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ŻAŁOBA DZIECI I MŁODZIEŻY –
PORADNIK DLA NAUCZYCIELI
Wprowadzenie
Żałoba przejawia się na wiele sposobów, ponieważ ludzie, którzy ją przeżywają, różnią się od siebie. Nie ma więc
dobrego i złego sposobu przeżywania żałoby. Chociaż można wskazać etapy żałoby i reakcje, które pojawiają
się u wielu osób, to jednak sposób wyrażania własnych uczuć jest indywidualny. Także zdefiniowane etapy
żałoby u różnych osób następują w różnej kolejności lub występują tylko niektóre. Początkowo większość osób
przechodzi etap negacji (niedowierzania, wyparcia informacji o śmierci). Etap ten może trwać kilka godzin,
kilkanaście miesięcy lub lat (zależy to od bardzo wielu czynników). Po etapie negacji może przyjść etap złości,
a następnie faza depresji i adaptacji. Nie można jednak założyć, że etapy te kolejno następują po sobie i są łatwe
do rozróżnienia.

Rozdział 1

UCZUCIA I ZACHOWANIA W ŻAŁOBIE
Jakie reakcje i uczucia mogą pojawić się w okresie żałoby?

•
•
•
•
•
•
•
•

Żal – dojmujące uczucie związane ze stratą bliskiej osoby i wspólnych planów.
Odrętwienie – uczucie pustki, poczucie martwoty, niedowierzanie, poczucie nierealności, reakcja
szokowa, zazwyczaj mijająca po jakimś czasie.
Bunt i agresja – na siebie, na otoczenie i/lub na zmarłego, na sytuację.
Chaos i dezorientacja – trudności w skupieniu myśli czy wykonywaniu różnych czynności.
Depresja i rozpacz – przygnębienie, poczucie beznadziei, poczucie bezsensu, smutek.
Tęsknota – często powiązana z płaczem, pojawiająca się nagle, napadowo, zwłaszcza w początkowym
okresie żałoby. Może być też początkowo mało odczuwana, a nasilać się wraz z upływem czasu.
Lęk – obawy, niepokój, strach, pojawia się nagle lub „płynie” przez cały dzień.
Poczucie winy – subiektywne poczucie, że własnym postępowaniem przyczyniło się do śmierci bliskiej
osoby. Na ogół nie ma to odzwierciedlenia w rzeczywistości. W przypadku dzieci powodowane jest
egocentryzmem. To uczucie często skrywane przed innymi. Jego występowanie może wiązać się
także z poczuciem ulgi, że zmarły już odszedł po długotrwałej chorobie, lub być wynikiem nadmiernej
idealizacji zmarłego.
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•
•
•
•

Poczucie wstydu – związane z obwinianiem się o nieodpowiednie zachowanie w przeszłości lub
poczuciem bycia odmiennym od swoich rówieśników.
Idealizowanie – bardzo pozytywny, najczęściej nierealny obraz zmarłej osoby.
Identyfikacja – utożsamianie się ze zmarłym, przejmowanie ról i/lub cech zmarłego.
Myśli samobójcze – mogą być wyrazem chęci ucieczki od trudnej rzeczywistości, ciężkich emocji lub
połączenia się ze zmarłym. Mogą mieć charakter ogólny lub bardzo konkretny. Trzeba być bardzo
wyczulonym na ten aspekt przeżywania żałoby, pojawienie się ich jest zazwyczaj sygnałem, by

•
•
•
•
•

zasięgnąć porady specjalisty.
Płacz – rekcja na pojawiające się emocje i myśli związane ze zmarłym lub z sytuacją obecną. Może mieć
różny stopień intensywności.
Powracanie do przeszłości – niekiedy pod postacią przymusu wewnętrznego, powracanie do przebiegu
wydarzeń, rekonstrukcja wydarzeń, zadawanie pytań o zmarłego; zazwyczaj wraz z upływem czasu
objaw ten łagodnieje.
Pytania o sens życia – poszukiwanie znaczenia czyjejś śmierci, pytania o wartość i sens życia.
Nadaktywność – ciągły przymus robienia czegoś, angażowania się w różne zadania czy aktywności
fizyczne.
Reakcje somatyczne organizmu – ciało jest często obrazem wewnętrznego świata przeżyć. Mogą
pojawić się trudności ze snem, dolegliwości żołądkowe czy ze strony układu krążenia, zaburzenia
oddechowe, uczucie sztywności, ociężałości lub zwiotczenia ciała, doznania wzrokowe lub słuchowe
(odczuwanie obecności osoby zmarłej).

Rozdział 2

WIEK A ŻAŁOBA DZIECKA
2.1

Wprowadzenie

Żałoba związana jest z umiejętnością odczuwania. Każde dziecko, które potrafi kochać, będzie odczuwało
żałobę, ale nie każde będzie umiało wyrazić to, co czuje. Ich reakcje na stratę bliskiej osoby są zależne od wieku
i etapu rozwoju. Oto najczęstsze reakcje na śmierć u dzieci w różnych grupach wiekowych. Zachowaj ten tekst
w pamięci komputera lub wydrukuj, by mieć go w zasięgu ręki zawsze, kiedy będzie potrzebny.
2.2

Dziecko w wieku do 2 lat

Dla dziecka do 2. roku życia pojęcie śmierci jeszcze nie istnieje. Nie oznacza to jednak, że dziecko nie odczuwa
cierpienia. Już kilkumiesięczny niemowlak może przeżywać brak ważnej dla niego bliskiej osoby. Dziecko w tym
okresie w sposób szczególny wyczulone jest na zaspokajanie swoich podstawowych potrzeb związanych ze snem
i jedzeniem oraz z ogólnie pojmowanym poczuciem bezpieczeństwa. Dobra i spokojna opieka jest najważniejsza.
Największy negatywny wpływ na dziecko wywiera brak stałej relacji z jednym, głównym opiekunem.
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2.3

Dziecko w wieku 2-5 lat

Dziecko w wieku 2–5 lat zaczyna reagować na śmierć bliskiej osoby podobnie jak dorosły. Nie umie jednak
wyrazić własnych uczuć. Nie rozumie do końca zjawiska śmierci. Nie wie na ogół, że jest nieodwracalna. Myślenie
dziecka nie podlega jeszcze do końca regułom logiki. Wyciąganie wniosków odbywa się na zasadzie myślenia
magicznego. Dziecko może postrzegać śmierć jako formę snu, wyjazdu, obecności w innym wymiarze, z którego
można powrócić. W tym wieku dziecko potrzebuje uwagi i poczucia bezpieczeństwa. Na ogół te dwa elementy
zostają zachwiane w okresie żałoby, ponieważ otoczenie zajęte jest własnymi emocjami. Dziecko może więc
reagować poprzez bunt wymierzony w zmarłego lub głównego opiekuna z powodu opuszczenia. Okazuje
emocje poprzez zmiany w zachowaniu: lęki nocne, brak apetytu, podatność na choroby. Co trzeba zrobić:
odpowiadać na w kółko zadawane pytania, reagować na przejawy „magicznego myślenia” i je osłabiać.
2.4

Dziecko w wieku 5-8 lat

W wieku 5-8 lat dziecko już rozumie zjawisko śmierci oraz wszystkie jej aspekty. Nie jest jednak wyposażone
w umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Dziecko może być też zainteresowane biologicznym
wymiarem śmierci. Nadal trzeba pilnować, by o śmierci mówić wprost, zwykłym językiem, i rozumieć, że reakcją
na śmierć może być zamknięcie się w sobie, niechęć do rozmawiania o umarłym, idealizacja jego osoby, poczucie
winy czy silna agresja.
2.5

Dziecko w wieku 8-12 lat

W okresie 8-12 lat dzieci z jednej strony walczą już o swoją niezależność, a z drugiej strony przejawiają jeszcze
dużo dziecięcych zachowań. Podobnie jest z czasem żałoby. Dziecko ma trudności z pokazaniem swojej
bezsilności i bezradności. Może więc próbować nadmiernie się kimś opiekować lub kontrolować. Silne emocje
może przekierować na zachowania buntownicze, które stwarzają pozory siły i niezależności. Dzieci w tym wieku
swoje prawdziwe emocje ujawniają tylko wówczas, gdy poczują się bezpiecznie. Pamiętając o tych tendencjach,
warto nie ulegać „prowokacjom” dziecka. Dbać, by nie weszło w rolę dorosłego, nie obarczać wieloma nowymi
obowiązkami, stawiać granicę agresji, ale też rozumieć, że jej źródło najpewniej tkwi w tęsknocie za zmarłym.
2.6

Nastolatki

Jednym z najtrudniejszych momentów dla przeżywania żałoby jest wiek nastoletni. Gwałtowne zmiany
nastrojów powodowane żałobą nakładają się w czasie z brakiem równowagi emocjonalnej, wynikającej z procesu
dojrzewania. Pomimo że nastolatek pragnie być postrzegany jak dorosły, otoczenie nie powinno poddać się tej
iluzji. Warto nie prowokować go do bycia dorosłym czy wtłaczać w rolę starszego rodzeństwa, które ma stanowić
oparcie w trudnych momentach. Ważna jest świadomość, że nastolatek, podobnie jak młodsze dzieci, by poradził
sobie z żałobą, powinien przeżyć i wypowiedzieć różne swoje emocje związane ze stratą kochanej osoby.
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Rozdział 3

ROZMOWY O ŚMIERCI
3.1

Wprowadzenie

Nie da się uchronić dzieci i nastolatków od doświadczenia straty. Pomocą w jej przeżyciu jest pokazywanie
sposobu, w jaki mogą radzić sobie z tym doświadczeniem, oraz udzielanie wsparcia w okresie żałoby. Rozmowy
z dzieckiem o śmierci czy o tęsknocie za zmarłym są bardzo trudne. Także dlatego, że w naszej kulturze jest to
często temat tabu. Zazwyczaj nie rozmawiamy o śmierci, a w naszej głowie roi się od różnych stereotypów na
ten temat. Czasem się nam wydaje, że skoro dziecko jeszcze nie chodzi do szkoły, nie potrafi wiele zrozumieć.
Uważamy, że jeśli odsuniemy od dziecka przykre myśli, to już do nich nie wrócą. Sądzimy, że skoro nastolatek nie
mówi o trudnym dla siebie doświadczeniu, to oznacza, że radzi sobie z żałobą. To nieprawda.
Dzieci potrafią dobrze radzić sobie, nawet w trudnych dla nich sytuacjach, jeżeli:

•
•
3.2

pomożesz im zrozumieć sytuację,
pokażesz, jak można radzić sobie ze smutkiem.

O czym warto pamiętać, rozmawiając z dzieckiem o śmierci?

Ważne jest, by dziecko uzyskało odpowiedź na wszystkie pytania. Jeśli padnie trudne pytanie, nie oznacza
to, że należy automatycznie udzielać wyczerpujących odpowiedzi. Rozpoczęcie rozmowy od pytania:
„A jak Ty myślisz?”, a następnie nawiązanie do tego, co dziecko powiedziało, może być dobrym sposobem
na ułatwienie zrozumienia sytuacji.
Dziecko może pytać:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pdf

„Gdzie teraz jest mama?”.
„Dlaczego nie mogę zobaczyć się z dziadkiem?”.
„Czy pod ziemią babci nie jest zimno?”.
„Dlaczego Bóg zabrał mamę do siebie?”.
„Co teraz będzie ze mną?”.
„Kto będzie mnie odprowadzał do szkoły?”.
„Dlaczego tata jechał tak szybko?”.
„Czy Pan Bóg nie ma serca?”.
„Dlaczego pozwoliłeś mamie na tę operację?”.
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Odpowiedź powinna być dostosowana do wieku dziecka oraz prawdziwa. Najlepiej jeśli jest dosłowna, nie
pobudza fantazji dziecka, zwłaszcza dziecka małego. Najbardziej pospolite określenia dotyczące śmierci mogą
wprowadzić dziecko w błąd, spotęgować jego niepokój lub utrudnić przeżywanie smutku po stracie.
Najczęstsze wyrażenia powodujące zamieszanie i przykłady konsekwencji w myśleniu dziecka:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Dziadka już z nami nie ma”. Dziecko może myśleć, że dziadek się zgubił.
„Tata śpi”. Dziecko może czekać na jego obudzenie.
„Sąsiad odszedł”. Zatem dokąd poszedł? Kiedy wróci?
„Mama wyjechała w bardzo długą podróż”. Dziecko może dopytywać o termin powrotu, miejsce
pobytu, może pomyśleć: „Nie pożegnała się przed wyjazdem, więc może się zezłościła na mnie?”.
„Babcia umarła, ponieważ była chora”. Dziecko może odnieść wrażenie, że jak ono zachoruje,
to również umrze.
„Siostrzyczka poszła do nieba”. Dziecko może zastanawiać się, jak ona to zrobiła i wypatrywać siostry
podczas każdego deszczu. Może pomyśleć: „Dlaczego nie zabrała mnie ze sobą? Nudzi mi się. Też
chciałbym umrzeć”.
„Jezus zabrał braciszka do siebie, bo bardzo go kocha”. Dziecko może wysnuć wniosek, że Jezus jego
nie kocha, bo nie zabrał go do siebie.
„Kasia umarła i żyje teraz na cmentarzu”. Dziecko może zastanawiać się, w co Kasia się tam bawi, może
zechcieć zamieszkać na cmentarzu i dotrzymywać jej towarzystwa.
„Braciszek twój umarł. Pan Bóg go zabrał do siebie, bo był niewinny i bez grzechu”. W dziecku może
obudzić się obawa, że jest strasznym grzesznikiem, ponieważ nie umarło.
„Teraz Ty zastąpisz tatę i będziesz głową rodziny. Musisz opiekować się siostrzyczką i rodzicami”. Dziecko
może mieć nadmierne wymagania wobec siebie i wstydzić się okazywania smutku.

Jak więc przekazać dziecku wiadomość o śmierci kochanej przez nią osoby? Poza oczywistą delikatnością
i empatią, mów jasno i konkretnie o tym, co się stało:

•
•
•
•

pdf

„Babcia umarła”.
„Krysia nie żyje”.
„Braciszek nie oddycha, nie bije mu serce, nie mówi”.
„Tata nigdy do nas nie wróci”.
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3.3

Wiara i nadzieja

Pomocne dla dziecka jest także poznanie przekonań religijnych rodziny, zrozumienie, co dzieje się z duszą
zmarłego po śmierci. Pamiętaj jednak, by dodać do tego informacje o ciele zmarłego. Uważaj na zbyt ogólne
stwierdzenia typu: „Taka jest wola Boga”, „Jezus zabrał mamę do siebie” czy: „Jest w niebie i patrzy na Ciebie”. To,
nawet dla starszego dziecka, jest trudne do zrozumienia. Wielokrotnie spotykamy się z przekonaniem małych
dzieci, które na przykład wierzą, że zmarła mama widzi ich każdy ruch. Dla dziecka może być to bardzo frustrujące.
Starsze dzieci mogą czuć się nadmiernie kontrolowane przez zmarłego. Czym takie wyjaśnienia zastąpić? Można
się zdecydować na powiedzenie czegoś w rodzaju:
„Ludzie mają różne wyobrażenia na temat tego, co dzieje się, gdy ktoś umiera. Wiemy jednak, że zmarli nie mogą
wrócić do nas ani do nas zadzwonić. Umrzeć to coś zupełnie innego niż wyjechać do innego kraju. Ludzie wierzą
w różne rzeczy, na przykład w to, że dusze po śmierci krążą po świecie i patrzą na nas z góry. Ja wierzę, że mama
jest teraz w niebie, blisko Boga, który jest Miłością. A pamięć o Niej będzie w moim sercu na zawsze…”.

Rozdział 4

JAK WSPIERAĆ DZIECKO W ŻAŁOBIE?
4.1

Wprowadzenie

Trudno podać jednoznaczną receptę na właściwą rozmowę z dzieckiem przeżywającym stratę bliskiej osoby. Czy
jednak istnieją jakieś ogólne wskazówki, dotyczące kontaktu z dzieckiem w okresie osierocenia? Nim do nich
przejdziemy, przeczytaj poniższy tekst. Zastanów się, jak często używasz takich sformułowań w reakcji na czyjś
problem? Potem zastanów się, jak to jest, gdy to Ciebie wspiera się w taki sposób:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pdf

„Wszystko będzie dobrze”.
„Wszystko wróci do normy”.
„Jutro poczujesz się lepiej”.
„Wiem, co czujesz”.
„Tak widocznie musiało być”.
„Czas leczy rany”.
„Co cię nie zabije, to cię wzmocni”.
„Bądź silna”.
„Musisz być teraz silny”.
„Na pewno jeszcze sobie ułożysz życie”.
„Skończ użalać się nad sobą. Ile można?”.
„Już czas przestać płakać, życie toczy się dalej”.
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•
•
•
•
•

„Już czas by zacząć myśleć o przyszłości, a nie ciągle wspominać przeszłość”.
„Już przestań się smucić. To nic nie da”.
„Dlaczego…?”.
„Musisz…”.
„Jesteś smutny w taki słoneczny dzień? Zobacz, jak jest pięknie dookoła…”.

Słuchając takich zdań, można odczuć dyskomfort. Te formy pocieszania najczęściej niosą ukryty przekaz
skierowany do dziecka:

•
•
•

nie czuj, tego co czujesz,
nie mów, tego co myślisz,
jestem bezradny wobec twoich emocji, nie wiem, co z nimi zrobić, więc zmieńmy temat na inny
lub uspokój się.

Doświadczenie w pracy z dziećmi w żałobie wskazuje, że w tym trudnym okresie wiele dzieci czuje się
bagatelizowanych. Dzieci, zwłaszcza te starsze, które potrafią już dobrze formułować myśli, mówią nam
często o swoim poczuciu bycia niezrozumianym przez dorosłych, czują się niewysłuchane. Może więc dobrym
pomysłem jest spróbować porzucić powyższe potoczne pocieszanie, które najczęściej hamuje dziecko przed
dalszymi wyznaniami?
4.2

Aktywne słuchanie

Słuchaj uważnie i aktywnie. Sam fakt słuchania młodego człowieka może okazać się dla niego kojący. W ten
sposób przekazujesz mu bez słów, że:

•
•
•

dostrzegasz go i jego problemy,
jest dla ciebie ważny,
próbujesz zrozumieć i poznać jego świat.

Słuchać oznacza nie dominować zbytnio w rozmowie, zadawać pytania dotyczące niejasnych kwestii, dopytywać
o uczucia. Aktywnie słuchać to znaczy zapraszać do rozmowy, do rozwijania tematu, na przykład poprzez słowa:

•
•
•

„Co martwi Ciebie najbardziej?”, „Co robisz, gdy zaczyna Ci się robić bardzo smutno?”.
„Co masz konkretnie na myśli?”, „Może powiesz mi coś więcej na ten temat?”.
„Uważasz, że…”, „O ile dobrze zrozumiałam, to…”, „Odnoszę wrażenie, że czymś się martwisz.”, „Widzę, że
denerwujesz się, gdy o tym mówisz.”, „Jesteś zła, że siostra umarła?”.

Czasami wystarczy zwykłe przytulenie dziecka lub powstrzymanie się od zbędnego komentarza.
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4.3

Działania pomagające dziecku w żałobie

Naturalnym miejscem wsparcia dla dziecka w żałobie jest jego rodzina. Nic nie zastąpi wysłuchania, obecności
i nienarzucającej się pomocy ze strony rodzica, opiekuna, dorosłego, który chce prawdziwie pomóc dziecku.
W okresie żałoby najważniejsze jest zapewnienie dziecku możliwości:

•
•
•

swobodnej rozmowy,
akceptacji (a nie negowania) jego emocji,
poczucia bezpieczeństwa.

Oto niektóre możliwe działania pomagające dziecku osieroconemu:

•

Zachowaj zwyczaje i nawyki na tyle, na ile jest to możliwe. Zachowaj rytm posiłków, odrabiania
lekcji czy pory snu. Jeśli jednak pojawią się zmiany w zachowaniu dziecka, elastycznie na nie reaguj.
Zaakceptuj fakt, że teraz dziecko może bać się samo spać czy bać się ciemności, że nie ma apetytu,
że nie może się skoncentrować tak dobrze, jak wcześniej. Jak najszybciej zadbaj o to, by rodzina była
razem, by dziecko, jeśli na jakiś czas zamieszkało u rodziny, powróciło do własnego domu. Pamiętaj, że
jego najważniejsze potrzeby w tym momencie to: potrzeba bezpieczeństwa i bliskości. Taki powinien

•

być kierunek wszelkich Twoich działań. Nie warto trzymać się schematów tylko dla nich samych.
Pozwalaj na wyrażanie takich emocji jak: smutek, lęk, rozpacz, radość, złość, nienawiść lub poczucie
winy. Pomagaj dziecku wyrażać te emocje w bezpieczny sposób. Pokazuj, że o trudnych rzeczach można
rozmawiać. Zmiany w zachowaniu traktuj jako wyraz przeżywanych wewnętrznie emocji związanych

•

ze stratą.
Nie ukrywaj przed dzieckiem własnego lęku, tęsknoty czy smutku. Wyjaśniaj powody płaczu. Radzenia
sobie z emocjami najlepiej uczy przykład. Jeśli dziecko zobaczy, że okazywanie emocji i rozmawianie
o nich jest normalne, istnieje szansa, że również będzie się nimi dzieliło z Tobą. Pamiętaj tylko, żeby
nie obarczać nadmiernie dziecka problemami dorosłych. Unikaj wszelkich ekstremalnych zachowań

•

i dodatkowo nie obarczaj przewidywaniami jeszcze gorszych scenariuszy w przyszłości.
Wspominaj z dzieckiem osobę zmarłą ilekroć chce, samemu również nie powstrzymuj się od inicjowania
wspomnień. Nieraz dziecko nie będzie chciało rozmawiać o zmarłym. Nie zmuszaj go do tego, ale bądź
wrażliwy na pozawerbalne oznaki przeżywania przez nie straty. Dziecko, zwłaszcza małe, posługuje
się innymi formami ekspresji niż słowa, swoje emocje wyrażając poprzez zabawę bądź nadpobudliwe

•
•
•

zachowanie.
Przebywaj z dzieckiem, wspólne spędzaj czas, przytulaj, bądź blisko.
Opowiedz dziecku o mogących się pojawić w najbliższym czasie uczuciach i reakcjach. Starszemu
dziecku może to bardzo pomóc. Mniejsze dzieci warto zapewnić, że to co się stało, nie jest ich winą.
Dziecko potrzebuje wiedzieć, co będzie dalej, co się zmieni, a co będzie takie samo. Ważne, by tych
stałych elementów w jego życiu było jak najwięcej. Wszelkie zmiany, jeśli to możliwe, powinny
zachodzić co najmniej po roku od śmierci bliskiej osoby.
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Rozdział 5

RÓŻNE POZIOMY WSPARCIA UCZNIA W ŻAŁOBIE
Szkoła za każdym razem powinna dostosować sposób wsparcia ucznia czy uczniów w żałobie. Istnieje kilka
poziomów wsparcia dziecka w żałobie, które szkoła może realizować.

1.

Podstawowa pomoc ze strony personelu szkoły powinna opierać się na relacjach wyrażających troskę.
W tym trudnym czasie niezwykle istotny jest naturalny system wsparcia, proponowany przez osoby
otaczające dziecko. Zaufanie, otwartość, akceptacja uczuć, tworzenie poczucia bezpieczeństwa,
możliwość rozmowy są najbardziej terapeutycznymi środkami wsparcia.

2.

Kolejny poziom to psychoedukacja, czyli przedstawienie dziecku podstawowych informacji o reakcjach
związanych z żałobą, oraz interwencje terapeutyczne, zapewnione przez bardziej doświadczone
osoby w udzielaniu wsparcia psychologicznego, czyli pedagogów i psychologów szkolnych, a także
pracowników socjalnych. Szkoła może ułatwić do nich dostęp.

3.

Trzeci poziom to wsparcie psychoterapeutyczne, często prowadzone poza terenem szkoły i udzielane
przez specjalistów w zakresie pracy z dzieckiem doświadczającym żałoby (psychologów i pedagogów
szkolnych, psychoterapeutów, psychologów klinicznych, psychiatrów). Szkoła może pomóc
w zidentyfikowaniu dzieci zagrożonych przeżywaniem żałoby patologicznej oraz ukierunkować
rodzinę ucznia na tego typu pomoc.
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Pomagamy dzieciom
i młodzieży w żałobie.
Jeśli chcesz wesprzeć nasz
program, napisz do nas:
info@tumbopomaga.pl
Dziękujemy!

Część materiałów powstała we współpracy z fundacją Winston’s Wish.
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