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Izvleček 

Specialistično delo obravnava problem stiske staršev, ki so ob svojem otroku sprejeti v 

bolnišnico, in proučuje proces, v katerem so bile staršem v bolnišničnem okolju ponujene 

dramske dejavnosti kot oblika pomoči z umetnostjo. Z namenom podpore pri premagovanju 

stisk je bilo od oktobra 2015 do februarja 2016 za starše nekaterih oddelkov Pediatrične 

klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Kliničnega oddelka za otroško 

kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana 

izvedenih dvajset enoinpolurnih oziroma enournih delavnic v treh različnih oblikah: 

individualni, skupinski in individualni skupaj z otrokom. Vanje se je vključilo dvajset staršev, 

v večini primerov kronično bolnih otrok. Dejavnosti so bile osnovane in izvedene na osnovi 

dveh modelov pomoči z dramsko umetnostjo, dr. Sue Jennings in Alenke Vidrih ter na 

podlagi razumevanja odnosa med odraslim in otrokom v igri, kot ga podaja dr. Zlatko 

Bastašić. Vsebina delavnic se je prilagajala potrebam udeležencev. Raziskava je bila 

zasnovana kvalitativno, uporabljena je bila deskriptivna metoda. Rezultati raziskave so 

dokazali, da so starši ustvarjalno druženje na dramskih delavnicah doživljali kot podporno in 

da so dramske delavnice pozitivno vplivale na njihov odnos z otrokom. Pomoč z dramsko 

umetnostjo v bolnišničnem okolju je smiselna in koristna, saj lahko predstavlja dodaten vir 

opolnomočenja za starše, ki so ob otroku sprejeti v bolnišnico.  

Ključne besede: bolnišnična oskrba, pozitivna psihologija, podpora staršem, pomoč z 

dramskimi dejavnostmi. 
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Abstract 

DRAMA ACTIVITIES AS A SUPPORT TO THE PARENTS OF CHILDREN IN 
HOSPITAL CARE  

The specialist paper addresses the problem of distress in parents who are admitted to hospital 

together with a child, and examines the process in which the parents were offered drama 

activities as a form of assistance with arts in the hospital environment. In order to provide 

support to overcome distress, twenty 90-minute or 60-minute workshops in three different 

formats were held from October 2015 to February 2016 for parents at some departments of 

the Division of pediatrics, University medical centre Ljubljana and Department of pediatric 

surgery and intensive care, University medical centre Ljubljana: individual, group and 

individual workshops together with the child. During this period, twenty parents participated, 

in most cases parents of chronically ill children. The activities were based on and carried out 

using two models of assistance with drama arts, Dr. Sue Jennings and Alenka Vidrih, and 

were based on the understanding of the relationship between adults and children during play, 

as given by Dr. Zlatko Bastašić. The content of the workshops was continually adapted 

dependant to parental actions and needs. The study was designed in a qualitative manner and 

used the descriptive method. The study found that parents experienced the creative socializing 

at drama workshops as supportive, and that creative socializing had a positive impact on their 

relationship with the child. Assistance with drama art in the hospital environment is 

meaningful and useful, as it may constitute an additional source of empowerment for parents 

who are admitted to hospital together with a child.  

Key words: hospital care, positive psychology, parent support, assistance with drama 

activities. 
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1 UVOD 

Za kakovostno oskrbo otrok v bolnišnici je vključenost staršev v proces zdravstvene nege 

bistvenega pomena (Janičijevič in Kuralt, 2012, str. 182). Kritična bolezen lahko izzove 

veliko stisko tako pri otrocih kot pri njihovih starših in družini (Curley in Moloney-Harmon, 

2001). Že sama po sebi lahko bolezen vpliva na otrokov čustveni razvoj, starši pa pogosto na 

svoje otroke prenašajo tudi svoje strahove in napetosti (Amico in Davidhizar, 1994); otroci so 

namreč za čustva in razpoloženja svojih staršev izjemno občutljivi (Curley in Moloney-

Harmon, 2001). Ob sprejemu otrok v bolnišnico starši sprva občutijo veliko nemoč in skrb 

(Janičijevič in Kuralt, 2012). Bowlby je verjel, da otrokom najlažje pomagamo tako, da 

pomagamo njihovim staršem (Cugmas 2001, str. 52). Wheeler (2005) meni, da lahko kvaliteto 

bolnišnične oskrbe otrok izboljšamo ne le z ustrezno zadovoljitvijo otrokovih potreb, pač pa 

tudi z ustrezno zadovoljitvijo potreb njihovih staršev. Pri tem koristi odkrivanje staršev z 

večjim tveganjem za razvoj anksioznosti ter izvajanje intervencij za zmanjšanje občutka 

negotovosti in slabih prilagoditvenih strategij za soočanje s stresom (Wray, Lee, Dearmun in 

Frank, 2011). Starševske stiske, ki so neločljivo povezane z otrokovim sprejemom v 

bolnišnično zdravljenje, lahko močno prizadenejo starševski občutek zaupanja vase in 

splošnega nadzora, kar posledično vpliva na njihovo sposobnost soočanja s situacijo in 

delovanje v prid otrok. Ne le v otroka, pač pa v celotno družino usmerjena bolnišnična oskrba 

si prizadeva podpreti družino v njenih naravnih vlogah, tako da gradi na podpiranju njihovih 

edinstvenih prednosti; tako posameznikov v njej kot družine kot celote (Curley in Moloney-

Harmon, 2001). 

Musek (2007) meni, da se je znanstvena psihologija v preteklosti osredotočala predvsem na 

negativne vidike življenja, in sicer tiste, ki povzročajo ali pomenijo težave, probleme, pa tudi 

motnje v psihičnem in osebnostnem delovanju, in da je prevladujoča usmerjenost na 

negativne in psihopatološke vidike vodila v model človeka, ki mu primanjkuje pozitivnih 

lastnosti, pomembnih za občutje smiselnosti življenja, ter da so upanje, modrost, 

ustvarjalnost, osebno zadovoljstvo, optimizem, občutje sreče primeri lastnosti, ki so v 

psiholoških raziskavah še danes pogosto ignorirane. Pozitivna psihologija, trend 

najsodobnejše psihologije (prav tam),  pa se, kot pravi Compton (2005), osredotoča na 

pozitivna čustva, konstruktivne misli, humor in občutek samozavesti; na oblikovanje zdravih 

družin in pozitivnih skupnosti; ukvarja se s tem, kaj ljudje počno prav v odnosu do sebe samih 

in drugih in kako jim to uspeva.  
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V celotno družino usmerjena bolnišnična oskrba se nanaša na sodelovanje med družinskimi 

člani, oskrbovanci in zdravstvenimi delavci, vključujoč vse vidike tovrstne oskrbe, med katere 

spada tudi čustvena podpora (Latour, 2011). Thompson in Stanford (1981) navajata 

spoznanje, da nekaterim staršem sicer zadostuje čustvena podpora, ki je sestavni del celotne 

zdravstvene oskrbe, da pa se včasih izkaže, da nekaterim tovrstna čustvena podpora ne 

zadostuje; takrat je potrebno poiskati dodatne vire pomoči (s področij socialnega dela, 

psihologije in psihiatrije). Avtorja pa tudi ugotavljata, da velikokrat napotitev starša k drugim 

virom pomoči ni mogoča ter da starši dostikrat lažje spregovorijo o svojih problemih ob 

nekom, ki ni neposredno vključen v zdravljenje. Kvalitativna raziskava Shillinga s sodelavci 

(2013) kaže na pozitiven vpliv podpornih programov za starše; v podpornih skupinah si starši 

delijo socialno identiteto, imajo možnost pridobiti različne praktične informacije ter navdih v 

procesu osebne rasti in možnost odkriti svoje sposobnosti, da v procesu pomoči, ki jo 

potrebujejo sami, podprejo tudi druge.  

A. Kobolt (2009, str. 371) pravi, da aktivno vstopanje v različne skupine posamezniku pomeni 

širjenje obzorja in izkušenj. Z razvojem samouravnavanja se širi človekov vedenjski izbor in z 

njim načini obvladovanja socialnega okolja ter vstopanja vanj; instinktivno vedenje zamenjajo 

socialni konstrukti, ki se razvijajo le skozi izmenjavo oziroma socialno interakcijo (prav tam, 

str. 372). Tudi Vec (2004) razlaga, da si lahko člani skupine pomen svojih osebnih izkušenj v 

skupini razjasnijo, utrdijo pridobitve, do katerih so prišli, in se odločijo, katera nova 

pridobljena vedenja nameravajo prenesti v svoje vsakodnevno življenje. Pri tem pa je lahko, 

predvsem zaradi svoje navidezno posredne vloge in elementa igrivosti, ki ga vsebuje, tudi 

umetniški medij v veliko pomoč.  

A. Vidrih (2008, str. 123) spoznava, da dramska delavnica udeležencem ponuja okolje, v 

katerem bodo varneje raziskovali in preizkušali, kar v realnih življenjskih okoljih ne bi bilo 

varno. Ne glede na obliko dela – skupinsko ali individualno – »je gledališče družabna 

umetnost: potrebuje druge, da bi jo pričali; med igralcem in gledalcem se razvije odnos, ki 

popelje igro dlje od sebe same« (Jennings, 2005a). V skupinski obliki dela je to odnos med 

udeleženci skupine, v individualni ravno tako. In čeprav sta ustvarjalnost in igra osnovni 

komponenti gledališke umetnosti, to ne pomeni, da sta rezervirani le za profesionalne 

gledališke umetnike; postaneta lahko tvoren element našega vsakodnevnega dela in 

izobraževanja (Vidrih, 2009). Dramska skupina je kot prazen oder, ki omogoča predstavitev 

najrazličnejših podob in metafor, ki opisujejo nastala neravnovesja; je nekaj, kar simbolizira 
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scenarij življenja samega kot tudi scenarij življenja posameznikov in skupine kot entitete 

(Jennings, 1988). Dramski ustvarjalni proces je lahko tako uporaben na mnogih področjih 

človekovega osebnega življenja, tudi v dejavnostih medosebne pomoči in samopomoči 

(www.szut.si, 1. 2. 2015).  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Pediatrija 

Za izpostavitev procesnosti razvoja pediatrične stroke ter oris organiziranosti le-te danes 

naloga uvodoma navaja nekaj najpomembnejših mejnikov poti, ki so oblikovali razvoj 

področja zdravljenja otrok, tudi v slovenskem prostoru. 

 

Pediatrija (starogrško pais, paidos – otrok, iatreia – zdravljenje) v prevodu pomeni zdravljenje 

otrok. Kot posebna veja medicine se je od interne medicine ločila šele v začetku 19. stoletja; 

ugotovljeno je bilo, da nekatere bolezni, ki jih povzročajo isti povzročitelji, potekajo pri 

otrocih povsem drugače kot pri odraslih. Sprejeto je bilo splošno dejstvo, da otrok ni 

pomanjšana odrasla oseba (Kržišnik, 2014). Od odraslega se razlikuje po številnih lastnostih, 

glavne razlike pa so, da otrok raste in se razvija, da je anatomska zgradba otroka in funkcija 

njegovih organov bistveno drugačna od anatomske zgradbe organov odraslega ter da je 

drugačen njegov imunološki sistem (Pajnkihar in Harih, 2011, v Horvat, 2012). 

Prvi otroški ambulanti sta bili ustanovljeni že leta 1769 in 1787 (v Londonu in na Dunaju), 

prva otroška bolnišnica pa 1802. leta (v Parizu) (Kržišnik, 2014). Na Slovenskem je bila prva 

otroška bolnišnica ustanovljena 19. 11. 1865. Stala je na današnji Poljanski cesti v Ljubljani. 

Leta 1923 so bili v Ljubljani ustanovljeni tudi Zavod za zdravstveno zaščito mater in otrok, 

otroški dispanzer, dečji dom in posvetovalnica za matere. Otroški dispanzerji so bili kasneje 

ustanovljeni tudi po drugih mestih Slovenije (Kržišnik, 2014). 

Otroška bolnišnica na Ulici stare pravde v Ljubljani se je 1945. leta preimenovala v 

Pediatrično kliniko. Le-ta se je 1953. leta delno preselila v takrat novozgrajeni Dečji dom na 

Vrazovem trgu, s čimer je bilo omogočeno poglobljeno strokovno delo na različnih 

subspecialnih področjih pediatrije. Nastali so oddelki za neonatologijo, genetiko, nevrologijo, 

hematologijo in onkologijo, pulmologijo, imunologijo, gastroenterologijo, razvojno 

nevrologijo, nefrologijo in pedopsihiatrijo; ob tem so se razvijale specialne službe za 

fizioterapijo in psihologijo, socialna služba ter bolnišnična šola in vrtec. Po dograditvi stavbe 

na Vrazovem trgu 1 so poleg dojenčkov lahko hospitalizirali tudi večje otroke in mladostnike. 

Zaradi sorazmerno slabih pogojev za ustrezno diagnosticiranje in zdravljenje bolnih otrok je 
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bila na Bohoričevi ulici v Ljubljani zgrajena nova Pediatrična klinika, kamor se je leta 2009 s 

starih pediatričnih klinik preselila vsa pediatrična dejavnost. V njej je urejen tudi 

najsodobnejši operacijski blok. Del bolnih otrok se zdravi tudi na otroških oddelkih Klinike za 

infekcijske bolezni in vročinska stanja, Kirurške klinike z enoto za intenzivno zdravljenje 

otrok, Ortopedske klinike, Okulistične klinike, Otorinolaringološke in Dermatološke klinike 

UKC Ljubljana v skladu s temeljnim načelom pediatrične stroke, naj ima vsak otrok, ne glede 

na to, katera stroka ga zdravi, pravico do svojega pediatra (Kržišnik, 2014). 

 

2.1.1 Pomembna spoznanja 

Že v začetku 40-ih let prejšnjega stoletja stoletja je med strokovnjaki vse bolj naraščalo 

zanimanje za razumevanje posledic hospitalizacije otrok. Eden prvih, ki je izpostavil 

psihološki vidik hospitalizacije dojenčkov, je bil pediater Harry Bakwin (1894–1973), ki je v 

svoji raziskavi opisal nego dojenčkov v newyorški bolnišnici Bellevue, kjer so visoko 

umrljivost dojenčkov sprva pripisovali slabi prehrani in okužbam. A na veliko presenečenje 

vseh zaposlenih v tej bolnišnici, ukrepi, vpeljani za preprečevanje širjenja okužb, umrljivosti 

dojenčkov niso zmanjšali. Bakwin je ugotovil, da so dojenčki kljub visokokalorični hrani, ki 

so jo prejemali v bolnišnici, na teži začeli pridobivati šele potem, ko so prišli domov. 

Predvideval je, da so »psihološka zanemarjenost«, popolna odsotnost bližine matere in 

sterilno okolje bolnišnice na otroke vplivali škodljivo. Na podlagi teh predvidevanj so bile v 

bolnišnico vpeljane spremembe; medicinske sestre so začele otroke pestovati, jim izkazovati 

nežnost, se z njimi igrati, starši pa so jih začeli obiskovati. Rezultat teh sprememb je bil 

dramatičen: kljub povečanim možnostim za okužbe je umrljivost pri dojenčkih padla s kar 

30–35 procentov na manj kot 10 procentov. Bakwinova raziskava je bila odmevna po celem 

svetu, vključno z Veliko Britanijo (Van der Horst in Van der Veer, 2009).  

Angleški psihiater Harry Edelston (1939–1947) je 1943. leta v bolnišnici London Child 

Guidance Clinic izpeljal podobno raziskavo, v kateri je opazoval stisko pri otrocih, sprejetih v 

bolnišnico, kjer jih starši niso smeli obiskovati. Opazil je motnje v vedenju teh otrok in tudi 

njihovo doživljanje tesnobe. Spoznal je, da je bila za otroka ločitev od doma, oziroma matere, 

osnovni element travmatske izkušnje bolnišničnega zdravljenja; pa tudi, da mlajši oziroma 

ranljivejši kot je bil otrok, večja je bila njegova ločitvena stiska (Van der Horst in Van der 

Veer, 2009). 
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Tudi avstrijsko-ameriški psihoanalitik René Spitz (1887–1974) je opazoval vedenje otrok v 

bolnišničnem okolju. Najbolj ga je zanimal ravno odnos med materjo in otrokom. Spitz je bil 

prvi, ki je uporabil izraz hospitalizem. Preučeval je učinek kontinuirane bolnišnične oskrbe na 

otroke do prvega leta starosti. Spoznal je, da je za zdrav fizični in vedenjski razvoj otroka 

potrebna čustvena izmenjava; da to izmenjavo omogoča odnos med materjo (ali nadomestno 

materjo) in otrokom; ter da je odtegnitev te izmenjave nevarna za razvoj otrokove osebnosti. 

Strokovno javnost s področja psihologije tako v Ameriki kot v Veliki Britaniji pa je najbolj 

pretresel njegov črno-beli film »Grief – A Peril in Infancy«, v katerem lahko spremljamo 

vedenjski upad deklice Jane po nekajtedenski ločitvi od matere; ob sprejemu srečna in v 

interakciji dostopna deklica je postala odsotna in vase umaknjena. Ko se je mati po treh 

mesecih lahko spet vrnila k deklici, pa se je Jane začela ponovno smejati, igrati in ploskati 

(Van der Horst in Van der Veer, 2009). 

V Veliki Britaniji je James Robertson (1911–1988), psihoanalitik in socialni delavec na 

Travistock kliniki, posnel podoben film z naslovom »A Two-Year Old Goes to Hospital«, v 

katerem opazuje dvoletno deklico Lauro, ki je bila za devet dni sprejeta v bolnišnico na 

operacijo popkovne kile. V tem času se je Laura spremenila iz odprte, zgovorne deklice v tiho 

in neodzivno (Van der Horst in Van der Veer, 2009). 

Izsledki raziskav Bakwina, Edelstona, Spitza, pa tudi Goldfarba in Lowreya so pripeljali do 

spoznanj o škodljivih vplivih fizične in emocionalne ločenosti otroka od domačega okolja na 

njegov razvoj in njegovo splošno počutje. Ta spoznanja so bila podlaga kasnejšim novim 

raziskavam in zasnovam teorij navezanosti (Van der Horst in Van der Veer, 2008).  

V svoji obsežni študiji »Becoming Attached« Robert Karen pravi, da predstavlja ime John 

Bowlby (1907–1990) številnim raziskovalcem teorije navezanosti sinonim zanjo (Mooney, 

2010). Po Bowlbyju navezanost razumemo kot težnjo otroka, da vzdržuje bližino s 

preferiranim objektom, ki je v pogojih naravne prilagojenosti navadno mama (Žvelc, 2004). V 

tem odnosu se stalno uravnava občutek zaščite in varnosti. To je biološko vraščena vez, v 

funkciji zaščite pred nevarnostjo (Mooney, 2010). Novorojenček s svojim telesom in obrazom 

pošilja materi signale, na katere se mati intuitivno odzove s povečano skrbjo zanj (Kljajič, 

2011). Otroku pomeni oseba, na katero je navezan, varno osnovo, iz katere lahko raziskuje 

zunanji svet in za katero je prepričan, da ga bo vselej sprejela, ko se k njej vrne; da bo v njej 

dobil fizično in čustveno negovalen odnos, pa tudi tolažbo in pomiritev, ko bo v stiski in ko 

ga bo strah. To je oseba, ki je otroku na razpolago in pripravljena odgovoriti na njegove 
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potrebe, ga spodbujati in mu pomagati, vendar aktivno v tej pomoči k otroku pristopiti le, ko 

je očitno, da to pomoč potrebuje (Bowlby, 1988). Teorija navezanosti je torej osnovana na 

temeljni potrebi novorojenčka (pa tudi živalskega mladička) po bližini z odraslim, pri čemer 

je potrebno poudariti, da ne gre le za fizično bližino kateregakoli odraslega, temveč odraslega, 

ki je zanj ključnega pomena (Jennings, 2011). 

Postopno uvajane spremembe na področju bolnišnične oskrbe otrok so tako spodbujale večjo 

udeležbo družinskih članov pri skrbi za bolne otroke, kar je sčasoma podprlo tudi 

zdravstveno osebje. Leta 1961 so se najprej v Veliki Britaniji, nato pa še v mnogih drugih 

evropskih državah začela ustanavljati prostovoljna združenja za dobro počutje otrok v 

bolnišnicah, ki so svetovala staršem in skrbnikom, jih podpirala ter o problematiki obveščala 

strokovnjake s področja pediatričnega zdravstva in z njimi sodelovala (Listina Each, b.d.). 

Prelomnico na tem področju pa pomeni sprejem »Listine o pravicah otroka v bolnišnici«, ki 

jo je sprejelo britansko Nacionalno združenje za dobrobit otrok v bolnišnicah (»National 

Association for the Welfare of Children in Hospital«). Besedilo te listine je bilo nato 

vključeno v sklepe t. i. Magne carte Evropskega parlamenta na zasedanju v Strassbourgu 

maja 1988 in še istega leta potrjeno na 1. evropski konferenci o pravicah otrok v bolnišnici v 

Leidnu na Nizozemskem (Verbič, 1995). Zorec (2005) to listino definira kot neke vrste hišni 

red za pediatrične ustanove oziroma otroške oddelke. Magna carta določa otrokove pravice 

do najvišje ravni zdravstvenih storitev v ustanovah za zdravljenje bolezni in zdravstveno 

rehabilitacijo; med njimi sta najpomembnejši možnost, da je skupaj z otrokom hospitaliziran 

eden od staršev, in pojasnilna dolžnost, v okviru katere imajo otroci oziroma starši pravico 

do soudeležbe pri odločitvah o izvajanju diagnostičnih postopkov in zdravljenju bolezni 

(Kržišnik, 2014). 

 

2.2 Otroci in starši v soočanju z boleznijo 

 

2.2.1 Otrok 

Večina otrok preboleva bolezen v toplem družinskem okolju, brez večjih pretresov in nanjo 

po ozdravitvi kmalu pozabijo. Pri nekaterih otrocih pa se lahko v času bolezni, še posebej 
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težje in dalj časa trajajoče, pojavijo različna neprijetna duševna stanja (Verbič, 1995). Strah, 

neugodje, nemoč in občutek krivde (Glasper in Richardson, 2006) zaradi otrokovega 

razumevanja bolezni kot kazni za svojo neubogljivost (Verbič, 1995) so v času bolezni 

pogosta otrokova doživljanja. Strah je včasih utemeljen, še posebej pri otroku, ki je večkrat 

bolan in si je v preteklosti v času zdravljenja pridobil negativne izkušnje; starejši otroci pa 

tudi že razumejo, da so nekatera obolenja smrtno nevarna ali povezana s hudimi bolečinami. 

V otroškem obdobju so prisotne tudi namišljene bojazni, ki so plod otrokove domišljije. 

Odrasli zanje dostikrat ne vemo ali jih ne razumemo. Strah in bojazen se razlikujeta glede na 

starost otroka. Do šestega leta prevladuje strah pred ločitvijo od matere; tako bi lahko bilo za 

otroka zdravljenje v bolnišnici nekaj najhujšega. Med šestim in desetim letom se otrok bolj 

kot ločitve od staršev boji bolečih posegov, povezanih z njegovo boleznijo. Po desetem letu se 

otrok pri doživljanju bolezni vse bolj približuje odraslim; lažje prenaša bolečino, pojavi se 

strah pred posledicami bolezni in smrtjo. Bolezen pogosto spremlja tudi dolgčas, zlasti če so 

otroci v tem času veliko sami. Prizadene jih tudi prisilno mirovanje (prav tam). 

V načinu doživljanja bolezni so med otroki velike razlike, ki jih pogojuje celoten psihofizični 

razvoja otroka (Verbič, 1995). M. Tomori (1987) poudarja tudi močan vpliv družine na 

otrokovo doživljanje bolezni, saj je odnos do zdravja in bolezni posebna vrednota, značilna za 

vsako družino. Otrok ta odnos zaznava prek najrazličnejših dogodkov, ki se pojavljajo v 

družini, resnost svoje ogroženosti pa ocenjuje po vedenju svojih staršev. Otrokovo doživljanje 

bolezni je v veliki meri odvisno od pripravljenosti staršev na pogovor o bolezni, ko gre za 

potrebo po bolnišničnem zdravljenju, pa tudi od tega, kako so ga na sprejem v bolnišnico 

pripravili (Glasper in Richardson, 2006). Na otrokovo doživljanje bolezni vpliva tudi resnost 

bolezni same, starost otroka, okolje, v katerem se otrok zdravi, ter poleg odnosa staršev do 

bolezni tudi odnos zdravstvenih delavcev do te bolezni (Verbič, 1995).  

 

2.2.2 Kronična bolezen 

»Kronična bolezen je bolezen, ki traja vsaj tri mesece in ko za razliko od akutne bolezni ni 

možnosti ozdravitve« (Kreft Hausmeister, 2014, str. 20). 

Kronična bolezen vpliva na vse družinske člane (Trpin, 2004) in odločilno vpliva na način 

družinskega življenja (Tomori, 1987). Zaradi nje se lahko pojavijo potrebe po spremembah v 
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njem, na primer po spremembi profesionalnega življenja staršev ali vsaj enega od njiju (Trpin, 

2004), zaradi česar je potrebno sprejeti tudi drugačno predstavo o sebi (Tomori, 1987). Pojavi 

se lahko potreba po spremembi bivališča, spremeni se ritem spanja in rekreacije, kronična 

bolezen lahko povzroči tudi finančne težave zaradi oddaljenosti zdravstvenih ustanov od 

doma (Trpin, 2004) ali dodatnih stroškov, povezanih z zdravljenjem. Kronične bolezni 

pomenijo za družino stres, oteževalno vplivajo na dinamiko odnosov v njej in ovirajo njen 

razvoj, saj mora pogosto družina svoje aktivnosti prilagoditi obolelemu otroku (prav tam). 

Mnoge, prej skupne in za vse prijetne dejavnosti, je treba opustiti ali pa jih lahko gojijo le 

posamezni družinski člani. Komunikacija družine z okoljem se zoža na tiste, ki so povezane s 

samim zdravljenjem in obvladovanjem težav. Teme družinskih pogovorov se zamenjajo, 

sprejemljivost in zanimanje za dogajanje zunaj družinskih meja se zmanjšata. V družini se 

prerazporedi odnos moči in odločanja, ki ga ne vodijo več razvojne potrebe družinske 

skupnosti, individualne potrebe in zrelost posameznih družinskih članov, temveč ga določajo 

nove, zaradi bolezni spremenjene družinske razmere (Tomori, 1987). Prizadeti so sorojenci 

obolelega otroka (Wong in Hockenberry-Eaton, 2001), ki niso le prikrajšani za pozornost 

staršev, ampak se morajo v marsičem odpovedati mestu v družini, ki bi jim pripadalo ob 

odstotnosti bolezni sorojenca. Mnoga njihova pričakovanja se ne morejo izpolniti in mnogo 

tega se zanje lahko zabriše v senci sorojenčeve bolezni. Vpliv otrokovega stanja se ponavadi 

doživlja kot kriza (Cohen, 1995, v Wong in Hockenberry-Eaton, 2001; M. Tomori, 1994).  

Kronična bolezen lahko prizadene otroke vseh starosti, razvojni vidiki vsake starostne skupine 

pa določajo, katere obremenitve in tveganja bodo prišla najbolj do izraza. Kadar se pojavi 

bolezen ali invalidnost v najzgodnejšem obdobju razvoja, je lahko ogrožen otrokov občutek 

zaupanja, saj se ta razvija prek tesnega, zadovoljivega in trajnega odnosa s starši; v tej starosti 

so namreč zelo pomembne tudi senzorno motorične izkušnje. V obdobju učenja hoje in 

govorjenja lahko bolezen zaradi otežene gibljivosti otroka prikrajša za pridobivanje izkušenj 

za obvladovanje teh spretnosti (Ahmann in Scher, 1996; Monical, 1995, v Wong in 

Hockenberry-Eaton, 2001). Predšolske otroke lahko kronična bolezen omeji zlasti pri 

socialnem razvoju, saj na dom vezanemu predšolskemu otroku umanjka socialnih izkušenj v 

skupini. Pri šolskem otroku so zaradi kronične bolezni prizadeti predvsem sposobnost 

sodelovanja in tekmovanja z drugimi in tako posledično njegov občutek vrednosti. V času 

mladostništva in oblikovanja identitete je vpliv kronične bolezni lahko zelo težak, saj vpliva 

na mladostnikov občutek nadzora nad lastnim telesom in proces osamosvajanja (Lock, 1998, 

v Wong in Hockenberry-Eaton, 2001).  
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Kronična bolezen lahko zahteva ponavljajoča se zdravljenja v bolnišnici in boleče postopke. 

Če potreba po ohranjanju zdravega odnosa med otrokom in starši oziroma potreba po 

navezanosti ni upoštevana, lahko otrok postane depresiven in od staršev odtujen (Ahmann in 

Scher, 1996; Monical, 1995, v Wong in Hockeberry-Eaton, 2001).  

 

2.2.3 Doživljanje staršev in družine otroka s kronično boleznijo 

Najpogosteje opisana stanja, ki jih starši doživljajo ob spoznanju, da gre pri otroku za 

kronično bolezen, so šok in zanikanje, prilaganje ter priznanje in reintegracija (Trpin, 2004). 

Grunewwald pravi (Vidmar, 1990), da starši ob bolezni otroka postanejo sprva ohromljeni in 

nerealni. Za to začetno obdobje soočanja z boleznijo so značilni stanje šoka, nezaupanje in 

včasih zanikanje, zlasti če motnja ni vidna. Kakor upanje je tudi zanikanje kot obrambni 

mehanizem normalen odziv na občutek izgube kakršnekoli narave. Šok in zanikanje ob 

soočenju z boleznijo lahko trajata zelo dolgo, tudi več mesecev. Kazalci zanikanja v luči 

prilagoditvenega vedenja so lahko iskanje drugega strokovnega mnenja ali drugačnega načina 

zdravljenja; ko pa zanikanje postane neprilagodljivo, vpliva na priznavanje zdravljenja in 

sledenje ciljem rehabilitacije, potrebnim za otrokovo najboljše dobro, preživetje in razvoj, ter 

ju otežuje (Gravelle, 1997, v Wong in Hockenberry – Eaton, 2001).  

Zanikanju sledi odprto priznanje obstoja stanja (prav tam). V tem času, kot pravi Grunewwald 

(Vidmar, 1990), lahko nastopijo močna občutja žalosti, nelagodja, negotovosti o prihodnosti, 

krivde, samoobtoževanja ali celo ambivalentna občutja do otroka. Krivda je navadno 

najmočnejša, ko je vzrok motnje neposredna sled do enega izmed staršev, kakor tudi pri 

genetski bolezni ali poškodbi zaradi nesreče. Pogosto je za občutek krivde odgovorno starševo 

napačno predvidevanje, da je nekje v njem neka napaka, ali da je bilo nekaj narobe storjeno 

med nosečnostjo ali rojstvom; lahko pa je povezano tudi s kulturnim ali religioznim 

prepričanjem. Sčasoma, s pravimi informacijami in primerno podporo, večina staršev obvlada 

krivdo in samoobtoževanje. V času prilagajanja starši lahko doživljajo tudi zagrenjenost in 

jezo, ki se usmerjena navznoter kaže kot očitanje si ali samokaznovalno vedenje, kot na 

primer zanemarjanje svojega zdravja in besedno samoponiževanje. Jeza, usmerjena navzven, 

pa se kaže v pogostem prepiranju ali umiku iz komunikacije; le-ta je najbolj vidna v odnosu 

osebe s partnerjem, bolnim otrokom ali zdravimi sorojenci. Pasivna jeza do bolnega otroka se 
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lahko kaže z zmanjšanjem obiskov otroka v bolnišnici ali z nezmožnostjo potolažiti ga. 

Veliko jeze lahko starši v tem obdobju izrazijo tudi v odnosu do zdravstvenega osebja 

(Gravelle, 1997, v Wong in Hockenberry – Eaton, 2001). Ko si starši opomorejo od začetne 

močne bolečine, začnejo, kot meni Grunewwald (Vidmar, 1990), na problem gledati 

realnejše; bolj so sposobni tudi delovati v prid otroka. 

V času prilagajanja se starši na otroka in njegovo motnjo oziroma bolezen odzivajo na štiri 

značilne načine, in sicer prezaščitniško, ko otroku zaradi strahu branijo vstopanje v nove 

izkušnje in zadovoljijo vsako njegovo željo, da bi preprečili otrokovo razočaranje; z 

zavrnitvijo, ko starši otroku sicer nudijo telesno nego, a se od njega čustveno oddaljijo; z 

zanikanjem, ko starši silijo otroka, da bi prebrodil situacijo, in se obnašajo kot da motnja ne 

obstaja; ter s sposobnostjo postopnega sprejemanja situacije, ko starši otroku postavljajo 

potrebne in realne meje, pri otroku spodbujajo samonegovalne dejavnosti in podpirajo 

primerne gibalne in družabne dejavnosti (Gravelle, 1997, v Wong in Hockenberry – Eaton, 

2001). Tudi Diaz-Caneja, Gledhill, Weaver, Nadel, in Garralda (2005) v svoji raziskavi 

navajajo, da se je zaradi bolezni odnos med otroki in starši spremenil; postal je bodisi 

prezaščitniški ali preveč popustljiv. 

Obdobju prilagajanja sledi obdobje priznanja in reintegracije, in sicer z vzpostavitvijo realnih 

pričakovanj do otroka ter reintegracijo družinskega življenja in otrokove bolezni (Gravelle, 

1997, v Wong in Hockenberry – Eaton, 2001). Po Grunewwaldu (Vidmar, 1990) se starši v 

tem obdobju s situacijo sprijaznijo in postanejo konstruktivni; sposobni so gledati v 

prihodnost. Kljub vsemu pa gre pri tem bolj za povečano »potolaženost z vsakodnevnim 

življenjem«, ne pa tudi celoten zaključek procesa; vse do otrokove osamosvojitve ali smrti. 

Velik del tega obdobja je namreč prežet z žalovanjem (prav tam). Tudi Gravelle (1997, v 

Wong in Hockenberry – Eaton, 2001) ugotavlja, da mnogo staršev otrok s kronično boleznijo 

doživlja kronično žalost; čustva žalosti in izgube se pojavljajo kot valovi skozi čas. Vsakič, ko 

otrokovo stanje napreduje, starši doživijo ponovno izgubo; upadanje otrokovega zdravja in 

nove negovalne zahteve. 

Obdobje reintegracije vključuje tudi družbeno reintegracijo, ko se družina vključuje v različne 

družabne, kulturne in druge aktivnosti ter vzpostavlja odnose tudi izven doma, in sicer z 

otrokom kot sodelujočim in dobrodošlim članom skupine (prav tam). 
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Na proces prilagajanja na kronično bolezen vpliva vrsta različnih dejavnikov; teh, ki so 

povezani z lastnostmi otroka (starost, njegov temperament, intelektualne sposobnosti) in teh, 

ki so povezani z lastnostmi družine (odnosi in dinamika v družini, verovanje, struktura 

družine, način spoprijemanja s stresom). Delujejo lahko kot varovalni dejavniki ali dejavniki 

tveganja. Za družino v procesu prilagajanja je zelo pomembna tudi socialna podpora; 

nezanemarljivi so tudi dejavniki, povezani z bolnišničnim okoljem, kot na primer pravila 

bolnišničnega okolja ter komunikacija med družinskimi člani in zdravstvenim osebjem (Kreft 

Hausmeister, 2014). 

 

2.3 Otrok in bolnišnica 

Zdravljenje v bolnišnici največkrat zahteva narava same bolezni, bistveno vlogo pa imajo pri 

tem tudi razmere, v katerih otrok živi (Verbič, 1995). Ob prihodu v bolnišnico so otroci 

pogosto prestrašeni in čustveno prizadeti; sprejem v bolnišnico pomeni tako zanj kot za 

otrokove starše nekaj neprijetnega (Fujs, 2007). Bolnišnično okolje otrok doživlja kot tuje 

(Roter, 2002). Na sprejemanje tega okolja in bolnišničnega zdravljenja vplivajo predvsem 

trije dejavniki, in sicer otrokova starost, njegova osebnost in pretekle izkušnje ter dogodki v 

bolnišnici (Gruden, 1997); močan vpliv pri tem ima tudi otrokova družina sama, in sicer z 

aktivnim odnosom do lastnega zdravja, ki ga že zelo zgodaj posreduje otroku prek celotnega 

sistema vrednot, ustreznega ravnanja, vedenja in zgleda (Tomori, 1987).  

Potrebe otrok in njihovih staršev v času bolnišničnega zdravljenja so zelo različne, tako eni 

kot drugi potrebujejo različno oskrbo (Fujs, 2007). Način sprejema otroka v bolnišnico in 

potek obravnave je za nadaljnje zdravljenje otroka zelo pomemben (Bizjak, 2004, v Fujs, 

2007). Glasper in Richardson (2006) v zvezi s pripravo otroka in staršev na sprejem v 

bolnišnico izpostavljata velik pomen pravih in ustreznih informacij; otroci in starši lahko 

doživljajo stres zaradi hospitalizacije že pred samim sprejemom v bolnišnico.  

Otroci lahko doživljajo stres tudi po odpustu iz bolnišnice. Negativna vedenja, ki se lahko 

pojavijo po odpustu, se razlikujejo glede na starost otroka. Pri mlajših otrocih so opazili 

začetno nadutost do staršev, ki lahko traja od nekaj minut do nekaj dni, težnjo po tem, da so s 

starši vedno skupaj oziroma celo zahtevo po stalni prisotnosti staršev in močno nasprotovanje 

kakršnikoli ločitvi (vrtec ali varuška). Pri teh otrocih se lahko pojavijo novi strahovi ali nočne 
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more, upiranje, ko je treba v posteljo, hoja v spanju, pojav sramežljivosti, zaprtost vase, 

hiperaktivnost, izbirčnost pri hrani, pretirana navezanost na igračo ali odejo, nazadovanje pri 

že osvojenih spretnostih (enureza, enkopreza). Pri starejših otrocih lahko pride do čustvene 

otopelosti, čemur lahko sledi močno znašanje nad starši, jeza, usmerjena proti staršem, 

ljubosumje na brate in sestre (Hockenberry in Wilson, 2007). Tudi Diaz-Caneja idr. (2005) 

navajajo jezljivost in težjo vodljivost po odpustu iz bolnišnice kot možen odziv otrok na 

bolnišnično zdravljenje.  

Sleherni otrok ima svoj vzorec odzivanja na stisko, ki jo doživlja, kar se lahko z odraščanjem 

in v odvisnosti od različnih okoliščin spreminja. Trajanje otrokove prizadetosti je odvisno od 

mnogih vplivov; nekateri otroci si hitro opomorejo tudi po hudih travmatskih izkušnjah, pri 

drugih traja prizadetost dlje, kar je odvisno od intenzitete travme, narave travme, stopnje 

izpostavljenosti, lastnosti posameznega otroka, življenjskega okolja ter otroku in družini 

nudene pomoči (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  

Za otroke, ki se uspešno soočajo s stresom in anksioznostjo, povezanima z zdravljenjem v 

bolnišnici, je značilno, da se tudi med zdravljenjem v bolnišnici sproščeno igrajo, da se 

verbalno in neverbalno sproščeno izražajo, da se počutijo varne v odnosih tako s svojimi 

domačimi kot z bolnišničnim osebjem ter da so, primerno svoji starosti, dovolj dobro 

seznanjeni s svojo zdravstveno situacijo in postopki zdravljenja. Intervencije, ki naj bi otroku 

pomagale k takšnemu počutju med zdravljenjem v bolnišnici, naj bi vključevale pogoje za 

igro, pripravo otroka na sprejem v bolnišnico in operacijo (če jo potrebuje) ter druge postopke 

zdravljenja, nudenje čustvene podpore tako staršem kot sorojencem, zagovarjanje otrokovih 

stališč v odnosih z zaposlenimi v bolnišnici ter ohranjanje sprejemajočega okolja za otroke in 

njihove družinske člane (Thompson in Stanford, 1981). V nekaterih državah imajo bolnišnice 

posebne pripravljalne programe za otroke pred sprejemom v bolnišnico. Takšen program nudi 

otroku in družini možnost obiska bolnišnice in spoznavanje bolnišničnega okolja in 

zdravstvenega osebja (Pišek, 2009), zato je zelo priporočljiv (Wolf, 1991). Program vključuje 

tudi lutkovno predstavo ali predstavitev z diapozitivi, s pomočjo katerih si bo otrok lahko 

oblikoval prvo predstavo o tem, kako bo, ko bo v bolnišnici (Gruden, 1997). 
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2.4 Starši ob otrocih med bolnišničnim zdravljenjem 

 

2.4.1 Odnos in varna navezanost 

Varno navezani otroci razvijejo dobro podobo o sebi in drugih; zase verjamejo, da so ljubljeni 

in dobri, za druge pa, da so odgovorni. Nasprotno pa nekonsistentna in neobčutljiva skrb za 

otroka spodbuja razvoj anksiozne navezanosti. Anksiozno navezani otroci razvijejo o sebi 

podobo nevredne in nekompetentne osebe in podobo drugih kot tistih, ki zavračajo ali se ne 

odzivajo (Cugmas, 2001). Tudi Rosen in Rothbaum (1993) sta ugotovila, da obstaja zmerno 

visoka zveza med obnašanjem staršev in kakovostjo otrokove navezanosti nanje. 

Z. Cugmas (2001) navaja spoznanja M. Ainsworth, da so s kakovostjo otrokove navezanosti 

na mater najmočneje povezane štiri ocenjevalne lestvice materinega obnašanja do otroka: 

občutljivost (materina sposobnost pravilno zaznati otrokove signale in urno ter primerno 

odgovoriti nanje), sprejemanje (v nasprotju z zavračanjem zaradi neusklajenih materinih in 

otrokovih potreb), sodelovanje z otrokom in dosegljivost. Rosen in Rothbaum (1993) sta 

prišla do spoznanja, da je starševsko sprejemanje otroka pogojeno z njihovo zmožnostjo 

usklajevanja otrokovih potreb z lastnimi. Starši lažje sprejemajo otroka in so bolj občutljivi za 

njegove potrebe, ko so le-te v harmoniji z njihovimi potrebami. Nasprotno pa lahko starši 

zavračajo otroka, ko so njihove potrebe v nasprotju z njegovimi in ko občutljivost za otrokove 

potrebe vključuje prikrajšanje za uresničitev lastnih potreb.  

Poleg stopnje sprejemanja otroka sta avtorja (prav tam) merila tudi kakovost pomoči, ki jo 

starši nudijo otroku pri reševanju problemov. Le-ta je toliko večja, kolikor višja je stopnja 

njihove občutljivosti za otrokove potrebe in sposobnosti priskrbeti mu koristen, pravočasen 

napotek na nevsiljiv, jasen, razumljiv in pozitiven način. 

Da bi zdravljenje potekalo optimalno in da so posledice bolezni za otrokovo duševno in 

telesno zdravje ter njegov nadaljnji razvoj kar najmanj ogrožajoče, je torej potrebna ustrezna 

skrb in primerno ravnanje staršev ob pojavu bolezni. V takih trenutkih je zaželeno preudarno 

in smiselno ravnanje staršev, kajti primerna starševa pomiritev in vzpodbuda bosta, hkrati z 

odvračanjem otrokove pozornosti od bolečine in drugih neprijetnosti, ugodneje vplivali na 

otrokovo pojmovanje zdravja in bolezni nasploh (Tomori, 1987).  
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Glasper in Richardson (2006) pravita, da lahko varno in prijazno bolnišnično okolje otroku v 

največji meri zagotovi mati, saj mu njena nežnost in ukvarjanje z njim vzbujata občutke 

ugodja. Avtorja navajata, da so materina prisotnost, ljubezen, dotik, toplina in bližina celo 

pomembnejši od zdravljenja z vitamini, proteini ali celo telesnega zdravja in da njena 

vključenost v dnevne dejavnosti pomembno zmanjšuje posledice ločitve od doma. Kljub 

temu, da beseda starši v večini primerov pomeni mamo (Gruden, 1997), lahko vse pogosteje 

vidimo enakovredno zaupanje in povezanost otroka v odnosu z očetom ter posledično 

enakovredno vzpostavitev občutka varnega in prijaznega okolja.  

 

2.4.2 Doživljanje  

Bolnišnice danes staršev ne obravnavajo več kot obiskovalce, ampak spodbujajo njihovo 

prisotnost ves čas hospitalizacije; družina se šteje kot partner pri zdravstveni negi otroka 

(Hockenberry in Wilson, 2007). Starši, ki se v bolnišničnem okolju ne počutijo dobro in ki jih 

je strah ter čutijo krivdo zaradi otrokovega stanja, svojemu bolnemu otroku težko nudijo 

potrebno podporo in pomoč pri zdravljenju (Thompson in Stanford, 1981).  

Nepoznano okolje in postopki zdravljenja, ki so za otroka stresni, imajo močan vpliv tudi na 

starša. V tem procesu starši doživljajo veliko napetosti in tesnobe (Thompson in Stanford, 

1981), pa tudi stanje depresije (Nicolaou in Glazebrook, 2008). Po Diaz-Caneju idr. (2005) 

lahko sprejem otroka na intenzivno zdravljenje za starše pomeni veliko krizo v njihovih 

življenjih in ima lahko zanje dolgoročne posledice; pojavi se lahko posttravmatska stresna 

motnja (PTSM). Kot najpomembnejše stresorje pri tem navajajo videz otroka, bolezen samo 

in dejavnike okolja.  

 

2.4.2.1 Ob nastopu bolezni  

Ob samem sprejemu kritično bolnega otroka v enoto intenzivne terapije doživljajo starši 

občutke zmedenosti in nemoči; soočeni so z nenadno spremembo otrokovega zdravstvenega 

stanja, hitrim in intenzivnim pojavom simptomov in otrokovo vidno prizadetostjo (Diaz-

Caneja idr., 2005) Starši se v teh trenutkih niti dobro ne zavedajo, kaj se pravzaprav dogaja; 

niso sposobni velike koncentracije in jasnega razmišljanja (Gruden, 1997). Najmočnejši 
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razlogi stiske staršev v tej situaciji so skoraj hipna sprememba popolnoma zdravega otroka v 

resno bolnega, ločitev od svojega otroka ob sprejemu v intenzivno terapijo in videz otroka, 

potem ko jim ga je dovoljeno spet videti (Diaz-Caneja idr., 2005). Starši zelo stresno 

doživljajo tudi potrebne tehnične postopke zdravljenja na otroku in svojo vlogo ob tem 

(Latour, Van Goudoever in Hazelzet, 2011).  

Starši otroka, ki je z namenom zdravljenja sprejet na redni bolnišnični oddelek, spremljajo 

porast simptomov otrokove bolezni postopoma; začetno zdravljenje je bilo že vzpostavljeno, 

večina jih je bila napotena v bolnišnico preko otrokovega domačega pediatra. V nasprotju s 

starši otrok, sprejetih v intenzivno terapijo, resnost otrokove bolezni podcenjujejo (Diaz-

Caneja idr., 2005). Njihovo čustveno doživljanje zaradi pripravljenosti na situacijo ni tako 

intenzivno. Kljub temu ob pojavu bolezni starši doživljajo strah in negotovost. Zaradi stresa je 

sprejemljivost za besedno komunikacijo pri njih zmanjšana, močno se ojača intenziteta 

zaznavanja zunanjih dražljajev okolja (hrup, šumenje, vključevanje slišnih alarmov), še toliko 

bolj zaradi vpliva doživljanih čustev v odnosu na stanje otroka. Matere čustva kažejo v večji 

meri kot očetje; pogosto jokajo in le s težavo govorijo (Gruden, 1997). 

Starši, ki gredo skozi težko izkušnjo bolezni svojega otroka, lahko postanejo tudi agresivni, 

mučijo jih občutki krivde in možno je, da vzrok otrokove bolezni prenašajo v okolje. 

Odzovejo se lahko s psihosomatskimi in nevrotskimi simptomi, kot so glavobol, nespečnost in 

bojazen (Gruden, 1997). 

Ob odpustu nekateri starši doživljajo občutke skrbi zaradi možne ponovitve in resnosti 

bolezni in nezmožnost se s tem soočiti brez podpore zdravstvenega osebja, kar njihovo stisko 

ob odpustu povečuje (Diaz-Caneja idr., 2005). 

 

2.4.2.2 Vpliv na odnos med otrokom in staršem 

Starši otrok, ki se zdravijo v enoti intenzivne terapije izražajo močan občutek fizične in 

čustvene ločenosti od otroka; zanje je še posebej težko, če ne morejo biti ob njem, ko je z 

reševalnim vozilom odpeljan v bolnišnico. Tudi starši, ki so med prevozom lahko ob otroku in 

se zato počutijo mirnejše, kažejo veliko zmedenosti in stisko v soočenju s »cevkami in 

aparati« in s svojim neodzivnim otrokom (Diaz-Caneja idr., 2005). 
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Tudi ko gre za sprejem otroka v bolnišnico po napotilu zdravnika ali ko zaradi nujnosti 

situacije starši sami pripeljejo otroka v bolnišnico, doživljajo starši ob informaciji, da mora 

biti otrok sprejet na zdravljenje, močne občutke skrbi (Diaz-Caneja idr., 2005). 

V času otrokove bolezni se starši do svojih otrok vedejo drugače kot običajno; prilagajajo 

pravila in celo posegajo po prevarah, da bi se izognili neodobravanju otroka pri izvajanju 

medicinsko-tehničnih postopkov (Gruden, 1997).  

 

2.4.2.3 Psihološki vpliv na starše in družino 

Starši otrok na intenzivnem zdravljenju doživljajo podobna stanja in čustva, kot so značilna za 

žalovanje: šok ali zanikanje situacije, krivdo in samoobtoževanje, strategije izogibanja in bega 

(izogibajo se stiku z otrokom ali pogovoru z zdravstvenim osebjem, ker se bojijo slabih 

novic). Prisoten je tudi strah pred smrtjo otroka. Starši otroka na bolnišničnem zdravljenju na 

navadnem oddelku ne kažejo tako močnega odziva, zlasti ko gre za otroka s kronično 

boleznijo. Drugače pa je pri starših, katerih otroci so bili prej zdravi, potem pa se je nenadno 

pojavila bolezen; tudi ti starši se lahko na situacijo odzovejo intenzivnejše (Diaz-Caneja idr., 

2005). 

Starši otrok na bolnišničnem zdravljenju poročajo o težavah, ki jih v času zdravljenja 

doživljajo sorojenci; nočne more, spremembe v vedenju v šoli ali vrtcu, zavrnitev obiska v 

bolnišnici. V raziskavi Diaz-Caneja idr. (2005) je izpostavljen primer, ko je mlajši sorojenec 

na povabilo zdravstvenega osebja lahko obiskal bolnišnico in osebje vprašal vse, kar ga je 

zanimalo; s strani staršev je bila ta intervencija zelo pozitivno sprejeta. 

Nemalokrat so v času bolezni in zdravljenja na preizkušnji tudi partnerski odnosi (Gruden, 

1997). 

 

2.4.2.4 Sodelovanje in bolnišnična oskrba 

Ko je staršem dovoljeno biti ob otroku v času zdravljenja na oddelku intenzivne terapije ter 

sodelujejo pri negi, to čutijo kot nekaj, kar jim pomaga pri obvladovanju sitaucije; tako 

doživljajo tudi redno informiranje, podporo zdravstvenega osebja, pomoč pri bivanju na 
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oddelku in doslednost pri negi otroka. Če pa staršem v času zdravljenja otroka na oddelku 

intenzivne terapje ni dovoljeno biti ob svojem otroku, se počutijo izključene.  

Tudi starši, katerih otroci preživljajo zdravljenje na navadnem bolnišničnem oddelku, si želijo 

ostati ob otroku in pri negi sodelavati (Diaz-Caneja idr., 2005). Ob tem avtorji raziskave 

opisujejo tudi izkušnjo staršev, ki so, kljub temu da so opisali odnos z zdravstvenim osebjem 

kot dober, izrazili občutek osamljenosti prvo noč po sprejemu otroka v zdravljenje in potrebo 

po pogovoru, ki je bila v tistem trenutku neprepoznana. 

 

2.4.2.5 Bolnišnično okolje 

Oddelek intenzivne terapije, ki ga starši opisujejo kot prostor z različnimi aparati in »cevkami, 

ki obkrožajo otroke«, in v katerem je vse polno zdravnikov, medicinskih sester in drugega 

zdravstvenega osebja, starši po eni strani doživljajo kot skrb vzbujajoče okolje, po drugi pa 

kot vir pomiritve. Najtežje v njem je videti svojega otroka v težkem zdravstvenem stanju. 

Nekateri starši doživljajo pogovor z drugimi starši pred oddelkom intezivne terapije med 

čakanjem na obisk svojega otroka kot pomoč, nekateri starši pa se takih pogovorov izogibajo, 

zlasti s starši, katerih otroci so v težjem zdravstvenem stanju, saj »ne vedo, kaj naj jim rečejo« 

(Diaz-Caneja idr., 2005). 

Isti avtorji (2005) so ugotavljali tudi splošno doživljanje bolnišničnega okolja s strani staršev, 

ki so ga opisali kot dobrega za otroke; v njem sta bila šola in vrtec, bile so igrače in družabne 

igre; opisali pa so ga tudi kot dolgočasnega, saj v njem »ni bilo nič za početi«, hrupnega, brez 

jasnih pravil in s pomanjkanjem zasebnosti.  

 

2.4.2.6 Ločitvena stiska 

Kljub temu, da je staršem dovoljeno biti ob otroku tudi v enoti intenzivne terapije, lahko ti 

starši doživljajo v tej situaciji različne ločitvene stiske. Ločitvena stiska je lahko fizične 

narave, saj starše od otroka ločuje sistem aparatov, katerih podporo otrok v zdravljenju 

potrebuje; ali pa čustvene narave, saj starši otroka ne zmorejo potolažiti, kot so ga zmožni v 

običajnih okoliščinah (Diaz-Caneja idr., 2005). 
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2.4.2.7 Finančne omejitve 

Družine otrok, sprejetih v bolnišnično zdravljenje, se srečujejo tudi s finančnimi omejitvami, 

saj prenekateri svoje otroke obiskujejo iz precej oddaljenih krajev (pot, parkirnine). Pride pa 

lahko tudi do izgube službe (Diaz-Caneja idr., 2005). 

 

2.4.2.8 Potrebe staršev ob otrocih med bolnišničnim zdravljenjem  

Brez dvoma je osnovna potreba starša ob otroku v bolnišnici ta, da zdravstveno osebje naredi 

vse, kar je možno, da bi njegovemu otroku zagotovilo optimalno oskrbo in rešilo njegovo 

življenje (Latour in Haines, 2011).  

Kot najmočneje zaznano potrebo staršev kritično bolnih otrok, sprejetih v enoto intenzivne 

terapije Diaz-Caneja idr. (2005) navajajo potrebo po tem, da so ob otroku v času sprejema in 

potrebo po informacijah o stanju otroka. V svoji raziskavi izpostavljajo neznosno stanje 

negotovosti staršev, ki jim pred sprejemom v intenzivno terapijo domači zdravnik ni dal 

zadovoljujočih informacij.  

Tudi Nicolaou in Glazebrook (2008) poudarjata, da so bile v različnih raziskavah tega 

področja potrebe staršev po podpori velikokrat enačene s potrebo po informacijah.  

Skipper in Leonard (1968, v Thompson in Standford, 1981) sta ugotavljala tudi posledice 

kvalitetnega pretoka informacij med zdravstvenim osebjem in materami: otroci, katerih 

materam je bila v procesu zdravljenja njihovih otrok ponujena dodatna pomoč in informacije, 

so v prvem tednu po odpustu iz bolnišnice doživljali manj neobičajnega strahu, manj so jokali 

in imeli manj motenj spanja kot otroci mater, ki te podpore niso dobile. Ugotovila sta tudi, da 

so otroci mater, ki so v procesu zdravljenja in bolnišnične oskrbe dobile le »rutinske« 

informacije, v primerjavi z materami otrok, katerih psihološke potrebe so bile dodobra 

upoštevane, po odpustu iz bolnišnice in vrnitvi v domače okolje kazali vidno večjo stopnjo 

vedenjskega odstopanja. 

Pomembno je prepoznati tudi druge potrebe staršev in jim pomagati soočiti se s svojimi 

skrbmi. Pomagamo jim lahko neformalno, in sicer tako, da jih pozorno poslušamo, jim 
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razložimo pravila bolnišničnega okolja ali postopka zdravljenja ter jih spodbujamo, da 

vprašajo, če jih v zvezi z zdravljenjem otroka kaj zanima; in formalno, z oblikovanjem 

podpornih skupin za starše ali z vzpostavitvijo kakega drugega programa za starše, ko se 

takšna potreba pojavi (Thompson in Standford, 1981). Potrebe staršev se v procesu 

zdravljenja otrokove bolezni spreminjajo (Nicolaou in Glazebrook, 2008). Veliko staršev 

potrebuje tudi pomoč pri soočenju z lastnimi občutji glede obstoječega problema; pogosto 

namreč starši postavijo sebe v ozadje in svoje potrebe v luči potreb svojega otroka popolnoma 

spregledajo (Gruden, 1997). Primerna podpora, naj je to čustvena, socialna ali kot 

informacija, bo povečala starševo sposobnost spopadanja s situacijo, njegovo samozavest in 

pri njem zmanjšala občutke tesnobe.  

 

2.4.2.9 Vloga starša ob otroku med bolnišničnim zdravljenjem  

Starši imajo pomembno vlogo ob otroku, ki je zbolel in potrebuje bolnišnično zdravljenje, še 

preden se zdravljenje začne; dobro je, da otroka na zdravljenje pripravijo. Pred odhodom v 

bolnišnico naj se z njim pogovorijo; večjemu otroku lahko povedo, da bo moral v bolnišnico, 

nekaj tednov prej, majhnemu pa šele nekaj dni pred samim odhodom. O bolezni in zdravljenju 

naj otroku pripovedujejo pošteno, čeprav le toliko, kolikor je sposoben razumeti in kolikor 

sam želi vedeti. Opišejo naj mu bolnišnično okolje, povedo o možnostih igre ter o zdravljenju 

(Gruden, 1997). 

Tak način priprave je možen le ob programskem sprejemu otroka v bolnišnico; pri urgentnem 

sprejemu je vse osredotočeno na reševanje trenutne situacije, v kateri pa so starši tudi sami 

potrebni pomoči v skrbi za svojega otroka; zanje je takrat najpomembneje, da dobijo 

kvalitetne informacije in podporo (Gruden, 1997). 

Med zdravljenjem na rednih oddelkih bolnišnice je priporočeno, da starši izvajajo čim več 

aktivnosti, in sicer ob prisotnosti medicinske sestre. Te aktivnosti vključujejo enostavnejša 

opravila, kot so hranjenje, previjanje in preoblačenje otroka, igranje z otrokom, spremljanje 

na razne preiskave, nadzor nad otrokom zaradi nujnega terapevtskega položaja. Odziv staršev 

na možnost vključevanja v proces zdravljenja in na spodbudo k temu je navadno pozitiven 

(Gruden, 1997). 
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Svojo vlogo ob otroku med bolnišničnim zdravljenjem starši različno razumejo, a ne glede na 

to, starši svojemu otroku, ki pride iz varnega in zanj udobnega okolja doma v tuje okolje 

bolnišnice, pomenijo vir moči in domačnosti. Ker dobro poznajo otrokove komunikacijske 

sposobnosti, mu lahko nove izkušnje razložijo. Prisotnost staršev mlajšega otroka obvaruje 

fantazij o zapuščenosti in izgube ljubezni (Thompson in Stanford, 1981). 

Primarni vir podatkov o otroku pogosto ni otrok sam, ampak njegovi starši (Gruden, 1997). 

Ker starši svojega otroka dobro poznajo, lahko osebju pomagajo v skrbi zanj; informacije v 

zvezi s prehranjevalnimi in spalnimi navadami ter določenimi posebnimi strahovi so lahko za 

zdravstveno osebje v procesu zdravljenja dragocene, saj omogočajo bolj občutljivo oskrbo. 

Staršem je »jezik« svojega otroka poznan in z njim veliko lažje komunicirajo kot pa osebje 

(Thompson in Stanford, 1981), ki se z otrokom prvič sreča.  

Izziv strokovnih delavcev v bolnišnici je staršem zagotoviti strukturo, informacije in podporo, 

ki jo potrebujejo, da bi bili lahko svojim otrokom v zanje težkem trenutku v pomoč 

(Thompson in Stanford, 1981). Pomagati jim mora ves zdravstveni tim, ki se ukvarja z 

diagnostično-terapevtskim programom pri otroku; v zadnjem času se vse bolj preučuje ne le 

vpliv hospitalizacije na otroka, pač pa tudi na starša (Gruden, 1997).  

Vzpostavljena naj bi bila jasna pravila okolja in dobro preučena področja možnih konfliktov, 

s čimer je ob hitrem in pravičnem ukrepanju možno »deaktivirati« nekonstruktivno 

kritiziranje (Thompson in Stanford, 1981). Večina raziskav o zadovoljstvu staršev z 

bolnišnično oskrbo je osnovana na preučitvi splošnih elementov bolnišnične oskrbe; da pa bi 

imela povratna informacija staršev pravo vrednost, bi morale biti raziskave o zadovoljstvu 

staršev jasno povezane s potrebami in prioritetami staršev v različnih okoljih bolnišnice 

(Latour, Hazelzet in Van der Heijden, 2011).  

 

2.5 Pozitivna psihologija 

 

Si lahko predstavljamo znanost, ki jo v enaki meri zanimata zdravje in blagostanje kot 

bolezen in motnja? Znanost, ki si prizadeva vzpodbujati dobro na vseh ravneh bivanja, tako 
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pri posamezniku in skupinah kot na širši ravni neke družbene sredine? Znanost, ki proučuje 

to, kar je v življenju vredno (Linley in Stephen, 2004)? 

Pozitivna psihologija kot veda predstavlja mnogo tega, kar najboljši psihologi že prakticirajo, 

a do nedavnega za izkušnjo še niso našli ustreznega poimenovanja, pa tudi ključnih izkustev 

še niso uspeli prav prepoznati. Pozitivna psihologija omogoča izraz tega, kar ljudje že od 

nekdaj počno prav, a se v to svoje delovanje še niso poglobili: da bi ga razumeli, prepoznali in 

imenovali (Linley in Stephen, 2004). V ospredje postavlja optimalne vidike naše narave in 

človekovo psihično blagostanje (Musek, 2010). 

Znanstveno psihologijo lahko upravičeno vidimo kot negativno pristransko, kar potrjuje 

dejstvo, da je bilo mnogo več člankov in knjig napisanih o strahu, jezi, sovraštvu, agresivnosti 

in depresivnosti kot o zadovoljstvu, veselju in sreči. Takšno omejevanje na negativno nam 

prikaže izkrivljeno in pristransko podobo človeka kot predvsem anksioznega, nevrotičnega in 

agresivnega bitja. Negativno usmerjenost psihologije so upravičeno kritizirali humanistični in 

eksistencialni psihologi, ki so že desetletja pred pojavom pozitivne psihologije opozarjali na 

generične pozitivne vidike človekove narave, zlasti pozitivno naravnanost, ustvarjalnost in 

samouresničitev (Maslow, 1954; Rogers, 1961, v Musek, 2010) ter občutje življenjskega 

smisla (Frankl, 1962, v Musek 2010).  

Dobro v ljudeh in njihovih življenjih ter optimalno delovanje človeka je zanimalo že 

Aristotela (Linley in Stephen, 2004). Menil je, da je človekov najvišji cilj sreča, tista najvišja 

dobrina, ki je edino dobro in ki si ga ljudje želimo izključno zaradi njega samega, ob čemer pa 

je tudi sam že opozoril, da je sreča odvisna od nas samih (Vorländer, 1977, v Musek, 2010). 

Tudi danes pozitivna psihologija proučuje optimalno delovanje človeka, pri čemer izpostavlja 

subjektivnost v doživljanju sreče; ugotavlja torej tudi, da ne moremo govoriti o srečnem ali 

kakovostnem življenju, če ga sami ne doživljamo ali čutimo kot takega (Musek, 2010).  

Pozitivna psihologija se znanstveno ukvarja z optimalnim človeškim doživljanjem, s katerim 

je pogosto povezano tudi uspešnejše in učinkovitejše delovanje in obnašanje. Njen cilj je 

raziskovanje razsežnosti pozitivnega doživljanja sveta, drugih oseb in samega sebe; 

dejavnikov, ki vplivajo na te razsežnosti; in tudi spodbujanje dejavnikov, ki ustvarjajo 

optimalno doživljanje. Ključni pojem pozitivne psihologije je pojem psihičnega blagostanja 

ali dobrobiti, ki pa je, če že ne sinonim za psihično zdravje, njegova jedrna sestavina in s tem 

ključni psihološki vidik kakovosti življenja (Musek, 2010). C. D. Ryff (1989; Ryff in Keyes, 
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1995, v Musek, 2010) kot bistvene značilnosti psihičnega zdravja navaja sprejemanje samega 

sebe, pozitivne odnose z drugimi, avtonomnost, obvladovanje okolja, smisel življenja in 

osebno rast, pri čemer pa moramo poudariti, da za definicijo psihološkega blagostanja in 

zdravja subjektivno občutje sreče ni dovolj; nekdo se lahko čuti srečnega, vendar ima do 

drugih sovražen in nasilen odnos (Musek, 2010). V pozitivni psihologiji obstajajo še drugi 

modeli optimalnega človekovega delovanja; ti vključujejo predvsem srečo, afekt in 

emocionalnost, optimizem, upanje, zanos, dobro življenje, duhovnost in duhovno 

inteligentnost ter smisel (Musek, 2007).  

Enoznačnih, objektivnih kriterijev za srečo ni. Sociološki in ekonomski kriteriji kakovosti 

življenja ne zadoščajo, nujni so psihološki; če je nekdo psihološko srečen, potem je srečen. 

Brez občutja srečnosti, ni prave kakovosti življenja (Musek, 2007). 

 

2.5.1 Pozitivni afekt in emocionalnost 

Pozitivni afekt je težnja po doživljanju dobrega razpoloženja, iskanje temu ustreznih situacij, 

izogibanje situacij, ki vzbujajo nezadovoljstvo, in je povezan z entuziazmom, 

dobrovoljnostjo, veseljem, radostjo, simpatijo in drugimi pozitivnimi čustvi. Negativni afekt 

pa lahko vidimo kot pogosto zapadanje v slabo razpoloženje, zapadanje v stresne in 

frustrirajoče situacije in je povezan z depresivnostjo in anksioznostjo, pa tudi z jezo in 

sovraštvom ter drugimi negativnimi čustvi (Musek, 2010).  

 

2.5.2 Optimizem  

Optimizem tesno povezujemo s pozitivnim mišljenjem. Je neke vrste pričakovanje, da se bodo 

dogajale pozitivne stvari; v nasprotju s pesimizmom, ki precenjuje verjetnost negativnih 

izidov. Optimizem je tesno povezan s pozitivnim čustvovanjem. Povezuje se z vsemi 

pomembnimi spremenljivkami pozitivne psihologije: sreča, psihično blagostanje, pozitivna in 

negativna čustva, upanje. Optimizem in pozitivno mišljenje vodita v zdravo obnašanje in 

boljše zdravje. Spodbudno vplivata na naše dosežke, dobro počutje in celo smisel za humor 

(Musek, 2007).  
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2.5.3 Upanje 

Upanje je neke vrste želja oziroma pričakovanje možnosti, da pride v neki situaciji do rešitve, 

izboljšanja; je kognitivna naravnanost, ki vključuje občutek tako o uspešnem delovanju kot o 

uspešni poti. Zanj sta značilna ciljno naravnana mišljenje in delovanje ter notranji občutek, da 

so poti doseganja ciljev možne; ter občutek, da smo jih zmožni ubrati sami. Raziskave 

potrjujejo, da so z višjo stopnjo upanja povezani tudi akademska in športna uspešnost, 

samospoštovanje, prilagojenost ter boljše počutje in zdravje (Musek, 2007). 

 

2.5.4 Zanos 

Zanos je vedno notranje motiviran. Doživimo ga pri opravljanju kompleksnih dejavnosti, ki 

jih dobro obvladamo. Takrat sem nam zdi, da nam gre od rok vse kot namazano, da nam nič 

ne more spodleteti; verjamemo, da bo naš dosežek sijajen in ob vsem tem doživljamo pravo 

vznesenost. Za stanje zanosa je značilno, da imamo jasne cilje, povratne informacije so jasne. 

V sebi imamo občutek popolne kontrole. Občutek za čas je drugačen in med dejavnostjo pride 

do stapljanja zavesti z njo (Musek, 2007). 

 

2.5.5 Dobro življenje 

To področje zajema kvaliteto naših interakcij ter življenjske in individualne kvalitete. 

Interakcije v medosebnih odnosih se navezujejo na ljubezen, družbo, dobro delo, altruizem, 

odpuščanje, državljanstvo, vodenje in duhovnost. Življenjske kvalitete se navezujejo na 

modrost in vrednote, smiselnost in perspektivo, samonadzor in individualiziranost. 

Individualne kvalitete pa vključujejo poštenost, etičnost, ustvarjalnost, igro, humor, dobro 

počutje, pogum, samozavest in skromnost (Musek, 2010). 
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2.5.6 Smisel 

Če človek občuti življenjski smisel, je lahko srečen kljub pomanjkanju in ponižanju; in 

obratno: kljub obilju in ugledu je lahko nesrečen, če se v sebi počuti praznega. Frankl, ki ga 

Musek (2010) uvršča med najpomembnejše predhodnike pozitivne psihologije, povezuje 

občutje smiselnosti z občutji izpolnjevanja življenjskega poslanstva in občutji svobode ter 

odgovornosti v odnosu do življenja. Po njegovem ne gre za to, kaj mi zahtevamo od življenja, 

temveč obratno: kaj življenje zahteva od nas. V odgovoru na slednje najdemo občutje smisla. 

Zlasti pri soočanju s krivdo, trpljenjem in smrtjo je občutje smisla pomembno, meni Musek in 

poleg upanja navaja kot pomoč na poti k smislu tudi ustvarjalno delo. Zaznamo ga lahko v 

človekovih idealih in vrednotah. Življenjski smisel je ključni pojem pozitivne psihologije 

(prav tam).  

 

2.5.7 Duhovnost 

Duhovnost je eden temeljnih človeških potencialov, ki nas spremlja že od pradavnih začetkov. 

Nanaša se na občutje celovitosti vsega obstoječega, na občutek povezanosti in smiselnosti. 

Nanaša se tudi na občutek obstoja numinoznega, absolutnega in na občutek ljubezni. 

Kvalitete, ki jih lahko posameznik razvije skozi vključevanje duhovne dimenzije v svoje 

življenje, so poglobljenost, zavezanost in modrost. Psiholog Gardner (1999, v Musek) govori 

o duhovni inteligentnosti kot o eksistencialni inteligentnosti. Zohar in Marshall (2000, prav 

tam) pravita, da z njo rešujemo probleme smisla in vrednot ter postavljamo svoja dejanja in 

celo življenje sâmo v nek širši, bogatejši okvir. Z njo ocenimo, da je neka pot bolj smiselna in 

samoizpolnjujoča kot druga. 

 

2.5.8 Psihično zdravje 

»Sreča je naš življenjski cilj, a zdravje je pol sreče. In to velja ne le za telesno, ampak še bolj 

za psihično zdravje« (Musek, 2010, str. 337).  

Musek (2010) ocenjuje psihično blagostanje kot najpomembnejšo sestavino psihičnega 

zdravja. Psihično blagostanje pa je po njegovo tudi eden najpomembnejših kriterijev 
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psihološke prilagojenosti; nezadovoljstvo z življenjem je težko sprejeti kot nekaj, kar je 

primerljivo s psihičnim dobrim počutjem in zdravjem.  

Psihično blagostanje se, kot navaja avtor, oblikuje na podlagi kognitivnega ocenjevanja in 

vrednotenja številnih vidikov našega življenja, še posebej tistih, ki jih doživljamo čustveno. 

Kognicija odločilno vpliva na emocionalno izkustvo. Na stvari in dogodke reagiramo 

čustveno v skladu s tem, kakor jih zaznamo in tolmačimo. Če smo na primer fiziološko 

vzburjeni v situaciji, ko se soočamo z nevarnostjo, se bo pojavil strah; v situaciji, ko se 

soočamo s privlačno osebo, bomo fiziološko vzburjenje doživljali kot emocijo simpatije; v 

situaciji, ko se bo nekdo do nas vedel agresivno, pa bomo vzburjenje doživljali kot jezo. Naše 

kognicije nam lahko ojačajo ali oslabijo emocionalno reagiranje: to, kako emocionalno 

intenzivno bomo reagirali, je torej odvisno od tega, kako o stvareh mislimo. Različne 

predstave, tolmačenja in mišljenja lahko spremenijo čustveno doživljanje; tu najdemo v 

sodobni psihologiji potrditev starih budističnih in stoiških ugotovitev, da je vezanost na 

emocije vir 'trpljenja', torej življenjskega nezadovoljstva (Larsen, Diener in Croponzano, 

1987, v Musek, 2007). Če se torej naše razumevanje dogodkov, stvari, pojavov spremeni, se 

bo spremenilo tudi naše doživljanje v zvezi z njimi. 

Ljudje, ki kažejo več zadovoljstva z življenjem, bodo doživljali manj znakov ogroženega 

psihičnega zdravja, na primer manj negativnih čustev, tesnobe, depresivnosti in osamljenosti 

(Musek, 2007). 

 

2.5.9 Humor, zdravje in psihično blagostanje 

Ljudje že od nekdaj povezujemo humor z veseljem, dobrim počutjem, sproščanjem, 

premagovanjem stresa in zdravjem; pri tem ni izjema nobena kultura in nobeno obdobje 

(Musek, 2007). 

Humor naredi stvari komične, vredne smeha ali zabave in mnogi pri tem poudarjajo tudi 

moment absurdnosti, neskladnosti, igrivosti in duhovitosti (prav tam). Boeree (1998, prav 

tam) pravi, da je humor odkritje varnosti znotraj strahu in da je smeh njegov telesni izraz. S 

čustvenega vidika umešča Boeree humor med občutja olajšanja in veselja, z izrazno- 

vedenjskega vidika pa med znake sproščanja napetosti.  
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Več raziskovalcev ugotavlja pozitivne vplive humorja in smeha na kazalce našega zdravja in 

celo na dolžino življenja (Cousin, 1976; Martin, 2001; Pressman in Cohen, 2005; Zand, 

Spreen in LaValle, 1999, prav tam). Humor spodbuja pozitivna čustva, kar ugodno vpliva ne 

le na samo počutje, pač pa tudi na zdravje, saj pozitivna čustva do neke mere zmanjšujejo 

občutje bolečine in nekatere druge rizične fiziološke odzive (Martin, 2001, prav tam). Humor 

vpliva na zmanjševanje stresa, ki dokazano povzroča negativne zdravstvene posledice (Abel, 

2002; Martin, 2001, prav tam). Dokazano je pozitivno vplivanje humorja na imunski sistem in 

njegovo delovanje (Adler in Hillhouse, 1996; Lambert in Lambert, 1995; Lefcourt, Davidson-

Katz in Kueneman, 1990; Martin, 2001; McClelland in Cheriff, 1997, prav tam). Za humor je 

značilno, da najprej dvigne aktivacijo organizma; pride do napetosti, ki jo potem naglo 

sprosti. Ob tem nastopi sproščeno stanje, smeh in zadovoljstvo z razrešitvijo. K temu 

preobratu pripomore izviren, nepričakovan konec zgodbe, ki predstavlja nekakšno preobrazbo 

situacije (Pečjak, 1987). 

 

2.6 Ustvarjalnost in igra 

 

2.6.1 Ustvarjalnost  

»An intelligent person can benefit from others without hurting them as a bee can sip nectar 

from a flower without harming it.« (Thinley, 1999, str. 73) 

 »Ustvarjalnost je temeljna antropološka funkcija, brez katere človek nikoli ne bi bil človek« 

(Jurman, 2004, str. 190); je njegova eksistenčna funkcija, po Marxu generično bistvo (Pečjak, 

1987, str. 153), ki opredeljuje njegov smisel življenja in obstajanja (Jurman, 2004, str. 190). 

»Vprašanje ustvarjalnosti je staro toliko kot razvoj človeštva« (prav tam, str. 84). V tem, ko 

gre človek preko znanega in pokaže nekaj novega, boljšega, kar še ne obstaja, je posebna 

draž, lastna človeški vrsti (prav tam). 

Razprave in študije kažejo (Lorenčič, 2014) na to, da je ustvarjalnost oziroma radovednost, ki 

je predpogoj ustvarjalnosti, del nas. Drugih, bolj oprijemljivih in znanstveno dokazljivih 

izvorov ustvarjalnosti ne poznamo (prav tam). Tudi humanistični psihologi pravijo, da je 

človek po naravi uglašen za ustvarjanje (Pečjak, 1987). 
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Človekova dejavnost je, ne glede na to, ali je smotrna (delo) ali nesmotrna (igra), vedno 

prežeta z ustvarjalnostjo in jo je mogoče zaznati v vseh oblikah človekovega učinkovanja 

(Jurman, 2004, str. 190). Pojavlja se pri vseh ljudeh, vendar pri vsakem človeku drugače. 

Človek vedno išče situacije, v katerih se lahko uresničuje (prav tam). B. Kroflič (1995) jo 

razume kot delovanje, odpiranje problemov, preoblikovanje situacije v okolju in izvirno 

preoblikovanje informacij: »Vsak človek je in tudi mora biti na nek način ustvarjalen, sicer 

postane njegovo življenje nesmiselno. Da bi zadostil potrebi po ustvarjalnosti, poskuša svoje 

aktivnost usmerjati v iskanje situacij, v katerih lahko uresniči svoje interese, sposobnosti in 

druge osebnostne lastnosti, ki jih nosi v sebi kot potencial, ki teži k samopotrditvi« (Jurman, 

2004, str. 190–191). 

Cropley (2001) izpostavlja splošno mnenje raziskovalcev, da osebnost vpliva na ustvarjalnost, 

in trdi, da je pravilno ravno nasprotno: ustvarjalnost je pravzaprav tista, ki vpliva na osebnost. 

Nekdo, ki je ustvaril neko novost, se je s tem izpostavil kritiki drugih; ob tem bo razvil 

samozavest, pripravljenost za odstopanje od znanega, odprtost za nove ideje in druge podobne 

značilnosti (prav tam). Kljub temu naj bi se, kot meni Pečjak (1987), med ustvarjalnimi 

ljudmi pojavljale določene skupne osebnostne lastnosti: nekonformizem, radovednost, široki 

interesi, osebna neodvisnost in izvirnost. Po Cropleyu (2001) bi bile lahko te značilnosti, 

skupaj s fleksibilnostjo, intuitivnostjo, odprtostjo in samosprejemanjem, plod 

zdravorazumskega sklepanja, povezanega z ustvarjalnostjo. 

»Ustvarjanje je nasprotno ohranjanju stanja, je njegovo spreminjanje in razdiranje in kot tako 

nujno presega dane okvire, saj bi sicer ne bilo izvirno (...) Četudi vedno ne pride do 

spremembe zunanjega stanja, pa vselej prihaja do spremembe vsaj v mislih, v predstavah 

stvarnosti« (Pečjak, 1987, str. 16).  

Poglavitna značilnost ustvarjalnega procesa je transformacija gradiva; to je preureditev 

gradiva, nova organizacija ali nova povezava med podatki, sprememba pomena, spoznanje 

nove funkcije, spregledanje situacije v novi luči (Pečjak, 1987). Tudi Fromm (1959) razume 

ustvarjalnost v najširšem smislu kot sposobnost videti (zavedati se) in odgovarjati (odzivati 

se) ter pri tem ugotavlja, da mnogi ljudje ničesar ne vidijo in na nič ne odgovarjajo; so slepi in 

gluhi ter indiferentni do spodbud okolja. V nasprotnem primeru se odzivamo z vsem, kar smo; 

zlijemo se v eno z opazovanim: »Nisem več opazovalec, nisem sodnik« (prav tam, str. 54). 

Razmišljanje o potencialu, a hkrati tudi odgovornosti, videti stvari v novi luči in nanje tako 

tudi odgovoriti, pa odpirajo tudi najnovejša spoznanja s področja kvantne fizike o 
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razumevanju stvarnosti. David Bohm (2004) pravi, da manifestacije ustvarjalnosti človeštva 

niso le podobne ustvarjalnim procesom narave; pač pa da se narava človekove ustvarjalnosti v 

ničemer ne razlikuje od ustvarjalnih sil univerzuma samega. Tako se lahko človek, ko zaznava 

dinamiko sveta okoli sebe, obenem tudi zaveda, da je sredstvo, s katerim ta svet zaznava, 

njegov lasten um, s popolnoma enakimi zakonitostmi ustvarjalnosti in tako tudi aktivni 

soudeleženec te zaznave: naše zaznave na stvarnost aktivno vplivajo. Dokazi za to niso 

zanemarljivi; prav to nam daje odgovornost, da ta odnos med miselnim procesom in svetom, 

iz katerega se pravzaprav porajajo, ga interpretirajo, doumemo (prav tam). Daje nam tudi 

svobodo, saj je vsak trenutek potencial novih, svežih zaznav in s tem novih, svežih stvaritev. 

Kot pravi avtor (15. 4. 2016), predstvaljajo naši predsodki, mehanski način razmišljanja in 

zato tudi delovanja ter rigidni miselni vzorci glavne ovire, da bi prišli v stik z ustvarjalnostjo v 

sebi. Ob tem izpostavlja pomen dialoga, ki posamezniku omogoča nov vpogled na situacije in 

ljudi, s katerimi se srečujemo; z dialogom in pripravljenostjo spreminjati vnaprej olikovana 

prepričanja se te omejujoče mehanskosti lahko osvobodimo in zaživimo svobodneje, bolj 

izpolnjujoče. 

Kljub temu, da se o umetnosti in znanosti običajno razmišlja kot o dveh diametralno 

nasprotnih si področjih, lahko med njima najdemo tudi stičišča. Kot razlaga Pečjak (1987), 

umetnik in znanstvenik obdelujeta isto gradivo, svet in življenje v njem, a vsak na drug način. 

Znanstvenik zbira gradivo načrtno in uokvirjeno; umetnik pa ga zbira sprva neusmerjeno. 

Njegovo opazovanje in proučevanje sveta je mnogo bolj subjektivno in se staplja z njegovimi 

čustvi, verovanji, vrednotami, stili in drugimi notranjimi vsebinami; opažanja sproti 

opredeljuje in selekcionira z notranjimi filtri. A kot si v nadaljevanju procesa znanstvenik 

zastavi problem, si tudi umetnik postavlja številna vprašanja, sprva še med seboj nepovezana; 

v okolju in sebi opaža številna neravnotežja in to postane vir njegovega oblikovanja (Pečjak, 

1987). Hkrati, pravi Bohm (2004), je znanstvenikov motiv raziskovanja doumeti o svetu, ki ga 

zaznava, nekaj bazično novega; razumeti zakonitosti, ki ga uravnavajo. Motiviranost spoznati 

te zakonitosti ni le v formalizmu, torej v uporabnosti, pač pa tudi v izkustvu enosti in 

celovitosti, ki predstavlja nekakšno harmonijo, ki se čuti kot lepa. V svojem jedru je torej tudi 

znanstveno raziskovanje bogato estetsko (prav tam).  

O umetnosti in ustvarjanju so razmišljali tudi psihoanalitiki. Zanje naj bi bila umetniška dela 

zelo podobna sanjam; tudi v njih nastopajo premeščanja, kondenzacije, nadomeščanja in 

simbolizacije. Za umetnika pravijo, da je sam svoj terapevt: izhod najde v ustvarjanju. In kot 
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je Supek (1958, v Pečjak, 1987, str. 149) zapisal: »Pesnik, ki ustvarja, postane svoj lastni 

zdravnik, zato je umetniško izražanje neke vrste samoanaliza, hoten in prostovoljen postopek 

odreagiranja, osvobajanja od ubijajočih čustvenih stanj«. Po mnenju humanistov pa ustvarja 

predvsem duševno zdrav človek, ki ga nevroza ovira. Medtem ko prihajajo za psihoanalitike 

impulzi za ustvarjalnost iz podzavesti, pomeni za humanistične psihologe ustvarjalnost 

predvsem zavesten proces (prav tam). 

Lorenčič pravi (2014), da je domišljijo treba negovati, a da naj bo ta usklajena z realnostjo. Po 

Deweyevo (2012) je domišljija konstruktivno obravnavanje katerekoli vsebine pod vplivom 

kake prežemajoče ideje; zanjo je značilno, da povezuje oddaljene izkušnje, ki na videz nimajo 

ničesar skupnega (Pečjak, 1987). Ni pa ustrezna vsakršna izkušnja, izkušnja mora biti 

kvalitetna; na primer omogočati mora razvoj samoobvladovanja in možnost bogatejših 

prihodnjih izkušenj (Dewey, 2012). 

 

2.6.2 Igra  

“You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation.” 

(Plato) 

Igra je ustvarjalna dejavnost, ki se ji tako ali drugače posvečamo skozi vse življenje, ne le v 

otroštvu (Jennings, 2005a; Batistič-Zorec, Marjanovič Umek in Lešnik-Musek, 1996). Ko se 

igramo, ponavljamo tisto, kar nam prinaša zadovoljstvo, preizkušamo nove stvari in 

eksperimentiramo. Skozi igro se stalno učimo in razvijamo tudi nove sposobnosti, 

preizkušamo naše meje in širimo domišljijo (Jennings, 2005a). Kot glavno karakteristiko igre 

vidi Rosemalen (2009, v Balan, 2012) spontano vedenje, relativno svobodno v odnosu na 

zunanja pravila in pričakovanja. Motivirajo jo posameznikove želje in potrebe in zato izhaja 

iz notranjega prostora kontrole, ko se posameznik sproti sam odloča, kaj se bo v igri zgodilo. 

Ko se igramo, je v nas pozitiven občutek in velika mera spontane pozornosti (Balan, 2012). 

Bolj kot končni rezultat so v njej pomembni sam proces, užitek in zadovoljstvo, ki ju nudi 

(Horvat in Magajna, 1987). Je nekaj, kar pripada zgolj temu trenutku, tukaj in zdaj (Horvat, 

2001).  

Igra vključuje lastnosti in procese doživljanja, ki nudijo izkustveno učenje skozi lastno 

delovanje in dogajanje; spodbuja močna čustva in poglobljeno zavedanje (Kranjčan, 2002). 
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Pomen igre za otroka je neprecenljiv, česar se zavedajo tudi strokovnjaki v delu z otroki. Tako 

je poleg metod pri delu z otroki, katerih temelj je igra (kot na primer igralna terapija), nastal 

tudi praktični koncept »delo-igre« (»playwork«), ki uporablja igro kot medij pedagoških, 

socialnih in osebnih procesov otrok in mladih, in sicer na podlagi glavnih dognanj o igri: je 

temeljna otrokova in človekova biološka potreba in pravica; primarni način vstopanja otroka v 

svet in odnose s soljudmi; način odkrivanja in raziskovanja lastnih omejitev in omejitev 

drugih; učenje socialnih in praktičnih veščin; pomembna za razvoj osebnosti, domišljije, 

kreativnosti in lastnih potencialov; način za učenje pravičnosti, enakopravnosti, sodelovanja 

in spoštovanja različnosti; uspešen način socialnega vključevanja in manjšanja socialnih, 

kulturnih, nacionalnih in generacijskih razlik; ter najpomembnejši način, ki se otrokom in 

mladim pomaga učiti o sebi, svoji kulturi in svetu, ki jih obdaja, saj dviguje motivacijo za 

spoprijemanje s seboj in svetom (Balan, 2012).  

S. Jennings (2005) pripisuje igri velik pomen tudi v odnosu na zdravo navezanost otroka na 

mater. Pravi, da je igrivost prva lastnost te naše zgodnje navezanosti (Jennings, 2005b). Igriva 

navezanost predstavlja pomemben del odnosa med materjo in otrokom, znotraj katerega se 

otrok čuti prepoznanega. Prav to prepoznavanje je ključno za otrokov razvoj osebnosti. V 

takem odnosu se otrok čuti celega in ne le kot privesek ali podaljšek, na katerega je potrebno 

paziti. Zdrava navezanost je torej osnovana na izkušnji igrivosti v odnosih z najbližjimi že v 

najzgodnejšem obdobju otrokovega razvoja. Otroci, ki so za to izkušnjo prikrajšani, se 

kasneje v odnosih ne čutijo tako uspešni, saj so bili prikrajšani za negujočo in potrjujočo 

socialno izkušnjo (Jennings, 2005a). 

Mati se pravzaprav z otrokom igra že v času pred rojstvom, ko ga nosi. V svojih dramskih 

scenarijih otroka nagovarja, postavljaje se v vlogo otroka odgovarja sebi (Jennings, 1998). 

Tudi otrok že od rojstva razvija sposobnost posnemanja in igre vlog; kot bi obstajal nek 

biološki imeperativ, pravi S. Jennings (2005a), imeti prožnost v prevzemanju različnih vlog. 

To prožnost potrebujemo, da razvijemo odpornost; potrebujemo jo v vsakodnevnem življenju 

v soočanju z znanimi kot neznanimi situacijami. Prožnost je bistvena značilnost igre, 

ustvarjalnega in igrivega uma. Ne glede na to, kateri dejavnosti se posvečamo, v njej bolje 

uspevamo, ko smo razvili ali vzpostavili igrivi um (playfull mind), ki je odprt in brez 

posebnih pričakovanj (Thinley, 2012). Tudi Huizinga pravi (2003), da je igra v naši zavesti 

nasprotni pol resnosti. Igrivi um ne pozna strahu, saj se na objekte svoje igre ne navezuje, 
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tako tudi ne na katerikoli objekt strahu; je popolnoma naraven in odprt, vselej vir sreče in 

zadovoljstva (Thinley, 2012).  

Če se v razmišljanju o igri obrnemo na raziskave o njej z vidika njenega pomena za otrokov 

razvoj, lahko po Toličičevi klasifikaciji otroške igre (1961) navedemo štiri tipe iger: 

funkcijsko, domišljijsko oziroma simbolno, dojemalno in ustvarjalno ali konstrukcijsko. 

Simbolna igra predstavlja vrhunec otroške igre. V njej otrok izraža tisto, kar se v njegovi 

okolici dogaja. Mlajši otroci vanje vključujejo dogajanje, starejši pa tudi odnose. Simbolna 

igra (ali domišljijska igra - igra imaginacije) po Emunah (1994) pogosto prevzame obliko 

dramske igre. Je tipična za otroke, stare od dveh do šestih let, prve oblike pa so prisotne v igri 

že leto in pol starega otroka (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). V simbolni igri torej 

predelujemo svoje izkušnje ter spoznavamo tako sebe kot svet okoli nas, že od svojih 

najzgodnejših let. Courtney (1968) pravi, da ima takšna igra osrednjo vlogo pri povezovanju 

notranjih, še neozaveščenih vsebin z intelektom; ter da je vez med instinktivno zadovoljitvijo 

potreb in zrelo presojo. V njej je prisotno simbolno izražanje; razrešujejo se notranji konflikti; 

skoznjo se razvija odnos do realnosti; krepi se občutek za vodenje in kontrolo; predstavlja 

naravno pot učenja kontrole potencialnih uničevalnih impulzov; osvobajajo se neizražena, 

potlačena čustva; vključuje raziskovanje problemov in iskanje rešitev ter izražanje 

nesprejemljivih delov sebe, pa tudi upov in želja; ponuja preizkušanje se v novih 

razumevanjih sveta in situacij; v njej se razvija občutek za identiteto. Pomen igre za dramsko 

dejavnost je odločilen. Igra je značilen in tvoren element vseh oblik gledališke dejavnosti in 

dejavnosti, ki izvirajo ali so sestavni del nje (Vidrih, 2015). 

 

2.7 Simboli, arhetipi, miti, zgodbe 

 

Naš svet je poln simbolov; vsa umetnost in znanost sta z njimi opredeljeni, tako tudi življenje 

posameznika: načrtno ali spontano, ko smo budni ali sanjamo, v besednem ali nebesednem 

izražanju uporabljamo simbole. Številne discipline se ukvarjajo s simboli in jih poskušajo 

razložiti ter določiti njihov izvor. A kot je zapisano v Slovarju simbolov (Chevalier in 

Gheerbrant, 1995), bolj kot si simbol skušamo razjasniti, bolj se nam njegov pomen skriva; 

zdi se nekako neulovljiv. 
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Čeprav imenujemo matematične ali druge znanstvene oznake ravno tako simbole, Chevalier 

in Gheerbrant (1995) menita, da je te bolje opredeliti kot znamenja ali znake; njihov pomen je 

točno določen s strani raznih ustanov za normiranje. Za simbol avtorja razložita, da je več kot 

preprosto znamenje, saj sega onstran pomena, je odvisen od interpretacije ter tako nabit s 

čustvenostjo in dinamiko. Besede ne morejo izraziti vseh vrednosti simbola, saj simbol 

vsebuje nekaj nedorečenega, neznanega, prikritega (Jung, von Franz, Handerson, Jacobi in 

Jaffé, 2003). Simboli sporočajo večplastno in jih ne moremo doumeti zgolj na ravni razuma; 

nastopajo v kontinuiteti, o vsebini govorijo kompleksno, nedoločeno, vendar usmerjeno 

(Chevalier in Gheerbrant, 1995). 

Če simboli nastopajo v shemah, so to arhetipi. Za Junga idr. (2003) so to nekakšni prototipi 

simbolnih celot, ki so tako globoko zapisani v človeško psiho, njene globlje neozaveščene 

plasti, da so že njena struktura. Vplivajo na naše razmišljanje in delovanje. Z njimi se rodimo. 

Z nami 'komunicirajo' prek posebnih, sporočilno izjemno močnih simbolov. Človeštvu so te 

strukture skupne, izražajo se v različnih podobah oziroma simbolih, odvisnih od časa in 

kulturnega okolja. Nanašajo se na različna razvojna obdobja človeka – rojstvo, otroštvo, 

adolescenca, zrelost, smrt. 

Slovar simbolov (Chevalier in Gheerbrant, 1995) pripisuje simbolu tudi različne funkcije, in 

sicer funkcijo raziskovanja (proučuje, skuša izraziti smisel, omogoča razumeti razmerje, ki ga 

razum ne more definirati), funkcijo namestnika ali substituta (nadomešča kako vprašanje, 

konflikt, željo, ki so v nas nerešeni), posredniško funkcijo (gradi mostove, združuje ločene 

elemente, povezuje materijo in duha, naravo in kulturo, resničnost in sanje, neozaveščeno in 

ozaveščeno), funkcijo združevanja (temeljni simboli zgoščujejo celostno človekovo izkušnjo – 

psihično, duhovno, družbeno; udejanjajo sintezo sveta), pedagoško oziroma terapevtsko 

funkcijo (daje občutek identifikacije z nečim, kar ni le osredotočeno na posameznika samega 

in zato občutek pripadanja celoti), socializacijsko funkcijo (vsaka skupina ima svoje simbole, 

'vibrirati' z njimi pomeni skupini pripadati), transcendentalno funkcijo (odpravlja nasprotja in 

s tem utira pot k napredku) ter transformacijsko funkcijo (z emocionalnim nabojem podob 

spodbuja razvoj psihičnih procesov in spreminja stanja zavesti in počutja). 

Simboli so lahko uporabljeni zavestno, načrtno; z njimi se srečujemo tudi v sanjah. S pomočjo 

spomina arhetip zaživi tudi v svetu osebne resničnosti (Janjanin, 2007). »Zdravilne 

prispodobe nam pomagajo doseči preobrazbo znotraj nas samih, pa tudi znotraj neke skupine. 
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(...) Zakladnica pomembnih simbolov in prispodob je naš rezervoar zdravja, v katerega lahko 

sežemo, ko se ne počutimo dobro« (Jennings, 2005a, str. 38). 

Beseda mit izvira iz grščine in pomeni govor, zgodba, bajka, pravljica, pripoved (Janžekovič, 

1981). Kot arhetipske podobe so tudi miti del človekove psihe in kot pravi M. Stanonik 

(2002), je nemogoče, da ne bi znova in znova naleteli nanje. Obstajajo bivanjske izkušnje, ki 

se ne dajo izraziti s pojmovnimi sredstvi razuma. Mitične kategorije so tako lahko pristno in 

nenadomestljivo izrazno sredstvo, saj so pravzaprav v dramaturgijo preneseni arhetipi, z 

vsemi možnimi simboli, ki jih opisujejo. So kot simbolično gledališče, ki kaže vso človekovo 

dramo (prav tam). Skoznje lahko razbiramo vse odtenke človekove razvojne poti, osebnostne 

rasti in vseh bojev, ki jih mora pri tem izbojevati. Tako mit jamči, da izkušnja človeštva ni 

brez cilja in smisla, temveč se ponavlja in ima svoj pomen (Zipes, 2000). Po Chevalieru in 

Gheerbrantu (1995, str. 9) »je poglavitna funkcija mita fiksirati primere vseh pomembnih 

človeških dejanj.« Miti in zgodbe nas tako nagovarjajo tudi v delih, ki jih še nismo ozavestili. 

Nagovarjajo nas v odnosu na naše ideale, hrepenenja, cilje, vizije. So ogledalo našega 

notranjega sveta. Schwab (1988, str. 7–8) v Najlepših antičnih pripovedkah zapiše: »Kadar si 

človek na svoji dolgi in naporni, a tako zmagoviti poti skozi zgodovino ni mogel razložiti 

okolja sveta okoli sebe, globine morja in višine nebesnega obloka, in še manj protislovja v 

sebi, med zapisano postavo razuma v svojem duhu in podzavestjo čustev in nagonov v svoji 

naravi, se je zatekel k neracionalni razlagi nerazumljenih dejstev in še bolj nerazumljenih 

vzročnih povezav med njimi. Ker pa je bil vseskozi misleče bitje in mu je Prometej z ognjem 

z neba prinesel tudi iskro spoznavanja dobrega in zlega, si je zgradil krhko in hkrati mogočno 

stavbo mita. Le navidezno krhko! Izkazalo se je, da ni nič tako trdnega v naši zavesti in nič 

tako trdovratnega v pojmovanjih kot je mit, ki se razrašča v skupine mitov, v svete zgodbe in 

legende o bogovih in herojih, o božjih poslancih in spoznavalcih, pa tudi o sovražnikih 

božjega Olimpa, o demonih in pošastih in o neštetih transformacijah naravnih sil: zdaj v 

dobro, zdaj v zlo, zdaj komaj zaznavno in megleno, zdaj plastično, docela človeku podobno in 

sredi poldneva brez vsake sence noči.«  

V tradicionalnem hindujskem zdravilstvu so bile zgodbe oziroma pravljice uporabljene v 

namen zdravljenja (Bettelheim, 1999). Zdravilsko prakso pripovedovanja zgodb pa so poznale 

tudi druge kulture (Janjanin, 2007).  

Pripovedovanje zgodb med ljudmi je tako živo, da se zdi, da smo iz njih stkani. Lahko 

rečemo, da kadarkoli se ljudje med seboj srečamo, si pripovedujemo zgodbe: zgodbe 
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preteklosti, sedanjosti, o načrtovanju prihodnosti. Že med čakanjem na avtobus se pogosto 

zgodi, da si s popolnim tujcem izmenjamo kakšno zgodbo. Tak pogovor se navadno začne z 

vsakdanjimi komentarji o voznem redu ali vremenu, a pogostokrat nadaljuje z bolj 

specifičnimi ali celo osebnimi vsebinami. Seveda imajo zgodbe, ki jih delimo s poznanimi, z 

nam bližnjimi, drugačno vsebino. Tudi izmenjamo si jih v bolj intimnih okoljih. Veliko 

socialne spretnosti je potrebno sogovorniku, ki se je znašel ob nekom, katerega potreba po 

podelitvi intimnih vsebin je v danem trenutku večja kot sposobnost presoje o za to 

neprimernem okolju. Pri tem ne moremo mimo televizije, ne interneta, ki sta postala javni 

prostor za pripoved zgodb, celo izpoved najbolj zasebnih zgodb milijonom in milijonom. Prek 

javnih komunikacijskih poti lahko dosežemo mnogo več ljudi, ki z našo zgodbo čutijo in tudi 

sami v tem medijskem prostoru zlahka naletimo na zgodbe, ki nas nagovarjajo; a obstaja 

možnost, da se s tem preveč izpostavimo, morda celo zlorabi (Jennings, 2005b).  

Nekaterih vidikov osebne izmenjave zgodb pa internet in televizija nikoli ne bosta mogla 

nadomestiti. Zgodb ne sporočamo le po vsebini, temveč z njimi sporočamo tudi naša stališča, 

občutja v zvezi z njo; ves odnos do pripovedovanega. Govorimo z našo držo, intenziteto in 

višino glasu, z obrazno mimiko, hitrostjo in ritmom pripovedi, z žarom ali odsotnostjo žara. 

Izmenjava se dogaja na celostni ravni. Nekatere zgodbe lahko podelimo ali izrazimo le v bolj 

zasebnem ali celo zaupnem okolju (Jennings, 2005b). 

Ljudje imamo potrebo po podelitvi svoje zgodbe. V poslušanju ali igranih predstavah zgodb 

drugih lahko izkušamo različne stopnje zdravljenja naše notranjosti. Še več blagodejnosti pa 

lahko dosežemo, ko ne preigravamo le osebnih zgodb, pač pa tudi vsebine 'velikih zgodb', tudi 

'velike poezije', ki se nas lahko dotaknejo na način, kot se nas vsakodnevne izkušnje in jezik 

vsakdana ne morejo. Zgodbe, ki lahko sežejo globoko v nas skozi zdravilne metafore in 

prevladujoče simbole, ki in ko jih utelesimo, prikažemo in dramatiziramo, so zgodbe, ki so 

del procesa zdravljenja. Pogosto se namreč zgodi, da se v kateri naših starih zgodb zataknemo 

in jo znova in znova ponavljamo, čeprav seže njen izvor daleč v preteklost (Jennings, 2005b), 

s čimer obremenjujoč občutek iz preteklosti ohranjamo živ. 

S. Jennings meni (2005b), da bi morala biti za ljudi, ki preživijo veliko časa v institucijah, na 

primer bolnišnicah ali zaporih, omogočena dejavnost pripovedovanja zgodb. Zgodbe lahko 

pripovedujemo v besednem izrazu; pripovedujemo pa jih lahko tudi skozi gib in igro. Ti 

ljudje, kot pravi avtorica, pripovedovanje zgodb potrebujejo, da bi se zanje zmanjšal učinek 

institucionalizacije, da bi ohranjali stik s svojo kulturo živ in da bi lahko tako ohranjali stik 
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tudi z osebnim družinskim življenjem. Nekateri ljudje so psihološko precej krhki. 

Pripovedovanje zgodb pa je postopna pot v paradoks: s pomočjo pripovedovanja (in 

poslušanja) zgodb se lahko človekovo zaznavanje sebe in okolja, torej sveta, ki ga obdaja, 

razširi; hkrati pa lahko s pomočjo zgodb nekdo tudi drugače vstopi v svoj notranji svet, prek 

simbolov in metafor, kar lahko privede do spremembe. Ob razmišljanju o pripovedovanju 

zgodb v okoljih različnih institucij pa S. Jennings tudi ocenjuje, da za razumevanje osebnih 

zgodb analitični referenčni okvir ni nujno vedno najbolj v pomoč; če že želimo zgodbo 

interpretirati, potem mora biti ta okvir širok in odprt kot se le da, da bi lahko bila pri tem 

raziskana vsa množičnost pomenov.  

 

2.8 Dramska dejavnost 

 

2.8.1 Gledališče 

»Svet gledališča je mikrokozmos sveta samega in skozi ta majhen svet gledališča se 

povezujemo s svetom v celoti.« (Jennings, 1998, str. 101) 

Gledališče je svet zgodb. Odigrane na odru nam ponujajo zrcalo. Skoznje se spoznavamo, 

odkrivamo. Četudi odigrani prizori in zgodbe ne pripadajo našemu času in prostoru in je lahko 

celo jezik drugačen, še vedno v nas rezonirajo: dileme in odnosi, ki se odigravajo pred našimi 

očmi, so simbolni za vse, tudi naše dileme in odnose, s katerimi smo se kdajkoli v preteklosti 

srečali; vprašanja, o katerih se v njih razpravlja, so vprašanja, s katerimi se ljudje ukvarjamo 

že od nekdaj (Jennings, 1998).  

V mnogo pogledih lahko gledališče razumemo kot razširjeno dejavnost dramske igre, čeprav 

je razlikovanje med vlogo in posameznikom v gledališču bolj eksplicitno v primerjavi z 

dramsko igro. Pri dramski igri se vloge spontano prevzema in opušča, razvoj vloge in scene je 

relativno nepomemben; v gledališču pa se daje razvoju vloge in scene velik poudarek. Razlika 

med dramsko igro in gledališčem pa je tudi v tem, da slednje implicira prisotnost občinstva. 

Za dramsko igro je značilno kolektivno ustvarjanje; vanj so vključeni vsi udeleženci istočasno 

in gledalci v njej so udeleženci sami; pri individualnem delu (dramskega ustvarjalnega 

procesa v namenu pomoči) pa je to terapevt oziroma vodja procesa (Emunah, 1994).  
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Gledališče je paradoks: nepovezano z našim vsakodnevnim življenjem in od njega oddaljeno. 

V pričevanju ali celo udejstvovanju v njem pa se lahko močno zbližamo z našimi dilemami, 

strahovi in upanji. Grki so vedeli, da je bilo gledališče ključnega pomena za družbo in da je 

prispevalo k njeni stabilnosti. Beseda 'teater' ali 'theatron' ima isti koren kot beseda 'teorija' ali 

'theoria': prisotna je bila torej ideja, da gledališče pripomore k boljšemu razumevanju stvari in 

odnosov. 'Theatron' pa ima tudi isti koren kot beseda 'theos', kar nakazuje, da so Grki 

razumeli gledališče kot prostor, kjer lahko pridemo v stik božanskim in transcendentalnim 

(Jennings, 2005a).  

Aristotel je vpeljal v gledališče pojem katarze; namen tragedije je videl v tem, da privede 

gledalca do sprostitve globokih čustev, kar pa je izvorno pomenilo tudi očiščenje človekove 

duše in njegovih čutov (Jones, 1996): » ...(v tragediji) so dogodki in stanja konfliktni. Osebe v 

konfliktih trpijo (...). Ob tem se v nas sproščajo psihološke napetosti. Zaradi grozljivih 

prizorov in okoliščin osebe na sceni podoživljamo (...). Želimo si srečnega razpleta, a ta se ne 

uresniči, napetosti v nas pa se sproste in naš duh kot očiščen teži k nujni, bivanjski uresničitvi 

(Schwab, 1988, str. 30).« Povezavo med gledališčem oziroma dramo in psihološkim zdravjem 

oziroma zdravljenjem je torej uvidel in priznaval že Aristotel. 

V prvih desetletjih prejšnjega stoletja se je v eksperimentalnem gledališču močno povečalo 

zanimanje za sam proces igre in ne le oblikovanje končne stvaritve – gledališke predstave.  

Za znanega ruskega gledališkega režiserja Konstantina Stanislavskega (1924–1936) je 

gledališka igra pomenila čustveni in psihološki proces. Igralec naj bi v tem procesu našel in 

pokazal notranjo resnico igranega lika; poiskal naj bi jo v sebi samem, v delu sebe, ki se z 

likom identificira. Ključ tega procesa je bila identifikacija; a ne le igralca z likom, pač pa tudi 

občinstva z igralcem. Skozi proces improvizacije v času gledaliških vaj so se igralci spomnili 

lastnih izkušenj, ki so se navezovala na čustva in čustvena stanja, podobna tem, ki jih je 

zahtevala vloga (lik). Na enak način je bilo kasneje tudi občinstvo skozi identifikacijo z likom 

pripeljano do stanja ozaveščenosti teh čustev v sebi samih in pogosto tudi do obuditve 

spominov na izkušnje, povezane z njimi (Emunah, 1994). 

Tudi metoda poljskega gledališkega režiserja in teoretika Jerzyja Mariana Grotowskega 

(1933–1999) se je osredotočala na čustveni vidik gledališkega ustvarjanja, a je bila to zanj 

bolj kot čustveni in psihološki proces duhovni proces. Gledališko igro primerja s kiparjenjem. 

Oba ustvarjalna procesa v obdelavi z ustvarjanega klešeta, odstranjujeta nepotrebno; to 
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delovanje in motivacija predstavljata sredstvo za odkritje in spoznanje njegove najgloblje 

oblike. Delo Grotowskega svetega igralca je osredotočeno bolj na odstranitev ovir kot na 

razvoj veščin. Igralčevo intenzivno delo vodi do postopne opustitve potrebe po uporabi 

psiholoških mask v vsakodnevnem življenju, vse dokler ne doseže svojega najglobljega 

bistva, samega jedra bivanja. Med predstavo se igralec v tej notranji resnici izpostavi pred 

občinstvom v upanju, da bi gledalca povabil, da tudi on stopi na podobno potovanje 

prodiranja v svojo notranjost (Grotowski, 1968). 

Tudi francoski režiser Antoin Artaud (1896–1948) je videl v procesu gledališkega ustvarjanja 

magično potovanje, v katerem je prišlo do razkritja resnic ter čustvenega, pa tudi duhovnega 

očiščevanja. V svojem delu se je ločeval od gledališča svojega časa, v katerem sta 

prevladovala besedno izražanje in odvisnost od linearnosti. Sam je uporabljal jezik sanj, 

podob, gest in poezije. Nanj je močno vplivalo balijsko gledališče, ki je po svoji naravi bližje 

verskim obredom kot zabavi (Emunah, 1994).  

Nasprotno pa je nemški režiser Bertolt Brecht (1898–1956) svoje igralce spodbujal, naj se z 

igranim likom čustveno ne identificirajo. Zanj je bil v ospredju gledališča bolj socialni kot 

psihološki vidik. Menil je, da je v igri potrebno vzpostaviti čustveno distanco, da bi si lahko 

ljudje ustvarili objektivno sliko in na dogajanje ne odgovarjali subjektivno; objektivno 

razmišljanje pa je bilo potrebno za vzpostavitev družbenih in političnih sprememb (Emunah, 

1994). Med vajami so bili igralci spodbujani, da se na lik nanašajo, ko ga raziskujejo, kot na 

tretjo osebo. V času predstave je ustvaril 'odtujitveni učinek'. Za ta namen je uporabil različne 

prijeme, na primer prekinil je igro s predvajanjem sporočila s pomočjo projektorja ali ustavil 

sceno v razvoju tik preden bi dosegla vrh v svojem dogajanju (Landy, 1986).  

Ne glede na precejšnjo različnost imajo vsi omenjeni pristopi pomembno vlogo v dramski 

terapiji, na razvoj katere so tudi močno vplivali. V primeru, ko smo se ločili od čustev, 

povezanih z nekaterimi dogodki iz preteklosti, ko smo razvili mehanizem zatekanja v 

racionaliziranje, da bi se ognili čutenju, ali ko nam je težko sočustvovati in se postaviti v 

vlogo drugega, nam lahko koristi pristop Stanislavskega. Nasprotno, ko nas zlahka 

prevzamejo čustva ali ko v situacijah, v katerih se znajdemo, ne premoremo objektivnega 

pogleda, ki ga potrebujemo, da bi se prav odločali in prav delovali, lahko več pridobimo s 

pristopom, ki ga je razvil Brecht. Pristopa Artauda in Grotowskega sta izpostavila pomen 

zavedanja in duhovnih potreb, ki jih njuno gledališče naslavlja. Pri tovrstnem gledališču ne 
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gre za pobeg iz realnosti, ravno nasprotno: je globoko potovanje navznoter. Igrati z integriteto 

ali biti priča igralcu z integriteto je pot h globokemu védenju in zdravljenju (Emunah, 1994).  

S. Jennings (2005a, str. 181) pravi: »Gledališče je multidimenzionalno: vključuje tako 

biološko kot duhovno, socialno in ritualno, umetniško in estetsko. Priča o našem razmišljanju 

in čustvovanju; vpliva na nas kot posameznike, pa tudi skupine; daje nam občutek varnosti v 

odnosu do tega, kar nam je znano, domače, a nam hkrati tudi omogoča izkusiti še 

nepoznano«. Je del naše kulture in se razvija v sozvočju z družbo. Gledališče je lahko 

namenjeno zabavi ali je motivirano s potrebo po socialnih in političnih spremembah. Je lahko 

izziv status quo stanju in je sposobno preobraziti našo izkušnjo zgolj skozi moč estetske 

izkušnje. Izkušnja gledališča je vedno edinstvena: vsaka predstava je v odvisnosti do 

prisotnega občinstva drugačna, saj je bilo prav v tem odnosu gledališče rojeno (prav tam). »V 

gledališču bolj ali manj mirno sedimo, a besede potujejo in prispodobe se gibljejo: duh in 

psiha sta v gibanju in po predstavi nikoli več ne bomo enaki (prav tam, str. 182)«. 

 

2.8.2 Dramska terapija 

 

2.8.2.1 Začetki 

Razvoj posameznih področij v dvajsetem stoletju, kot na primer eksperimentalnega gledališča 

in psihologije, je privedel do novih vpogledov v pristope drame in gledališča, s pomočjo 

katerih je moč učinkovito pomagati ljudem, da dosežejo želeno spremembo; bodisi na 

čustvenem, psihološkem, političnem ali duhovnem področju. V zgodnjih letih dvajsetega 

stoletja se je razvilo novo razumevanje povezanosti terapije in gledališča, ki je pomenilo 

temelj za nekoliko kasnejši pojav dramske terapije. K temu je odločilno prispevalo delo 

Jacoba L. Morena (1889–1974), Nikolaja Evreinova in Vladimirja Iljina, ki jih zato Jones 

(2007) tudi razume kot pionirje dramske terapije. Moreno v psihoterapijo ni le uvedel igro in 

dinamiko, pač pa je razvil obliko skupinske psihoterapije in metodo za razumevanje 

skupinske dinamike, imenovano sociometrija. S svojim delom je opozoril na splošni pomen 

spontanosti in ustvarjalnosti, sprožil je napredek v razvoju teorije vlog (role theory) in 

spremenil pogled na terapevtski odnos, s tem da je vlogi odnosa terapevt-pacient preobrazil v 

vlogi odnosa režiser-protagonist (Emunah, 1994). Tudi Evreinov je v svojem delu dal večji 
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poudarek procesu kot končni gledališki stvaritvi in se je v odnosu na gledališko igro 

osredotočal bolj na notranje psihološke procese. Izkušnjo preobražanja je razumel kot 

potrebo; gledališče pa kot terapijo za igralca in gledalca (Jones, 2007). Gledališče je doživljal 

na nivoju instinkta samega, menil je, da je le-to za človeka 'esencialnega pomena' (Evreinov, 

1927, v Jones, 2007). Igro otroka, dramsko igro in gledališče je povezoval z igro živali (Jones, 

1994). Tudi metode Iljina, ki jih je razvil v delu s psihiatričnimi bolniki, so bile povezane s 

spremembami tistega časa v pogledu na gledališče. V terapevtskem gledališču, kot ga je Iljin 

imenoval, je združeval biologijo, medicino in nekatere humanistične znanosti z glasbo in 

gledališčem. Za tovrstno gledališče je bil značilen trening improvizacij; nastop brez priprav, v 

danem trenutku improviziran; ter oblikovanje scenarijev, ki bi bili lahko podlaga bodočim 

improvizacijam. Improvizacijski trening kot ključni element metode Iljina je spodbujal razvoj 

posameznikove ustvarjalnosti skozi dramske igre in gledališke vaje, spontanosti, prožnosti 

misli, izraznosti, občutljivosti za sporočila iz okolja ter veščin komunikacije. Njegovo 

terapevtsko gledališče je imelo obliko štirih korakov: identifikacija teme, razmišljanje o temi, 

oblikovanje scenarija ter izvedba scenarija s kasnejšo refleksijo in povratno informacijo (prav 

tam).  

Eksperimentalni pristopi v razumevanju in rabi gledališča, razcvet improvizacijskega 

gledališča, porast študij s področij skupinske dinamike, igre vlog in psihologije v šestdesetih 

letih prejšnjega stoletja so privedli, da se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja razvila 

dramska terapija kot ustvarjalna terapija s pomočjo umetnosti. 

Peter Slade je bil prvi, ki je združil besedi drama in terapija, ko je uporabil načela, ki jih je 

razvil v delu z otroki (Child Drama, 1954, v Jennings, 2005a) pri terapevtskem delu z 

ranljivimi, bodisi v bolnišnicah, zaporih ali šolah.  

Danes se dramsko terapijo izvaja v več delih sveta. Akademsko šolanje trenutno poteka v 

Angliji, na Nizozemskem, v Kanadi, Izraelu in v Združenih državah Amerike 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Drama_therapy).  

 

2.8.2.2 Opredelitev in teoretična izhodišča  

 »Man is least himself when he talks in his own person; give him a mask and he will tell the 

truth.« (Oscar Wild) 
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Na spletni strani Slovenskega združenja umetnostnih terapevtov (www.szut.si, 1. 2. 2015) je 

dramska terapija opredeljena kot dinamična aktivna terapevtska dejavnost, ki dramski 

ustvarjalni proces uporablja kot medij/orodje za dosego psihosocialnega zdravja posameznika 

in družbe. Temeljne značilnosti tega pristopa so tako aktivna udeležba posameznika v 

dramskem ustvarjalnem procesu kot njegova osebna izkušnja pri tem (izkustveno učenje) ter 

element igre. Dramska terapija se izvaja in uporablja na mnogih področjih človekovega 

osebnega in poklicnega življenja kot samostojna ali kot dopolnjujoča dejavnost. Tako na 

področju preventive kot na področju kurativnih zdravstvenih dejavnosti. V smislu preventive 

posameznika podpira pri vzdrževanju psihosocialnega zdravja in pri njegovem poklicnem ali 

osebnem celostnem razvoju, v okviru zdravstvenih dejavnosti in drugih sorodnih institucijah 

pa se uporablja v določene terapevtske namene.  

V začetku dvajsetega stoletja so dramo uporabljali kot sprostitveno dejavnost oziroma kot 

dopolnilno dejavnost k osrednjim terapevtskim načinom dela z ljudmi v oskrbovalnih ali 

bolnišničnih okoljih. Dramo se je v tej vlogi videlo kot dejavnost, ki naredi bivanje v 

bolnišnici bolj prijetno; in včasih kot priložnost za priklic čustvenih vsebin, ki bi se jih 

kasneje obravnavalo v terapiji s psihologom ali psihiatrom (Barham, 1994). V zadnjih štirih 

desetletjih pa se je to spremenilo in se dramo samo razume kot terapijo (Jones, 1996). Jones 

pravi (prav tam, str. 4), da dramska terapija ni psihoterapevtska skupina in tudi ne program 

vedenjske terapije, ki vključuje dramske aktivnosti, ter da drama ne služi terapiji; »dramski 

ustvarjalni proces sam po sebi terapijo vsebuje«. Fontana in Vallente (1993) dramski terapiji 

pripisujeta kvaliteto moči, ki je psihoterapevtske oblike nimajo, saj je po njunem sposobna 

terapevtski proces umestiti trdno znotraj parametrov vsakodnevnega življenja. 

Pojem dramske terapije se torej nanaša na dramo kot obliko terapije v namen zdravljenja, saj 

»vsebuje velik potencial za zdravljenje« (Jones, 1996, str. 1). Omogoča vzpostavitev 

pozitivnih sprememb skozi proces dramskega ustvarjanja. Potencial drame uporabi za 

ozaveščanje in preobrazbo življenjskih izkušenj, da bi omogočila izraz in predelavo problema 

oziroma vzdrževala posameznikovo dobro počutje. Posameznik v procesu dramske terapije 

črpa iz vsebine dramskih dejavnosti, procesa ustvarjanja igre ter odnosov, ki se vzpostavijo 

med udeleženci ustvarjalnega procesa. V tem procesu vzpostavi povezavo med svojim 

notranji svetom, zanj problematično situacijo ali izkušnjo ter dejavnostjo, uporabljeno na 

dramsko-terapevtski delavnici. Prizadeva si doseči nov odnos do problema ali izkušnje, kar 

omogoča razrešitev problema, olajšanje v občutku ter novo razumevanje in spremenjen način 
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delovanja. S. Jennings (1998) dramsko terapijo razume kot terapijo optimizma. Pravi, da je to 

terapija, ki se nanaša na sedanji trenutek in prihodnost. Ljudem je v pomoč, da naredijo 

premik naprej, ko tičijo v preteklosti. Ko se v dramsko-terapevtskem ustvarjalnem procesu 

udeleženčeva ustvarjalnost razvija in izraža ter jo udeleženec raziskuje znotraj terapevtskega 

okvirja, je prav ustvarjalnost tista, ki ponuja priložnost za vzpostavitev zdravja in pozitivnih 

sprememb (Jones, 1996). S. Jennings (1998) pravi, da je gledališka umetnost v ohranjanju 

optimizma, višje ravni zavedanja in v iskanju rešitev medij z močjo preobražanja za 

posameznike in skupine. Ker nekatere elemente drame uporabljamo že od svojih 

najzgodnejših let, se v gledališko predstavo zlahka vživimo ter že kot gledalci postanemo del 

njene izkušnje. Izkušnja gledališča nam omogoča metafizično izkušnjo, kot meni S. Jennings 

(prav tam), saj nam pomaga iti prek sebe: v tej izkušnji nekako izstopimo iz našega obstoja 

običajnega vsakdana in naredimo premik v zaznavi in razumevanju življenja samega.  

 

2.8.2.3 Kaj se dogaja v dramski terapiji 

Dramski terapevt ali vodja terapevtskega procesa dela s skupinami ali posamezniki določeno 

časovno obdobje, in sicer v delavnicah, ki trajajo od štirideset minut do ure in pol. Delavnica 

je strukturirana in se odvija v treh fazah: začetna faza, faza ogrevanja telesa in glasu; osrednja 

faza, faza aktivnega raziskovanja določene teme oziroma za posameznika problematičnih 

področij skozi dramsko aktivnost in v odnosih s skupino in/ali terapevtom; ter faza 

zaključevanja in zaključka, ko se ponovno obrnemo k sebi in se pripravimo spet srečati s 

svetom. Zaključevanje je ponavadi izpeljano v obliki medsebojno podeljene refleksije na delo 

v delavnici. Dramska terapija se izvaja znotraj jasnih mej, ki vzpostavljajo in varujejo 

terapevtski prostor (Jones, 1996; Jennings, 2005a).  

 

2.8.2.4 Procesi, ki potekajo znotraj dramske terapije 

Kar nekaj procesov poteka znotraj dramske terapije, s pomočjo katerih pride do pozitivne 

terapevtske spremembe. Najpomembnejša med njimi sta dramska projekcija in preobrazba. 
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Skozi dramsko projekcijo se posameznik ali skupina tako čustveno kot na razumski ravni 

zbliža z notranjimi vsebinami, a v obliki drame; kot na primer skozi upodobitev in/ali 

raziskovanje likov, s pomočjo različnih igralnih materialov ali lutk.  

Proces preobrazbe je proces, v katerem se posameznikova izkušnja izraženega problema 

skozi dramsko-terapevtsko delo spremeni; to omogoča uporaba različnih dramskih tehnik, ki 

dovoljujejo izraz in raziskovanje posameznikovega osebnega materiala. Ta proces omogoča 

tudi izkušnja odnosa, ki se vzpostavi v dramski terapiji tako s terapevtom oziroma vodjo 

procesa kot z drugimi udeleženci skupine, če gre za delo v skupini (Jones, 1996). 

 

2.8.2.5 Osnovni koncepti, na katerih sloni dramska terapija 

V nadaljevanju so povzeti osnovni koncepti, na katerih sloni dramska terapija, kot jih razume 

in razlaga S. Jennings (1994).  

S pomočjo gledališča vzpostavljena distanca: paradoks te distance je, da se tako igralec kot 

gledalec približata ne le en drugemu, pač pa tudi temam in likom igranega. Podobe, metafore 

in podzven besedila v nas rezonirajo, ko nas vodijo skozi to gledališko potovanje znotraj 

realnosti drame; posebni trenutki, ki smo jih doživeli skozi gledališko uprizoritev v nas 

pogosto odzvanjajo še dneve, tedne po tem. 

Dve realnosti (običajna in dramska): v dramsko realnost vstopimo na primer, ko rečemo 

»pretvarjajmo se, da ...« in v tem vemo, da se pretvarjamo. Meja med obema realnostma je 

jasna, zato lahko varno raziskujemo tudi tiste vloge, ki jih živimo izven dramske, v naši 

resnični realnosti. S. Jennings pravi, da je dramska terapija ravno zato tako uspešno sredstvo v 

delu z ljudmi z duševnimi težavami. Najbolje to opiše izjava nekega klienta, ki jo je S. 

Jennings v svojem delu zapisala: »V resničnosti je moje razmišljanje in delovanje zelo 

zmedeno, dramska terapija pa mi skozi vstopanje v vlogo drugega pomaga doseči določeno 

urejenost (order) tega doživljanja.«  

Telo-projekcija-vloga (EPR – embodiment-projection-role): gre za koncept razvojne poti, ki 

jo kot ljudje opravimo od svojega spočetja do starosti sedmih let. Koncept bo podrobneje 

opisan kasneje, pomembno v zvezi z njim pa je, da nas podpira v celostnem doživljanju sebe 

in dobremu počutju. Ljudje se namreč včasih zaradi močne izkušnje v preteklosti zataknemo v 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Valda Janjanin; specialistično delo: Dramske dejavnosti kot podpora staršem otrok v bolnišnični oskrbi 

44 

katerem od razvojnih obdobij ali katerega od vidikov EPR zanemarimo preprosto zaradi 

profesionalne orientacije. Še posebej »radi« zanemarimo telesni vidik. Vključevanje vseh 

vidikov je pri tem v pomoč.  

Dramska predelava izkušnje: če dobro pomislimo, to počnemo vsakodnevno – v stilu drame 

predelujemo izkušnje: nekaj se zgodi in to drugim naprej pripovedujemo tako, da med 

pripovedovanjem zavzemamo različne poze, spreminjamo glas in vse to se razlikuje glede na 

poslušalca. Včasih to naredimo za poslušalce v domišljiji in odigramo sceno v naših glavah ali 

glasno nekje na samem. Zdi se, da je predelava izkušnje pomembna in nam dovoljuje, da se 

premaknemo s točke (v življenju) naprej.  

Dramska struktura uma: veščine, vodnik, umetnik, ranljivost, vrednostni sistem. Imeti 

notranje veščine ne pomeni biti vešč le na določenih področjih, ampak pomeni to tudi vedeti 

in izkušati, četudi teh veščin trenutno ne uporabljamo. Naš notranji vodnik je del nas, ki lahko 

z distance spremlja, kako delujemo in vidi, kaj delamo dobro. Naš notranji umetnik je naš 

ustvarjalni del, ki je ustvarjalen sam po sebi, a hkrati spodbuja druga področja k 

ustvarjalnemu delovanju. Naša ranljivost je vedno tam in potrebuje podporo drugih področij; 

pomembno je, da vemo, da smo ranljivi, čeprav se odločimo, da tega ne pokažemo. Ta štiri 

področja se razvijejo skozi naš dramski razvoj, skupaj z našim porajajočim se vrednostnim 

sistemom, ki je lahko formalno vera ali pa filozofija ali sklop vrednot, ki za nas opredeljujejo, 

kaj je prav in kaj narobe. Naš vrednostni sistem hrani naša vest in kot tak vpliva na vse štiri 

vidike uma. Tako lahko, na primer razočaranje, vpliva ne le na to, kako v določenem trenutku 

vidimo sebe, pač pa tudi, kako vidimo svet okoli nas. Ko se ne počutimo dobro, bo en vidik 

lahko prevladal druge tri, in ko smo ranljivi, je to ranljivost. Če to obdobje traja dlje, lahko 

izgubimo svojega notranjega vodnika, umetnika, veščine, naš vrednostni sistem se lahko 

skrha, zato je naloga dramskega terapevta, da ranljivim ljudem omogoči, kolikor se le da 

obnovitev svojega notranjega ravnovesja med temi štirimi notranjimi stanji. To pomeni, da 

naslavljamo vse vidike, ne le posameznikovo ranljivost. Strokovnjaki lahko včasih vidijo ljudi 

kot zbirko težav, ki potrebujejo obravnavo; in ne kot da so se te težave pojavile v širšem 

kontekstu človekove celote. Tako se zdi bolj zdrav pristop terapevtske intervencije delati s 

človekovimi močnimi področji in ne toliko s šibkostmi.  

Ta notranja stanja pomembno zadevajo tudi dramskega terapevta: izurjeni terapevt je razvil 

veščine, vodnik je notranji supervizor, umetnik ustvarjalni del nas in ranljivost del, ki lahko 

čuti z drugimi; v odnosu na prakso se skozi ranljivost z osebo povežemo, veščine nas vodijo v 
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delu, notranji supervizor to delo spremlja, umetnik spodbuja ustvarjalnost na vseh štirih 

področjih, naš vrednostni sistem pa zagotavlja, da delamo na etičen način. 

Obrednost življenjskih dogodkov: kot določene življenjske dogodke postavljamo v specifičen 

okvir obreda (rojstvo, smrt, poroka), tako ritualiziramo tudi vidike našega vrednostnega 

sistema. Vsa umetnost je del obrednosti. Drama je tudi sredstvo, s pomočjo katerega lahko 

ritual uprizorimo. Pomembna funkcija rituala je, da vemo, kaj znotraj dogodka pričakovati. 

Tudi dramsko-terapevtska srečanja so v svoji obliki in strukturi ritualna – navadno se začnejo 

in končajo za udeleženca poznan, obreden način, kar uokvirja prostor znotraj začetka in 

zaključka, prostor za raziskovanje in vstopanje na neznana področja.  

Razširitev vlog in preobrazba: skozi dramsko terapijo lahko razširimo vloge, ki jih igramo v 

našem vsakodnevnem življenju in razvijemo več prožnosti in občutek o možnosti izbire (teh 

vlog). Včasih se lahko zataknemo v zaprtem sistemu vlog, ki jih igramo, in je lahko 

zastrašujoče, da bi to na kakršenkoli način spremenili. Takšen začaran krog lahko predelamo 

skozi razširitev vlog znotraj dramske strukture in tako sebe kot svet okoli sebe zagledamo v 

drugačni luči. Za spodbudo in olajšanje tega procesa je potrebna skrbna izbira dramskih tem 

in besedil. 

Doživetje metafizične izkušnje: v našem ustvarjalnem razvoju se nam lahko zgodi, da 

doživimo kak poseben trenutek, ki nas doleti nepripravljene in nas potisne prek običajnih 

zaznav. V epskem gledališču, se na primer srečujemo s temami boja med nasprotnimi si 

svetovi, ki se udejanjajo v likih 'večjih od življenja samega'. Pogosto pa se v teh zgodbah 

zgodi, da je ravno lik prevaranta tisti, ki nas pripelje do rešitve in ne lik heroja. 

 

2.8.2.6 Metode/načini dela v dramski terapiji 

Vključujoč osnovne koncepte, na katerih sloni dramska terapija, terapevt skozi prakso razvija 

svoj pristop; in sicer skozi prizmo strokovnega področja ali področij, ki jih bodisi skozi svoje 

strokovno delo ali osebni študij raziskuje. Tako so se razvili različni pristopi: edukativno 

gledališče, drama v edukaciji, terapevtsko gledališče, socialno gledališče, psihodrama, 

ritualno gledališče, para-gledališče, 'playback' gledališče, performativno gledališče, otroška 

drama, zdravilno gledališče, gledališče zatiranih, razvojno gledališče, forumsko gledališče in 

drugi. V nadaljevanju je predstavljen oris značilnosti pristopov terapevtov, katerih izkušnje, ki 
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so jih delili skozi različna izobraževanja, pogovore in objavljeno literaturo, predstavljajo 

gradnike razumevanja dramsko-terapevtske prakse, na katera se to delo naslanja. 

- Sue Jennings 

Dramska terapevtka iz Anglije je pionirka socialnega gledališča in ena od utemeljiteljic 

evropskega modela dramske in igralne terapije. Začetki njenega dela na tem področju segajo v 

zgodnja šestdeseta leta. Je avtorica najštevilnejših del s področja dramske terapije in z njo 

povezanih področij ter urednica zbirk zapisov o dramski terapiji in z njo povezano teorijo in 

prakso. Njeno prvo delo, Remedial Drama, je izšlo leta 1973. S sodelavcem Wiesmanom sta 

ustanovila Remedial Theatre Group (1966) in ga pozneje preimenovala v Dramatherapy 

Centre (1971) (Vidrih, 2015). Njeno delo je oprto na študij gledališča, socialne antropologije, 

ekologije in trajnostnega razvoja. Doktorsko delo Theatre, Ritual and Transformation pa je 

nastalo v malezijskih deževnih gozdovih s tamkajšnjimi domorodci, kjer je S. Jennings 

proučevala obrednost in prikaz te obrednosti v različnih uprizoritvah. Razvila je gledališče 

zdravljenja, ki temelji na petih principih: iskanje novega jezika s pomočjo zvoka in gibanja; 

uporaba podob ali skulptur; dialog nasprotij in sprave; zmaga in obup ter red in kaos; iskanje 

rešitev z vključevanjem metafizičnega. S. Jennings (1994) meni, da umetniku njegova 

pristnost omogoča osvobajanje od stereotipnih predpostavk in banalnih odzivanj. S 

pridobivanjem umetniških veščin ljudje razvijajo večjo avtonomijo, postanejo 

samozavestnejši, zgovornejši in v sebi bolj usklajeni ter imajo do sebe bolj sprejemljiv odnos. 

V svoji praksi je raziskovala razvoj otroka od spočetja dalje, delala z adolescenti, s pari in 

posamezniki v klinični praksi ter z ranljivimi skupinami. Prepričana je, da so elementi drame 

prisotni v odnosu med materjo in otrokom že pred rojstvom ter da je igra med njima ključna 

za otrokov zdrav psihofizični razvoj (Jennings, 2011), kar bo s predstavitvijo metode, ki jo je 

S. Jennings razvila na podlagi spoznanj študij s področij razvoja otroka in nevroznanosti, ki jo 

aplicira tudi v delo z odraslimi in jo je poimenovala EPR – Embodiment-Projection-Role, 

pojasnjeno v nadaljevanju dela. Prepričana je (1995), da v obdobju najstništva prav drama in 

dramska terapija lahko omogočita adolescentu potovanje skozi svet različnih možnosti in 

vlog, preden nadaljuje resnično potovanje svojega življenja. Še posebno skrb posveti 

najstnikom, ki živijo z brati ali sestrami s posebnimi potrebami, saj so, kot pravi Emunah (v 

Jennings, 1995), sorojenci otrok s posebnimi potrebami resnično ogroženi in si zaslužijo vso 

našo pozornost ter pomoč pri njihovi »oviri«. Delo S. Jennings danes vključuje aplikacijo 

gledališča in dramske terapije na področju 'posebnih potreb' tudi v delu s strokovnimi timi 
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specialnih ustanov ter v delu z ljudmi najrazličnejših okolij in narav potrebe pomoči, kot na 

primer ljudmi, ki poiščejo pomoč za zdravljenje neplodnosti, s serijskimi morilci v zaporih, z 

otroki in odraslimi z učnimi težavami, nunami v samostanih, materami in dojenčki, z ljudmi z 

motnjami osebnosti (Jennings, 2005a). 

 

EPR: Embodiment-Projection-Role je razvojna paradigma, ki svojstveno prikazuje izraz 

simbolne igre (dramatic play) od rojstva do sedmih let. Osnovana na številnih opazovanjih 

dojenčkov, predšolskih otrok in nosečih žensk ponuja ob drugih razvojnih procesih (fizičnem, 

kognitivnem, čustvenem in socialnem) paralelni proces otrokovega razvoja. Sporoča o 

'dramskem razvoju' otroka, ki je podlaga za vstop v svet imaginacije in simbolov, 

pripovedovanja zgodb in poezije, svet simbolne igre in drame. Zgodnja senzorna navezanost 

med materjo in otrokom ima močno fizično, ritmično in dramsko komponento skozi igrivost 

in menjavo vlog (role reversal). Kompetence v EPR so ključne za otrokov razvoj: ustvarijo 

jedro igrive navezanosti med materjo in otrokom; spodbujajo senzorno, telesno, ritmično in 

dramsko igranje; podpirajo otroka v ustvarjanju podob skozi glino in druge umetniške 

materiale; vzpostavljajo 'telo dramatizacije', telo, ki je sposobno ustvarjanja; oblikujejo 

osnovo za sposobnost pripovedovanja zgodb in potenciala interakcije; so osnova za razvoj 

empatije skozi 'igro odmeva' in posnemanja; otroku dajejo izkušnjo biti del socialnega sveta 

ter omogočajo razvoj veščin za delovanje v njem. Telesna faza (embodiment-E) navadno 

poteka med rojstvom in 14 meseci, ko otroci doživljajo svoje čute, preprosto gibanje, fizične 

spodbude iz okolja, na primer kako se jih pestuje oziroma drži. Večina interakcije v tem 

obdobju poteka na fizični ravni, celo izrazi obraza in smešni zvoki. Pomembno v tem obdobju 

je, kakšna je hrana in kakšne so igrače glede na otip in občutek v ustih, materin vonj, njena 

obleka (glede na otip), pa tudi materiali v otrokovi posteljici. S. Jennings meni (2004), da so 

človekovi čuti aparat preživetja. Ko odrastemo, jih pogosto ali ignoriramo ali na različne 

načine bombardiramo. Pri približno 13 mesecih prvo obdobje preide v drugo, projekcijsko (P-

projective) obdobje, ko začne otroka že bolj zanimati svet okoli njega. Veliko izkušenj še 

vedno pridobi skozi senzorno igro, kot na primer igro s peskom, vodo, prstnimi barvami, 

plastelinom, vendar je igra zunanja in v njej obstaja nek odnos med razmetavanjem in 

urejanjem (making a mess and creating an order). S kockami in sestavljankami postane otrok 

v tem obdobju že bolj usmerjen v zunanji objekt, njegova igra začenja vsebovati tudi dramske 

komponente – lutke in preigravanje zgodb. Pri približno 4 letih začne otrok vloge tudi igrati, 

jih v igri ohranjati in jih ne le ustvarjati skozi lutke in punčke. To je obdobje vloge (R-role). V 
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tem obdobju otrok razvije simbolno igro, ki je predhodnica ustvarjalne dramske igre, ki 

nastopi okoli sedmega leta.  

 

EPR je torej pomoč pri delu z otroki, adolescenti (Jennings, 2011), pa tudi pri delu z 

odraslimi, saj vključuje elemente vseh razvojnih nivojev: fizičnega, kognitivnega, čustvenega 

in socialnega; če je EPR razvoj zaradi zgodnje travmatske izkušnje ali izkušnje 

institucionalizacije oslabljen, to vpliva na delovanje posameznikovih drugih področij 

osebnega razvoja (Jennings, 2004).  

- Zlatko Bastašić 

Zagrebški nevropsihiater in družinski terapevt, edukator in supervizor z več kot 45 leti prakse, 

Zlatko Bastašić, je znan po svojem izjemnem psihoterapevtskem delu z otroki, v katerega 

vključuje lutko kot temeljno orodje v svoji praksi. Poleg drugih del, v katerih zajema 

spoznanja iz svoje sprva klinične, kasneje pa zasebne prakse, je njegovo delo Lutka ima i srce 

i pamet neprecenljivo študijsko gradivo za delo z otroki, v katerem kot terapevt izraža radost 

in čudenje v procesu ustvarjanja z otrokom – lutk iz papirja, vrečk, rokavov, nogavic. Svojo 

ustvarjalno in raziskovalno odprtost izrazi, ko pravi, da ga »tako kot lutkarja tudi terapevta 

prevzema magija nečesa skrivnostnega, nekega drugega življenja, še globoko 

neozaveščenega« (Bastašić, 1988, str. 8). Priznava, da je v prispodobah lutk vse mogoče in 

sprejema dejstvo, da »postanejo v igri z lutkami metaforične groteske večje resnice kot 

resnice same« (prav tam). Bastašić razume, da je antropomorfno doživljanje predmetov 

otroštvu blizu in tako pravi, da ni predmeta iz vsakodnevne uporabe, ki bi ga ne bilo moč 

spremeniti v lutko. Lutka je neživa, a s pomočjo giba oživi in tako kot nek imaginarni fokus 

omogoča stapljanje z intimnim, izkustvenim in neozaveščenim v igralca in publiko. Kot 

pojasnjuje, postane igra z lutko igra z distanciranim delom sebstva, igralec se lutki popolnoma 

podredi. Otroku omogoči, da se izrazi skozi katarzo afektov, povezanih s konfliktom. Pri 

svojem delu uporablja moške in ženske lutke različnih velikosti, lutke, ki simbolizirajo 

negativne objekte (čarovnice, smrt, duh, itd.), lutke za simbolizacijo pravljic (kraljica, princ, 

zmaj, itd.), osebe v uniformi (vojaki, kavboji, zdravniki, itd.), lutke živali, lutke z izraženo 

spolno vsebino (ženska, moški, nosečnica, itd.), lutko-animatorja (s pomočjo katere vzpostavi 

odnos med otrokom, lutko in njim-terapevtom) in lutko, s pomočjo katere lahko otrok 

kanalizira agresijo (prav tam). Igra med terapevtom in otrokom se odvija na veliki deski brez 

paravana. Otrok sam gradi zgodbo in vsa igra poteka po njegovem scenariju; terapevt otroka 
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na trenutke le blago spodbuja in usmerja. Konvencionalni jezik zgodbe dobiva v igri z lutkami 

drugačen pomen. V svoji knjigi Bastašić (prav tam) navaja Finka (1979), raziskovalca otroške 

igre, ki pravi, da ko igralec ustvarja svet igre in svet pravil, v ta svet tudi sam vstopa. Svet 

sam se v resnici ne spreminja, spreminja pa ta fiktivni svet igralca; igralec ne ostane v 

nasprotju s svetom, temveč postane del tega sveta. Bastašić verjame, da igra z lutko omogoča 

sintezo različnih izraznih sredstev in načinov – risba, glasba, govor. V prisotnosti odrasle 

osebe, starša, vzgojitelja, učitelja, otrok s pomočjo lutke ustvarja zgodbo in na ta način 

ozavešča osebno vsebino skozi prepoznavne metafore. Od odraslega soigralca je odvisno, ali 

bo ta igra tekla spontano. To velja tudi za terapevta.  

- Alenka Vidrih 

Gledališka igralka in specialistka pomoči z dramsko umetnostjo je v svoji dolgoletni praksi 

razvila svojo metodo dramsko-terapevtske prakse. Osrednja značilnost gibalno-performativne 

metode AV-modela (Ars Vitae), kot jo je poimenovala, je performativna izkušnja 

posameznika. Znotraj nje je vsak ustvarjalni proces razdeljen na tri faze. Prvo fazo imenuje 

'ozaveščanje trojčka' ali instrumentalizacija telesa in jo razume kot temelj, saj gre v njej za 

vzpostavljanje čutne zaznave in umirjanje miselnih procesov. Pri drugi fazi gre za 

pridobivanje tehnik za celostno izražanje, ko govorica telesa že postaja bolj usklajena s samim 

ozaveščanjem: s tehničnimi vajami, urjenjem človekovega instrumenta (telo, misel in dih) ter 

pripomočki (notranji koordinatni sistem, nevtralna drža, vokalne govorne in jezikovne vaje) 

posameznik vzpostavlja tako imenovano notranjo oporo, ki je ključna za tretjo fazo, 

ustvarjalni del, v katerem posameznik »v varnem okolju paralelnega časa in prostora 

(odrskega prostora) prepoznava, preizkuša in ustvarja nove modele telesnega obnašanja in 

drže, miselnih modelov, razmišljanja, dihanja, govora in ravnanja (delovanja, sporočanja). Z 

uporabo pridobljenih izkušenj in tehnik posameznik vzpostavi tako imenovano avtentično 

držo, s katero vstopa in izstopa ter prožno prehaja med vlogami« (Vidrih, 2008, str. 121). 

Avtorica je prepričana, da dosledna uporaba metode dramskih delavnic AV pri posamezniku 

omogoča uvid v zgoraj navedene modele delovanja, pa tudi uvedbo sprememb v te modele, ki 

se kažejo v odnosu in ravnanju do sebe in drugih, v poklicnem in osebnem življenju 

(življenjske, poklicne in partnerske vloge). »Spremembe modelov iz paralelnega, odrskega 

prostora posameznik postopoma, lahkotno, spontano ter zato komaj opazno, ob ustrezni 

podpori mentorja, prenaša v različna življenjska okolja« (prav tam, 122). A. Vidrih vidi v 

svoji praksi največjo dobrobit za posameznika v strokovni, skupinski in tehnični podpori pri 
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tem, da bi udeleženec obvladal življenjske vloge in strategije preživetja v izpostavljenem 

življenjskem prostoru ter tako zvišal kakovost svojega življenja, razvil svoje prednosti, se 

prepoznal v najboljši luči in prek zaupanja vase pridobi tudi večje zaupanje v življenje.  

 

2.8.2.7 Sredstva v dramski terapiji 

Dramsko-terapevtske tehnike in sredstva vključujejo gibanje in ples, igre, delo z glasom, igro 

vlog, improvizacijo, delo z besedili, lutke in maske. Igra vlog, delo z besedilom in ustvarjanje 

zgodbe ter lutko so bili zgoraj že opredeljeni; v nadaljevanju so predstavljeni telo, glas, dih, 

maske, igre, imaginacija.  

Telo – instrument za dramsko delo; prek ozaveščanja telesa pridemo v bolj intimni stik s sabo 

(Vidrih, 2015).  

Glas – instrument za dramsko delo (Vidrih, 2015); v čedalje večjem zbliževanju z 

avtentičnim sproščenim glasom se čutimo bližje sebi. S. Jennings (2005a) izpostavlja 

področja, ki vplivajo na naš glas: situacije, v katerih smo bili osmešeni; stroga vzgoja, ko se 

nam ni bilo dovoljeno izraziti; vzgoja, ko naše mnenje oziroma izraz nista bila pomembna; 

družine, v katerih se sporoča 'polresnica'; ko nosimo breme krivde; odnosi ustrahovanja in 

zlorab; dogodki, ki v nas vzbudijo strah in stisko.  

Dih – instrument za dramsko delo (Vidrih, 2015), s pomočjo katerega z ozaveščenim 

tovrstnim delom na sebi pridemo do večje sprostitve tako telesa kot uma.  

Improvizacija – je (uprizarjani) tok zavesti, ki se odvija v trenutku tam in takrat (in ne kot 

načrtovana scena ali besedilo); je 'brainstorming' v akciji. Kot pomaga, da se v možganih 

razvijejo nove asociacije, nas tudi osvobaja stereotipnih odgovorov in vodi v k novim 

ustvarjalnim idejam. Pomaga nam vaditi situacije iz resničnega življenja (Jennings, 2005a). 

Maske – sredstvo komunikacije z notranjimi svetovi, sredstvo integracije, izražanja močnih 

čustev, povezovanja, zaznamovanja pomembnih prehodov v življenju posameznika in 

skupnosti (Strelec, 2014); sredstvo za izražanje, ko je le-to lažje na bolj posreden način. 

Igre – dramske (različne gibalne igre in igre z glasom kot ogrevalne igre za pripravo skupine 

na ustvarjalno delo); dramatizirane (različne igre iz otroštva s karakterji, izseki iz življenja in 
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televizije; dober začetek pred vstopom v dramsko ustvarjanje); igre s pravili (različne igre, 

tako družabne kot namizne).  

Imaginacija (vizualizacija) – je domišljija, fantazija, za katero A. Vidrih (2015) pravi, da je 

človekova sposobnost, ki jo je potrebno razvijati in krepiti. S pomočjo razvite imaginacije 

hitreje rešujemo probleme in ustvarjalno živimo; smo sposobni ustvarjanja lastnega življenja.  

 

2.8.2.8 Dramska terapija s starši otrok v bolnišničnem zdravljenju 

Dramska terapija poleg glasbene, likovne in gibalne predstavlja eno od oblik terapije s 

pomočjo umetniškega medija. V bolnišničnem okolju je prisotna že dolgo; tudi na primer S. 

Jennings (1988) jo je v kliničnem okolju izvajala kot del programa klinike za pomoč pri 

zdravljenju neplodnosti, prisotna pa je tudi na področju motenj hranjenja, onkologije, v 

psihiatričnih bolnišnicah, rehabilitacijskih institucijah in drugih bolnišničnih okoljih. V 

pregledovanju literature je bilo moč zaslediti veliko prispevkov s področja dramske terapije z 

otrokom v bolnišničnem okolju ali odraslim pacientom; ne pa tudi s starši v bolnišnično 

zdravljenje sprejetega otroka. Prav tako je bilo moč zaslediti literaturo, ki govori o koristi v 

bolnišničnem okolju vzpostavljenih podpornih skupin za starše bolnih otrok, kot o tem pišejo 

Foreman, Willis, in Goodenough (2015), ne pa tudi literature, ki obravnava dramske 

ustvarjalne skupine v namen podpore staršem.  

 

2.8.3 Dramske delavnice 

 

2.8.3.1 Pozitivni učinki vključevanja v ustvarjalne dramske delavnice 

Skozi razmišljanja o gledališču in predstavitev konceptov dramske terapije ter različnih 

pristopov, ki jih znotraj nje razvijajo posamezni praktiki, so že bili izpostavljeni posamezni 

pozitivni učinki v specifičen namen izvajane dramske dejavnosti. V nadaljevanju so orisani 

pozitivni učinki, ki jih lahko posameznik ali skupina izkusijo z vključitvijo v ustvarjalni 

proces dramskih delavnic na fizičnem, psihološkem, duhovnem in socialnem nivoju, kot jih 

predstavlja S. Jennings (2005a).  
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Fizični nivo: pravilno dihanje izboljša prekrvavitev; olajšani so lahko astmatični napadi in 

bolečine v prsnem košu, izboljšajo se vzorci spanja, sprošča in pozitivno učinkuje na razvoj 

oziroma izraz glasu; gibanje vpliva na koordinacijo, prožnost, prekrvavitev in ravnotežje; 

ustvarjalnost in igrivost vplivata na razvoj možganov. 

Psihološki nivo: razvija zaupanje vase in komunikacijske veščine; usklajenost čustvovanja in 

mišljenja; razvoj empatije in vzpostavitev razumevanja; razvoj samospoštovanja (v nasprotju 

s samokritiko); ter vpliva na vzpostavitev bolj zdravih navad. 

Duhovni nivo: ustvarjalnost nam omogoča, da gremo preko svojih običajnih okvirjev (v 

zaznavanju, razmišljanju, navadah, v pogledu na sebe, bližnjo okolico in svet nasploh); 

ritualno gledališče je lahko duhovna izkušnja; čas dramske delavnice je 'time out' (premor) od 

običajne vsakodnevne rutine; gledališče ima veliko korenin tudi v religioznih izkušnjah in 

besedilih. 

Socialni nivo: drama je dejavnost sodelovanja; udeleženci morajo medsebojno komunicirati in 

en drugega poslušati; dramska delavnica povezuje med seboj zelo različne si ljudi v skupnem 

cilju in namenu; med ljudmi je znotraj nje več dopuščanja različnosti; (skupna) ustvarjalnost 

usmerja pogovor in odnose (ki zato ostajajo v danih ustvarjalnih okvirjih).  

 

2.8.3.2 Dramske delavnice s socialnimi in sprostitvenimi cilji 

Delavnice s primarnim namenom omogočati ustvarjalni prostor in čas tako za druženje kot 

sprostitev vključujejo raznolike dejavnosti. Če gre za kontinuiran proces, se je možno s 

skupino dogovoriti za uprizoritev predstave ali prikaz določene dejavnosti ob zaključku 

nekega obdobja ali ob kakem prazniku, na primer ob zaključku koledarskega leta. Najprej pa 

je pomembno določiti obliko skupine (stalna zaprta ali odprta skupina), česa si udeleženci v 

njej želijo ali kaj potrebujejo ter udeležence seznaniti s koristmi sodelovanja v njej. Skozi 

dramo in gledališče smo sposobni ustvariti nekaj edinstvenega iz predloge tudi nekega zelo 

znanega besedila, saj je naš pogled na vsebino tega besedila tisti, ki naredi stvaritev 

edinstveno. To pa lahko ustvarimo le v prostovoljnem in za to motiviranem sodelovanju z 

drugimi (Jennings, 2005a). Tudi Valente in Fontana (1994) pravita, da vsako dramsko-

terapevtsko srečanje ponuja edinstvenost, neposrednost, posamezniku prilagojeno dramsko 

improvizacijo ter da k edinstvenosti dramsko-terapevtskega srečanja pripomore prav 
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udeleženec sam. A. Vidrih (2008) vidi pomen dramskih skupin v tem, da z uporabo igralskih 

tehnik v dramskih delavnicah udeleženci prepoznavajo svoje prednosti in odpravljajo tiste 

ovire, ki onemogočajo, da bi v svoji družinski, socialni in profesionalni vlogi polno zaživeli 

tudi v najboljši luči; v okolju, ki ga delavnica ponuja, pa lahko to varno raziskujejo. 

 

2.8.3.3 Dramske delavnice s terapevtskimi cilji 

Četudi se za udeleženca ali udeležence stremi k bolj terapevtski izkušnji, se v načrtovanju 

delavnice še vedno nanaša na zgoraj navedene pozitivne učinke, ki jih lahko sodelovanje v 

dramski delavnici udeležencem omogoči. Le-ti so lahko za oblikovanje širokih/splošnih ciljev 

strnjeni v naslednje štiri kategorije:  

Splošni cilji:  

- izkušnja boljšega počutja in zdravja,  

- občutek večjega zaupanja vase,  

- občutenje lahkotnosti in radosti bivanja,  

- povezovanje z drugimi v podobnostih. 

Seveda pa se lahko dramsko ustvarjanje nehote dotakne tudi kakega zelo osebnega področja 

katerega od udeležencev; zgodba lahko na primer koga spomni na lastno situacijo, lik lahko 

nekomu vzbudi zastrašujoče občutke, ljudje se lahko znova in znova zatekajo v ponavljajoče 

se vloge. Vse to je potrebno skrbno spremljati, vendar ohraniti znotraj okvirjev dramskega 

ustvarjanja ter se ne spustiti v osebno raziskovanje. Terapevt oziroma vodja ustvarjalnega 

procesa dela skozi raziskovanje teme, zgodbe ali vloge in ne s posameznikovo osebno 

zgodovino. Cilj dramskega ustvarjanja s terapevtskimi cilji je ponuditi ljudem poti in načine 

za izraz najrazličnejših čustev skozi ustvarjalna sredstva; čustva so prepoznana in ustvarjalni 

proces se nadaljuje, pri čemer se pazljivo spremlja odzive udeležencev ter sposobnosti 

soočanja z zunanjimi in notranjimi dražljaji. Če pa se pokaže večja stiska, se udeleženca 

spodbudi za obisk pri strokovnjaku narave njegove stiske (Jennings, 2005a).  
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2.8.3.4 Skupinske dramske delavnice 

Dramska terapija je skupinski proces. Ljudje smo del najrazličnejših skupin z različnimi 

razlogi že od najzgodnejših let. Šole, klubi, skupnosti. V njih zadovoljujemo svoje osnovne 

socialne potrebe, na primer po varnosti, zaupnosti, druženju, pripadnosti; v njih ustvarjamo 

naše malo mikro-svetove, kjer dobijo naše potrebe in želje, naša dejanja in obnašanja svoj 

smisel (Ule, 1997). V razmišljanju o skupinah, katerih skupni cilj je učenje, pa S. Jennings 

(1988) ugotavlja, da so le redki učitelji tisti, ki so sposobni učiti skozi skupino, v nasprotju s 

skupino poučevati ali ji predajati znanje. 

Četudi se je razumevanje skupin s pomočjo sociološkega, antropološkega in psihološkega 

raziskovanja skladno z razvojem teh ved vse bolj poglabljalo, se je pojem skupine kot oblike 

sistematičnega zdravljenja in učenja/spreminjanja pojavil relativno pred kratkim. Termin 

skupinska dinamika je prvi uporabil Kurt Lewin (v Jennings, 1988), ko se je pridružil gibanju 

skupin za raziskovanje medosebnih odnosov (T-group oziroma Training-group movement). 

Skupinska terapija je povezana z delom nemško-angleškega psihiatra in psihoterapevta S. H. 

Foulkesa (prav tam), ki je v svojih skupinskih analitičnih psihoterapijah posameznika 

obravnaval v kontekstu skupine in za katerega Brown in Pedder (1979, v Jennings, 1988) 

pravita, da je njegovo delo že vključevalo razumevanje današnje družinske dinamike in 

terapije, in sicer v tem, da je posameznika videl kot na vozlišču mreže odnosov in bolezen kot 

motnjo v tej mreži, ki pride na dan skozi ranljivega posameznika. Danes se metode 

skupinskega dela obsežno uporabljajo v različnih skupnostih in ustanovah ter imajo različne 

cilje. V zadnjem času se je zelo razširilo delo socialnih, 'v nalogo osredotočenih skupin' (task-

oriented groups). 

Tako kot so se ljudje že od nekdaj združevali v skupine, je bil v njihovih življenjih tudi že od 

nekdaj prisoten dramski izraz, kar na primer dokazujejo prikazi na kamnitih stenah v jamah 

Francije, ki upodabljajo zamaskirane plesalce. Kot pravi Turner (1969, v Jennings, 1988), ima 

»drama kvaliteto združevanja, kjer so izražene norme in vrednote neke družbe«. 

Tako v Veliki Britaniji kot v Združenih državah Amerike se je oblikovala različica 

psihoterapije, ki je osnovana na razumevanju in definicijah vlog v terapevtskem odnosu kot 

bolj pretočnega, dvoumnega, intuitivnega, igrivega, dvomljivega in spreminjajočega se 

značaja; vlogi med terapevtom in klientom po Freudovi teoriji sta vedno jasno in trdno 

določeni. Nov pogled na terapevtski odnos se je razvil na podlagi dela Junga, ki je vključevalo 
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razumevanje simbolov in duhovni vidik človekove psihe (1968), pristopa ustvarjalnega 

delovanja (creative action) Morena (1946, 1959) in Pearlsa (1969), pristopa ustvarjalne igre 

Lowenfielda (1939) in Axlinea (1947), humanističnega pristopa Rogersa (1961) in Maslowa 

(1971), eksistencialnega pristopa Maya (1969) in Lainga (1967), pristopa odnosnosti med 

objekti in fenomena tranzicij Winnicotta (1982). Vse to je ustvarilo veliko novih, 

nedirektivnih, humanističnih pristopov, ki jih ponazarja tudi delo umetnostne terapije, 

delujoče skozi medije likovnosti, plesa, drame, glasbe in literature (Landy, v Jennings, 1994).  

Terapevt ne more zgolj nevtralno in ravnodušno pomagati pri ozaveščanju miselno-čustvenih 

procesov udeležencev procesa, saj si z njimi kljub vsemu deli predikament človeškosti. 

Pravzaprav je ta ontološka negotovost v terapevtu tista, zaradi katere si mu posamezniki 

dovolijo zaupati dovolj, da tvegajo vstop v terapevtski prostor. Gre za potovanje, ki zadeva 

notranjo spremembo tako udeležencev skupine kot terapevta, do česar pride zaradi 

medsebojne izmenjave med vsemi udeleženimi – tako člani skupine kot terapevtom. Zaradi te 

izmenjave in interakcije terapevt oziroma vodja ustvarjalnega procesa tudi sebe vse bolj 

spoznava. Nemogoče pa je biti v dramskem sodelovanju s skupino in pri tem ostati statičen. 

Dramsko-terapevtska skupina je kot prazen oder, ki omogoča upodobitev naših notranjih 

svetov, podob; simbolizira scenarij Življenja samega, življenja vsakega posameznega člana te 

skupine, pa tudi življenja skupine kot celote. Dramsko-terapevtske skupine so torej osnovane 

na predpostavki terapevtske narave dramske igre, da je med udeleženci in terapevtom oziroma 

vodjo dramsko sodelovanje. Pri tem je na razpolago širok nabor dramskih medijev kot 

sredstev za raziskovanje in učenje (Jennings, 1994).  

Pomembno je, da so nam razlogi za izvajanje dramsko-terapevtskih skupin docela jasni; torej 

zakaj so v določenem okolju izvajane dramsko-terapevtske delavnice in ne delavnice, 

osnovane na katerem drugem procesu. Pomembno je tudi, da definiramo naravo dramsko-

terapevtske skupine, namen izvajanja le-te in trajanje; ter ali se bo vklapljala v okvir 

psihoterapije, vedenjske modifikacije, re-edukacije, rehabilitacije ali poustvarjanja skozi 

ustvarjalno komunikacijo in izmenjavo (Jennings, 1994), kar je odvisno tudi od terapevtove 

osnovne ali praktične usmerjenosti (Interno gradivo PzU, PeF, 1995). 
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2.8.3.5 Individualne dramske delavnice 

Nekaterim je lažje v individualni obliki dela. V tem primeru postane skupina srečanje le dveh 

ljudi. Vloga terapevta oziroma vodje v 'ena-na-ena' odnosu se spremeni ali, bolje rečeno, 

razširi. Dramski terapevt ostane v vlogi, kot jo Landy (1994) imenuje, ustvarjalnega 

strateškega vodje z vizijo celote, a je ta vizija pogosto manj jasna, manj osnovana na modelu, 

kako bi naj bilo. V 'ena-na-ena' odnosu je terapevt bolj viden; predstavlja polovico skupine. 

Pomembno se je zavedati mej v tem, precej intenzivnem odnosu. V dramski terapiji so te meje 

vzpostavljene že z dramskimi sredstvi – oder, zgodba, vloga. Dramski terapevt oziroma vodja 

procesa ne more ohranjati prevelike distance v terapevtskem odnosu, če želi učinkovito 

vstopiti v 'ena-na-ena' dramsko ustvarjanje, kljub vsemu pa mora ves časa procesa stremeti k 

ohranjanju ravnovesja v sebi, tudi v najintenzivnejšem trenutku dramskega ustvarjanja. Tako 

se ne identificira popolnoma z vlogo. V svojem terapevtskem uprizarjanju vloge ohranja 

igralsko rezervo. Gre za ravnovesje med delom sebe, ki je igralec in sposoben odlične 

uprizoritve, ter delom sebe, ki je terapevt, gledalec v opazovanju učinkov drame. Ob tem se 

sproti odloča, kdaj in kako igro pripeljati na drug nivo uprizoritve in distance. Vodja tega 

procesa je tako igralec, po katerem se glede repertoarja vlog drugi udeleženec zgleduje, 

žongler različnih vlog in maškarada v eni sami osebi; a ostaja v ravnovesju. Kot tak 

predstavlja udeležencu delavnice znotraj ustvarjalnega procesa sidro tega procesa (Landy, 

1994). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Sprejem otroka v bolnišnico pri starših in njihovih otrocih izzove stisko; ko gre za 

dolgotrajnejše zdravljenje, še toliko bolj. Otrokova bolezen in postopki zdravljenja, ločitev od 

družine ter začasno spremenjeno okolje bivanja od staršev zahtevajo vzpostavitev strategij za 

soočanje z nastalo situacijo (Tomori, 1994). Poleg strokovnih služb, ki so jim na razpolago, se 

v stiski za podporo največkrat obračajo na druge, v bolnišnično oskrbo sprejete starše. Zaradi 

povečane ranljivosti in omejenih možnosti za kvalitetno druženje se zgodi, da se v teh 

interakcijah osredotočajo predvsem na negativne vidike zdravljenja in bolnišnične oskrbe. V 

nezmožnosti vzpostavitve čustvenega odmika od nastalega problema se njihova stiska 

poglablja toliko bolj, kolikor se podaljšuje čas zdravljenja njihovih otrok. Svojim otrokom 

želijo biti v oporo, pri čemer jim začne primanjkovati moči, kar zanje predstavlja dodatno 

breme in negativen krog se sklene.  

 

3.2 Cilji  

 

Raziskava ugotavlja počutje in razmišljanje staršev v bolnišničnem okolju ob svojih otrocih 

na zdravljenju, kako vključitev staršev v dramske dejavnosti vpliva na njihovo počutje in 

razmišljanje v tem okolju ter ali ta dejavnost podporno vpliva na odnos do njihovih otrok, ki 

so v procesu zdravljenja.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Valda Janjanin; specialistično delo: Dramske dejavnosti kot podpora staršem otrok v bolnišnični oskrbi 

58 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Naloga se osredotoča na tri ključna raziskovalna vprašanja:   

1. Kakšno je počutje in razmišljanje staršev, ko so ob svojem otroku sprejeti v bolnišnično 

oskrbo? 

2. Kako pomoč z dramskimi dejavnostmi vpliva na počutje in razmišljanje staršev ob otroku 

v bolnišnični oskrbi? 

3. Ali lahko dramska dejavnost podporno vpliva na odnos staršev do otrok, ki so v 

bolnišnični oskrbi? 

 

3.4 Metodologija 

 

3.4.1 Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 

Pri ugotavljanju in opisovanju učinkov dramskih dejavnosti kot podpore staršem otrok v 

bolnišnični oskrbi sta uporabljena kvalitativen raziskovalni pristop in deskriptivna metoda. Pri 

vsebinski obdelavi zbranega gradiva je uporabljen induktivni pristop. V raziskavi je 

uporabljenih več tehnik zbiranja podatkov. Ena od njih je opazovanje, in sicer:  

a) nestrukturirano, z lastno udeležbo ter  

b) strukturirano, v pregledu videoposnetkov dramskih delavnic. 

Uporabljen je tudi polstrukturiran intervju, in sicer:  

a) z udeleženci dramskih delavnic pred dramsko delavnico ter 

b) z udeleženci takoj po koncu delavnice.  

Gradivo za analizo podatkov je pridobljeno iz zapiskov raziskovalnega dnevnika. Ta vsebuje 

zapise analize dejavnosti takoj po njihovi izvedbi, lastno refleksijo po delavnicah, zapise o 
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poteku raziskave same in refleksijo v zvezi s tem ter izjave oziroma opažanja strokovnih 

delavcev v zvezi s starševim doživljanjem delavnic.  

 

3.4.2 Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 22 staršev otrok, sprejetih v bolnišnično oskrbo nekaterih 

oddelkov Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Kliničnega 

oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike Univerzitetnega 

kliničnega centra Ljubljana. V raziskavo je bilo glede na spol vključenih več udeleženk (18 

mater) kot udeležencev (4 očetov). V dveh primerih sta bila udeležena oba starša. Med razlogi 

za bolnišnično zdravljenje otrok udeležencev so bile kronične bolezni (14 otrok), 6 pa jih je 

bilo sprejetih zaradi akutne bolezni ali poškodbe. 

 

3.4.3 Pripomočki 

Gradivo za analizo podatkov je bilo zbrano s pomočjo: 

a) nestandardiziranih polstrukturiranih intervjujev v obliki avdio ali video posnetkov 

pred in po delavnicah (Prilogi 1 in 3), 

b) analize videoposnetkov 20 delavnic, izvedene na podlagi nestandardizirane sheme 

opazovanj (Priloga 4), ki vključuje tudi izjave staršev o njihovem počutju in 

razmišljanju v odnosu na situacijo ter njihove izjave o doživljanju delavnic, 

c) preglednice primerjave počutja udeležencev pred in po delavnici (Tabela 1), ki je 

rezultat analize videoposnetkov (Prilogi 5 in 4 kažeta na proces obdelave teh 

podatkov) ter  

č) osebnega raziskovalnega dnevnika. 
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3.4.4 Postopek zbiranja podatkov 

Raziskava je trajala 5 mesecev, in sicer od oktobra 2015 do februarja 2016. V raziskavi je 

lahko sodeloval vsak starš, ki je bil spremljevalec v bolnišnično zdravljenje sprejetemu 

otroku. Udeležba v raziskavi je bila prostovoljna. Z udeleženci, ki so izrazili interes za 

sodelovanje v raziskavi, je bil najprej opravljen individualni intervju, posnet s pomočjo 

diktafona. Na začetku raziskave so interes za sodelovanje kazali 4 udeleženci. Kmalu se je 

izkazalo, da bo prvotno načrtovani proces, v katerega naj bi bilo kontinuirano vključenih deset 

staršev deset zaporednih dni, težko izpeljati. Četudi je zdravljenje otroka potekalo dlje, je 

starše v času zdravljenja svojih otrok zaposlovalo še veliko drugih, za organizacijo njihovih 

življenj pomembnih aktivnosti. Tako se je zdelo bolj smiselno vzorec deliti in načrt raziskave 

prilagoditi, in sicer v času, ki je bil potreben, da se želeni podatki zberejo. Prvotna zasnova 

raziskave se je zaradi prej omenjenih razlogov spremenila tudi v naravi dela, saj se je uvidelo, 

da zaprta oblika dela v danem okolju ni mogoča, »da je zaključena skupina v Pediatrični 

kliniki nerealna oblika dela in bi lahko bila bolj izjema kot pravilo. Kot taka se lahko zgodi 

enkrat na toliko in toliko časa« (Raziskovalni dnevnik). Tako se je spremenil način dela, in 

sicer v odprto obliko skupine, ki je bila vsaka zase zaključena celota; in povečal se je tudi 

vzorec.  

V času raziskovalnega procesa je bilo tako v prostorih Pediatrične klinike v Ljubljani 

izvedenih dvajset delavnic, ki so potekale v več sklopih: najprej je bilo izvedenih pet 

skupinskih delavnic, zatem štiri individualne delavnice s staršem in otrokom, nato osem 

individualnih delavnic s staršem, skupinski delavnici, ki jima je sledila individualna delavnica 

s staršem, kot zadnja pa je bila izvedena skupinska delavnica.  

Starši so se s težavo odločali za sodelovanje, saj jim je bilo težko pustiti otroka samega ali se 

od njega preveč oddaljiti – obiskati delavnico, ki je potekala na drugem oddelku, kot se je 

otrok zdravil. To opisujejo njihove izjave ob povabilu na delavnico (Raziskovalni dnevnik): 

»Joj bi, saj rabim nekaj takega, a ga (otroka) ne morem pustiti samega.«  

»Sliši se fajn, kje pa je to? Aja ...«  

»Lahko pridem z otrokom? Z veseljem bi prišel ...«  

»Kako rabiva z ženo nekaj takega, saj ta kalvarija traja že eno leto, a ga ne morem pustiti 
samega.«  

»Sliši se zanimivo. Pridem, če otrok zaspi in bo ok.«  
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»Kje pa je to? Lahko pridem z otrokom?«  

»Ja, bi potrebovala sprostitev, ampak takrat še ne bo spal.«  

»Ja, to bi bilo super, ampak kje me bo pa spustil!«  

»Z veseljem, če bom lahko.«  

»Ja, pridem, tu si zaklenjen in skoz vse enako ...«  

»Joj, fino. Starši nekaj takega res rabimo. Pridem, ja, če mož do takrat že uspe priti.«  

Veliko staršev pa je povabilo tudi preprosto zavrnilo (Raziskovalni dnevnik): 

»Ne, hvala, bom z njim«.  

»Ne, bom tu ostala«.  

»Ne, drugič ...«  

»Hvala ...«  

»Ne bom šel, hvala.«  

 

Potrebo staršev po sprostitvi prepoznavajo tudi zdravstveni delavci. Le-ti so s svojimi 

predlogi in komentarji sooblikovali proces raziskave (Raziskovalni dnevnik):  

»Dobra ideja, starši rabijo nekaj takega.« 

»Super!« 

»Kako zanimiva ideja, starši rabijo sprostitev.« 

»Huda ideja.« 

»Zanimivo, sicer si težko predstavljam, da bodo starši prišli na delavnice, šli od svojih otrok, 
a dobra ideja, vsekakor za poskusit.« 

»Odlična zamisel!« 

»To starši rabijo, ja, a če bi imeli delavnice tukaj (na oddelku), bi jim bilo verjetno lažje.« 

»Kako fajn, ampak predlagam, da poskusite raje popoldne, ko sta še oba starša tu in lahko 
eden ostane pri otroku; težko bodo pustili otroka samega.« 

»Ideja mi je všeč, poskusite, seveda.« 

»Dramske delavnice za starše? Krasno!« 

V prvem sklopu je bilo izvedenih pet enoinpolurnih delavnic. Potekale so med 19.30 in 21. 

uro v prostorih bolnišničnega vrtca Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno 

terapijo. Vanje je bilo vključenih 12 udeležencev. Dva udeleženca sta se udeležila srečanja 

nenačrtovano, na povabilo drugih dveh staršev, dva pa sta se za sodelovanje odločila tik pred 

pričetkom delavnice. Dva starša sta udeležbo tudi odpovedala. Ena od udeleženk je svojo 

odpoved utemeljila: »Včasih se mi druženje z drugimi starši ne zdi spodbudno, saj se potem 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Valda Janjanin; specialistično delo: Dramske dejavnosti kot podpora staršem otrok v bolnišnični oskrbi 

62 

pogovarjamo in primerjamo izvide različnih meritev in to potem lahko povzroči pretirano 

skrb, napetost, strah.« (Raziskovalni dnevnik). Vzrok za neudeležbo drugega starša pa je bil 

otrokov predčasni odhod domov.  

V drugem sklopu so bile izvedene zaporedoma štiri individualne uro in pol dolge delavnice. 

Udeleženca sta bila oče in njegova hči. Potekale so v popoldanskem času v bolnišnični sobi 

deklice oddelka Pediatrične klinike, v strnjenem procesu, ki je vključeval tudi vikend. 

V tretjem sklopu raziskave je bilo izvedenih osem enournih delavnic individualne oblike. Z 

eno udeleženko so bila izvedena štiri srečanja, z drugo dve, s tretjo in četrto udeleženko pa po 

eno srečanje. Delavnice so potekale v skupnem prostoru bolnišničnega vrtca med 13. in 14. 

uro; eno od teh delavnic pa je bila izvedena v prostorih bolnišničnega vrtca Oddelka za 

otroško kirurgijo in intenzivno terapijo v večernem času med 20. in 21. uro.  

V zadnjem sklopu so bile izvedene tri delavnice: dve skupinski in individualna, v prostorih 

telovadnice nevrofizioterapije med 13. in 14. uro. Skupinskih delavnic se je udeležilo šest 

staršev, eden od njih je bil prisoten na obeh.  

Ob pisni privolitvi udeležencev je bil celotni ustvarjalni proces delavnic sneman z 

videokamero, tudi zaključni skupinski razgovor. Tako so bili posneti tudi zaključni intervjuji 

z vsakim od udeležencev in njihova doživljanja.  

 

Program delavnic 

Delavnice so bile oblikovane s pomočjo gradiva in na podlagi izkušenj, pridobljenih v 

izobraževanjih in delu z različnimi terapevti: Tonyjem Celeyem (dramski terapevt - gledališče 

zatiranih), Robertom Mazzinijem (dramski terapevt - gledališče zatiranih), Sue Jennings 

(gledališka igralka, antropologinja in dramska terapevtka - socialno gledališče), Alenko 

Vidrih (gledališka igralka, dramska terapevtka, AV-metoda), Zlatkom Bastašićem 

(nevropsihiater in psihoterapevt – družinski terapevt), Johnom Kellyjem (psiholog, 

psihoterapevt in gibalni terapevt – 5 ritmov), Gabrielle Roth (gledališka umetnica in gibalna 

terapevtka – 5 ritmov); ter na podlagi študije gradiva Clarisse Pinkole Estés (klinična 

psihologinja, psihoterapevtka, etnologinja ter zbirateljica in pripovedovalka zgodb), Renée 
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Emunah (dramska terapevtka) in Shenpena Rinpočeja (učitelj budistične filozofije in 

psihologije). 

Izbira tehnik se je naslanjala na gradivo z omenjenih delavnic in izobraževanj, zbirko impro 

disciplin, dela Sue Jennings Creative Play and Drama with Adults at Risk, Creative 

Storytelling with Adults at Risk, Healthy Attachments and Neuro Dramatic Play, delo Alenke 

Vidrih Dramske delavnice kot pot osebnostnega razvoja ter delo Zlatka Bastašića Lutka ima i 

srce i pamet. 

 

Popis načrtovanja in izvedbe delavnic 

Dinamika individualnih in skupinskih delavnic se je razlikovala predvsem v tem, da se je v 

skupinskih delavnicah izmenjevalo več raznolikih dejavnosti. Poglabljanje ustvarjalnega 

procesa skozi posamezno dejavnost bi zahtevalo zaključeno/zaprto skupino, do česar v 

primeru te raziskave ni prišlo. Poglabljanje vsebine skozi posamezno dejavnost je bilo možno 

bolj v individualnih delavnicah. Delavnice so v izbiri dejavnosti sledile dinamiki in potrebam 

posamezne skupine ali starša. 

Prva delavnica 

Tema: medsebojno spoznavanje in pridobivanje občutka za tukajšnji ustvarjalni proces; 

oblikovanje strukture skupine; ozaveščanje različnih možnosti za izražanje svojih notranjih 

vsebin; ozaveščanje svojih izraznih potencialov. 

Načrt:  

- Predstavitev, tudi v bolj ustvarjalni obliki; izmenjava o trenutnem počutju. 

- Pogled vase; zapis. 

- Ustvarjanje »skupnega posebnega kotička«. 

- Dogovor skupine v zvezi s sodelovanjem v ustvarjalnem procesu.  

- Naša igra v otroštvu, izmenjava; v odnosu na danes, ko smo odrasli. 

- Pogled vase v odnosu na prej izpostavljen motiv. 

- Shakespeare: All the World's a Stage – refleksija. 

- Ustvarjalna igra – sestavljanje s časopisnimi izrezki. 
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- Dejavnosti ozaveščanja in spoznavanja prostora, sebe in usklajevanja skupine. 

- Igra imaginacije. 

- Ustvarjanje zgodbe v krogu okoli našega posebnega kotička. 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci: tri mame in sodelavec, ki tukaj opisani dramski ustvarjalni proces dobro pozna. 

Dogajanje:  

1. Predstavitev le po imenih, vseh, po katerih nas poznajo – lastnih, vzdevkih, ljubkovalnih, 

med kolegi. 

2. Kratka podelitev trenutnega počutja po celem dnevu. 

3. Ob glasbi zapis po ene besede, ki nam je bila v tistem trenutku najpomembnejša; listič z 

besedo smo odložili na mizo našega »posebnega kotička« v kotu sobe. 

4. Pot do mize smo izkoristili za prehod na aktivnosti za ozaveščanje telesa: pretegovanje in 

zbujanje telesa s tapkanjem, pozornost smo usmerjali na napetosti, jih ozaveščali in 

sproščali; pozorni smo bili na dihanje, ga poglabljali in umirjali. 

5. Ustvarili smo pogodbo med udeleženci skupine, ki je vključevala dogovore o 

medsebojnem spoštovanju, zaščiti zasebnosti, nedovoljenem izražanju tako verbalnega kot 

fizičnega nasilja ter nameri vztrajati, četudi v ustvarjalnem procesu pride do trenutka 

nelagodja, ki je običajen del vstopanja na nova področja. 

6. Ob glasbi smo izmenjevali izkušnje iz preteklosti – iz časa otroštva, ko smo bili dijaki ali 

še kasneje, ki se vežejo na igro in dramske dejavnosti. Pogovarjali smo se o tem, ali smo 

se udeleževali dramskih dejavnosti, kako smo to doživljali, ali je bilo zabavno, neprijetno; 

katere so bile naše najljubše igre in katere naše najljubše zgodbe, pravljice; katerih zgodb, 

ki sežejo najdlje v spominu, se še spomnimo; ali smo igrali v šolski igri, mogoče že v 

vrtcu. Ugotavljali smo, da smo se nekateri od nas veliko igrali kot majhni, nekateri pa 

pravzaprav ne, saj je bilo doma veliko dela. Pogovarjali smo se tudi o tem, koliko se 

igramo kot odrasli in kaj nam to pomeni. 

7. Od skupine smo se ponovno obrnili navznoter, vase in na prazen listič napisali, kako 

lahko to, kar smo prej izpostavili kot nam pomembno, negujemo, hranimo, ohranjamo 

živo, aktivno, resnično ter ga postavili na mizo našega posebnega kotička; spotoma smo v 

prostoru – v igralnici – poiskali še nekaj, kar nam je bilo všeč, in tudi ta predmet položili 

na mizo. Navodilo je vključevalo možnost, da če ne najdemo ničesar, kar bi nam bilo 

všeč, lahko to tudi narišemo. 
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8. Prebrali smo odlomek iz Shakespearjevega dela As you like it: »All the world's a stage, 

and all the men and women only players. They have their exits and their entrances. And 

one man in his time plays many parts.« Izmenjali smo razmišljanja v zvezi s citatom, kako 

v nas odzvanja, kako ga razumemo. 

9. Ustvarjalna igra – iz besed razrezanih več časopisnih naslovnic smo sestavili nov 

časopisni naslov; stavek; nato smešen oziroma neobičajen oglas.  

10. Dejavnost ozaveščanja in usvajanja prostora – hoja naprej, nazaj, stranska hoja, hitra, 

počasna, neobičajna. 

11. Dejavnost ozaveščanja sebe kot dela skupine – zgolj neverbalno izražanje: odločna hoja 

po svoji poti naprej; odstopamo prostor drugemu, ko se srečamo; se nebesedno z nekom 

pozdravimo na različne načine, ko se v hoji po prostoru z njim srečamo.  

12. Dejavnost usklajevanja skupine – se gibljemo po prostoru in zaznavamo spremembo v 

dinamiki skupine: ko se nekdo ustavi, se ustavi cela skupina, ko nekdo nadaljuje gibanje, 

ga nadaljujemo vsi. 

13. Igra: »A se gremo igrat, da....« (smo v avtobusu; na plaži; smo cirkusanti). 

14. Stopili smo do našega posebnega kotička, »okrašenega« s pojmi o nam pomembnem, s 

predmeti, ki so nam všeč, z idejo o negovanju tega nam pomembnega. Z mize smo ali 

vzeli predmet, ki nam je bil všeč, ali izbrali drug predmet, ki nam je bil všeč in ki smo ga 

tja postavili še pred delavnico. V obliki zgodbe smo delili misli o izraženem in izbranem.  

15. S skupino smo podelili misli o svojem trenutnem počutju; in še vsem drugem, kar smo 

želeli izraziti. Ob zaključku sem prosila udeležence, da jutri s seboj prinesejo nekaj za naš 

posebni kotiček.   

Druga delavnica 

Tema: izražanje osebnih vsebin v luči svojih pozitivnih lastnosti in strategij, sproščanje telesa, 

miselno sproščanje skozi igro pozornosti, ozaveščanje svojih notranjih vsebin in ustvarjalno 

izražanje le-teh, ozaveščanje dinamike komuniciranja – sprejemanja in dajanja sporočil – 

skozi gib in ritem, sestavljanje zgodbe. 

Načrt:  

- Zbliževanje, izmenjava utrinkov dneva. 

- Predstavitev osebnih predmetov. 

- Gibalno raziskovanje prostora. 
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- Sproščanje telesa. 

- Igra le verbalno izražene imaginacije. 

- Igra usklajevanja skupine. 

- Igra imaginacije, vključujoč tudi besedno izražanje. 

- Ustvarjanje kipov. 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci: dve mami, sodelavec 

Dogajanje: 

1. Na kratko smo podelili, kako smo preživeli dan, zanimivosti in posebnosti. Nato smo 

izrazili, kako smo se v tistem trenutku počutili. Naše počutje smo posredovali tudi 

neverbalno. Neverbalno smo izrazili tudi naše zanimanje oziroma vprašanje drugemu, 

kako je, kako se počuti (drža telesa, obrazna mimika, gesta). 

2. Predstavili smo svoje posebne predmete, zakaj smo izbrali prav te, kaj nam pomenijo. Po 

podelitvi smo jih dali v naš poseben kotiček. Najmočneje izraženo sem si zapomnila in 

kasneje izpostavila: materinstvo, ljubezen, nežnost, prijateljstvo, povezanost, notranja 

moč, radost, veselje. 

3. Gibalno raziskovanje prostora – vseh treh nivojev in dimenzij; ob glasbi smo se brez 

besedne izmenjave le spoznavali s prostorom.  

4. Ozaveščanje svojega telesa in sproščanje; so kje kakšne napetosti, ozaveščali smo 

posamezne dele telesa: ramenski obroč, roke, vrat, hrbet, križni predel hrbta, obraz, glavo, 

noge, roke, prsni koš, trebuh, vanje sproščeno vdihovali in jih sproščali, napetosti 

opuščali; si predstavljali, da z vsakim vdihom pride kisik v vsako celico teh posameznih 

delov telesa; celega telesa.  

5. Gibalno raziskovanje svojih ritmov, v katerih smo se gibalno izražali; in sicer v »slow 

motion« gibanju, hitrem gibanju in običajnem gibanju: hodili, tekli, korakali. 

6. Doživljanje svoje vloge v skupini skozi igro »stop« in »gremo naprej«; udeleženci smo 

posamezno, kot smo začutili, s tem ko smo se sami ustavili ali šli naprej, celo skupino 

usmerili v statično stanje ali gibanje. 

7. Igra »Stop, poglejmo se, kipi« – med gibanjem je nekdo od nas rekel »stop« in pogledali 

smo nastale skulpture; vloge v gibanju so vključevale različne vsebine: sedanje na konja; 

sprehajanje po parku; hoja po blatu; ko se nam je nekam mudilo; imeli smo težak 

nahrbtnik na hrbtu in je bilo treba priti še daleč; bili smo utrujeni po dolgem in napornem 
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dnevu in hodili smo domov; bili smo v nekem nevarnem predelu mesta v neki tuji deželi; 

ko smo se o nečem pomembnem odločili in to počutje naše pomembne odločitve izražali v 

svojem gibanju.  

8. Igra »A se gremo igrat, da ...« (smo na avtobusu). 

9. Igra »Kiparjenje«, v kateri smo udeleženci izbirali med vlogami kiparja in gline; kipar je 

oblikoval kip po svoji predstavi; po oblikovanju kipa smo lahko ostali udeleženci dali še 

svoj doprinos – ustvarjanje kipa dopolnili še glede na svoje predstave o uprizorjenem 

konceptu; za teme kiparjenja smo se navezovali na koncepte in simbole, ki smo jih izrazili 

v dejavnosti predstavljanja svojih posebnih predmetov: izrazili smo ponosno žensko; 

ljubečo mater; in medsebojno povezanost v veselju. 

10. S skupino smo podelili svoje doživljanje med delavnico ter trenutno počutje. 

Tretja delavnica 

Tema: medsebojna izmenjava – verbalna in neverbalna (skozi risbo izražena zgodba, skozi 

gib vzpostavljena igra). 

Načrt:  

- Zbliževalna izmenjava utrinkov dneva; predstavitev, poleg imena še z gesto, izrazom, 

glasom, na svoj neverbalni način. 

- Pripovedovanje svoje zgodbe skozi risbo. 

- Dejavnost ozaveščanja in sproščanja telesa. 

- Neverbalna komunikacija v gibanju. 

- Izberemo sliko iz seta slik in z eno besedo ali gesto ali gibom izrazimo, kaj nam 

pomeni, zakaj smo jo izbrali: igra improvizacija vključujoč vloge več izbranih slik. 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci: štiri mame, en oče, sodelavec 

Dogajanje: 

1. Zbrali smo se in se predstavili; izrazili smo, kako smo, besedno, pa tudi nebesedno – z 

gesto, glasom, vdihom. 

2. Na velik šeleshamer pred nami, ki je ponujal delovno površino vsem udeležencem, smo z 

voščenkami narisali, o čem smo v tistem trenutku razmišljali in kaj v zvezi s tem 
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doživljali: nastale so tri konkretne, dve simbolni in dve abstraktni risbi. Vsak od 

udeležencev je podelil, kaj je narisal. Pri tem si je skupina pomagala s prevodom enega od 

udeležencev, ki govori oba jezika; dva od prisotnih staršev slovenščine nista ne govorila, 

ne razumela. Po podeljenih zgodbah smo si podajali voščenko, s katero smo vse naše risbe 

obkrožili. 

3. Ob predvajani glasbi sem udeležence povabila na sprehod po prostoru. Povabila sem jih, 

da pri tem sproščeno, dovolj globoko dihamo, da se med hojo tudi kdaj pretegnemo. 

Hodili smo v vse smeri, kot se nam je zdelo, ne le v krogu. Ko smo se s kom srečali, smo 

se z njim na svoj način, a brez besed, pozdravili. Nato smo se ob takem srečanju 

pozdravili še s komolci, z zapestji, s petami, s palci na nogah. 

4. Ko je glasba ugasnila, sem udeležence povabila k malo drugačnemu spoznavanju 

prostora: s kolenom smo se dotaknili nečesa rjavega v prostoru, nato z gležnjem nečesa 

belega, nato z nosom nečesa zelenega. 

5. Zbrali smo se v krogu in se še z gibom en drugemu predstavili. 

6. Gibalna simbolna komunikacija v krogu: imaginarno smo izdelali darilo in si ga med 

seboj podajali, ga oblikovali, darovali in sprejemali; darila so bila kdaj velika in jih je bilo 

težko nesti, drugič spet majhna; lahka in spet težka.  

Eni od mam je ponovno zazvonil telefon in zaželela si je k sinu na oddelek; tudi oče. Ker 

sta bila jezikovna vez še dvema drugima mamama, prisotnima na tej delavnici, sta tudi 

onidve druženje v delavnici želeli zaključiti. 

7. Udeleženka, sodelavec in mama smo ob zaključku delavnice podelili doživljanja in 

razmišljanja v zvezi z doživetim. 

Četrta delavnica 

Tema: ustvarjanje in pripovedovanje zgodb ter ozaveščanje lastne udeležbe (odgovornosti) pri 

tem v vsakdanjem življenju.  

Načrt: 

- Zbliževalna izmenjava utrinkov dneva; predstavitev, poleg imena še z gesto, izrazom, 

glasom, na svoj neverbalen način. 

- Nagajive zgodbe. 

- Skupno sestavljanje in pripovedovanje zgodbe. 
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- Skupna improvizacija. 

- Ustvarjanje zgodbe po predlogi in igra vlog, ki jih v zgodbi opredelimo. 

- Vodena vizualizacija. 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci: dve mami, oče; ena od mam je po približno 30 minutah delavnico zapustila zaradi 

sinove stiske. 

Dogajanje: 

1. Zbrali smo se in se predstavili; tudi neverbalno, z gesto, gibom. 

2. Dejavnost podelitve zgodb iz otroštva in mladostništva, in sicer zgodb, ko smo kdaj 

komu ponagajali, ko smo bili neubogljivi, hudomušni do staršev, učitelja, soseda. 

3. Skupno sestavljanje zgodbe, ki je vključevalo prvine naših podeljenih zgodb – nastala 

je zgodba mladostnika o prebolevanju zaljubljenosti do dekleta, ki ljubezni ne vrača. 

4. Skupna improvizacija: tržnica. 

5. Ustvarjanje zgodbe po predlogi, sliki, na kateri sta bili prikazani dve osebi v pogovoru 

in tretja, ki za vogalom pogovoru prisluškuje. Najprej smo po principu možganske 

nevihte oblikovali vsebino, določili karakterje, kraj in čas dogajanja; izbrali smo 

vloge; zaigrali dogodek. 

6. »Slike mi govorijo« - pripovedovanje osebnih zgodb na podlagi izbranih dveh slik iz 

seta slik. 

7. Vodena vizualizacija ob glasbi, ki je vključevala elemente gozda, jezera, neba, 

čolnička, sporočila v čolničku in oseb, ki so nam blizu.  

8. Skupna refleksija, podelitev doživetij.  

Peta delavnica 

Tema: ozaveščanje igre različnih vlog v našem vsakdanjiku, pa tudi sposobnosti, ki jih za to 

igro imamo in jih v kontekstu igrivosti sproščeno izražamo. 

Načrt: 

- Predstavitev – besedna in nebesedna; kratka izmenjava pomembnih utrinkov dneva ter 

o trenutnem počutju.  

- Igra identitete – igra spoznavanja in razumevanja dinamike skupine. 
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- Igra pozornosti – Grandmother's foothsteps; Slow motion. 

- Igra improvizacije – med danimi temami izberemo dve. 

- Zgodba našega vsakdana – pripovedujem s telesom (pantomima). 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci: dve mami in oče 

Dogajanje: 

1. Zbrali smo se in se predstavili, na kratko izmenjali misli o svojem trenutnem počutju in o 

posebnostih dneva. 

2. Bazično razpoloženje smo izrazili tudi z gibom. Podajali smo si gib sporočila, ki smo ga 

sprejeli, in ga sporočili naprej. Nadaljevali smo komunikacijo, kot se je v trenutku 

dogajala, kar nas je pripeljalo do usklajenega delovanja – ploskanja. 

3. Igra identitete, medsebojnega spoznavanja: udeleženci smo med gibanjem glasno izražali, 

kaj imamo radi, česa ne, kaj radi počnemo, kje smo že bili, kaj si želimo, torej sporočila o 

sebi; kdor od drugih udeležencev je čutil enako, se je osebi, ki je kaj o sebi izrazila, 

približal; tako smo nadaljevali pot za nekaj trenutkov, vse dokler ni nekdo drug spet nekaj 

izrazil in slika skupine se je zamenjala, drugi smo si bili bližje v nadaljevanju poti. 

4. Iz igre identitete se je razvila osebna pripoved udeleženke, ki smo jo v gibanju sproti 

improvizirano izražali vsi, o poti, pohodu na Stol. 

5. Igra pozornosti – »Grandmother's footsteps«; eden od udeležencev je bil s hrbtom obrnjen 

proti ostalim, ki smo se mu kar se da neslišno skušali približati; prvi je pozorno 

»prisluškoval« približevanju skupine; če je koga od udeležencev zalotil med približujočim 

se gibanjem, se je zanj igra končala in je ta oseba prevzela vlogo prvega. 

6. Igra »Slow motion«, igra pozornosti in ozaveščanja svojega telesa: po dva in dva 

udeleženca sva tekmovala v kar se da počasnem gibanju, torej kdo bo najpočasneje prišel 

do določenega cilja.   

7. Med sprotnim komentiranjem igre se je pojavila kritika bolnišničnega okolja, ki smo jo 

nadaljevali v džiberišu oziroma izmišljenem jeziku; stopnjevali do smeha, ki ni bil več 

vezan na iztočno vsebino. 

8. Igra improvizacije v parih, igralca igrata gledalcema: izbrali smo vlogi kustosa in 

obiskovalca muzeja ter prodajalca čevljev in kupca ter ju v džiberišu oziroma izmišljenem 

jeziku (za jasnost sporočanja) preigravali. 
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9.  Zgodba našega vsakdana: predmetom s predloge – slike – smo določili okolje– vrtna 

lopa, in vsak od udeležencev je v igri improvizacije vanjo vstopal po vsakodnevnih 

opravilih; vsak od predmetov je bil lahko uporabljen dvakrat. 

10. Srečanje smo zaokrožili s podelitvijo doživljanja in razmišljanja o doživetem v delavnici. 

Šesta delavnica 

Tema: vzpostavljanje igrivega dialoga, pripovedovanje o sebi – stik z domačim, ozaveščanje 

naših dobrih lastnosti. 

Načrt: 

- Spoznavanje. 

- Igra z baloni. 

- Prilagojena igra »Zastarela telefonska centrala«. 

- Igra vodenja z dlanjo. 

- Igra zrcaljenja gibanja in čustev. 

- Izdelava lutk sebe. 

- Predstavitev sebe lutke. 

- Lutki pripovedujeta zgodbo iz vsakdana – sama določita temo. 

- Zaključek: dogovor o dejavnostih za naslednjič – glede na to, kaj je bilo v današnjem 

srečanju najlepše. 

Udeleženci:oče in hči 

Dogajanje: 

1. Kratek čas smo namenili medsebojnemu spoznavanju (podelitev o počutju, ritmu, ki ga 

imata v bolnišnici, igrah in komunikaciji), med katerim je deklica tudi likovno ustvarjala – 

izdelala lutko metulja, s katerim smo se kasneje skupaj igrali. 

2. Igra z balonom: poskušali smo ga zadržat v zraku, ne da bi nam padel na tla; igro smo 

ponovili z večjim številom balonov. 

3. Prilagojena igra »Zastarela telefonska centrala« – »mi baloni« – vsakemu od nas smo 

dodelili barvo, rumeni balon je gledal zelenega, zeleni vijoličnega in vijolični rumenega in 

delal le tisto, kar je delal balon, ki ga gleda; torej če ta ne naredi nič, tudi ta, ki ga gleda, 
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ne naredi nič, če pa začne hodit po sobi ali se praskat po glavi, potem tako stori tudi drugi, 

ki ga gleda. Igra je popeljala do velikega sproščenega smeha. 

4. Vodenje z dlanjo: najprej je deklica vodila očeta, nato oče hčer; oseba, ki je vodena, gleda 

v dlan tega, ki vodi in ta ga lahko popelje kamor želi, po sobi, preko postelje, na stol, na 

tla ...  

5. Igra zrcaljenja gibanja in čustvovanja; najprej je deklica zrcalila očeta, nato oče njo. 

6. Izdelovanje lutk – sebe, tako oče kot hči sta izdelala lutko sebe; med izdelovanjem smo se 

pogovarjali o osebnih lastnostih, ki sta jih namenjala lutkama in so se na njima izražale. 

7. Skozi igro vlog sta se lutki predstavili; nato sta zaigrali še trenutek iz vsakdanjika, ko 

pride oče z avtom po hči in sina v šolo, sprejme informacije učiteljice o tem, kako je v šoli 

bilo, kako gredo domov in kako je, ko domov pridejo. 

8. Pred zaključkom druženja smo se na željo deklice še enkrat igrali z baloni. 

9. Dogovorili smo se za dejavnosti, ki si jih je želela deklica za naslednji dan: lutke, baloni 

in še kaj.  

Sedma delavnica 

Tema: vzpostavljanje igrivega dialoga, ozaveščanje delovanja, ki pomaga, da smo pri 

določeni dejavnosti uspešni, pripovedovanje o dejavnostih, ki nam prinašajo zadovoljstvo in 

užitek ter ozaveščanje občutkov, ki jih pri tem doživljamo. 

Načrt: 

- Uvodna izmenjava o pomembnejših utrinkih preteklega večera in tega dopoldneva ter 

o trenutnem počutju. 

- Igra pozornosti in ozaveščanja gibanja - igra z baloni. 

- Igra usklajevanja in povezovanja – baloni. 

- Igra umirjanja – baloni in mala žogica (balinanje). 

- Med igro v spominih v preteklost v odnosu na igro (oče). 

- Zaključek: dogovor o dejavnostih za naslednjič – glede na to, kaj je bilo na današnjem 

srečanju najlepše. 

- Dejavnost »Drevo« – kaj radi počnemo. 

- Igra vlog z lutkama, izbereta eno sceno od prej naštetih dejavnosti (ki jih rada 

počneta). 

- Zaključek – skozi dogovor za jutri informacija o doživljanju delavnice. 
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Udeleženci: oče in hči 

Dogajanje: 

1. Najprej sva z deklico popravili lutko, ki ji je (med lastno igro dopoldne) odpadla glava; 

medtem smo si izmenjali informacije, ki smo jih želeli izmenjati o dogajanju čez dan. 

2. Igra z baloni: noben balon nam ni smel pasti na tla, igro smo spremljali z različnimi 

glasovnimi izrazi; ob balonih, ki so bili na tleh, smo hodili eden po eden tako, da so se čim 

manj premikali in se ob tem pogovarjali, kaj moramo storiti, da se bodo čim manj ali nič 

premikali; nato smo hodili tako, da smo za balone povzročili čim več in čim močnejše 

gibanje in se tudi ob tem pogovarjali, kaj je bilo potrebno za to. 

3. Igra medsebojnega usklajevanja – podajanje majhne žogice s preprijemanjem obeh rok; v 

eno smer, s spremembo smeri, hitro, še hitreje, z dodajanjem elementov ploskanja. 

4. Igra umirjanja, preciznosti: balinanje – z rdečo majhno žogico smo ciljali balone na tleh. 

5. Iz balonov smo naredili šopek, s katerim se je deklica igrala med tem ko sem pripravljala 

naslednjo dejavnost. Med tem smo se pogovarjali, kje lahko srečamo balone, in deklica je 

naštevala dogodke, kot so veselice, poroke, zabave, rojstni dnevi. Ko je bila miza s 

papirjem in flomastri pripravljena, je deklica začela risati šopek balonov. V pogovoru je 

prišlo do teme rojstnega dne brata očeta – njenega strica. Risbo je tako namenila njemu, ki 

je pred kratkim praznoval; narisala mu je še torto. 

6. Med risanjem smo se pogovarjali o tem, kdaj se je oče nazadnje igral z baloni; ter o tem, 

kaj se je igral, ko je bil otrok; ter o odnosu med brati in sestrami, ko so bili še majhni. 

7. Narisala sem drevo z zrelimi jabolki v krošnji. Vsako jabolko na tem drevesu je 

ponazarjalo nekaj, kar deklica in oče rada delata. V jabolka sta te dejavnosti vpisala in 

narisala. Kar nekaj teh stvari je bilo, ki jih skupaj rada počneta. Med risanjem in pisanjem 

smo se pogovarjali o njihovem življenju doma. 

8. Igra vlog z lutkama: vožnja s traktorjem in motorjem. 

9. Nalepili smo risbo jablane na trdnejšo podlago in kot sliko postavili na vidno mesto. 

10. Skupaj smo pospravili uporabljene rekvizite in material ter se ob tem dogovorili za 

jutrišnje dejavnosti: šopku z baloni bomo dodali še dva (igra z baloni); in še kaj. 

Osma delavnica 

Tema: družina, moč, ki jo črpamo iz nje, občutek varnosti in vir zadovoljstva.  
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Načrt: 

- Uvodna izmenjava o počutju in pomembnejših dogodkih preteklega večera in 

dopoldneva.  

- Igra z baloni – igra imaginacije. 

- Igra imaginacije in sproščanja telesa. 

- Igra neverbalnega izražanja – ozaveščanje telesa in njegove izraznosti. 

- Izdelava kompozicije domačega okolja. 

- Zaključek z dogovorom za dejavnosti jutri, informacija o doživljanju dogajanja na 

delavnici. 

Udeleženci: oče in hči 

Dogajanje: 

1. Igra z baloni: kako se baloni gibljejo, ko močno piha; kako, ko piha čisto narahlo; kaj se z 

baloni dogaja, ko nanje dežuje. Balone smo premikali glede na temo, z njimi smo se gibali 

tudi mi. 

2. Igrali smo se, da dežuje: naši prsti so bili dež – deževalo je po mizi, po postelji, po nas, po 

celem našem telesu, vse glasneje, vse močneje, cele dlani so postale dež, nato se je dež 

začel spet umirjati, a je še padal, čisto rahlo, tudi po obrazu, po glavi; nato je posijalo 

sonce – njegovi žarki so postale naše roke in prsti, ki so se močno raztegnile; vsi skupaj 

smo postali eno sonce in si podajali balon tako, da nam ni padel na tla, le z dlani v dlan, 

brez velikih gibov, ozaveščeno, umirjeno. 

3. Igra neverbalnega izražanja – pozdrav na tak in drugačen način: iskali smo veliko možnih 

načinov pozdrava brez besed; s telesom, obrazno mimiko, pogledom. 

4. Začetek izdelave kompozicije družine in domačega okolja: na velik trd karton smo 

nalepili lutki očeta in deklice, okoli njiju jabolka vsega, kar imata rada in kar rada 

počneta; vsa jabolka je oče z olfa nožem izrezal iz kartona. Nato smo z majhnimi, 

lesenimi kvadri ponazorili domače okolje (domačo hišo in hiši sestre in brata – tete in 

strica) in vse domače – mamo/ženo, bratca/sina, strica/brata, teti/sestro in snaho, 

bratrance/nečake . Okolje smo dopolnili še z risbo: pot, reka, vrt, gozd, pasja hiša. Deklica 

je postavljala družinske člane, kot se ji je zdelo, nekateri so gledali v prostor, nekateri v 

hišo, nekateri proti cesti, pri čemer je sodeloval tudi oče in sta se v zvezi s postavitvijo 

usklajevala. Na koncu smo še narisali, kaj radi delajo in kaj imajo radi. 
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5. Delavnico smo, na željo deklice, zaključili z igro z baloni.  

Deveta delavnica 

Tema: odnos med očetom in hčerko, komunikacija med njima ter spremljajoča čustva. 

Načrt: 

- Uvodna izmenjava informacij o počutju.  

- Igra odnosa in komunikacije. 

- Igra sodelovanja. 

- Dejavnost ob fotografijah živalskih mladičkov in njihovih staršev: potrebe, skrb, 

vzgoja. 

- Igra vlog s prstnimi lutkami živali. 

- Zaključek – izmenjava informacij o počutju in doživljanju delavnice. 

Udeleženci: oče in hči 

Dogajanje: 

1. Igra z baloni: ostanejo naj v zraku čim dlje; podajali smo si jih na različne načine – igra 

odnosa ob tem; prosili/zahtevali smo balon – glede na eno ali drugo pa balon od sebe dali 

ali ne. 

2. Telovadba: deklica se je stisnila k očetu kot polhek; splezala pod njegovimi nogami; šla 

skozi obroč, ki ga je zanjo oče z rokami oblikoval; skupaj sta iskala nove načine dekličine 

telovadbe.  

3. Slike dinamike odnosov med živalmi in njihovimi mladički: »Katera slika mi je najbolj 

všeč? Zakaj?« Ob slikah smo izražali občutja, ki so se v nas zbujala, se ob tem pogovarjali 

o skrbi živali za svoje mladičke, kako jih vzgajajo. Tema je vmes prehajala tudi k odnosu 

otrok-oče/starši. 

4. Namizno gledališče: igra vlog z naprstnimi lutkami med očetom in deklico; vabilo k igri 

in skupnemu preživljanju časa, dekličina izražena želja po skupni igri in pozornosti. 

Deseta delavnica 

Tema: delo s telesom; vrednote, izbira in odločitve pri tem.  
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Načrt: 

- Pozdrav in izmenjava informacije o počutju. 

- Sproščanje na blazinah ob glasbi. 

- Zrcaljenje (gib). 

- Igra zaupanja – vodenje. 

- Pripovedni odmev (gib). 

- Dejavnost »Drevo« – pomembna področja. 

- Kamišibaj »Medved mlade lune«. 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci: mama 

Dogajanje: 

1. Sproščujoča glasba; podelitev utrinkov popoldneva. 

2. Sproščanje na blazinah na tleh, ob glasbi: vdih v vsak del svojega telesa, miselno 

potovanje po svojem telesu in miselno sproščanje telesa. 

3. Zrcaljenje gibanja: najprej še na tleh, kar je vodilo v to, da sva vstali in se premaknili v 

prostor; izmenično sva se zrcalili, prehajanje vloge je postajalo vse manj ostro definirano, 

vse do spontanega prehajanja in tovrstnega komuniciranja, kar je postalo ples. 

4. Igra zaupanja – vodenje ena druge, ki je imela zaprte oči. 

5. Igra zaupanja – vodenje druge po prostoru z dlanjo; sledenje dlani.  

6. Pripovedovanje zgodbe, ki jo je druga gibalno odslikovala. 

7. Dejavnost »Drevo; področja v najinih življenjih«; na velik list, nalepljen na steno, sva 

narisali drevo, s koreninami, krošnjo, deblom, na katerega sva nato lepili jabolka, posebej 

izrezana in v katera sva vpisovali za naju pomembna področja v življenju; pa tudi ta, za 

katera se nama je zdelo, da sva jih malo zanemarili.  

8. Kamišibaj japonske ljudske zgodbe »Medved mlade lune«: povedala sem zgodbo ob sliki 

in to, da v njej ne gre za like kot so opisani, ampak za dele nas samih – vsi liki so deli nas 

samih: jezen, v vojni ranjeni mož, ljubeča žena, zdravilka, medved mlade lune; zgodbo 

sva prevedli najprej v splošno zgodbo iz našega vsakdanjika, ki je vključevala temo 

odnosov v službi, jo skupaj ustvarjali, ob čemer je prišlo do osebnega pogovora o 

prijateljstvu in tem, kje so meje prijateljstva, kaj za naju prijateljstvo pomeni in česa ne. 

9. Zaključili sva s podelitvijo doživetja današnje delavnice. 
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Enajsta delavnica 

Tema: sprejemanje; sproščanje napetosti in občutenje opolnomočenja prek ozaveščanja 

notranjih virov moči. 

Načrt: 

- Pozdrav in izmenjava informacije o počutju. 

- Dejavnost s frnikolo in tempera barvo: sprejemanje. 

- Oblikovanje nove zgodbe na podlagi izpostavljenih motivov. 

- Sproščanje telesa (dih). 

- Igra zrcaljenja (gib). 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci: mama  

Dogajanje: 

1. Izmenjava utrinkov dopoldneva, o trenutnem počutju ob glasbi. 

2. Izražanje – s pomočjo frnikole in tempera barv, tema: sprejemanje. 

3. Iskanje podob, reflektiranje – kaj mi pomenijo. 

4. Oblikovanje zgodbe, ki vključujejo zaznane motive; reflektiranje na zgodbi najinih 

življenj. 

5. Sproščanje prek ozaveščanja dihanja. 

6. Igro zrcaljenja gibanja je vodila najprej ena, nato druga, kasneje izmenično do občutka 

tekoče komunikacije oziroma plesa ob glasbi. 

7. Zaključek, kratka podelitev počutja, doživljanja dogajanja v delavnici. 

Dvanajsta delavnica 

Tema: integracija različnih vsebin različnih področij najinih življenj. 

Načrt: 

- Pozdrav in izmenjava informacije o počutju. 

- Dejavnost ob fotografijah: kaj mi sporočajo. 

- Oblikovanje novega sporočila na podlagi izpostavljenih pojmov. 
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- Raziskovanje likov: tri različne pesmi treh različnih pevk. 

- Sproščanje ob glasbi: dih, telo. 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci: mama 

Dogajanje: 

1. Kratka izmenjava utrinkov dopoldneva. 

2. Izbrali sva po tri fotografije z motivi, ki so naju v tistem trenutku najmočneje ogovorili ter 

izrazili, kar so nama sporočali. 

3. Z različnimi barvami sva zapisali ključne pojme v odnosu na fotografije (moč, svoboda, 

toplina, srčnost, vztrajnost, nežnost, veselje, življenje, lepota, varnost, sproščenost). 

4. Iztrgali sva zapisane pojme in jih združili po barvah; razvil se je pogovor o najinih 

vrednotah. 

5. Lističe sva obrnili na hrbtno stran, jih premešali in izbrali po tri, torej tri pojme, iz katerih 

sva oblikovali stavka/sporočili. Zgodilo se nama je, da sva izbrali lističe pojmov enakih 

barv. Nastali sta povedi: »Vse se spreminja, vse mine, tako dobro kot slabo; jutri je nov 

dan, zakaj bi živela za včeraj. Moč črpam iz sebe same, iz svoje naklonjenosti tem, ki jih 

imam rada«. 

6. Predvajanje treh različno sporočilnih pesmi, treh pevk, ki izvajajo različno zvrst glasbe, ob 

katerih razmišljava o možnem karakterju posamezne pevke, tudi glede na barvo njenega 

glasu, o možni vsebini pesmi.  

7. Sproščanje ob glasbi: s hrbti sva bili obrnjeni ena proti drugi, zgolj v zavedanju in 

opazovanju svojega telesa, s pomočjo ozaveščenega in sproščenega dihanja sva sproščali 

napetosti, telesne in miselne, do občutenja lahkotnosti. Širino glasbenega  doživetja (ki jo 

je vzpodbujala pesem) sva med sproščanjem ponotranjili.  

Pojavil se je motiv branjevk v pomenu opravljivk. 

Trinajsta delavnica 

Tema: igra vlog v vsakodnevnem življenju in ozaveščanje delovanja pri tem ter razmišljanja, 

ki vodi v to delovanje.  

Načrt: 
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- Pozdrav in izmenjava informacije o počutju. 

- Pogled v otroštvo: igra. 

- Prilagojena družabna igra Tik tak bum. 

- Igra ozaveščanja telesa in igrive komunikacije. 

- Igra imaginacije in komunikacije. 

- Uprizarjanje kipov. 

- Improvizacija in igra vlog: »Opravljanje«. 

- Dejavnost sproščanja (dih, gib). 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci: mama 

Dogajanje: 

1. Kratka izmenjava o trenutnem počutju in različnih utrinkih dopoldneva. 

2. Pogovor sva nadaljevali skozi temo igre v otroštvu; brskali sva po spominu in si 

pripovedovali, kaj sva se kot majhni radi igrali. 

3. Tik tak bum – družabna igra z dopolnjenimi pravili: vsako slovensko besedo oziroma 

pomen te besede sva izrazili še v ruščini, madžarščini, španščini, kitajščini, francoščini, 

angleščini, vendar ne tako kot je pravilno, saj teh jezikov ne govoriva, ampak tako kot se 

nama je zdelo, da bi lahko zvenelo; izraze teh besed sva iskali, dokler bomba ni 

eksplodirala. 

4. Igra ozaveščanja telesa in igrive komunikacije – med hojo po prostoru sva se ob srečanju 

ena drugi predstavili na najrazličnejše načine – s prsti na nogah, koleni, rameni, levim 

očesom, boki, levo roko, desno nogo.  

5. Med hojo po prostoru sva utelešali različna razpoloženja, ki sva jih po principu 

možganske nevihte navajali, tudi z držo telesa in nasploh vso kvaliteto tega razpoloženja 

ena drugi zrcalili. Med naključnim srečanjem med hojo po prostoru sva vzpostavili 

trenutek neverbalne komunikacije v tem razpoloženju ter ga nato z izdihom spet opustili.  

6. Med utelešenjem razpoloženj se je v naju odvijal tudi miselni tok; misli, ki so se 

pojavljale, sva ozavestili, oblikovali v koncepte in izrazili kot kipe.  

7. Igra vlog: »Opravljivki«; najprej sva v izmišljenem jeziku – džiberišu, improvizirali sceno 

in na ta način poskušali globlje začutiti/razumeti dejanje opravljanja in počutje osebe, ki 

se zanj odloča; nato sva sceno odigrali vključujoč besedno izražanje in različne rekvizite 
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(blago in drugi pripomočki). Pred igro vlog sva osebama določili spol, starost, videz, kraj 

dogajanja, okolje, v katerega je bilo dejanje umeščeno, in seveda temo opravljanja. 

8. Igro vlog sva nadaljevali z razmišljanjem o možnih vplivih takega opravljanja na osebe, ki 

se jih opravlja; dejavnost sva zaključili z igro vlog le ključne misli najinega pogovora. Za 

vlogi sva določili mamo mlade družine, ki je na novo prišla v majhno mesto in se vanj 

vključuje, pri čemer ji opravljivci nagajajo, ter opravljivko. Sceno sva postavili v 

trgovino, kjer se je opravljanje odvijalo. Mamo je igrala mama.  

9. Ob glasbi in izoliranem gibanju različnih delov telesa sva »izdihali« vse napetosti, se 

zavedali trenutka takrat in tam ter usmerili misli v trenutek pred nama, nato v popoldne 

tega dne in dejavnosti, ki sva se jim nameravali posvetiti. 

10. Na kratko sva izmenjali misli o doživljanju delavnice in se poslovili v pričakovanju 

jutrišnje delavnice.  

Štirinajsta delavnica 

Tema: raziskovanje teme – kaj me »hrani«.  

Načrt: 

- Pozdrav in izmenjava informacij o počutju. 

- Dinamična igra imaginacije, vključujoč temo sebe v nekem socialnem okolju. 

- Pogled v otroštvo – tema drevo. 

- Skupno risanje drevesa na velik, na steno nalepljen papir.  

- Polnjenje krošnje z izraženim o tem, kar naju hrani: kaj radi gledava (vidiva), 

poslušava (slišiva) ... 

- Pripoved zgodbe (druge) skozi gib – pantomima.  

- Vodena vizualizacija. 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci: mama 

Dogajanje: 

1. Kratka izmenjava informacij o trenutnem počutju in nekaterih utrinkov preživelega konca 

tedna. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Valda Janjanin; specialistično delo: Dramske dejavnosti kot podpora staršem otrok v bolnišnični oskrbi 

81 

2. Ogrevanje telesa, usvajanje prostora, umeščanje sebe v prostor; raziskovanje odnosnosti – 

hoja po prostoru: iskanje in vstopanje v prazen prostor, dajanje prostora drugemu, 

osredotočeno in ciljno doseganje želene destinacije; zaznavanje meje v odnosu do drugega 

in neverbalno sproščanje te meje: »stop«; neverbalno povabilo druge v osebni prostor.  

3. V spominu sva segli v čas najinega otroštva: spomnili sva se enega drevesa, ki nama je iz 

tega časa ostalo v spominu; ponazorili sva ga s telesom – njegovo obliko in njegovo 

energijo. Povedali sva zgodbo drevesa iz otroštva, tisto, zaradi česar nama je tako močno 

ostalo v spominu.  

4. Na veliko podlago papirja, nalepljenega na steno, sva narisali drevo s koreninami, deblom, 

krošnjo; risanje je potekalo ob sproščujoči glasbi. 

5. Na šest lističev sva napisali pet čutov, skupaj z mentalnim zaznavanjem, in z njihovo 

pomočjo vstavljali (lepili) v krošnjo najinega drevesa liste (zapise) vsega tega, kar nama je 

prek teh petih oziroma šestih kanalov zaznavanja vzbujalo občutke ugodja, prijetnega, 

zadovoljstva. 

6. Igriva glasba: zaigrali sva prej izraženo osebno zgodbo v odnosu do drevesa (jablane in 

oreha) ena druge.  

7. Domišljijsko potovanje skozi gozd: drevesu na steni sva v domišljiji in improvizaciji 

dodajali še druga drevesa in različno rastje, prostor spreminjali v gozd, po katerem sva 

hodili; sproti sva navajali še vse drugo, na kar sva v gozdu naleteli. Nato sva se udobno 

namestili v stol in se prepustili vodeni vizualizaciji ob sproščujoči glasbi z elementi 

gozda, jezera, neba, čolnička, sporočila v čolničku in oseb, ki so nam blizu. 

8. Ko sva se vrnili z domišljijskega potovanja v prostor, sva izmenjali doživetja in 

razmišljanja v odnosu na delavnico. 

Petnajsta delavnica 

Tema: izmenjava besednega in nebesednega sporočanja, izražanja; občutek sprejetega 

sporočila  

Načrt: 

- Pozdrav in izmenjava informacij o počutju. 

- Raziskovanje prostora skozi gibanje in ob glasbi. 

- Igra identifikacije – medsebojnega spoznavanja in zbliževanja. 

- Skupno risanje mesta na veliko steno nalepljen pano ob glasbi. 
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- »Življenje v mestu« – improvizacija – pantomima. 

- Igra »Intervju«. 

- Možganska nevihta iskanja alternativ reševanja problema, improvizacija giba. 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci: mama 

Dogajanje: 

1. Kratka izmenjava ob srečanju: počutje, pomembni dogodki dopoldneva. 

2. Raziskovanje prostora skozi gibanje in ob glasbi. 

3. Medsebojno spoznavanje – neverbalen izraz identifikacije oziroma neidentifikacija 

soudeleženke z izraženim. 

4.  Na velik izdelan pano na steni sva narisali mesto z vsemi elementi, za katere se nama je 

zdelo, da bi jih mesto lahko imelo, ob spremljavi živahne in lahkotne glasbe. 

5. »Življenje v mestu« – improvizacija; tekoči trak uprizarjanja utrinkov življenja v mestu, 

izmenično, ena za drugo sva bili tako igralki kot gledalki; uprizarjali sva z gibom – 

pantomimo; osredotočali sva se na gib, ki bi čim bolj jasno izražal sporočano. 

6. Igra »Intervju» – razdelili sva si vlogi izpraševalca in intervjuvane osebe, izbrali temo 

pogovora, naravo intervjuja (potovanje po Braziliji, avtorica pravkar izdanega potopisa). 

Mama je izbrala vlogo intervjuvanca. V intervjuju je bilo prisotno tikanje. 

7. Zastavitev nekega splošnega problema, do katerega lahko v hitrem ritmu mestnega 

življenja pride: po principu možganske nevihte sva izbrali možnost, da poči pnevmatika v 

prometnem zamašku na eni bolj prometnih cest. Nizali sva možne rešitve situacije – 

možganska nevihta vseh možnosti do izčrpanja.  

8. Dejavnost je spontano prešla v pogovor o različnem doživljanju ljudi in življenja v 

različnih kulturah po svetu (kolikor sva to uspeli do sedaj izkusiti) in sebe v teh kulturah v 

primerjavi z našo. Pa tudi o osebnih vrednotah.  

9. Izrazili sva misli o doživetem na srečanju in delavnico zaključili.  

Šestnajsta delavnica  

Tema: vzpostavitev igrivega dialoga in avtentični izraz; sprostitev.  

Načrt: 
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- Pozdrav in izmenjava informacije o počutju. 

- Raziskovanje in spoznavanje prostora skozi gibanje in ob glasbi. 

- Igra identifikacije – medsebojnega spoznavanja in zbliževanja. 

- Igra raziskovanja osebne meje. 

- Igra zrcaljenja (giba) ob glasbi. 

- Pogovor skozi risbo (brez besednega izražanja). 

- Igra imaginacije »A se greva, da ...« 

- Vodena vizualizacija. 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci: mama 

Dogajanje: 

1. Kratka izmenjava o počutju. 

2. Spoznavanje prostora v gibanju ob prijetno živahni glasbi. 

3. Medsebojno spoznavanje med gibanjem: »sprehajanje po parku« – soudeleženkin 

neverbalni izraz identifikacije oziroma neidentifikacije z izraženim. 

4. Igra: neverbalno povabilo v osebni prostor in neverbalno postavljanje meje do zasebnega 

prostora v odnosu na soudeleženko; igra »stop« (ki pomeni stop in nič več in nič manj kot 

to).  

5. Igra zrcaljenja gibanja ob glasbi – ena drugi sva bili ogledalo, izmenjaje se vodili do 

občutka plesa in sproščene nebesedne komunikacije in izpolnjujoče izmenjave. 

6. Pogovor skozi risbo: velik list papirja na tleh; ena od naju je narisala nek simbol, na 

katerega je druga z drugim simbolom odgovorila, na tega je prva spet odreagirala z 

drugim simbolom in tako naprej. Nastala je slika, ki sva jo poimenovali »Relax☺«. 

7. Potovali sva nazaj v spominu in se poskušali spomniti, kaj sva se igrali z drugimi otroki, 

ko sva bili majhni; se vživeli v ta občutek lahkotne otroške igre in se tudi medve igrali 

igro »A se greva, da .... kuhava, nastopava na pevskem nastopu, drsava«; simbolno sva se 

igrali tudi z Barbie punčkami, čemur je sledil pogovor o otroštvu v odnosu na današnji 

trenutek. 

8. Vodena vizualizacija ob sproščujoči glasbi z elementi gozda, jezera, neba, čolnička, 

sporočila v čolničku in oseb, ki so nam blizu. 

9. Zaključek in izmenjava doživljanja dogajanja na delavnici. 
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Sedemnajsta delavnica 

Tema: stik z ustvarjalnostjo skozi spomine na igro v otroštvu; ustvarjalnost v odnosih. 

Načrt: 

- Pozdrav in izmenjava informacije o počutju. 

- Igra zrcaljenja – počutje (gib). 

- Pogled v otroštvo v odnosu na igro, ustvarjalnost in za naju pomembne like iz otroštva 

(list z vprašanji). 

- Pripoved zgodbe ena drugi na podlagi zapisanega. 

- Zapis porajanih asociacij ob izražanju in poslušanju obeh pripovedi. 

- Oblikovanje nove zgodbe, določitev likov. 

- (Statični) izraz dinamike odnosa med likoma iz zgodbe. 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci: mama 

Dogajanje: 

1. Kratka izmenjava o počutju, razmišljanju, o odnosu na dogodke dopoldneva. 

2. Igra zrcaljenja: gib, ki sporoča počutje, sva zrcalili ena drugi. Ob sporočilno močni in 

razgibani glasbi sva skozi gib in svoje zrcalo raziskovali trenutno počutje, kako bi se radi 

počutili, kako se res ne bi želeli počutiti, kako se počutiva, ko sva v močnem ustvarjalnem 

trenutku svojih delovnih obveznosti.  

3. Odgovorili sva si na vprašanja na listu, ki so se dotikala področij najine ustvarjalnosti v 

otroštvu, ter jih zapisali. 

4. Zapisano sva v strnjeni zgodbi ena drugi predstavili. 

5. Pomislili sva, katere misli, kateri občutki in katera čustva so se porajala v naju, ko sva 

svojo zgodbo pripovedovali in zgodbo druge poslušali; zapisali sva asociacije: bogato, 

preprostost, iznajdljivo, smeh, nežnost, sestra, vzhičenost, pravljično, sproščenost, 

brezskrbnost, nostalgično, nedolžno. 

6. Po principu možganske nevihte sva si zamislili možno zgodbo, ki bi vključevala elemente 

najinega pravkar izraženega doživljanja, in ji določili glavna lika: babica in vnukinja.  

7. Izrazili sva (statično) dinamiko odnosa med babico in vnukinjo iz najinega zgodbe. 
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8. Statično (zamrznjeno) sva izrazili tudi dinamiko odnosa med učiteljem in učencem, kot si 

ga predstavljava, da je v naših šolah najpogostejši; nato sva izrazili tudi dinamiko tega 

odnosa v najinem idealu. 

9. Zaključek in refleksija na druženje. 

Osemnajsta delavnica 

Tema: odnosi. 

Načrt: 

- Pozdrav in izmenjava informacij o počutju. 

- Izraz počutja z gibom, gesto ali glasom. 

- Igra usklajevanja s skupino (neverbalna komunikacija; igra »stop in gremo«; igra 

zrcaljenja: »Zastarela telefonska centrala«). 

- Igra improvizacije na podlagi asociacij v odnosu na igro »Zastarela telefonska 

centrala«. 

- Igra improvizacije na temo odnosov. 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci:dve mami in oče 

Dogajanje: 

1. Predstavitev v krogu z imenom, gibom, gesto. 

2. Z gibom ali gesto smo izrazili tudi počutje. 

3. Spoznavanje prostora in umeščanje sebe v prostor in skupino – hoja v različne smeri, 

nazaj, postrani, v različnih ritmih, da so nas vodili različni deli telesa; ko smo se srečali z 

drugimi, smo najprej vzpostavili očesni stik, nato pozdravili na svoj način – neverbalno, 

se predstavili še malo drugače, neobičajno. 

4. Igra uglaševanja s skupino: pozorni na dogajanje v skupini smo se ustavili, ko se je ustavil 

eden od udeležencev, in šli naprej, ko je eden od udeležencev nadaljeval hojo. 

5. Igra »Zastarela telefonska centrala« – dodelili smo si številke in številka ena je opazovala 

številko dve, številka dve številko tri, številka tri številko štiri, številka štiri pa številko 

ena; premaknili smo se lahko le, ko je to naredila opazovana številka, in sicer na način kot 

ga je izvedla – zrcaljenje gibanja opazovanega. 
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6. Izraz asociacij, povezanih s pravkaršnjim gibanjem; med izraženim smo izbrali »otroci v 

vrtcu« in to uprizorili s skulpturo v gibanju: vsak od nas je izbral gib, ki mu najbolj izraža 

energijo prejšnje igre, ga ponavljal (po ritualnem gledališču) in ojačeval do občutenja 

čustva, ki to gibanje spremlja. 

7. Eden od udeležencev je nato prevzel bolj aktivno vlogo in z vsakim od ostalih treh z nekaj 

gibi in besedo ali dvema vzpostavil stik – še vedno v vlogi otrok. 

8. Improvizacija: odnosi, ki nas spremljajo skozi življenje, med njimi smo si izbrali odnos 

učitelj – učenec in ga v dinamiki med obema uprizorili; ob tem smo se pogovarjali, ga 

spreminjali glede na naše poznavanje tega odnosa v različnih okoliščinah in glede na našo 

vizijo dobrega odnosa učitelj-učenec. 

9. Igra je prešla k temi odnosov doma – med sorojenci, med mamo in otroki, na splošno v 

družini, kar je prešlo v pogovor. 

10. V pogovoru najmočneje izraženo je udeleženka izrazila z igro: razdvojenost v želji 

zadovoljiti potrebe vseh v družini; stiska zaradi občutka razcepljenosti družine. 

Udeleženka je v igri izrazila ljubezen do vseh v družini in s tem občutila pomirjenost. 

11. V zaključku smo izmenjali razmišljanja in občutja v zvezi z druženjem, izrazili sporočilo 

skupini ob zaključku druženja na neverbalen način. 

Devetnajsta delavnica 

Tema:družina. 

Načrt: 

- Pozdrav in izmenjava informacij o počutju. 

- Sproščanje v gibanju. 

- Igra spoznavanja – neverbalna komunikacija: pozdrav. 

- Igra imaginacije – liki iz otroške igre in resničnega sveta odraslih; liki vseh razvojnih 

obdobij otroštva, najstništva in odraslosti. 

- Igra zrcaljenja v gibanju – komunikacija v gibu, ob glasbi. 

- Igra zrcaljenja zgodbe »Moj dan« – z gibom – pantomimo. 

- Sproščanje sede na blazini na tleh s poglobljenim in umirjenim dihanjem. 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci: mama 
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Dogajanje: 

1. Kratka izmenjava na začetku srečanja o počutju in dogodkih dopoldneva. 

2. Sprehod po prostoru ob živahni sproščujoči glasbi. Ob tem sva se osredotočali na svoje 

telo. Če sva začutili napetosti, sva jih sprostili; raztezali sva se v ramenih, v mišicah nog, 

v predelu vratu. 

3. Ko sva se tako sprehajali po prostoru, sva se tudi srečali in ob tem pozdravili, najprej z 

očesnim stikom, nato z različnimi deli najinega telesa – s koleni, rameni, komolci, boki, 

glavama, hrbti. 

4. Med nama je bil ves prostor, hodili sva ena proti drugi in ko sva se srečali, sva se 

predstavili v različnih vlogah: kot dve princesi, kot dva najstnika, kot dva poslovneža, ki 

gresta na skupen sestanek, kot sodnik in tožilec na sodišču, kot dva pet let stara otroka, kot 

zaljubljena moški in ženska; preden sva v vlogo vstopili, sva se spomnili in imenovali 

značilnosti igranega lika. 

5. Igra zrcaljenja v gibanju – komunikacija v gibu ob glasbi. 

6. Kako je potekal moj dan – prva je izrazila z besedo, druga je to pripoved zrcalila z 

gibanjem; prva gleda svojo zgodbo. Pri tem sva bili pozorni na kvaliteto dogajanja, kot na 

primer hitim, hodim hitro, težko mi je, komaj čakam ... Igra se je zaključila s pogovorom; 

izpostavila se je potreba po večji povezanosti. 

7. Igra vlog: družinski člani, podajanje velike terapevtske žoge ob glasbi CD for Babies na 

različne načine do vzpostavitve igrive komunikacije, tudi v predstavi odgovorov 

družinskih članov, za katere sva se le igrali, da so z nama. 

8. Sproščanje sede na blazini na tleh, s poglobljenim in umirjenim dihanjem do občutka 

ugrezanja vase. Mislim sva dovoljevali, da kot so prišle, tudi odidejo. 

9. Zaključek, kratka izmenjava občutka ob zaključku srečanja. 

Dvajseta delavnica 

Tema: subjektivna resnica zaznavnega. 

Načrt: 

- Pozdrav in izmenjava informacij o počutju. 

- Dejavnost ozaveščanja in sproščanja telesa med gibanjem. 
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- Dejavnost medsebojnega spoznavanja v gibanju, vključujoč motive dinamike odnosov 

v neki socialni sredini. 

- Igra usklajevanja skupine »Stop in gremo naprej«. 

- Dejavnost: fotografija sporoča ... 

- Skupno sestavljanje zgodbe na podlagi močneje izraženih misli. 

- Igra »Kipar ukaže« – uprizarjanje simbolov trenutnega miselnega toka. 

- Igra improvizacije – izbiramo med prej izraženimi simboli in orišemo sceno za 

improvizacijo: dva igralca, dva gledalca. 

- Igra improvizacije: dva igralca in režiser; režiser v izmišljenem jeziku določi likoma 

razpoloženje; lika v izmišljenem jeziku sceno ponovno odigrata. 

- Zaključek: izmenjava doživetega. 

Udeleženci: dve mami in oče 

Dogajanje: 

1. Predstavili smo se, izmenjali nekaj besed o trenutnem počutju, razmišljanju. 

2. Med prinesenimi fotografijami smo si izbrali eno, dve ali tri fotografije, ki so nas v tistem 

trenutku najmočneje nagovarjale; med izbiranjem fotografij so si starši izmenjali nekaj 

več informacij o zdravljenju otroka, njihovem trenutnem počutju, razmišljanju. 

3. V stavku ali dveh smo izrazili, kaj je tisto, kar nas je na fotografiji nagovorilo. Zapomnila 

sem si ključne, najmočneje izražene misli: da bi se skrili; povezanost; želja po tem, da bi 

bili skupaj; ponavljajoče se dogajanje – rutina; potreba po biti sam/a s sabo; strah pred 

bolečino; občutek krivde, razmišljanje ali zanemarjam ostale družinske člane, službo, 

drugo delo, bi bil/a kje drugje zdaj bolj koristna. 

4. Ustvarjanje zgodbe, ki je vključevalo izpostavljene misli. Najprej smo po principu 

možganske nevihte določili glavni lik zgodbe, ki je bila mama srednjih let, ime ji je 

Marjetka. Zgodbo smo verižno ustvarjali vsi udeleženci. Nastala je zelo realna zgodba o 

dnevu prihoda hčerke na operacijo v bolnišnico. 

5. Med hojo po prostoru smo razgibali svoje telo: hodili smo po prostoru, menjali ritem 

gibanja, ga stopnjevali do zelo hitrega in do zelo počasnega v različnih načinih hoje 

(nazaj, bočno, po prstih, po petah). Vstopali smo v prostor z jasno namero doseči 

zastavljeni cilj; z odprtostjo drugemu dati prednost, ko se nam križajo poti; z iskanjem 

praznega prostora, v katerega vstopamo; z iskrenim zanimanjem za sporočila drugega, ki 

nam prihaja nasproti.  
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6. Igra usklajevanja skupine: ko se je eden ustavil, smo se ustavili vsi; ko je nekdo s hojo 

nadaljeval, smo nadaljevali vsi. 

7. Igra »Kipar ukaže«: nekdo od nas, izmenično, je izrekel simbol, v katerega smo se vsi 

spremenili in tako obstali, ter ga nato v gibanju uprizarjali. 

8. Improvizacija: kapitan ladje in ribič stojita na palubi in se pogovarjata. Dva udeleženca sta 

igrala, dva udeleženca sva bila gledalca. 

9. Tretji udeleženec je kot režiser dodelil igralcem razpoloženje, v katerem naj se 

pogovarjata. Režiser jima je dodelil razpoloženje za pogovor v izmišljenem jeziku, ga 

torej izrazil v namišljenem jeziku oziroma džiberišu.  

10. Igralki sta pogovor odigrali tako razpoloženi kot sta režiserja razumeli, naj bosta. 

11. Izkušnja je izpostavila trenutke v življenju, ko smo prisiljeni vstopati v vedno nove vloge, 

včasih tudi take, katerih nas je strah, a sprejemanje spremembe in svoje nove vloge zaradi 

nje navadno privede do pozitivnih rezultatov. Skupina je prešla v pogovor. Tema 

pogovora se je navezala na simbol iz današnje improvizacije: smo kapitani naših življenj; 

in izpostavila, da kar je za nas zares pomembno, že pravzaprav imamo; ter da je dobro, da 

znamo to ceniti. 

 

3.4.5 Obdelava zbranih podatkov 

Podatki so bili obdelani s kvalitativno vsebinsko analizo. Z upoštevanjem raziskovalnih 

vprašanj in ciljev raziskave so bile z odprtim kodiranjem določene enote kodiranja, zbrane in 

oblikovane kategorije. 

Za ugotavljanje počutja in razmišljanja staršev v bolnišničnem okolju v času zdravljenja 

njihovih otrok so bili z njimi opravljeni intervjuji. Intervjuji s starši so potekali pred 

delavnico. Gradivo predstavljajo tudi analizirani videoposnetki delavnic in izluščene izjave 

staršev, v katerih so izrazili svoje počutje in razmišljanje. Podatki so bili združeni in s 

kodiranjem tega gradiva so se oblikovale naslednje kategorije: doživljanje, informiranost, 

potreba, komunikacija, bolnišnično okolje, pomoč, družina, odnos, vloga starša ob otroku, 

strategije obvladovanja situacije. 

Za ugotavljanje učinka dramskih delavnic na počutje in razmišljanje staršev v bolnišničnem 

okolju in na njihov odnos do svojih otrok v času bolnišničnega zdravljenja so bili združeni 
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podatki, zbrani s pomočjo intervjujev s starši po delavnicah, njihovega doživljanje delavnic, 

izraženega v refleksijah neposredno po delavnicah ter zapisov o njihovem doživljanju 

delavnic, zbranih v raziskovalnem dnevniku in pridobljenih od strokovnih delavcev 

posameznega oddelka. S kodiranjem združenega gradiva so bile oblikovane naslednje 

kategorije: pozitivna izkušnja, pozitivna izmenjava, vzpostavitev miselnega in čustvenega 

odmika, pozitivni vpliv na odnos z otrokom, dobrodošla sprememba v bolnišničnem okolju, 

osebnostni razvoj, sprostitev in opolnomočenje. 

 

3.5 Interpretacija rezultatov 

 

3.5.1 Počutje in razmišljanje staršev ob otroku med zdravljenjem v bolnišnici  

Pridobljeni podatki so v nadaljevanju s pomočjo pridobljenih kategorij interpretirani znotraj 

petih širših tem: otrok in bolezen, bolnišnično okolje, družina, širša okolica in starš sam. 

Temi bolnišnično okolje in družina sta hkrati tudi kategoriji.  

 

3.5.1.1 Otrok in bolezen 

Kot o tem poročajo Mürray, Toth in Clinkinbeard (2005, v Bürger Lazar, 2009) se starši med 

zdravljenjem bolezni, ki ogroža življenje otroka, soočajo s padci in vzponi, ki jih prinašajo 

bolezen ali morebitni zapleti pri zdravljenju, ob čemer doživljajo močne stiske (Whelean in 

Kirkby, 2014). Da bi bili svojemu otroku v kar največjo oporo v procesu zdravljenja, želijo 

ostati ob njem v času hospitalizacije in mu po svojih najboljših močeh olajšati izkušnjo, in 

sicer – kot Whelean in Kirkby (prav tam) ugotavljata – s svojo bližino, družbo, negujočim 

odnosom do njega in ustreznim pogovorom. Ob tem se zavedajo vpliva svoje stiske na počutje 

otroka, zaradi česar so pozorni, da svojega strahu otroku ne kažejo in skušajo ob njem ostati 

mirni. Avtorja tudi ugotavljata, da starši svojo vlogo ob otroku v bolnišničnem zdravljenju 

vidijo predvsem v podpori otroku, da ga potolažijo, ko ga je strah, da so njegovi zagovorniki, 

če oziroma ko je to potrebno, da pomagajo pri negi in v splošnem, da z njim delijo izkušnjo. 

V nadaljevanju so znotraj specifičnih kategorij predstavljeni rezultati te teme.  
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Doživljanje  

Rezultati kažejo, da starši v odnosu na bolezen in otroka doživljajo stanje šoka in občutek 

zmedenosti, bolečino in stisko, strah in dvom, negotovost, ambivalentna občutja, tesnobo, 

stres, občutek ujetosti v začaranem krogu, nemoč, jezo, depresivno stanje, stanje 

navajenosti in sprijaznjenosti s situacijo, upanje, veselje, zaupanje in olajšanje.  

Starši v soočenju z novico o bolezni otroka in potrebo po zdravljenju doživijo šok. En oče je 

rekel: 

»Ko si soočen z bolnico, z otrokom, je to gotovo najprej en šok.«  

Ena mama pa je to izrazila takole: 

»V začetku je bilo grozno, prvo je bil šok, otroka ti vzamejo uro po porodu, ti rečejo, 

da ima dihalno stisko in da mora takoj iti.«  

To stanje lahko starši doživijo tudi med zdravljenjem samim, ko pride do nenadne 

spremembe:  

»Operacija je bila v redu in je potem vse kazalo, da gremo domov, pa se je čez noč 

vse spremenilo ...«  

Tudi pogled na svojega otroka, ki je priklopljen na različne naprave, potrebne za njegovo 

zdravljenje, je za starše šokanten:  

»Ko sem (...) prišla (...) šok – vidiš otroka na aparatu, respirator za dihanje, sondica, 

deset enih kablov.«  

Ko starši izvejo za bolezen in je otrok sprejet na zdravljenje, starši doživljajo tudi občutke 

zmedenosti v odnosu na situacijo, v kateri so se z otrokom znašli:  

»Na začetku mi ni bilo nič jasno.«  

Na splošno pa starše zelo boli videti svoje otroke, da trpijo. Ob njihovi bolečini in stiski 

bolečino in stisko tudi sami doživljajo. 
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 »Po posegu sva prišla v sobico. Potem so bile pa nore bolečine. Meni se je trgalo 

srce. Ko je ponoči trznil in ga je zabolelo, ne vem, počutiš se, kot da bi tudi tebe, tisto 

je bilo res hudo. Te prve štiri noči je bila kar kriza.«  

Druga mama pa je to izrazila tako:  

»Težko mi je, ko ona toliko joka. To mi je res težko, da jo vidim, da joka.« 

Ko je zdravljenje dolgotrajnejše, še posebej ko gre za kronično bolezen, se stiska zaradi 

otrokovega trpljenja zaradi bolezni v staršu še poglablja. Tako je ena od mam v intervjuju 

povedala:  

»Bilo je tako hudo, da nisem niti vedela, ali bo preživel ali ne.«  

Eden od očetov je to izrazil drugače:  

»In ko jaz vidim, ane, kaj ona ven pljuva, to je ...«  

Bolečina pa v starša zareže tudi zaradi porušenih pričakovanj, ki jih je gojil do svojega otroka:  

»Ker ni to to, kar si pričakoval, otrok se bo rodil, prišel bo domov, crkljali se bomo; 

vse se čez noč spremeni.«  

Druga mama pa je povedala:  

»Pri meni pride dostikrat do čustvenih izlivov (...); ko si na primer na kakem bazenu 

ali na morju in gledaš otroke, ki se kopajo, tvoj sin pa je v bolnici.«  

V stisko lahko starše pripelje tudi poslabšanje otrokovega stanja.  

»Poslabšanje stanja vsakega prizadene, tudi mene je prizadelo,«  

je izrazil eden od očetov.  

Druga mama je rekla:  

»Na intenzivni sem veliko jokala, ko sem ga videla na vseh teh aparatkih, pa ko 

prideš in ti rečejo, da je čez noč malo nehal dihat. Ne moreš, da ne bi jokal.« 
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Veliko stisk pa starši kronično bolnih otrok doživljajo tudi zaradi razdvojenosti med 

zahtevami, ki jih narekuje zdravljenje, in potrebami otroka, ki so del njegovega razvoja. Eden 

od očetov je pripovedoval: 

»Je vprašala zdravnica, ali je bila v šoli. Pa sem jo nazaj vprašal, ali naj neha. Zdaj 

pa vi povejte, ali naj neha.«  

Tudi mama deklice je povedala:  

»Iz vrtca smo jo izpisali. Zdaj zelo pogreša prijatelje.«  

V zvezi s tem kaj je dobro za otroka, so mnenja deljena celo med zdravniki samimi, kar v 

staršu prav tako povzroča stisko.  

»Enkrat je bilo, ko je imela gripo in je bila ona zelo slaba, je nismo dali cepit, potem 

pa smo imeli problem, pa smo jih od zdravnikov slišali, smo se pričkali. Pediater je 

ni hotel cepiti, je rekel, jaz je ne bom cepil, tukaj pa, zakaj ne.« 

Starši v odnosu na otrokovo zdravje doživljajo tudi veliko strahu.  

»Strah te je, kaj bo z otrokom. Bali smo se, da bo to pustilo posledice. Bojiš se, da ti 

bo otrok na operacijski mizi umrl. Bojiš se zapletov ...«  

Druga mama je to izrazila takole:  

»Ko smo prišli sem na intenzivno, si nisem nič upala vprašat za njega, vedno sem se 

bala, kaj mi bodo povedali. Vedno je mož vprašal in potem meni povedal.« 

Ko gre za kronično bolnega otroka, starši izražajo, da je v njih strah za otrokov zdravje stalno 

prisoten. Ena mama je to tako izrazila:  

»Celo porodniško sem samo trepetala pred to drugo operacijo. Od porodniške nisem 

imela nič. Stalno sem jo ponoči tipala, gledala, če diha, če je vse v redu. Zasekiraš se 

za vsako malenkost, na katero bi nek starš, ki ima zdravega otroka, sploh ne pomislil 

(...) Neprenehoma si obremenjen. Nekdo lahko le pride blizu in malce pokašljuje, pa 

se že bojiš, da bo dobila vročino.«  
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In druga je povedala:  

»Stalno sem v neki negotovosti, strahu. Poskušam se usmerjat v pozitivno, da nam 

bo uspelo, ampak tu notri imaš vseskozi ... ne veš, kako se bo končalo, ali bo jutri še 

živ, ali ...«  

Strah ali dvom je lahko pri staršu prisoten tudi pred odpustom iz bolnišnice:  

»Ja, jutri gremo domov, ampak jaz ne vem, ne vem, če je tamala že dobra ...«  

Pojavi se lahko tudi v odnosu na njega samega:  

»Sprašujem se, zakaj je hčerka toliko bolna. Sestre sprašujem, če je še kdo tu s tako 

boleznijo zdaj. Za ta letni čas ni značilno, da so otroci s tako boleznijo v bolnici. In 

potem ne vem, ali jaz nekaj narobe delam, ali je ona res tako zelo hudo bolna.«  

Starši ob svojih hudo bolnih otrocih doživljajo tudi občutke tesnobe:  

»Tukaj me tako boli. Vse je napeto. Nas je tako strah,«  

je izrazila ena od mam. 

 Druga je dodala:  

»Ponoči ne morem spati, ker stalno nanj mislim... Ali bo preživel, ali ne bo ... Pri 

njem ne veš ...«  

Ena od mam pa je povedala:  

»Čez vikend sem bila doma in sem imela v noči s sobote na nedeljo same more: po 

moje je v mojih sanjah ene štiri ali pet ljudi umrlo. Partnerja sem trepljala v sanjah, 

kot trepljam sina, ko ga mirim.«  

Tudi negotovost je občutek, ki pogosto spremlja starše bolnih otrok, še posebej dolgotrajno 

bolnih otrok. Doživljajo jo v odnosu na trenutno situacijo:  

»Nič ne veš, kaj se z otrokom dogaja, samo rečejo ti, da je v dobrih rokah. Rekli so, 

čez eno uro pokličite, pa boste izvedeli vse, kaj je z njim.«  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Valda Janjanin; specialistično delo: Dramske dejavnosti kot podpora staršem otrok v bolnišnični oskrbi 

95 

Negotovost doživljajo tudi v odnosu do prihodnosti:  

»On je normalen zdaj, hvalabogu, ampak, čez noč se lahko vse spremeni. Zdaj se nič 

ne vidi, mogoče, da pa ko bo rasel, da bo z leti kaj drugače, je rekel zdravnik.«  

V odnosu na prihodnost pa starši doživljajo občutke negotovosti tudi zaradi zavedanja 

finančnih omejitev:  

 »Bomo videli ... to je še vse odvisno od financ, kaj bo. Saj če bomo zdravila 

plačevali, ne vem, kako bo. Koliko pa mislite, da jih poje na mesec, 500 evrov!«   

Starše ob pojavu bolezni ali v času zdravljenja spremljajo tudi različna ambivalentna čustva:  

»Včasih imam upanje, da bo vse v redu, včasih pa je še vedno težko.«  

Tako je tudi ena od mam izrazila kontinuum notranjega doživljanja ob pojavu bolezni pri 

otroku in prihodu v bolnišnico:  

»Najprej si misliš, saj mogoče pa ni nič takega, sploh nisem pomislila na kaj 

hujšega. Ampak ko čakaš in sploh ne veš, kaj bi si mislil ... taki mešani občutki. 

Potem je že kar malo strah prijemal. Oba sva imela potem v glavi že kar ene črne 

misli. Ampak vseeno kar upaš.«  

Na splošno pomeni za starše soočanje z boleznijo svojega otroka stres:  

»Ene velike razlike ne vidim v mojem osebnem doživljanju takrat, ob rojstvu in zdaj. 

Prav tako je bila na intenzivnem oddelku. Je sicer stres to,«  

je povedal eden od očetov.  

Druga mama pa je izrazila:  

»Ves čas sem tu, ob sinu, iz dneva v dan se pač borimo, dobesedno iz dneva v dan; ni 

lahko, zame je to marsikaj za sabo potegnilo.«   

Stres se poglablja tudi z daljšanjem časa zdravljenja:  

»Težko je ...on je tu osem mesecev.«  
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Ena od mam je povedala:  

»Ta dva meseca in pol je bilo res zelo stresno, težko.» 

S stresom se starši soočajo tudi zaradi samih postopkov zdravljenja.  

»Ti postopki, ki morajo biti, da se otrok pozdravi, so včasih dolgotrajni, ni konca,«  

je povedala ena od mam, druga pa je to izrazila v odnosu na učinek, ki ga postopek 

zdravljenja na otroka in starša ima:  

»Včasih so tudi kakšna zdravila, ki te zdelajo.« 

Zdravljenje, še posebej dolgotrajno, je za starše tudi naporno in zato stresno. 

»Naporno je, ker se ne naspiš, ker si non stop notri zaprt in ker si obkrožen s tako 

hudo bolnimi otroki ves čas,«  

je pojasnila ena od mam. Drugi oče pa je rekel:  

»Preživljanje dni v bolnišnici skupaj z otrokom mi pomeni napor zaradi pričakovanj 

po ozdravitvi, zaradi enoličnosti dogajanja.«  

Drugi dve mami pa sta izrazili:  

»Tako utrujena sem. Ne morem več.«  

in  

»Utrujena sem. Zvečer samo dol padem. Naporno je. Letos je bilo najhuje (...) 

Čutim, da mi tudi na zdravje že majčkeno udarja (...) bolečine v križu. Ampak se 

zavedam, da jaz zbolet ne smem! Čeprav čutim, da tudi jaz nisem več tako stabilna 

kot bi morala biti.« 

Starši v odnosu do otroka in njegov napredek ter zdravljenje izražajo tudi občutke ujetosti v 

začarani krog.  
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»Spet smo bili na začetku ... mi bi radi, da napreduje ... ampak saj že napreduje, 

potem pa gre spet deset korakov nazaj.«  

 

»Včasih mi pride, to je tako, bolna pač, bomo čez čas že spet doma. Ampak potem 

pridemo spet kmalu nazaj. Meni to ni življenje ...«  

Tudi nemoč je občutek, ki pogosto spremlja starše v procesu zdravljenja njihovih otrok, še 

posebej ko narava bolezni zahteva bolnišnično zdravljenje.  

»V bolezni si nemočen … ti si lahko podpora svojemu otroku, ampak si nemočen.«  

 

»Ko vidiš otroka, kako se muči in mu ne moreš nič pomagati. Raje bi šla jaz 

namesto njega pod tisti nož.«  

 

»Človek se takrat sesuje. Zraven sina sem bila močna, ni bilo solze, sva šla naprej … 

vendar v nekem trenutku to tudi še tako močnega človeka sesuje.«  

Tako so se o tem izrazili trije starši.  

V starših pa se v dolgotrajnem procesu zdravljenja ali kronične bolezni poraja tudi jeza:  

»Res mi ni všeč, da smo s hčerko stalno v bolnici. Ni mi všeč, da moram v tem 

strahu živet. Ni mi všeč, da z družino ne morem živeti normalnega življenja.«  

Včasih se stiska staršev po dolgotrajnem neuspešnem soočanju z njo poglobi do te mere, da jo 

sami že prepoznavajo kot stanje depresije:  

»Jaz sem bila grozno. Jaz sem bila psihično čisto uničena. V depresiji. Stalno sem 

jokala. Vrtim se v razmišljanju, kdaj bo tega konec, zakaj se to meni dogaja. Zakaj 

vsa ta nesreča nas doleti ...« 

Kot najtežje v bolezni in procesu zdravljenja otroka starši opisujejo poslabšanje 

zdravstvenega stanja, negotovost v zvezi z boleznijo in uspehom v zdravljenju ter otrokovo 

bolečino.  

 »Najtežje je priti naslednji dan v bolnico, pa videti, da je slabše, ko se že kaže eno 

izboljšanje. To me premakne.«  
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»Najtežja je bolezen. Ne veš, kaj lahko pričakuješ. Najbolj je to, ker nikoli ne veš, 

kaj bo.«  

 

»Najtežja je ta njegova bolečina.«  

To so izjave treh staršev. 

Starši se, ko gre za dolgotrajno zdravljenje ali kronično bolezen, situacije sčasoma navadijo 

in se z njo sprijaznijo:  

»Iz dneva v dan greš, pač nekako preživiš. Navadiš se tako živeti, da greš korak za 

korakom, kljukica za kljukico, terapija za terapijo.«  

Tudi eden od očetov je za vsako spoznanje, da bo spet treba v bolnišnico, rekel:  

»Ja, nič, vzameš, kot je, toliko časa boš tu, kaj boš drugega.«  

Ena od mam pa je o doživljanju kronične bolezni svojega sina povedala:  

»Sinovo bolezen sem že čisto sprejela, tako kot en del življenja. Če je treba iti v 

bolnico, je treba iti. Če otrok dobi vročino, je treba iti. Če si odvisen od medicine, si 

pač odvisen; poskušaš rešit, kar se rešit da.«  

V procesu zdravljenja pa starši doživljajo tudi pozitivne občutke, kot so upanje, veselje, 

zaupanje in olajšanje.  

 »Ampak saj bo, nekako že bo, če je šlo do zdaj, bo moralo iti tudi nekako naprej.« 

 

»Eni momenti so bili lepi, ko zjutraj na primer prideš, pa rečejo, sin pa danes sam 

diha. In zelo si vesel, ja končno, domov bomo šli ...« 

 

»Ko je bil čez vikend doma, se nisem nič bala. Blizu smo doma. Če bi bilo karkoli, 

112.«  

 

»Zdaj je vsak dan lažje. On se boljše počuti.«   
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Odnos 

Raziskava je pokazala, da starši v času bolnišničnega zdravljenja pri vzgoji otrok popustijo. 

Po drugi strani pa lahko postane v tem času vez med njimi in otroki močnejša in globlja. 

Starši se zavedajo, da njihovo počutje vpliva na odnos z otrokom. Je pa tudi počutje staršev 

močno pogojeno s počutjem in zdravstvenim stanjem otroka. Razmišljajo o jezi, ki jo otrok 

lahko čuti zaradi njihove neprisotnosti ob njem v času zdravljenja. Zaradi postopkov 

zdravljenja in bolezni pa je lahko odnos med otrokom in staršem tudi okrnjen in starši 

doživljajo stiske zaradi nezmožnosti vzpostavitve odnosa z otrokom. V odnosu do otroka pa 

starši doživljajo stiske tudi, ko morajo zaradi različnih okoliščin otroka pustiti samega v 

bolnišnici, čeprav le čez noč.  

Starši poročajo o svoji vzgojni popustljivosti do otroka v času bolnišničnega zdravljenja. Ena 

od mam je rekla:  

»Tukaj me pa kar malo okrog prsta vrti, se mi zdi, ja ubogi revež, že tako leži ... se 

mi zdi, da kar malo pozabimo na strogost, pač mu malo več pustim, no. Drugače 

nimamo sploh težav ne s spanjem, ne s hranjenjem. Tukaj pa izsiljuje, ker popustim; 

doma točno ve, ko se je, se je, tu pa risanke stalno gleda, pa če je tako, kaj naj zdaj 

sitnarim. Tukaj imam mogoče malo skrb, kako bo potem, ko bomo prišli domov.«  

Druga pa je to izrazila tako:  

»Pustim ji, da gleda risanke, pa mobitel ji pustim, ona se tako sama zamoti. Zdaj ji 

tega ne morem vzeti ... tukaj je infuzija, je kisik ...« 

V skupnem bivanju v bolnišnici med zdravljenjem pa se lahko med otrokom in staršem 

vzpostavi tudi močnejša, globlja vez. Ena od mam je to pozitivno izkušnjo opisala tako:  

»Sina sem potem tu spoznala tudi z druge plati. Je sicer zelo senzibilen fant, ki pa se 

je zdaj, v tem, pokazal kot zelo močen fant. Različne stvari v procesu zdravljenja je 

sprejel in mi s tem sporočil, da je zrel fant, ki se zna spopadati s težavami. Kljub 

njegovemu temperamentu, karakterju, saj načeloma je on bolj občutljiv, velikokrat 

naredi iz muhe slona … ampak tu se je pokazal drugače. Ta nesreča naju je s sinom 

povezala. Pozitivna izkušnja.«  
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Druga mama pa razumevanje poglobitve vezi med svojo hčerjo in sabo izrazi tako:  

»Zdaj sem več z njo, kot sem bila prej, bolj se je navezala name. Do ključne razlike 

je prišlo v obdobjih, v trenutkih, ko se ona ni dobro počutila, takrat je najbolj mene 

iskala. Ker dokler ni zbolela, ni bilo tako očitno.« 

Starši se dobro zavedajo svoje ranljivosti in vpliva svojega počutja na odnos z otrokom.  

»Gotovo bi bil moj odnos z otrokom boljši, če bi bilo poskrbljeno tudi za malo 

razbremenitve. Meni je tisti dan živec počil, ker sem bila preveč utrujena. Bila sem 

neprespana, bila sem stalno tukaj, v teh zaprtih prostorih,«  

je povedala ena od mam.  

Drugi oče pa je rekel:  

»Ko mi je težko, ob njej ne zdržim. Ona to takoj čuti, da je nekaj narobe.«  

Starši v povezavi z odnosom svojega otroka do njih razmišljajo tudi o možni zameri oziroma 

jezi svojega otroka nanje, povezani z njihovo prisotnostjo oziroma odsotnostjo ob otrocih v 

času bolnišničnega zdravljenja. Tako ena od mam izrazi svoj občutek s temi mislimi:  

»On je imel ponavadi te lutke, ki sem mu jih jaz šivala, in ... to so bile mame zanj. 

Ampak začel je kričati nanje ... Normalno da je kričal, jaz sem bila doma pri 

starejšemu in njega tu pustila ... Jaz imam občutek, da ker sem njega vedno tu 

puščala samega, da je on jezen name ... Stalno je gledal tisto lutko in mama, mama 

... jo grizel, cufal ...« 

Pri vplivu počutja bodisi starša ali otroka na odnos med njima gre za neko vzajemnost. Starši 

se ne le zavedajo vpliva svojega počutja na otroka, ampak tudi močno zaznavajo spremembe 

v svojem počutju glede na stanje ali počutje otroka.  

»Ko je hčerka dobro, sem jaz na krilih ... se dobro počutim. Ko pa ona zboli, tudi jaz 

čisto padem, energije ni, psihološko padem, vsa sem depresivna, negativna.«  
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Druga mama pa je povedala:  

»Midva sva bila, kakor je bil on, recimo, če je bil sin tako tako, sva bila tudi midva z 

voljo tako tako. Vse je bilo odvisno od njegovega zdravstvenega stanja.« 

Starši izražajo tudi stisko zaradi nezmožnosti vzpostavitve odnosa s svojim otrokom zaradi 

bolezni in zdravljenja že v samih začetkih tega odnosa.  

»To mi je bilo edino težko. Ko sem ga jaz tako stiskala, on pa ni hotel.«  

 

»Stik z otrokom šele vzpostavljava, prej se ni pustil ne božati, ne dvigniti. Zdaj se 

navaja. Se povezujeva.« 

Starši v odnosu do otroka čutijo veliko stisko, ko ga morajo pustiti samega v bolnišnici.  

»Jaz se že zavedam, da je sin s sestrami popoldne fajn, ampak imam vseeno cmok v 

grlu, ko grem od njega. Ko je starejša hči zbolela, sem morala sina dva dni samega 

tukaj pustiti, da sem bila z njo. Mene je srce bolelo, ker je bil sam cel čas.«  

Druga mama pa je o tem povedala:  

»Včasih sem rabila spanec in sem šla domov, s težkim srcem sem ga pustila tu. Res 

težko ... Zadnjič sva šla domov res šele ob 11h zvečer, ker ni hotel spat. Glede na to, 

da sva morala potem zjutraj že spet zgodaj vstati ... Ampak to nama noben problem 

ni. Itak zjutraj vstaneš, veš, da boš šel k otroku ...« 

Komunikacija  

Stresne okoliščine vplivajo tudi na komunikacijo med otrokom in staršem. Starši v času 

otrokove bolezni doživljajo stisko tudi zaradi razvojnih omejitev pri komunikaciji z 

otrokom; če bi lahko otroku situacijo obrazložili in se z njim o njej pogovorili, bi bilo, kot 

pravijo, veliko lažje. 

Starši v času bolnišničnega zdravljenja njihovih otrok poročajo tudi o »kratkih stikih« v 

komunikaciji s svojim otrokom, do katerih pride predvsem zaradi vpliva stresnih okoliščin. 

En oče je pojasnil:  
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»Včasih pride tudi do kratkega stika, ko ne razumeš; včasih si utrujen, si preutrujen, 

da bi sploh razmišljal, kaj ona hoče.«  

Druga mama pa je trenutek v komunikaciji s svojim sinom opisala takole:  

»Lahko rečem, da sva imela tudi moment, da sem se jaz počutila popolnoma odveč 

in bi najraje spakirala in šla domov, ker je prišel v fazo, ko je tudi sam imel že dovolj 

in najlažje se spraviš na tistega, ki ti je domač, ki ti je blizu. On se je spravljal name, 

kot mama sem se počutila oškodovano, ker sem vlagala ogromno neke energije v vse 

– v organizacijo dela, doma, konec koncev ni samo on. Sva s sinom to potem hitro 

pogladila … na ta način, da sem mu napisala, ker povedati mu nisem uspela 

oziroma sem vedela, da se bova samo kregala. Napisala sem mu enostavno na list 

papirja, da dajem vse, kar je v moji moči, ampak da pa tudi pričakujem, da to 

spoštuje oziroma naj pove, če sem tu v napoto ... in nato mi je odgovoril, da to 

spoštuje, ampak, da to ne zna povedati … v tem smislu. Od takrat dalje ni bilo več 

tega trenja in je moja vloga prišla nazaj in sem se počutila spet, da sem potrebna pri 

njem.« 

Ko je otrok še majhen ali razvojno (še) nezmožen razumeti, kar bi mu starši radi sporočili, 

to starši doživljajo kot stisko; s pogovorom ali obrazložitvijo okoliščin bi otroku želeli 

olajšati bivanje in zdravljenje v bolnišnici, a se v tem čutijo nemočni.  

»On zastopi«, pravi ena od mam, »problem je, koliko pa to sprejme. Ko mu hočem 

kaj dopovedati, na primer, da me popoldne ne bo, se mi je takrat nasmejal, češ, kaj ti 

meni govoriš. Ampak jaz imam tudi obveznosti. Na primer jutri bom spet šla. In ko 

se bo zbudil in me ne bo, bo verjetno šok zanj. Čeprav bom jutri seveda spet prišla. 

Problem je v tem, ker on tudi ne govori.«  

Tudi druga mama se o tem izrazi tako:  

»On sicer res že veliko stvari razume pri svojih dveh letih, ampak vsega pa tudi še 

ne. Jaz njemu nisem mogla dopovedati ...« 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Valda Janjanin; specialistično delo: Dramske dejavnosti kot podpora staršem otrok v bolnišnični oskrbi 

103 

Vloga starša ob otroku  

Starši svojo vlogo ob otroku na zdravljenju v bolnišnici vidijo kot pomoč in oporo otroku v 

tej situaciji. Vedo, da otroku njihova prisotnost daje občutek varnosti. S svojo prisotnostjo 

mu želijo sporočiti, da ni sam v tej situaciji. Svojo vlogo vidijo tudi v posredovanju med 

zdravljenjem v dobro otroka, če in ko je to potrebno.  

Starši svojo vlogo ob otroku med zdravljenjem v bolnišnici doživljajo kot pomoč otroku v 

procesu zdravljenja.  

»Jaz sem tu za to, da mu pomagam, da ni sam. Starši smo otroku kot en antibiotik, 

res, kot eno zdravilo. Ko me vidi ... če me ni, da grem ven, ga že vidiš, je slab, pa 

joka, pa tako. In ko prideš nazaj ... Pač kot mama, ane, ker hočeš, da mu je dobro.« 

»Ko sva krčke imela, sva se tako malo masirala in je bilo takoj lažje.« 

Doživljajo jo kot oporo otroku.  

»Ko so nama končno povedali, sem se poskusila nekako zbrati, no, kako bi rekla, 

zaradi njega. Da si močen zaradi otroka. Ker je bil že tako ali tako prestrašen.« 

 

 »Svojo vlogo ob sinu zdaj v prvi vrsti doživljam kot oporo, da sem ob njem, da ni 

osamljen in bo zato prej okreval. Da ima v trenutku, ko je šibak, nekoga zraven. 

Samo da si zraven, je že dovolj.«  

Vedo, da otroku njihova prisotnost daje občutek domačnosti.  

»Čeprav se sin dobro počuti tu in se razume z vzgojiteljem, sestrami, zdravniki, ga 

ne morem samega pustiti tu, ker nima nobenega od domačih. To vseeno ni domače 

okolje. Če tukaj nima nikogar od domačih, se počuti osamljenega.«  

Občutek varnosti.  

»Moja vloga tu je, da se hči počuti varno, ko je v bolnici.«  

 

»Ob njem sem, da ga stisnem k sebi in se malo pocrkljava in se pomiri, ko to rabi.«  

Starši imajo potrebo otroku sporočiti, da v tej situaciji ni sam.  
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»Moja vloga ob njem je predvsem to, da ve, da sem tu, da ima neko gotovost, da on 

ne bo sam ostal tu, v bolnišnici. Moja bližina mu daje stabilnost.«  

 

»Zame je to zdaj vse, da sem tu, da se otrok ne počuti, da je sam. Že v trebuhu je bil 

povezan z mano.« 

Starši pa vidijo svojo vlogo ob otroku tudi v posredovanju v procesu zdravljenja in nege v 

bolnišnici v dobro otroka.  

»Pa da poskrbim ... da sem tisti policaj ... na primer sestra je bila prehlajena in ni 

imela maske, je pa kašljala, takih stvari je lahko precej. Če dobi kaj, je to potem tri 

mesece terapije.« 

Potrebe  

V odnosu na otrokovo bolezen čutijo starši potrebo po zasebnosti:  

»Samo družina ve, kaj se dogaja z otrokom. Rekla sva, da bo za zdaj samo družina 

vedela, kaj je z otrokom. Pravijo, da ni dobro, da vsi vejo, kaj se z otrokom dogaja. 

To je naša zasebnost.«  

Tudi druga mama je izrazila podobno:  

»Nisem marala kaj preveč razlagati drugim naokoli, ker to ne moreš kar razlagati, 

ne more kar vsak vedeti za tvoje osebne probleme.« 

 

3.5.1.2 Bolnišnično okolje 

Whelean in Kirkby v svoji raziskavi (2014) spoznavata, da ostajajo starši ne glede na večjo 

odprtost bolnišnic za bivanje staršev ob otrocih v času zdravljenja v bolnišničnih okoljih 

relativno nemočni. En vidik stiske, ki jo starši ob otrokovi bolezni, ki zahteva bolnišnično 

zdravljenje, doživljajo, je občutek izgube kontrole (Kasper in Nyamathi, 1988; Ogilvie, 1990, 

v Whelean in Kirkby, 2014). Ko je otrok hospitaliziran, je staršem namreč odvzeta določena 

mera odgovornosti za njegovo zdravje, prav tako so starši omejeni tudi pri vplivu na 

odločitve, povezane z dobrim počutjem otroka (Whelean in Kirkby, 2014). Zadnje raziskave 
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sicer potrjujejo izboljšanja na področju komunikacije med zdravniki in starši (Weston, 1996, 

v Whelean in Kirkby, 2014), a kot spoznava Bradford (1991, v Whelean in Kirkby, 2014), 

zdravstveno osebje kljub temu še vedno pogosto ne prepozna razsežnosti emocionalnih stisk, 

ki jih v bolnišničnem okolju ob svojih otrocih doživljajo starši; Alderson (1993, v Whelean in 

Kirkby, 2014) in Worchel s sodelavci (1995, v Whelean in Kirkby, 2014) na podlagi spoznanj 

izpeljanih raziskav menijo, da je stopnja interakcije, ki si je starši v bolnišničnem okolju 

želijo, še vedno podcenjevana. Da bi lahko vzpostavili vsaj določeno mero kontrole nad 

odločitvami, ki zadevajo bolnišnično zdravljenje njihovega otroka, pa tudi kot pomoč v 

soočanju s stresom v tej situaciji, potrebujejo starši dobro podprtost v informacijah, ki 

zadevajo zdravstveno stanje in proces zdravljenja njihovega otroka (Melnyk, 1994).   

Doživljanje  

Starši doživljajo v bolnišničnem okolju tako občutek varnosti in zaupanja kot tudi občutek 

nezaupanja. To okolje v veliki meri doživljajo stresno. Z njim je povezan tudi občutek 

nejasnosti. Želijo si, da bi bilo okolje v odnosu na postopke zdravljenja bolj prilagojeno 

otrokovi bolezni. Ko se znajdejo v bolnišnici ob otroku v času prezasedenosti oziroma 

prostorske stiske, bolnišnično okolje doživljajo »grozno«; zelo stresno. V odnosu na 

bolnišnično okolje se starši izražajo tudi o hrani za starše v njem ter včasih neprimernem 

času čiščenja sob. Zelo jih obremenjuje rutina tega okolja. V tem okolju starši doživljajo 

bolečino tudi ob pogledu na trpljenje drugih otrok in staršev. Doživljajo tudi odpor do tega 

okolja, sčasoma pa tudi občutek navajenosti nanj in sprejemanje tega okolja. Bolnišnično 

okolje starši opisujejo tudi s pozitivnimi občutji. V njem so jim všeč nekateri elementi 

dodatnega programa, ki jih le-to ponuja. V odnosu do bolnišničnega okolja je bil izražen tudi 

občutek pripadnosti.  

Ko se starši soočijo z boleznijo otroka in potrebo po bolnišničnem zdravljenju, doživljajo 

bolnišnično okolje kot okolje, ki jim daje občutek varnosti.  

»Moja izkušnja na tem oddelku je bila zelo pozitivna … res stoprocentno ... jaz sem 

se počutila tako varno. Res da sem spala ob njem in sem se zbujala vsako uro, 

ampak ne zato, ker bi bila v skrbeh, ampak zato, ker je nekdo moral priti v sobo kaj 

postorit – medicinska sestra, zdravstveni delavec … vedela sem, da je otrok v dobri 

oskrbi … zdi se mi, da je to za starša največ in jaz sem to tudi dobila, občutek 

varnosti.« 
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Nekateri starši vzpostavijo v bolnišničnem okolju občutek zaupanja.  

»Tudi ko sem se počutila nemočna, ob prvem stiku z zdravniki in z zdravstvenim 

osebjem, nisem imela dvomov, da se bo to uredilo. Tudi sin je popolnoma zaupal.«  

Nekaterim staršem pa vzbuja to okolje tudi občutke nezaupanja.  

»Če bi jo jaz tu pustil samo ... enim sestram zaupam, tistim sploh, ki imajo otroke, 

drugim pa ne. Moral bi potem kamero sem dati, da bi videl, kaj se dogaja.«  

Tudi v zvezi z organizacijo in sistemom, ki je vpeljan v bolnišničnem okolju, imajo starši 

različne občutke. Nekateri so ga doumeli in zato sprejeli.  

»En čas sem rabil, da sem pogruntal sistem, ki deluje v tej bolnišnici, potem vidiš, da 

dejansko sploh ni tako slab in da mora tako biti; pri tem številu pacientov, staršev 

...«  

Drugi ga doživljajo kot nejasnega.  

»Ne veš, koga kaj vprašati, kdo je pravi zdravnik; veliko jih je in ne veš, katerega kaj 

vprašati. Ponavadi kar sestre vprašam.«  

Ena od mam je v zvezi z organizacijo in sistemom izpostavila vidik postopkov zdravljenja:  

Postopki bi morali biti bolj prilagojeni. Ta sistem ni prilagojen otrokom po 

operaciji; njo so včasih sredi noči zbujali, da so ji merili saturacijo, pritisk, pa za 

hranjenje. Do enega leta se je ona zbujala na tri ure za hranjenje, zato tudi jaz 

nisem bila spočita. Enkrat sem res dobesedno pošizila, pa se je našla rešitev. Tako 

da se očitno dajo prilagoditi nekateri postopki, če se hoče.« 

Druga mama je v odnosu na organizacijo izpostavila predvsem vidik prostorske stiske.  

»Način, kako so ti otroci obravnavani – ne glede zdravnikov in osebja, ampak ko 

prideš in ni prostora, čakaš na hodniku z otrokom, ki je bolan, da boš dobil posteljo. 

Otrok je majhen, če je zima, se nimaš kam dati, po tej bolnici si in se srečaš z vsem, 

kar pride mimo, od ošpic, do vodenih koz ... To je grozljivo. Ti otroci ne bi smeli biti 

v stiku z bolnimi, kljub temu da se trudijo dajati v izolacijo otroke ... A na koncu še ti 
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končaš v sobi z otrokom, ki je še zjutraj imel vročino ali pa drisko. To so res stresne 

situacije. Prostora bi moralo biti dovolj.«  

V odnosu na organizacijo dela se je eni od mam zdelo, da je čas čiščenja sob v času 

otrokovega počitka neprimeren.  

»Čistilka pride šumet s tisto vrečo, ko otroci spijo ...« 

V veliki meri doživljajo starši bolnišnično okolje stresno. Ena od mam je povedala, da ga kot 

takega doživlja, ker  

ga »povezuje z negativnimi občutki iz časa prejšnjih hospitalizacij.«  

To je izrazila tudi druga mama, ki je svojo izkušnjo opisala takole:  

»Ko pridem v nadstropje, kjer se je hčerka dolgo zdravila, me začne grabit stiska. 

Vsi občutki tega bivanja v bolnišnici se vrnejo, sem jih mogoče potlačila. Čeprav 

sem se takrat tako navadila tam. Z vsemi sem se razumela. Vse dobro poznam. 

Osebje mi je blizu.« 

 

»Bolnišnično okolje sem doživljala stresno. Mleko sem tudi izgubila; zaradi stresa,«  

je povedala ena od mam. Na drugačen način je o tem sporočila druga mama:  

»Upam, da bomo šli čim prej domov. Postala sem že malo živčna. Moža sem prej kar 

»napadla«, kaj ti misliš, jaz ne morem biti več cel dan tukaj!« 

Bolnišnično okolje starši doživljajo stresno, ker v njem vlada drugačen ritem od tega, ki ga 

imajo doma, in ker se morajo novega okolja še navaditi.  

»V bolnišnici je čisto nek drug ritem. Vse se spremeni.« »Ti si v tujem okolju, vedno 

se nekaj novega zgodi, pridejo, pa ti rečejo, to je tako, to ne gre gospa tako, morali se 

boste pomiriti, pa strpnost, pa potrpežljivost ...« 

Pri pogojih bivanja v bolnišnici starši izpostavijo hrano in ležišča. Eden od staršev izrazi to 

na humoren način:  
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»Spanje tu ni šport.«  

Druga mama pa naravnost pove:  

»Postelja tukaj je zelo trda ... tako je trdo. Mogoče zato, ker sem že toliko časa 

tukaj.«  

V zvezi s hrano pa je rečeno:  

»Hrano tukaj bi pa spremenila. Tista osnovna hrana za mamice je grozna.« 

V bolnišničnem okolju je za starše stresno tudi soočenje z bolečino in trpljenjem drugih 

otrok in staršev.  

 »Res si želim, da bi bilo čim manj bolnih otrok. Ker to je pa res težko gledati. Že 

zdaj ko takole gledam tiste majhne dojenčice in dojenčke ...«  

 

»Vse mi je bilo težko videti. In druge otroke. In starše. Njega.« 

Tudi rutina bolnišničnega okolja začne na nekatere starše sčasoma delovati stresno.  

»In nič se ne dogaja. Stalno eno in isto. Samo gledamo, a gre gor al dol (opazovane 

vrednosti pri zdravljenju otroka) ... 

 

»Tuki je res, no, rutina, zajtrk, kosilo, večerja, vmes zamotiš otroka in tam skoz visiš, 

ane, v tisti sobi ...« 

V bolnišničnem okolju pa starši v odnosu na potek dela in sodelovanje med delavci tega 

okolja včasih občutijo tudi nelagodje:  

»Ni prijetno čutiti nesoglasja med sestrami, da so med njimi nesoglasja, da delo ni 

usklajeno zaradi tega, ker si ena drugi nagajajo, da so prčkarije med njimi ... To je 

čutiti.«  

 

»Se mi zdi, da je precej tega jamranja, saj jaz verjamem, da imajo sestre veliko dela, 

ampak ...« 
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V nasprotju s tem pa je izrazila druga mama:  

»V tem kolektivu se vse tako elegantno spelje, čeprav so povsod kaka neskladja in 

konflikti … čeprav sem samo opazovalec, mi je to tako prisrčno, ker znajo to prikriti, 

da človek sploh tega ne občuti … ker vsi smo samo ljudje in imamo slabe in dobre 

dneve … vendar je vse to sprejemljivo.« 

Do bolnišničnega okolja nekateri starši čutijo odpor.  

»Ko pridem sem, mi kar slabo postane ... Zdaj spet tukaj notri v sobi biti ...«  

Ena od mam je tudi povedala:  

»Ko smo prišli in so rekli, da gremo takoj gor na oddelek ... jaz sem začela kar jokati 

... Zakaj spet v bolnici, prosim, a lahko daste antibiotik za domov?!« 

Sčasoma se bolnišničnega okolja starši v veliki meri navadijo.  

»Včasih sem bolnišnično okolje doživljala zelo stresno, kot kak zapor. Zdaj pa se je 

ta percepcija čisto spremenila. Tu, ob njej na zdravljenju trenutno nič ne pogrešam. 

Tudi teh ležalnikov sem se tako navadila. Na bolnišnično okolje sem se navadila. 

Nisem imela druge možnosti.«  

 

»Na začetku sem imela velike težave navaditi se na bivanje v bolnišnici, imela sem 

nek odpor. Zdaj pa sem nekako že par let tako udomačena.« 

Starši izražajo v odnosu do bolnišničnega okolja tudi veliko pozitivnih občutij.  

»Sestre se trudijo, tudi mi se potrudimo, da si naredimo tako, da nam odgovarja. Tu 

je dosti bolj sproščeno kot v bolnišnici iz našega kraja.«  

V odnosu na program bolnišničnega okolja izpostavijo obisk psa terapevta in delo 

vzgojitelja v bolnišničnem okolju.  

»Danes je imel sin eno zelo lepo popoldne, pes je bil pri njem na obisku. Ta pes mu 

je bil nekaj najlepšega, kar se mu je v bolnišnici zgodilo.«  
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»Zelo se mi zdi pomembno, da so tudi taki delavci tu, ki tako, mogoče malo drugače 

gledajo, pa da je tako za zabavo za otroka, pa da se mu je tisto predstavo zaigralo, pa 

da se mu kaj prinese, tako se mi je zdelo fino.« 

Ena mama je ob informaciji na oglasni deski oddelka začutila občutek pripadnosti.  

»Ko sem prebrala plakat, sem v prvem momentu občutila tisto pripadnost … da pa 

lahko nekaj naredim … da ta nemoč ni popolnoma prisotna, ampak da vendarle 

lahko nekaj naredim, čeprav ne ravno konkretno za mojega otroka, ampak tudi to je 

del tega … mogoče lahko nekomu drugemu olepšaš dan …« 

Odnos  

Raziskava je pokazala, da starši doživljajo odnos zdravnikov zaupljiv ter odnos sester skrben, 

prijazen in spoštljiv. Doživljajo pa ga lahko tudi kot nespoštljivega, nepoštenega, 

nepravičnega. V bolnišničnem okolju si nekateri starši želijo več posluha za potrebe otrok in 

staršev.  

Za vzpostavitev zaupljivega odnosa z zdravnikom je staršem pomembno, da so si le-ti 

pripravljeni vzeti trenutek časa zanje, ko to potrebujejo. Tako je ena od mam povedala:  

»Eden od zdravnikov (...) četudi se mu mudi, pa če ga pocukam za rokav, bo. To je 

meni bistveno. Tisti zdravnik, ki ga je do zdaj vodil, nikoli ni imel časa, karkoli sem 

ga vprašala.  

Tudi naslednji izjavi to potrjujeta:  

»Ko sem se o svojem sinu pogovarjala s profesorjem, se je tudi novi zdravnik usedel 

zraven. To mi je bilo všeč, ker mi je dalo vedeti, da želi tudi on pridobiti 

informacije.«  

 

»Ta zdravnik je vedel, kaj me zanima in da če mi bo namenil deset stavkov, mi bo to 

pomagalo.«  

Ena od mam je celo povedala:  
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»Zdravniki na oddelku so v glavnem izredno dostopni. Njen zdravnik definitivno, ga 

lahko ustaviš, vprašaš. To je odlično.« 

Drugačno izkušnjo pa sta podelili drugi mami:  

»Eni zdravniki so tako, eni so tako; eni pač tudi kaj vprašajo celo, kako se počuti 

otrok, pa tako. Ene parkrat se je zgodilo, da k nama niti ni prišel noben zdravnik, je 

samo zunaj vizito naredil, kakor da je on ne vem kako kužen, pa ni bilo nič, so 

potem rekli, da je to, ko mu je še malo iz noska teklo, ostalo še od prej.«  

 

»Včasih zdravniki pozabijo na starše. Ko sva hotela, da pride zdravnik samo 

pogledat sina, ker nekaj ni bilo v redu, je kar po telefonu rekel, da je to vse 

normalno ... Ni bilo normalno ...« 

Odnos s sestrami starši doživljajo kot zelo skrben in prijazen:  

»Sestre so pa zelo skrbne. Ko sem tudi desetkrat klicala, ponoči recimo, so bile 

vedno zelo prijazne.«  

 

»Sestre tukaj so tako ljubeznive, znajo pomagati, prisluhnejo.«  

Doživljajo ga tudi kot nespoštljivega.  

»Eni sestri sem se zdela prezahtevna, ko sem prosila, da bi govorila s sestro, ki je 

delala ponoči, in se je norčevala iz tega. Verjetno vsi mislijo, kako sem zoprna, ko 

sem ponoči večkrat klicala, kako je on.«  

Včasih ga doživijo kot nepoštenega.  

»Sestra je najprej grdo govorila o njih (drugih starših), potem pa je bila do njih 

osladna.«  

Pa tudi nepravičnega.  

»S strani medicinske sestre sem bila kregana, ko sem gledala v dokumentacijo, in 

sicer v želji, da bi kaj več izvedela. Pa mi je pred nosom zaprla, rekoč, da nimam kaj 

to gledati. Čeprav imam vso pravico ...«  
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Nepravičen lahko doživijo tudi odnos zdravnikov.  

»Sestra je rekla, da je nima, vročine, jaz pa sem trdila, da jo ima in insistirala, da se 

ji jo izmeri. Izkazalo se je, da sem imela prav. Sem bila pa poprej celo okregana s 

strani zdravnice, češ da se grdo obnašam do osebja.« 

Nekateri starši v odnosu z zdravstvenim osebjem pogrešajo posluh za potrebe tako otrok kot 

staršev:  

»Sestre se niso potrudile, da bi se približale otroku. Saj vem, da so preobremenjene, 

da jih je premalo, vse to razumem.«  

 

»Včasih ti gre na živce, ker te noben ne povoha.«  

Nekateri pa ravno to kvaliteto izpostavljajo.  

»Videla sem tudi po sinu, kako je sprejemal različnost karakterjev. Točno je vedel, 

kaj lahko pri kom pričakuje, kaj lahko od koga dobi. Če gledamo samo pri dajanju 

zdravil, eni ga dajo bolj z občutkom, počasneje, eni bolj na hitro. On točno ve. In če 

veš, da lahko nekomu rečeš, če lahko to naredi počasneje, in da to sprejme in to 

naredi z veseljem, je to to. Tu je bil res vedno posluh.« 

Komunikacija  

Starši doživljajo komunikacijo v bolnišničnem okolju kot dobro, a včasih tudi pomanjkljivo, 

nespoštljivo in preveč strokovno. 

Starši doživljajo komunikacijo z zdravstvenim osebjem kot dobro, pa tudi kot pomanjkljivo 

in včasih nespoštljivo. O dobri komunikaciji med starši in zdravstvenimi delavci priča 

naslednja izjava:  

»Tu se zdaj z osebjem poznam in komunikacija je v redu.«  

V naslednjih izjavah starši izražajo pomanjkljivo komunikacijo:  

»Saj mogoče bi tudi lahko šla na kavo ali za kako urico ven, ampak si mislim, če 

sem že tu, raje sem potem pri njem ... ker glej, ravno takrat se bo pa potem kaj 
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zgodilo. Tako ali tako mi nič ne povejo, kdaj bo kdo prišel, kdaj bo vizita., kdaj bo 

...«  

 

»Če mu (otroku) nobeden ne pove, pa če ga kar odpeljejo nekam, jaz pa tudi zraven 

samo gledam, ker tudi meni ni nič jasno, potem sva seveda oba zmedena.«  

 

»Enkrat sva čakala na operacijo vse do popoldneva, sin tešč, potem pa so klicali v 

operacijsko in povedali, da so pozabili povedati, da je operacija prestavljena. Se 

pravi, tukaj sploh ne gledajo na starše.«  

O nespoštljivi komunikaciji pa priča naslednja izjava.  

»Ko sem sestram ob nastavljanju kanala rekla, naj jo najprej lepo pogledajo in šele 

nato pikajo, je ena znorela in rekla, da ima tega dosti in da ji ni treba tega prenašati, 

pobrala stvari in šla ven.« 

Starši glede komunikacije v bolnišničnem okolju izražajo tudi potrebo po njim bolj 

razumljivi komunikaciji z zdravstvenim osebjem.  

»Če sem kaj vprašala, je bilo rečeno tako zelo strokovno, ne pa po domače, tako da 

je razumljivo laiku. Čez čas mi je bilo že jasno, ko sem tudi sama kaj prebrala.« 

Potrebe  

Starši v bolnišničnem okolju izražajo potrebo po počitku, oddihu, spremembi okolja, več 

upoštevanju njih samih v odnosu na otroka in zdravljenje, komunikaciji oziroma pogovoru, 

razbremenitvi ter po informacijah v zvezi z zdravljenjem otroka. 

Starši v bolnišničnem okolju izražajo potrebo po počitku, kar lahko razberemo iz naslednjih 

izjav:  

»Ja, jaz sem bila vedno tukaj. Na vsake toliko časa sem šla domov, da sem se 

naspala.«  

 

»Tudi jaz imam vzpone in padce. Danes sem bila na primer ponoči pokonci, ne vem, 

če sem spala dve uri ... Komaj čakam, da grem domov se spočit malo. Rabim tisti 
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svoj del spanja in potem je vse v redu, ker če ne spiš, si potem že kar malo zoprn; ti 

nisi ti. Otrok pa rabi zdravo osebnost zraven sebe. Spočito. Ne utrujeno.« 

Zelo močno sta s strani staršev v bolnišničnem okolju izraženi tudi potreba po oddihu in 

spremembi okolja. O tem pričajo naslednje izjave.  

»Tiste gore gledam, da bi bil tam. Usedel bi se na tla. Možgane na pašo dal.«  

 

»Kako bi pasal zdaj en oddih! Jaz tudi rabim mir.«  

 

»Potreba, da prideš na vsake toliko časa domov, je velika, čeprav le za dve uri ... vsaj 

enkrat na teden. Moraš si napolniti baterije. Moraš spremenit okolje.« 

Starši so izrazili tudi potrebo po večjem upoštevanju. Dva od staršev sta se v zvezi s tem 

takole izrazila:  

»Mogoče bi želela imeti več občutka, da te malo upoštevajo.«  

 

»Ko so ji tiste tablete dajali, sem jaz zdravnici že prej povedal, da se bo tole enkrat 

ustavilo. In se je res, nobenih tablet ni več hotela jesti. Potem sva bila pa takoj tu 

spet v bolnici, pa kaj, pa takoj v žilo. Pa pet dni ali šest dni ni nič jedla in nič pila.« 

Starši v bolnišničnem okolju izražajo tudi potrebo po boljši, daljši komunikaciji z zdravniki 

o stanju svojega otroka. O tem se je ena od mam takole izrazila:  

 »Večina zdravnikov ti pove tisto, potem pa pač gre (ven iz sobe). Saj jaz vem, da ni 

namenjeno, da bi bila kakšna debata, saj vem, da ni časa, ampak lahko bi se malo 

bolj posvetili. Saj glavno je tako ali tako, da ti povejo, da veš, da je vse v redu, ampak 

mogoče zaradi njih tudi. Čudi me, da nočejo več informacij, ker mi smo le stalno z 

otrokom; da bi z našega stališča lahko povedali, kako se psihično počuti, kako se jaz 

počutim, kaj pa vem, kako se na ta način zdravljenja otrok tudi psihično odziva, 

ampak očitno jim to ni tako pomembno. Po bolj osebnem odnosu s strani 

zdravnikov.«  

Starši so izražali tudi potrebo po komunikaciji na splošno; po pogovoru. O tem je ena od 

mam povedala tako:  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Valda Janjanin; specialistično delo: Dramske dejavnosti kot podpora staršem otrok v bolnišnični oskrbi 

115 

»Najbolj bi me pomirilo, da bi prišel nekdo in rekel, saj bo, saj ni to nič takega. 

Nekdo, ki bi te razumel. Vedno samo slišiš to bo, to bo, to bo. Pogovor, da bi se z 

nekom lahko pogovorila, to bi mi najbolj pomagalo. Saj imaš tako ali tako milijardo 

vprašanj, ampak nobenega ni zraven, da bi se lahko z njim pogovoril ...« 

V bolnišničnem okolju si starši žele tudi razbremenitve. To potrebo je ena od mam izrazila z 

naslednjo mislijo:  

»Lahko bi vsaj malo vse skupaj olajšali tudi staršem, kakorkoli.«  

 

»Mogoče, da se tudi starše malo razbremeni, kaj pa vem.« 

Zelo močno, najmočneje, pa je v bolnišničnem okolju s strani staršev izražena potreba po 

informaciji, kar se izraža v naslednjih izjavah staršev:  

»Nihče mi ni povedal, da ti kabli tudi merijo vitalne funkcije, da morajo biti, da 

merijo temperaturo, pulz …«  

 

»Zdaj vidim, ko gledam nazaj, da zdravniki nočejo preveč govoriti, da ne bi vnaprej 

delali neke panike. Samo meni se zdi, da mi je ta nevednost še bolj škodovala.« 

 

«Nobeden mi ni hotel nič točno povedati. Jaz pa sem vsak dan trepetala, kaj zdaj to 

pomeni, pa vsi ti kabli, kaj to pomeni.«  

 

»Rada bi se pogovorila z zdravniki. Da se res usedemo in se resno pogovorimo, kaj 

se dogaja s to punco. Ona je stalno bolna ...«  

 

»Prišla sem tako, da sem dobila vizito, zdravnike.« 

Informiranost 

Potreba po informaciji oziroma dobra informiranost staršev je bila v pričevanjih staršev tako 

močno zastopana, da je predstavljena kot samostojna kategorija znotraj ugotavljanja počutja 

in razmišljanja staršev v bolnišničnem okolju. V nadaljevanju je navedenih nekaj izjav 

staršev, ki o tem zgovorno pričajo. 
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»Zelo veliko mi pomeni informacija, na primer zakaj dobi to, kdaj bo to ... pa naj bo 

to zdravilo, hrana, karkoli.« 

 

»Stisko v bolnišnici oteži lahko samo to, da ne veš. Informacija je zame na prvem 

mestu.« 

 

»Če si v nekem stanju čakanja, ali pa ne veš, kje si, kam boš šel, kako boš šel, to je 

najslabše, če ne veš, v kaki situaciji si.« 

 

»To je bilo zame osebno najboljše, da ko sta prišla zdravnik in kirurg, sta me kar 

postavila pred dejstvo in povedala vse slabe stvari, ki so lahko tudi posledica. To te v 

tistem momentu sesuje, ampak jaz se raje takoj spopadem s tem, kar me čaka, in 

potem hvala bogu, da gre vse dobro ... kot pa da se vse prikriva in kasneje sam 

ugotoviš, da nisi bil osveščen ... meni informacija ogromno pomeni.« 

Pomoč  

Starši kot pomoč v bolnišničnem okolju doživljajo odprt pogovor s kom, podporo 

medicinskih sester, sodelovanje s psihologinjo, dobro sodelovanje z zdravstvenim osebjem in 

možnost aktivne vključenosti v proces zdravljenja. 

Starši doživljajo pomoč v bolnišničnem okolju v odprtem pogovoru z osebjem.  

»Včasih pride k nama v sobo sestra, pa se malo tam usede. Pa se malo pogovoriva 

...« 

  

»Pomaga mi, ko se pride kdo z mano pogovarjat. Da imam komunikacijo. Drugače 

jaz tukaj sedim in samo nekaj razmišljam. Potrebujem več komunikacije. Zato sem 

se odločila za delavnico.« 

Kot nekaj, kar jim je v procesu zdravljenja njihovega otroka in v soočanju s stiskami v zvezi s 

tem zelo pomagalo, starši navajajo podporo medicinskih sester oziroma zdravstvenih 

delavcev. O tem se izrazi ena od mam takole:  

»Ko sem takrat stopila ven, sem ugotovila, da nisem sama ... za mano je bila 

medicinska sestra, ki mi je ponudila objem ... kar me je pozitivno presenetilo, vidiš 
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da nisi sam in zato lahko potem tudi uspeš. Vidiš, da imaš podporo in sočloveka ... to 

človeškost ... kar sem občutila ob prvem momentu tu. Ni povsod tako, to ni samo po 

sebi umevno.« 

Kot veliko pomoč doživljajo starši medicinske sestre oziroma zdravstvene delavce tudi glede 

učenja nege otroka.  

 »Takoj na začetku mi ga je bilo težko previjati, ko nisem vedela, kako, pa dvigati, pa 

umivati, pa sem gledala sestro ene tri-štiri dni, potem sem pa kar sama.«  

 

»Ko sem šla rodit, se je ravno začela materinska šola in nisem šla, pa je bilo fino, ko 

so mi potem sestre kaj povedale. O previjanju in vse, potem se kar navadiš.« 

Kot pomoč pri soočanju s stiskami v odnosu na otrokovo bolezen so starši navedli tudi 

sodelovanje s psihologinjo, o čemer je ena od mam povedala:  

»Dolgo časa sem delala s psihologinjo, da bi bila sposobna s hčerko iti sama ven na 

sprehod; bala sem se, kaj se lahko vse zgodi. Njeno stanje je nepredvidljivo. Nisem si 

zaupala toliko, da se bom znašla, če se ji karkoli zgodi. Zdaj si to že upam, zdaj 

zmorem, na kar sem ponosna in vesela sem za to.« 

Kot pomoč v procesu zdravljenja njihovega otroka starši navajajo tudi dobro sodelovanje z 

zdravstvenim osebjem.  

»Z zdravniki in sestrami sodelujem dobro in to mi pomaga.« 

V odnosu pomoči v procesu zdravljenja otroka je bila s strani staršev izražena tudi možnost 

aktivne vključenosti v proces zdravljenja. O tem govorita naslednji dve izjavi:  

»Zelo vesela, če lahko pomagam, oziroma da sem lahko soudeležena pri zdravljenju, 

da da osebje tudi neko odgovornost meni.«  

 

»Tudi ta odnos starš – otrok ... Jaz sem se tu počutila na začetku res nemočno. 

Potem pa, če je sestra rabila pomoč in me takoj prosila, ta nemoč je avtomatično 

izginila, ker si lahko nekomu nekaj pomagal … si lahko tudi nekaj naredil, da si 

lahko tu ... nisi samo zaradi skrbi za svojega otroka, ampak pomagaš.« 
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3.5.1.3 Družina 

Kot kažejo rezultati raziskave, Mürray, Toth in Clinkinbeard (2005, v Bürger Lazar, 2009, str. 

57) pravijo, da se »družina v soočanju z otrokovo dolgotrajno ali kronično boleznijo čustveno 

in telesno izčrpava. Starši so čustveno in telesno razpeti med nego in skrbjo za bolnega otroka 

ter na drugi strani skrbjo za zdrave sorojence. Člani družine vse manj časa preživijo skupaj, v 

družini se spremenijo vloge in dnevna rutina.«  

Doživljanje  

Za družino je soočanje z boleznijo otroka, še posebej dolgotrajnejšo, stresno. Starši v tej 

situaciji doživljajo bolečino zaradi ločenost in razpršenosti družine. Doživljajo pa tudi strah, 

napor, stiske in nemoč. 

Starši pripovedujejo o stresu, ko govorijo o vplivu otrokove bolezni na družino.  

»To je za celo družino stresno; za otroke, starše, stare starše, za tiste otroke, ki jih 

doma pustiš.«  

 

»Ta bolnišnica je zdaj prvi pretres v naši družini.« 

Doživljanje staršev v odnosu na vpliv otrokove bolezni na družino vključuje bolečino zaradi 

ločenosti in razpršenosti družine. Ena od mam pojasnjuje:  

»Najtežje je, da nismo skupaj. Da nismo skupaj z družino. Res, to mi je res zelo 

težko. Zaradi bratca njenega. On se tudi z nami muči. Za njega mi je tako žal. Vsi ga 

čuvajo, ampak meni ni prav, da moj otrok hodi od hiše do hiše. Hočem, da je eden 

od naju z njim. On bo jutri cel dan sam, jaz tudi sama, mož pa v službi. Glavo imam 

raztreseno povsod.«  

Druga pa opisuje svoje doživljanje v zvezi s tem tako:  

»Mi nismo popolna družina. Imaš družine, ki so popolne, mi pa smo družina, ki smo 

... kako bi rekla temu ... razcepljeni. Starejši sin ima na primer veliko obveznosti. Če 

gre mlajši sin zraven, lahko takoj kapljično kaj dobi, pa smo že spet tu v bolnici. Je 

pa najlepše, ko smo mi popoldne skupaj doma.«  
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Ena od mam se v odnosu na svoje tri otroke o tem izreče takole:  

 »Doma biti z dvema puncama, ko veš, da imaš še enega, pa ne moreš biti z njim, ni 

luštno. Raje bi videla, da imam vse tri na kupu.« 

V starših se poraja tudi strah pred očitki sorojencev v prihodnosti, saj jim namenjajo manj 

časa kot bi jim sicer oziroma kot se zavedajo, da bi ga potrebovali.  

»Vsi trije so navezani name. Doma se moram vsem trem enako posvečati. Dekleti sta 

gotovo bolj prikrajšani zame. Bojim se očitkov kasneje z njune strani.«  

Starši v odnosu na družino pripovedujejo tudi o napornosti te situacije, ko bi želeli slediti 

potrebam vseh članov družine, pa je to včasih težko.  

»Tu sta obe, ena, ki je prekipevala in ena, ki ... Poletje je bilo prav naporno.«   

V odnosu na družino starši doživljajo stiske tudi zaradi zavedanja posledic bolezni na 

sorojence.  

»Saj zmoreš, ne. Ampak saj se ti pozna tudi kje drugje potem. Za nazaj ne moreš vse 

nadoknadit. Določene stvari se spremenijo nepovratno. Za starejša otroka, to, da te 

ni leto, leto in pol zraven, to se nekje pozna. Ker tudi ko je bila ona doma, je bila 

bolna in se je vse vrtelo okoli nje. Saj sta tudi onadva v tem času kaj pridobila, 

ampak ni vse v redu.« 

Ob tem čutijo starši tudi nemoč.  

»Precej nemočna sem v zvezi s tem, kaj se dogaja z drugo hčerjo, nisem tam, po 

skypu edino jo vidiš, ne moreš kaj dosti.« 

Stiske starši doživljajo tudi v odnosu na preživetje; glede na zmožnost organizacije vlog v 

družini.  

»Za vse tri otroke sem jaz sama. Mož ima pa službo, da lahko preživimo. Že to je 

veliko, da so položnice plačane.« 
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Odnos  

Dolgotrajna ali kronična bolezen otroka vpliva tudi na odnose v družini. Sorojenci doživljajo 

ljubosumje, žalost, občutek prikrajšanosti, lahko pa podležejo tudi nekaterim občutkom, 

zaradi katerih v razvoju nazadujejo.  

Starši poročajo o vplivu bolezni otroka v družini na sorojence. V svojem razvoju le-ti lahko 

nazadujejo.  

»Zdaj sem šla dol k sinu, ki je prišel na obisk, v avlo, sem ga nahranila, tako da mu 

dam nekaj ... čeprav je že velik.«  

Doživljajo ljubosumje.  

»Zdaj mi pa že starejši sin tudi reče, samo ti pa tvoj ... Samo jaz to tako sprejmem, 

me pa zaboli.«  

Za svojega bratca ali sestrico jim je hudo, da je bolan, so žalostni.  

»Onidve se zavedata nekaterih stvari, ne zavedata pa se, da je razlika med angino in 

tako boleznijo. Jaz jima lahko le razložim, kaj zdravniki delajo, da se trudijo.«  

Sorojenci v družini otroka, ki je dolgotrajno bolan, so prikrajšani za pozornost staršev.  

»V bolnišnici smo že dolgo. Do zadnje hospitalizacije sem bila tu od jutra do večera, 

tudi čez noč, zdaj pa hčeri jokata, da hočeta biti pri meni. Enostavno ju ne morem 

stalno puščati sami pri dediju in babici. Vsi trije me potrebujejo. Zdaj sem se 

odločila, da sem pač malo tukaj in malo doma.«  

 

»Ko smo šli na zdravljenje v tujino, smo starejšo hčer pustili doma, ker se mi je 

zdelo, da bo preveč naporno. Za nami je prišla kasneje, ampak takrat so se začele 

težave z zdravljenjem, tako je bila tudi tam prepuščena sama sebi.« 
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Potrebe  

Starši v odnosu na družino v tej situaciji izražajo potrebo po povezanosti članov družine, po 

skupnem preživljanju časa, po kvalitetnem preživljanju časa z družinskimi člani ter po 

vključevanju družine v širšo družbeno sredino. 

Kot najpomembnejšo in najmočneje izraženo potrebo v odnosu na svojo družino starši 

omenjajo potrebo po tem, da je družina (spet) skupaj. Ena od mam to izrazi z mislijo:  

»Ko bomo doma, bo to zame polna psihična ozdravitev. Samo da bomo doma in da 

bomo skupaj.«  

Tako starši razmišljajo tudi v odnosu na razširjeno družino in izpostavijo potrebo po 

skupnem preživljanju časa vseh njenih članov.  

»Zdaj si pa res želim, da bi šli lahko na dopust. Naj se gre tudi on majčkeno sprostit, 

da zamenja okolje, mu bo gotovo bolj koristilo. Babičin rojstni dan je zamudil, naj 

bo vsaj za sestričinega doma. Tudi če imam celo lekarno s sabo, samo da grem! To 

vsak teden omenjam zdravnikom.« 

Zelo pogosto starši govorijo tudi o potrebi po kvalitetnem preživljanju časa z bratci in 

sestricami obolelega otroka.  

»Domov hodim spat zaradi sestrice. Ona je v vrtcu do treh, potem je pri sosedu, 

dokler jaz ne pridem (...) Nimam časa iti popoldne s hčerko na kak izlet, na travnik.« 

Starši poročajo tudi o potrebi vključevanja družine v širšo družbeno sredino in o tem ena 

od mam izrazi naslednjo misel:  

»Veliko si prikrajšan. Ne moreš si privoščiti niti morja, nič. S temi aparati ne moreš 

toliko med ljudi. Veliko odrekanja je, to me boli. Starejšega, na primer, tudi v kino 

ne morem peljati.« 

Pomoč  

Kot pomoč v družini starši navajajo medsebojno pomoč med partnerjema, pomoč staršev ter 

pomoč sorodnikov.  
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V družini starši prejmejo pomoč s strani svojih partnerjev.  

»Na začetku je moral mož vse držati pokonci, mene, sebe, moje starše ... ne vem, 

kako je vse to preživel in to brez vseh tablet.«  

 

»Ko je ona zbolela, bi težko zmogla brez moža.«  

S strani svojih in partnerjevih staršev.  

»Jaz sem vesela, da imam take starše, ki so mi pripravljeni tako pomagati.«  

 

»Tašča, tast naju tudi spodbujata, moji straši, domači ... družina.«  

S strani sorodnikov.  

»Imam podporo sorodnikov. To nobeden ... če ne doživiš, si ne moreš predstavljati.« 

 

3.5.1.4 Širša okolica 

Družina je vključena v nek širši socialno-kulturni prostor (Tomori, 1994). Kot opisujejo 

rezultati raziskave, se, kot pravi M. Tomori (prav tam), vanj ne želi vključevati, če se od 

socialnega okolja, v katerem živi, čuti ogrožena in živi z njim v napetosti, neke vrste 

konfliktu. Če pa se družina v tem okolju čuti sprejeta, se poskuša vanj tudi vključevati in v 

njem uveljaviti. 

Doživljanje  

Starši v času bolezni svojega otroka doživljajo tudi bolečino v odnosu na socialno okolje, v 

katerem živijo. Starša sta doživljanje opisala tako:  

»Nama je hudo, ko vprašajo, zakaj otrok še ni doma. Prijatelji sprašujejo, kaj je 

otroku, zakaj ne pride.« 

 

«Včasih imajo ljudje taka vprašanja, ali bo ostal invalid, na primer, in normalno, da 

te malo prizadene. Eni ti kar napišejo, ali bo otrok normalen?« 
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Pomoč  

V odnosu na širšo okolico doživljajo starši pomoč v povezovanju s starši s podobnimi 

izkušnjami. Družbena urejenost na tem področju pa jim ni v pomoč. 

Starši v odnosu na širšo okolico čutijo pomoč v povezovanju z drugimi starši, ki se soočajo 

s podobnimi težavami. Tako je ena od mam opisala svoje doživljanje:  

»Meni zelo pomaga, to zdaj vidim, da sem v stiku s starši otrok z enako (zdravstveno) 

težavo.  

Druga pa je podobno izrazila v naslednjih mislih:  

»Na Facebooku obstaja stran, kjer si starši izmenjujemo informacije. Če te kaj 

zanima, lahko vprašaš, prebereš. Tu starši delijo s teboj svoje mnenje, povejo 

stališča, dajejo ti podporo.« 

Nasprotno pa starši s strani družbene urejenosti na tem področju ne čutijo potrebne 

podpore in pomoči:  

»Birokracija v zvezi s službo me mogoče malo vrže iz tira.«  

 

»Težko je dobiti bolniško.« 

Odnos 

 

Staršem je stik z otrokovim vrtcem v času njegove bolezni pomemben. Želijo pa se 

distancirati od nekih splošnih mnenj o prestajanju trpljenja in težkih obdobij, ki jih okolica 

trpečemu zelo hitro in rada ponudi.  

Staršem se zdi pomembno ohranjati stik z otrokovim vrtcem. V iskrenem zanimanju vrtca za 

otrokovo počutje ter zdravstveno stanje doživljajo tako pomemben občutek sprejemanja.  

»Sin je od svoje vrtčevske skupine dobil skupinsko fotografijo in risbice otrok. Z 

vzgojiteljicama se pogovarjam tudi o njem, ko grem po hčerki. Spremljevalka, ko me 

vidi, pride vprašat, kako je s sinom. So na tekočem ... V sinovem vrtcu vse zanima o 
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njem, vsi me ustavljajo na cesti ali v vrtcu in me sprašujejo. Fenomenalen občutek, 

ker vidim, da ga tretirajo enako, kot vse ostale.« 

Starši izražajo potrebo po vzpostavitvi distance do nekih splošno oblikovanih (na podlagi 

izkušenj nekaterih posameznikov) mnenj okolice v zvezi s težko izkušnjo, ki jo preživljajo; 

ker gre za osebno izkušnjo so v odnosu do nje ranljivi:  

»Ne razmišljam tako kot nekateri, da se vse zgodi z nekim namenom. Naj ima drugi 

takšno izkušnjo in zaradi nje spregleda (ranljiv smeh). Jaz bi to na drugačen način 

spregledovala.« 

Potrebe  

Potrebe, ki jih starši navajajo v odnosu na širšo okolico se navezujejo na prikrajšanost 

družine in posameznikov pri vzpostavljanju stikov in vključevanju v različne aktivnosti. 

Starši izražajo prikrajšanost v zadovoljitvi potrebe po vzpostavljanju stikov s širšo okolico 

in vključevanjem v aktivnosti širše družbene sredine.  

»Zaradi strahu se izogibaš obiskom.«  

 

»Ah ne, tudi ko bo zdrava, ne more iti pogledat igralnice ... samo kar je nujno gremo 

kam.« 

 

3.5.1.5 Starši sami 

Starši navadno postavijo v skrbi za dolgotrajno bolnega otroka svoje poklicne ambicije, 

družabno življenje ter skrb za lastno duševno in telesno zdravje na konec prioritetne lestvice, 

spoznavajo Mürray, Toth in Clinkinbeard (2005, v Bürger Lazar, 2009), kar se je izrazilo tudi 

v tej raziskavi.  
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Doživljanje  

Starši sebe v ranljivi situaciji bolezni otroka doživljajo kot nemočne, ranljive, panične, od 

sebe oddaljene, s potrebo po kontroli ter kot neuspešne v podpori otroku. Doživljajo pa se 

tudi kot stvarne osebnosti in take, ki nerade čutijo usmiljenje drugih. 

Starši se v ranljivi situaciji, ko se znajdejo z otrokom v bolnišnici, doživljajo nemočne.  

»Čutim nemoč, ker je to tukaj in ne moreš biti tam; ne moreš biti povsod.«  

 

»Doživljala sem strah, ali bom jaz zmogla biti njej v oporo. Vedela sem, da nas rabi, 

da me rabi, nisem pa vedela, koliko bom jaz lahko tako močna. Na začetku je kar 

strah, dvom, ne predstavljaš si. Saj potem gre. Potem nekje zbereš to moč. Ampak ni 

enostavno.« 

 Doživljajo se ranljive.  

»Včasih me kaj tako preseneti, da kar zajokam od šoka.«  

 

»V takih bolj običajnih življenjskih situacijah, mislim, da znam odreagirati dovolj 

razumsko takrat, ko je treba. Ampak zdaj je bilo boljše zanjo, da je bil prvi dan ob 

njej v bolnici oče; mene je kar vrglo iz tira, ko sem izvedela, da je potrebno iti v 

bolnico.«  

Kot panične.  

»Mož mi pravi, da sem jokica. Zadnjič, ko so nama rekli, da ultrazvok ni v redu, sem 

takoj začela jokat, bila sem panična, takoj pomislim na najhujše. In to ni v redu.«  

Starši se v tej situaciji doživljajo tudi oddaljeni od samih sebe, od svoje radostne narave.  

»Jaz sem se v vsem tem času pozabila smejati, nisem se znala več smejati.« 

 Kot osebe z močno potrebo po kontroli.  

«Imam močno potrebo po kontroli.«  
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Starši se ob bolezni otroka in zdravljenju v bolnišnici doživljajo tudi kot neuspešne v 

podpori svojega otroka v procesu zdravljenja.  

»Jaz vem, da se starš mora dobro počutiti, če hoče otroku dati; ampak jaz se vseeno 

slabo počutim.« 

Doživljajo pa se tudi kot stvarne osebnosti.  

»Rad gledam na stvari take, kakršne so.«  

Kot osebnosti, ki nerade čutijo usmiljenje drugih do njih.  

»Nerad se drugim smilim. Ker meni se tudi nihče ne smili. Rad pomagam, ampak 

smilijo se mi pa ne, to je čisto drugače.« 

Odnos  

Starši sporočajo o občutkih krivde, ki jo gojijo v odnosu do sebe; se v zvezi z boleznijo 

otroka obtožujejo. Vase tudi dvomijo. V tej težki situaciji si prizadevajo vzpostaviti 

obvladovanje le-te ter jo sprejeti; sprejeti realnost, kakršna je. 

Starši se krivijo za bolezen otroka.  

»Jaz sem vedno znala drugim pomagat, drugim pa nisem dopuščala, da bi mi 

pomagali. To je bila moja velika napaka. Če bi poslušala nekatere njihove nasvete, 

bi zdaj ne imela občutka krivde, ker bi lahko prej kaj spremenila v svojem življenju. 

Nevrologi so rekli, da se je pri sinu v nosečnosti prvih treh mesecev moralo kaj 

zgoditi ...«  

Obtožujejo se neodgovornega ravnanja do otroka za ves čas, ki ga namenijo sebi, ko to 

potrebujejo, in ne otroku.  

»Enkrat me v času njene hospitalizacije ni bilo tri dni ob njej, imela sem stalno neke 

imunske probleme; še vedno imam slabo vest.«  

 

»Jaz imam slabo vest, če grem malo ven, da jo pustim malo samo tu. Najraje bi 

videla, da bi bila lahko oba tukaj zraven nje. Enkrat sem morala nekam iti, pa sem 
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si mislila, jaz tukaj okoli hodim, ona pa tam v bolnici. Pa vem, da ima zraven atija in 

da ji nič ne manjka, a vseeno se mi zdi, da nimam pravice okoli hoditi, če je ona tu.« 

Dvomijo vase.  

»Kolikokrat sem se jaz pri hčerki spraševal, ali sem se dobro odločil.«  

 

»Se sprašuješ včasih, kaj še sploh delam tu. Ali sem sploh koristen, ali bi moral biti 

nekje drugje zdaj? Ko si tu in že veš, da bo z otrokom hvalabogu vse v redu, si 

bombardiran z nekimi občutki, ali je prav, da si tu ali bi bilo boljše, da greš domov, 

da greš delat, rešuješ nekaj na daljavo, v bistvu pa si v momentu, ko si na dveh 

koncih. Če bi bilo z njim slabše, mi ne bi prihajali ti občutki, medtem pa, ko vidiš, da 

je v redu, imaš pa neko slabo vest do dela in do drugega dela družine, imaš slabo 

vest.« 

Starši v tej težki in stresni situaciji naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi vzpostavili 

občutek kontrole nad njo.  

»Na začetku se mi je zdelo, da situacije ne obvladujem, ampak sem vse naredila, da 

bi jo.« 

Primorani so tudi sprejeti situacijo v vsej svoji stvarni podobi.  

»Najtežje je bilo sprijazniti se s tem, da moram menjati tisti ideal, ki sem ga imela v 

glavi. Morala sem sprejet situacijo.« 

Potrebe  

V odnosu do sebe starši govorijo o potrebi po »normalnemu« načinu življenja, po 

samorealizaciji in po večji socialni interakciji. 

Ko se starši soočajo s sabo ob kronično bolnem otroku, izražajo nezmožnost zadovoljiti 

nekatere svoje potrebe. Med njimi so potreba po »normalnem« načinu življenja, potreba 

po socialni interakciji in potreba po samorealizaciji. V nadaljevanju so navedene trditve, ki 

to sporočajo. 
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»Preživljanje dni v bolnišnici skupaj z otrokom pomeni odrekanja »normalnemu« 

načinu življenja.« 

 

»Zdravniki zaenkrat še odsvetujejo vrtec. Jaz sem stalno z njo doma, to mi je zelo 

zelo težko. Sem taka, komunikativna oseba, imam rada družbo, rabim pogovor, to mi 

zelo veliko pomeni. Jaz pa nikamor ne grem, z nikomer se ne pogovarjam, sama, 

sama, sama ...« 

 

»Pa tudi jaz bi rada živela svoje življenje. Jaz živim zdaj njegovo življenje, moja leta 

pa grejo. Kaj bi jaz vse lahko imela, kaj bi jaz vse lahko naredila. Polovico tega sem 

izpustila.«  

 

»Vidiš, da ti leta letijo, pa nisi nič naredil.« 

Strategije obvladovanja situacije  

Starši se spoprijemajo s stresom različno. Nekaterim pomaga, da se zjokajo, drugi se zatekajo 

v kajenje. V tej situaciji starši vzpostavljajo asertivnost kot strategijo, ki jim pomaga v 

soočanju s težavo ter gojijo upanje. Pomagajo si s fizično vadbo, sprostitvijo. Nekateri starši 

se okupirajo z delom. Starši se v premagovanju težkih občutkov osredotočajo na dobro 

otroka, kar jim pomaga premagovati stisko. Nekateri starši iščejo odgovore v duhovnosti. Kot 

strategijo za obvladanje situacije se starši tudi obrnejo k sebi in odločijo v sebi zbrati moč in 

pogum. Nekaterim pomaga predvsem druženje s prijatelji in znanci, nekateri pa si pomagajo 

z zdravili za ohranjanje psihičnega ravnovesja. Kot strategijo za obvladovanje situacije starši 

navajajo tudi konstruktivni razmislek, optimizem, jasno delitev nalog v družini, realistični 

pogled na situacijo, humor ter predelovanje svojih čustev v odsotnosti otrok. 

Jok  

»Ko mi je zelo hudo, ko me nekaj pri srcu zelo zelo boli, se močno zjokam. Potem se 

»skuliram«, moram še prespati noč, takrat moje misli delajo.«  

 

»Ne vem, kako sem uspela skozi vse to ... ves čas sem jokala. In tu in doma.«  
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»Jaz sem sama svoja terapevtka. Nekako se kontroliram, ta svoja čustva; nočem jih 

kazati pred otroki. Poskušam čim manj solz, ker že tako družina zelo trpi. Ko spijo, 

pa grem na balkon, pa se zderem. Se tudi v kopalnico zaprem, tako da me ne vidijo.«  

 

»Saj drugače ne moreš, kot da bi se zjokal, ker drugače lahko pride do kar močne 

stiske. In potem lahko potrebuješ že kar kakšna zdravila ali pa pride do kakšnih 

telesih bolezni. Najprej moraš ti preživeti, če hočeš pol sploh funkcionirat naprej. Če 

ti že takoj padeš pri eni taki stvari, da se močno ustrašiš, rabiš pomoč. To se pravi, 

rabiš psihologa ali psihiatra, da ti predpiše razna zdravila, jaz pa tega nočem.« 

 

 »Tudi jaz imam čustvene izlive. Jaz, če me boli, to izlijem. To je moja terapija, jaz se 

izlijem. Se tudi zderem. Tudi v avtu pride kak tak trenutek. A potem čutim 

olajšanje.« 

Preokupacija z delom 

»Jaz imam prijatelje, ampak sem bila stalno v bolnici. Mene je reševalo delo. Tako 

sem preusmerila pozornost na nekaj drugega. In na površinske pogovore o vsem 

drugem ...« 

Kajenje  

»V bolnici sem veliko kadila. Ona spi, jaz pa kar tečem dol; tudi če se mi ne kadi.«  

 

»V bolnici kadim kot Turk.« 

Konstruktivno soočanje s situacijo  

»Vse, kar mi je dano, skušam sprejeti, kot je to sprejel tudi sin. Sem realist, res da 

pridejo stvari potem za menoj, velikokrat potem premlevam, ampak takrat rešujem 

situacijo.«  

 

»Predvsem si moraš reči, zdaj smo v tej situaciji in moraš tako nekako ravnati. 

Moramo se pač zbrati.«  

 

»Če ne delaš na sebi, ali rabiš pomoč ali težiš kolegom.«  
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»Če se s situacijo sam ne sprijazniš, kdo se bo za tebe.« 

Asertivnost  

»Včasih kar bruhnem kakšno besedo, se sploh ne zavedam. Ampak kadar si pa tiho, 

pa kar premlevaš in premlevaš ... in če ne rečem, je še slabše. Če ne dam ven iz sebe. 

Tudi če je slabše, je mogoče boljše, da daš ven iz sebe.«  

 

»Zdaj sem tako naravnana, da vse, kar me zanima, vprašam. Ne tako kot prej, ko 

sem bila tiho in čakala. Me je izučilo, da se moraš predvsem sam zavzeti, da se 

potem drugi zate zavzamejo.« 

 

«Jaz sem taka, da pridem do informacij tako ali drugače in to v zelo kratkem času. 

Jaz nisem pač človek, ki bi samo čakal.«  

Upanje  

»Nimam druge možnosti kot da verjamem, da bodo enkrat rekli, da zdaj gremo pa 

domov.«  

 

»Vemo, da ne bo trajalo večno, tako da vsi čakamo na to dobro novico.« 

Fizična sprostitev  

»Da se sprostim, grem malo ven.«  

 

»Grem tudi v telovadnico in se nad aparati znašam; tisto negativo pustim na 

aparatih. Da se bom jaz nad nekom znašala in jezikala in bila tečna, brez veze.«  

 

»Vsako uro, ki jo imam, jo izkoristim, ker vem, da je to tisti čas, ko si moram nabrati 

energijo in se zlaufat, po domače rečeno, da bom potem lahko funkcionirala.« 

Osredotočenost na potrebe otroka oziroma na splošno drugega, potrebnega pomoči in 

podpore.  
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»V sebi sem zbrala moč zaradi njega.«  

 

»Prvi mesec sem tako jokala, da sem bila čisto vsa zatečena, da tudi dihat nisem 

mogla. Potem sem si pa rekla, zdajle je pa dovolj, glava me boli, srce me boli, jaz 

imam še enega zdravega otroka doma. Tako da sem si potem naredila kot en ščit. 

Začela sem si dajati spodbudo in se veliko sama s sabo pogovarjala. Vedela sem, da 

moram preživeti, da se moram boriti.«  

 

»Otroka moraš imeti rad, ne glede na to, kakšen je.«  

 

»V tem enem letu je bilo samo to: preživetje iz dneva v dan. Na stranski tir se 

postaviš in se podrediš otroku. Niti nimaš časa razmišljat o sebi.« 

Iskanje odgovorov v duhovnosti 

 »Jaz se zelo veliko sama s sabo pogovarjam. Nisem nikoli potrebovala kakšne 

terapije. Znala sem samo sebe prepričati. Veliko knjig preberem. Tudi duhovnih.«  

 

»Tudi njega sem zdaj naučila, da se mora vsak dan zahvalit, da je živ. In doma 

zmoli. Jaz se poskušam obračati tudi malo v duhovnost. Vsaka mamica ne more 

dobiti takega otroka, ga bo dobila taka, ki ga bo lahko peljala čez vse te stvari. Tako 

prebiram duhovne knjige. Čustva, kako jih obvladati. Da ne pride do preveč teh 

izbruhov. In da družina ostane; da ne razpade.« 

Odločitev zbrati moč v sebi  

»Za vse sem že rekla, terapevte, psihologe, ne, nič več ne bom ... nikamor več ne 

bom šla. To je zdaj moje življenje, sama si bom pomagala.« 

Druženje s prijatelji in znanci  

»Zdaj nimam niti časa, niti volje, da bi šla ven. Sem pa bila pred kratkim pri 

kolegici, ki me je povabila. Jaz nočem, da bi se komu smilila. Ampak je fino, ko 

nekam grem in se o vseh drugih neumnostih pogovarjamo, da malo »prešaltam« 

misli.« 
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Zdravila za ohranjanje psihičnega ravnovesja  

»Tudi sama sem takrat odklanjala tablete, ker nisem hotela, da bi mi bilo vseeno 

zanjo. Nisem vedela, kako delujejo. Nisem želela biti apatična, da bi mi bilo vseeno. 

Potem pa so me le prepričali, da vzamem tu pa tam kako. Zdaj vzamem in si rečem, 

to je zato, da to lažje prebrodim. Ker si ne želim ponoviti zadnje izkušnje, ko sem 

vsak dan tuhtala in obupavala. Imela živčne zlome in napade panike.« 

Konstruktiven razmislek  

»Včasih se tudi malo sama sebi smilim, pa sem tudi malo čustvena, ampak potem se 

vase potegnem in si rečem, tako, zdaj boš pa pri sebi to uredila; šele potem, čez čas, 

delujem.« 

Optimizem  

»Mož je bil od prvega dneva optimist, vedel je, da bo najin otrok v redu. Jaz sem zelo 

vesela, da je on tak, ker pol še mene spodbuja.«  

 

»Jaz sem že od nekdaj optimist. Mene stvari ne ganejo kaj dosti, niti me s tira ne 

spravijo. Dovolj sem star, da me nič ne more okrog obrniti.« 

Jasna delitev nalog v družini  

»Z ženo sva si razdelila, jaz bolj s hčerko hodim po bolnicah, kadar je treba, ona pa 

je, kolikor je lahko, s sinom.« 

Realističen pogled na situacijo  

»To je neke vrste služba. Z veseljem to delam, včasih je težko, včasih je lahko. 

Življenje gre naprej, saj te nič ne vpraša. Ampak slej ko prej pride tudi do 

izboljšanja; po vsakem dežju posije sonce. Pa tudi za soncem pride dež ...«  

 

»Kar se mora, ni težko; in tako tudi jaz jemljem.« 
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Humor 

»Jaz se ne sekiram, ne nerviram se preveč, ker nima smisla. Nisem se nikoli sekiral. 

Jaz bolj z levo roko stvari nekak jemljem, na hec obračam. To je verjetno tudi nek 

obrambni mehanizem. A lažje je zaradi tega.« 

Predelovanje svojih čustev v odsotnosti otrok  

»Svoja čustva in razmišljanja poskušam zadržat zase, jih ne izražam pred sinom, 

ampak če se zgodijo, grem ven.« 

 

3.5.2 Učinek dramskih delavnic na počutje in razmišljanje staršev v bolnišničnem 

okolju in na njihov odnos do svojih otrok v času bolnišničnega zdravljenja 

Starši so obiskovali delavnice priložnostno. Glede na fluktuacijo so bili za ugotavljanje učinka 

dramskih delavnic na počutje in razmišljanje staršev združeni podatki, pridobljeni s pomočjo 

intervjujev z njimi po delavnicah, njihovo doživljanje delavnic, ki so ga izrazili v medsebojni 

izmenjavi neposredno po delavnici in ustrezni podatki iz raziskovalnega dnevnika. Z odprtim 

kodiranjem so bile oblikovane naslednje kategorije: pozitivna izkušnja (užitek, igrivost, smeh 

– humor, občutek povzdignjenosti, zabava, izražena želja za nadaljevanje programa, pozitivno 

preživeti čas, ustvarjalna izmenjava); sprostitev (psihična, fizična); pozitivna izmenjava; 

dobrodošla sprememba v bolnišničnem okolju; osebnostni razvoj (razvijanje veščin, novi 

vpogledi, poučno okolje, ozaveščanje); vzpostavitev miselnega in čustvenega odmika; 

pozitiven vpliv na odnos z otrokom; opolnomočenje. Primerjalo pa se je tudi splošno počutje 

staršev pred in po delavnici, ki je bilo opredeljeno skozi analizo videoposnetkov (Tabela 1, 

Priloga 5 in Priloga 4). V nadaljevanju je predstavljen učinek dramskih delavnic znotraj 

pridobljenih kategorij, ki si sledijo od najbolj do najmanj zastopane (kategoriji dobrodošla 

sprememba v bolnišničnem okolju in osebnostni razvoj sta enakovredno zastopani); ter v 

odnosu na rezultat o izboljšanju oziroma poslabšanju počutja staršev po sodelovanju v 

ustvarjalnem procesu dramske delavnice. 
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Povratna informacija staršev na udeležbo 

Ker v literaturi ni bilo moč zaslediti primera dramske dejavnosti kot oblike pomoči in podpore 

staršem v soočanju s stiskami v času bolnišničnega zdravljenja njihovih otrok, je učinek take 

dejavnosti na starše v bolnišničnem okolju predstavljen zgolj skozi izkušnjo te raziskave.  

Pozitivna izkušnja  

Starši so poročali o doživljanju dramske delavnice kot o pozitivni izkušnji, ki so jo kot tako 

doživeli zaradi v njej vzpostavljene igrivosti in smeha ter humorja, zaradi občutkov 

povzdignjenosti, ki so jih v njej doživljali; delavnico so doživeli kot zabavo in kot prijetno 

preživeti čas v bolnišnici.  

V spodnjih trditvah so predstavljene izjave, ki potrjujejo zgoraj navedeno.  

 »Kljub našim težavam smo se vsi na delavnici počutili super, se nasmejali in na 

plano pognali našo otroško stran.« 

 

»Te delavnice so po dvomesečnem bivanju v bolnišnici pravo potovanje v duhovit, 

humoristično sprostitveni svet.« 

 

»Počutila sem se kot da sem stara 10 let. V tistem gozdu. Desetletnica. Pa v 

čolničku, ko sem ležala. Ja, ja, prijeten občutek. A veste, tako kot v tistih filmih, ko 

tečejo otroci, polni veselja, skozi gozd. Ljudje, ki so me čakali, so mi mahali in 

skakali, ko so me čakali, da pridem.« 

 

»Meni je blizu igra. Jaz rada delam te stvari.« 

 

 »Vsako srečanje posebej bomo imeli za en lep dogodek, za en »fajn« čas. Vsako 

srečanje je zase pač ena zgodba.« 

Doživljanje delavnic kot pozitivne izkušnje pa potrjujejo tudi izjave staršev, ki si želijo, da bi 

program dramskih delavnic postal redni del bolnišničnega programa za starše. Eden od staršev 

je to izrazil tako:  

»Upam, da bodo take delavnice postale in ostale stalnica tu!« 
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Sprostitev  

Starši so se skozi druženje v dramski delavnici sprostili tako psihično kot fizično. »Za starše 

je vse to res stresno: operacije, otrok je v bolnišnici ...,« je v intervjuju pred delavnico 

izrazila ena od mam. Stresorji so različni, od fizične utrujenosti zaradi neprespanih noči do 

težkih občutkov, s katerimi se starši soočajo. In ko je potreba po zdravljenju otroka 

dolgotrajnejša, postaja obvladovanje stresa za starše vse težje. »Zdaj se to bivanje tu že vleče 

kot jara kača, iz dneva v dan,« je med začetnim intervjujem izjavil eden od staršev. 

»Psihično sem že utrujena. Čutim na telesu,« je povedala ena od mam. 

V dramskih delavnicah so starši v povratnih informacijah o doživljanju delavnic izpostavili 

tudi sprostitveni učinek le-teh nanje. Poleg zelo široke kategorije pozitivna izkušnja je bila 

kategorija sprostitve najmočneje zastopana; vanjo sta vključeni tako fizična kot psihična 

sprostitev. V nadaljevanju je navedenih nekaj izjav, ki to opisujejo. 

»O, kok to paše!« (raztezanje in sproščanje telesa) 

 

»Sprva sem bila po celem dnevu utrujena, po prvi sprostitveni tehniki pa je bilo 

bolje.« 

 

»Utrujenost je počasi zbledela, ko sva miže 'plesali' po prostoru in ko sva lepili na 

drevo za naju pomembne stvari v življenju ter tiste, ki so manj pomembne oziroma 

sva jih malo zanemarili.« 

 

»Po prvi uri druženja v delavnici sem se počutila ne le polna energije, temveč sem 

bila bolj sproščena in umirjena, kar mi je zadostovalo, da sem kar nekajkrat 

obiskala delavnico, medtem ko si je moj fantič privoščil opoldanski spanec.« 

 

»Hvala vam. Moram reči, da je bilo zelo zelo sproščujoče. Rabila sem. Koristilo mi 

je.« 

 

»Samo to je bilo pa zelo dobro, res, jaz sem se popolnoma ... popolnoma sem se 

sprostila.« 
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»Predvsem pa se je v tem, sicer strogem okolju, lepo tudi malo pohecati, brez slabe 

vesti.« 

 

»Hvala vam, sem se malo olajšala.« 

Pozitivna izmenjava 

Starši se v svoji stiski, ko so ob otroku, ki potrebuje bolnišnično zdravljenje, velikokrat 

počutijo sami, kot to izrazi tudi ena od mam: »Prvo leto sem bila čisto sama. Oba z možem je 

močno prizadelo.« Želijo si stika z drugimi starši, si izmenjati izkušnje in se najti v 

podobnostih, a kot si tega želijo, tudi nočejo, da bi bila vsa izmenjava osredotočena na 

bolezen, zdravljenje in problem, s katerim se soočajo. Oče, ki je v preteklosti obiskoval 

srečanja društva za podporo družinam, v katerih je otrok zbolel za specifično boleznijo, se je 

le-teh sčasoma nehal udeleževati: »... naveličaš (se) teh zgodb. Skoz isto, skoz isto, pa ti pride 

to tule gor, jaz ne morem pol več tega poslušati«.  

Ko se starši srečajo v podobnostih, v tem najdejo občutek povezanosti. Podobnosti, v katerih 

se starši srečajo skozi ustvarjalno druženje skozi dramsko igro, so del njih samih, ne bolezni 

ali problema, s katerim se soočajo; le-te se spontano izrazijo v različnih dramskih dejavnostih, 

v čemer starši najdejo pristen stik z drugimi. Pripravljeni so se srečati tudi s svojo in tujo 

ranljivostjo, ki je skozi takšno druženje lažje izražena in podprta. Spodaj navedene izjave ta 

opažanja potrjujejo. 

 »Tudi mi rabimo neko besedo ... mogoče bi pa tudi nekemu drugemu staršu jaz 

lahko nekaj vzela, kako breme ... ali pa dobila ... oporo.« 

 

»Zelo zelo podpiram takšna druženja, kot smo jih imeli. Vrsta razlogov govori temu 

v prid: spoznavanje novih ljudi, spoznanje, da nisi sam, sprostitev, razbijanje 

enoličnosti, možnost za razgovor "malo drugače" oz. na drug način.« 

 

»Pravzaprav sem bila prav presenečena, ko sem spoznala, da smo vsi kandidati 

izbrali več slik, ki pa so opisovala naša podobna občutja!« 

 

»Fino mi je bilo, da smo se tako odprto pogovarjali, brez strahu, sramu«. 
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»V bolnišnicah, kjer je vse skoncentrirano na »fizično« zdravje, počutje, je bilo 

zame dragoceno, da smo govorili tudi o občutenjih. Starši včasih kar malo pozabimo 

nase, ko se otroku kaj zgodi. A tudi mi ob zdravljenju doživljamo nek stres.« 

 

»...da se (starši) vsaj malo družijo s starši na drugačen način – da se ne govori o 

težavah otrok, ki so tako ali tako na dnevnem redu.« 

 

»Da bi se nekje takole dobivali starši, ne vem, enkrat na mesec mogoče, zmeraj 

dobiš feedback, to je realnost.« 

Dobrodošla sprememba v bolnišničnem okolju 

Starši doživljajo bolnišnično okolje kot monotono, enolično, rutina jih utruja. »Preživljanje 

dni v bolnišnici skupaj z otrokom pomeni predvsem napor zaradi enoličnosti dogajanja,« je 

dejal eden od staršev v intervjuju pred delavnico. »V bolnici (je) vse enolično, dan je enak 

dnevu, razen napredovanja ali nazadovanja (zdravstvenega stanja otroka).« »Monotonost 

malo ubija.« »Ko pridem sem, mi kar slabo postane ... Zdaj spet tukaj notri v sobi biti ...« 

Dramske delavnice so staršem pomenile tudi dobrodošlo spremembo v sicer enoličnem ritmu 

bolnišničnega okolja, kar pojasnjujejo spodnje izjave. 

»Meni je to druženje prineslo predvsem sprostitev in "preklop" iz enoličnega 

dogajanja na zanimivo druženje.«  

 

»Druženje staršev je pomembno tudi zato, da nisi kot starš cel dan in celo noč zaprt 

v sobico in priklenjen na otroško posteljico.« 

 

»To doživetje je v bolnišnico prineslo nekaj novega.« 

 

»Ker sem bila z otrokom v bolnišnici tri tedne skupaj, se prileže malo spremembe v 

sicer rutinskem ritmu dneva.« 

 

»Všeč mi je, da se kdaj tako dobimo, ker tukaj je res, no, rutina; zajtrk, kosilo, 

večerja, vmes zamotiš otroka in tam stalno visiš, v tisti sobi. Telesa se sploh ne 

zavedaš več, po moje.« 
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»Dobrodošla sprememba v bolnišničnem okolju, kjer trpi psiha staršev ob svojih 

bolnih otrocih.« 

Osebnostni razvoj  

Kot je skozi svojo prakso spoznala A. Vidrih (2007), lahko v dramski delavnici s pozornim 

opazovanjem in razčlenjevanjem svojega izražanja ter sporazumevanja ozavestimo lastna 

stališča, predsodke, čustvovanja, vrednote in različne strategije. Tako so tudi starši dramske 

delavnice doživljali kot poučne in koristne, saj so lahko skoznje razvijali nekatere veščine, 

pridobili kak nov vpogled, spoznali kaj novega o sebi, drugih ali drugem ter ozavestili 

katero od še poprej neozaveščenih notranjih vsebin. Navedeno se izraža v spodnjih izjavah. 

»Res moraš poslušati, kaj soigralec govori. Ker se mi zdi, da včasih se ljudje sploh 

ne poslušamo med sabo.« 

 

»Seveda veliko vlog igramo; potem ko slišiš o različnih vlogah in kako različni 

lahko v njih smo, se zamisliš.« 

 

»Veliko lažje je, da imaš nekoga okoli sebe, tako kot se zdaj pogovarjamo pač, res 

začneš neki premikat v sebi, tako da nismo samo mi, da ne živimo neko brezskrbno 

življenje, vsak ima nekaj.« 

 

»Jaz taka kot sem in kot sebe poznam, ne bi niti pomislila na to, da če pride kdaj v 

življenju kaj napetega in da je trenutek poln emocij, da je to tudi igra, ampak igra 

življenja; ne bi bilo slabo pa res na to pomisliti.« 

 

»Začeli sva povsem z zabavnimi 'igrami', ki so bile hkrati poučne, ustvarjalne, 

miselne in na plano so prihajale besede, pomeni, ki so imele svoj del, pečat pri 

samem dogajanju.« 

 

»Je pa koristno, da se spomniš, kako je bilo in kaj si počel; in svojih čustev. Vsega, 

no.« 
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Vzpostavitev miselnega in čustvenega odmika  

V okolju, kjer je vse osredotočeno na bolezen in zdravljenje, starši težko vzpostavijo miselni 

in čustveni odmik od težave, ki bi jim pomagal obnoviti svoje moči. Tako se je o tem izrazila 

v intervjuju pred delavnico ena od mam: »Da se pobereš, pa tako, da sploh preživiš vse 

skupaj, je jasno, da nekako bi se moral poskusiti znati odmakniti ali pa odklopiti. Ampak 

mislim, da se večina ne. Slišiš dosti nasvetov od zunaj, kako moraš poskrbeti zase, pa tako, 

ampak če nisi v tej vlogi ...» Starši, ki so se delavnic udeležili, so v povratni informaciji 

navajali tudi ta učinek delavnic nanje. V nadaljevanju navajam nekaj izjav, ki o tem pričajo.  

»Sprva v to nisem bila prepričana, a po prvi minuti dramske delavnice sem se 

sprostila in pustila skrbi na hodniku.« 

 

»Hvala. Fino je tako (pokaže na misli, iti z mislim drugam).« 

 

»Vsaj za eno uro »pozabiš«, kje si, se sprostiš in deliš svoje občutke.« 

 

»Zdaj se sploh ne počutim, da sem v bolnici. Takih stvari sploh ne povezuješ z 

bolnišnicami.« 

 

»Kar pozabiš tako na delavnici, kar pač pozabiš malo.« 

 

»Na ta način se starši preselijo malo v drugi svet, preusmerijo tok misli drugam.« 

 

»Urice, ki sem jih preživljala na delavnicah, so mi pomenile veliko, kajti v tisti urici 

sem redkokdaj pomislila na težave s sinom oz. da bi govorila o bolezni, kajti urica je 

bila namenjena meni in moji »duhovni rasti«, moji otroški igrivosti (ki sem jo že 

skoraj izgubila, ne glede na to, da sem mama treh otrok), smehu in zabavi, na plan 

je prišla moja pozabljena ustvarjalnost, miselnost (brez očitkov in obsojanja, ki sem 

ga bila kar vrsto let deležna) in še bi lahko naštevala«. 

Eden od staršev pa tega odmika skozi druženje na dramski delavnici za kaj dlje kot nekaj 

minut (čas trajanja posameznih dejavnosti), ni mogel vzpostaviti. Kljub doživljanju delavnice 

kot pozitivne izkušnje, je bilo zanj breme otrokove bolezni in skrbi zanj zaradi takšnega dolgo 

trajajočega stanja pretežko: »Dobro je. Delavnice dobro vplivajo na hči, na njeno počutje in 
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zadovoljstvo, ker uživa, ane. Te igrice, ki smo se jih šli ... Ampak ona ima tudi veliko 

obveznosti popoldne ... fizioterapija, pa jesti, pa piti, pa ... Meni je bilo tudi dobro, samo ... 

to je taka bolezen ...« 

Pozitiven vpliv na odnos z otrokom  

V času bolnišničnega zdravljenja otroci še bolj kot sicer potrebujejo čustveno podporo svojih 

staršev (Thompson in Stanford, 1981). Vendar lahko stiska in stres starše ovirata pri tem, da 

bi otroku dali primerno podporo (Melnyk, 1994). V potrditev temu spoznanju sta v 

nadaljevanju navedeni izjavi dveh staršev, pridobljeni v začetnem intervjuju z njima: »Moje 

počutje je v zelo tesni povezanosti z njenim počutjem. Ko imam jaz nihanja, to čuti tudi ona, 

je bolj razdražljiva.« »Ko sem jaz mirna, je tudi on veliko boljše.« 

Dramske delavnice so staršem omogočile vzpostavitev potrebnega notranjega ravnovesja, 

sprostitve, da so se lahko po njih k otroku vrnili boljšega počutja, zaradi česar jim je bilo 

otroka lažje na ustrezen način podpreti v zdravljenju. O tem poročata naslednji izjavi.  

 »Delavnice se mi zdijo koristen način, da se starši malo sprostimo, in služijo kot 

»ventil« za boljše počutje, ki ga lahko prenesemo na svoje otroke, ki so sicer pravi 

»radarji« za čustva svojih staršev.«  

 

»Starši (...) se z večjo energijo in s pozitivnim razmišljanjem vrnejo nazaj k svojemu 

bolnemu otroku.« 

Eden od staršev, ki je sodeloval v delavnicah skupaj z otrokom, pa delavnice ni doživel kot 

spodbudne za njun odnos s hčerko v smislu pridobitve novih idej za medsebojno igro in 

komunikacijo, kar je izrazil tako:  

»Ah, ona je stalno v igri, v delavnici doma ... Saj če se ne pogovarjaš z njo, ti ona 

kar za vrat skoči ...« 

Opolnomočenje 

Whelean in Kirkby (2014) sta v svoji raziskavi prišla do rezultatov, ki pričajo o tem, da se 

starši v pomembnih vidikih hospitalizacije svojega otroka ne čutijo opolomočeni. V dramskih 

delavnicah pa so se starši skozi igro dotikali zanje aktualnih tem in vprašanj in jih preigrali v 
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skupnem igrivem dialogu, kar je s pomočjo dramske distance zanje omogočalo prostor iskanja 

alternativ v delovanju in razmišljanju. Ne glede na to, ali so nove možnosti ozavestili, so 

starši skozi ustvarjalni proces dramskih delavnic vzpostavili novo zaupanje vase v odnosu na 

situacijo, saj so prišli v stik z viri svoje notranje moči. O tem se izraža ena od mam tako:  

»Po koncu delavnice sem bila sproščena in zadovoljna, polna čustev in dobre 

energije.« 

In druga tako: 

»Po vsaki delavnici sem odšla nasmejana in dan mi je bil, ne le prekrasen – dobila 

sem moč, voljo in energijo za bivanje v PK, ker imam drugače odpor do bolnišnic.« 

Zaznavanje trenutnega splošnega počutja staršev pred in po delavnici 

Za poglobitev predstave o učinku dramskih delavnic na starše je bila oblikovana ocena 

izboljšanja/poslabšanja/ohranitve podobnega počutja posameznega starša pred in po delavnici. 

V ta namen so bili analizirani videoposnetki tudi z vidika neverbalnega sporočanja staršev in s 

pomočjo dedukcije pridobljeni v nadaljevanju predstavljeni rezultati; vmesni korak do 

pridobitve ocene spodaj predstavljenega zaznavanja je razviden iz Priloge 5. 

Tabela 1: Zaznavanje trenutnega splošnega počutja staršev pred in po delavnici 

 Pred delavnico Po delavnici Izboljšava/poslabšanje 

Ines Slabšega počutja Boljšega počutja → 

Ines Srednje dobrega p. Boljšega počutja → 

Ines Boljšega počutja Boljšega počutja = 

Aleksandra Srednje dobrega p. Boljšega počutja → 

Aleksandra Boljšega počutja Boljšega počutja = 

Aleksandra Slabšega počutja Boljšega počutja → 

Aleksandra Slabšega počutja Boljšega počutja → 

Aleksandra Srednje dobrega p. Boljšega počutja → 

Patrik Slabšega počutja Boljšega počutja → 

Patrik Boljšega počutja Boljšega počutja = 

Zdenka Slabšega počutja Boljšega počutja → 
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 Pred delavnico Po delavnici Izboljšava/poslabšanje 

Alja Slabšega počutja Boljšega počutja → 

Tatjana Slabšega počutja Boljšega počutja → 

Tatjana Boljšega počutja Boljšega počutja = 

Kim Srednje dobrega p. Boljšega počutja → 

Kim Boljšega počutja Boljšega počutja = 

Kim Srednje dobrega p. Srednje dobrega p. = 

Kim Slabšega počutja Boljšega počutja → 

Tone Slabšega počutja Slabšega počutja = 

Tone Slabšega počutja Boljšega počutja → 

Tone Slabšega počutja Slabšega počutja = 

Tone Slabšega počutja Slabšega počutja = 

Anže Boljšega počutja Boljšega počutja = 

Anže Slabšega počutja Slabšega počutja = 

Polona Boljšega počutja Boljšega počutja = 

Sanja Slabšega počutja Boljšega počutja → 

Pika Boljšega počutja Boljšega počutja = 

Snežana Srednje dobrega p. Boljšega počutja → 

Nina Boljšega počutja Boljšega počutja = 

Iz preglednice je razvidno, da se je skozi ustvarjalni proces dramske delavnice staršem v 15 

primerih izboljšalo počutje, v 14 primerih je ostalo počutje približno enako kot pred začetkom 

delavnice, nihče od staršev pa se po dramski delavnici ni počutil slabše kot pred njo. 

Sedem staršev se je delavnice udeležilo enkrat. Od teh se je za štiri mame splošno počutje ob 

koncu delavnice izboljšalo, za tri pa ostalo nespremenjeno; vse te udeleženke so že pred 

delavnico izražale stanje boljšega počutja. 

Trije starši so se delavnice udeležili dvakrat. Za enega očeta in mamo se je splošno počutje po 

delavnici enkrat izboljšalo (s slabšega na boljše počutje) in enkrat ostalo nespremenjeno; oba 

starša sta ohranila stanje boljšega počutja. Za enega od teh treh staršev pa se splošno počutje 

med delavnico obakrat ni spremenilo; po prvi delavnici je ostal boljšega počutja, po drugi pa 

slabšega; tega dne se je zdravstveno stanje njegove hčerke močno poslabšalo.  
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Za mamo, ki se je trikrat udeležila delavnice, se je počutje po eni od teh delavnic spremenilo s 

srednje dobrega na boljše, po drugi s slabšega na boljše počutje, po tretji je ostala 

nespremenjenega, boljšega počutja. 

Dva starša sta se delavnice udeležila štirikrat. Za mamo se je v dveh srečanjih splošno počutje 

izboljšalo, in sicer tako s srednje dobrega kot tudi s slabšega počutja na boljše počutje. 

Dvakrat pa je ostala enakega počutja kot ob začetku delavnice, srednje dobrega in boljšega 

počutja. Oče je po treh srečanjih ostal enakega, slabšega počutja, enkrat pa se je skozi proces 

igre in ustvarjanja njegovo počutje izboljšalo s slabšega na boljše počutje. 

Ena od mam se je delavnice udeležila petkrat, od teh se je ob koncu štirih počutila boljše kot 

pred njo. Po vseh teh štirih srečanjih je ob koncu delavnice izražala stanje boljšega počutja, 

medtem ko je pred delavnico dvakrat izražala stanje srednje dobrega in dvakrat stanje 

slabšega počutja. Ob koncu delavnice, v kateri ni bilo zaznati bistvene spremembe v njenem 

splošnem počutju, je bilo tako ob začetku kot ob koncu delavnice moč zaznati stanje boljšega 

počutja. 

 

Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1. Kakšno je počutje in razmišljanje staršev, ko so ob svojem otroku sprejeti v 

bolnišnično oskrbo?  

Ko se starši soočijo z boleznijo otroka, pri kateri je potrebno bolnišnično zdravljenje, gredo 

najprej skozi krajše ali dalj časa trajajoče stanje šoka. V procesu zdravljenja in soočanja z 

različnimi fazami bolezni starši doživljajo občutke zmedenosti, bolečino, stisko, strah, dvom, 

negotovost, ambivalentna občutja, tesnobo, stres, občutek ujetosti v začaranem krogu, nemoč, 

jezo, depresivno stanje in stanje navajenosti in sprijaznjenosti s situacijo. Trenutki izboljšanja 

otrokovega stanja pa v starših vzbudijo tudi upanje, veselje, zaupanje in olajšanje. 

V bolnišničnem okolju starši doživljajo tako občutek varnosti in zaupanja kot tudi občutek 

nezaupanja. Okolje doživljajo stresno, zdi se jim nejasno, želijo si, da bi bili postopki 

zdravljenja bolj prilagojeni otrokovi bolezni in ko so na zdravljenju z otrokom, ki ima 

oslabljen imunski sistem, v času prostorske stiske bolnišnice oziroma oddelka, bolnišnično 

okolje doživljajo kot »grozno«, zelo stresno. Želeli bi si nekaterih sprememb v organizaciji 
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rutinskih dejavnost, kot na primer čiščenje sob izven časa otrokovega počitka. V 

bolnišničnem okolju starše močno obremenjuje tudi rutina, monotono dogajanje. Bolečino v 

tem okolju starši doživljajo tudi ob pogledu na trpljenje drugih otrok in staršev. Do 

bolnišničnega okolja ima veliko staršev odpor. V tem okolju pa starši doživljajo tudi občutke 

navajenosti nanj, sprejemanja in pripadnosti. Všeč so jim nekateri elementi dodatnega 

programa, kot na primer bolnišnični vrtec in terapija s psi.    

V odnosu na družino se starši v času otrokove bolezni soočajo z veliko stresa. Boli jih 

ločenost in razpršenost družine. Ob različnih pojavih, do katerih v času otrokove bolezni v 

družini pride, doživljajo tudi veliko strahu, stisk in občutkov nemoči. Usklajevanje potreb 

vseh družinskih članov doživljajo lahko kot zelo naporno. 

V odnosu s širšo okolico lahko zaradi pomanjkanja rahločutnosti posameznikov v njej starši v 

času dolgotrajnejše otrokove bolezni doživijo veliko bolečine. 

V vsej tej situaciji se starši velikokrat počutijo nemočne, ranljive, tudi panične in od sebe 

oddaljene, s potrebo po kontroli in kot neuspešne v podpori otroku. Doživljajo pa se tudi kot 

stvarne osebnosti in take, ki nerade čutijo usmiljenje drugih do njih. 

Starši v času bolnišničnega zdravljenja njihovega otroka pri vzgoji popustijo. Vez med njimi 

in otrokom pa lahko postane močnejša in globlja. Starševo počutje ob otroku vpliva na odnos 

z njim in ravno tako je počutje staršev pogojeno s počutjem in zdravstvenim stanjem otroka. 

Zavedajo se, da lahko v času bolnišničnega zdravljenja otrok čuti jezo tudi zaradi njihove 

neprisotnosti ob njem. V odnosu z otrokom starši doživljajo stisko, ko zaradi posledic 

zdravljenja ne morejo vzpostaviti odnosa z njim. Stisko pa starši doživljajo tudi ko morajo 

zaradi različnih okoliščin otroka pustiti v bolnišnici samega. Svojo vlogo ob njem doživljajo 

kot pomoč in oporo mu v tej situaciji, da v njej ni sam, za občutek varnosti ter v posredovanju 

med zdravljenjem v dobro otroka.  

Odnose v bolnišničnem okolju starši doživljajo različno. Odnos zdravnikov doživljajo kot 

zaupljiv, odnos sester skrben, prijazen in spoštljiv. Odnos zdravstvenega osebja do njih pa 

starši doživljajo tudi kot nespoštljivega, nepoštenega in nepravičnega. Nekateri starši si želijo 

več posluha za potrebe otrok in staršev v bolnišničnem okolju. 

Bolezen otroka vpliva tudi na odnose v družini. Sorojenci doživljajo ljubosumje, žalost, 

občutek prikrajšanosti in lahko v razvoju nazadujejo.  
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V odnosih s širšo okolico je staršem zelo pomemben stik z otrokovim vrtcem. Želijo pa se 

distancirati od nekih splošnih mnenj o prestajanju trpljenja in težkih obdobij, ki jih okolica 

trpečemu zelo hitro in rada ponudi. 

Ob pojavu otrokove bolezni in soočanju z njo se starši za bolezen in nastalo stanje tudi 

krivijo, se obtožujejo in vase dvomijo. Prizadevajo si vzpostaviti obvladovanje situacije ter jo 

sprejeti, sprejeti realnost, kakršna je.  

V komunikaciji z otrokom starši doživljajo tudi stiske, saj je včasih zaradi razvojnih omejitev 

le-ta otežena. V njej pa zaradi stresnih okoliščin prihaja tudi do »kratkih stikov«.  

Komunikacijo v bolnišničnem okolju starši doživljajo kot dobro, a včasih tudi pomanjkljivo, 

nespoštljivo in preveč strokovno. 

V odnosu na bolezen bi seveda najbolj pomagalo to, da otrok ozdravi. V bolnišničnem okolju 

pa starši kot pomoč doživljajo odprt pogovor s kom, podporo medicinskih sester, sodelovanje 

s psihologinjo, dobro sodelovanje z zdravstvenim osebjem in možnost aktivne vključenosti v 

proces zdravljenja. 

V družini starši največ pomoči prejmejo od svojih partnerjev. Prejmejo pa jo tudi od svojih 

staršev in sorodnikov.  

Širše, staršem pomaga tudi povezovanje z drugimi starši s podobnimi izkušnjami. Družbena 

urejenost na tem področju pa jim ni v pomoč. 

Pri soočanju s situacijo starši uporabljajo različne strategije za obvladovanje le-te, tako 

konstruktivne kot nekonstruktivne: jok, kajenje, asertivnost, upanje, fizično vadbo, okupacijo 

z delom, osredotočenost na dobro otroka, duhovnost, odločitev v sebi zbrati moč in pogum, 

druženje s prijatelji in znanci, zdravila za ohranjanje psihičnega ravnovesja, konstruktivni 

razmislek, optimizem, jasno delitev nalog v družini, realistični pogled na situacijo, humor, 

predelovanje svojih čustev v odsotnosti otrok. 

V bolnišničnem okolju se pri starših najbolj izraža potreba po počitku, oddihu, spremembi 

okolja, več upoštevanju njih samih v odnosu na otroka in zdravljenje, komunikaciji oziroma 

pogovoru, razbremenitvi, po informacijah v zvezi z zdravljenjem otroka. Slednja je daleč 

najmočneje izražena. 
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V družini je v času otrokove bolezni močno izražena potreba po povezanosti članov družine, 

po skupnem preživljanju časa, po kvalitetnem preživljanju časa z družinskimi člani ter po 

vključevanju družine v širšo družbeno sredino. 

Potrebe staršev v odnosu s širšo okolico se navezujejo na prikrajšanost družine in 

posameznikov pri vzpostavljanju stikov in vključevanju v različne aktivnosti. 

V refleksiji na lastno življenje pa starši izražajo potrebo po »normalnemu« načinu življenja, 

po samorealizaciji in po večji socialni interakciji. 

2. Kako pomoč z dramskimi dejavnostmi vpliva na počutje in razmišljanje staršev 

ob otroku v bolnišnični oskrbi?  

Zaradi igrivosti, smeha, humorja in občutkov povzdignjenosti, ki jih starši na delavnicah 

vzpostavijo in doživijo, so delavnice zanje pozitivna izkušnja. Doživljajo jih kot zabavo in 

prijetno preživeti čas v bolnišnici. Na njih se sprostijo fizično in psihično. Delavnice staršem 

pomenijo čas in prostor za pozitivno medsebojno izmenjavo in so dobrodošla sprememba v 

sicer monotonem bolnišničnem okolju. Dramske dejavnosti v bolnišničnem okolju vplivajo 

tudi na osebnostni razvoj staršev, saj jih doživljajo kot poučne in koristne, skoznje razvijajo 

nekatere veščine, pridobijo kak nov vpogled, spoznajo kaj novega o sebi in drugih ter 

ozavestijo katero od še poprej neozaveščenih notranjih vsebin. Najpomembneje, na 

delavnicah starši vzpostavijo miselni in čustveni odmik od težke situacije in si tako obnovijo 

moči; »dobijo moč, voljo in energijo za bivanje v bolnišnici«. 

3. Ali lahko dramska dejavnost podporno vpliva na odnos staršev do otrok, ki so v 

bolnišnični oskrbi? 

Dramske delavnice v bolnišničnem okolju staršem omogočajo sprostitev in vzpostavitev 

boljšega počutja. Na njih pridejo v boljši stik s sabo, s svojo energijo ter pozitivno 

naravnanostjo in tako pomenijo pozitiven vpliv na odnos z otrokom.  Dramska dejavnost tako 

podporno vpliva na odnos staršev do otrok, ki so v bolnišnični oskrbi. 
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3.6 Sklep 

 

V odnosu na raziskovalna vprašanja je na podlagi pridobljenih rezultatov moč zaključiti, da 

pomoč z dramskimi dejavnostmi na počutje in razmišljanje staršev ob otroku v bolnišnični 

oskrbi vpliva pozitivno. Starši v dramski delavnici najdejo vir zabave, sprostitve in pozitivne 

medosebne izmenjave. Vsaj v času trajanja delavnice lahko s pomočjo dramske dejavnosti 

vzpostavijo miselni in čustveni odmik od težavne situacije. V tovrstnem ustvarjalnem 

druženju pa se tudi urijo v veščinah, ki jim kasneje lahko koristijo pri vzpostavljanju zdravih 

medosebnih odnosov ter odnosa do sebe. Dramska dejavnost vpliva podporno tudi na odnos 

staršev do otrok, ki so v bolnišnični oskrbi. Starši namreč v skrbi za otroka v bolnišničnem 

okolju nase in svoje potrebe popolnoma pozabijo; dramska dejavnost pa staršem omogoča 

ponovni stik s sabo, zaradi česar se lahko k otroku vrnejo z novimi, osveženimi močmi.  

V bolnišničnem okolju z otrokom so starši v interakciji z drugimi predvsem starši. Skozi 

dramsko dejavnost pa se izrazijo še v toliko drugih vlogah, tudi teh, ki jih zase – videti sebe v 

njih – še sami morda niso niti slutili. Skozi igro se izrazi njihova bogata notranjost, ki je v 

dani situaciji nihče v tem okolju seveda ne nagovori; a ki jo je, ko se izrazi, moč doživeti kot 

pravi privilegij. Starši v ustvarjalnem prostoru, namenjenemu njim, izstopijo iz okvirja 

zaskrbljenega starša in skozi ustvarjalno dejavnost prisluškujejo potencialu sebe, zaradi česar 

si obnovijo moči.  

Na podlagi rezultatov raziskave je moč sklepati, da lahko z vključevanjem v dramske 

dejavnosti v bolnišničnem okolju največ pridobijo starši, ki ob svojih otrocih v bolnišnici 

preživijo dlje časa. Pri tem pa ne gre izključiti možnosti vključitve v delavnice tudi staršev, 

katerih otroci so na krajšem bolnišničnem zdravljenju; ne le da tudi ti potrebujejo podporo v 

soočanju z otrokovo boleznijo in v procesu zdravljenja, pač pa lahko pomenijo svež vir 

izmenjave staršem otrok, ki potrebujejo dolgotrajnejše bolnišnično zdravljenje. 

V prihodnje bi si bilo smiselno ogledati tudi učinek dramskih delavnic za starše v 

zaključenih/zaprtih skupinah, in sicer ločeno, na posameznih oddelkih, predvsem teh, kjer se 

zdravijo otroci s težjimi in neozdravljivimi boleznimi, in kjer je dolgotrajno zdravljenje 

pogosto. Starši s teh oddelkov se od svojih otrok le s težavo oddaljijo; le za kratek čas. Tako 

bi si bilo verjetno vredno ogledati, ali najboljša možna prilagoditev manjši skupini staršev v 
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zelo podobni situaciji in istem okolju pomeni potreben korak k možni podpori in 

opolnomočenju staršem tudi v daljšem kontinuiranem procesu.  

V času raziskave in tudi po njej je bila s strani staršev večkrat izražena misel o obiskovanju 

delavnic od doma (Raziskovalni dnevnik). V bodoče bi bilo tako lahko dobro preveriti tudi 

vpliv dramskih delavnic kot podpore staršem kronično bolnih otrok, ki bi se imeli vanje 

možnost vključevati tudi izven časa bolnišničnega zdravljenja. Smiselno pa bi bilo tudi 

ugotoviti, kako pomoč z dramsko dejavnostjo vpliva na proces soočanja z boleznijo otroka 

celotne njegove družine. 

Po mnenju staršev so dramske delavnice v bolnišnično okolje prinesle nekaj novega, svežega, 

in bi zato lahko pomenile tudi enega od korakov k razblinjanju stereotipne predstave o 

bolnišnici in s to predstavo povezanih nekaterih občutij. Nekaterih težkih občutij, povezanih z 

boleznijo otroka, pa staršem ni moč odvzeti, a lahko se jim doživljanje teh občutij olajša ter s 

tem doprinese k dobrobiti njih samih, njihovih otrok in ostalih družinskih članov. Koliko 

pozitivne spremembe je posameznik v danem trenutku zmožen vzpostaviti, pa je odvisno od 

številnih okoliščin. 
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5 PRILOGE 

 

Priloga 1: Primer intervjuja s staršem pred vključitvijo v delavnico 

Kako je bilo, ko ste v začetku izvedeli, da mora vaš otrok ostati v bolnici?  
Katastrofalno...takoj, par ur po rojstvu, ko je bil pri meni, so mi povedali, da bo imel operacijo...(jok) Včasih si 
dam upanje, da bo vse v redu, včasih pa je še vedno težko.  

Ko pa z zdravniki sodelujete, vam to pomaga?  
Ja.  

Sestre?  
Ja, tudi sestre.  

Vi hodite zdaj domov spat, a, ne?  
Ja, hodim zaradi punčke. Ona je v vrtcu do treh, potem je pri sosedu, dokler jaz ne pridem (jok).  

Težko vam je...  
Ja, on je tu 8 mesecev.  

In vi greste skozi to borbo že 8 mesecev. Ampak s partnerjem sta si v oporo, se pogovarjata?  
Ja.  

Kako pa sicer, se vam zdi, da to bolnišnično okolje doživljate?  
Sem se navadila. Nisem imela druge možnosti.  

Kaj je pa bilo na začetku najtežje?  
Ko je bil na intenzivni.  

Kaj vam je bilo tam najtežje videti, doživljati?  
Vse. In druge otroke in starše. Njega (jok).  

Kako ste si pomagali, da ste sploh lahko prišli skozi to?  
Ne vem, ves čas sem jokala. In tu in doma (jok).  

Kaj pa če bi vam takrat bila ponujena kaka pomoč, kaj se vam zdi, da bi vam takrat najbolj pomagalo?  
Ne vem (jok).  

V sebi ste zbrali to moč ...  
Ja... zaradi njega (jok).  

Zdaj je verjetno lažje, a, ne, ko vidite, da se stvari obračajo na bolje ...  
Ja. In ko vidim, da je on v redu. Dokler je on v redu, jaz sem... (jok).  

Kako pa doživljate svojo vlogo ob njem? Zakaj se vam zdi, da je dobro, da ste tukaj?  
Ker vem, da me on potrebuje, in jaz potrebujem njega, je srečen, ko sem jaz tu in mi je težko, ko moram iti 
domov (jok).  

Ali čutite, da ko ste mirni, da je bolje tudi zanj, da je v vajinem odnosu bolje, da se bolj čutita?  
Ja. Veliko bolje.  

In kako se sprostite, umirite, ko ste tu? Greste en krog okoli in se malo predihate...?  
Ja.  

Ko vas kaj zanima, ali vprašate po tem zdravnika, sestro?  
Večinoma vprašam sestro.  

Potem ona naprej zdravnika in potem dobite odgovor...  
Ja.  

In se vam zdi ta povezava v redu, deluje?  
Ja.  
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Se vam zdi, da obvladujete situacijo, da imate kontrolo nad tem, kar se dogaja?  
Ja.  

Kako pa doživljate, da ste ločeni kot družina?  
Težko. Tudi njegova sestrica vedno sprašuje, kdaj bo lahko šla k njemu ...  

Parkrat je bila tukaj, a ne ...  
Ja, zdaj te viroze in to ...  

In kako je, ko pride k njemu?  
Zelo je vesela.  

Se tudi doma verjetno pogovarjate, a ne ...  
Ja. (pozornost usmerjena k otroku, ki je ob nama) Ko smo prišli sem, na intenzivni, se nisem nič upala vprašat za 
njega, vedno sem se bala, kaj mi bodo povedali. Vedno je mož vprašal in potem meni povedal. Tako mi je bilo 
zelo lažje (jok).  

Ampak zdaj ste pa že dobili to moč, da tudi sami lahko, a ne? Kaj vam je pa potem pomagalo?  
Mož. Vedno, ko gremo domov, ko pokličemo, on pokliče, ker jaz nisem upala.  

A potem vas je kdo spodbudil, da bi se lahko tudi vi upali... Zdaj si upate... Kaj je drugače?  
Ker vem, da je on v redu (jok).  

Eni ljudje bolj razumsko doživljajo vse, eni bolj čustveno. Vi bolj čustveno, a ne. 
Ja.  

A vam je tukaj mogoče kdo ponudil kakšno pomoč?  
Psihologinja.  

In ste se pogovarjali ...  
Ja.  

In to vam je pomagalo ...  
Ja.  

Lepo. Hvala ... 

 

Priloga 2: Primer kodiranja intervjuja pred delavnico 

LILI kode kode kode kategorije 

Najprej je bil šok. 

Rekli so, da bova 

sprejeta samo za 

dva dni, da 

antibiotik prime, 

potem pa so videli, 

da bo potreben 

kirurški poseg. 

Takrat se mi je pa 

kar malo sesulo vse 

skupaj. Sploh nimaš 

predstave, kaj bo to, 

kako bo izgledalo. 

Šok ob informaciji, 

da je potreben 

kirurški poseg. 

Negotovost zaradi 

nepoznavanja 

situacije. 

Šok ob informaciji, 

potreben kirurški 

poseg, negotovost, 

nepoznavanja 

situacije 

stanje afekta doživljanje (šok) 
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LILI kode kode kode kategorije 

Po posegu sva 

prišla v sobico. 

Potem so bile pa 

nore bolečine. Meni 

se je trgalo srce. 

Izražanje bolečine 

zaradi sinove 

bolečine. 

bolečina zaradi 

sinove bolečine 

Bolečina doživljanje 

(bolečina) 

Potem pa je šlo 

malo na boljše, pa 

spet malo na slabše. 

Ko so že rekli, da je 

boljše, je potem 

spet prišel en kirurg 

in rekel, joj, bomo 

še jutri to.  

Nihanja 

zdravstvenega 

stanja otroka. 

Po informaciji o 

izboljšanju ponovni 

poseg. 

Nihanja stanja 

otroka, informacija 

o izboljšanju, 

potreben ponovni 

poseg 

Stres doživljanje 

(negotovost) 

Zdaj je vsak dan 

lažje. On se boljše 

počuti. 

Lažje je, ker se sin 

bolje počuti. 

Lažje je, boljše 

počutje sina. 

povezanost počutja 

starša s počutjem 

otroka, odnos otrok 

– starš 

odnos (z otrokom - 

doživljanje) 

Ti postopki, ki 

morajo biti, da se 

otrok pozdravi, so 

včasih dolgotrajni, 

ni konca. 

Postopki za 

ozdravitev otroka 

so dolgotrajni. 

Postopki 

dolgotrajni. 

doživljanje 

postopkov 

zdravljenja 

doživljanje 

(psihična 

utrujenost) 

Ja, seveda vprašam 

zdravnike, če imam 

kako vprašanje. Če 

ne vprašaš, je 

slabše, se mi zdi, da 

se še bolj psihično 

sam sebe mučiš. Če 

vprašaš, ti pa 

zdravniki vse 

razložijo. 

Če imam vprašanje, 

vprašam zdravnike, 

ki razložijo; če ne 

vprašam, se 

psihično mučim 

Potreba po 

informaciji, vprašati 

zdravnike, 

zdravniki razložijo, 

vpliv 

nezadovoljitve 

potrebe po 

informaciji na 

psihično počutje. 

potreba po 

informaciji, 

komunikacija 

potreba (po 

informaciji) 

informiranost 

komunikacija (z 

zdravstvenim 

osebjem) 

Čeprav me malo 

skrbi, jutri je še en 

izvid. 

Skrbi me še en 

izvid. 

Skrb, izvidi. Čustvo doživljanje (skrb-

strah) 

Ampak zdaj nimam 

tistega slabega 

občutka v sebi … 

šesti čut. 

Zaupanje šestemu 

čutu. 

Zaupanje, šesti čut. zaupanje v svoje 

občutke 

doživljanje 

(zaupanje) 
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LILI kode kode kode kategorije 

Najbolj bi me 

pomirilo, da bi 

prišel nekdo in 

rekel, saj bo, saj ni 

to nič takega. 

Nekdo, ki bi te 

razumel. Vedno 

samo slišiš to bo, to 

bo, to bo. Pogovor, 

da bi se z nekom 

lahko pogovorila, to 

bi mi najbolj 

pomagalo. Saj imaš 

tako ali tako 

milijardo vprašanj, 

ampak nobenega ni 

zraven, da bi se res 

lahko pogovoril. 

Najbolj bi me v tej 

situaciji pomiril in 

mi pomagal 

pogovor, 

razumevanje 

nekoga.  

Veliko vprašanj, a 

nikogar ni, da bi se 

res lahko pogovoril. 

Pomiritev, pomoč, 

pogovor, potreba po 

informaciji, nikogar 

ni za res pogovoriti 

se. 

pomoč, pogovor, 

komunikacija, 

potreba po 

informaciji 

pomoč (v 

bolnišničnem 

okolju) 

komunikacija 

(bolnišnično okolje) 

potreba (po 

pogovoru v 

bolnišničnem 

okolju) 

informiranost 

Postelja tukaj je 

zelo trda ... tako je 

trdo. Mogoče zato, 

ker sem že toliko 

časa tukaj. 

Postelja tukaj je 

zelo trda. 

Postelja trda bolnišnično okolje bolnišnično okolje 

(pogoji bivanja) 

Ko je otrok v stiski, 

je hudo. Kar nekaj 

te stiska ... 

Izražanje stiske 

zaradi otrokove 

stiske. 

stiska zaradi 

otrokove stiske 

duševno stanje doživljanje 

(tesnoba) 

Poskušaš ga 

umirjati, animirati. 

Če si ti slab, potem 

tudi on to čuti. 

Kadar si nemiren, je 

tudi on kar tak, 

živčen. Tako da si 

zdaj kar rečem, 

mah, saj bo v redu. 

Ne smeš biti živčen. 

To so mi že v 

porodnišnici rekli, 

to deluje. 

Če si ti slab, potem 

tudi otrok to čuti. 

Kadar si nemiren, je 

tudi on živčen. 

Zavedanje potrebe 

po umiriti se.  

Vpliv počutja starša 

na otroka, 

zavedanje, potreba 

po umiritvi sebe v 

dobro otroka. 

odnos otrok – starš odnos (z otrokom) 
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LILI kode kode kode kategorije 

Včasih kar bruhnem 

kakšno besedo, se 

sploh ne zavedam. 

Ampak kadar si pa 

tiho, pa kar 

premlevaš in 

premlevaš ... in če 

ne rečem, je še 

slabše. Če ne dam 

ven iz sebe. Tudi če 

je slabše, je mogoče 

boljše, da daš ven iz 

sebe. 

Razumevanje sebe 

kot impulzivne. 

Zavedanje svoje 

potrebe po tem, da 

izrazi, kar čuti in 

misli, ker je sicer še 

slabše. 

Razumevanje sebe, 

impulzivna oseba, 

zavedanje, potreba 

po izražanju občutij 

in misli, 

nezadovoljitev 

potrebe po 

izražanju občutij in 

misli situacijo 

poslabša. 

način soočanja s 

konfliktno situacijo, 

potreba po 

izražanju, 

komunikacija 

strategije 

obvladovanja 

situacije 

(asertivnost) 

potreba (izraziti se) 

komunikacija 

(splošno) 

Jaz sem tu za to, da 

mu pomagam, da ni 

sam. Starši smo 

otroku kot en 

antibiotik, res, kot 

eno zdravilo. Ko 

me vidi ... če me ni, 

da grem ven, ga že 

vidiš, je slab, pa 

joka, pa tako. In ko 

prideš nazaj ... Pač 

kot mama, a ne, ker 

hočeš, da mu je 

dobro. 

Razumevanje svoje 

vloge ob otroku, da 

mu pomagaš, da ni 

sam, ker kot mama 

hočeš, da mu je 

dobro. 

Videnje svoje vloge 

ob otroku v 

prispodobi zdravila 

zanj – antibiotik. 

vloga ob otroku v 

nudenju pomoči, da 

ni sam, ljubezen do 

otroka, videnje 

svoje vloge ob 

otroku kot 

prispodobe 

antibiotika zanj 

vloga starša ob 

otroku, čustvo 

vloga starša ob 

otroku 

 

Res si želim, da bi 

bilo čim manj 

bolnih otrok. Ker to 

je pa res težko 

gledati. Že zdaj ko 

takole gledam tiste 

majhne dojenčice in 

dojenčke ... 

Težko je gledati 

bolne otroke. 

Bolečina gledati 

bolne otroke. 

Bolečina doživljanje 

(bolnišnično okolje) 

Ni v mojih rokah, 

kdaj bomo šli 

domov. 

Zavedanje nemoči v 

zvezi z odhodom 

domov. 

Zavedanje, nemoč v 

zvezi z odhodom 

domov. 

duševno stanje doživljanje 

(bolezni - sprejetje 

situacije) 
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LILI kode kode kode kategorije 

Težko je dobiti 

bolniško. 

Težko dobiti 

bolniško. 

Stiska, dobiti 

bolniško. 

duševno stanje, 

sistem zdravstva  

doživljanje (stiska 

- širša okolica) 

 

Priloga 3: Primer intervjuja s staršem po udeležbi delavnice 

Kako ste doživeli druženje skozi dramsko delavnico v bolnišnici, ko ste ob svojem otroku, ki je na zdravljenju? 

Kaj vam je pomenila? 

Najprej se zahvaljujem za povabilo na druženje. Glede na to, da preživljanje dni v bolnišnici skupaj z otrokom 

pomeni predvsem napor zaradi enoličnosti dogajanja, pričakovanj po ozdravitvi in pogosto odrekanja 

"normalnemu" načinu življenja, zelo zelo podpiram takšna druženja, kot smo jih imeli. Vrsta razlogov govori 

temu v prid: spoznavanje novih ljudi, spoznanje, da nisi sam, sprostitev, razbijanje enoličnosti, možnost za 

razgovor "malo drugače" oz. na drug način, itd. Meni je to druženje prineslo predvsem sprostitev in "preklop" iz 

enoličnega dogajanja na zanimivo druženje. Upam, da bodo take delavnice postale in ostale stalnica! 

 

Priloga 4: Primer kodiranja povratnih informacij staršev na udeležbo na 

delavnici (pridobljenih s pomočjo intervjujev po delavnici, z analizo doživljanja delavnic staršev 

neposredno po zaključku le-teh ter povratnih informacij strokovnih delavcev, zapisanih v raziskovalni 

dnevnik) 

Besedilo  Kode Kategorije  

Pasalo je biti malo norčav (intervju 

po delavnici) 

humor se je prilegel pozitivna izkušnja (humor) 

Druženje mi je bilo zelo všeč 

(intervju po delavnici). 

prijetna izkušnja druženja pozitivna izkušnja (druženje) 

Sprva v to nisem bila prepričana, a 

po prvi minuti dramske delavnice 

sem se sprostila in pustila skrbi 

na hodniku. (intervju po delavnici). 

sem se sprostila in pustila skrbi na 

hodniku 

sprostitev (psihična) 

vzpostavitev miselnega in 

čustvenega odmika 

Kljub našim težavam smo se vsi 

na delavnici počutili super, se 

nasmejali in na plano pognali 

našo otroško stran. (intervju po 

delavnici). 

dobro počutje na delavnici, smeh, 

igrivost 

pozitivna izkušnja (igra, smeh-

humor) 
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Besedilo  Kode Kategorije  

Druženje staršev je pomembno tudi 

zato, da nisi kot starš cel dan in 

noč zaprt v sobico in priklenjen 

na otroško posteljico. (intervju po 

delavnici). 

druženje staršev pomembno – 

sprememba v odnosu na 

prevladujoče dogajanje v bolnišnici 

dobrodošla sprememba v 

bolnišničnem okolju 

To doživetje je v bolnišnico 

prineslo nekaj novega. (intervju po 

delavnici). 

novo doživetje v bolnišničnem 

okolju 

dobrodošla sprememba v 

bolnišničnem okolju 

Vesela sem, da sem bila del te naše 

delavnice z zanimivimi vlogami, 

mislimi, zgodbami in igrami. 

(intervju po delavnici). 

zanimive vloge, misli, zgodbe, igre 

- veselje ob tem 

pozitivna izkušnja (igra) 

Hvala za popestritev večerov. 

(intervju po delavnici). 

popestritev večerov dobrodošla sprememba v 

bolnišničnem okolju 

Sprva sem bila po celem dnevu 

utrujena, po prvi sprostitveni 

tehniki pa je bilo bolje. (intervju po 

delavnici). 

sprostitev po celem dnevu sprostitev (fizična) 

 

Utrujenost je počasi zbledela, ko 

sva miže »plesali« po prostoru in 

ko sva lepili na drevo za naju 

pomembne stvari v življenju ter 

tiste, ki so manj pomembne oz. sva 

jih malo zanemarili. (intervju po 

delavnici). 

sprostitev skozi ustvarjalno 

komunikacijo 

sprostitev (fizična in psihična) 

 

Po koncu delavnice sem bila 

sproščena in zadovoljna, polna 

čustev in dobre energije. (intervju 

po delavnici) 

vzpostavitev celostnega dobrega 

počutja 

opolnomočenje 

Te delavnice so po dvomesečnem 

bivanju v bolnišnici pravo 

potovanje v duhovit, 

humoristično sprostitveni svet. 

Hvala. <3 ☺ (intervju po delavnici) 

delavnice so potovanje v duhovit, 

sprostitven svet zaradi humorja  

pozitivna izkušnja (humor) 

Sodelavka, ki je bila z otrokom, 

medtem ko je bila mama na 

delavnici, pravi, da je mamo, ko se 

je vrnila v sobo, vprašala, kako je 

bilo in da ji je odgovorila, da je 

bilo zelo luštno. (raziskovalni dnevnik) 

na delavnici je bilo luštno pozitivna izkušnja 
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Besedilo  Kode Kategorije  

Dramska delavnica je bila 

sproščujoča. (doživljanje po delavnici) 

delavnica sproščujoča Sprostitev 

Hvala vam. Moram reči, da je bilo 

zelo zelo sproščujoče. Rabila 

sem. Koristilo mi je. (doživljanje po 

delavnici) 

delavnica sproščujoča Sprostitev 

 

Priloga 4: Opazovalna shema 

Ime in priimek starša:                      

datum delavnice:                              

Oblika delavnice:                          

Število prisotnih delavnic:                    

   

        pred delavnico                                                                                                                   med delavnico        po delavnici 

Razmišljanje    

verbalno sporočanje    

kaj je kdo povedal    

    

Razmišljanje    

neverbalno sporočanje    

sama vsebina dramske 

dejavnosti 

   

    

Počutje    

verbalno sporočanje    

fluidnost komunikacije    

raba čustveno obarvanih 

besed 

   

frekvenca oglašanja, 

vključevanja 

   

spontanost oziroma napetost 

pri govoru in glede na 

interakcijo z drugimi 
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Ime in priimek starša:                      

datum delavnice:                              

Oblika delavnice:                          

Število prisotnih delavnic:                    

   

        pred delavnico                                                                                                                   med delavnico        po delavnici 

Počutje    

neverbalno sporočanje    

drža telesa    

izraz obraza    

način gibanja    

zaprtost/odprtost    

prostorska distribucija    

 

Priloga 5: Vmesna preglednica zaznavanja počutja staršev pred in po 

delavnici 

 Pred delavnico Po delavnici 

Ines                                    M 

 

1 

Zadržana v komunikaciji, ko 

pove, pove skopo, deluje manj 

spontano, zaprta drža telesa, 

izraz obraza napet, gibanje bolj 

togo. 

Odprta, sproščen način gibanja, 

sproščen izraz obraza, sproščena 

drža telesa, v interakciji deluje 

spontana, komunikacija tekoča 

in vsebina sporočanja primerna 

dinamiki skupine. 

 Zadržanost, slabša spontanost, 

zaprtost, napetost, togost 

Odprtost, sproščenost, spontanost, 

fluidnost 

 Zadržana v komunikaciji, ko 

pove, pove skopo, deluje 

spontano, zaprta drža telesa, 

izraz obraza sproščen, gibanje 

bolj togo. 

Odprta, sproščen način gibanja, 

sproščen in odprt izraz obraza, 

sproščena drža telesa, v 

interakciji deluje spontana, 

komunikacija tekoča in vsebina 

sporočanja primerna dinamiki 

skupine. 

 Zadržanost, spontanost, zaprtost, 

sproščenost, togost 

Odprtost, sproščenost, spontanost, 

fluidnost 
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 Zadržana v komunikaciji, deluje 

spontano, odprta drža telesa, 

izraz obraza sproščen, gibanje 

sproščeno. 

Odprta, sproščen način gibanja, 

sproščen, a resen izraz obraza, 

sproščena drža telesa, v 

interakciji deluje spontana, 

komunikacija tekoča in vsebina 

sporočanja primerna dinamiki 

skupine. 

 Zadržanost, spontanost, odprtost, 

sproščenost,  

Odprtost, sproščenost, spontanost 

Aleksandra                         P 

 

2 

Se vključuje v pogovor,  količina 

povedanega enakovredno ostalim 

članom, deluje spontano, drža 

telesa je manj sproščena, 

sklonjena naprej, izraz obraza 

sproščen, način gibanja zadržan,  

Sede noge prekrižane, ko vstane, 

hoja  vzravnana, a roke pred 

telesom; umirjena sicer, sproščen 

izraz obraza,  srednje sproščen 

način gibanja; izraža potrebo po 

komunikaciji. 

 Spontanost, nesproščenost, 

zadržana 

zadržanost, umirjenost, 

sproščenost, odprtost 

 Se vključuje v pogovor,  količina 

povedanega enakovredno ostalim 

članom, spontana, sproščena, 

izraz obraza sproščen, a resen, 

ljubeč do otroka, način gibanja 

sproščen, drža telesa odprta v 

odnosu s sinom; zaprta v odnosu 

do skupine, ko je sina pestoval 

soudeleženec. 

Odprta, v interakciji sproščena, 

izraža potrebo po komunikaciji, 

spontana, roke sproščeno 

sodelujejo s telesom pri 

komunikaciji, deluje umirjeno. 

 Spontanost, sproščenost, 

osredotočenost na rešitev problema 

Sproščenost, spontanost, 

umirjenost 

 utrujena, napeta, bolj zaprte 

drže, a pripravljena na 

komunikacijo in druženje. 

Sproščena, izžareva nežnost, 

odprta do trenutka skupine. 

Nasmejana. 

 Utrujenost, napetost, telesna 

zaprtost 

Sproščenost, odprtost, radost, 

nežnost 

 Pripravljenost na izmenjavo. Manj 

odprta. Spontana. Utrujena. 

Sproščena,  nasmejana. Deluje 

presenečena, da je tako na hitro 

konec – razigrana; odprta. 

 Telesna zaprtost, utrujenost, 

spontana 

Sproščenost, radost, razigranost, 

odprtost 
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 Izrazi potrebo po sprostitvi – 

utrujena (kar je izrazila v povratni 

informaciji tudi z besedo), deluje 

spontano, odprto. 

Sproščeno (utrujena) Odprta. 

Zaupljiva. 

 Utrujenost, spontanost Sproščenost, odprtost, zaupljivost 

Patrik                                 T 

3 

Zadržan, res, pripravljen na 

izmenjavo, deluje manj spontan. 

Sproščen, odprt, s skupino deli 

radodarno. Odprt za vse, kar je 

skupina ustvarila, sprejemajoč. 

Nasmejan. 

 Zadržanost, obremenjenost Sproščenost, odprtost, lahkotnost 

 Deluje sproščeno, odprto, 

mehkejše kot prejšnjič, spontano. 

Sproščen,  nasmejan, lahkoten.  

 Sproščenost, odprtost, mehkoba, 

spontanost 

Sproščenost, lahkotnost 

Zdenka                               B 

4 

Izraža pripravljenost na izmenjavo; 

deluje bolj napeto (kot tudi sama 

kasneje izrazi z besedo), deluje 

manj spontano. 

Deluje v želji, da bi šla čim prej k 

sinu, a deluje sicer bolj sproščeno 

in odprto kot na začetku 

delavnice. 

Zdenka                               B 

 

Napetost, obremenjenost 

 

Sproščenost, odprtost 

Lili                                      O 

5 

Se vključuje v komunikacijo, 

enakovredno ostalim članom, 

deluje spontano, sproščen izraz 

obraza, bolj zaprta drža telesa. 

                  / 

Robi                                    C 

 

 

6 

Se vključuje v pogovor, 

enakovredno ostalim članom 

Deluje spontano, drža telesa je  

vzravnana, sproščena, gibanje 

počasnejše, deluje odprto, toplo do 

soudeležencev, izžareva 

zaskrbljenost 

                  / 

Žana                                   H 

7 

Zadržana                   / 

Silvija                                  F 

8 

Zadržana, negotova                   / 
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Ula                                       J 

9 

Zadržana                   / 

Vesna                                  C 

10 

Telesno zadržana, a odprta za 

komunikacijo 

                  / 

Alja                                     B 

11 

Zaskrbljena, utrujena. Umirjena, sproščena. 

 Zaskrbljenost, utrujenost Umirjenost, sproščenost 

Tatjana                               E 

12 

Se zasmeje ob pozdravu, sicer 

resna, a pripravljena na 

komunikacijo, izmenjavo. Drža 

malo sključena. Izžareva žalost. 

Odprta. Izžareva nežnost. Deluje 

sproščeno. Tudi v komunikaciji 

vse bolj odprta. 

 Sključenost, žalost Sproščenost, odprtost, nežnost 

 Jasnega, odprtega obraza. Dobro 

razpoložena. 

Odprta. Izžareva nežnost in žalost 

 Odprtost, razpoloženost Odprtost, nežnost 

Kim                                    L 

13 

Deluje žalostna, pripravljena na 

sodelovanje, interakcijo. 

Komunikativna. Radovedna, v 

zanimanju in pričakovanju, kaj bo. 

Odprta in sproščena. V stiku s 

sabo. Izžareva nežnost. Deli 

ustvarjen občutek povezanosti. 

 

 Žalost, komunikativnost Odprtost, sproščenost, nežnost 

 Deluje, da je dobro, boljše kot 

včeraj, da je močnejša v sebi. 

Pripravljena sodelovat. Odprta. 

Sproščena. Umirjena. Zadnja 

dejavnost in zadnja pesem sta se je 

dotaknili, jokala. 

 Moč, odprtost Sproščenost, umirjenost 

 Odprta. Napeta (telo). 

Komunikativna. Sproščena. 

Telo še vedno izraža rahlo 

napetost. Med sproščanjem, obraz 

izžareva žalost. V interakciji 

nasmejana. 

 Odprtost, napetost, 

komunikativnost, sproščenost 

Napetost, žalost, nasmejanost 

 Utrujena. Upočasnjena. Malo v 

inerciji. Zelo naravna. 

Deluje sproščena. Močna. Kot že 

v mislih tudi s svojima hčerkama, s 

katerima bo preživela dan in s 

sinom jutri popoldne. 
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 Utrujenost, upočasnjenost, inercija, 

avtentičnost 

Sproščenost, moč 

Tone                                    N 

 

14 

Zadržan, a pripravljen sodelovati, 

izraža neko notranjo brezvoljnost, 

utrujenost. Deluje bolj zaprto. 

Telo deluje manj sproščeno. 

Odprt za komunikacijo. Še vedno 

sicer deluje telesno zadržan, kot 

da ima »težko« telo. Se naslanja. 

Roka v bok, glava malo sključena. 

Z mislimi v aktivnostih, ki sledijo 

– respiratorna fizioterapija, večerja. 

 Zadržanost, brezvoljnost, 

utrujenost, zaprtost, nesproščenost 

Odprtost, zadržanost, utrujenost 

 Zadržan,  deluje bolj odprto kot 

včeraj. Pripravljen sodelovati. A 

izraža tudi zadrego. Deluje 

utrujen.  

Bolj sproščen, a hitro osredotočen 

na aktivnosti, ki sledijo – 

fizioterapija, večerja, ... 

 Zadržanost, odprtost,  zadrega, 

utrujenost 

Sproščenost 

 

 Manj zadržan. Pripravljen 

sodelovati. Deluje utrujeno. 

Zamišljen izraz obraza. 

Zaskrbljen. In že takoj v mislih v 

aktivnostih, ki sledijo. 

 Interakcija, utrujenost, zamišljenost Zaskrbljenost 

 Zadržan, deluje bolj zaprto. 

Pripravljen sodelovati. Deluje 

utrujeno. Zamišljen izraz obraza. 

Deluje napet. V stiski. 

 Zadržanost, zaprtost, interakcija, 

utrujenost, zamišljenost 

Napetost, stiska 

Anže                                   D 

 

15 

V pričakovanju. Odprt. Razigran. 

Drža sicer sproščena, a sključen 

zgornji del hrbta. 

Kot neverbalno gesto za izraz tega, 

kako smo, je vpeljal skupinski 

objem, ki smo ga vsi udeleženci 

sprejeli in ga delili. Deluje 

sproščeno. 

 Odprtost, sproščenost Povezanost, sproščenost 

 Sključen, zaskrbljen. Odprt za komunikacijo, telesno še 

vedno precej zaprt. Videti je, da 

mu paše družba, a da je 

zaskrbljen.  

 Sključenost, zaskrbljenost Interakcija, telesna zaprtost, 

zaskrbljenost 
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Polona                                V 

16 

Odprta za interakcijo. Sproščena 

telesno. Se tudi smeji v 

komunikaciji. 

Odprta. Sproščena. V zanimanju 

za mnenja in zgodbe drugih, odprta 

za podelit svoje. 

 Odprtost, sproščenost Odprtost, sproščenost 

Sanja                                   Ž 

 

17 

Ko se usede, se telesno kar 

ugrezne, nekako skloni vase, drža 

ni vzravnana. Izžareva 

resnobnost. Ob predstavitvi s 

starši se nasmeje. 

V zanimanju za mnenja in zgodbe 

drugih, odprta za podelit svoje. 

Deluje zadovoljna. Telesno bolj 

sproščena. 

 Resnobnost, utrujenost Odprtost, zadovoljstvo sproščenost 

Pika                                     S 

18 

Sprejemljiva za druge, odprta. 

Sproščena. V zadregi, ko sliši 

težko situacijo očeta hčerke 

udeleženca. 

Sodeluje v skupinskem objemu, ki 

ga je vpeljal udeleženec. Deluje 

odprta, sproščena. 

 Odprtost, sproščenost, zadrega Odprtost, sproščenost 

Snežana                              U 

19 

Izraža zanimanje za dogajanje; tudi 

presenečenost; sicer zadržana.   

Odprta, v želji podeliti z drugimi. 

Ponudi tudi čokoladice. Sodeluje v 

skupinskem objemu, ki ga je 

vpeljal udeleženec. Ji je všeč, doda 

toplino. 

 Zadržanost Odprtost 

Nina                                    A 

20 

Zadržana, sicer sproščena in 

pripravljena na druženje. 

Ranljiva. Odprta. Se zasmeje. 

Olajšana deluje. 

 Zadržanost, sproščenost Odprtost, sproščenost 

 

Priloga 6: Zapis vzorčnih utrinkov z delavnic 

Interpretacija simbolna slike, ki jo je udeleženka med delavnico narisala: »To je moj dan tu, intervali, to je 

jutro, ko je vizita, so preiskave, sem živčna, napeta, upam na dobre rezultate, ta del dneva ni fajn, saj verjetno 

veste; potem se malo pomirim, pa potem, ko pride tista ura, ko so izvidi, mi spet pritisk dvigne, pa spet napeta, 

živčna, čakam, kaj bo in hvalabogu so v zadnjem tednu izvidi boljši, tako da se spet pomirim; potem tu, 

popoldne, je pa telefonski klic z mojim mlajšim sinom, ki me zelo pogreša, me spet malo dvigne, razburi; 

potem se spet pomirim. In tu je pa spet jutrišnji dan in vsak dan isto. Ampak zdaj upam na to, da bo zdaj tale 

hribček zmeraj manjši, potem bo pa enkrat ravna črta in takrat bom jaz doma.« 

Interpretacija igrane vloge: »Ženska je šla na hrib, da je imela razgled in mir; jaz tudi rabim mir. Kjer živim, 

imamo jezero in so potem taki pomolčki in ah, sploh ne rabiš nič razmišljat in samo gledat in je mir.« 
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Refleksija na predstavljeno ljudsko zgodbo: »Ena moja prijateljica ... sem hodila za njo na goro, k medvedu, do 

bele lune, pa nič od tega. Enkrat sem pa postavila mejo in sem se tako dobro počutila, kot da bi se mi ena taka 

skala zvalila od srca!« 

Refleksivni pogovor ob izbranih fotografijah: »Druga slika pa, ki sem jo izbral kot kontrast prvi, pa me 

spominja na čas, ko sva še sama bila z ženo; torej družina in čas ko še ni bilo družine. Dva kontrasta sta 

povezana v mojem življenju. In zdaj si to želim, da bi šli kot družina tako. Da bi to združil.« 

Interpretacija igrane vloge: »Ženska v naročju je hotela imeti malo časa sama s sabo, hotela je imeti malo miru. 

Sploh ne rabiš nič delat, ko si tako, sam gledaš, pa je mir. To je res fino.« 

Med zaključnim pogovorom: »Vsako srečanje je ena zgodba zase. Ni potrebno nobenih vzporednic vleči.« 

Med zaključnim pogovorom: »Vsi imamo svojo zgodbo in svoj pogled na stvari.« 

Med zaključnim pogovorom: »Vsaki mamici bomo, boste, bomo (ob novem srečanju) pričarali en lep, nov 

dogodek.« 

Podelitev doživljanja med vizualizacijo po njej: »Ko vstopaš v gozd, si impresioniran, z vsako praprotjo, ki jo 

odstreš, vidiš nekaj novega, kar je ustvarila narava. In to tam stalno stoji, to ni bilo narejeno včeraj. Ptice, 

drevesa ... Prideš do jezera, impresioniran si, navdušen nad pogledom, vsega, navdušenje in še novo in novo 

navdušenje, duša igra.« 

Podelitev med pogovorom v spominu na otroštvo: »Zelo veliko smo se igrali z bratranci – v gozdu, delali 

bungalove ...bi se še šla, četudi že odrasla!« 

Spontan izraz med ustvarjanjem: »Kok si se dobro spomnila! (potrditev soudeleženki)« 

Živ izraz po interpretaciji vloge: »Rada imam mir.« 

Podelitev med zaključnim pogovorom po delavnici: »Enim je to zelo lahko, igrajo svojo igro in se ne 

obremenjujejo in nič ne sprašujejo. Dejansko je lažje se prepustiti toku. Težko se je odmakniti od svojega 

problema. Sploh če si tukaj.« 

V refleksiji na otroštvo med delavnico: »Sem ugotovila, da sem imela pri prvem otroku še ogromno spomina na 

svoje otroštvo, kar mi je kar veliko pomagalo, zato sem ga lažje razumela. In to se je na eni točki kar izgubilo. 

Takrat sem se prav čustva spomnila od takrat, saj to je najbolj pomembno. Prav, kako sem se jaz počutila 

takrat, ko sem določene stvari počela in ne vem kdaj, enkrat sem se zalotila pri tem, da je ta spomin čisto 

zbledel.« 

Ustvarjanje: »Sprejemanje mi je težko. Sprejemamo lahko pomoč; osebe, ne glede na to, kakšne so; težke 

trenutke in se iz njih naučimo potem kaj; svoje življenje; vse druge, ker vsak ima svojo zgodbo, vsak ima svoje 

nekaj, ne glede na to, čigava je ta zgodba, se lahko tudi od drugih kaj naučiš; lažje bi se bilo učiti iz napak 

drugih kot pa iz svojih; sprejemam lahko tudi svojo preteklost, če boš sprejel preteklost, boš lažje sprejel 

prihodnost; vsa svoja čustva, ki so, so bila, ki bodo; svoje bojazni – česa te bo življenje še vse naučilo; 

ljubezen; svojo moč; srečo; naše znanje.« 

V pogledu na ustvarjeno: »Tukaj se pravzaprav vidi samo pozitivno, kar sva midve videli, našli. Ta zgodba pa 

kaže na življenje, če strnem vse skupaj.« 

Interpretacija zgodbe: »Duhovna moč – Aladin, jaz drugače gledam na to, gre za duhovno obdarovanje. Tisto, 

kar Aladin obdaruje, izhaja iz srca. Svetilka zame predstavlja telo, Aladin pa tisto, kar je notri. In ko Aladin 

izpolnjuje želje, praktično izhaja iz srca. To je moje mišljenje. V: »Če lahko preverim vašo misel – duhovna 

moč je enako dajati drugim iz srca?« M: »Ja.« 
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Med refleksijo po delavnici: »Če odkrito govorimo v dani situaciji z nekom, ki ima drugačen pogled, je 

bistveno lažje; dobiš dodatne informacije, drugačno perspektivo. In to je že nekaj, kar lahko potem vidiš kot 

»saj ni tako hudo, jaz delam bau bau iz tega.« Tako da odkrit pogovor z večimi ljudmi ti da potrditev, da ni 

vedno tako kot ti vidiš. In potem prideš lahko do »kaj pa mi je bilo, da sem jaz sploh lahko tako razmišljala!« 

Ustvarjanje, razvijanje vloge družine, ki sta jo opravljivki opravljali: »Ta družina se mora za sebe postavit; dati 

vedet, da so enakovredni vsem ostali v tej vasi.« 

Ustvarjanje: »Rada gledam veselje ljudi. Otroke. Lepoto vsega. Rada slišim lepe besede. Šum vetra in morja. 

Zvok hranjenja. Rada okušam čokolado. Življenje. Močno grenko pivo in to temno, po možnosti. Rada voham 

nežnost. Morski zrak. Vonj nedeljskega kosila. Rada čutim objem. Otip kakšne take kosmate živalce. Vode. 

Rada razmišljam o ljubezni. O zdravju. O prihodnosti.« 

Igra vlog, hčerka medo, oče jelenček: Medo: »Kaj delaš?« Jelenček: »Nič.« Medo: »Aja, potem se pa pejva 

igrat!« Jelenček: »Ne, meni se ne da, jaz grem kar domov«. Kratek premor. Medo: »Jelenček, ali si si že 

premislil?« Jelenček: »Nič si nisem premislil«. Medo: »Zakaj ne?« Jelenček: »Zato, ker sem utrujen.« Medo: 

»Kako pa ti jaz lahko pomagam? Ti kaj prinesem?« Jelenček: »Ti meni ne moreš pomagati. Jaz bom spal.« Pa 

začne medo tiho pesmice jelenčku pet, da bo spal, pa z dekico ga hoče pokriti, pa Jelenček reče: »Hočem mir. 

Nočem nobene dekice. Pusti me pri miru.« Medo: »Lahko noč. Mogoče se pa jutri spet vidimo?« Jelenček: 

»Mogoče.«  

Igra vlog, hčerka medo, oče miška: Medo: »Miška, kaj pa delaš?« Miška: »Grem.« Medo: »Kam?« Miška: 

»Daleč. Ne moti me.« Medo: »Zakaj pa to?« Miška: »Zato.« Medo: »Potem grem pa jaz tudi daleč.« Miška: 

»Jaz bom kar sama šla.« Medo: »Potem pa kar pojdi.« Miška: »Saj grem.« Medo: »Počakal te bom, ko prideš 

nazaj.« Miška: »Lahko.« Medo: »Potem bom pa toliko medu nabral, a ga boš jedla, miška?« Miška: »Ne jem 

jaz medu. Jaz jem koruzo.« Medo: »Potem pa ... tam v gozdu je veliko koruze, ali jo boš nabral še zame?« 

Miška: »Ne, samo za svoj trebušček.« Medo: »Jaz bi se pa tako rad s tabo igral.« Miška: »Danes ne.« Medo: 

»Kdaj pa?« Miška: »Drugič. Mogoče.« Medo: »Kaj se pa ti rada igraš, miška?« Miška: »Pustimo se presenetiti. 

Adio. Pusti me zdaj pri miru.« 

Med sproščanjem ob pogledu skozi okno: »Jaz pa tiste gore gledam, da bi bil tam. Usedel bi se na tla. Možgane 

na pašo dal.« 

Skupno ustvarjanje zgodbe v odnosu na izpostavljene motive ob refleksijah na fotografije: »Nekega dne gospo 

Marjetko zbudi telefon. Pokliče jo gospa Nuša; ste vi gospa Marjetka? Postane ji vroče, ker ve, zakaj gospa 

Nuša kliče. Potem se ji poruši ves svet, kljub temu, da je vedela, da bo klicana. Usede se in se razjoka. Ker ve, 

da drugega ni, gre v kopalnico, se pogleda v ogledalo, ker ve, da je prišel trenutek, ki ga je čakala in ve, da 

mora peljati svojo hčerko na otroško kirurgijo. Svojo hčerko zbudi in jo obleče. Obleče ji njeno najljubšo 

oblekico. Pogovarjata se sicer o običajnih stvareh, kljub temu pa ji razloži, da bosta v bolnišnici ostali en teden 

ali dva in hčerka mami zaupa in gresta proti avtu. Obe molčita, hčerka pa vseeno sprašuje, zakaj mora iti. 

Mama ji razloži, da je klicala gospa Nuša, da imajo prostor na otroški kirurgiji, kjer bo hčerka operirana, da to 

ni nič hudega in da morata pač iti in se javiti na otroški kirurgiji. Prideta pred otroško kirurgijo, parkirata avto, 

gresta na sprejemnico in čakata, ker je dosti ljudi, dosti otrok. In hčerka je nervozna in mama ji razloži, da 

čakata, ker je dosti otrok, ki bodo operirani, jo pa še vseeno malo skrbi. No, potem sta sprejeti na oddelek in 

čakata na zdravnika, ki bo povedal, kdaj bo hčerka operirana. In čakata in čakata. Ji namestijo kanal, vzamejo 

kri.« 
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O fotografiji: »Ta mi je najljubša, kakor bi on izginil tam, bi jaz izginila tu. Plezalna stena. To me pa najbolj 

sprošča. Tu si samo ti, pa skala, pa nihče drug. Tu se ubadaš sam s sabo.« 

 

Priloga 7: Primeri zapisa zaznavanja neverbalnega sporočanja udeležencev 

med delavnico 

Med prvo delavnico je udeleženka v ustvarjalnem procesu inovativna. Kasneje v procesu deluje bolj sproščeno 

kot na začetku delavnice; bolj odprto. Roke med hojo podpirajo telo; so tudi na prsnem košu med gibanjem. 

Deluje sicer pripravljena na aktivnost in interakcijo z drugimi. Kljub temu, da reče, da bi še sedela, izraža 

potrebo po gibanju; tudi v trenutkih mirovanja skupine, med pogovori, se giblje. V nekem trenutku se je 

verjetno čutila izpostavljeno, ko ji je bila predlagana vloga. Ob tem je neverbalno reagirala in zaprla dlan. 

Vlogo pa je sprejela in jo speljala. Po tem je dlan odprla. Še trenutek za tem, pa se je, kot je bilo videti, vsa še 

bolj sprostila. Njen izraz obraza je topel, vedoželjen, nagajiv; se smeje; je otroško odprt. Gibanje udeleženke je 

igrivo, dinamično, tekoče, inovativno. V začetku druge delavnice, še sede v krogu, je udeleženka odprta v 

prostor, njene roke so sproščene v naročju. Med dejavnostjo se sicer najprej spet prekrižajo na prsih, a nato hitro 

spet sprostijo ob telo. Udeleženka vključuje ves prostor za svoje gibanje, primerno dinamiki. Je ustvarjalno 

vključena v skupno aktivnost. V igri vlog se še bolj sprosti. Njena hoja je sproščena, ne več toliko v zavedanju 

sebe. V odnosu z drugimi udeleženci pa se postopoma, kot se zdi, popolnoma sprosti in deluje zelo naravno. 

Med hojo in igro vlog dodaja nove elemente, je pobudnik novih tem. Tudi v tretji delavnici je med igro vlog 

udeleženka zelo ustvarjalna. Je tudi pobudnik za ustvarjanje zgodbe. V igri vlog deluje predano, v njej polno 

prisotna, visoka motivirana. Je zelo igriva in prevzema iniciativo pri improvizaciji. Z besedilom in doživljanjem 

se precej vživlja v igrano vlogo in v improvizacijo nasploh. V četrti delavnici udeleženka deluje že zelo 

udomačena z ustvarjalnim procesom in svoje ustvarjalno raziskovanje vidno nadgrajuje. Udeleženki, ki je prvič 

na delavnici, večkrat nameni neverbalen izraz podpore. Takoj sprejme vsak nov motiv v igri vlog. Je zaupljiva 

in podeli veliko osebne vsebine. Med igro vlog deluje telesno popolnoma sproščeno; tako drža kot tudi roke in 

izraz obraza. Je vzravnana in zelo naravna, spontana. Izraža živahnost, radovednost, smeh. Ob novem motivu 

spontano hitro vstane. Se smeje. Na peti delavnici deluje najprej zelo utrujeno. Sproščanje telesa ji vidno paše. 

Kasneje v ustvarjalnem procesu, po eni od dejavnosti, deluje zelo umirjeno, bolj kot kdajkoli doslej. V nekem 

trenutku, ob nastajajoči zgodbi, pa deluje tudi napeto in ji upade motivacija. Ob povezavi vsebine z vsebinami 

iz vsakodnevnega življenja se njena motivacija za aktivnost ponovno poveča; in vse bolj povečuje, vse dokler 

ne začne narekovati dinamike dejavnosti. Deluje zaupljivo. 

Med prvo delavnico udeleženec sodeluje v igri in je videti, da mu je lepo videti hčer smejati se, da ji je igra 

všeč. Med skupno igro se iskreno smeje in je videti zelo motiviran, da igra uspe. Videti je, da v igri z baloni 

uživa in da ga igra sprošča; da je zanjo motiviran in v njej tudi telesno (ne le miselno) prisoten. Tudi ko 

vpeljujem novo igro in dajem navodila, je prisoten. Kasneje v procesu druženja med igro tudi vstane (sicer raje 

sedi) in pokaže v njej še več udeležbe. Gibanje udeleženca deluje bolj togo in zadržano. Ko se igram s hčerko in 

če traja dlje časa, motivacija udeležencu upade; v tem deluje utrujen. Veliko se smeji, tudi drugače v 
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komunikaciji, ko ni pravega razloga za to. Suvereno ustvarja (lutko). Sodeluje v igri vlog, a se več izraža 

verbalno. V igri vlog se pusti voditi, motiviran je zaradi hčerke. Tudi v drugi delavnici igra z baloni udeleženca 

razpoloži. V njej sprejme spontani igrivi motiv spremljanja igre z baloni tudi z raznimi glasovi – traram, 

palalam. Se igra. Motiviran je, da nalogo opravi dobro. Na trenutke mu je v izrazu nerodno. V igri pa kljub 

vsemu dodaja nove motive. Med igro z baloni se smeje in zdi se, da se precej zabava. V njej pride v stik s svojo 

igrivostjo; hčerko pocuka k sebi in ji pokaže, naj gre pogledat, kaj rišem na drugem koncu sobe. V ustvarjalnem 

procesu sodeluje in je v veliki meri prisoten. Se strinja, da ugasnem TV v sobi, ki sicer, kot pravi, gori 24 ur na 

dan. Med tretjo delavnico oče veliko manj sedi. Med igro, tapkanjem telesa, samoiniciativno vstane in hčerki 

pokaže, kako naj naredi, da ji bo šlo vodenje balona. S hčerko se lovi. Na trenutke njegovo prisotnost v igri 

zamenja zamišljenost, v čemer deluje tudi potrt. Ko se s pozornostjo spet vrne k igri, jo takoj tudi sprejme. 

Sprejme celo igro z baloni z mano tudi brez hčerke, ko je le-ta delala nekaj drugega. Med četrto delavnico je 

oče večkrat odsoten kot je bil v delavnicah poprej. Igra, se zdi, ga še vedno zabava, a deluje manj sproščen kot 

prejšnje dni. Ko hči zakašlja, vedno hitro skoči, da ji pomaga, če potrebuje pomoč. Ko se hčerka v sklopu igre 

stisne k njemu, to sprejme in se sproščeno poheca. V tej delavnici pretežno sedi. Deluje napet. Zdi se precej 

zaskrbljen glede (odhoda domov jutri). 

Udeleženki gre na smeh, ko vstopi in je presenečena, da je vključena glasba v prostoru. V gibanju kasneje 

izraža sramežljivost. Njeno dihanje se zdi bolj plitvo. Smeje se iz zadrege. Iskreno se nasmeje, ko pride do 

smešne situacije v igri vlog. Deluje zaupljivo. Njeno gibanje deluje bolj togo in izraža negotovost. Kasneje v 

delavnici se zdi bolj svobodna v izrazu in uporabi telesa. Ob igri vlog joka. Je ranljiva. Nato se spet smeje. Pa 

ponovno joka. V nekem trenutku res globoko vdihne. Zdi se, da ji je z globokim vdihom in izdihom nekaj 

odleglo. 

 


