, ki je daleč od vsega življenja. Kaže se kot smrtna kosa, starec, ki žre 

ljudi, podzemna boginja, angel, črn ptič, bel konj, senca ipd. Pogosto se junaki z njo pogajajo, 

včasih jo prelisičijo, spet drugič ljudi odreši njihovih muk. V pravljicah se ne razume kot 

dokončno stanje, ampak kot faza prehoda v drugo bivanje, saj je življenje ljudi v pravljicah, 

prav tako kot vsa narava, podvrženo večnemu krogotoku nastajanja in minevanja. Pomembno 

pa je, da pravljice otroka soočajo s smrtjo, saj znajo odpreti pomembna vprašanja zanj in 

nanje tudi odgovoriti. Otrok se pri tem ne počuti preobremenjenega, saj pravljice govorijo v 

simbolih in zato se poslušalec sam odloči, s katerim likom se bo poistovetil, če sploh (Bauer, 

2008). 

 

5.3 Uporaba knjige pri delu z otroki 

Bašič in Žižak (1989) izpostavljata knjigo kot največjo oporo pri skoraj vsakem delu z 

mladimi, saj se danes močno zavedamo spoznanja, da tisti, ki več bere, tudi bolje pozna sebe 

in odkriva svet okoli sebe. Čeprav je bila vrednost knjige v terapevtskem smislu že zgodaj 

opažena, pa ni bila tako dobro izkoriščena, kot bi bila lahko (Kucler, 2002). 

Metodo uporabe knjige v takšnem smislu, da vpliva na intelekt in emocije z zdravimi oziroma 

želenimi principi vedenja in vrednostnimi stališči ter na sprostitev napetosti, imenujemo 

biblioterapija. Uporablja se na najrazličnejši populaciji kot metoda, ki pomaga k boljšemu 

samospoznavanju in samospoštovanju, odklanjanju in blažitvi strahov, spreminjanju stališč, 

boljšemu razumevanju lastnih in tujih vlog, pripomore k identifikacijskim mehanizmom 

prepoznavanja in verbalizaciji lastnih problemov, zmanjšuje emocionalni angažma in/ali 

reorganizira emocijo v konstruktivnejšo smer (Kucler, 2002, str. 34 ). 

 

5.3.1 Uporaba terapevtskih zgodb pri razreševanju otrokovih stisk, strahov in težav 

Brett (1993) opisuje, da gre pri terapevtski zgodbi za to, da je personalizirana, prikazuje 

junake, ki imajo enake značilnosti kot otrok in prav takšne težave kot on in v zgodbi najde 

rešitev za te probleme. Otrok namreč svoja čustva (strah, sram, krivda …) težko priznava, se o 

njih težko pogovarja in se največkrat zapre vase. Ko posluša zgodbo, zaživi v drugem svetu, 

kjer ne pridigajo in k ničemur ne silijo. Posluša zgodbo, ki je podobna njegovi, pri tem pa si 

sam postavlja vprašanja in ga ob tem ni strah, da bo zavrnjen ali ozmerjan (Potočnik, 1996) 
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Pri tem se je, kot pravi Kucler (2002, str. 35), treba zavedati, da: »Pravljičarstvo ni čarobna 

paličica, ki bi v hipu razrešila otroke vseh stisk, strahov in težav, ki jih doživljajo. Ne vemo 

tudi, v kolikšni meri pravljice pomagajo. Nimajo magične moči zdravljenja ran, ne morejo 

delati čudežev v kritičnih situacijah, lahko pa prispevajo k procesu zdravljenja.«  

Pomembno je razumeti, da pravljica sama po sebi ne zadošča, je pa odlično sredstvo za 

premagovanje jezikovnih in duhovnih ovir med otroki in odraslimi, saj se otroci nanje močno 

odzivajo. Pravljice so pomembne predvsem zato, ker naj bi poleg vsega pomagale ustvariti 

dialog med odraslimi in otroki, vodile do poglobljenega pogovora in s tem do boljšega 

razumevanja otroškega doživljanja. Otrok potrebuje občutek, da ga drugi razumejo, k temu pa 

lahko vodi skupen pogovor ob zgodbah (Ortner, 1997). 

 

Pravljice so tiste, ki otroku dajejo moč, ker otroško domišljijo na njim primeren način 

spodbudijo k soočanju s težavami, vendar pa je pri tem pravljica podobna ogrodju, ki vse nosi 

in šele ob pripovedovanju in poslušanju, soočanju, poistovetenju, pogovoru in doživetju 

smisla oživi in dobi dušo. Ni dovolj samo ena pravljica. Ta ne bo rešila vseh težav. Da bi 

pravljice učinkovale, se mora otrok z njimi ukvarjati in znati prepoznati njihovo vsebino ter 

imeti možnost, da se bo z bralcem ali s kom drugim pogovarjal o posameznih prispodobah in 

prizorih. Otrok bo imel vprašanja, lahko da si bo želel isto besedilo slišati večkrat, pri tem pa 

se bo lahko poistovetil z različnimi osebami, vse zato, da bi našel pravo rešitev zase (Bauer, 

2008). 

 

Vendar pa pogovor in nadaljnje ukvarjanje po prebrani pravljici nista bistvenega pomena 

samo za otroka, ampak tudi za starše, strokovnjake, ki na ta način bolje spoznajo otroke in 

postanejo kompetentnejši, da se jim približajo. Ti so namreč vajeni videti stvari s svoje 

perspektive, vendar so te lahko videti tudi drugače. Pozablja se, da je pošast v omari za otroka 

tako resnična, kot smo mi, da verjame v čarovnije in razume dobesedno. Pripovedovalec pa 

mora z otrokovim svetom globoko čutiti in znati videti stvari z njegovimi očmi, saj ga bo le 

na ta način lahko bolje spoznal in se lažje približal njegovim čustvom in strahovom (Kucler, 

2002). 

 

Kucler (2002) pravljice označuje za neprecenljiv medij, ki ga ne bi smeli spregledati tudi v 

socialni pedagogiki. Ne samo, da lahko preko njih odgovorimo na stisko otroka, ampak nam 

omogočajo predvsem to, da nam preko njih otrok pripoveduje sam. Tako lažje spoznamo 

njega in njegov svet in lažje ukrepamo. Poudarja pa tudi, da je za vsako populacijo in za 
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vsakega otroka, s katerim socialni pedagog vstopa v stik, primerna drugačna vrsta pravljice, z 

določeno vsebino, širino in točno določenimi liki.  
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III      EMPIRIČNI DEL 
 

1  OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Odrasli smo do otrok velikokrat krivični, saj menimo, da ne razumejo bistva določenih 

življenjskih tem, med katere spadata tudi tema smrti in z njo povezano žalovanje. Iz tega 

razloga z njimi o tem ne govorimo, na njihova vprašanja v povezavi s tem pa velikokrat tudi 

ne znamo ustrezno odgovoriti. Tudi takrat ne, ko do smrti v družini zares pride, ko je iskren 

pogovor še kako pomemben. Dejstvo pa je, da otroci za to temo niso nedovzetni, ampak smo 

odrasli tisti, ki k temu ne znamo pristopiti. Temi se izogibamo, na vprašanja otroka lahko 

odgovarjamo nerazumljivo, kar povzroči le še dodatno zmedo v otroku, ali pa se jim celo 

poskušamo izogniti, tudi tako, da se zlažemo. Otroci to začutijo in sprejmejo smrt in žalovanje 

za tabu, kot nekaj, o čemer je prepovedano govoriti, in še huje, kot nekaj, kar je slabo čutiti. 

Še posebej kritičen je molk, ko se smrt pripeti v otrokovi bližini, saj v njem vzbuja predvsem 

čustva strahu. O tem, kako govoriti z otrokom o tako težkih, a vselej življenjskih stvareh, ni 

napisanega pravila, obstaja pa nekaj smernic, ki jih ponujajo različni priročniki. Vselej so 

omenjene tudi različne metode dela, ki lahko pri tem pomagajo, tako staršem kot tudi vsem 

strokovnjakom, ki v sklopu svojega dela vstopajo v otroške svetove. Sama veliko vrednost 

vidim v otroški literaturi, ki s pomočjo likov in sestave na otroku razumljiv način razlaga smrt 

in paleto čustev, ki se lahko pojavijo v procesu žalovanja. Tudi odrasli ne najdemo vedno 

pravih besed, čeprav bi želeli.  

Ker v slovenskem jeziku obstaja kar nekaj kakovostne otroške literature na omenjeno temo in 

ker specifičnega otroka v specifični situaciji lahko primerno nagovori prav določena vsebina, 

diplomsko delo skozi raziskovalni del v prvi vrsti ponuja predvsem pregled teh del, izdanih po 

letu 1990 za otroke do 10. leta. Nekakšen priporočilni seznam na to temo namreč ne obstaja. 

Ta bi bil lahko v pomoč staršem, predvsem pa strokovnim delavcem, med katere sodi tudi 

socialni pedagog, pri pripravi načina dela z otrokom, tudi v sklopu didaktično-metodičnih 

pristopov in različnih kriznih intervenc. 
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2 CILJI 
 

Glavni cilj raziskovalnega dela je raziskati prisotnost pravljic, ki odpirajo temo žalovanja, v 

slovenskem prostoru ter tako: 

 ugotoviti, koliko otroških knjig na temo smrti in žalovanja je izšlo v slovenskem 

jeziku po letu 1990; 

 ugotoviti, koliko otroških knjig o smrti in žalovanju ima slovenskega avtorja, koliko 

pa jih je v resnici prevedenih; 

 ugotoviti, koliko otroških knjig o smrti in žalovanju je napisanih s strani strokovnih 

delavcev (psihologov, pedagogov, zdravnikov itd.), ki jim je omenjeno področje tudi 

bolje poznano; 

 ugotoviti, kdo in kakšni so glavni liki, ki nastopajo v otroških knjigah, katerih temi sta 

smrt in žalovanje; 

 ugotoviti, o kateri specifični temi največkrat govorijo otroške knjige, ki zajemajo širše 

tematsko polje smrti in žalovanja; 

 ugotoviti, katero specifično temo otroške knjige, ki zajemajo širše tematsko polje smrti 

in žalovanja, najmanj pokrivajo; 

 s tem pa morda tudi prispevati k lažjemu izboru primerne pravljice, v določeni 

situaciji. 

 

3  HIPOTEZE 

 V slovenskem jeziku je od leta 1990 izšlo več kot 20 otroških knjig s pravljicami na 

temo smrti in žalovanja. 

 Večina knjig o smrti/žalovanju za otroke je prevedena in nima slovenskega avtorja. 

 Večino otroških knjig s temo smrti/žalovanja so napisali strokovni delavci (psihologi, 

pedagogi, zdravniki itd.), ki jim je omenjeno področje tudi sicer dobro poznano, in ne 

poklicni/»običajni« pisatelji. 

 V večini knjig za otroke, ki govorijo o smrti/žalovanju, kot glavni liki nastopajo 

različne živali. 

 Največ otroških knjig o smrti/žalovanju govori o smrti starih staršev. 

 Najmanj otroških knjig o smrti/žalovanju pokriva temo izgube sorojenca. 
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4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
Pri raziskovanju sem uporabila kvantitativni pristop. Uporabljena je deskriptivna in kavzalno 

neeksperimentalna metoda. 

 

4.1 Vzorec 

Ker gre za metodo analize dokumentov, je bila v vzorec raziskovanja zajeta vsa otroška 

literatura, primerna za otroke do 10. leta starosti, v slovenskem jeziku, ki je izšla po letu 1990, 

katere tema govori o smrti ljubljenega oziroma o žalovanju za njim. Skupno je bilo tako na 

podlagi postavljenih kriterijev v nadaljnje raziskovanje zajetih 39 različnih virov otroške 

literature. 

Tukaj velja še enkrat omeniti, da v raziskovalnem delu, zaradi različnih terminoloških in 

nejasno razdelanih izrazov, sinonimno uporabljam izraz otroška literatura, knjiga ali delo, 

kadar govorim o vsebinsko izdanih delih z omenjenega področja. Vsebino znotraj teh knjig pa 

naslavljam s pravljico ali zgodbo. 

  

4.2 Raziskovalni instrument 

V namen raziskave sem na podlagi hipotez sestavila check-listo oziroma kontrolni obrazec, ki 

je bil v pomoč pri zbiranju podatkov o lastnostih posameznega pridobljenega gradiva, ki je 

ustrezal postavljenim kriterijem raziskave, pomembnim za potrditev/ovržbo hipotez.  

Primer check-liste oziroma kontrolnega obrazca za vpis značilnosti posamezne knjige: 

 

ZAPOREDNA 

ŠT. 

NASLOV 

DELA 
AVTOR 

SLOVENSKI/TUJI 

AVTOR 

GLAVNI 

LIKI 

OSREDNJA 

TEMA 

 

 
     

 

4.3 Postopek zbiranja podatkov 

Za raziskavo je bilo najprej pomembno pridobiti seznam literature, ki ustreza zgoraj 

opredeljenim kriterijem. Nekaj naslovov sem pridobila v stiku in s pomočjo nekaterih 

slovenskih založb. Ker založbe ne vodijo posebne tematske evidence izdanih otroških knjig, 

to ni bilo dovolj. Nekaj sem jih tako pridobila še na podlagi tematskega iskanja (po ključu 

smrt in žalovanje) v COBISS.SI, računalniški bazi podatkov, ki zajema vse izdano gradivo, 

dostopno v slovenskih knjižnicah, največ pa na podlagi analize izdanih priročnikov za branje 



37 

 

kakovostne mladinske literature. Ti izhajajo letno, v njih pa je tematsko ter starostno primerno 

opisana in vrednotena vsa izdana mladinska literatura na Slovenskem. 

Po pridobitvi podatkov sem v namene preveritve hipotez analizirala posamezne knjige iz 

seznama. Pri analizi mi je bila v pomoč vnaprej postavljena in že omenjena chek-lista, kamor 

sem vpisovala posamezne značilnosti. Chek-lista mi je tako olajšala delo pri zbiranju 

podatkov, pripomogla pa mi je predvsem pri kasnejši obdelavi. 

 

4.5. Postopek obdelave podatkov 

Pri obdelavi podatkov je bila pomembna chek-lista, v kateri so izbrani vsi ključni podatki, 

pridobljeni med procesom raziskovanja. Glavno vlogo pri potrditvi ali ovržbi hipotez je imela 

frekvenčna zastopanost posameznih lastnosti pridobljenih knjig. Tako sta bili pomembni 

absolutna frekvenca (f) – število enot z določeno vrednostjo statističnega znaka in relativna 

frekvenca (f%), ki pove, kolikšen delež vseh enot ima določeno vrednost statističnega znaka. 

Obdelava podatkov, pa je potekala na ravni osnovne deskriptivne statistike z navedbo 

frekvenc in odstotkov ali odstotnih deležev. Podatki so za lažjo predstavo prikazani tudi v 

obliki tabel in grafov.  

 

5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

5.1 V slovenskem jeziku je od leta 1990 izšlo več kot 20 otroških knjig s 

pravljicami na temo smrti in žalovanja 

Kot je vidno v Prilogi 1 (str. 53), je v slovenskem jeziku od leta 1990 izšlo 39 naslovov na 

temo smrti in žalovanja za otroke, kar hipotezo lahko potrdi. V Tabeli 1 je prikazano število 

najdenih izdanih knjig za posamezno leto, od leta 1990 pa do danes. 

 

Tabela 1: Frekvenca izdanih knjig glede na leto, od 1990 dalje 

LETO 
f 

(ŠT. KNJIG) LETO 
f 

(ŠT. KNJIG) 

 

1990 0 2004 0 

1991 0 2005 1 

1992 0 2006 3 

1993 0 2007 1 

1994 1 2008 3 

1995 2 2009 3 
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1996 1 2010 2 

1997 1 2011 2 

1998 1 2012 5 

1999 1 2013 0 

2000 1 2014 0 

2001 3 2015 1 

2002 2 2016 4 

2003 0 2017 1 

SKUPAJ 13 SKUPAJ 26 39 

 

Če obdobje raziskovanja (od leta 1990 pa do danes) za lažjo predstavo razdelimo na 

enakomerna obdobja štirih let, lahko, kot nakazuje spodnji graf (Graf 1), vidimo dvig izida 

otroške literature na temo smrti in žalovanja po letu 1994, medtem ko je največji porast v 

obdobju med letom 2006 in 2009, četudi je največ literature na to temo izšlo leta 2012. 

Zanimivo je, da pred letom 1994, torej v obdobju med 1990 in 1993, ne najdemo nobenega 

izvoda, kot tudi dejstvo, da največji, čeprav nekonstanti, pojav tovrstne literature najdemo 

šele v zadnjih desetih letih.  

 

Graf 1: Izid otroških knjig glede na obdobja 4 let, od leta 1990 do danes 

 

 

To je presenetljivo predvsem zaradi dejstva, da se je zanimanje za tematiko otroškega 

žalovanja in smrti pojavilo veliko prej. Kot pravi Hofer (2012), se je v letih med 1930 in 1950 

le nekaj redkih raziskovalcev zanimalo za predstavo smrti pri otroku, nato pa je tematika po 

letu 1970 zares izzvala veliko zanimanje, tako na znanstvenem področju kot tudi v javnosti. 
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Tako bi pričakovala tudi večje število tovrstne otroške literature na literarnem področju v 

zgodnejših letih. 

 

Corr (2004a) navaja podatek, da je prva knjiga na temo smrti in žalovanja za otroke izšla že 

leta 1948, od takrat pa je število knjig na to tematiko, od leta 1980, samo še strmo naraščalo. 

Prav zaradi podatka, ki ga navaja Corr (2009) v sklopu svoje raziskave, da je bil v zadnjih 25 

letih (v obdobju med 1984 do 2009) res velik porast takšne vrste literature, so naši rezultati, ki 

takšnega velikega naraščanja v izidu ne beležijo, toliko bolj presenetljivi.  

Corr (2009) na podlagi te raziskave beleži kar 200 različnih naslovov knjig v angleškem 

jeziku za predšolske otroke in osnovnošolce, ki govorijo o smrti in žalovanju. Glede na to, da 

je to podatek iz leta 2009, je danes številka najverjetneje še veliko večja. Mi jih na drugi strani 

beležimo zgolj 39, kar pa je kljub temu, če v obzir vzamemo dejstvo, da je avtor v 

raziskovanje zajel daljše obdobje (od leta 1948) in velikost prostora raziskovanja (ne smemo 

zanemariti, da so ZDA precej večje od Slovenije), precej manj. 

  

5.2 Večina knjig o smrti/žalovanju za otroke je prevedena in nima 

slovenskega avtorja. 

Od 39 zabeleženih naslovov o smrti/žalovanju, primernih za otrok ima 28, kar je v povprečju 

70,8 %, tujega in le 11, kar je 28,2 %, slovenskega avtorja, s čimer lahko hipotezo tudi 

potrdimo. 

 

Graf 2: Odstotni delež izdane literature glede na avtorja 

72%

28%

SLOVENSKI AVTOR

TUJ AVTOR

 
Poleg tega, da na slovenskem prostoru najdemo več prevedene literature, sem v sklopu 

svojega raziskovanja naletela na veliko tuje literature za otroke v angleškem jeziku, ki pa ni 

prevedena. O tem veliko pove tudi že omenjen podatek iz raziskave iz leta 2009, ki ga navaja 
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Corr (2009), da je od leta 1948 v angleškem jeziku izšlo 200 knjig na temo smrti in žalovanja, 

medtem ko jih je pri nas do danes izšlo 39.  

Kot je razvidno, tema smrti in otroškega žalovanja med slovenskimi pisatelji ni tako 

priljubljena, saj jih raje prevajajo kot pišejo. Razloge, zakaj je tako, bi težko poiskali, lahko pa 

sklepamo, da svoj del prispeva dejstvo, da je smrt še vedno razmeroma tabuizirana tema, o 

kateri ne govorimo radi.  

Beznec (2007, str. 8) pojasnjuje, da je smrt kljub vsej svoji vseprisotnosti na naših tleh tabu. 

V vsakdanjem življenju smo sicer soočeni s smrtjo, a gre za smrt drugega, strah pred smrtjo, 

zgroženostjo nad njo, željo po premagovanju smrti, torej za misel na smrt. Ta pa je globoko 

prežeta z družbenim, zgodovinskim, statusnim, filozofskim in religioznim kontekstom našega 

bivanja. Gre namreč za tabu mišljenja o smrti, ki se ne dotika zgolj posameznika, ampak vseh 

družbeno utrjenih verovanj in konvencij. 

 

Tudi Haramija (2004) opozarja, da v Sloveniji obstaja relativno malo književnih del na temo 

smrti v celem mladinskem leposlovju in da je za razliko zastopanosti drugih življenjskih tem 

bolj kot ne redkost. Razloga za to po njenem ne smemo iskati samo v tabuizaciji smrti, ki je 

na Slovenskem še vedno močna prisotna, ampak tudi v otrokovem dojemanju smrti. Ta v 

mladinski književnosti tako bolj nastopa kot motiv in ne toliko kot tema in je bolj povezana z 

drugimi oblikami odsotnosti, kot pa da stoji sama zase (npr. otroka pustimo samega v vrtcu, v 

bolnišnici itd.). Prav tako pa je zastopanost teme smrti in žalovanja večja v mladinski 

literaturi za starejše otroke, mladostnike, nemara zato, ker je o njej s stališča razumljivosti 

lažje pisati. 

 

5.3 Večino otroških knjig s temo smrti/žalovanja so napisali strokovni 

delavci (psihologi, pedagogi, zdravniki itd.), ki jim je omenjeno področje 

tudi sicer dobro poznano, in ne poklicni/»običajni« pisatelji 

Samo 12 knjig (30,77 %) so napisali strokovni delavci, ki naj bi jim bilo področje smrti in 

žalovanja bolje poznano, preostalih 27 (69,23 %) pa »običajni« pisatelji, kar predstavlja več 

kot polovico (za 38,46 % več). Hipotezo lahko ovržemo. 

Podatki so prikazani v Grafu 3. 
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Graf 3: Odstotni delež izdane literature glede na avtorja  
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Če pobližje pogledamo zgodbe, ki so jih napisali t. i. strokovni delavci, lahko opazimo: 

 da gre samo pri polovici za običajne zgodbe, podobne tistim, ki so jih napisali 

»poklicni pisatelji«; 

 da je ostala polovica formulacija nekakšnega priročnika, namenjenega otroku, da 

bi lažje razumel smrt, ali pa je zgodba del priročnika za odrasle, ki uči, kako naj se 

o smrti govori z otrokom. 

V povezavi s slednjim velja omeniti, da gre za t. i. terapevtske zgodbe, ki jih pri svojem delu 

uspešno uporabljajo različni strokovnjaki, med njimi tudi otroški in mladinski psihologi, 

čedalje bolj pa se spodbuja, da jih v povezavi z različnimi težkimi preizkušnjami uporabljajo 

tudi starši. Od običajnih pravljic se razlikujejo predvsem po tem, da je njihova zasnova 

temeljito premišljena na način, da bi kar najbolje odgovorila na otrokova vprašanja in mu 

pomagala rešiti problem. Potočnik (1996) celo našteva 11 pravil, po katerih naj bi bila 

sestavljena takšna zgodba (Kucler, 2002). 

Hipoteza je bila postavljena prav na podlagi predvidevanja, da so strokovnjaki, ki se že tako 

spoznajo na področje smrti in žalovanja pri otroku, bolj vešči v pisanju takih zgodb, saj naj bi 

bolje vedeli, kaj otroci potrebujejo. Vendar pa pri tem ne smemo pozabiti, da govorimo o 

smrti, ki je nekaj zelo splošno človeškega in nekaj, kar se v resnici tiče vseh nas, zato lahko o 

njej govorimo in razmišljamo vsi. Kot pravi Haramija (2004), je v prvi vrsti pomembno, da 

takšne zgodbe otroku pomagajo, da dojame dokončnost smrti, še bolj pa, da ga znajo v 

ključnem trenutku potolažiti, da se bo vse dobro izšlo. 
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Tudi Corr (2004a) opozarja, da mora biti smrt kot univerzalna izkušnja, ki je skupna vsem 

ljudem, otrokom predstavljena na razumljiv in preprost način, pri tem pa pomembno opozarja, 

da ni toliko pomembno, kdo so avtorji, ki tovrstne knjige pišejo, ampak kaj otrokom lahko 

ponudijo s tem, ko opisujejo smrt in žalovanje. Še bolj pa je pomembno, da se morajo tovrstne 

knjige proučevati, tudi s strani staršev, da ozavestijo, na kakšen način otroku predstavljajo 

temo smrti in žalovanja in kako ga v določeni situaciji pravilno nagovorijo. 

 

5.4 V večini knjig za otroke, ki govorijo o smrti/žalovanju, kot glavni liki 

nastopajo različne živali 

V Tabeli 2 lahko vidimo razvrstitev del glede na glavni lik nastopajočega. 

 
 

Tabela 2: Zastopanost vrste glavnih likov v otroški literaturi 

GLAVNI LIKI f  f% 

LJUDJE 27 69,23 

ŽIVALI 8 20,51 

PREDMETI 2 5,13 

NI GLAVNEGA LIKA 2 5,13 

 

Kot vidimo, le v osmih knjigah kot glavni liki nastopajo živali, kar predstavlja le 20,5 % vseh 

in za kar 48,72 % manj od tistih, v katerih kot glavni junaki nastopajo ljudje, zato hipotezo 

lahko ovržemo. 

 

V sklop »ni glavnega lika« spadajo vsa tista dela, ki jim tega ni mogoče določiti, saj o smrti in 

žalovanju govorijo v splošnem. Sem spadata priročnika za otroke, ki na otrokom razumljiv in 

zanimiv način govorita o smrti in žalovanju.  

Problem pri razvrstitvi je nastal tudi, ko v zgodbi ni bilo točno določenega glavnega lika ali pa 

sta si kot glavni lik enakovredna tako žival kot človek. V tem primeru sem izhaja iz definicije 

Haramije (2004), ki za živalske pravljice označuje tiste, v katerih je žival v ospredju, ima 

glavno vlogo in poosebljene lastnosti, kar pomeni, da ima zmožnost govorjenja, njena logika 

ravnanja pa se približuje otrokovemu izkustvenemu svetu, medtem ko je značilnost živali kot 

stranskega lika, da večinoma ohranja svojo primarno živalsko lastnost. 

Če bi upoštevali tudi te, bi bilo knjig, v katerih nastopajo živali, več, saj je pravljic, v katerih 

živali nastopajo kot stranski liki, dodatno še 8, kar skupaj predstavlja 16 oz. 41,02 % vseh 

pravljic.  
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Morda je pri tem smiselno omeniti, da je kar 20 del od celote napisanih popolnoma realistično 

– opisujejo smrt in žalovanje skozi prizmo resničnosti. Haramija (2004) bi jih zaradi njihovih 

lastnosti uvrstila med realistične mladinske pripovedi, saj gre za srednje dolga prozna besedila 

z realistično ali vsaj verjetnostno motivacijo, v katerih nastopajo realne osebe. 

Zaradi naravnanosti pisateljev k takšni realistični pripovedi, s katero so morda otrokom želeli 

na kar se da,najbolj realen, neposreden in dojemljiv način predstaviti temo smrti in žalovanja, 

se tudi zmanjša možnost, da bi kot glavni liki nastopale živali. 

 

Graf 4: Odstotni delež izdanih knjig glede na glavnega lika 

 

 

5.5 Največ otroških knjig o smrti/žalovanju govori o smrti starih staršev 

Da bi lahko ugotovili, ali največ knjig o smrti/žalovanju govori o smrti starih staršev, moramo 

vso zabeleženo literaturo razdeliti po tematskih sklopih glede na vrsto smrti, ki jo posamezna, 

znotraj zgodbe obravnava literatura opisuje. Tako dobimo sedem tematskih sklopov glede na 

vrsto smrti, kot jih prikazuje spodnja tabela: 

 

Tabela 3: Teme, ki se glede na vrsto smrti pojavljajo v literaturi 

TEMA f f% 

SMRT PRIJATELJA 4 10,26 

SMRT HIŠNEGA LJUBLJENČKA 6 15,38 

SMRT STAREGA STARŠA 10 25,64 

LASTNA SMRT 3 7,69 

SMRT STARŠA 7 17,95 

SMRT NEZNANCA 2 5,13 

DRUGO 7 17,95 
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Velja opozoriti, da pod rubriko Drugo spadajo vse knjige, ki se še vedno dotikajo teme smrti 

in žalovanja, vendar pa v njih teme glede na vrsto smrti ni mogoče določiti, saj o smrti 

govorijo in poučujejo v splošnem ali skozi zgodbo razlagajo minljivost in smrt kot del 

življenja, kot nekaj, kar je del cikla življenja. 

 

Graf 5: Zastopanost teme (glede na vrsto smrti) v otroški literaturi v odstotnih deležih 

 
 

Kot lahko vidimo v izbranih delih, glede na temo vrsta smrti, prevladuje tema smrti starega 

starša. Z enakim rezultatom ji, z razliko 7,69 %, sledi tema starša in vsa tista dela, ki jim teme 

glede na vrsto smrti ne moremo določiti. Glede na pridobljene rezultate lahko hipotezo 

potrdimo, saj otroška literatura smrt in žalovanje največkrat razlaga skozi temo smrti starih 

staršev. 

To niti ni tako presenetljivo, saj je težava otrokovih starih staršev starost, ki pri njih, v 

primerjavi z drugimi bližnjimi, s katerimi otrok stopa v kontakt, zviša možnosti smrti. Kot 

razlaga tudi Miller (1996), je smrt starega starša za številne otroke prva izguba družinskega 

člana.  

Ker so se otroci primorani najprej soočiti prav s smrtjo svojih babic in dedkov, je smiselno, da 

na to temo obstaja največ otroške literature, vendar pa, kot opozarja Haramija (2004), čeprav 

ta vpliva tolažilno, otrokom, ki jim te pravljice berejo kot del vsakdana, lahko nudi lažen in 

stereotipen namig, da je smrt nekaj, kar se zgodi le starejšim ljudem. 

Prav tako opozarja, da je kategorija umiranja zaradi starosti najpogosteje prikazana kot 

dedkova smrt in da njegova smrt za vnuka predstavlja prvo pravo življenjsko izgubo ljubljene 

osebe. Res je, da po vseh statističnih podatkih ženske živijo dlje kot moški, vendar pa je 
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problematično dejstvo, da se o babici velikokrat niti ne govori, kar lahko stereotipno vzgaja 

(prav tam). 

Če pod drobnogled vzamemo naše naslove, ki se ukvarjajo s smrtjo starega starša, lahko 

naletimo na enak rezultat, saj, kot kaže spodnji graf, več kot polovica (70 %) zgodb govori o 

smrti dedka. 

 
 

Graf 6: Smrt starega starša v otroški literaturi o smrti/žalovanju v odstotnem deležu 
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Stari starši igrajo pomembno vlogo v otroški literaturi o smrti in žalovanju. Babice in dedki 

imajo v takšnih zgodbah tudi drugačno funkcijo in ni nujno, da je njihova smrt edina in prva 

učna lekcija, ki jo lahko ponudijo otroškemu liku v zgodbi. Te osebe za otroka namreč 

predstavljajo nabor znanja, izkušenj in modrosti in zato v otroških zgodbah, ki se tičejo te 

tematike, nemalokrat nastopajo tudi v vlogi učitelja. Otroke v zgodbi bodisi pripravljajo na 

dan, ko bodo umrli sami, ali pa jih v toku vsakdana o tej temu učijo, tudi tako, da odgovarjajo 

na različna vprašanja v zvezi s smrtjo in življenjem po njej, ki jih otroci imajo (Corr, 2004b). 

V slovenskem jeziku obstajata dve knjigi, v katerih stari starši nastopajo na takšen način. 

 

5.6 Najmanj otroških knjig o smrti/žalovanju pokriva temo izgube 

sorojenca 

Če pogledamo Tabelo 3 (str. 42), vidimo, da nobena otroška knjiga o smrti/žalovanju ne 

pokriva teme izgube sorojenca, zato lahko hipotezo sprejmemo. 
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Glede na to, da je smrt sorojenca, kot že omenjeno, posebnost, je pomanjkanje otroške 

literature na to temo precejšnja škoda.  

Ker gre za dogodek, ki močno pretrese starše, je preživeli otrok lahko zapostavljen, tako v 

svojem žalovanju kot tudi v običajni pozornosti staršev, saj so ti sedaj razumljivo okupirani s 

svojimi težkimi čustvi ob smrti. A ne samo to, otroka lahko preplavijo močni strahovi, da bo 

smrt doletela tudi njega, še posebej močna pa so lahko čustva krivde nad lastno preživelostjo.  

V tuji literaturi najdemo na temo izgube sorojenca kar precej otroške, tudi vsebinsko zelo 

različne literature. Corr (2009) izpostavlja pomembnost tovrstnih del, saj lahko ustrezno 

pomagajo otroku v situaciji, ki v njem še posebej vzbuja čustva krivde in zmedenosti. Pri tem 

pa po besedah Daviesa (1999) preživeli otrok za vedno živi v senci smrti sorojenca, kar takšna 

čustva zgolj poglablja. Tudi zato, ker se obnašanje staršev in s tem klima znotraj družine 

močno spremenita.  

Knjige, ki tematizirajo smrt sorojenca v družini, lahko ustrezno pomagajo otroku pri 

sprejemanju smrti in soočanju z novo nastalo situacijo. Takšna otroška literatura pa lahko 

temo smrti sorojenca obravnava na različne načine. Poznamo različne knjige, ki govorijo o: 

smrti sorojenca pred ali med rojstvom, smrti sorojenca zaradi bolezni, smrti sorojenca v 

nesreči, soočanju se z novo nastalo situacijo v družini zaradi smrti sorojenca itd. (2009).  

Zavedati se moramo, da besede »nisi kriv« velikokrat niso dovolj, še posebej v trenutkih, ko 

starši realno niso dovolj močni, da bi se ukvarjali s svojimi čustvi, kaj šele s čustvi 

preživelega otroka. Zgodbe, ki na otroku razumljiv način odpirajo tako težke teme, kot je smrt 

brata ali sestre in ki bi jih v teh primerih lahko uporabljali tudi strokovnjaki, ki s takšnim 

otrokom stopajo v stik, pa bi še kako prišle prav.  

 

V angleškem jeziku, v tuji literaturi, kot je razvidno, lahko najdemo veliko del za otroke na to 

temo, medtem ko v Sloveniji ne obstaja niti eno. In ne samo to, v tujem jeziku so znotraj te 

tematike pokrite različne problemske situacije, s katerimi se različni otroci lahko soočajo.  

 

 

V povezavi s tem, če se navežemo na vse raziskave Corra (2004, 2009), v katerih proučuje 

otroško literaturo na temo smrti in žalovanja, vidimo, da v tujem jeziku obstaja veliko 

raznolike literature in da so najrazličnejše situacije, ki se lahko v življenju dogodijo, tudi 

različno predstavljene. V slovenskem jeziku pa nam te širine primanjkuje, da bi zares lahko 

odgovorili na potrebe vseh otrok. 
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IV      SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

Kot kažejo izsledki raziskave, lahko v Sloveniji v slovenščini najdemo kar nekaj otroške 

literature, ki se tematsko loteva področja smrti in žalovanja, a kljub temu po mojem mnenju 

relativno malo, da bi lahko zadostili vsem različnim izkušnjam in potrebam različnih otrok.  

Presenetilo me je dejstvo, da se je porast otroške literature na omenjenem področju zgodila 

precej pozno in da pred letom 1994 ne najdemo izvoda, ki bi ga tematiziral, četudi sta smrt in 

žalovanje, tako kot vse druge velike teme (npr. ljubezen, prijateljstvo), nekaj, kar se nas tiče 

vseh in bi se učenje o tem moralo začeti že zgodaj. Ne zato, ker bi se tako spodobilo, temveč 

ker bi bilo za otroka lažje, ko bi do tega v resničnosti tudi prišlo.  

Seveda pa pri vsem tem ne smemo zanemariti nepopolnosti procesa raziskovanja. Teoretično 

naj bi bila v raziskavo zajeta celotna izdana otroška literatura na temo smrti in žalovanja za 

otroke do 10. leta, izdana po letu 1990, pa vendar zagotovo obstaja še kakšen naslov, ki ga ta 

ni zajela. Kot prvo, založbe ne vodijo prav posebne evidence, ki bi vso izdano literaturo 

tematsko razdelila, še posebej ne za tako veliko časovno obdobje. Te tematsko združijo 

naslove, predvsem v namene spletne prodaje. Kot drugo, podoben problem najdemo pri bazi 

podatkov slovenskih knjižnic (COBISS.SI). Ta sicer omogoča iskanje po ključnih besedah in 

knjige so predmetno označene, vendar ne moremo pričakovati, da knjižnice posedujejo prav 

vso otroško literaturo izbranega področja (še posebej ne starejših izvodov), kot tudi ne, da je 

ta v sistemu predmetno v popolnosti urejena. To stisko naj bi rešili izvodi priročnikov za 

kakovostno branje mladinske literature, ki pod različnimi naslovi izhajajo vsakoletno, saj naj 

bi bila v njih zabeležena vsa izdana mladinska literatura v Sloveniji, starostno označena, 

opisana s ključnimi besedami in kakovostno vrednotena. Ti omogočajo tudi iskanje po 

predmetnem kazalu (npr. smrt, žalovanje). Pa vendar tudi na Pionirski – centru za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo, ki priročnike izdaja, v popolnosti ne zagotavljajo, da so v 

obravnavo zajeti čisto vsi izdani naslovi, čeprav k temu težijo. Prav tako pa to velja le za 

priročnike, izdane po letu 1999. V zgodnejših je namreč zajeta samo določena literatura, tista, 

ki so jo v sklopu svojih analiz označili za kakovostno branje. Seveda pa ne smemo pozabiti, 

da gre pri tem tudi za subjektivno presojo izbire, ali določeno delo ustreza postavljenim 

pogojem. Nekatere knjige namreč vsebujejo lik ali je rahlo nakazana tema smrti, ki vpliva na 

potek zgodbe, vendar pa ni neposredno problematizirana. Takšne knjige sem iz svoje 

raziskave izločila, saj se v resnici ne ukvarjajo z otrokovim dojemanjem, razumevanjem smrti, 

kot tudi ne s potekom procesa žalovanja, kar je predmet mojega raziskovanja.  
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Manj presenetljivo je dejstvo, da je večina teh del prevedena in nima slovenskega avtorja, saj 

tema smrti, kljub vsemu, še vedno ostaja tabu tema, nekaj, o čemer težko govorimo, nekaj, o 

čemer ne razpravljamo, dokler nas osebno ne prizadene. Že, če kot za primer vzamemo 

izobraževanje v vrtcih in šolah, je, kot pravi Bahovec in Kodelja (1996), tema smrti nekaj, kar 

je bilo v kurikulum in učne načrte dodano šele v zadnjih letih. V procesu raziskovanja, četudi 

to ni bil predmet mojega proučevanja, pa se je bilo včasih lažje dokopati do tuje otroške 

literature. Tudi sicer velja prepričanje, da smo Slovenci še vedno dokaj konservativen narod, 

a, da bi lahko potrdili, da vzrok za manjše število slovenskih avtorjev tiči za razmeroma še 

vedno veliko tabuiziranostjo smrti na slovenskem prostoru, bi morali proučiti izdajo tovrstnih 

knjig v deželah, ki veljajo za bolj svobodomiselne in kasneje primerjati rezultate. Je pa škoda, 

da dela raje prevajamo, kot pa jih pišemo sami, saj se, kot pravi Haramija (2004, str. 24), »v 

njih nakazuje tudi sprejemanje smrti in oblike žalovanja, kar je povezano z okoljem v katerem 

posameznik živi, saj kultura opredeljuje sprejete načine vedenja za pripadnike določene 

družbe«. Vendarle pa je bolj od tega, kdo jo napiše, pomembno to, kako kakovostno so 

napisane. 

Enako bi lahko trdili pri vprašanju vpliva strokovnega znanja pri pisanju tovrstne literature. V 

raziskavi smo sicer ugotovili, da so večino takšnih otroških knjig napisali »običajni«, poklicni 

pisatelji in ne strokovni delavci, ki se v sklopu svojega primarnega poklica tudi sicer 

ukvarjajo z obema temama, a to ne pomeni, da je takšna literatura manj kakovostna, ravno 

nasprotno, ker je nekaj tako človeškega, jo tudi problematizira lahko čisto »navaden« človek. 

Če ostajamo pri vprašanju kakovosti, je večina izbrane literature v posamičnih priročnikih za 

kakovostno branje mladinske literature po njihovih v naprej obrazloženih kriterijih tudi 

ovrednotena. Ne nazadnje pri izbiri starša ali strokovnega delavca, ki se ukvarja z otroki, tudi 

socialnega pedagoga, v prid ravno pravšnji zgodbi ne bo pretehtal človek, ki jo je napisal, 

ampak individualnost posameznega otroka in tema, ki ga bo v določeni situaciji kar najbolje 

nagovorila. 

Teme, ki odpirajo vprašanje smrti in razlagajo njeno dokončnost, posledice in žalovanje, so 

lahko različne in jih lahko tudi različno izpostavljamo. Sama sem jih izpostavila glede na 

vrsto smrti, glede na to, kdo od otrokovih bližnjih umre, in prišla do ugotovitve, da največ 

otroških knjig problematizira smrt starega starša, medtem ko se smrt sorojenca v nobeni niti 

ne pojavi. Smiselno je, da se največ otroških knjig na to temo, loti smrti starega starša, saj je 

to smrt, s katero se večina otrok v družini najprej sooči. Sledita ji temi izguba starša in 

hišnega ljubljenčka. Predvidevala bi, da bi predvsem za slednjo našla kakšen izvod več, saj 

imajo domače živali krajšo življenjsko dobo in zato obstaja večja verjetnost, da bo to tudi 
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smrt, s katero se bo otrok srečal pred smrtjo starega starša. A starost ni edini razlog zaradi 

katerega ljudje umiramo, prav iz tega razloga pa bi morala v sklop svojega raziskovanja 

vključiti še pojavnost vzrokov smrti, ki jih tematizira otroška literatura. Ker sem knjige 

pregledala, k temu lahko dodam, da vidim pomanjkanje predvsem v obravnavanju smrti v 

primeru nesreč, samomorov in umorov, torej t. i. težjih travmatskih dogodkov, ki težje 

prizadenejo tudi otroka in jih je veliko težje razložiti, še posebej, ker gre za tematsko polje, ki 

se močno dotika socialne pedagogike in otroka v stiski. 

Različne teme smrti in žalovanja pa so v otroški literaturi lahko predstavljene s pomočjo 

različnih likov. Sama sem se osredotočila na prisotnost živali kot glavnega lika in ugotovila, 

da so v večji meri zastopani realni liki, ljudje, čeprav tudi ti velikokrat nastopajo v povezavi z 

živaljo. Visković (1996, v Haramija, 2015) trdi, da imajo otroci in živali poseben odnos, saj 

so neodvisno od njihove starosti, kadar jih opazujemo z gledišča evolucije človeka, v večni 

otroci. Od najzgodnejšega otroštva pa živali otroke vznemirjajo in privlačijo, ko jih vidijo. 

Prav zato so morda tako množično zastopane v pravljicah. 

Če bi se tako osredotočili samo na pojavnost živali v knjigah, ki jih obravnavamo, bi prišli do 

večjega števila kot v primeru zastopanosti živali kot glavnega lika. Kot že omenjeno, so ljudje 

tisti, ki zavzemajo to mesto, zgodbe pa se teme smrti in žalovanja na ta način v večini lotevajo 

izredno realno, brez magičnih in neverjetnih vložkov, ki smo jih sicer vajeni v otroški 

literaturi. Zakaj je tako, lahko samo ugibamo.  

 

V končni fazi pa raziskava nudi pregled celotne izdane otroške literature na temo smrti in 

žalovanja, izdane po letu 1990, primerne za otroke do 10. leta, pri čemer moramo opozoriti, 

da so zajeti predvsem naslovi, katerih temelj je skozi celotno zgodbo povezan bodisi s smrtjo, 

žalovanjem ali obojim, in to ni zgolj postranski element zgodbe. Seveda moramo pri tem 

zaradi že obrazložene narave raziskovanja opozoriti na možnost, da kakšnega naslova ni na 

seznamu, pa je bil vseeno izdan. Seznam (Priloga 1) je abecedno urejen in dopolnjen s 

kratkimi opisi zgodb in ključnimi besedami o vsebini posamezne pravljice. Ta je lahko dobra 

pomoč pri izbiri ustrezne literature za otroka, ki bi ga želeli s to tematiko seznaniti, ali pa bi 

mu v povezavi s tem radi na drugačen način pomagali v primeru realne izkušnje smrti. 
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V      ZAKLJUČEK 
 

Misel na to, da nas nekje nekega dne čaka konec, da na nas preži gospa po imenu Smrt, nas 

plaši, zato misel o tem radi odrinemo v zadnji kotiček naših misli, ki ga ponavadi odpremo, ko 

ta ista gospa pride na obisk nekam v našo bližino in nas opomni, da smo vsi minljivi. Konca 

nas je strah, zato o tem ne maramo razmišljati in, ker o tem ne želimo razmišljati, se o tem še 

z večjo težo in grenkobo na jeziku pogovarjamo. Tuja nam je misel, da bi se o tem pogovarjali 

z bližnjimi, saj bi s tem spoznali, da njih čaka enaka usoda in tega nas je strah. Glede na to, 

kako težko se o tem pogovarjamo z odraslimi, si lahko predstavljamo, kako težko je šele o 

tem govoriti z otroki. A otroci se s smrtjo srečajo slej kot prej in o tej temi postavijo prva 

vprašanja. Temi smrti se lahko izognemo, a s tem otroku naredimo več škode kot koristi. S 

svojimi vprašanji otrok ostaja sam, zmeden, z različnimi čustvi. Besede je včasih težko izreči, 

pogovor je včasih težko začeti, otroška literatura in knjig na to temo pa so tiste, ki pri tem 

lahko pomagajo. Otroku lahko pripovedujemo zgodbe in ga s tem popeljemo v svetove, v 

katerih si težke teme, kot je smrt, lažje razložil saj mu s svojimi prvinami vedno ponudijo 

razbremenitev, a nikoli brez pogovora in tolažbe, ki ju nudi odrasli, in sta še posebej 

pomembna v tistih trenutkih, ko do za otroka pomembne smrti zares pride.  

  

Diplomskega dela na omenjeno temo sem se lotila, ker je tema smrti in žalovanja nekaj, o 

čemer tudi sama govorim z velikim cmokom v grlu. Zavedam se pomena, ki ga imata v 

človekovem življenju sposobnost žalovanja in sprejetje smrti bližnjega, še bolj se zavedam 

tega, da na to, kako bomo tega sposobni v odraslosti, močno vplivajo naše izkušnje iz 

otroštva. Ključnega pomena se mi zato zdi, da se z otroki o tem začnemo pogovarjati čim prej 

– v vsakdanjem življenju, ob preprostih opravilih, spontanih priložnostih, pa tudi premišljeno, 

z namenom, da jih o tem podučimo. To je na nas kot na (bodočih) starših in (bodočih) 

strokovnjakih. Ne samo, da se socialnega pedagoga tičejo travmatične situacije, med katere 

smrt zagotovo spada, tega se tičeta tudi pojma »vzgoje za življenje« in učenja o smrti in 

žalovanju, kot druga polovica tega; to zagotovo je. 

 

George R. R. Martin je nekoč rekel: »Človek, ki bere ima tisoč življenj. Tisti, ki ne pa samo 

enega.« Bistvo, ki dobro povzame, je, da s pomočjo zgodb otroku lahko ustvarimo svetove, v 

katere se zateče v težkih trenutkih, ti svetovi pa bodo ostali tudi potem, ko bo beseda otrok 

zanj postala prevelika. V zgodbah bo otrok lahko našel tolažbo in smisel, da nadaljuje svoje 

življenje, čeprav brez osebe, ki je bila poprej pomemben del njegovega življenja. Uredila bo 
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njegove misli, potrdila njegova čustva in preko identifikacije z likom obljubila, da se bo 

življenje nekoč uredilo na bolje.  

 

A branje samo po sebi ni dovolj, pomembno je predvsem tisto, kar sledi – iskren pogovor, ki 

naj izhaja iz otroka – sledi njegovim zanimanjem in vprašanjem. Pri tem pa moramo biti 

odrasli potrpežljivi, saj bomo otroku morali kakšno stvar razložiti večkrat, da jo bo tudi dojel. 

In ne samo to, paziti na izbor besed pri tem je ključnega pomena. Teoretični del diplomskega 

dela ponuja osnovne smernice, ki poudarjajo prav to. 

 

Diplomsko delo me je preko teoretičnih spoznanj opomnilo na bistvo čustev otrok, katerih 

pomen odrasli v sloju lastnega čustvovanja velikokrat pomanjšamo in zanemarimo. Otroci 

čutijo prav toliko kot odrasli, le da žalujejo drugače. Ker so zgodbe v otroški literaturi močno 

čustveno nabite, kot izhodišče za pogovor lahko pomagajo tudi pri prepoznavanju otrokovih 

čustev ob smrti. Empirični del ponuja izluščen seznam takšne otroške literature, ki je pri nas 

izšla od leta 1990 pa do danes in je primerna za otroke, stare do 10 let. Raziskovanje in 

preveritev hipotez pa vsebuje bolj poglobljeno študijo teh, s čimer so pridobljene različne 

lastnosti določene zgodbe. Le primerna izbira zgodbe bo namreč v določenem trenutku 

pravilno nagovorila otroka in mu pomagala na primeren način, kar je naš končni cilj. 
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VII      PRILOGE 
 

1  Seznam Slovenske otroške literature, primerne do starosti 10 let, na temo smrti in žalovanja, ki je izšla po letu 

1990 

 

 AVTOR NASLOV LETO IZIDA OPIS KLJUČNE BESEDE 

1 AHČAN UROŠ 

OREL S ŠKRLATNEGA VRHA IN 

DRUGE ZGODBE O ŽIVLJENJU IN 

SMRTI 

2009 

Gre za dve knjigi v eni. Z 

ene strani se bere zgodba 

kirurga o poškodovanem 

planinskem orlu, ki zaključi 

svoje življenje na skednju. 

Sem ga prinese šolar Jošt in 

se z njim v na skrivnem 

zaupno pogovarja o 

življenju in smrti. Z druge 

strani knjige pa klinična 

psihologinja svetuje staršem, 

kako pomagati otrokom pri 

spoprijemanju s smrtjo 

bližnjega. 

smrt neznanca, pogovor o smrti, 

splošno, spoprijemanje 

2 AUBREY ANNETTE PROSTOR V MOJEM SRČKU 2007 

Deček je zmeden ob smrti 

svojega dedka, saj ne 

razume kam je šel in kje 

sedaj prebiva. Na koncu ta 

spozna, da bo dedek vselej 

prebival v njegovem srcu. 

smrt dedka, počutje ob smrti, 

žalovanje, ohranjanje spominov 

3 BAUER ANGELINE GLAS SMRTI 2008 

Zgodba o očetu, ki se je 

zatekel v svoj svet, samo 

zato, da bi ubežal glasu 

smrti, pred tem pa svaril tudi 

strah pred smrtjo, nepreklicnost 

smrti, vsi moramo umreti 
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vso svojo družino. A glasu 

smrti na koncu ne more 

ubežati nihče. 

4 BAUER ANGELINE PRELISIČENA SMRT 2008 

O tem kako je pastir želel 

prelisičiti smrt, a je ta na 

koncu ujela tudi njega. 

smrti lahko uidemo a nas vse 

nekoč doleti 

5 BAUER JUTAA DEDKOV ANGEL 2006 

Dedek leže v bolniški 

postelji pripoveduje vnučku 

o dogodivščinah in junaštvih 

svojega življenja, ter o tem 

kako je vse preizkušnje 

srečno preživel, saj je nad 

njim ves čas bdel angel 

varuh. In prav ta angel na 

koncu zgodbe najde drugega 

varovanca - vnučka. 

smrt dedka, življenje po smrti in 

sprejemanje te 

6 BEUSCHER ARMIN ČEZ VELIKO REKO 2008 

Na začetku zgodbe se zajec 

poslovi od svojega prijatelja 

rakuna, saj mora ta na pot, 

ki pa jo lahko prehodi le 

sam. Rakun je žalosten, 

vendar čuti, da se s smrtjo 

vse ne konča. In ko se o tem 

pogovarja s prijatelji, oživijo 

spomini, kar ga potolaži in 

vrne pogum. 

smrt in slovo od prijatelja, slovo 

pred smrtjo, spomini tolažijo 

7 BUSCAGLIA LEO F 
JESEN LISTKA TIMIJA: ZGODBA 

O ŽIVLJENJU ZA VSE STAROSTI 
2010 

Zgodba o listku Timiju in 

njegovih prijateljčkih, ki se 

spreminjajo skozi letne čase, 

dokler s prvimi snežinkami 

mehko ne pristanejo na tleh, 

razlaga smrt kot del 

življenjskega cikla, ki nas 

nekoč čaka vse. 

smrt prijatelja, lastna smrt, 

življenjske resnice, smrt kot 

krog življenja, neizbežnost 

smrti, strah 
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8 DAVIES BENJI DEDKOV OTOK 2015 

Nekega dne Žiga obišče 

dedka. Najde ga na 

podstrešju, ki je polno 

predmetov s celega sveta. 

Nenadoma hiša postane 

ladja, Žiga in dedek pa se 

znajdeta na razburljivi 

pustolovščini. Imata se 

prekrasno vendar, kmalu 

pride čas, ko se morata 

posloviti, čeprav dedek ne 

želi oditi. Zgodba o tem, 

kako tisti, ki jih imamo 

najraje, ostajajo ves čas z 

nami – čeprav se včasih 

mogoče zdi, da so nekje 

daleč stran. 

smrt dedka, življenje po smrti, 

slovo, ohranjanje 

spominov/čustev tudi po smrti 

9 DE BODE ANN DEDKA NI VEČ 1997 

Mihu je umrl dedek. Kamor 

pogleda, sami žalostni in 

objokani obrazi, na jeziku pa 

cel kup vprašanj: Kje je 

dedek zdaj? Ali še kaj čuti? 

Ali sploh ve, da je mrtev? In 

ker menda nihče ničesar za 

trdno ne ve, sklene, da mu 

bo za vsak primer kar sam 

sporočil, kaj se mu je 

primerilo. 

smrt dedka, otroška zbeganost, 

o smrti in žalosti, spominjanje 

10 DODIČ DAMJANA BABICA, POGREŠAM TE 2016 

Taja in Jan sta počitnice 

rada preživljala pri svoji 

babici, nekega dne pa babica 

umre in otroka se prvič 

soočita z izgubo ljubljene 

osebe. O tem veliko 

sprašujeta očka in se soočita 

smrt babice, smrt kot skrivnost, 

sprejemanje smrti 
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s svojimi čustvi žalosti in 

ranljivosti. Spominjata se 

lepih trenutkov z babico in 

ugotovita, da kljub temu, da 

je ni več, bo vedno ostala v 

njunih srcih. 

11 ELLIOT REBECCA MOJ LJUBI MIC 2016 

Lovrov Mic je najboljši 

muc, kar jih je kdaj bilo. 

Ampak Mic je že star – in 

ko umre, Lovro svojega 

kosmatega prijatelja 

strašansko pogreša. Lepega 

dne pa sreča navihanega 

muca Lumpa, ki mu pomaga 

pri žalovanju. 

smrt živali, o starosti, 

sprejemanju smrti 

12 HUBNER FRANC STARA MAMA 1994 

Zgodba o tem kako babica 

pripravlja vnukinjo na svojo 

smrt in o tem, kako deklica 

nadaljuje z življenjem dalje, 

tudi potem, ko babice ni več. 

smrt babice, slovo, priprava na 

smrt, življenje teče dalje, smrt 

kot cikel življenja 

13 
HUSEINOVIĆ 

KAŠMIR 
MODRO NEBO 2005 

Zgodbo o deklici, ki je 

ostala brez mame in očeta, 

prepuščena tistim, ki je 

nikoli niso mogli imeti tako 

radi kot njeni lastni starši. O 

njeni osamljenosti, žalosti, 

nerazumljenenosti in iskanju 

ljubezni drugod. 

smrt staršev, osamljenost, 

žalost, premagovanje žalosti, 

iskanje ljubezni 

14 GRAY NIGEL MEDVEDKOV DEDEK 2000 

Medvedku umre dedek, ki 

ga je imel zelo rad, zato se 

ta ne znajde v svetu v 

katerem ga ni več. 

Medvedek se mora naučiti, 

kako dedka ohraniti v lepem 

smrt dedka, sprijazniti se s 

smrtjo, starost, ohranjanje 

spominov 
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spominu a živeti dalje brez 

njega. 

15 KOBALJ DARINKA 
OČKA POGLEJ NAJLEPŠA 

ZVEZDA NA SVETU JE MAMI 
2016 

Zgodba mladega očka, ki je 

v prometni nesreči izgubil 

ženo, ter z malo deklico 

ostal sam. Čeprav jo je 

izguba zelo prizadela, jo je 

želja po veselju, igri in 

življenju, prej kot očeta, 

»postavila pokonci«. S 

svojim preprostim, otroškim 

razmišljanjem, pa je 

pomagala tudi njemu. 

smrt mame, nesreče, želja po 

življenju, otroško razmišljanje, 

veselje 

16 KOKELJ NINA DEČEK NA BELEM OBLAKU 2006 

Domen je hudo bolan, 

njegovo telo se bori z visoko 

vročino. Zre skozi okno in 

opazuje oblak. Ima eno 

samcato željo - videti ga 

čisto od blizu. Ko ga mama 

vsega vročičnega odpelje na 

vrh zvonika, Domen na 

belem oblaku odjadra in se 

ne vrne več. 

predstava o lastni smrti, 

življenje po smrti, nadaljevanje 

z življenjem 

17 KRAVOS MARKO 
VODA IN SMRT (KO JE ZEMLJA 

ŠE RASLA) 
1996 

Zgodba o smrti, ki lovi vodo 

in ji ta vedno na nekakšen 

način uide. Metaforična 

zgodba, ki govori o tem, da 

nas vse čaka smrt in da po 

smrti življenje vedno teče 

dalje. 

smrti ne moremo ubežati, smrt 

kot cikel življenja, minljivost, 

žalost 

18 LAZAI STEFANIE 
BENJAMIN: MOJA MAMA JE 

POSEBNA 
 

Zgodba o življenju dečka 

Benjamina, čigar mamica je 

zelo bolna. Njena bolezen 

zahteva redno jemanje 

strah pred izgubo, optimizem, 

soočenje s hudimi 

preizkušnjami, bolezen 
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zdravil, včasih pa je tudi to 

premalo. Bolezen se kar 

poslabša, kar pa v 

Benjaminu vzbudi strah, da 

bo zaspala in se ne bo več 

mogla zbuditi. 

19 
LEHMANN 

CHRISTOP 

MALA SONČNA ŽARKICA IN 

ZAJČJA DRUŽINA 
2012 

Zgodba govori o zajčici, ki 

izgubi svojega očeta in se o 

tem pogovarja tudi s sončno 

Žarkico. Opisuje soočanje 

zajčice z novo situacijo in 

opisuje življenje družine po 

smrti. 

smrt očeta, nadaljevanje 

življenja po smrti, življenje gre 

naprej 

20 MARTINŠEK JANA VSE JE DIŠALO PO POMLADI 2011 

Otroci pogosto ne vedo kam 

in kako, ko se v njihovi 

bližini zgodi smrt. 

Osamljeni ne vedo, kako naj 

se obnašajo in kaj lahko 

čutijo, omenjeni priročnik, 

pa s pomočjo preprostih 

besed odgovarja prav na ta 

otroška vprašanja. 

spoznavanje smrti in čustev ob 

izgubi, priročnik v zgodbi, 

otroška vprašanja, smrt kot del 

življenja 

21 MISSCA DAMJAN DEČEK S SEVERA  

Oče za rojstni dan podari 

sinu Atuku psička in sani. 

Nekega dne psičku volk 

pregrizne vrat in Atuk 

sklene da se mu bo 

maščeval. Po več letih to 

tudi stori, vendar mu to ne 

prinese nikakršnega 

zadoščenja. 

smrt živali, maščevanje ne 

prinese zadoščenja, smrt je treba 

sprejeti in od-žalovati, žalovanje 

kot normalen proces 

22 MUCK DESA ANICA IN ZAJČEK 2001 

Anici mama kupi pravega 

zajčka in tako se ji 

uresničijo sanje. Toda njena 

Smrt živali, smrt starša, 

spoprijemanje s smrtjo 
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sreča je kratkotrajna, saj 

zajček nenadoma hudo 

zboli. V težkih trenutkih ji je 

v tolažbo prijatelj Jakob 

23 ORTNER GERLINDE BABICA JE UMRLA 1995 

Kratka zgodba o tem, kako 

je ko umre babica in kako 

pomembno je da se ob tem 

izrazi lastna čustva. Je del 

priročnika, ki je v pomoč 

staršem. 

smrt babice, odgovori na 

otroška vprašanja, pomen 

spominov, pomen izražanja 

čustev 

24 
OSKARSSON 

BARDUR 
SPLOŠČENI ZAJEC 2016 

Pes in podgana na cesti 

zagledata sploščenega zajca. 

Kaj naj storita? Naj gresta 

samo mimo, kot da se ni nič 

zgodilo, ali naj kako 

ukrepata? zabavna slikanica 

o vprašanjih življenja in 

smrti s sočutnim tonom in 

presenetljivim obratom. 

smrt neznanca, vprašanja o 

življenju in smrti, življenje po 

smrti 

25 
PERŠOLJA 

PATRICIJA 
OGLAS ZA ENO MAMO 2009 

Zgodba govori o dečku, ki 

živi z očetom, mamice pa ni 

več z njima. Deček se 

odloči, da poišče eno mamo 

za očeta, zato napiše oglas, 

na katerega se odzove 

mnogo mam. A vsaka ni 

prava. 

izguba mame, življenje po smrti 

ljubljenega teče dalje 

26 
PREGL KOBE 

TATJANA 
DVA DEDKA 2012 

Zgodba pripoveduje o dveh 

dedkih, o ljubezni, staranju 

in smrti, ki jo morajo 

sprejeti tudi otroci, saj je del 

življenja. Njihovi dedki pa 

živijo naprej v njihovih 

srcih, tam, kjer so varni pred 

smrt dedka, smrt starih staršev, 

sprejemanje smrti, pomen 

spominov 
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boleznijo in tam kjer so 

najbližje vnukom. 

27 PREGL SANJA SI, ČEPRAV TE NI 2012 

Zgodba postavi v ospredje 

deklico Elo. Spoznamo 

njene starše in druge ljudi, 

ki so ji blizu, od katerih se 

vedno znova kaj nauči in ki 

jo imajo radi..Premišljuje 

tudi o dedku, ki je že umrl. 

Četudi ga ne pozna, ga ima 

rada, ker je imel dedek rad 

njeno babico in mamico. In 

ker jo ima gotovo rad tudi 

on, tam nekje daleč. 

smrt starega starša, o čustvih po 

smrti, sledi po smrti ostanejo, 

pomen spominov 

28 
RECKNAGEL 

FRIDERICH 
SARINA VRBA 2001 

Deklici Sari je tako tesno pri 

srcu, saj so ji posekali vrbo, 

pod katero se je vedno 

igrala. Kje bo zdaj prebival 

drevesni duh, ki ga je 

spoznala v sanjah? Rešitev 

najde njen očka. S posekane 

vrbe odrežeta vejico in jo 

posadita. Sara jo pridno 

zaliva, in vejica kmalu 

ozeleni. Drevesni duh tako 

spet dobi dom, Sara pa novo 

upanje 

smrt kot del življenja, vse se 

nadaljuje – cikel življenja, 

pomen spominov 

29 ROMAIN TREVOR 
KAJ NA SVETU POČNEŠ, KO TI 

NEKDO UMRE? 
2002 

Priročnik, ki govori o izgubi 

drage osebe,kaj doživljamo 

in  česa nas je strah. V 

preprostih povedih otroku 

razloži smrt in žalovanje. 

priročnik o smrti, odgovor na 

otrokova vprašanja, splošno o 

smrti/žalovanju 

30 
SCHNEIDER 

ANTONIE 
MISLILI BOMO NATE BABICA 2010 

Nekega jutra babičina 

rumena ptičica Živa ne sedi 

smrt ljubljenčka, pogovor o 

smrti, vprašanja otrok, pomen 
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več na svoji palici. Bolna je 

in kmalu zatem umre. »Boš 

tudi ti nekoč umrla, 

babica?« vprašata 

zaskrbljena Valentin in 

Lena. Babica prikima in 

reče: »Ampak, otroka moja, 

Živa živi naprej v naših 

srcih, ker jo imamo radi.« 

Živa pomeni življenje. In 

tako kot mala ptičica tudi 

babica  za vedno živi v 

otroških spominih. 

spominov 

31 

SIMONOVIČ 

IFIGENIJA in 

HAAVIMB MARIT 

EIKAAS 

JEZERCE NA ROBU 2012 

V vsakem jezercu na 

robovih oči živijo bitjeca. 

Deklica Klara mora svoja 

bitjeca izjokati, sicer se 

bodo spremenila v 

kamenčke na dnu srca. Klara 

pa jokati ne mara. Pomagata 

ji teta Laura in kuža Leks. 

o pomenu izražanja čustev 

žalosti, pomen joka 

32 SMITH NASH SUSAN 
NENAVADNO POTOVANJE 

MALE ANE 
2012 

Mali Ani umre mama, na 

poti njenega odraščanja pa ji 

s svojo modrostjo pomagajo 

medved, puma in orel. 

Nekega dne jo pred 

domačim pragom pričaka 

sin, ki predstavlja nov člen v 

verigi minevajočega 

življenja. 

smrt starš, življenjske resnice o 

izgubi, smrt kot del cikla 

življenja 

33 
STALFELT 

PERNILLA 
KNJIGA O SMRTI 2009 

Knjiga demistificira smrt, 

saj o njej spregovori odkrito 

in neposredno, nemalokrat 

tudi s kančkom humorja. 

dejstva o smrti, učenje o smrti 
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34 VARLEY SUSAN JAZBEČEVA DARILA V SLOVO 2001 

Pripoveduje o dobrem 

starem jazbecu, ki se je 

pripravljal na smrt. Ko 

umira, lahkotno in svobodno 

teče po dolgem predoru. 

Ostale živali, njegove 

prijateljice, so bile 

neizmerno žalostne. Čez čas 

pa so se začele obiskovati in 

se pogovarjati o Jazbecu. 

Ugotavljale so, koliko vsega 

lepega in koristnega jih je 

naučil in jim s tem dal 

dragocena darila za vse 

življenje. 

slovo od prijateljev, lastna smrt, 

kako je ko umiraš 

35 VUKMIR ANDREJA 
KAKO SE JE PRINCESKA SPET 

ZAČELA ČUDITI 
2002 

V zgodbi glavna oseba 

princeska, raziskuje svet in 

se nad njim čudi. Po smrti 

staršev pade v globoko 

žalost, ki pa jo preženejo 

sile narave (zemlja, veter, 

ptiči...). Šele, ko pusti žalost 

za sabo, sreča princa, ki se 

enako rad čudi, s katerim si 

ustvarita družino in srečno 

živita do konca svojih dni. 

smrt staršev, globoka žalost in 

premagovanje te 

36 WEITZE MONIKA 

ZAKAJ JE BIL ROŽNATI 

SLONČEK ŽALOSTEN IN KAKO 

JE SPET POSTAL SREČEN 

1999 

Rožnati slonček ima 

najboljšega prijatelja. 

Nekega dne pa se Fredijeva 

družina odseli in morata se 

ločiti. Rožnati slonček je 

žalosten, tako žalosten, da se 

niti igrati noče več. Na srečo 

mu sova Modrijanka dobro 

svetuje in rožnati slonček je 

slovo, ločitev od prijatelja, 

premagovanje žalosti po fazah 

žalovanja 
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spet srečen. 

37 
WHITE EWIN 

BROOKS 
KARLINA PAJČEVINA 1998 

Zgodba o deklici, podgani in 

pajkovki Karli, ki reši 

življenje prašičku, ki ga je 

strah smrti, ki ga čaka pred 

božičem. Zgodba o tem kaj 

v življenju šteje, o 

prijateljstvu in minljivosti 

življenja. 

,  

izguba prijatelja, neprekinjen 

krog življenja 

38 WILD MARGARET SIMON IN SKOKEC 2017 

Simon dobi psa Skokca, s 

katerim sta od prvega dne 

bila nerazdružljiva in sta vse 

počela skupaj. Potem pa se 

zgodi tragična nesreča, v 

kateri psiček pogine. Simon 

se s tem ne more sprijazniti, 

ne more se posloviti, niti v 

svoji postelji ne more več 

spati. Potem pa se neke noči 

Skokec pojavi pred oknom. 

smrt živali 

39 ZUPAN DIM HEKTOR IN ZRELA HRUŠKA 2011 

Hektorjeva zgodba govori o 

Hektorjevi starosti in o tem 

kako so se skozi leta 

spremenile stvari v domači 

hiši. Tako kot v jesenskem 

vetru z drevesa odpadejo 

zreli sadeži hruške, tako se 

utrne tudi Hektorjevo srečno 

in dolgo pasje življenje. 

smrt živali, o starosti in 

staranju, pomen spominov 
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