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POVZETEK 

 

Vsak od nas se enkrat v življenju sreča s smrtjo bližnje osebe; eni prej, drugi kasneje. 

Ne glede na to, kdaj se nam to zgodi, nas prizadene in potrebujemo tolažbo, 

razumevanje in čas, da vse skupaj prebolimo. Kako smrt razumemo in dojemamo, pa 

je predvsem odvisno od tega, na kakšen način smo jo »spoznali« in kako so nam jo 

predstavili v otroštvu. Občutki o smrti se iz otroštva prenesejo v odraslost, zato je 

pomembna predstava smrti v času, ko smo še otroci. Ravno o tem bom govorila v 

diplomskem delu, ki je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem 

delu je zapisano, kako o smrti govorimo v vrtcu in na kakšen način to temo prek 

kurikuluma vpeljemo v oddelek ter kako se tabu teme vključuje ali izključuje v oddelku. 

Razložene so otrokove predstave o smrti in na koncu je poudarjena še vloga vzgojitelja 

pri pogovoru o smrti s predšolskim otrokom.  

V empiričnem delu predstavim rezultate, ki sem jih izvedla z metodo intervjuja. 

Intervjuvala sem 6 vzgojiteljic in zanimalo me je predvsem, koliko vzgojiteljice temo 

smrt vpeljujejo v svoj oddelek, zanimali pa so me tudi načini, kako temo vpeljejo v 

oddelek, oziroma v nasprotnem primeru, zakaj o tem ne govorijo z otroki. Rezultati so 

pokazali, da se vzgojiteljice tej temi v večji meri še vedno izogibajo. Smrt v oddelek 

povečini vključijo takrat, ko nekdo v skupini izgubi bližnjega. Le občasno pa nekatere 

vzgojiteljice izkoristijo kakšno dejansko situacijo za pogovor o tej temi.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: otrok, vzgojiteljica, smrt, pogovor, vloga odraslega, vpeljava 

teme v oddelek  

  



5 
 

ABSTRACT  

 

Each of us faces the death of a loved one once in a lifetime, one sooner, than other. 

No matter when it happens to us, it affects us and we need comfort, understanding 

and time to get over it. How we understand and perceive death depends mainly on the 

way we face it and how it was presented to us as a child. Feelings of death are 

transferred from childhood to adulthood, so it is important how death is presented to 

us in childhood. This topic is exactly what I will talk about in my dissertation, which is 

consists of theoretical and empirical work. In the theoretical part, it is written how we 

talk about death in kindergarten and in what way the topic can be introduced into the 

department through the curriculum. How taboo topics are included or excluded in the 

kindergarten groups. There are explained child's ideas about death and at the end is 

written about the role of the educator in the conversation about death with the 

preschool child.  

In the empirical part, I present the results that I performed with the interview method. 

I interviewed 6 educators and I was mainly interested in how and if educators introduce 

the topic of death in their department and the ways in which they introduce the topic 

or otherwise why they do not talk about it with children. The results showed me that 

educators still largely avoid this topic. Death topic is mostly included in the 

kindergarten when someone in the group loses a loved one. Only occasionally, 

however, some educators take advantage of actual situation to discuss this topic.  

 

KEY WORDS: child, educator, death, conversation, adult role, introduction of the topic 

to a group. 
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1. UVOD 

 

Smrt je del življenja, ravno tako kot rojstvo. Vsak se v svojem življenju sreča z njo in 

pred smrtjo ni mogoče nikogar obvarovati. Smrt nam prinese negativne občutke, kot 

so žalost, občutek nemoči ipd. Ravno zato se o njej težko pogovarjamo. 

 

Največkrat se zgodi, da odrasli menimo, da je bolje, če se o smrti z otrokom ne 

pogovarjamo, saj mislimo, da bomo na ta način otroka obvarovali pred umiranjem in 

smrtjo, kar pa ni res in tudi ni prav. Pogovor o smrti z otroki je nujen. Pomemben pa je 

način, na katerega otrokom smrt predstavimo, saj otroci smrt dojemajo drugače kot 

odrasli. Razumevanje in dojemanje smrti pa je odvisno tudi od starosti otroka. Vsi 

ljudje gremo skozi faze žalovanja; pri otrocih so te faze drugačne kot pri odraslih in z 

njimi se soočajo na drugačen način (Broucky, Križan-Lipnik, Perpar, Štadler in 

Valenčak, 2004). 

 

Pogovor o smrti je lahko čisto spontan pogovor, v katerem otrok postavi vprašanje, 

odrasli pa nanj odkrito odgovorijo. Ključni del pogovora o smrti pa je ravno to, da 

otrokom odgovarjamo iskreno ter ne lažemo in olepšujemo situacije oz. dejstev. Tudi 

otrok sam nam bo dejansko verjel šele, ko bo čutil, da je to, kar govorimo, resnično. 

Ob pogovoru z otrokom je pomembno, da lahko otrok svoje potrebe o deljenju čustev 

izrazi. Z zavračanjem pogovora o smrti dajemo otroku občutek, da je ta tema 

prepovedana oz. da se o njej ne govori.  

 

Načinov, kako otrokom približati to temo na najbolj objektiven način, je veliko. Odvisno 

je tudi od tega, kako vzgojiteljica začne to temo – načrtovano ali nenačrtovano.  

 

V diplomskem delu bom raziskovala, kako na najbolj primeren način otrokom 

predstaviti smrt in kakšno vlogo ima pri tem vzgojiteljica. Zanima me tudi otrokovo 

razumevanje in dojemanje smrti. V empiričnim delu bom izvedla intervju s šestimi 

vzgojiteljicami v treh različnih vrtcih. Pridobljene odgovore bom v nadaljevanju 

analizirala s pomočjo teorije.  
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Teoretični del  

2. KURIKULUM ZA VRTCE 

2.1. Področje družba  

 

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki opredeljuje življenje in delo otrok 

v vrtcu. Načela, cilji in primeri dejavnosti, ki so zapisani v njem, so vzgojiteljicam v 

oporo in pomoč pri organizaciji življenja in dela v vrtcu. Vsako področje (matematika, 

narava, umetnost, družba, gibanje, jezik) je na kratko opisano in pri vsakem področju 

so zapisani globalni cilji in cilji, katerih naj bi se vzgojiteljice držale in jih tekom življenja 

v vrtcu uresničevale. Vsako področje pa ima zapisane tudi primere dejavnosti tako za 

prvo kot tudi za drugo starostno obdobje. Vse, kar je zapisano v Kurikulumu, temelji 

na tem, da vzgojitelj otroku s pomočjo zapisanega omogoči optimalen razvoj. Področja 

so oblikovana tako, da se otrok razvija celostno in spozna sebe, kot tudi svet okoli 

sebe (Kurikulum, 1999). 

 

Področje družba je namenjeno temu, da otrok spozna tako sebe kot tudi celoten svet, 

ki ga obdaja. V to področje uvrščamo vse vsebine, ki zajemajo socialno, kulturno in 

fizično okolje otroka. Gre za to, da se otrokom pri vzgoji oblikuje nek odnos do okolja, 

ljudi, različnih kultur, odnosov ipd. Kurikulum opisuje, da morajo otroci spoznati tako 

vsakdanje lokalno življenje kot tudi življenje v širšem okolju in svetu. Otroci lahko to 

spoznavajo prek različnih dejavnosti, ki za njih pomenijo igra. Dolžnost vrtca je, da 

otrok pridobiva konkretne izkušnje, prek katerih bo spoznaval človekove pravice in 

dolžnosti, spoznal demokratično družbo, ugotovil, kaj pomeni spoštovanje njegove 

zasebnosti, kot tudi spoštovanje zasebnosti ljudi okoli njega. V vrtcu otrok pridobi 

občutek za etiko, socialno pripadnost, občutek varnosti in predvsem občutek za 

enakost in nediskriminatornost (Kurikulum, 1999). 

 

Globalni cilji področja družba temeljijo na tem, da so vsi otroci obravnavani enako in 

imajo vsi enake možnosti za vključevanje v dejavnosti ter pridobivanje izkušenj, da 

otrok spozna sebe, družbo in okolje okoli sebe, da se zaveda sprememb, ki jih prinaša 

čas, ter da je seznanjen z različnimi kulturami in tradicijami. Noben cilj v Kurikulumu 

ne spodbuja oz. ne določa, da morajo otroci spoznati tudi smrt. Cilji, ki pa jih lahko 

povežemo z obravnavo te teme, so oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih 

sprememb: spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in kultura ves čas spreminjajo; 

spodbujanje občutljivosti za etično dimenzijo različnosti, pri čemer jim hkrati 

omogočimo dojemanje trajanja časa in pridobivanje izkušenj o hitrosti spreminjanja in 

zgodovinskih spremembah (Kurikulum, 1999). Dejavnosti, ki jih vzgojitelj izvaja na 

področju družbe, morajo spodbujati spoštovanje pravil in uporabljanje ustrezne 

komunikacije, hkrati pa morajo dejavnosti pri otroku spodbujati kritično mišljenje ter 

razvijanje zmožnosti za osebne in avtonomne odločitve. Področje družba lahko torej 

vključimo že v vsakdanjo rutino, dnevni red ipd. V skupini je pomembno, da vlada 
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sproščeno in pozitivno vzdušje, ki otrokom omogoča vzpostavljanje vezi z vrtcem in 

družino. Poleg vsega tega pa pod to področje spadajo tudi vsa družbena vprašanja, 

etične dileme, konflikti, nasprotja in tudi človekov odnos do življenja in smrti 

(Kurikulum, 1999).  

 

Predlogi dejavnosti, ki usmerjajo vzgojitelje pri njihovem delu v prvi starostni skupini, 

se nanašajo na vsakdanje dejavnosti: spoznavanje sebe, spoznavanje vrtca in okolice, 

spoznavanje različnih ljudi in komunikacije z njimi ipd. Za drugo starostno skupino je 

zapisanih veliko več primerov dejavnosti, ki še vedno temeljijo na spoznavanju, 

komunikaciji, sprejemanju ipd., vendar širše in podrobneje kot v prvi starostni skupini. 

Za primer dejavnosti pri drugi starostni skupini je zapisano, da ima otrok možnost za 

sodelovanje pri pogovorih o vprašanjih lastnega obstoja: rojstvo, smrt, življenjski cikli 

ipd. (Kurikulum, 1999). Torej Kurikulum v drugi starostni skupini vzgojitelje spodbuja k 

pogovoru o smrti. Pri prvi starosti skupini pogovor o smrti ni omenjen, vseeno pa naj 

bi se vzgojitelj z otroki pogovarjal o tem, kaj je bilo in kaj bo, na otrokovo pobudo pa 

naj bi se pogovarjali o družinskih članih in dogodkih doma, pri čemer lahko vzgojitelj 

vključi tudi temo smrt (Kurikulum, 1999). 

 

Temo smrt lahko vzgojitelj vključi tudi čisto spontano skozi vsakodnevne dejavnosti. 

Ko vidi, da je umrl pajk/muha, otroke povabi bližje in spodbudi pogovor o tem, kaj se 

je zgodilo. Postavlja vprašanja, da vidi, kako smrt sploh razumejo, in tako pridejo tudi 

na pogovor o smrti ljudi. Smrt lahko vzgojitelj otrokom predstavi tudi takrat, ko se 

pogovarjajo o svojem telesu. Otroci najprej spoznajo svoje telo in svoje organe, nato 

pa vzgojitelj z vprašanji, kot so na primer: kaj se zgodi, če srce neha biti, kaj se zgodi, 

če ne dihamo več ipd., preide do pogovora o smrti. S tem pa vzpostavi povezavo med 

področjema družba in narava. Za področje narava je zapisano, da otrok spoznava 

svoje telo in njegove značilnosti, ki so potrebne za življenje človeka. Otroci se največ 

naučijo prek svojih lastnih izkušenj, zato je pomembno, da jih spodbujamo k temu, da 

opazujejo naravo, kako se spreminja. Na ta način se otrok seznani z izkušnjo, kako 

stvari ostajajo in kako minevajo (Borucky, Križan-Lipnik, Perpar, Štadler in Valenčak, 

2004). Načinov, kako se z otroki pogovarjati o smrti, je veliko. V Kurikulumu (1999) je 

napisan širši opis dejavnosti, vzgojitelj pa potem dejavnost oblikuje tako, da otroke 

spodbudi k razmišljanju tudi o smrti. 

2.2. Prikriti kurikulum  

 

Prikriti kurikulum je nekakšna povezava med uradnim kurikulumom in cilji, ki jih postavi 

vzgojitelj. Prikriti kurikulum so vse interakcije med vzgojiteljem in otrokom ter ostalimi 

udeleženci dejavnosti (Krofilič, 2002). Vse, kar je otrokom posredovano nezavedno, 

kar ni načrtovano, se šteje pod prikriti kurikulum (W. L. Dickerson, 2007).  

Prek prikritega kurikuluma se oblikujejo vedenja, ki oblikujejo osebno strukturo otroka. 

Na tak način otrok ponotranji pravila in vzorce družbe, v kateri je vzgajan (Batistič 

Zorec, 2004). Osebnost vzgojiteljice štejemo pod prikriti kurikulum, način 
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komuniciranja z otroki, s sodelavci in tudi s starši prav tako šteje zraven. Glede na 

svojo osebnost vzgojitelj izbere tudi stil vzgoje (Marjanovič Umek, 2010). Na 

vključevanje teme smrt v oddelek zelo vpliva prikriti kurikulum. Prek prikritega 

kurikuluma otrok oblikuje tudi osebnostno strukturo, saj si načine vedenja vzgojiteljice 

vtisne vase. S prikritim kurikulom vzgojiteljice pokažejo svoje prepričanje, vrednotenje 

in mišljenje. Naloga vzgojiteljice je, da tega otrokom ne vsiljuje, vendar jim da možnost 

izbire. Prikriti kurikulum vzgojiteljici omogoča, da uresničuje cilje, ki si jih postavi pri 

določeni dejavnosti ali pa vsakodnevni rutini. Vzgojiteljica mora otrokom dejavnosti 

zastaviti tako, da jih otroci povezujejo z vsakodnevnim dogajanjem, hkrati pa jim 

predstavljajo izziv. Vloga vzgojiteljice je torej, da s prikritim kurikulumom otroku ustvari 

situacije, prek katerih bo pridobil spoznanja, pomembna za življenje zunaj vrtca. 

(Marjanovič Umek idr.,2001).  

 

Pomembno je, da se vzgojiteljice prikritega kurikuluma zavedajo; še posebej je to 

pomembno pri obravnavi teme smrt, kjer mora vzgojiteljica svoja prepričanja postaviti 

na stran in otrokom smrt predstaviti čim bolj objektivno. Tudi če vzgojiteljica verjame 

v določeno vero, je v vrtcu ne vključuje, vendar smrt predstavi z dokazanimi 

znanstvenimi dejstvi. Tudi v Beli knjigi (2011) je zapisano, da sta vzgoja in 

izobraževanje v Sloveniji ločeni od verskih skupnosti ter da mora biti 

svetovnonazorska nevtralnost vrtcev in šol predpisana tudi z zakoni. 

3. SMRT  

 

Smrt je prenehanje življenja, življenjskih procesov, stanje, ko prenehajo življenjski 

procesi, konec življenja (SSKJ, 2020). Je edina stvar v življenju, ki ji ne moremo uiti. 

Takoj ko se človek rodi, vemo, da bo enkrat umrl. Vse, kar se dogaja medtem, je za 

nas negotovo in neznano; gotova je le smrt, za katero pa ne vemo, kdaj bo prišla. Smrt 

je torej naraven proces, ki pa v nas vzbuja neprijetne občutke in tesnobo. Vsaka izguba 

v življenju za posameznika predstavlja neko spremembo, pa naj bo to izguba službe 

ali pa izguba bližnjega. Izguba znotraj družinskega kroga je za vsakega posameznika 

napor in izziv, kako živeti naprej. Z vsako izgubo oz. spremembo v življenju pa pridejo 

tudi prilagoditve, ki jih v življenje moramo vnesti, da to lahko teče naprej. Za 

posameznika je veliko lažje, če o tem lahko govori znotraj družinskega kroga. Ne samo 

takrat, ko pride do izgube, vendar tudi pri vsakodnevnih dogodkih. S tem bomo kasneje 

v življenju izgubo lažje preboleli in se tudi lažje soočili z njo (Simonič, 2006).  

 

Dandanes, zaradi znanosti in medicine, ljudje živijo bistveno dlje kot včasih. Ljudje niti 

nismo več navajeni, da bi smrt razumeli kot dogodek, ki je del življenja. Zato nenadna 

ali »prezgodnja« smrt tudi odraslim predstavlja velik šok. Hkrati pa imamo v glavi, da 

bi se temu dalo izogniti, če bi se stvari odvijale drugače. Družba prej nikoli ni toliko 

zatrla smrti, kot je zatrta v današnjih časih (Hofer, 2004).  
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Odrasli o smrti težko govorimo, saj nam to vzbuja negativne občutke (nemoč, žalost 

ipd.) in ravno zato se te teme pri pogovoru z otroki tako izogibamo. Je pa smrt nekaj 

neizogibnega, zato je nujno, da z otroki o tem spregovorimo (Borucky, Križan-Lipnik, 

Perpar, Štadler in Valenčak, 2004). Beseda smrt otroku samemu ne predstavlja nič 

posebnega, saj mu je to le nova beseda. Zato tudi te besede brez vzroka ni smiselno 

razlagati, lahko pa jo otroku razložimo, ko na sprehodu vidimo mrtvo ptico. Ko pride 

do tega, da otroku razložimo, kaj pomeni smrt ipd., pa je pomembno, da govorimo 

izključno samo resnico (Schuster-Brink, Carola, 1994). Otroke je ob smrti v družini 

treba vključiti v dogajanje, saj si tudi otroci tega želijo. Ob smrti naj odrasli otroku 

kažejo vsa čustva in se o tem tudi z otroki odkrito pogovarjajo (Borucky, Križan-Lipnik, 

Perpar, Štadler in Valenčak, 2004). 

4. TABU TEME 

4.1.  Smrt kot tabu  

V Slovarju Slovenskega knjižnega jezika (2021) je zapisano, da gre pri tabuju za neko 

skrito in prikrito stvar. Torej pod tabu teme spadajo vse tiste teme, o katerih se ljudje 

ne pogovarjamo, kljub temu da se z njimi srečujemo vse življenje. V predšolskem 

obdobju sta najpogostejši tabu temi smrt in spolnost, čeprav imajo otroci ravno o teh 

temah običajno največ vprašanj. Težava torej nastane, ko odrasli na vprašanja otrok 

ne odgovarjajo, ampak raje zamenjajo temo in o tem ne govorijo (Hmelak, Lipičnik, 

Vodopivec in Vorvoš, 2013). 

S pogovorom o tabu temah pri otrocih spodbujamo tudi socialno-čustveni ter moralni 

razvoj, zato ni dobro, da se otroke »ščiti« pred problematičnimi temami. Med te teme 

spadajo smrt, spolnost, alkoholizem, nasilje, posvojeni/rejniški otroci, otroci brez 

enega starša ipd. O vsem tem se lahko otroci pogovarjajo z učitelji in vzgojitelji ter na 

podlagi tega učitelj/vzgojitelj tudi načrtuje svoje pedagoško delo (Batistič Zorec, 2006).  

Vzgojitelji/učitelji lahko o teh temah govorijo zgolj objektivno in otrokom predstavijo 

dejstva in strokovno znane stvari. Strokovni delavec se mora pri teh temah izogibati 

svojemu osebnemu mnenju, saj lahko s tem izpodbija vzgojo doma (Hrovat, 2013). 

Slovenci o smrti in umiranju še vedno ne govorimo, saj to velja, kot že rečeno, za tabu 

temo. Odraslim je ob teh temah neprijetno, zato se večkrat vprašajo, kako otroku 

prikriti resnico in ga »obvarovati«, kar je napaka odraslih, saj se morajo tudi otroci 

spopasti s to temo (Batistič, Zorec, 2016). Nemogoče je, da bi otroke pred smrtjo 

zaščitili, saj je to edina stvar, ki ji ne moremo uiti. Večina otrok smrt spozna in se sreča 

z njo, ko vidi mrtvo žuželko ali jim umre hišni ljubljenček, lahko pa se zgodi, da se prvič 

spoznajo s smrtjo tudi takrat, ko jim umre kdo od najbližjih. Vloga odraslega je v tem 

primeru najpomembnejša. Otrok potrebuje nekoga, ki mu lahko zaupa, ki ga razume, 

ki odgovarja na njegova vprašanja in mu pusti, da izraža svoja čustva, strahove ipd. 

Ko odgovarjamo na otrokova vprašanja o smrti, moramo odgovor prilagoditi njegovi 
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starosti in razvoju. Z odgovori na vprašanja v vsakdanje življenje vpeljujemo tabu temo 

in je ne prikrivamo (Miler, 2000). 

4.2. Tabu teme in Kurikulum za vrtce  

V Kurikulumu za vrtce o tabu temah ne piše neposredno, so pa tabu teme omenjene 

v področjih narava in družba.  

Področje družba je namenjeno temu, da otroci spoznajo različne družbe, kulture, da 

sprejmejo vsakega posameznika v družbi ne glede na spol, raso, veroizpoved ipd. 

Znotraj tega področja lahko oblikujemo dejavnosti, s katerimi otroci spoznajo svojo in 

tujo družbo ter dogajanje znotraj njiju. To zajema več tabu tem, kot so razhod družin, 

nasilje, različne veroizpovedi, bolezni, različne vrste družin (posvojiteljske, 

enostarševske, istospolne, razširjene ipd.) (Kurikulum, 1999). 

Skozi področje narave otrok spoznava naravo in procese v njej. Otrok se nauči sobivati 

v naravi ter si pridobiva konkretne izkušnje v povezavi z živimi in neživimi bitji. Otrok 

prav tako spoznava svoje telo ter njegove lastnosti in funkcije, ki mu pomagajo pri 

dobrem počutju. Zato lahko otrok prek tega področja spozna dve najpogostejši tabu 

temi: spolnost in smrt (Kurikulum, 1999). 

Pri načrtovanju dejavnosti, s katerimi vzgojiteljica v oddelek vpelje tabu temo, so ji v 

pomoč tudi cilji in primeri dejavnosti za obe starostni skupini (Kurikulum, 1999).  

5.OTROKOVO RAZUMEVANJE SMRTI 

5.1. Otrokove predstave o smrti 

 

Otrok lastno predstavo o smrti pridobiva iz veliko različnih virov (televizija, radio, 

knjige, vsakdanje izkušnje, vzgojitelji, učitelji, prijatelji, bratje, sestre, starši ipd.), ob 

tem pa se mu pojavljajo vprašanja, kadar česa ne razume ali če te predstave v njem 

vzbujajo neprijetne občutke. Če starši in vzgojitelji z otrokom o teh vprašanjih in 

občutkih ne želijo govoriti, lahko to na otroku pusti trajne posledice. V primeru, da 

odgovora otrok na svoja vprašanja ne dobi, vprašanja in dvome potlači vase ter si 

ustvari predstavo, da je smrt nekaj negativnega in slabega. Otrok ne bo razumel, zakaj 

se o tem ne govori, lahko pa se pojavi nek občutek krivde, ker je spraševal nekaj, kar 

je prepovedano, kar bo v njem prebudilo kup negativnih čustev, ki lahko vodijo tudi v 

nočne more. Ob naslednjem podobnem dogodku oz. občutkih se otrok po odgovore 

ne bo zatekel več k družini, saj se bo počutil nerazumljenega. Ob taki izkušnji otrokovo 

žalovanje postane precej boleče, traja dlje časa ali celo postane kronično žalovanje 

(Hofer, 2012). 

 

Pomembno je, da pri pogovoru o smrti in odgovarjanju na otrokova vprašanja 

upoštevamo njegovo starost oziroma njegov razvoj. Otrokov odziv je povezan tudi z 
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njegovim razumevanjem. Devet let star otrok smrt razume že čisto drugače od tri leta 

starega otroka in jo tudi drugače dojema. Otrok do treh let še ne razume, kaj je to smrt, 

kako je možno, da nekoga več ne bo, njemu negativne občutke oz. žalost predstavlja 

le ločitev od ljubljene osebe. Tudi kasneje pri petih letih otroci še ne dojamejo, da 

nekoga ne bo več nazaj; ravno nasprotno: še vedno čakajo, da se bodo te osebe/živali 

vrnile v njihovo življenje. Med petim in devetim letom pa začnejo otroci sprejemati in 

razumevati dejstvo, da je nekdo umrl, še vedno pa ne razumejo, da bomo umrli vsi, 

tudi oni. Nekje do enajstega leta naj bi otrok smrt dojel kot neizbežno (Borucky, Križan-

Lipnik, Perpar, Štadler in Valenčak, 2004). Razumevanje in dojemanje smrti je tako 

povezano s kognitivnim razvojem otroka. Načeloma imajo vsi otroci nekje med 

desetim in dvanajstim letom razvito predstavo o smrti na enak način kot odrasla oseba 

(Hofer, 2012). 

 

Otroka po navadi ob temi smrt zanima tudi, kako je, ko smo mrtvi. Prek pogovora o 

osebah, ki so umrle, lahko otrok spozna, da te osebe še vedno »živijo« v naših 

spominih. Otrokom lahko pokažemo slike pokojne osebe, morda nakit ali kakšno 

pismo ipd. Tudi z obiskom grobov ali s pogrebom otroku pokažemo, kako je, ko smo 

mrtvi. Otrok opazuje nas ali druge osebe na pokopališču, ki zalivajo rože, urejajo grob, 

se ob grobu pogovarjajo s pokojno osebo ipd. Otroci lahko svoja doživljanja prenesejo 

v igro in se igrajo to, kar so videli; to pomeni, da otrok predeluje svoje izkušnje in 

občutke. Ob takih dogodkih, predvsem ob pogrebu, pa se pri otroku pojavi ogromno 

vprašanj o smrti (Kdaj boš ti umrl? Kdaj bom jaz umrl? Kdaj bo umrla vzgojiteljica? 

ipd.). Na vsa ta vprašanja je treba odgovarjati iskreno in si za pogovor o tem res vzeti 

čas. Ker otroci smrti ne razumejo najbolje in morda niso dobili pravilnih odgovorov na 

vprašanja, se lahko zgodi, da smrt razumejo čisto narobe. Na primer, mislijo, da lahko 

oni s svojimi dejanji vplivajo na to, kdo bo umrl. Ravno zato je treba otroku dobro 

razložiti pojem smrt in mu na vprašanja odgovarjati popolnoma iskreno (Schuster-

Brink, Carola, 1994). 

 

Pri otroku do občutkov krivde pride ravno zaradi magičnega razmišljanja, saj otrok 

verjame, da lahko s svojimi mislimi vpliva na stvari. Verjame, da do smrti lahko pride 

že samo, če nekoga pogleda in ima ob tem slabe misli. Skozi pogovor mora otrok 

spoznati, da on ni odgovoren za smrt. Na otrokovo razumevanje smrti vpliva tudi 

njegovo razumevanje časa. Mlajši otroci (do dveh, treh let) niso še usvojili pojmovanja 

časa. Njihov strah pred ločitvijo se pojavi že samo, ko staršev ne vidijo, saj si ne znajo 

predstavljati, koliko časa jih ni. Tudi otroci pri petem letu še niso sposobni razumeti, 

kaj pomeni, da nekoga nikoli več ne bo. Šele ko otrok dodobra usvoji pojmovanje časa, 

lahko razume smrt (Hofer, 2012). 

 5.2. Komponente predstav o smrti  

Obstaja pet komponent, ki vplivajo na to, kako si otrok predstavlja oziroma razume 

smrt (ireverzibilnost, nefunkcionalnost, vzročnost, univerzalnost). Tri komponente so 

odvisne od zrelosti otroka, dve pa od prepričanja. 
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Vzročnost:  

Med tretjim in sedmim letom je otrokom smrt zanimiva, zato ker je ne razumejo. Med 

šestim in sedmim letom začne otrok smrt povezovati z boleznijo in starostjo. Med 

sedmim in desetim letom otroci mislijo, da je smrt odvisna od nekega zunanjega 

dejanja, torej nesreče, operacije, požara, vojne ipd. Pri desetih letih otroci razumejo, 

da je smrt nekaj, kar se bo zgodilo v daljni prihodnosti. Do dvanajstega leta otrok 

razume, da je smrt lahko odvisna tudi od notranjih dejavnikov (bolezni) (Hofer, 2012). 

 

Ireverzibilnost:  

Ta pojem je povezan z dojemanjem časa. Otrok lahko ireverzibilnost usvoji, ko pride 

na stopnjo konkretno logičnih operacij. Ob vprašanju, ali je lahko mrtva oseba spet 

živa, ugotovimo, ali je otrok ireverzibilnost že usvojil (Hofer, 2012). 

 

Nefunkcionalnost:  

Med petim in desetim letom si otroci smrt razlagajo kot nekaj, kar je nevidno, vendar 

še vedno živo, torej nevidno življenje.  Gre za to, da se pri otroku biološka razlaga 

smrti in razumevanje le-te pojavi okoli osmega oz. desetega leta. Takrat otrok 

postopoma začne razumevati biološke »značilnosti« smrti, pri dvanajstih letih pa naj 

bi otrok biološko razlago smrti popolnoma razumel (Hofer, 2012). 

 

Vzročnost:  

V obdobju med tretjim in sedmim letom starosti otrok sprva postavlja »preprostejša« 

vprašanja, ki so vezana na prostor ali imena, kasneje, okoli sedmega leta, pa začne 

otrok že postavljati vprašanja, povezana z vzroki in časom smrti (Hofer, 2012). 

 

Univerzalnost:  

Mlajši otroci si lahko predstavljajo, da so določeni ljudje pred smrtjo »zaščiteni« in ne 

morejo umreti. To po navadi mislijo za svoje prijatelje in za svojo družino. Otrok dojame 

univerzalnost ali neizogibnost okoli devetega leta starosti, ko že razume, da vsa živa 

bitja enkrat umrejo. Razmišlja tudi o svoji smrti, smrt druge osebe pa si predstavlja na 

svoj način. Pri tej starosti ima otrok že razvit koncept vzročnosti in logičnega mišljenja 

ter pridobi zavest o sebi (Hofer, 2012). 

6.  POGOVOR O SMRTI S PREDŠOLSKIM OTROKOM  

 

V življenju se vsi slej kot prej srečamo s smrtjo. Smrt je nekaj, kar je neizogibno, in 

nekaj, kar je otroku neznano. Otrokov odziv na smrt in njegovo žalovanje sta močno 

povezana tudi z našim načinom »predstavitve« smrti. Otrok bo ob takem dogodku 

postavil kup vprašanj in pri tem je pomembno, da odrasli odgovarjajo ter se z otrokom 

pogovarjajo o tem na primeren način (Dodič, 2016).  
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V javnem vrtcu v Sloveniji v pogovor o smrti ne vključujemo raznih verskih prepričanj. 

Govorimo samo o stvareh, ki so znanstveno dokazljive, in te predstavimo na ustrezen 

strokoven način (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011). Z otroki se pogovarjamo 

tudi o stvareh, povezanih s smrtjo, kot so pogrebi in to, kaj se zgodi z osebo, ko umre. 

Povemo, da se telo pokoplje, da se s to osebo ni mogoče več pogovarjati ali jo objeti, 

lahko pa se o njej pogovarjamo, mislimo nanjo in obiščemo grob. Ob takih pogovorih 

se zgodi, da otrok verjetno postavi vprašanje, kdaj bo umrl on ali kdaj bo umrl nekdo 

od njegovih najbližjih. Ob takih vprašanjih je najbolje odgovoriti čim bolj optimistično 

(Broucky idr., 2004). Pri pogovoru o smrti je za otroka najpomembnejša odkritost in 

prosta pot pogovoru (Schuster-Brink, Carola, 1994). 

 

S podporo čustev otroku omogočimo, da lažje sprejema in nadzira lastna čustva. Na 

ta način bo otrok tudi ob soočanju s smrtjo znal deliti svoja čustva in postavljati 

vprašanja v zvezi s smrtjo. Vloga staršev in vzgojiteljev v teh situacijah je, da poslušajo 

zahteve otroka ter spontano in avtentično odgovarjajo. Razpoložljivost odraslih in 

pozitivno razmišljanje otroku omogočita ustrezno integracijo izkušnje smrti. Ob 

doživljanju te izkušnje je otrok še posebno občutljiv na okolico. Odgovore odraslih bo 

otrok sprejel le takrat, ko bo čutil, da odrasla oseba resnično verjame temu, kar govori 

(Broucky idr., 2004).  

 

V primeru, da otroka »zavrnemo« in z njim o tej temi ne govorimo, bo dobil občutek, 

da je ta tema prepovedana ter da o njej ne sme spraševati. Svoje občutke in strahove 

otrok na ta način zatre in se zapre vase, kar se lahko spremeni v nočne more, telesne 

motnje, mokrenje postelje ipd. Izkušnje, ki jih otrok pridobi z žalovanjem, mu 

omogočajo, da se nauči zapustiti tako različne predmete kot tudi kraje. Otrok mora biti 

sposoben doživeti izgubo in žalovanje, saj vse to pripomore tudi k uspešnemu in 

uravnoteženemu psihičnemu razvoju (Dodič,2016).  

 

Otrok nam s spontanim postavljanjem vprašanj  sam pokaže, kdaj si želi govoriti o 

smrti in žalovanju. Odgovori odraslih pa naj bodo čim bolj preprosti in povezani z 

otrokovimi izkušnjami. Pri pogovoru se lahko opremo na stvari, ki jih je otrok sam 

doživel in videl (mrtva žival, poslušanje/prebiranje osmrtnic, ovenele rastline ipd.). S 

pogovorom je seveda priporočljivo začeti, preden otrok žalovanje doživi v družini, saj 

potem pogovor ni tako močno čustveno obarvan ter mu odrasli lahko omogočijo jasen 

in konstruktiven pogovor. Pri pogovoru pa seveda dopustimo otroku, da izrazi svoje 

občutke, ideje, zamisli, ki jih ima o smrti. Pri otrocih to ne pomeni vedno s pogovorom. 

Ravno nasprotno, otroci se največkrat izražajo prek dejavnosti. Omogočimo jim torej, 

da lahko vse, kar čutijo, izrazijo na način, ki jim najbolj ustreza (risanje, igranje vlog, 

branje pravljice ipd.) (Akin in sood., 2000, str. 7). Za primeren in uspešen pogovor z 

otrokom o smrti je najprej najpomembnejše zaupanje med otrokom in odraslo osebo, 

saj se bo otrok le v tem primeru upal sprostiti in postaviti vsa vprašanja. Avtentičen 

pogovor lahko z otrokom dosežemo le, ko tudi mi sami izrazimo svoja čustva in jih 

zaupamo otroku. V primeru, da se bo odrasli otroku zlagal, bo otrok to hitro opazil in 

tako bo prišlo do nezaupanja (Hofer, 2012). 
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Pri pogovoru o smrti si lahko pomagamo tudi s pravljicami, ki so otrokom blizu. Skozi 

pravljico sta najpogosteje predstavljeni izguba in stiska, a se ob koncu načeloma 

vedno konča pozitivno in s tem se otroku pokaže, da je življenje po izgubi nekoga še 

vedno lahko pozitivno, lepo, predvsem pa, da življenje še vedno teče naprej (Zalokar 

Divjak, 2002).  

 

Avtorji (Hofer, Broucky, Križan-Lipnik, Perpar, idr.) navajajo, kaj reči otrokom in kako 

se z njimi pogovarjati, prav tako pa navajajo tudi, česa ob pogovoru o smrti otrokom 

ne govorimo. Odrasli naj od otroka ne pričakuje, da bo takoj razumel smrt, naj mu ne 

narekuje, kako se mora počutiti oziroma kaj mora občutiti, prav tako naj ne kritizira 

otrokovih dejanj. Treba je paziti tudi pri besedah; odrasli ne sme otroku reči, da je ta, 

ki je umrl, zaspal, saj se bo otrok začel bati spanja, ker bo mislil, da bo umrl tudi on, 

če zaspi. Prav tako ni primerno, da se otroku reče »izgubili smo …« ali pa »babica je 

umrla, ker je bila bolna«, saj mora otrok vedeti, da tudi bolni lahko ozdravijo (Broucky 

idr., 2004). 

 

Najpogostejša vprašanja, ki jih postavijo otroci, so. 

- Ali je babica zaspala?  

- Zakaj je nekdo umrl?  

- Kaj se je zgodilo z osebo, ki je umrla?  

- Kdaj bom umrl jaz? Kdaj boš umrl/-a ti?  

 

Odgovori na ta vprašanja morajo biti popolnoma iskreni; torej ne, babica ni zaspala, 

saj ko spimo, še vedno dihamo, nam dela srce ipd., babica pa je nehala dihati, srce ji 

več ne bije … Pri vprašanju, zakaj je nekdo umrl, je treba otroku večkrat poudariti, da 

za smrt ni kriv on, da je oseba umrla zaradi starosti/bolezni/nesreče. Otrok mora res 

razumeti in sprejeti, da oseba ni umrla zaradi njega (Dodič, 2016). Z otrokom smo 

odkriti tudi, ko vpraša, kaj se je z osebo zgodilo. Zato otroku razložimo, da smo osebo 

pokopali. Nekateri so položeni v krsto in ker telo več ne deluje, počasi začne razpadati 

in se spreminja v prah. Drugi pa se odločijo, da želijo biti po smrti sežgani, zato dajo 

njihov pepel v žaro, ki jo pokopljejo na pokopališču. Na grob pa se postavi kamen, kjer 

je zapisano ime pokojnega ter datum rojstva in smrti. Na vprašanja otroka, kdaj bo 

umrl on oz. kdaj njegovi bližnji, pa odgovarjamo čim bolj optimistično (Hofer, 2012). 

 

Ni primerno, da otroku rečemo, da ne sme jokati ali da bo čez nekaj dni že vse v 

redu. Kljub temu da nam je težko gledati otroka, ki je žalosten, mu moramo pustiti, 

da gre sam skozi proces žalovanja, in pustimo mu potreben čas, da osebo preboli. 

Otroku tudi ne bomo pomagali, če bomo izgubljeno osebo skušali s čim nadomestiti, 

saj lahko to povzroči le še večjo bolečino (Miler, 2000, Dodič 2001).  
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7. VLOGA VZGOJITELJICE PRI POGOVORU O SMRTI 

Skoraj vsem odraslim pogovor o smrti predstavlja problem in neradi govorijo o tem. 

Pri pogovoru z otroki pa so odrasli še posebno »prestrašeni«, saj ne vedo, kako se 

pogovarjati z njimi, ne da bi jih prizadeli. Neprijetnost vzbuja tudi to, da ne vedo, 

kakšne reakcije lahko pričakujejo od otrok in kako se nanje odzvati. Kljub vsemu temu 

je treba z otroki govoriti o smrti, minljivosti in umiranju ter odgovoriti na njihova 

vprašanja (Broucky, Križan - Lipnik, Prepar, Štadler, Valenčak, 2004). 

 

Pri tej temi pomoč potrebujejo tudi vzgojiteljice, saj ta tema ni lahka in se lahko hitro 

znajdejo v situaciji, ko ne vedo, kako odreagirati. Vzgojiteljica se znajde v stiski pri 

pogovoru s starši, kot tudi pri pogovoru z otroki. Otroci lahko vzgojiteljico s svojimi 

vprašanji spravijo v neprijeten položaj. Strokovna podlaga veliko pomaga pri pogovoru 

o smrti, zato so strokovna izobraževanja na to temo pomembna (Klevšar, 1998). 

Vzgojiteljicam so v pomoč lahko tudi razne pravljice, skozi katere lažje pojasnijo smrt, 

otrok pa dobi določene odgovore na vprašanja, ki se mu porajajo (Borucky, Križan-

Lipnik, Perpar, Štadler in Valenčak, 2004). 

Otrok ob smrti ljubljene osebe pogosto občuti strahove, jezo, osamljenost ipd. Vse to 

so občutki, ki jih otrok ni sposoben izraziti, lahko pa jih predela s pomočjo pravljic. V 

pravljicah se pogosto pojavi »živela sta srečno do konca svojih dni«, »še vedno živita« 

ipd. in to pri otroku zmanjšuje strah pred smrtjo (Zalokar Divjak, 2002). 

 

Primerne slikanice/pravljice, ki jih lahko vzgojitelj prebere otrokom: 

 

- Hans Christian Andersen – Božično drevo; 

- Hans Christian Andersen – Deklica z vžigalicami; 

- Aubrey Annette – Prostor v mojem srčku; 

- Beuscher Armin – Čez veliko reko; 

- Bode Ann, Rien Broere – Dedka ni več; 

- Dodič Damjan – Bom babico še kdaj videl, zdaj, ko je umrla?; 

- Gray Nigel – Deček na belem oblaku; 

- Hubner Franz, Kirsten Hocker – Stara mama; 

- Nigel Gray, Vanessa Cabban – Medvedkov dedek; 

- Friedrich Recknagel, Maja Dusikova – Sarina Vrba; 

- Suzan Varley – Jazbečeva darila v slovo; 

- Missca Damjan, Jozef Wilkon – Deček s severa; 

- Monika Weitez, Eric Batut – Zakaj je bil rožnati slonček žalosten in kako je spet 

postal srečen. 

 

V resnici pogovor z otroki o smrti ni nič, česar bi se morale vzgojiteljice zares bati. V 

sproščenem in zaupnem odnosu ta pogovor steče veliko lažje kot sicer. Vloga 

vzgojiteljice je le to, da otroku dopušča izražati svoja čustva in jih tudi sprejema ter to, 

da iskreno odgovori na vprašanje, ko ga otrok postavi. Ni potrebe po tem, da 
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vzgojiteljica to temo v oddelku načrtuje in se nanjo konkretno pripravlja, saj je lažje o 

tem govoriti, ko se pogovor razvije spontano iz otrokovih vprašanj (Hofer, 2012). 

 

To temo lahko vzgojitelj začne tudi na sprehodu, kjer srečamo kakšno mrtvo žival 

(ptiček, žuželka ipd.). Prav tako se lahko vzgojiteljica z otroki pogovarja o smrti, če 

imajo v oddelku hišnega ljubljenčka in ta pogine. Z otroki lahko pripravi obred ter se 

tako poslovijo od ljubljenčka, obenem pa jim razloži smrt. Tudi v primeru, ko en otrok 

v skupini izgubi bližnjega, se lahko o smrti pogovorimo s celo skupino. Načinov, kako 

pripeljati to temo v skupino, je več. Najbolje je, da vzgojiteljica »izkoristi« konkretne 

situacije, ki jih otroci doživijo (Miller, 2000). 

 

Pomembno je, da vzgojitelj otroku zagotovi varnost, saj se bo le tako otrok sprostil. To 

lahko naredimo na več različnih načinov: poskrbimo zanj, mu namenimo dodatno 

pozornost, ob izražanju otrokovih čustev odgovarjamo na vprašanja, beremo slikanice 

in pravljice na to temo, otroku razložimo, da njegova dejanja nikakor niso vplivala na 

smrt bližnjega, otroku pustimo, da je žalosten in to izraža na svoj način, spominjamo 

ga na lepe trenutke s to osebo, prav tako pa lahko otroku podarimo kakšen predmet, 

ki je pripadal pokojni osebi (Hofer, 2004). 
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EMPIRIČNI DEL  

8. METODOLOGIJA 

 8.1.  Opredelitev problema in namen  

Tema smrt pri predšolskih otrocih spada med najpogostejše tabu temo, kljub temu da 

otroci o tem pogosto sprašujejo. V primeru, da starši doma o tej temi z otrokom ne 

govorijo, lahko to še vedno smatramo za dopustno. Nesprejemljivo pa je, da o tej temi 

ne govorimo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ravno te institucije bi morale 

dopolnjevati družinsko vzgojo in tako otroku sooblikovati optimalen razvoj (Hmelak, 

Lepičnik Vodopivec, Vorvoš, 2013). 

Ker me zanima, ali vzgojiteljice temo smrt vključujejo v svoje oddelke in na kakšen 

način to počnejo, bo moj namen empiričnega dela preučiti vključenost teme smrt v 

oddelke, pristope do te teme ter strokovno informiranost vzgojiteljic o tej temi.  

8.2. Cilji in raziskovalna vprašanja  

Cilji so ugotoviti:  

1. Kako otrokom predstaviti smrt in kako lahko nepravilna obravnava smrti 

bližnjega vpliva na otrokov razvoj. 

2. Zakaj se vzgojiteljice te teme tako »bojijo« in zakaj o njej ne govorijo, tudi ko 

nihče izmed otrok ne izgubi bližnjega. 

3. Kako lahko vzgojiteljice temo smrt predstavijo v skupini na primeren način. 

Raziskovalna vprašanja: 

V skladu s cilji sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja 

R1 V kolikšni meri so vzgojiteljice seznanjene z literaturo, ki jim je v pomoč pri 

obravnavi teme smrt v vrtcu? 

R2 Katere strategije uporabljajo vzgojiteljice pri obravnavi teme smrt? 

R3 Kako se vzgojiteljice odzovejo na otrokova vprašanja o smrti? 

R4 Zakaj se o tej temi v vrtcu, po mnenju vzgojiteljic, še vedno tako malo govori? 

R5 Koliko pravljic, ki otrokom pomagajo pri razumevanju smrti, je vključenih v bralni 

kotiček?  

8.3. Raziskovalna metoda  

Izvedla sem polstrukturirane intervjuje. Intervju je sestavljen iz desetih odprtih vprašanj 

in podvprašanj. Uporabila sem deskriptivno in kavzalno – neeksperimentalno metodo.  
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8.4.  Raziskovalni vzorec  

Vzorec zajema 6 vzgojiteljic iz treh različnih vrtcev: vrtec Jarše, vrtec Pedenjped in 

vrtec Vrhnika. Vse so diplomirane vzgojiteljice v starostnem razponu med 30 in 55 let 

z delovnimi izkušnjami med 5 in 34 let. 

8.5. Postopek zbiranja podatkov 

Uporabila sem deskriptivno in kavzalno – neeksperimentalno metodo ter izvedla šest 

polstrukturiranih intervjujev. Podatke sem zbirala v zadnjih meseci leta 2021. Nekatere 

intervjuje sem izvedla v živo, nekatere pa prek računalnika zaradi situacije 

s covidom-19. Z vsemi vzgojiteljicami sem se predhodno dogovorila za srečanja. 

Intervjuvanje je potekalo individualno in vsako intervjuvanje sem tudi posnela s 

telefonom. Za dovoljenje za snemanje sem vzgojiteljice vprašala že pred srečanjem 

in vse so se strinjale. 

8.6. Način obdelave podatkov  

Podatke sem obdelala s kvalitativno vsebinsko analizo (odgovori pri intervjuju). Delo 

sem si razdelila na pet stopenj: urejanje gradiva, določanje enot, kodiranje, določanje 

pojmov, določanje kategorij in formuliranje teorije. 

9. REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

9.1 Seznanjenost z literaturo  na temo smrti 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju (R1) me je zanimalo, koliko vzgojiteljice poznajo 

literaturo, ki jim je v pomoč pri obravnavi teme smrt v oddelku. Prav tako me je 

zanimalo, na koga se vzgojiteljice obrnejo za dodatno pomoč pri soočanju s to temo.  

Najprej sem vzgojiteljice vprašala:   

1. V kolikšni meri poznate strokovno literaturo, ki je vzgojiteljem v pomoč pri 

obravnavi teme smrt v vrtcu, in katero literaturo uporabljate?  

2. Na koga se obrnete po dodatno strokovno pomoč pri obravnavi teme smrt? 

V spodnji tabeli predstavljam klasifikacijo in kategorizacijo odgovorov vzgojiteljic na 

prvo vprašanje: V kolikšni meri poznate strokovno literaturo, ki je vzgojiteljem v pomoč 

pri obravnavi teme smrt v vrtcu, in katero literaturo uporabljate?  
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Tabela 1: Seznanjenost z literaturo 

I. Izjava  II. Pojmi  III. Kategorije 

Je ne poznam.  Ne pozna. Vzgojiteljica literature ne pozna. 

Nič, nisem se nikoli poglabljala 
v to. 

Nič. Vzgojiteljica literature ne pozna. 

Vem, da obstaja literatura, tako 
strokovna kot otroška, na to 
temo, vendar jo jaz osebno 
poznam zelo slabo oz. je ne 
poznam. 

Ne pozna. Vzgojiteljica literature ne pozna. 

Bolj slabo, če nimaš take 
situacije v skupini. Čisto iskreno 
tudi sama ne znam našteti 
nobenega naslova. 

Ne pozna naslova. Vzgojiteljica literature ne pozna. 

Mislim, da jo kar dobro poznam, 
a ne po naslovih.  

Pozna literaturo, a ne po 
naslovih. 

Vzgojiteljica literaturo pozna.  

Menim, da jo kar dobro poznam. Pozna literaturo. Vzgojiteljica literaturo pozna. 

Odgovore vzgojiteljic sem razdelila v dve kategoriji: 

Vzgojiteljice literature, ki je v pomoč pri obravnavi teme, večinoma ne poznajo in je 

ne uporabljajo, ker še niso bile v situaciji, v kateri bi literaturo potrebovale (»nisem se 

nikoli poglabljala v to, saj nikoli še ni bilo take priložnosti.«). Nekaj vzgojiteljic sicer ve, 

da literatura obstaja, a je vseeno ne pozna, saj trenutno niso v situaciji, ko bi jo 

potrebovale (»Mislim, da vzgojitelji delujemo bolj po principu reševanja, ko se zgodi.«). 

Nezainteresiranost vzgojiteljic za poznavanje literature me je presenetilo, saj se lahko 

hitro zgodi, da se vzgojitelj zaradi otrokovih vprašanj znajde v neprijetni situaciji. V teh 

primerih pa je vzgojitelju v pomoč strokovna literatura (Klevšar, 1998). 

Dve vzgojiteljici literaturo poznata; ne po točnih naslovih, vendar jo uporabljata.  

Zdi se mi pomembno, da vzgojiteljice literaturo poznajo, saj ko pride do situacij, ko jo 

potrebujejo, točno vedo, kam se obrniti, kaj poiskati, in znajo otroku pomagati na 

pravilen način ter mu nuditi odgovore.  

Klasifikacija in kategorizacija odgovorov vzgojiteljic drugega vprašanja: Na koga se 

obrnete po dodatno strokovno pomoč pri obravnavi teme smrt? (R1) 
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Tabela 2: Pomoč pri soočanju s temo smrt 

I. Izjava II. Pojmi  III. Klasifikacija  

Na nikogar, prepuščen si sam 
sebi.  

Prepuščen sebi Sam 

Na pedagoško vodjo, na 
svetovalno delavko in na 
ravnateljico. 

Ostale strokovne delavke Strokovne delavke 

Na sodelavko in svetovalno 
delavko.  

Sodelavka in svetovalna 
delavka  

Strokovne delavke 

Na svetovalno delavko, 
strokovne delavke, ki so se s to 
tematiko že srečale oz. jo 
obravnavale. 

Svetovalna delavka Strokovne delavke 

Takrat sem se zatekla k dodatni 
strokovni pomoči.  

Strokovna pomoč Strokovne delavke 

Na društvo hospic, literaturo, na 
strokovne delavke z izkušnjami 
ipd.  

Literatura in strokovna pomoč Strokovne delavke 

Vzgojiteljice se pri obravnavi teme smrt obrnejo na:  

- pomoč strokovnih delavk, ki je v teh situacijah zelo dobrodošla, sploh ko se 

vzgojiteljica prvič sreča s tem (»Najprej na kakšno strokovno delavko, ki veš, 

da je imela že tak primer v skupini. Sicer pa na našo svetovalno delavko.«). 

Vzgojiteljice zagotovo potrebujejo pomoč, saj tema ni preprosta in hitro se lahko 

znajdemo v situaciji, v kateri ne vemo, kako odreagirati. Ravno zato je pri tem 

dobrodošla strokovna podlaga oziroma strokovna pomoč (Klevšar, 1998). 

- Prepuščene so same sebi ter pri soočanju s situacijami same iščejo rešitve in 

odgovore (»Prepuščena sem bila sama sebi in nisem imela nobene dodatne 

strokovne pomoči«). Vzgojiteljici je v tem primeru zagotovo težje in se lahko 

tudi zgodi, da je zaradi tega manj strokovna.  

R1: Ugotovila sem, da vzgojiteljice zelo slabo poznajo literaturo, med intervjuvanjem 

se mi je zdelo, kot da se jim tudi ne zdi pomembno, da jo poznajo. Le ena od vzgojiteljic 

pozna nekaj literature na temo smrt. V večini pa se vzgojiteljice ob srečanju s smrtjo 

otroku bližnjega v oddelku obrnejo po pomoč k sodelavkam z izkušnjami ali pa 

k svetovalni delavki vrtca.  

9.2 Strategije vpeljave teme smrti v skupino  

Pri drugem raziskovalnem vprašanju (R2) me je zanimalo, na kakšen način 

vzgojiteljica temo smrt vpelje v oddelek in na kakšne načine jim potem smrt 

predstavi/razloži.  
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Zato sem vsako vzgojiteljico vprašala:  

1. Na kakšen način v oddelek vpeljete temo smrt? 

2.  Katere načine uporabljate pri razlagi dejstev o smrti ?  

Klasifikacija in kategorizacija prvega vprašanja: »Na kakšen način v oddelek vpeljete 

temo smrt?« 

Tabela 3: Način vpeljave teme smrt v oddelek 

I. Izjava II. Pojmi  III. Klasifikacija 

Prek igre. Ko se otroci igrajo 
streljanje, jih vprašam, kaj se 
zgodi, ko nekoga ustrelijo.  

Prek otrokove igre vzgojiteljica 
oblikuje pogovor. 

Pogovor 

Je ne vpeljujem, pogovor z 
otrokom izvedem individualno.  

Vzgojiteljica se z otrokom 
pogovori individualno. 

Pogovor  

Teme smrti namensko nisem 
nikoli načrtovala. Bi jo pa ob 
smrti otroku bližnje osebe in bi 
se pogovarjala o njegovih 
stiskah, zagotovo. 

Vzgojiteljica bi se z otrokom 
pogovorila.  

Pogovor 

Prek izkušnje kakšnega otroka 
(izguba hišnega ljubljenčka), 
prek situacije v slikanici, prek 
pogovora, ko se sprehodimo 
mimo pokopališča.  

Vzgojiteljica temo vpelje prek 
izkušenj otrok. 

Dejanske izkušnje  

Temo smrt pri starejših vedno 
vključim v oddelek prek 
pogovora. Najprej govorimo o 
rojstvu, potem o smrti,  prav 
tako se pogovarjamo ob 
sprehodu mimo pokopališč ipd. 

Vzgojiteljica temo smrt poveže z 
rojstvom ali s sprehodom mimo 
pokopališča ipd. 

Dejanske izkušnje  

Kadar se zgodi situacija, ki 
ponudi priložnost, da vpeljem 
temo – otrokove dejanske 
izkušnje.  

Vzgojiteljica temo vpelje s 
pomočjo izkušenj otrok. 

Dejanske izkušnje  

 

Odgovore vzgojiteljic sem razdelila v dve kategoriji.  

Vzgojiteljice temo smrt v oddelek vključujejo:  

- Prek pogovora vzgojiteljice temo vključujejo v oddelek (»Pogovor z otroki o 

smrti sem začela, ko so se igrali streljanje.«), nekatere s pomočjo slikanic 

(»prek pravljice/slikanice, ki govori o dedku, ki je umrl in potem potuje z 

gusarsko ladjo«), ena izmed vzgojiteljic se z otrokom pogovori individualno (»Z 

otrokom, ki izgubi bližnjega, se pogovorim bolj individualno, da vidim, kako so 

otroku smrt razložili doma in kaj že ve.«). Pri pogovoru se lahko opremo na 
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stvari, ki jih je otrok sam doživel in videl (mrtva žival, poslušanje/prebiranje 

osmrtnic, ovenele rastline ipd.). S pogovorom je seveda priporočljivo začeti, 

preden otrok žalovanje doživi v družini, saj potem pogovor ni tako močno 

čustveno obarvan ter mu odrasli lahko omogočijo jasen in konstruktiven 

pogovor (Akin in sood., 2000, str. 7). 

- Prek dejanskih izkušenj otroka ob izgubi hišnega ljubljenčka (»pogovarjamo 

se, zakaj ljudje umirajo in zakaj poginejo ljubljenčki«) ali ob sprehodu mimo 

pokopališč (»Bila je situacija, ko smo skupino ravno odšli na sprehod mimo 

pokopališča, ko je potekal pogreb. Takrat sva s sodelavko izkoristili priložnost 

za pogovor o bontonu na pokopališču.«). Načinov, kako vpeljati to temo v 

skupino, je več. Najbolje je, da vzgojiteljica »izkoristi«  konkretne situacije, ki jih 

otroci doživijo (Miller, 2000).  

Kategorizacija in klasifikacija drugega vprašanja: Katere načine uporabljate pri 

razlagi dejstev o smrti?  
Tabela 4: Razlaga dejstev o smrti 

I. Izjave  II. Pojmi  III. Kategorizacija  

Pogovor in uporaba slikanic, ki 
prikazujejo to temo. 

Pogovor in slikanice Pogovor 

Pogovor. Ne poslužujem se 
uporabe slikanic, saj se mi zdi, 
da otroci drugače dojemajo 
pravljice. 

Pogovor Pogovor 

V pomoč so vsekakor slikanice, 
največ pa se da razložiti prek 
pogovora. 

Slikanice in pogovor Pogovor 

Pogovor o čustvih, o tistih, ki so 
že umrli, o tem, kako so se 
počutili takrat ipd.  

Pogovor o čustvih Pogovor 

Teme v oddelek ne vključujem. Nevključevanje teme  Brez pogovora 

O tem z otroki nisem še nikoli 
govorila. 

Brez pogovora o smrti Brez pogovora 

Odgovore vzgojiteljic sem razvrstila v dve kategorizaciji. 

Vzgojiteljice dejstva o smrti:  

- otrokom razlagajo prek pogovora. Nekaterim so slikanice v pomoč (»V 

pomoč so vsekakor slikanice, največ pa se da razložiti prek pogovora.«), druge 

slikanic pri tej temi ne vključujejo (»Ne poslužujem se uporabe slikanic, saj se 

mi zdi, da otroci drugače dojemajo pravljice kot realno življenje.«). Pogovor o 
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smrti z otroki je nujen, pomemben pa je tudi način, ki ga vzgojitelj uporabi, da 

otrokom smrt predstavi. Odrasli in otroci smrt dojemamo na čisto drugačen 

način (Broucky, Križan-Lipnik, Perpar, Štadler in Valenčak, 2004). 

- Otrokom dejstev ne razlagajo in v svoj oddelek te teme še niso vpeljale (»O 

tem z otroki še nikoli nisem govorila«). Največkrat se zgodi, da odrasli menimo, 

da je bolje, če se o smrti z otrokom ne pogovarjamo, saj mislimo, da bomo na 

ta način otroka obvarovali pred umiranjem in smrtjo, kar pa ni res in tudi ni prav. 

Pogovor o smrti je z otroki nujen (Broucky, Križan-Lipnik, Perpar, Štadler in 

Valenčak, 2004). R2: Vzgojiteljice temo smrt v oddelek večinoma vpeljujejo s 

pogovorom ali pa izkoristijo dejanske situacije, ki se otrokom zgodijo, in potem 

prav tako prek pogovora vključijo temo v oddelek. S pogovorom vzgojiteljice 

otrokom razložijo smrt, nekatere si pri tem pomagajo tudi s slikanicami. Dve 

vzgojiteljice pa sta dejali, da teme sploh ne vpeljujeta v oddelek.  

9.3. Odziv vzgojiteljic na vprašanja otrok o tabu temah 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju (R3) me je zanimalo, kako se vzgojiteljice 

odzovejo na vprašanja otrok o tabu temah ter na vprašanja o smrti.  

Zato sem vsaki vzgojiteljici postavila vprašanji:  

1. Kako otrokom odgovarjate na vprašanja o tabu temah?  Se vprašanju izmikate, 

odgovorite nekaj na hitro ali si vzamete čas? 

2. Kako se odzovete na otrokova vprašanja o smrti? 

Kategorizacija in klasifikacija  prvega vprašanja: Kako otrokom odgovarjate na 

vprašanja o tabu temah? Se vprašanju izmikate, odgovorite nekaj na hitro ali si 

vzamete čas?  
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Tabela 5: Odziv vzgojiteljic na tabu teme 

 

Odgovore vzgojiteljic sem razvrstila v dve kategorizaciji.  

Vzgojiteljice si pri odgovorih na vprašanja o tabu temah:  

- vzamejo čas in izhajajo iz lastnih izkušenj ter otrokom poskusijo temo 

približati na način, ki je razumljiv tudi njim (»stvari predstaviti na način, da jih 

razumejo«). Vsekakor so vzgojiteljici lastne izkušnje v pomoč pri razlagi, a je 

pomembno, da pri tem pazi, da otrokom ne vpeljuje ter vsiljuje lastnega mnenja 

I. Izjava II. Pojmi  III. Kategorizacija  

Ob takšnih vprašanjih si vedno 
vzamem čas za pogovor in 
odgovore, ki so korektni. 

Vzame si čas. Izhajanje iz teorije, prilagojene 
otroku 
 

Definitivno si vzamem čas, o 
tem mi sploh ni težko govoriti. 
Vedno poskusim na ta 
vprašanja odgovarjati prek 
lastnih izkušenj, prek kakšne 
zgodbe, trudim se, da jim temo 
predstavim predvsem na način, 
ki jim je blizu.  

Vzame si čas in odgovore 
povezuje z lastnimi izkušnjami 
ter to predstavi na otrokom 
razumljiv način.  

Izhajanje iz lastnih izkušenj 

Teh vprašanj od otrok nisem 
dobila prav veliko, če pa jih kdaj 
dobim, si vzamem čas in vedno 
poskusim izhajati iz lastnih 
izkušenj ter jim stvari predstaviti 
na način, da jih razumejo. 

Teh vprašanj v skupini ne dobi 
veliko, a ko jih, si za njih vzame 
čas, izhaja iz svojih izkušenj in 
jih otrokom razloži na njim 
razumljiv način.  

Izhajanje iz lastnih izkušenj 

Pri tabu temah nimam nobenih 
zadržkov. Otrokom glede na 
njihovo starost razložim 
določeno temo. Mislim, da je 
pomembno, da damo otrokom 
prave odgovore in jih ne 
zavajamo. 

Vzgojiteljica pri odgovarjanju 
nima zadržkov, razlago 
prilagodi starosti otroka.  

Izhajanje iz teorije, prilagojene 
starosti otroku 

Jaz osebno sem si vzela to kot 
izziv – kako korektno in 
primerno odgovoriti ... Sicer 
sem kdaj temo preložila za kak 
dan, da sem se malo pripravila, 
sicer pa sem se potrudila, da so 
otroci dobili odgovore.  

Odgovarjanje na ta vprašanja ji 
predstavlja izziv, zato si zanje 
vzame čas.  

Izhajanje iz teorije, prilagojene 
starosti otroku 

Otrokom se trudim nameniti 
dovolj časa. Takrat je treba 
izpustiti načrtovano dejavnost in 
izkoristiti priložnost za pogovor.  

Vzgojiteljica si vzame čas in po 
potrebi izpusti načrtovano 
dejavnost.  

Izhajanje iz teorije, prilagojene 
starosti otroku 
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in prepričanja. Vzgojiteljice lahko o teh temah govorijo zgolj objektivno ter 

otrokom predstavijo dejstva in strokovno znane stvari. Strokovni delavec se 

mora pri teh temah izogibati svojega osebnega mnenja, saj lahko s tem 

izpodbija  vzgojo doma (Hrovat, 2013).  

- vzamejo čas in izhajajo iz teorije, prilagojene starosti otroka (»Jaz osebno 

sem si vzela to kot izziv – kako korektno in primerno odgovoriti ... Sicer sem 

kdaj temo preložila za kak dan, da sem se malo pripravila, sicer pa sem se 

potrudila, da so otroci dobili odgovore.«). S pogovorom o tabu temah pri otrocih 

spodbujamo tudi socialno-čustveni ter moralni razvoj, zato ni dobro, da se 

otroke »ščiti« pred problematičnimi temami. O tabu temah se lahko otroci 

pogovarjajo z vzgojiteljico, vzgojiteljica pa na podlagi tega načrtuje svoje 

pedagoško delo (Batistič Zorec, 2006). 

Kategorizacija in klasifikacija drugega vprašanja: Kako se odzovete na otrokova 

vprašanja o smrti?  

Tabela 6: Odziv vzgojiteljic na vprašanja o smrti 

I. Izjava II. Pojmi  III. Kategorizacija 

S pogovorom, vedno.  

Pogovor Vzgojiteljica s pogovorom 
razjasni nerazumljivo.  

Ko otrok postavi vprašanja, si 
vzamem čas in nanje 
odgovorim, da z otrokom 
razjasnim vse nerazumljivo.  

Razjasni vse, kar je 
nerazumljivo.  

Vzgojiteljica s pogovorom 
razjasni nerazumljivo. 

Temu namenim dovolj časa, o 
tem se pogovarjamo in 
dopuščam diskurz med otroki. 

Vzgojiteljica si vzame čas in 
pusti otrokom, da ustvarijo 
diskurz.  

Vzgojiteljica s pogovorom 
razjasni nerazumljivo. 

Poskušam jim odgovoriti 
karseda razumljivo in realno. 

Vzgojiteljica odgovarja 
razumljivo in realno.  

Vzgojiteljica s pogovorom 
razjasni nerazumljivo. 

Najprej si vzamem čas za 
otrokovo vprašanje, nato ga 
vprašam bolj podrobno, kaj on 
misli, kaj o tem že ve. 

Vzgojiteljica pred pogovorom 
preveri otrokovo predznanje o 
temi.  

Vzgojiteljica preveri predznanje. 

Običajno sem skušala čim bolj 
spontano navezati pogovor, da 
sem dobila občutek, koliko otrok 
že ve, kaj točno ga zanima. 
Otroku dam priložnost, da sam 
najprej pove 
svoje misli, potem pa 
nadaljujemo od tam. 
 

Vzgojiteljica ugotovi, kaj otrok 
že ve sam, in ga vpraša po 
njegovih občutkih, nato 
nadaljuje pogovor.  

Vzgojiteljica preveri predznanje. 

 Odgovore  vzgojiteljic sem razdelila v dve kategorizaciji.  

Vzgojiteljice se na vprašanja o smrti odzovejo:  
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- s preverjanjem otrokovega predznanja in potem pogovor izhaja iz otroka 

(»Otroku dam priložnost, da sam najprej pove svoje misli, potem pa 

nadaljujemo od tam.«). Otrok si svoje predstave o smrti oblikuje iz različnih 

virov (televizija, prijatelji, mediji, vzgojiteljice ipd.) in ob tem se mu pojavijo 

vprašanja, ki jih ne razume. Za otrokovo razumevanje smrti pa je pomembno, 

da se na ta vprašanja odgovarja, saj se v nasprotnem primeru zgodi, da si otrok 

ustvari neko svojo predstavo, to potlači vase in kasneje smrt doživlja kot nekaj 

zelo negativnega (Hofer, 2012).  

- S pogovorom in razjasnjevanjem neznanega (»Skupaj z otrokom razjasniva 

nerazumljive stvari.«). Pri pogovoru o smrti sta za otroka najpomembnejša 

odkritost in prosta pot  pogovoru (Schuster-Brink, Carola, 1994). 

R3: Vzgojiteljice se na otrokova vprašanja o smrti ali tabu temah odzovejo. Vzamejo 

si čas in poskusijo temo čim bolj približati otrokom. Trudijo se, da otrokom podajo 

dejstva in resnične informacije, ki pa so vseeno predstavljene na tak način, da jih otrok 

razume.   

9.4. Občutki vzgojiteljic ob pogovoru o smrti v oddelku  

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju (R4) me je zanimalo, zakaj se o tej temi še vedno 

tako malo govori. Zanimalo me je, koliko vzgojiteljice sploh vedo o predstavah o smrti 

in s kakšnimi občutki se srečujejo ob omenjanju te teme v oddelku.  

Vzgojiteljice sem vprašala:  

1. Kakšne občutke pri vas vzbudijo otrokova vprašanja o smrti? 

2. Koliko veste o otrokovih predstavah o smrti? Ali veste, kdaj otrok smrt 

popolnoma razume? 

Klasifikacija in kategorizacija prvega vprašanja: Kakšne občutke pri vas vzbudijo 

otrokova vprašanja o smrti?  
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Tabela 7: Občutki vzgojiteljic ob pogovoru o smrti v oddelku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovore vzgojiteljic sem razdelila v dve kategoriji.   

Vzgojiteljicam vprašanja o smrti:  

- vzbujajo neprijetne občutke, kar je popolnoma normalno, saj je smrt nekaj 

neznanega in nepričakovanega in nikoli ne vemo, kdaj bo prišla. Kljub temu da 

je vzgojiteljem težko govoriti o tem, je res pomembno, da se tej temi ne 

izogibajo in na vprašanja otrok odgovarjajo. Ravno odrasla oseba lahko 

pomaga otroku, da se bo ob tej temi počutil varno (Borucky, Križan-Lipnik, 

Perpar, Štadler,Valenčak, 2004).    

- vzbujajo pozitivne občutke in so vesele, da otroci postavljajo vprašanja in da 

jih ta tema zanima (»Ta vprašanja v meni ne vzbujajo nikakršni neprijetnih 

občutkov, ampak veselje, da jih tema zanima.«). Na te pozitivne občutke 

zagotovo vpliva vzgojiteljičino osebno prepričanje o tej temi. Zdi se mi odlično, 

I. Izjave II. Pojmi III. Kategorizacija  

Lažje je govoriti o smrti, če 
tema ni vezana na 
konkretno osebo.  
Vsekakor se mi ob temi smrti 
ne porajajo ravno 
prijetni občutki. 

Vzgojiteljici je težje o tem 
govoriti, če jo otrok sprašuje 
po osebi, ki jo je spoznala 
tudi sama. Vsekakor tudi na 
splošno nima nekih prijetnih 
občutkov o tej temi.  

Vzbujanje neprijetnih 
občutkov 

Vsekakor bi se pojavil 
neprijeten občutek, saj tudi 
tema ni prijetna. 

Neprijetni občutki Vzbujanje neprijetnih 
občutkov 

Težka tema za pogovor in če 
sam nimaš stvari predelanih 
dovolj, je o tem težko govoriti, 
tako da mi je še vedno 
neprijetno.  

Vzgojiteljici je o smrti 
neprijetno govorit.  

Vzbujanje neprijetnih 
občutkov 

Še pred leti so ta vprašanja v 
meni sprva mogoče vzbudila 
neprijetne občutke, občutke 
tesnobe, vendar danes tega 
več ne občutim.  

Z leti dela in izkušnjami so 
neprijetni občutki izginili.  

Vzbujanje neprijetnih 
občutkov 

Zdi se mi, da zato, ker sem 
doživela svojo izkušnjo s 
smrtjo bližnje osebe, ta 
vprašanja dojemam zelo 
pozitivno, zato sem vesela, 
da otroke to zanima.  

Vzgojiteljica vprašanja 
dojema kot pozitivna, saj jo 
veseli, da otroke to zanima.  

Vzbujanje pozitivnih 
občutkov 

Največkrat me vprašanja še 
vedno presenetijo. Mogoče 
za kakšno minuto 
»zmrznem«, vendar potem z 
neko pozitivno energijo 
otroku odgovorim na vse, kar 
ga zanima. 

Vzgojiteljica za hip obstane, 
vendar se potem trudi na 
pozitiven način odgovarjati 
na vprašanja.  

Vzbujanje pozitivnih 
občutkov  
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da vzgojiteljice to temo otrokom približajo na karseda pozitiven način in da 

otroci smrti ne dojemajo kot nekaj zelo groznega. Razpoložljivost odraslih in 

pozitivno razmišljanje otroku omogočita ustrezno integracijo izkušnje smrti.  

Kategorizacija in klasifikacija prvega dela drugega vprašanja: Koliko veste o otrokovih 

predstavah o smrti?  

Tabela 8: Seznanjenost z otrokovimi predstavami o smrti 

I. Izjave II. Pojmi  III. Kategorizacija  

Ne vem veliko. O predstavah 
otrok vem le iz izkušenj, glede 
na to, kaj mi povedo in 
odgovarjajo. 

Ne ve, sklepa le po odgovorih 
otrok.  

Vzgojiteljica ne pozna otrokovih 
predstav.  

Iskreno o teoriji ne vem kaj 
dosti. Sama menim, da otroci 
kar nekaj časa smrti ne 
razumejo in ne vedo točno, za 
kaj gre. 

Ne ve, meni, da otroci kar dolgo 
smrti ne razumejo popolnoma.  

Vzgojiteljica ne pozna otrokovih 
predstav. 

Iskreno ne vem skoraj nič o tem, 
kakšne so otrokove predstave o 
smrti.  

Ne ve skoraj nič.  Vzgojiteljica ne pozna otrokovih 
predstav. 
 

Popolnoma iskreno, ne vem kaj 
dosti.  

Ne ve veliko.  Vzgojiteljica ne pozna otrokovih 
predstav. 

Zelo malo. Ve bolj malo.   Vzgojiteljica ne pozna otrokovih 
predstav. 

O predšolskih otrocih in 
razumevanju smrti ne vem kaj 
dosti. Vem, kaj približno 
razumejo otroci nekje med 6. in  
13. letom.  

O predšolskih otroci ne ve 
veliko. Ve za otroke, ki niso več 
predšolski.  

Vzgojiteljica ne pozna otrokovih 
predstav. 

 

Odgovore vzgojiteljic sem razdelila v eno kategorizacijo. 

Vzgojiteljice otrokovih predstav o smrti:  

- ne poznajo ali vedo o tem bolj malo ter sklepajo o tem, kaj otroci dojemajo, iz 

njihovih odgovorov (»Vem le iz izkušenj, kaj mi povedo in odgovarjajo.«). Zdi 

se jim, da otroci predstave o smrti nimajo usvojene kar nekaj časa (»Menim, da 

otroci kar nekaj časa smrti popolnoma ne razumejo in ne vedo, za kaj gre«). 

Menim, da bi vzgojiteljice, zato da lahko otrokom smrt predstavijo na primeren 

način, morale vedeti, kaj lahko otrok razume pri določeni starosti in česa ne. Na 

ta način bi tudi same lažje vpeljale temo smrt v oddelek. 

Pomembno je, da pri pogovoru o smrti in odgovarjanju na otrokova vprašanja 

upoštevamo njegovo starost oziroma njegov razvoj. Otrokov odziv je povezan tudi z 

njegovim razumevanjem (Hofer, 2012). 
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Kategorizacija in klasifikacija drugega dela drugega vprašanja: Ali veste, kdaj otrok 

smrt popolnoma razume? 

Tabela 9: Seznanjenost s tem pri kateri starosti otrok smrt razume 

I. Izjave  II. Pojmi  III. Kategorizacija  

Ne  vem.  Vzgojiteljica ne ve.  Vzgojiteljica ne ve.  

Kdaj otrok smrt popolnoma 
razume, pa ne vem.  

Vzgojiteljica ne ve, kdaj otrok 
smrt popolnoma razume.  

Vzgojiteljica ne ve.  

Otroci 9–13 let: smrt 
razumejo podobno kot 
odrasli.  

Med 9–13 letom otrok 
razume smrt podobno kot 
odrasli. 

Vzgojiteljica nekaj ve.  

Ne bi si upala trditi, kdaj otrok 
popolnoma razume smrt. Po 
mojih izkušnjah pri štirih letih 
težko dojamejo neskončnost, 
da nekoga ne bo več.  

Pri štirih še vedno ne 
razume, da nekoga ne bo.  

Vzgojiteljica nekaj ve.  

Zdi se mi, da otrok dejansko 
razume smrt šele v osnovni 
šoli.  

Smrt razume šele v osnovni 
šoli.  

Vzgojiteljica nekaj ve. 

Sama bi rekla, da otrok smrt 
razume nekje od 12. leta 
naprej.  

Otrok smrt razume od 12. 
leta naprej.  

Vzgojiteljica nekaj ve. 

Odgovore vzgojiteljic sem razdelila v dve kategorizaciji.  

Vzgojiteljica:  

- ne ve, kdaj otrok smrt popolnoma razume. V tem primeru se z otroki tudi težko 

pogovarja o tej temi, saj je treba pogovor o smrti vedno prilagoditi starosti 

otroka. Od starosti otroka je odvisno tudi, kako in koliko bo otrok smrt sploh 

razumel (Hmelak, Lapečnik Vodopivec, Vorvoš, 2013).  

- nekaj ve, ampak ne točno. Vzgojiteljice večinoma sklepajo po pogovorih z 

otroki. Pomembno je, da se vzgojiteljice ne glede ne starost otroka prepričajo, 

da se otrok ob koncu pogovora zaveda in razume, da za smrt ni kriv on sam ter 

da na take dogodke nihče nima vpliva (Hmelak, Lapečnik Vodopivec, Vorvoš, 

2013). 

R4:  Rekla bi, da se o smrti v oddelku vrtca še vedno premalo govori, predvsem zato, 

ker vzgojiteljicam ta tema v večji meri vzbuja neprijetne občutke in o tem težko 

govorijo. Hkrati pa so tudi zelo slabo seznanjene s tem, kako si otroci predstavljajo 

smrt in kdaj jo popolnoma razumejo, kar pripomore k temu, da se tej temi izognejo.  
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9.5. Pravljice na temo smrt v oddelku  

Pri petem raziskovalnem vprašanju (R5) me je zanimalo, v kolikšni meri vzgojiteljice 

poznajo pravljice, ki govorijo o smrti, ter ali imajo takšne pravljice tudi v bralnem 

kotičku.  

Vsako vzgojiteljico sem vprašala:  

1. Koliko pravljic, ki otrokom pomagajo razumeti smrt, poznate? 

2. Ali imate v bralnem kotičku pravljice, ki pomagajo otrokom razumeti smrt? Če 

da, koliko in katere? Če ne, zakaj ne? 

Kategorizacija in klasifikacija prvega vprašanja: Koliko pravljic, ki otrokom pomagajo 

razumeti smrt, poznate?  

  



34 
 

 

Tabela 10: Poznavanje pravljic na temo smrt 

I. Izjave  II. Pojmi  III. Kategorizacija  

Spomnim šest: Čez veliko reko, 
Dedka ni več, Sploščeni zajec, 
Gobček in Hopko, Si, čeprav te 
ni, Mislili bomo nate, babica. 

Vzgojiteljica pozna šest pravljic.  Poznavanje pravljic 

Poznam nekaj pravljic na to 
temo: Dedkov otok, 
Spregovorimo: Kadar kdo umre; 
Mislil bom nate, babica. 
 

Vzgojiteljica pozna štiri 
pravljice.  

Poznavanje pravljic 

Ta trenutek nobenega naslova 
ne poznam konkretno. Imam pa 
seznam, ki ga je pred leti 
izdala Knjižnica Ljubljana, na 
katerem je navedena 
priporočena literatura za 
»posebne« situacije 
 

Vzgojiteljica uporablja seznam 
od mestne knjižnice Ljubljana.  

Poznavanje pravljic 

Dve, ena je Moj dedek in ena 
piratska (se ne spomnim 
naslova).  

 

Vzgojiteljica pozna dve pravljici.  Poznavanje pravljic 

Poznam jih bolj malo, vendar 
nobene prav po naslovu.  

 

Vzgojiteljica pozna malo 
pravljic.  

Poznavanje pravljic 

Vem, da obstajajo, vendar 
koliko jih je in katere, pa žal ne 
vem, ker se nisem nikoli 
zanimala za to tematiko. 

Vzgojiteljica pravljic ne pozna.  Nepoznavanje pravljic  

 

 

Odgovore vzgojiteljic sem razdelila v dve kategorizaciji.  

Vzgojiteljice pravljice na temo smrt:  

- poznajo in so z njimi seznanjene, nekatere poznajo tudi naslove (»Čez veliko 

reko, Dedka ni več, Sploščeni zajec, Gobček in Hopko, Si, čeprav te ni, Mislili 

bomo nate, babica«). Otrokom so pravljice zelo blizu in prek njih razčistijo 

marsikatero dilemo in vprašanje, prav tako pa so pri pogovoru o smrti v pomoč 

tudi vzgojiteljici (Borucky, Križan-Lipnik, Perpar, Štadler in Valenčak, 2004). 
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Menim, da so vzgojiteljici pravljice na to temo lahko v pomoč in jih predstavi 

otrokom le, če sama pravljico dobro pozna. 

- Vzgojiteljice pravljic ne poznajo, a vedo, da obstajajo (»Vem, da obstajajo, 

vendar koliko jih je in katere, pa žal ne vem, ker se nisem nikoli zanimala za 

to tematiko.«).  

Kategorizacija in klasifikacija prvega dela drugega vprašanja: Ali imate v bralnem 

kotičku pravljice, ki pomagajo otrokom razumeti smrt? 

Tabela 11: Pravljice na temo smrt v oddelku 

I. Izjave  III. Pojmi  III. Kategorizacije  

Mislim, da nimamo nobene. Ni pravljic. Kotički brez pravljic, ki govorijo 
o smrti.   

V bralnem kotičku otroci nimajo 
nobene knjige na to temo. 

Otroci v bralnem kotičku nimajo 
pravljic na to temo.  

Kotički brez pravljic, ki govorijo 
o smrti.   

V igralnici nimamo takšnih 
pravljic. 

V igralnici ni teh pravljic. Kotički brez pravljic, ki govorijo 
o smrti.   

V naši enoti je sistem, da so v 
kotičkih slikanice, po katerih 
otroci lahko prosto 
posegajo in so nekako takih 
tematik, ki so aktualne, 
zanimive, »vsakdanje«. 

V kotičku so »vsakdanje« 
pravljice.  

Kotički brez pravljic, ki govorijo 
o smrti.   

V igralnici pravljic na to temo 
nimamo.  

V igralnici ni teh pravljic.  Kotički brez pravljic, ki govorijo 
o smrti.   

Nimamo jih.  Ni pravljic. Kotički brez pravljic, ki govorijo 
o smrti.   

Odgovore vzgojiteljic sem klasificirala v eno kategorizacijo.  

V igralnicah vrtcev:  

- v bralnih kotičkih pravljic, ki govorijo o smrti, ni. V kotičku imajo pravljice, 

ki so »vsakdanje« (»otroci lahko prosto posegajo in so nekako takih tematik, ki 

so aktualne, zanimive, ›vsakdanje‹.«) Sama menim, da je tudi smrt tematika, ki 

bi morala biti »vsakdanja«, in da bi pravljice na to temo morale biti v kotičku. 

Mogoče bi na ta način tudi večkrat prišlo do pogovora o smrti, saj bi otrok 

večkrat postavil vprašanja, s tem pa bi se razrešile marsikatere stiske otroka.  

Otrok ob smrti ljubljene osebe pogosto občuti strahove, jezo, osamljenost ipd. 

Vse to so občutki, ki jih otrok ni sposoben izraziti, lahko pa jih predela s pomočjo 

pravljic. V pravljicah se pogosto pojavi »živela sta srečno do konca svojih dni«, 
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»še vedno živita« ipd. in to pri otroku zmanjšuje strah pred smrtjo (Zalokar 

Divjak, 2002). 

Klasifikacija in kategorizacija drugega dela drugega vprašanja: Če ne, zakaj ne?  

 
Tabela 12: Prisotnost pravljic v bralnem kotičku 

I. Izjave  II. Pojmi  III. Kategorizacija  

V našem vrtcu imamo te 
pravljice pospravljene v zbornici 
in so skupne celotnemu vrtcu. 
Tam mislim, da imamo dve 
pravljici na temo smrti.  

 

Pravljice so pospravljene v 
zbornici.  

Pravljice pospravljene izven 
oddelka.  

Slikanice, ki pa jih uporabljamo 
občasno, so v pedagoški pisarni 
ali pa pri svetovalni delavki in so 
namenjene, da jih po uporabi 
vrnemo, da so na voljo še 
drugim. 

Slikanice so pospravljene v 
pedagoški pisarni ali pri 
svetovalni delavki.  

Pravljice pospravljene izven 
oddelka. 

Vem pa, da so knjige na to temo 
po enotah in si jih lahko 
izposodimo.  

Knjige si posojajo med enotami.  Pravljice pospravljene izven 
oddelka. 

V naši zbornici imamo kar nekaj 
pravljic na temo smrti. 

Knjige so v zbornici.  Pravljice pospravljene izven 
oddelka. 

 

Odgovore vzgojiteljic sem klasificirala v eno kategorijo.  

V bralnem kotičku pravljic o smrti nimajo, ker: 

 

- so pospravljene izven oddelka, tako da so na voljo vsem vzgojiteljicam v vseh 

enotah (»Knjige na to temo so po enotah in si jih lahko izposodimo.«). Večkrat 

se zgodi, da otrok svoje občutke in čustva predela ter izrazi prek dejavnosti, kot 

je na primer prebiranje pravljice, kar je otroku lahko v veliko pomoč pri soočanju 

s tako velikimi čustvi (Akin in sood. 2007). Zato je škoda, da te pravljice niso 

otrokom na voljo tako, da sami posežejo po njih.  

 

R(5):  Z intervjujem sem ugotovila, da vzgojiteljice v večini poznajo vsaj eno pravljico, 

s katero lahko otrokom pomagajo pri razumevanju smrti. Kljub temu pa teh pravljic 

nimajo nikjer v igralnici oziroma bralnih kotičkih, tako da bi bile otrokom na voljo. 

Večinoma imajo take pravljice v kabinetih oz. si jih posojajo med seboj po enotah.  



37 
 

10. SKLEPNE MISLI 

 

Prek teorije sem ugotovila, kako pomembno vlogo ima odrasla oseba pri tem, kako bo 

otrok dojel smrt. V primeru, da otroka »zavrnemo« in z njim o tej temi ne govorimo, bo 

dobil občutek, da je ta tema prepovedana in da o njej ne sme spraševati. Svoje 

občutke in strahove otrok na ta način zatre in se zapre vase, kar se lahko spremeni v 

nočne more, telesne motnje, mokrenje postelje ipd. Izkušnje, ki jih otrok pridobi z 

žalovanjem, mu omogočajo, da se nauči zapustiti tako različne predmete kot tudi kraje 

(Dodič, 2016). Spoznala sem, da je veliko literature, s katero si lahko vzgojitelj 

pomaga, hkrati pa je strokovna podlaga pri obravnavanju te teme nujna. Strokovna 

podlaga veliko pomaga pri pogovoru o smrti, zato so strokovna izobraževanja na to 

temo pomembna (Klevšar, 1998). Vzgojiteljicam so lahko v pomoč tudi razne pravljice, 

skozi katere lažje pojasnijo smrt, otrok pa dobi določene odgovore na vprašanja, ki se 

mu porajajo (Borucky, Križan-Lipnik, Perpar, Štadler in Valenčak, 2004). Smrt še 

vedno spada med najpogostejše tabu teme, zato se največkrat zgodi, da se starši te 

teme pri pogovoru izogibajo in se o smrti z otroki ne pogovarjajo. Vzgojiteljica v vrtcu 

si tega ne sme dovoliti. Kljub temu da ji o tem ni prijetno govoriti, je nujno, da na 

otrokova vprašanja odgovarja (Borucky, Križan-Lipnik, Perpar, Štadler,Valenčak, 

2004).  

Med pisanjem sem spoznala, kako pomembno je, da z otroki o smrti govorimo, mu 

nudimo oporo ter smo mu na voljo za vsa njegova vprašanja, saj to vpliva na njegovo 

dojemanje smrti za vse življenje. Kot strokovna delavka se zavedam, da mora otrok 

izraziti vsa svoja čustva ob tej temi, kot vzgojiteljica pa mu moram biti v oporo, saj mu 

to omogoča optimalen kognitivno-čustveni razvoj. 

Cilji moje diplomske naloge so bili ugotoviti, kako otrokom predstaviti smrt in kako 

nepravilna obravnava te teme lahko vpliva nanj, zakaj se vzgojiteljice te teme »bojijo« 

in o njej ne govorijo ter kako lahko vzgojiteljice temo smrt v oddelku predstavijo na 

primeren način.  

V empiričnem delu sem izvedla kvalitativno raziskavo s šestimi intervjuji. V raziskavi 

je sodelovalo šest vzgojiteljic iz treh različnih vrtcev. 

Rezultati so pokazali, da vzgojiteljice poznajo zelo malo literature, ki jim je lahko v 

pomoč pri pogovoru z otroki o smrti, ter da se posledično tej temi še vedno čim bolj 

izogibajo in z otroki o tem govorijo le, ko nekdo v skupini izgubi bližnjega. Večina 

vzgojiteljic tudi ne pozna otrokovih predstav o smrti, zato težko temo predstavijo na 

pravilen način. Vzgojiteljicam ta tema večinoma vzbuja neprijetne občutke, zato o smrti 

z otroki težje govorijo. Vzgojiteljice včasih posežejo po slikanicah, ki so definitivno 

primerne pri takem pogovoru, saj so v pomoč tako njim kot otrokom.  

Diplomsko delo mi je dalo ogromno novega znanja in novih spoznaj, ki jih bom 

uporabljala tako v zasebnem življenju kot na svoji karierni poti. Sedaj se zavedam, da 

je smrt nekaj tako vsakdanjega kot dan in noč ter da s tem, ko poskušamo otroke pred 

tem obvarovati, naredimo veliko več škode kot koristi. Smrt je nekaj popolnoma 

naravnega in je edina stvar, za katero vemo, da se bo zagotovo zgodila že od trenutka, 

ko se rodimo. Za otroke bo dovolj že samo to, da jih s to temo spoznamo in jim na 
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vprašanja odprto in resnično odgovarjamo, ob tem pa jim nudimo varnost, ki jo 

potrebujejo.   



39 
 

11. LITERATURA  

 

- Akin, T., Cowan, D., Palomares, S., Schilling, D. (2000). Pomoč otrokom pri s 

spoprijemanju z žalostjo, strahom in jezo. Ljubljana: Educy 

- Borucky, V., Križan-Lipnik A., Perpar I., Štadler A. in Valenčak K. (2004). Smrt 

in žalovanje. Ljubljana 

- Dickerson W., L., (2007) Postmodern View of the Hidden Curriculum. 

Pridobljeno 3. 2. 2022  s spletne strani: 

https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/etd/455/ 

- Dodič D., (2016) Smrt in žalovanje. Ljubljana : Corason 

- Hmelak M., Lapečnik Vodopivec J. in Vorvoš (2013) Spolnost in smrt kot tabu 

temi pri vzgoji predšolskih otrok. Educa, 22 (5/ 6), str. 6 - 12. Nova Gorica 

- J Marriage Fam. (2015) Estimating the Effects of Parental Divorce and Death 

With Fixed Effects Models. Pridobljeno s Estimating the Effects of Parental 

Divorce and Death With Fixed Effects Models (nih.gov), december 2020  

- K. Miller (2000). Otrok v stiski: Priročnik za vzgojitelje, učitelje, strokovnjake in 

starše, ki se srečujejo z otroki, ki doživljajo stiske, krize in stres. Ljubljana  

- Klevišar, M., (1998) Na poti vere, upanja, ljubezni. Celje 

- Kottler A. J. in Kottler E. (2001) Svetovalne spretnosti za vzgojitelje in učitelje. 

Ljubljana   

- Kroflič, B., (2002) Stališča vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok do 

Kurikuluma za vrtce ter njihova usposobljenost za uvajanje sprememb: 

raziskovalno poročilo – rezultati elevacijske študije. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta  

- Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport.  

- M. Hofer (2012). Razloži mi smrt. Ljubljana  

- Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Hočevar, A., in Lepičnik Vodopivec, 

J., (2011) Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. Zavod RS 

za šolstvo.  

- Schuster Brink, C. (1994). Otroška vprašanja ne poznajo tabujev. Ljubljana: 

Založba Kres 

- SSKJ/ Fran. (2020) Pridobljeno s strani Fran/SSKJ, december 2020.  

- Stalfelt, P., (2009) Knjiga o smrti. Radovljica: Didaktika  

- Zalokar Divjak, Z., (2002) Brez pravljice ni otroštva. Krško  

  

https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/etd/455/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956656/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956656/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956656/
https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&Query=%2A


40 
 

12. PRILOGE  

Intervju št. 1                                                       Delovne izkušnje v vrtcu: 7 let 

1. Na koga se obrnete po dodatno strokovno pomoč pri obravnavi teme smrt? 

V svoji delovni dobi sem se enkrat srečala s smrtjo v skupini, ko je otrok izgubil enega 

starša. Takrat sem se zatekla k dodatni strokovni pomoči in prebrala sem nekaj knjig 

na to temo. 

2. V kolikšni meri poznate strokovno literaturo, ki je vzgojiteljem v pomoč pri 

obravnavi teme smrt v vrtcu? Katero literaturo uporabljate? 

Takrat ko sem potrebovala knjige, sem imela kar nekaj težav, da sem našla nekaj knjig 

na to temo. Če zdaj pomislim, če bi me kdo vprašal za knjigo na to temo, ne bi znala 

priporočiti, katera bi bila ustrezna. 

3. Na kakšen način v oddelek vpeljete temo smrt? 

V starejših skupinah sem do sedaj vedno vpeljala temo smrt, saj se mi zdi pomembno, 

da se otroci srečajo s to temo. Velikokrat se z otroki pogovarjamo o rojstvu otrok in 

hkrati napeljem tudi na pogovor o smrti. Pogovarjamo se, zakaj ljudje umrejo in zakaj 

poginejo ljubljenčki. Z otroki smo se enkrat tudi odpravili na pokopališče in takrat smo 

se pogovarjali, zakaj imamo pokopališča. S skupinami se velikokrat pogovarjamo o 

čustvih in velikokrat otroci sami povejo, da si žalosten takrat, ko nekdo umre. Zdi se 

mi pomembno, da v vrtec vpeljemo temo smrt. 

4. Katere načine uporabljate pri razlagi dejstev o smrti ? 

Pogovor in uporaba slikanic, ki prikazujejo to temo. Najbolj ključen pa se mi zdi 

pogovor, saj prek pogovora ugotovimo, kako dejansko otroci dojemajo smrt. 

5. Kako otrokom odgovarjate na vprašanja o tabu temah?  Se vprašanju 

izmikate, odgovorite nekaj na hitro ali si vzamete čas? 

Pri tabu temah nimam nobenih zadržkov. Otrokom glede na njihovo starost razložim 

določeno temo. Mislim, da je pomembno, da damo otrokom prave odgovore in ne 

zavajamo otrok. Pomembno pa je tudi, da sami vzgojitelji razčistijo o tabu temah in se 

pozanimajo, kako podajati odgovore na takšna vprašanja. Pomembno je, da si 

vzgojitelj vzame čas za razmislek in ne poda otroku samo nekega hitrega odgovora. 

 

6. Kakšne občutke pri vas vzbudijo otrokova vprašanja o smrti? 

Največkrat me vprašanja še vedno presenetijo, mogoče za kakšno minuto 

»zmrznem«, vendar potem z neko pozitivno energijo otroku odgovorim na vse, kar ga 

zanima. 

 

 

7. Kako se odzovete na otrokova vprašanja o smrti? 

Najprej si vzamem čas za otrokovo vprašanje, nato ga vprašam bolj podrobno, kaj on 

misli, kaj o tem že ve. Nato pa skupaj z otrokom razjasniva nerazumljive stvari. 
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8. Koliko veste o otrokovih predstavah o smrti? Ali veste, kdaj otrok smrt 

popolnoma razume? 

Iskreno ne vem skoraj nič o tem, kakšne so otrokove predstave o smrti. Zdi pa se mi, 

da dejansko otrok popolnoma razume smrt šele v osnovni šoli. Menim pa, da prej 

razumejo smrt tisti otroci, ki so se s tem dejansko že srečali. 

 

9. Koliko pravljic, ki otroku pomagajo razumeti smrt, poznate? 

Poznam nekaj pravljic na to temo: Dedkov otok, Spregovorimo: Kadar kdo umre, Mislil 

bom nate, babica. 

 

10. Ali imate v bralnem kotičku pravljice, ki pomagajo otrokom razumeti smrt? 

Če da, koliko in katere? Če ne, zakaj ne? 

V naši igralnici nimamo pravljic, jih imamo pa kar nekaj na temo smrti v zbornici vrtca. 

Imamo jih približno šest, naslovi pravljic pa so: Deček na belem oblaku, Dedka ni več, 

Dedkov otok, Stara mama, Oglas za eno mamo. 

 

 

Intervju št. 2                                             Delovne izkušnje v vrtcu: 13 let 

1. Na koga se obrnete po dodatno strokovno pomoč pri obravnavi teme  

smrt ?  

 

Na društvo Hospic, literaturo, strokovne delavke z izkušnjami, pogledam 

posnetke, kot je na primer: Otrok ne potrebuje tabujev o smrti in staranju (mag. 

Nina Mav Hrovat). Prav tako si od nje preberem kakšen zapis, npr.: Pomoč 

otroku v stiski ob smrti.  

 

2. V kolikšni meri poznate strokovno literaturo, ki je vzgojiteljem v pomoč  

pri obravnavi teme smrt v vrtcu? Katero literaturo uporabljate?  

 

Menim, da jo kar dobro poznam, a ne po naslovih.  
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3. Na kakšen način v oddelek vpeljete temo smrt?  

 

Kadar se zgodi neka situacija, ki da priložnost, da vpeljem temo; npr. otroku 

umre kužek, babica, tako da predvsem izhajam iz otrokovih dejanskih izkušenj.  

 

4. Katere načine uporabljate pri razlagi dejstev o smrti ?  

 

Čim manj abstraktne (kot je npr., da nas sedaj gledajo iz nebes ali pa da jih 

bomo nekoč spet videli). Raje podam dejstva in predvsem poslušam 

otroka/otroke. Pogovor o čustvih, o tistih, ki so že umrli (bližnji sorodnik, hišni 

ljubljenčki), o tem, kako so se takrat počutili. Zakaj je čez čas bolje? Mi smo si 

izdelali srčke, ki jih bodo vedno spominjali na tiste, ki jih več ni. Različne zgodbe 

na to temo ... 

5. Kako otrokom odgovarjate na vprašanja o tabu temah?  Se vprašanju 

izmikate, odgovorite nekaj na hitro ali si vzamete čas? 

 

Otrokom se trudim nameniti dovolj časa, ko pride do tabu tem. Takrat je treba 

»pustiti« načrtovano dejavnost in izkoristiti priložnost za pogovor o tabu temi. 

 

6. Kakšne občutke pri vas vzbudijo otrokova vprašanja o smrti?  

 

Še vedno je to tabu tema. To je težka tema za pogovor in če sam nimaš stvari 

dovolj predelanih, je težko govoriti o tem, tako da mi je še vedno neprijetno. 

 

7. Kako se odzovete na otrokova vprašanja o smrti? 

 

Temu namenim dovolj časa, o tem se pogovarjamo, dopuščam diskurz med 

otroki. 

 

8. Koliko veste o otrokovih predstavah o smrti? Ali veste, kdaj otrok smrt 

popolnoma razume? 

 

O predstavah predšolskih otrok ne vem veliko, vem le o šolskih otrocih.  

 

Otroci 6–9 let: začnejo se zavedati dokončnosti smrti, personificirajo smrt, 

strahovi, konkretna vprašanja, občutki krivde, težave z verbalizacijo občutkov, 

nemoč ... 

 

Otroci 9-13 let: smrt razumejo podobno kot odrasli, občutki nemoči, potrebujejo 

zagotovila, skrivajo čustva, zapoznele reakcije, interes za rituale, motena 

prijateljstva, somatske težave, šolska fobija, zavedanje lastnih strahov. 
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9. Koliko pravljic, ki otroku pomagajo razumeti smrt, poznate?  

 

Poznam jih šest: Čez veliko reko, Dedka ni več, Sploščeni zajec, Gobček in 

Hopko, Si, čeprav te ni, Mislili bomo nate, babica. 

 

10. Ali imate v bralnem kotičku pravljice, ki pomagajo otrokom razumeti 

smrt? Če da, koliko in katere? Če ne, zakaj ne? 

 

Nimamo jih, saj imamo večinoma slikanice z aktualno tematiko. 

 

Intervju št. 3                                           Delovne izkušnje v vrtcu: 28 let  

 

1. Na koga se obrnete po dodatno strokovno pomoč pri obravnavi teme smrt?  

Svetovalno delavko, strokovne delavke, ki so se s to tematiko že srečale oz. jo 

obravnavale.  

2. V kolikšni meri poznate strokovno literaturo, ki je vzgojiteljem v pomoč 

pri obravnavi teme smrt v vrtcu? Katero literaturo uporabljate?  

Vem, da obstaja literatura, tako strokovna kot otroška, na to temo, vendar jo jaz 

osebno poznam zelo slabo oz. je ne poznam.  

3. Na kakšen način v oddelek vpeljete temo smrt?  

Teme smrti namensko nisem nikoli načrtovala. Bi jo pa ob smrti otroku bližnje osebe 

in pogovarjala bi se o njegovih stiskah, zagotovo.  

4. Katere načine uporabljate pri razlagi dejstev o smrti?  

Jih ne, ker tega otrokom še nisem razlagala.  

5. Kako otrokom odgovarjate na vprašanja o tabu temah?  Se vprašanju 

izmikate, odgovorite nekaj na hitro ali si vzamete čas? 

Tabu teme načeloma že same povzročajo nelagodje, vendar si ob takšni vprašanjih 

vedno vzamem čas za pogovor in otrokom dam odgovore, ki so konkretni.  

6. Kakšne občutke pri vas vzbudijo otrokova vprašanja o smrti?  

Vsekakor se ob teh vprašanjih pojavi neprijeten občutek, saj tudi tema ni prijetna.  

7. Kako se odzovete na otrokova vprašanja o smrti? 

Poskušam jim odgovoriti karseda razumljivo in realno.  
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8. Koliko veste o otrokovih predstavah o smrti? Ali veste, kdaj otrok smrt 

popolnoma razume? 

Zelo malo. Ne vem, kdaj otrok smrt popolnoma razume.  

9. Koliko pravljic, ki otroku pomagajo razumeti smrt, poznate?  

Poznam jih bolj malo, vendar nobene po naslovu.  

10. Ali imate v bralnem kotičku pravljice, ki pomagajo otrokom razumeti smrt? 

Če da, koliko in katere? Če ne, zakaj ne? 

V igralnici nimamo takšnih pravljic. Če bi bile, bi se verjetno pojavil tudi interes za to 

temo. Vem pa, da so knjige na to temo po enotah in si jih lahko izposodimo. Koliko jih 

je in katere so, pa žal ne vem, ker se nikoli nisem zanimala za to tematiko.  

 

Intervju št. 4                                        Delovne izkušnje v vrtcu: 5 let  

 

1. Na koga se obrnete po dodatno strokovno pomoč pri obravnavi teme smrt?  

Na pedagoško vodjo in socialno pedagoginjo ter na ravnateljico vrtca.  

2. V kolikšni meri poznate strokovno literaturo, ki je vzgojiteljem v pomoč pri 

obravnavi teme smrt v vrtcu? Katero literaturo uporabljate?  

Nič, nisem se nikoli poglabljala v to, saj nikoli še ni bilo take priložnosti.  

3. Na kakšen način v oddelek vpeljete temo smrt?  

Prek pravljice/slikanice, ki govori o dedku, ki je umrl in potem potuje z gusarsko 

ladjo. Prav tako sem pogovor z otroki o smrti začela, ko so se igrali streljanje. 

Otroke sem vprašala, če vedo, kaj se zgodi, ko nekoga ustrelijo. Otroci so 

odgovorili, da jim neha biti srček in da umrejo ter da so potem njegovi sorodniki 

žalostni.  

4. Katere načine uporabljate pri razlagi dejstev o smrti ?  

O tem z otroki nisem še nikoli govorila. Če bi, bi poskusila prek slikanice, prek 

pogovora, vključila bi svoje izkušnje ipd.  

Poznam tudi eno pesmico o smrti »Svet je kakor ringa raja«, ki govori o tem, kako 

se prihaja in odhaja. Otrokom bi predstavila tudi to pesmico.  
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5. Kako otrokom odgovarjate na vprašanja o tabu temah?  Se vprašanju 

izmikate, odgovorite nekaj na hitro ali si vzamete čas? 

Definitivno si vzamem čas, o tem mi sploh ni težko govoriti. Vedno poskusim na ta 

vprašanja odgovarjati prek lastnih izkušenj, prek kakšne zgodbe, trudim se, da jim 

temo predstavim predvsem na način, ki je blizu otrokom.  

 

6. Kakšne občutke pri vas vzbudijo otrokova vprašanja o smrti?  

Zdi se mi, da zato, ker sem doživela svojo izkušnjo s smrtjo bližnje osebe, ta 

vprašanja dojemam zelo pozitivno, zato sem vesela, da otroke to zanima. To je 

stvar, s katero se sreča vsak, in menim, da morajo tudi otroci razumeti smrt. 

Mogoče otrokom predstaviš na malo »olepšan« način, ampak vseeno tako, da jo 

razumejo. Ta vprašanja v meni ne zbujajo nikakršnih neprijetnih občutkov, ampak 

veselje, da jih tema zanima, in veliko sočutja, saj jih razumem, kako je, ko se soočiš 

s smrtjo.  

7. Kako se odzovete na otrokova vprašanja o smrti? 

Najprej si vzamem čas, saj se mi zdi, da je to tema, ki lahko otroka bremeni, ker je ne 

razume. Zato si, ko otrok postavi vprašanja, vzamem čas in na vprašanja odgovorim, 

da z otrokom razjasnim vse nerazumljeno.  

8. Koliko veste o otrokovih predstavah o smrti? Ali veste, kdaj otrok smrt 

popolnoma razume? 

Ne vem veliko. O predstavah otrok vem le iz izkušenj, glede na to, kaj mi povedo 

in odgovarjajo. Kdaj pa otrok popolnoma razume smrt, pa res ne vem.  

9. Koliko pravljic, ki otroku pomagajo razumeti smrt, poznate?  

Dve, ena je Moj dedek in ena piratska (se ne spomnim naslova).  

10. Ali imate v bralnem kotičku pravljice, ki pomagajo otrokom razumeti smrt? 

Če da, koliko in katere? Če ne, zakaj ne? 

Mislim, da nimamo nobene. Iskreno nisem niti nikoli pomislila, da bi te pravljice 

imeli v bralnem kotičku, saj tudi ni bilo nobene take priložnosti.  

 

Intervju št. 5                                    Delovne izkušnje v vrtcu: 14 let  

1. Na koga se obrnete po dodatno strokovno pomoč pri obravnavi teme smrt?  

 

Najprej na kakšno sodelavko, za katero veš, da je že imela tak primer v skupini 

(predvsem za praktične nasvete). Sicer pa na našo svetovalno delavko, ki ima tudi 

literaturo na to temo. 

 

2. V kolikšni meri poznate strokovno literaturo, ki je vzgojiteljem v pomoč 

pri obravnavi teme smrt v vrtcu? Katero literaturo uporabljate?  
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Bolj slabo, če nimaš takšne situacije v skupini. Tudi sicer to ni pogosta tema v literaturi, 

ki jo uporabljamo vzgojitelji. Čisto iskreno – tudi sama ta trenutek ne znam »našteti« 

nobenega naslova, saj je od mojih dveh primerov obravnave smrti v skupini preteklo 

že kar nekaj časa. Mislim, da vzgojitelji delujemo bolj po principu reševanja situacije, 

ko se zgodi. 

3. Na kakšen način v oddelek vpeljete temo smrt?  

Po mojih izkušnjah predvsem, ko se otrok iz tvoje skupine znajde v takšni situaciji. 

Morda za kakšen krajši pogovor izkoristimo temo, če kdo od otrok omeni, da mu je 

poginil ljubljenček (žival) in potem malo razširiš temo. Ali če je v kakšni slikanici takšna 

tematika. V skupini, ki je pred šolo, smo smrt omenjali recimo v primeru, ko smo se 

pogovarjali o čustvih in so otroci sami povedali, da si žalosten, če kdo umre – vendar 

teme nismo posebej razširjali. Bila je tudi situacija, ko smo s skupino šli na sprehod in 

smo šli mimo pokopališča ravno, ko je bil pogreb. Takrat sva s sodelavko izkoristili 

priložnost za pogovor o bontonu na pokopališču – vendar je bila to ponovno situacijska 

tema, ki ni šla posebno v globino. 

Poglobljeno pa le na podlagi konkretne situacije smrti sorodnika otroka – ko otrok 

dogodek opiše v skupini in potem na to temo odpremo pogovor. Sicer pa mislim, da ni 

prav veliko vzgojiteljic, ki bi si to temo izbrale kot vodilno (»brez razloga«).  

Torej bolj na pobudo oziroma, ko je tema »izzvana«. 

4. Katere načine uporabljate pri razlagi dejstev o smrti ?  

V pomoč so vsekakor slikanice, največ pa se da razložiti prek pogovora – tako lahko 

vzgojiteljica preveri razumevanje/dojemanje dejstev. Tu je zelo pomembna starost 

otrok in njihova sposobnost razumevanja abstraktnih pojmov. Otroci si težko 

predstavljajo dokončnost. Je pa treba z njimi biti konkreten in jim ne »nakladati 

pravljic« v smislu »babi je šla med angelčke, zvezdice« – tako lahko otrok povsem 

napačno razume pojem smrti.  

5. Kako otrokom odgovarjate na vprašanja o tabu temah?  Se vprašanju 

izmikate, odgovorite nekaj na hitro ali si vzamete čas? 

Po mojih izkušnjah je lažje odgovoriti na vprašanja glede smrti, ko ni direktne 

povezave z njo – npr. v situaciji, ko smo šli mimo pokopališča in naleteli na pogreb –, 

ker je to bolj splošna tema. Včasih je potrebno tudi, da vzgojitelji najprej pri sebi 

razčistimo o tabu temah, se pozanimamo, kako podati odgovore na občutljiva 

vprašanja ... Zdi se mi prav, da otrokom damo prave odgovore, ne kar nekaj 

mimogrede ali zavajajoče informacije. Glede tega je (bilo?) mogoče premalo poudarka 

pri izobraževanju. Lažje je predstaviti otroku neko temo s področja naravoslovja na 

primer. Smrt ni edina tabu tema v vrtčevski populaciji. To je tudi spolnost, spolna 

nedotakljivost, istospolne družine, alkoholizem (pri starših) in še in še. V času študija 

nismo prejeli nekih poglobljenih znanj o tem, kako se soočiti s temi situacijami. V praksi 

se po mojem mnenju največ vzgojiteljic zateče po nasvet h kolegicam in k svetovalni 

delavki. Jaz osebno sem si vzela to kot izziv – kako korektno in primerno odgovoriti. 

Sicer sem kdaj temo preložila za kak dan, da sem se malo pripravila, sicer pa sem se 
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potrudila, da so otroci dobili odgovore. Pomembno se mi tule zdi tudi sodelovanje v 

paru (s pomočnico) – morda je njej lažje govoriti o določeni temi, ima že več izkušenj ... 

Vsekakor je tudi nam, odraslim, lažje, če vemo, da nas nekdo podpira (in dopolnjuje) 

pri razlaganju občutljivih tematik.  

6. Kakšne občutke pri vas vzbudijo otrokova vprašanja o smrti?  

Kot sem že namignila zgoraj, je nekako lažje govoriti o smrti, če se tema ne veže na 

konkretno osebo – npr. ko sem izvedela, da je deklici iz skupine umrl očka, ki je sicer 

pogosto prihajal ponjo, se udeleževal skupnih srečanj, bil vedno dobre volje, mi je bilo 

težje njej odgovarjati na vprašanja kot na vprašanja o umrlem, katerega pogreb smo 

srečali (nismo vedeli, čigav pogreb je). Vsekakor mi tema smrti ne poraja ravno 

prijetnih občutkov. Sem si pa z leti nabrala izkušnje, da ne »zmrznem« pred otrokom, 

če pride do te situacije (vprašanj). In priznam, takrat sem majčkeno obremenjena na 

nek način, saj se mi zdijo to resne stvari, ki zahtevajo korektne odgovore. Se mi zdi, 

da čutim neko odgovornost do otroka, ki je zastavil vprašanje. 

7. Kako se odzovete na otrokova vprašanja o smrti? 

Običajno sem skušala čim bolj spontano navezati pogovor, da sem dobila občutek, 

koliko otrok že ve, kaj točno ga zanima. Otroku dam priložnost, da sam najprej pove 

svoje misli, potem pa nadaljujemo od tam. Se pa najde med vzgojnim kadrom še kdo, 

ki meni, da takšna tema ni za otroke, in jo na hitro zaključi. 

8. Koliko veste o otrokovih predstavah o smrti? Ali veste, kdaj otrok smrt 

popolnoma razume? 

Popolnoma iskreno: ne vem kaj dosti. Ne bi si upala trditi, kdaj otrok popolnoma 

razume smrt, po mojih izkušnjah pa pri štirih letih težko dojamejo to neko dokončnost, 

da nekoga kar ne bo več. Morda tisti otroci, ki se s tem dejansko srečajo/doživijo, to 

prej dojamejo kot tisti, ki se o tem le pogovarjajo. Nekako otroci tudi lažje sprejmejo 

(dojamejo?) smrt starejše osebe, ker je nekako logično, da starejši pač umrejo. 

9. Koliko pravljic, ki otroku pomagajo razumeti smrt, poznate?  

Zgoraj sem že omenila, da je že kar nekaj časa preteklo od takrat, ko sem imela takšno 

situacijo v skupini, in sem omenjeno literaturo uporabljala le takrat. Ta trenutek 

nobenega naslova ne poznam konkretno. Imam pa seznam, ki ga je pred leti izdala 

knjižnica Ljubljana, na katerem je navedena priporočena literatura za »posebne« 

situacije – odvajanje od plenic, obisk zobozdravnika in podobno. Med njimi je tudi smrt 

in tam je (po spominu) naštetih nekaj manj kot 10 naslovov – to je največ, kar vem s 

tega področja.  

 

10.  Ali imate v bralnem kotičku pravljice, ki pomagajo otrokom razumeti 

smrt? Če da, koliko in katere? Če ne, zakaj ne? 

V naši enoti je sistem, da so v kotičkih slikanice, po katerih otroci lahko prosto 

posegajo in so nekako takih tematik, ki so aktualne, zanimive, »vsakdanje«. Slikanice, 

ki pa jih uporabljamo občasno, so v pedagoški pisarni ali pa pri svetovalni delavki in 
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so namenjene, da jih po uporabi vrnemo, da so na voljo še drugim. Pa ne gre le za 

tabu teme. Na takšen princip si menjavamo tudi druge slikanice in priročnike z raznimi 

vsebinami. 

Nekako je trend, da je po en izvod takšnih (o smrti) slikanic za celotno enoto. Najbrž 

zato, ker se s temo ne ukvarjamo prav pogosto in morda tudi se sploh ne, če ni nujno 

potrebno.  

Intervju št. 6                                          Delovne izkušnje v vrtcu: 38 let  

 

1. Na koga se obrnete po dodatno strokovno pomoč pri obravnavi teme smrt 

?  

 

V svoji delovni dobi sem imela že tri primere v skupini, ko je otrok izgubil bližnjo osebo 

(dvakrat starša in enkrat starega starša), in vsakič sem bila prepuščena sama sebi ter 

nisem imela nobene dodatne strokovne pomoči.  

2. V kolikšni meri poznate strokovno literaturo, ki je vzgojiteljem v pomoč 

pri obravnavi teme smrt v vrtcu? Katero literaturo uporabljate?  

 

Je ne poznam, nisem se nikoli poglobila v to. Tudi med sodelavkami nismo nikoli 

govorile o tem oz. nikoli ni katera omenila kakšne dobre knjige oz. literature na to temo. 

Jaz sem vedno izhajala iz sebe, svojih izkušenj in »zdrave kmečke pameti«.  

3. Na kakšen način v oddelek vpeljete temo smrt?  

Načeloma teme ne vpeljujem v oddelek. Z otrokom, ki izgubi bližnjega, se pogovorim 

bolj individualno, da vidim kako so otroku smrt razložili doma in kaj že ve. Potem glede 

na situacijo temo vpeljem v jutranji krog. Po navadi jaz otrokom povem, da sem že 

izgubila kakšno osebo in da sem bila žalostna, potem pa pustim, da otroci sami delijo 

svoje misli in občutke in ne drezam preveč v njih.  

4. Katere načine uporabljate pri razlagi dejstev o smrti ?  

Pogovor. Ne poslužujem se uporabe slikanic pri tej temi, saj se mi zdi, da otroci 

pravljice dojemajo na čisto drugačen način kot realnost.  
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5. Kako otrokom odgovarjate na vprašanja o tabu temah?  Se vprašanju 

izmikate, odgovorite nekaj na hitro ali si vzamete čas? 

Teh vprašanj od otrok nisem dobila prav veliko, če pa jih kdaj dobim, si vzamem čas 

in vedno poskusim izhajati iz lastnih izkušenj ter jim stvari predstaviti na način, da jih 

razumejo. 

6. Kakšne občutke pri vas vzbudijo otrokova vprašanja o smrti?  

Še pred leti so ta vprašanja v meni sprva mogoče vzbudila neprijetne občutke, občutke 

tesnobe, vendar danes tega več ne občutim. Res je, da teh vprašanj ni prav veliko, ko 

pa se pojavijo, brez težav odgovorim nanje.  

7. Kako se odzovete na otrokova vprašanja o smrti? 

S pogovorom, vedno.  

8. Koliko veste o otrokovih predstavah o smrti? Ali veste, kdaj otrok smrt 

popolnoma razume? Kdaj jo po vašem mnenju razume? 

Iskreno o teoriji ne vem kaj dosti. Sama menim, da otroci kar nekaj časa smrti ne 

razumejo in ne vedo točno, za kaj gre. Sama bi rekla, da lahko otrok smrt popolnoma 

razume le nekje od 12. leta naprej. Otrokove predstave o smrti se zagotovo razlikujejo 

glede na otrokovo domišljijo, prav tako je odvisno, kako jim starši doma predstavijo 

smrt.  

9. Koliko pravljic, ki otroku pomagajo razumeti smrt, poznate?  

Poznam jih bolj malo, vendar nobene prav po naslovu.  

10. Ali imate v bralnem kotičku pravljice, ki pomagajo otrokom razumeti 

smrt? Če da, koliko in katere? Če ne, zakaj ne? 

V bralnem kotičku otroci nimajo nobene knjige na to temo. V našem vrtcu imamo te 

pravljice pospravljene v zbornici in so skupne celotnemu vrtcu. Tam mislim, da imamo 

dve pravljici na temo smrti.  

 

 


