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Izvleček

V specialističnem delu ugotavljam, katere umetnostne dejavnosti (glasba, likovna umetnost,
ples, gledališče), na kakšen način in v kolikšni meri se izvajajo pri delu s hospitaliziranimi
otroki v bolnišničnih oddelkih v smislu terapevtskega procesa za lajšanje otrokovih težav v
času hospitalizacije. Umetnost je ena izmed temeljnih potreb človeka, skozi katero izražamo
svoja čustva. Tema je pomembna za vsakega otroka, ki je bolan, hospitaliziran in ločen od
družine in staršev. V teoretičnem delu podrobneje predstavim problem hospitalizacije otrok in
zavzemanje  za  razvoj  humanizacije  bolnišničnih  pogojev  od  začetka  ustanavljanja
pediatričnih bolnišnic v Sloveniji do danes. Opišem značilne psihološke pojave ob bolezni in
hospitalizaciji  otroka,  bolnišnične  oddelke  za  otroke  in  njihove  značilnosti.  Predstavim
področja pomoči z umetnostjo (likovno, glasbeno, gledališko, plesno) in obstoječe modele
izvajanja umetnostnih dejavnosti v terapevtske namene. V empiričnem delu predstavim svoje
izkušnje in spoznanja pri izvajanju umetnostnih dejavnosti na različnih oddelkih Pediatrične
klinike v Ljubljani v času študijske prakse, opišem uporabljene pristope dela ter odzive otrok
in mladostnikov. S kvalitativno raziskavo ugotavljam, v kolikšni meri in na kakšen način se v
slovenskih otroških bolnišničnih  oddelkih  vključujejo umetnostne  dejavnosti  v  terapevtske
namene,  kakšna stališča  imajo izvajalci  in  izvajalke  do teh dejavnosti  in  kako ocenjujejo
vplive  in  prispevek  teh  dejavnosti  v  procesu  zdravljenja  otrok.  S  pomočjo  usmerjenih
skupinskih pogovorov v treh fokusnih skupinah s petimi udeleženci in s šestimi poglobljenimi
individualnimi  intervjuji  sem  pridobila  mnenja,  občutja  in  izkušnje  sogovornic  in
sogovornikov ter podatke analizirala s pomočjo kvalitativne analize. Rezultati raziskave so
pokazali,  da imajo  izvajalci  in  izvajalke  umetnostnih  dejavnosti  s  hospitaliziranimi  otroki
pozitiven  odnos  do  umetnosti.  Področje  umetnosti  je  pri  njihovem  delu  prioritetno.
Umetnostne dejavnosti uporabljajo vsakodnevno in jih prilagajajo različnim okoliščinam in
boleznim otrok. Delo je prikaz prakse izvajanja umetnostnih dejavnosti v slovenskih otroških
bolnišničnih  oddelkih  in  analiza  stanja  na  podlagi  katere  lahko  ugotavljamo  potrebo  po
sodelovanju umetnostnih terapevtov v zdravstvenih delovnih skupin pediatričnih bolnišnic v
Sloveniji.

Ključne besede: hospitalizacija otrok, otrokove pravice, umetnostne dejavnosti v bolnišnici,
pomoč z umetnostjo v bolnišnici, terapevtski proces.
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Abstract 

In this work I try to establish which artistic activities (music, art, dance, drama) are being
carried out with hospitalized children in hospital wards, and furthermore, in what way and  to
what  extend  they  are  being  carried  out  in  the  sense  of  the  therapeutic  process  that  can
diminish the children's troubles during the time of their hospitalization. Art is one of the basic
human needs through which we express our feelings. It is an important topic for every child
who is ill, hospitalized and separated from their family and parents. In the theoretical part I
detail the problem of children's hospitalization and the endeavour for the development of the
humanization of the conditions in hospitals from the time when first pediatric hospitals were
founded in Slovenia up to the present. I describe typical psychological features in the case of
child's illnes and hospitalization as well as children's wards and their characteristics. I also
present the spheres of helping by using art (artistic, musical, dramatic, dancing) and also the
currently  existing  models  of  using  the  artistic  activities  for  therapeutic  purposes.  In  the
empirical part I present the experiences and knowledge I gained while I was carrying out
artistic activities at different departments of the Clinic of Pediatrics in Ljubljana during my
work  practice.  I  also  present  working  approaches  that  were  used  and  the  children  and
adolescents' responses to them. Qualitative research establishes the extend and the ways in
which therapeutic artistic activities are included in children's wards in Slovenian hospitals,
standpoinds of people who perform such activities and their assessment of the influence and
contribution of those activities in the process of children's medical treatment. As a result of
having several theme-oriented group discussions in three focus groups of five people and six
profound individual interviews I obtained different opinions and learnt about perceptions and
experiences of the participants. I analysed the data by using qualitative analysis. The results of
the research have shown that people who carry out artistic activities with hospitalized children
have a positive attitude towards art. The field of art is of priority at their work. They practice
artistic activities daily and they adapt them to different circumstances and diseases. 

This  work  is  a  survey  of  the  practice  of  artistic  activities  that  are  being  carried  out  in
children's wards in Slovenia and the analysis of the actual state on the basis of which we can
establish the necessity for art therapists to cooperate with medical teams in pediatric hospitals
in Slovenia.

Key words: children's hospitalization, children's rights, artistic activities in hospitals, using
art as a means of helping patients in hospitals, therapeutic process
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I. Uvod

Mnogim ljudem predstavlja največjo travmo iz njihovega otroštva bivanje v bolnišnici. Strah,
nemoč,  tuje  okolje,  neznani  ljudje,  bolečina,  negotovost.  Včasih  so  bili  bolni  otroci  v
bolnišnici brez staršev, sami v tujem okolju ravno takrat, ko so najbolj potrebovali podporo in
občutek varnosti. Take so tudi moje izkušnje, izkušnje petletne deklice, ki je zaradi bolezni
ostala sama v zdravstveni koloniji, ko so šli vsi drugi domov. 
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Pogoji za hospitalizirane otroke se od začetkov ustanavljanja pediatričnih klinik pa do danes
ves čas izboljšujejo. Prizadevanja nekaterih posameznikov so v slovenskem prostoru vplivala
na pomembne spremembe. Namen prve polovice teoretičnega dela je okvirno prikazati razvoj
humanizacije pogojev v otroških bolnišnicah. 

Skrb za otroke danes prerašča v celostno zdravljenje s čim manj travm, stresa in bolečine.
Zavedanje, da je osebnost psihofizična celota, kjer se telesna in duševna dogajanja prepletajo,
je  ključno  v  procesu  zdravljenja.  Otrokovo  psihično  počutje  vpliva  na  razvoj  bolezni.
Izvajanje umetnostnih dejavnosti je lahko pomembna povezava z življenjem izven bolnišnice
in konkretno sredstvo razpolaganja s situacijo.

Ko  otrok  ustvarja,  odloča  o  materialih,  vsebini,  čustvih,  lahko  nadzira  vse.  Kreativno
ustvarjanje  lahko  v  obdobju  hospitalizacije  otroku pomaga  zbuditi  upanje,  samozaupanje,
avtonomijo in varno izražanje čustev, predvsem pa aktivno sodelovanje pri zdravljenju. Ob
ustvarjanju  uporablja  asociacije,  zato  lažje  izrazi  čustva  in  podzavestne  vsebine.  Anton
Trstenjak (1981) v svoji knjigi o psihologiji ustvarjalnosti opisuje: »Prava utemeljitev miselne
dejavnosti  je v osrednji  naravnanosti  miselnih funkcij,  tako da ima vsaka sprememba ene
same sestavine za posledico spremembo celotnega »napetostnega polja«. Tako utegne samo
delna misel prispevati k preoblikovanju celote v zaznavno miselnem polju. Vsaka predstava
ali zaznava utegne potemtakem dobiti pomen »pobude«, poziva ali izziva za nadaljnje misli.
Take oblikovalne  tendence utegnejo izzvati  spremembe zaznavno miselnega  polja  tudi  na
podzavestni ravni, ne samo na višini zavesti.« 

Z raziskavo sem želela ugotoviti,  koliko in kako se umetnostne dejavnosti  uporabljajo kot
pomoč  otrokom  v  slovenskih  bolnišnicah.  Prikazati  sem  želela  cilje  in  učinke  delovanja
pomoči z umetnostjo otrokom v terapevtskem procesu za lajšanje težav v času hospitalizacije
in zadovoljevanje njihovih temeljnih  psiholoških,  telesnih  in socialnih  potreb ter  pravic  v
Sloveniji.

II. Teoretični del

V teoretičnem delu bom na kratko predstavila zgodovinski razvoj bolnišničnih oddelkov za
otroke,  z  namenom  osvetliti  prizadevanja  za  izboljšanje  zdravstvene  oskrbe  otrok  v
slovenskih bolnišnicah.  Predstavila  bom pomen celostnega  pristopa k zdravljenju otrok in
vlogo, ki jo ima pri tem pomoč z umetnostjo.
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1. ZGODOVINSKI RAZVOJ PEDIATRIČNIH 
ODDELKOV SLOVENSKIH BOLNIŠNIC

1.1.  PRVE OTROŠKE BOLNIŠNICE

Grgurić (2003, str.  3) opisuje, da je bil  na začetku 19. stoletja narejen velik korak, ko so
ustanovili prve otroške bolnišnice. Prva med njimi je bila ustanovljena leta 1802 v Parizu,
kmalu zatem otroška bolnišnica sv. Ane na Dunaju in 1848 v Londonu. Kasneje je bilo vse
več  otroških  oddelkov  in  otroških  bolnišnic.  Vse  do  20.  stoletja  so  se  v  teh  bolnišnicah
zdravili  predvsem bolni  revni  in  socialno  deprivirani  otroci.  Pogoji  bivanja  so  bili  slabi,
higienski standardi so bili določeni kasneje, zato je bila tudi umrljivost velika. 
Pri nas zasledimo prve težnje po potrebi otroške bolnišnice v Ljubljani. Leta 1843 je učitelj
porodništva  Bernard  Pachner  podal  predlog  preko  mediko-kirurškega  učnega  zavoda  v
Ljubljani na magistrat. Vendar predlog takrat ni bil sprejet. Leta 1862 se je ljubljanski mestni
fizik Vilijem Kovač zavzemal za ustanovitev otroške bolnišnice, in ko je leta 1865 začela
delovati  v  Ljubljani,  tudi  prostovoljno  zdravil  revne  bolne  otroke  (Logar,  1956,  v  C.  B.,
1969).
Zaradi  slikovitega opisovanja v celoti  navajam (Logar,  1956, v C. B. 1969) njegov poziv
mestnemu  prebivalstvu.  Članek,  ki  je  izšel  3.  maja  1865  v  Novicah,  nazorno  prikazuje
takratno stanje na področju zdravstvene oskrbe otrok:

»Skušnje skor devetih let,  ko sem jih imel z bolj ubožnimi ljudmi opraviti,  so me učile siromaštva ljubljanskih delavcev
spoznavati. Uboštva pa je čedalje več, ker je dela vsako leto manj; kupčija peša, sladkornica je pogorela, predilnica se je
ustavila itd. Ako tedaj zdrav delavec zavoljo majhnega zaslužka pomanjkanje trpi, koliko bolj šele njegova družina in v
družini najbolj  otroci,  posebno ako bolehajo; kterih zavoljo revščine staršev,  zavoljo slabega stanovanja,  nerednega in
slabega živeža raje bolezen prime, kakor otrok bogatinov. Skušnja teh let mi je celo pokazala, da so se otroške kužne bolezni
med revnimi prebivalci pričele, potem pa šele otroke bogatejših starišev napadale. Krivo je bilo tega največ to, da je več
družin  in  več  oseb na prav ozkem prostoru stanovalo,  pomanjkanje  dobrega zraka trpelo,  posebno pozimi;  zatorej  so
ognjišča kužnih bolezni posebno stanovanja ubožnih.
Revni starši tih otrok, ako zbolijo, dobijo v bolnišnici postrežbo in pomoč; otrokom pa, ako zbolijo, manjka najpotrebnejše
postrežbe, ker po bolnišničnih postavah se otroci pred 13. letom ne smejo v bolnišnico jemati. Stariši morajo na delo iti, da
sebi in otrokom pičlo hrano zaslužijo. Bolni otrok leži tedaj ves zapuščen, ali pa ga kak malo večji otrok varuje, kteri še sam
varha potrebuje. Zapovedi zdravnikove se ne spolnjujejo, ker matere, kadar zdravnik pride, ni doma, al pa denarja nima, da
bi zdravila,  juhe ali  mleka kupila in,  ker se zdravila le rojenim Ljubljančanom zastonj dajejo.  Mnogokrat še celo mati
zdravilo nerabljeno pusti in obupana v potrebi svoji prosi, naj bi previdnost božja bolnega otroka trpljenja in nesreče rešila.
Akoravno se take želje starišev v prvem trenutku kažejo zopernaturne in neusmiljene, vendar niso take,  ako si  revščino
nekaterih ljudi pred oči postavimo.
Vem, da je veliko mestjanov, čeravno ne v tej primeri, vendar vsaj nekoliko priložnosti imelo, se vsega tega prepričati po
lastnem pogledu-da  je  celo veliko njih  že  pomagalo z  obleko,  denarjem,  živežem itd.,  ali  vkljub najboljši  volji  je  bilo
nemogoče bolnemu otroku nagloma napraviti dobro postrežbo.
Mnogi, ktere je nesreča ganila, bi utegnili tedaj prašati: »Kako bi se dalo bolnim otrokom pomagati?«
Na to odgovorim in z mano skušnja v druzih mestih: Naj se napravi otroška bolnišnica v Ljubljani, v kteri v začetku odločeno
število, pozneje pa vsaki zares bolni otrok postrežbe in pomoči najde,-Bolnišnici naj se pa pridene za bolne revne otroke še
to, da v njej še taki otroci, ki so doma pri stariših, brez plačila zdravila enkrat na dan dobivajo.
Marsikdo mi utegne to zavrniti, češ, da to preseže, vkljub vsej dobrotljivosti, denarne moči. A jaz mislim, da ta ugovor ne
velja; to se pravi, ljubljanjske moči, živo dobrotljivost, unetje za vse lepo in dobro prenizko ceniti. Glejte! Varovalnico za
majhne otroke so ob času, ko je revščina v Ljubljani dvakrat manja bila, potrebno spoznali in po dobrotljivosti ljubljanjskih
prebivalcev in posebno gospa napravili, in vendar ta naprava pomaga le zdravim otrokom; koliko več bi naprava otroške
bolnišnice ljubljanjski dobrotljivosti časti pridobila, ker bi bolnim revnim otrokom v pomoč bila.
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 Da se zadržki nikomur nepremagljivi ne dozdevajo, naj omenim, da ste se na Dunaji v zadnjih 10 letih dve otroški bolnišnici
ustanovili po milodarnosti posameznih dobrotnikov; bolnišnica sv. Ane po trudu zdaj že mrtvega dr. Mauthner-ja, viteza
Mauthsteinskega, kteri je po vrlih dunajčanih v blagem svojem trudu zdatno podpiran bil; ta je zdaj, ko so blago to napravo
spoznali, občinska bolnišnica postala.
Povem to, da se na Dunaji, kjer stanuje čez 500.000 ljudi, na leto v dveh otroških bolnišnicah in v zavodih za oskrbljanje
otrok, 17.000 otrok zastonj oskrbljuje; to bi zneslo v Ljubljani, ktera šteje 22 000 prebivalcev, 750 revnih otrok, kterih bi bilo
treba oskrbovati. Jasno je po teh številkah, da je treba iz začetka, če bi darovi pripustili, le tretji del teh 750 otrok oskrbovati.
Dovolite mi tedaj, častiti ljubljanjski prebivalci, da vas v blagi namen prosim pomoči za vtemeljenje v začetku prav male
otroške bolnišnice za 10 postelj-5 za bolne dečke, 5 za bolne deklice.
Vsak  še  tako  majhen  znesek  se  sprejme  z  veliko  hvalo,  kakor  tudi  vsako  darilo  otroškega  perila,  perila  za  posteljo,
posteljnaki, mizice itd.
Jaz sam pa obljubim, da vse svoje žive dni brez plačila zdravnik hočem biti mladi napravi in revnim otrokom in da v prvem
letu tudi brez plačila potrebna zdravila v ljubljanjskih lekarnicah dobimo.
Ako gre po sreči, upa podpisani s pomočjo milih dobrotnikov, kakor tudi po poročilih v oporokah, kterih se tej napravi,
kakor tudi drugim dobrotnim napravam gotovo manjkalo ne bode, da se sprva majhna bolnišnica kmalu bode po potrebi
razširila.-Mili  darovi,  kakor  tudi  orodje,  perilo  itd.  se  bodo potrjevali  in  očitno  naznanjali  v  ljubljanjskih  častnikih in
dobrotniki so naprošeni, darove izročiti gospem, ktere pridejo prosit za to bolnišnico. Kdor daruje 25 gld. Ali eno posteljo za
bolnišnico, je ustanovnik, kteri ima glas v zboru dobrotnikov.        
Dr. Vil. Kovač
Dosluženi zdravnik v deželni bolnišnici, praktični zdravnik in porodničar v Ljubljani«

Bolnišnica je imela 12 postelj, opisuje v članku Z. Zupančič Slavec (2012), in je delovala le
nekaj let. Kasneje, leta 1871, pa so otroke zdravili v opuščeni sirotišnici. Zdravljenje bolnih
otrok  je  bilo  treba  plačati.  Leta  1889,  ko  je  vodstvo  bolnišnice  dobilo  podporo,  se  je
bolnišnica preselila v novo stavbo s tridesetimi posteljami. Stala je na Ulici stare pravde, prej
Elizabetinski ulici.  Med prvo svetovno vojno je bolnišnico prevzela vojska in leta 1918 je
zavod obubožal. Vir opisuje, da je prešel v upravo Deželne vlade za Slovenijo. Leta 1919 je
vodenje  prevzel  dr.  Bojan  Derč,  ki  jo  je  vodil  do  leta  1947.  Zaradi  slabega  stanja,
pomanjkanja  potrebnih  naprav  in  laboratorija,  je  bilo  delo  težko.  Otroke  je  bilo  treba  s
konjsko  vprego  voziti  na  preiskave  v  Splošno  bolnišnico.  Leta  1934  je  uprava  otroške
bolnišnice prešla pod Splošno ljubljansko bolnišnico. 
Zavod  za  zdravstveno  higiensko  zaščito  mater  in  otrok  je  leta  1926 deloval  na  področju
preventivne in socialne pediatrije,  vzporedno z bolnišnicami,  in prevzel v upravljanje tudi
Dečji  dispanzer  v  Mariboru,  posvetovalnico  za  matere  in  oskrbovalnico  dojenčkov  v
Trbovljah ter Državni otroški dispanzer v Lukovici. V tem času ga je vodil dr. Bogo Dragaš.
Med obema  vojnama so  delovali  dispanzerji  za  dojenčke  in  otroke  v  Medvodah,  Tržiču,
Logatcu, na Rakeku, v Cerknici, v Novem mestu, Cerkljah, Brežicah, Metliki, Celju, Dolnji
Lendavi in drugod (prav tam).
Leta  1945  se  je  Otroška  bolnišnica  v  Ljubljani  preimenovala  v  Pediatrično  kliniko.  Z.
Zupančič  Slavec  (2012)  omenja  dr.  Boženo  Grosman  (1903-1987),  ki  je  bila  leta  1946
zaslužna za odprtje novega otroškega oddelka v Mariboru in postala njegova predstojnica.
Leta 1947 je delovala tudi na področju Ministrstva za ljudsko zdravje Slovenije in v tem času,
do leta 1950, so v vseh večjih slovenskih mestih nastali otroški oddelki splošnih bolnišnic.

1.2.  PRAVICE OTROK V BOLNIŠNICI

Pogoji v prvih bolnišnicah so bili slabi, brez higienskih standardov, ki so jih, zaradi velike
umrljivosti, kasneje morali določiti. V razlagah Listine EACH iz leta 2002 so navedeni pogoji
bivanja  otrok  v  bolnišnicah,  pred  sprejetjem  pomembnih  dokumentov.  Otroci  so  bili  v
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bolnišnicah sami, prepuščeni tujim osebam. Oskrba je slabo vplivala na njihovo psihično in
čustveno počutje. Ločitev od družine je lahko povzročala čustvene motnje, ki so lahko imele
dolgoročne posledice. To je bilo v tistih časih nekaj običajnega.
V 20. stoletju je bil narejen velik premik. Sprejeti so bili mednarodni dokumenti, ki so bili
temelj za ustvarjanje humanejših pogojev za hospitalizirane otroke. 
Leta 1989 je v New Yorku Organizacija združenih narodov - OZN sprejela Konvencijo o
otrokovih pravicah, ki je prvič v zgodovini človeštva otrokom priznala posebne pravice, zlasti
je poudarila zagotovitev posebne zdravniške pomoči in zdravstvenega varstva ter pravico do
izobraževanja. V 19. členu konvencija navaja, da bodo države pogodbenice varovale otroka
pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega nasilja (Kornhauser, 2013).
 Leta 1988 je bila na Evropskem združenju za pravice otrok v bolnišnici  (angl.  European
Association  for  Children  in  Hospital)  sprejeta  Listina  EACH.  Zgodovinsko  je  bilo  prvo
srečanja na Nizozemskem, maja 1988, kjer je bilo sprejetih deset načel. To je bila deklaracija,
ki so jo kasneje poimenovali magna charta. Načela naj bi upoštevali pri organizaciji otroških
bolnišničnih oddelkov (prav tam).
Leta 2001 so v Bruslju na evropski konferenci članska združenja preučila in sprejela Razlage
k Listini EACH, ki opredelijo pomen posameznih členov v luči današnjega položaja otrok v
zdravstvenem varstvu.  To  dokazuje,  da  so  členi  Listine  še  vedno  zelo  aktualni.  Članska
združenja EACH si prizadevajo, da bi bila načela Listine vključena v zakonske predpise in
smernice o zdravstvenem varstvu otrok v vseh evropskih državah (EACH, 2002).
Deset načel Listine EACH se v mnogih pogledih navezuje na splošne otrokove pravice, kakor
so opredeljene v Konvenciji OZN o otrokovih pravicah (KOP), in na zavedanje, da imajo
otroci,  glede na svojo starost,  različne čustvene in razvojne potrebe.  Zlasti  3. člen KOP-a
poudarja pomen dobrega počutja in določa, da je za izvajanje tega načela treba zagotoviti
učinkovite storitve, ki upoštevajo otrokove koristi. (EACH, str. 12).
Navajam (EACH, 2002, str. 4–5):
»Razlage so bile pripravljene kot pomoč za izvajanje Listine EACH, ker nekateri njeni cilji v
Evropi še vedno niso uresničeni, in sicer:

 Pravica  otrok  do  tega,  da  imajo  ob  sebi  starše,  se  včasih  omejuje  in  pogojuje  z
določeno starostjo ali boleznijo otroka ali družbenim položajem družine.

 V bolnišnicah pogosto ni ustrezno poskrbljeno za potrebe adolescentov.
 V dnevni bolnišnični rutini se premalo upoštevajo sodobna spoznanja o psiholoških,

čustvenih in socialnih potrebah otrok v različnih starostnih in razvojnih obdobjih, z
različnim izvorom ali socialnim ali kulturnim ozadjem.

 Nadzor nad bolečino je še vedno zanemarjeno področje.
 Pogosto  ni  ustreznih  navodil  za  zdravstveno  osebje  glede  ustaljenih  praks  za

obravnavo bolnih otrok, pri katerih se odkrijejo znaki zanemarjanja ali zlorabe.
 Bolnišnice otroke še vedno sprejemajo na oddelke za odrasle.

Pri izvajanju Listine v vseh evropskih državah je treba poleg tega upoštevati, da
 na zdravstveno varstvo vplivajo spreminjajoči se gospodarski pogoji in omejitve
  in da je zdravstveno varstvo od države do države drugače organizirano.« 

Na področju slovenske pediatrije in v slovenskem zdravstvu nasploh ima Pavel Kornhauser
velike  zasluge.  Njegov  prispevek  je  izboljšanje  kakovosti  življenja  otrok  v  času

10



hospitalizacije, kar poimenuje »humanizacija hospitalizacije otrok«. Na široko je odprl vrata
oddelka za otroško kirurgijo ne le za obiske staršev, temveč za navzočnost staršev ob otroku
čez dan in ponoči. Zelo veliko je storil za psihično dobro počutje hospitaliziranih otrok v
Sloveniji (Mikuš-Kos, 2014). 
Danes na področju slovenskega zdravstva govorimo o (Marolt Meden, 2014, str. 46):

 Splošnih  pravicah  otrok,  ki  zagotavljajo  določeno  raven  zdravstvenega  varstva  v
družbi,  dostopnost  zdravstvenih  storitev  (ki  so  odvisne  od  razvitosti  družbe  in
zmogljivosti njenega zdravstvenega sistema).

 Individualnih pravicah, ki so povezane s temeljnimi človekovimi pravicami.  
Nedvomno  splošne  pravice  otrok  in  mladostnikov  v  zdravstvenem  sistemu  v  Sloveniji
določajo:
Ustava Republike Slovenije; Zakon o zdravstveni dejavnosti; Zakon o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju; Zakon o pacientovih pravicah; Pravila Zavoda za zdravstveno
zavarovanje RS ter ostali zakoni in podzakonski akti (ZUJF; ZIPRS …).

1.3.  SKRB ZA HOSPITALIZIRANE OTROKE

Sprva so za otroke skrbele sestre usmiljenke. Prof. dr. Matija Ambrožič je deloval na področju
preventivne  in  socialne  medicine.  Leta  1923  je  bil  imenovan  za  predstojnika  zavoda  za
zdravstveno in higiensko zaščito  mater  in  otrok.  Z.  Zupančič  Slavec (2012) navaja,  da je
opravil  pionirsko  delo  na  tem  področju:  ustanovil  je  otroški  dispanzer,  dečji  dom  in
posvetovalnico za matere dojenčkov. Leta 1924 je pri zavodu začela delovati enoletna šola za
dečje  zaščitne  sestre,  kar  pomeni  začetek  izobraževanja  otroških  negovalk  v  Sloveniji.
Zaščitne sestre so v Sloveniji postale nosilke otroške nege, strokovne dejavnosti v otroških
dispanzerjih  in  posvetovalnicah  ter  sodelavke  pri  socialno  pediatričnem  in  zdravstveno
prosvetnem delu (prav tam).
Z. Seničar in R. Skrabl (2016) navajata, da je bilo leta 1952 ustanovljeno samostojno Društvo
medicinskih  sester  Slovenije,  z  glavnim  odborom  v  Ljubljani  in  šestimi  pododbori  v
Mariboru,  Celju,  Novem mestu,  Kopru,  Kočevju in  na  Ptuju,  ki  se  je  kasneje  še  večkrat
reorganiziralo. Prof. dr. Kornhauser je menil,  da brez strokovno usposobljenih medicinskih
sester  tudi  ni  uspešnosti  v  bolnišničnem  zdravljenju.  Zavzemal  se  je  za  večje  število
medicinskih  sester,  predvsem na pediatričnih  oddelkih.  V intervjuju,  ki  je  bil  objavljen v
strokovni  reviji  ISIS marca  1999 (Kornhauser,  2013),  opisuje,  da se  je  potreba  po dvigu
strokovnega znanja in razgledanosti, z razvojem intenzivne terapije otroka zelo povečala. Zato
so se tako pediatri kot medicinske sestre vključevali v strokovna izpopolnjevanja tudi v tujini.
Ob mednarodnih simpozijih za intenzivno terapijo otroka so, med prvimi v Evropi, oblikovali
poseben program za medicinske sestre.
Kornhauser  (2002) navaja,  da so  po zaslugi  dr.  Avčina,  ki  se  je  vrnil  z  izobraževanj  po
Angliji,  začeli  uvajati  poučevanje  za  bolne  otroke.  Leta  1976  je  bilo  organizirano  prvo
posvetovanje o vzgojnem in izobraževalnem delu s hospitaliziranimi otroki. Profesor Marij
Avčin je v petdesetih letih prejšnjega stoletja zaposlil prvo vzgojiteljico in prvo učiteljico na
kliniki v Ljubljani. Kornhauser (2013, str. 193) v svoji knjigi predstavi članek iz leta 2010, z
naslovom Humanizacija  hospitalizacije  otroka  –  pomemben  prispevek  k  razvoju  sodobne
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pediatrije, v katerem pravi: »Profesor M. Avčin je v Ljubljani kot predstojnik klinike kmalu
nastavil  prvo učiteljico in še vzgojiteljico.  Kot specializant  se dobro spominjam, kako sta
znali  spremeniti  vzdušje  na  otroškem oddelku  in  popestriti  otrokovo  vsakdanje  življenje.
Zavedal sem se pomena vključitve predšolskih in šolskih pedagogov v tim, ki zdravi otroka
…«.
Danes  vzgojitelji  v  bolnišničnih  vrtcih  v  veliki  meri  prispevajo  k  humanizaciji  in
zmanjševanju  učinkov  hospitalizacije.  M.  Jerina  Gubanc (2012)  navaja  povzetek  poročila
strokovne skupine bolnišničnih vzgojiteljic vrtca Vodmat, iz katerega ugotovimo, da njihovo
delo presega vzgojno-izobraževalno delo in sega že na terapevtsko področje. Navajam M.
Jerina Gubanc (2012, str. 9):
»Kako vzgojitelji v bolnišničnem vrtcu prispevajo k humanizaciji hospitalizacije?
S  prilagojenimi  dejavnostmi  otrokovim  sposobnostim  in  kooperativno  komunikacijo
pomagajo otroku olajšati prihod in bivanje v bolnišnici, jih pomirjajo, sproščajo, poslušajo in
tolažijo, pomagajo pri izražanju čustev in pri premagovanju bolečin.
Z  vzgojno-izobraževalnimi  dejavnostmi  osmišljajo  dneve  v  bolnišnici  (otroku  ponudijo
različne dejavnosti, pri katerih se sprosti).
Prisluhnejo otrokovi stiski zaradi bolezni, se pogovarjajo z njim, mu odgovarjajo na vprašanja
na njemu primeren način.
Omogočijo mu igralne situacije, v katerih se sprosti, veseli ali pa izživi svojo notranjo stisko,
strahove. S tem preprečujejo občutke osamljenosti, izgubljenosti in strahu.
Spodbujajo medsebojno komunikacijo in igro z drugimi otroki na oddelku.
S premišljeno organizacijo prostora in s primerno izbiro sredstev in dejavnosti otroka psihično
pripravljajo na medicinske posege.
V vzgojno-izobraževalne dejavnosti vključujejo tudi starše bolnega otroka.
Upoštevajo njihovo (starševsko) življenjsko situacijo s tem, ko obravnavajo otroke celostno in
se vživljajo v njihov položaj.
S timskim sodelovanjem z zdravstvenim osebjem, ki temelji  na kooperativni  komunikaciji
med vsemi udeleženci v procesu zdravljenja.«
Bolnišnični  vzgojitelji  poleg  upoštevanja  Kurikula  za  vrtce  sledijo  Konceptu  dela  v
bolnišničnih vrtcih, katerega cilji so:

 Zagotavljaje občutka varnosti in sprejetosti bolnega otroka. 
 Prepoznavanje  individualnih  značilnosti  bolnega  otroka  in  spodbujanje  k  lastnemu

vključevanju v proces zdravljenja. 
 Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela v skladu z upoštevanjem otrokovih želja,

interesov in počutja v času hospitalizacije. 
 Emocionalna  priprava in  podpora otroka  na  morebitni  operativni  poseg  in

preiskave. 
 Pomoč in podpora otroku pri  premagovanju strahu pred bolnišničnim osebjem –

»belo  haljo«,  neznanim,  bolečino,  posegi,  telesnimi  spremembami  in  drugimi
čustvenimi potrebami. 

 Dvig  kakovosti  medsebojnih  interakcij med  otroki,  starši,  zdravstvenim  in
pedagoškim osebjem. 

 Prepoznavanje prilagoditvenih težav otroka in zmanjševanje posledic hospitalizacije
ter vključevanje otroka v bolnišnično okolje, ki je zanj lahko novo. 
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 Razvijanje pozitivne samopodobe bolnega otroka. 
 Spremljanje otrokove igre in zagotavljanje dobrega počutja na oddelku. 
 Zagotavljanje spodbudnega okolja in raznovrstnih dejavnosti. 
 Opazovanje in spremljanje otroka in njegovih trenutnih zmožnosti preko vzgojno-

izobraževalnih  dejavnosti  z  namenom  usklajenega  sodelovanja  z  zdravstvenim
osebjem pri ugotavljanju otrokovega stanja (Koncept dela v bolnišničnih oddelkih
vrtca, 2009).

Tudi učitelji v bolnišničnih šolah imajo svojo zasnovo dela, ki opredeljuje splošne cilje
vzgojno-izobraževalnega dela v bolnišničnih oddelkih: 

 učencu omogočiti nepretrganost vzgojno-izobraževalnega dela bolezni navkljub; 
 prepoznati  učenčeva močna  področja  in  mu tudi  tako omogočiti,  da  bo  krepil

svojo samopodobo in samozavest ter lažje ohranjal življenjsko perspektivo; 
 omogočati učencu usvajanje znanja in doseganje potrebnih standardov znanja pri

posameznih predmetih; 
 poiskati, preizkušati in oblikovati optimalne individualizirane oblike vzgojno-

izobraževalnega dela za bolnega učenca; 
 prepoznati  morebitne  učne  težave  (nastale  kot  posledica  bolezni  oziroma

zdravljenja) pri  bolnem učencu,  mu nuditi  ustrezno strokovno pomoč ter ga
tako opolnomočiti; 

 ustvariti  pogoje  in  načine  dela  za  premagovanje  občutkov  osamljenosti,
izgubljenosti,  strahu ter  tesnobe pri  bolnem,  obolelem in  hospitaliziranem
učencu; 

 ustvarjati pogoje za osmislitev učenčevih dni v bolnišnici; 
 omogočiti  učencu  čim  boljše  vključevanje  v  vzgojno-izobraževalno  delo  v

njegovi  šoli  (Koncept  vzgojno-izobraževalnega  dela  za  učenke  in  učence  ter
dijakinje in dijake, ki so na zdravljenju v bolnišnici, 2013).

Opazimo lahko, da cilji nemalokrat posegajo na področja komunikacije, socialne vključenosti
in psihologije. M. Jerina Gubanc (2012, str. 9) je mnenja, da bi bilo treba pri delu z bolnimi
otroki več pozornosti nameniti uvajanju psiholoških znanj. 

2. BOLEZEN IN HOSPITALIZACIJA

2.1. OTROK IN BOLEZEN 

Vsaka bolezen  v  otrokovo življenje  prinaša  spremembe.  M.  Švajncer  (1988)  meni,  da  je
otrokovo doživljanje in vedenje odvisno od več dejavnikov: od bolezni, starosti otroka, od
odnosa staršev do njegove bolezni in njegovih osebnostnih lastnosti. Meni, da so v načinu
doživljanja bolezni velike individualne razlike, ki izhajajo iz individualnih razlik v celotnem
psihofizičnem razvoju otrok, tako da vsak otrok bolezen doživlja po svoje.
A. Mikuš Kos (1969) navaja, da bolezen pri otroku pogosto poraja strah in bojazni. Tisti, ki
ima za sabo že veliko slabih izkušenj, se lahko že vnaprej boji vsega hudega, kar ga čaka, in
vsi, ki so bolečine, ki jih povzročata bolezen in zdravljenje, že izkusili, se bojijo ponovnih
bolečin (operacij ipd.). Mladi se bojijo, kakšna bo njihova usoda, če zbolijo za določenimi
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obolenji.  Zavedajo se določenih dejstev o bolezni  in o njih razmišljajo.  Otroci  v obdobju
pubertete vedo, da so nekatera obolenja smrtno nevarna ali pa povezana s hudimi bolečinami;
že spremenjeno telesno počutje jih lahko navdaja z bojaznijo.
Še  pomembnejše  kot  strah  pred  nevarnostjo,  navaja  avtorica  (prav  tam),  so  za  otroka
namišljene bojazni, ki so plod njegove fantazije in nesposobnosti, da bi razumel situacijo, ki
je nastala ob njegovem obolenju. Pogosto se pojavijo močna občutja krivde (zaradi nelagodja
in nezadovoljstva ter negativnih reakcijah staršev ob pojavu bolezni). Starši za te namišljene
predstave  ne  vedo.  Omenjeni  dejavniki  lahko  vplivajo  na  potek  zdravljenja  in  celo  na
psihofizični razvoj.
P.  Lešnik  Musek  in  V.  Krkoč  (2014)  navajata,  da  so  pri  otrocih  s  kronično  boleznijo
psihološke težave in psihiatrične motnje približno dvakrat pogostejše kot pri zdravih otrocih.
V članku opisujeta, kako otroci in mladostniki v posameznih razvojnih obdobjih razumejo
svojo bolezen. Pri dojenčku (do dvanajst mesecev), po Piagetovi (Labinowicz, 1989) teoriji
kognitivnega razvoja, govorimo o senzomotorni stopnji mišljenja, pri kateri se dojenček na
okolje odziva na refleksen način,  ki  ga uporablja v stiku z novimi  dražljaji.  Na čustveno
socialnem področju v tem času otrok razvija sposobnost zaupanja do ljudi in okolice. Če starši
ljubeče, skrbno in konsistentno zadovoljujejo otrokove potrebe, omogočajo razvoj zaupanja.
P. Lešnik Musek in V. Krkoč (2014) menita, da lahko bolezen v tej starosti zavira fiziološko
ravnovesje in zanimanje za okolico,  kar vpliva tudi na razvoj otroka na drugih področjih.
Kronična  bolezen  lahko  pri  otroku  vzbuja  občutek  nemoči.  Otrokova  bolezen  pri  starših
pogosto povzroča žalost, jezo, občutke krivde, kar vpliva na razvoj otrokove navezanosti in
sposobnosti soočanja z boleznijo. V obdobju malčka, od prvega do tretjega leta starosti, je
otrok  motorično  bolj  kompetenten.  Na  področju  mišljenja  je  po  drugem  letu  običajno  v
predoperativni stopnji (Labinowicz, 1989). Otrok začne govoriti in usvaja nove besede, na
psihosocialnem področju razvija  občutek avtonomije,  sposobnost samoregulacije  čustev se
šele razvija in opažamo povečanje izrazov za posamezna temeljna čustva. P. Lešnik Musek in
V.  Krkoč (2014) navajata,  da se  razumevanje  bolezni  v  tem obdobju  povezuje  s  stopnjo
kognitivnega razvoja. Otrok opiše bolezen z enim simptomom, npr. »Boli me trebušček.«,
vzrok pa pripiše zunanjemu dejavniku, ki ni povezan s telesom. Težave se pojavljajo zaradi
strahu pred bolečino in poškodbo telesa. Otrok se upira, ne sodeluje, zato je zelo pomembna
prisotnost  njegovih staršev.  Ob hospitalizacijah  se poveča  otrokov strah  pred ločitvijo  od
staršev. Rutina in rituali, ki so mu zagotavljali varnost in predvidljivost v domačem okolju, se
v bolnišnici spremenijo (prav tam). V obdobju zgodnjega otroštva, od tri do šest let, je otrok
še  vedno  v  predoperativni  fazi  mišljenja  (Labinowicz,  1989),  za  katero  so  značilni
egocentrizem,  centriranje,  animizem,  simbolno  izražanje,  osredotočenost  na  zaznave,
usmerjenost na en vidik zaznave, proti koncu tega obdobja pa na več vidikov, ki vplivajo na
določeno situacijo. Poveča se razumevanje vzročno-posledičnega odnosa. Govor postane bolj
razumljiv.  P. Lešnik Musek in V. Krkoč (2014) menita,  da otrok pri razumevanju bolezni
pogosto  zamenjuje  vzrok  in  posledico,  npr.  misli,  da  je  bolan,  ker  bruha  in  ne  obratno.
Razume pomen  nalezljivosti.  Na čustvenem področju lahko prihaja  do težav in  občutkov
krivde.  Otroku je treba omogočiti  izkušnje,  pri katerih bo lahko razvijal  samospoštovanje,
samovrednotenje,  občutek  obvladovanja.  Bolezen  namreč  lahko  razume  kot  kazen  za
določeno vedenje.  Avtorici  (2014, str.  13) sta  mnenja,  da je tak način  razmišljanja  lahko
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prisoten  tudi  v  kasnejših  razvojnih  obdobjih,  vse  do  mladostništva,  in  zahteva  takojšnje
ukrepanje, da otroku ne povzročamo dodatnega stresa.
V obdobju od sedmega do dvanajstega leta starosti je otrok kompetenten na področju grobe in
fine motorike. V miselnem razvoju se postopoma oddaljuje od zaznavnega polja in težave
rešuje  na  logičen  način.  To  je  po  Piagetovi  teoriji  (Labinowicz,  1989)  faza  konkretnih
operacij. Otrok razume pomen niza dejavnosti glede na neko zaporedje in zmore razmišljati
reverzibilno  (obratno).  Bolje  razume  in  upošteva  navodila,  zmore  razumeti  alternativne
poglede na težavo.  Pomembni postanejo socialni  odnosi z vrstniki  istega spola.  P. Lešnik
Musek in V. Krkoč (2014) opisujeta, da otroci bolezen že povezujejo z dogajanjem v telesu,
zavedajo se vzrokov bolezni in so sposobni razumeti zdravstveno-vzgojne ukrepe. A kljub
temu  lahko  doživljajo  različne  strahove,  vezane  na  bolezen  in  zdravljenje:  strah  pred
nezmožnostjo zaradi bolezni,  strah pred smrtjo idr. Občutki frustracije lahko pripeljejo do
slabšega  čustvenega  razpoloženja,  depresivnosti,  znižanja  samospoštovanja,  jeze  in
vedenjskih težav. Pomembno je, da jim omogočamo potrjevanje na področjih, kjer so uspešni.
V  obdobju  mladostništva,  od  dvanajstega  do  osemnajstega  leta,  je  razvoj  mišljenja  po
Piagetovi teoriji (Labinowicz, 1989) v fazi deduktivnega, abstraktnega sklepanja, izboljša se
sposobnost konceptualizacije in predvidevanja prihodnosti. Mladostnik ima v tem obdobju že
boljši  vpogled  v  svoje  doživljanje  in  vedenje  (introspektivne  sposobnosti).  Čeprav  je
sposoben razumeti stališča drugih, je še vedno zelo osredotočen na lastne ideje in doživljanje.
Socialno in čustveno je v procesu oblikovanja osebne in spolne identitete in je zato večkrat
preveč osredotočen na svoje težave (mladostniški egocentrizem). Močno in spremenljivo je v
tem obdobju  tudi  čustvovanje  in  vedenje.  Mladostnik  si  bolezen  razlaga  skozi  specifične
fiziološke procese, navajata P. Lešnik Musek in V. Krkoč (2014), in kasneje tudi že razume
kompleksnejšo  prepletenost  dejavnikov  bolezni.  Lahko  se  zgodi,  da  zavrača  zdravljenje,
zdravila, terapije ali pa celo zanika bolezen. Prisoten je strah pred bolečino, poškodbo. Želi
biti tak kot ostali vrstniki, zato kronična bolezen vpliva tudi na razvoj identitete. Lahko pride
do  tveganega  vedenja  (uporaba  drog  in  alkohola)  ali  pa  do  razvoja  depresivnosti  in
anksioznosti.  Mladostnika moramo spodbujati, da bo skrbel zase, mu omogočati intimnost,
zasebnost,  upoštevati  potrebo po neodvisnosti  in  omogočiti  možnost  izbire  pri  odločanju.
Njegova motivacija pogosto ni stabilna, zato ga je treba spodbujati pri obvladovanju bolezni
(prav tam). 

2.2.  VPLIV BOLEZNI NA DRUŽINO

G. Čačinovič Vogrinčič (1998, str. 6) navaja, da se je največ spoznanj, namenjenih pomoči
družinam, razvilo v terapiji. V povezavi z družino loči psihoanalitično terapijo, pri kateri je
bistvo pojmovanje človeka kot posameznika, in sistemsko terapijo, pri kateri je bistvo teorija
sistemov.  Pomemben  je  družinski  koncept  –  družina  kot  celota:  hierarhija  moči,  proces
reševanja problema, delitev in prerazporeditev vlog itn., ne pa več posameznik sam. 
Družina je pogosto, ne pa vedno, nenadomestljivi vir socialne podpore, občutkov sprejetosti
in bližine. Sarafino (1990, v Selič, 1999) meni, da lahko družina kot sistem deluje kot blažilec
ali kot izvor oz. multiplikator stresa. Vedenje, potrebe in osebnostne značilnosti vsakega člana
sooblikujejo družinski sistem ter so interakciji  z enakimi kakovostmi vseh ostalih. Nastala
mreža interakcij lahko stres reducira in/ali producira (prav tam). 
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Tudi I. Kreft (2014, str. 21) pojmuje družino kronično bolnega otroka kot posameznike, ki
živijo skupaj, a niso le vsota različnih posameznikov. Skupaj živijo v intimnem odnosu in so
drug drugemu pomembne osebe. Družina je sestavljena iz posameznikov, odnosov med njimi,
njihovih interakcij. Znotraj družine deluje več podsistemov, starševski sistem v odnosu starši-
otroci,  ki  vzgaja  in  neguje  otroke,  partnerski  podsistem  med  starši,  katerega  naloga  je
omogočati družini varnost in je hkrati za otroke model o partnerskih odnosih, ter podsistem
sorojencev, ki omogoča izkušnje tekmovalnosti in hkrati navezanosti. Navaja, da sistemska
teorija  simptom posameznika razume kot  signal  za družinske težave,  in ne kot patologijo
posameznika, zato so tudi težave enega člana pravzaprav težave celotne družine. G. Čačinovič
Vogrinčič (1998, str. 7): »Družina mora izoblikovati način, kako bo v procesih prilagajanja
ohranila družinsko identiteto in omogočila članom, da ohranijo osebno identiteto.«
M. Tomori (1987) opisuje, da otrokovo bolezen spremljajo intenzivna čustva in doživljanje
drugih  družinskih  članov.  Skrb  zaradi  poteka  bolezni,  bojazen  zaradi  njenega  izida  in
posledic, občutek nemoči ob otrokovem trpljenju, neugodju in bolečini, občutja krivde, odpor
do sprememb, ki jih bolezen prinaša, občutja lastne prikrajšanosti, naveličanosti, brezvoljnosti
- vse to so čustva, ki so različno razporejena in izražena navzven – se pojavljajo pri vseh
spremljevalcih otrokove bolezni in imajo nanje različen vpliv. Ker pa ta čustva - podobno kot
razdelitev  vlog,  ki  jih  sproži  bolezen  -  niso  povezana  le  z  osebnostnimi  značilnostmi  in
nagnjenji  posameznih  družinskih  članov,  temveč  tudi  s  socialno-kulturnimi  normami  in
zapovedmi, so lahko njihove notranje napetosti še bolj boleče in težje razrešljive (Tomori,
1987, str. 169). Tudi A. Mikuš Kos (1969) je mnenja, da bolezen, ki jo otrok preboleva, lahko
vpliva na odnos okolja do bolnega otroka in posredno tudi na otrokovo doživljanje bolezni.
Prav tako S. Tancig (1987) meni, da bolezen in bolniška situacija zahtevata do otroka poseben
odnos in vedenje. Za otroka in za starše je to breme, ki pomeni oviro v procesu zdravljenja, ali
pa lahko celo zelo neugodno vpliva na otrokov duševni razvoj. M. Gorenc in M. Burger Lazar
(2014)  sta,  ko govorita  o  bolečih  zdravstvenih  posegih  pri  otroku,  mnenja,  da  je  stopnja
zaskrbljenosti in strahu pri starših povezana z otrokovo stopnjo zaskrbljenosti in strahu in s
tem tudi  z  otrokovo  učinkovitostjo  pri  uporabi  strategij  obvladovanja  bolečine.  Starši  so
pogosto  zaskrbljeni  ne samo zaradi  otrokove bolezni,  temveč  tudi  zaradi  dvoma v  lastne
zmožnosti podpore otroku pri bolečih izkušnjah. Menita, da otrokom v takih situacijah najbolj
pomaga predvsem preusmerjanje misli,  ne pa kritiziranje in opravičevanje, ki preusmerjata
otrokovo pozornost na možne grozeče vidike zdravstvenega posega.
 

2.3.  HOSPITALIZACIJA OTROKA

Bolnišnično okolje je za otroka neznano in tuje. Če se zdravi doma, je običajno deležen več
pozornosti in podpore. V bolnišnici je od oseb, ki so mu blizu, ločen, mora mirovati in je
odvisen od bolnišničnega osebja, opisuje A. Mikuš Kos (1969). Težava ni le bolezen, temveč
otrok  trpi  zaradi  ločitve  od  družine,  tujega  okolja,  strahu  pred  boleznijo  in  postopki
zdravljenja, zaradi strahu pred posledicami bolezni, namišljenega, domišljijskega strahu idr.
Ne  glede  na  vrsto  bolezni  bolnišnično  zdravljenje  vpliva  na  čustveno,  intelektualno  in
socialno okolje otroka in družine. Vplivi so specifični glede na bolezen, okoliščine, predvsem
pa glede na osebnost otroka. A. Mikuš Kos (1969) in M. Švajncer (1988) opisujeta, da so
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bojazni, ki jih otrok doživlja v času bolezni pogojene in odvisne od preteklih izkušenj, ki jih
je otrok dobil v odnosu z ljudmi. Strah in bojazen sta različna v različni starosti. Če v tem
okolju ni  ob njem staršev,  ostane sam s svojimi  bojaznimi  in  skrbmi  in  nima nikogar,  s
katerim bi se o njih pogovoril ter si vsaj delno olajšal duševne težave (Mikuš Kos, 1969).
Strah je stanje, v katerem se znajde hospitalizirani otrok. Pogosto je prisotna tudi bolečina.
Grgurić (2003) omenja, da prinaša hospitalizacija neugodne vplive, zato je pomembno, da jih
prepoznamo  in,  kolikor  je  le  mogoče,  ublažimo.  Kadar  je  hospitalizacija  nujna,  je  treba
ustvariti čim manj travmatične postopke v času otrokovega zdravljenja in vzpostaviti čim bolj
humane pogoje bivanja v bolnišnici. S. Tancig (1987) opisuje, da je otrok predvsem čustveno
bitje in njegove duševne in vedenjske reakcije so pogojene predvsem z dinamiko njegovih
čustev, zato se običajno zelo močno odziva na bolezen. Značilna je reakcija strahu, ki se kaže
v  negotovosti  in  oklepanju  domačih.  Pogosto  se  otrok  odzove  s  potrtostjo,  jokom,
brezvoljnostjo in umikom vase.  V svojem proučevanju posledic  mirovanja bolnega otroka
ugotavlja, da bolezen oz. hospitalizacija otroka spremlja mirovanje ali oviranje dejavnosti, na
katero  reagira  s  povečano  agresivnostjo,  predvsem zatrto  agresivnostjo.  Nadalje  je  velika
verjetnost, da zaradi pomanjkanja gibalnih izkušenj pride tudi do slabše telesne zmogljivosti
in posledično do težav v oblikovanju pozitivnega doživljanja svojega telesa. To je ena od
komponent samopodobe, ki lahko odločilno vpliva na otrokovo pojmovanje samega sebe.

2.3.1. VPLIV HOSPITALIZACIJE NA DRUŽINO

Kakor smo zapisali zgoraj, otrokova hospitalizacija prizadene vso družino. V Konceptu dela v
bolnišničnih vrtcih (2009) je zapisano, da starši marsikdaj doživljajo še večjo notranjo stisko
in  napetost  kot  otroci  sami,  saj  se  zavedajo  morebitnih  kasnejših  posledic  bolezni.
»Najpogostejše reakcije in dvomi staršev se izražajo kot: 
• OBČUTEK KRIVDE: Menijo, da je otrok zbolel zaradi njihove nepazljivosti in da bi lahko
preprečili bolezen, če bi bili bolj skrbni. Četudi poskušajo skriti svoje strahove, otrok začuti
njihovo vznemirjenje. 
• PREKOMERNA ZASKRBLJENOST: Starši otroka nenehno sprašujejo o njegovem počutju
in se pogovarjajo le o njegovem bolezenskem stanju. Tako otrok niti  za trenutek ne more
pozabiti svoje bolezni in lahko dobi napačno predstavo, da se mu bolezensko stanje slabša,
čeprav se objektivno ne.
 •  PREKOMERNA NEGA:  Starši  obravnavajo  in  negujejo  otroka  kot  zelo  bolno  osebo,
čeprav bolezen ni tako huda, oz. nadaljujejo s prekomerno nego tudi, ko je otrok že zdrav. S
takim odnosom otroka  silijo  v  bolezensko  obnašanje.  Otrok  se  začne  tudi  sam pretirano
ukvarjati s svojim počutjem. Čeprav je že ozdravel, pričakuje in zahteva konstantno nego in
se počuti bolnega. 
Reakcija staršev je odvisna od njihovih preteklih izkušenj in njihovih osebnostnih značilnosti.
Lahko se zgodi, da depresivni starši prenašajo krivdo za otrokovo bolezen nase. Starši lahko
krivdo za otrokovo hospitalizacijo prenašajo na druge družinske člane, vzgojitelje v vrtcu in
tudi  na otroka samega.  Taki starši  hospitalizacijo otroka doživljajo težje,  kot  je potrebno.
Zaradi neprikrite zaskrbljenosti nad otrokovo boleznijo lahko nehote prenesejo svoj strah tudi
na  bolnega  otroka  in  ga  s  tem  še  dodatno  obremenijo.  Nasprotno  lahko  nekateri  starši
reagirajo  z  obrambnimi  mehanizmi  zanikanja.  Bolezen  in  njen  proces  zdravljenja  si
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predstavljajo v mnogo milejši  obliki,  kot  v  resnici  poteka.« (Koncept  dela  v bolnišničnih
vrtcih, 2009, str. 20).

2.3.2. TEORIJA NAVEZANOSTI

Teorijo navezanosti  sta razvila psihoanalitik in otroški psihiater  John Bowlby (Bretherton,
1992) ter njegova sodelavka Mary Ainsworth. Navezanost pojmujeta kot čustveno vez med
otrokom in njegovim skrbnikom. Kaže se kot koherentni vzorec vedenja, ki otroku zagotavlja
bližino odraslega, enega od staršev, in ga vedno pripelje v stik z njim ali v njegovo bližino.
Vzorec navezanosti  vsebuje sklop misli,  čutenj,  prepričanj  in načrtov ter  ima organsko in
biološko funkcijo zavarovati otroka pred vrsto nevarnosti ter mu omogočiti razvoj sposobnosti
za  obrambo.  Na podlagi  ponavljajočih  se  izkušenj  s  primarnim skrbnikom otrok oblikuje
notranje delovne modele sebe, drugih in odnosov. Ti delovni modeli delujejo avtomatično in
vplivajo na posameznikovo delovanje v odnosih skozi vse življenje. Vplivajo na zaznavanje,
mišljenje,  čutenje  in  vedenje.  Posledično  lahko  med  posamezniki  najdemo  razlike  v
dojemanju samega sebe in lastne vrednosti v pričakovanjih o dostopnosti in odzivnosti figure
navezanosti  ter  strategijah  za  regulacijo  občutka  varnosti  (Bretherton,  1992).  Bowlby  in
Robertson (1952, v Bretherton, 1992) navajata tri faze otrokovega odzivanja na bolnišnično
okolje: 
- Prva faza, ki lahko traja od nekaj ur do celega tedna, je obdobje burnega protesta zoper
ločitev od matere. Otrok kriči, joka in tako kliče svojo mamo, prepričan, da jo bo priklical.  
- Druga faza je obdobje pomiritve. Otrok je potrt, žalosten in se ne upira več. M. Švajncer
(1988) opisuje, da otrokovo potrebo po materi prekrije občutje, da je ne bo več k njemu nazaj,
vdan v usodo, žalostno, a na videz neprizadeto sedi v svoji postelji in si na različne načine
krajša čas. Vseeno mu je, kaj se z njim dogaja, ne upira se več in je lažje vodljiv (prav tam).  
-  Tretja  faza,  če otrok v bolnišnici  ostane dalj  časa,  je navidezna prilagoditev življenju v
bolnišnici, vendar otrok ne kaže zanimanja za svet, ki ga obdaja. Ločitev od dragih oseb ga ne
prizadene več, lahko postane apatičen. Takšna čustvena osiromašenost se včasih odrazi tudi v
nadaljnjem  osebnostnem  razvoju.  Na  negativne  izkušnje  se  odzovejo  tako,  da  razvijejo
pretirano navezanost ali pa preveč poudarjajo samostojnost in neodvisnost.

3. POVEZANOST  PSIHIČNEGA  IN  FIZIČNEGA  V
PROCESU ZDRAVLJENJA 

»Kadar človek joče, ni čustveno prizadeta samo duševnost, temveč tudi telesnost. Saj so
solze najprej fiziološko dogajanje in fiziološka prikazen. Če torej človek od veselja ali
žalosti  pretaka solze,  se  pravi,  da  je  prizadeto  tudi  telo,  ne  samo duša,  da duševno
vzburjenje  pritiska  tudi  na  telo  in  dobesedno  iztisne  iz  njega  življenjsko  silo.«
(Trstenjak, 1989, v Gerjolj, 2007, str. 142).

Že  v  antični  zgodovini  so  prepoznavali  povezavo  med  osebnostjo  in  zdravjem.  V  času
Hipokrata so verjeli, da prevladovanje enega od telesnih sokov: kri, žolč, sluz in vranični sok,
določa, kakšna je osebnost. Kasneje je Galen razširil to idejo in menil, da prevlada določenih
sokov  vpliva  na  človekovo  vedenje,  ter  ljudi  razdelil  na  štiri  temperamente:  melanholik,
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flegmatik, kolerik, sangvinik. Trdil je, da neuravnovešenost sokov vodi k poslabšanju zdravja
(Makarovič,  2003,  str.  118,  Musek,  1982,  2010).  Danes  se  strokovnjaki  na  področju
medicinske diagnostike ne naslanjajo več na teorijo o sokovih, zavedajo pa se povezanosti
med osebnostjo in boleznijo. Znanstveniki dandanes že utemeljeno proučujejo interakcijo med
psihosocialnimi in biološkimi dejavniki človekovega zdravstvenega stanja (Musek, 1999). P.
Selič (1999, str. 27) meni, da medicino sedanjega časa v veliki meri določa psihologizacija.
Meni,  da  je  to  neizogibna  posledica  omejitev  in  pomanjkljivosti  prejšnjega  biološkega
modela.  Jemmott in Locke (1984, Bloom, 1988, v Selič, 1999) omenjata biopsihosocialno
zasnovo,  ki  sloni  na  interakcijah  med  socialnimi,  psihičnimi  in  biološkimi  dejavniki,  ki
sodelujejo pri  nastanku,  razvoju in  zdravljenju neke bolezni.  V zdravljenje  se  vključujejo
metode,  ki  imajo osnovo na holističnem pogledu na človeka.  N. Šolajić Božičević (2005)
ugotavlja, da gledanje na človeka kot zgolj na fizično telo pri zdravljenju rešuje le posledice,
ki se pojavijo na fizičnem telesu, in ne temeljnega vzroka. Tako se akutne bolezni spreminjajo
v kronične,  medicina pa se trudi bolniku olajšati  trpljenje,  medtem ko ta še naprej  živi z
boleznijo. Kvas in Seljak (2004, v U. Plešnar, 2008) navajata dva temeljna modela zdravja, ki
sta se uveljavila skozi zgodovino, in sicer biomedicinski in biopsihosocialni model. Zahodna
medicina uporablja predvsem prvi model, ki bolezenske pojave reducira na raven kemijskega
dogajanja  in  bolezen pojmuje kot  posledico  motenj  v  biokemičnem delovanju človeškega
telesa.  Telo  in  duha  strogo  loči.  Drugi,  biopsihosocialni  model  zdravja,  zahteva
interdisciplinarni, celostni pristop do človeka. Zdravje je po tem modelu proces, ki je močno
odvisen  od  posameznikovih  bioloških,  socialnih  in  psiholoških  potreb,  pri  čemer  je
posameznik aktiven, zlasti če se nauči prisluhniti sebi (prav tam). »Beseda holistično izvira iz
grške besede holos,  ki  pomeni  celostno  ali  popolno.  Angleška beseda holly pomeni  svet,
svetost pa se nanaša na to, da je človek celostno povezan z lastnim notranjim svetom, pa tudi
z zunanjim svetom. Holističen je vsak program ali zdravljenje, ki se nanaša tako na telesno
kot na duševno in duhovno raven človeka.« (N. Šolajić Božičević, 2005). Definicija, ki jo
podaja Ameriška holistična zdravstvena organizacija, je: »Holistična medicina je umetnost in
znanost  o  zdravljenju,  ki  zajema  celo  osebo  –  telo,  razum  in  duha.  Praksa  združuje
konvencionalne in alternativne terapije za preventivo in zdravljenje bolezni in zagotavljanje
optimalnega  zdravja.  Stanje  celostnega  zdravja  je  definirano  kot  neomejeni  prosti  tok
življenjske energije skozi telo, razum in duha. (AHHA, 2016)

Čeprav nekonvencionalne načine zdravljenja pogosto imenujemo alternativne, v zadnjem času
gledamo nanje predvsem kot na komplementarne,  torej  dopolnilne oblike zdravljenja, ki z
ramo ob rami sodelujejo z znanstveno medicino (Mills, 1997, v Plešnar, 2008, str. 13).

3.1. BIOPSIHOSOCIALNI VIDIK BOLEZNI

Musek (1999, 2010) in mnogi drugi avtorji se strinjajo, da lahko telesne težave tudi duševno
obremenjujejo  in  obratno.  Pravi,  da  človek  deluje  kot  celota  v  psihofizičnem  in
psihosocialnem pogledu. Tri ravni osebnostnega delovanja, telesna, socialna in duševna, so
medsebojno povezane in prepletene. Kar se dogaja na eni ravni, se prenaša in zrcali tudi na
drugih. Velikokrat so tako povezane tudi težave in motnje: ob telesnih se pojavljajo duševne
in  socialne  težave  in  obratno  (Musek,  1999,  str.  28).  »…  Gre  torej  za  interakcijo  med
socialnimi,  psihičnimi  in  biološkimi  dejavniki,  ki  sodelujejo  pri  nastanku,  razvoju  in
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zdravljenju neke bolezni.  Biopsihosocialna  usmerjenost  v  celoti  priznava pomen in vlogo
vedenja in osebnosti pri ohranjanju zdravja in nastanku bolezni …« (Selič,  1999, str.  28).
Sarafino  (1990,  v  Selič,  1999,  str.  46)  navaja  drastičen  primer  človeka,  ki  ni  verjel
zdravniškim mnenjem o svojem zdravju in je namesto zdravil jemal visoke doze vitamina C
ter gledal komedije. Stanje se mu je dejansko izboljšalo, kar je bilo (po njegovem mnenju)
posledica optimizma, ki je aktiviral telesne vire za obvladovanje bolezni. Seličeva (prav tam)
opisuje, da je proces tudi obraten. Bolezen prav tako vpliva na osebnost. Negativni občutki, ki
so sprva posledica bolezni,  neredko pridobijo sekundarno avtonomijo in vplivajo nazaj na
telesno stanje.
S.  Bertoncelj  Pustišek  (1987,  str.  188)  opisuje  svoja  opažanja  pri  kliničnem  delu  s
pediatričnimi pacienti.  Navaja, da sta trajanje bolezni in bolezen sama večkrat povezana z
obremenilnimi  življenjskimi  situacijami  v  preteklosti.  Pri  tem  poudarja,  da  je  pojem
»življenjske  obremenitve«  zelo  relativen,  včasih  težko  opredeljiv,  vendar  za  določenega
bolnika v kontekstu njegovega emocionalnega doživljanja pomemben. Nadalje ugotavlja, da
premalo poznamo kompenzatorne (spoprijemalne) mehanizme, ki sodelujejo pri ohranjanju
homeostaze telesa in duha, in navaja, da psihiatrična evaluacija navadno odkrije, da so telesni
simptomi (pojavi bolezni) odsev čustvenega stresa. Pri starejših otrocih so telesni simptomi
najpogosteje manifestacija anksioznosti in depresivnosti (prav tam). 
Številni raziskovalci (Werner in Smith, 1992, Bennard, 2007, Luthar, Sawyer in Brown, 2006,
Masten idr., 2004, Rutter, 1990, v Riccarda Kiswarday, 2012, str. 3) govorijo o rezilientnosti,
zmožnosti pozitivnega odziva posameznika na izredne, ali dalj časa trajajoče težke in bistveno
spremenjene okoliščine, ki človeka mobilizirajo, da se opre na razpoložljive notranje in/ali
zunanje  varovalne  dejavnike  oz.  vire  moči  in  se  s  samouravnavanjem,  prilagajanjem,
spreminjanjem,  učenjem  in  preseganjem  konstruktivno  loti  reševanja  težav.  Le-te  vsak
doživlja individualno, zato so zelo raznolike, subjektivne in edinstvene.
Tudi Musek J. (1999) opisuje osebnostni vidik obolenj in telesnih motenj. Kardiovaskularna
obolenja povezujejo s tipom osebe, ki svoje emocije izraža na pretiran in neustrezen način ter
jih preveč  barva v negativne  tone,  in  kancerozna obolenja s  tipom odziva,  ki  je povezan
predvsem z zanikanjem in potlačevanjem negativnih občutij in z zmanjšano zmožnostjo, da bi
oseba  izražala  negativna  čustva.  Podajajo  primer  povezanosti  kanceroznih  obolenj  z
določenimi  lastnostmi:  nagibanje  k  depresivnosti,  občutja  nemoči,  pasivnost,  obupavanje,
zadrževanje  in  ne  izražanje  negativnih  čustev  (predvsem  jeze),  perfekcionizem,
konvencionalnost,  toge  in  rigidne  obrambne  reakcije,  zadrževanje  ob  strani,  socialna
nevpadljivost, malo socialnih stikov. Sprašuje se (prav tam), ali je mogoče s terapevtskimi
prizadevanji,  ki  učijo posameznika  izraziti  negativna občutja,  da jih ne potlači  in  izboljša
svoje socialne stike, zmanjšati rizičnost za obolenja.

3.2. BIOPSIHOSOCIALNI VIDIK BOLEČINE

 Bresjanac  in  Repovž (2005)  opisujeta  bolečino  (trenutno ali  kronično)  po eni  strani  kot
fiziološki  pojav,  ki  zagotavlja  preživetje  organizma,  po drugi  strani  pa  kot  vodilni  vzrok
trpljenja, ki lahko pri dolgotrajnem delovanju, ne glede na primarni vzrok, spremeni odzivnost
in delovanje povezav v osrednjem živčevju. Bistveni del bolečine in njenega doživljanja je
poleg zaznavno-diskriminativne plati čustveno-motivacijska plat. Močni čustvi, kot sta strah
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in  trpljenje,  sta  neločljivi  del  bolečine,  zaradi  česar  le-te  Mednarodna  organizacija  za
raziskovanje bolečine ne uvršča zgolj med oblike zaznav, temveč jo opredeljuje kot posebno
»čutno in čustveno doživetje …«. Bolečina vpliva na vedenjske odzive (odmik, obramba) in
spoznavno-evaluativno plat (pozornost, orientacija, izbira odziva, spomin, učenje). Pri tem ni
pomembno le, da bolečina sproži in sooblikuje čustvene in spoznavne procese, temveč tudi,
da  na  subjektivno doživetje  bolečine  ključno vplivajo  trenutno počutje,  prejšnje  izkušnje,
vzgoja in družbene norme.  
Avtorji (Vidmar, Schmidt, Turčin, Krunič, Lobnik, Gregorič, Kumperščak, 2005, str. 108) v
svojem  članku  prav  tako  opisujejo  bolečino  kot  subjektivno  doživetje.  Opisujejo  tri
komponente  bolečine:  senzorično-diskriminativno,  ki  se  nanaša  na  senzorične  kvalitete,
povezane  z  bolečinskim  dražljajem,  kognitivno-ocenjevalno  in  motivacijsko-čustveno
komponento. Slednja se nanaša na čustvene in neugodne vidike zaznave bolečine, kar vodi k
vedenju, ki bo zmanjšalo ali odpravilo bolečino oz. neugoden dražljaj. Price (prav tam) loči
dve  stopnji  čustvenega  vidika  bolečine.  Prva  stopnja  se  nanaša  na  takojšnjo  oceno  in  s
senzoričnimi  značilnostmi  bolečine  povezane  čustvene  občutke.  Druga pa  se  navezuje  na
dolgotrajnejšo prisotnost  in  posledice  bolečine.  Opisane  razsežnosti  sooblikujejo  izražanje
bolečine.  Avtorji  opisujejo  bolečino  tudi  kot  stresor,  ki  aktivira  otrokove  obrambne
mehanizme  za  ohranjanje  čustvenega  ravnotežja  oziroma  sprožijo  otrokove  spretnosti  v
čustvenem odzivu. Kontrolno-regulativni mehanizmi otroka varujejo pred dezorganizacijo in
porušeno homeostazo zaradi čustev. Razvoj regulativnih mehanizmov pomembno spreminja
otrokovo doživljanje in izražanje bolečine. Dojenčki imajo določene prirojene, hitro priučene
spretnosti  samotolažbe.  Že  v  starosti  treh  do  štirih  let  pa  osvojijo  dodatne  spretnosti  pri
uravnavanju izražanja čustev. Na to vplivata otrokov temperament in vzgoja staršev (Vidmar
idr., 2005, str. 109). Nadalje opisujejo način obvladovanja bolečine glede na razvoj otroka.
Obvladovanje  se  nanaša  na  posameznikova  kognitivna  in  vedenjska  prizadevanja  pri
usklajevanju notranjih  in  zunanjih zahtev  v  njegovih  stikih  z  okoljem.  Avtorji  razvrščajo
obvladovanje glede na način akcije, ki je lahko neposredno dejanje, inhibicija dejanja, iskanje
informacij  ali  znotraj  psihični  procesi  ter  glede  na  funkcijo  (usmerjeno  na  težavo  ali
čustvovanje,  npr.  blaženje čustvenega odgovora).  Z odraščanjem otrok prepoznavamo bolj
aktivne (usmerjene na težavo) in učinkovitejše načine spoprijemanja z bolečino. Vedno več
otrok uporablja pozitivno sugestijo in samoinstruiranje, preusmerjanje pozornosti (poslušanje
glasbe,  misli  na  kaj  drugega),  sproščanje,  ustavljanje  misli.  Z  uporabo  teh  sredstev  se
pomembno znižuje prisotnost negativnih strategij: usmerjanje na negativne vidike, misli na
beg, izogibanje, zaskrbljenost zaradi malo verjetnih, tudi neverjetnih posledic ipd. (prav tam).
Vidmar idr.  (2005, str.  110) pri  tem omenjajo socialne in kulturne dejavnike in trdijo,  da
otrokovo izražanje bolečine močno vpliva na odzivanje okolice. Tudi od socialnega konteksta,
v  katerem  je  otrok  odraščal,  je  odvisen  način  otrokovega  izražanja  bolečine  in  obratno:
pomemben dejavnik v razvoju bolečinskega odzivanja otroka so reakcije ljudi, ki so tedaj
prisotni. 

4. VLOGA UMETNOSTI V PROCESU ZDRAVLJENJA
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»Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) definira zdravje kot stanje popolnega telesnega,
psihičnega in socialnega blagostanja. To smo zmožni doseči samo pri usklajenem organizmu,
kar  pomeni,  da  nas  puščajo  večino časa  nezdrave.«  (WHO Nairobi,  2007).  O potrebi  po
uravnoteženi harmoniji med telesnim, kognitivnim, emocionalnim in duhovnim govori citat
slovenskega psihologa Antona Trstenjaka: »Naše telo je kot filmski ekran: na njem se odbija
(odseva)  vse:  kar  naš  duh  snuje;  vsi  njegovi  programi,  misli  in  želje,  dobre  in  zlobne,
odsevajo iz njega. Zato sta tudi zdravje in bolezen, dobro in slabo počutje močno odvisna od
izbire našega duha, kako jih projicira vanj, večkrat bolj  kakor od zdravja telesa samega.«
(Trstenjak,  1989  v  Gerjolj,  2007,  str.  142).  Navsezadnje  so  tudi  solze  rezultat  telesnih
procesov, čeprav jih najpogosteje sproži duševna reakcija (Gerjolj, 2007).
S pojmom psihičnega blagostanja ali dobrobiti (well being) se ukvarja pozitivna psihologija
(Musek, 2010). Pojem povezuje z drugimi pojmi, kot so: sreča, dobro počutje, optimizem,
zanos,  zadovoljstvo,  življenjski  smisel,  ki  se  nanašajo  na  glavne  vidike  človekovega
optimalnega  delovanja  in  optimalnega  izkustva.  Pri  tem navaja  mnoge  avtorje  in  modele
pozitivne  psihologije,  ki  govorijo  o  značilnostih  psihičnega  blagostanja  oz.  psihičnega
zdravja.  Ryff  (1989,  Ryff  in  Keyes,  1995,  v  Musek,  2010,  str.  294)  našteva  bistvene
značilnosti  psihičnega  zdravja:  sprejemanje  samega  sebe,  pozitivni  odnos  z  drugimi,
avtonomnost, obvladovanje okolja, smisel življenja, osebnostna rast. Musek (2010) navaja še
druge konstrukte, ki zadevajo človekovo optimalno delovanje: sreča, afekt in emocionalnost,
optimizem, zanos, dobro življenje, duhovnost in duhovna inteligenca, smisel. V povezavi s
stanjem  zanosa  (flow)  Musek  (2010,  str.  302)  navaja  več  glavnih  značilnosti:  prosto
usmerjanje pozornosti, odsotnost distresa in distrakcije, stapljanje dejavnosti in zavesti, visoka
stopnja izvežbanosti, jasni cilji in povratne informacije, občutek popolne kontrole (ni strahu
pred izgubo kontrole), transformiranje časa, odsotnost samozavedanja. Musek še dodaja, da
stanje zanosa vedno nastopa v specifičnih situacijah (šport, umetnost …) in lahko bi rekli, da
se tudi večina drugih navedenih lastnosti pojavlja pri izvajanju umetnostnih dejavnosti.
Umetnostni proces je za človeka priložnost, da spozna, izrazi in se pogovarja o dogajanjih
znotraj  sebe.  Britanska  zveza  umetnostnih  terapevtov  definira  umetnostno  terapijo  na
naslednji način: »Umetnostna terapija je uporaba umetnostnih materialov za samo izražanje in
refleksijo  v  navzočnosti  izučenih  umetnostnih  terapevtov.  Pacient,  ki  je  napoten  k
umetnostnemu terapevtu, ne potrebuje znanja ali izkušenj v umetnosti. Terapevt se primarno
ne ukvarja z izdelavo estetskih ali diagnostičnih ocen. Njegov namen je omogočiti udeležencu
učinkovite spremembe in rast na osebnem nivoju z uporabo umetnostnega materiala v varnem
in spodbudnem okolju.« ( Meden-Klavora, 2008, str. 136) 

Povezanost osebnosti in ustvarjalnega procesa so opisovali tudi slovenski psihologi. Trstenjak
(1981, str. 14) pravi, da je jedro ustvarjalnega procesa v sposobnosti »premleti« stare izkušnje
v nove, zaznavati okolje plastično in te enkratne izkušnje izmenjevati z drugim. Pečjak (2006,
str. 166), Musek idr. (1999) navajajo, da zaradi umetnikovega izražanja umetnost že dolgo ni
več le  diagnostično,  marveč  tudi  terapevtsko sredstvo za zdravljenje ali  lajšanje  duševnih
težav in motenj ter omogoča avtorju, da pridobi pogled vase in v svoje težave, jih ustrezno
predela, doživi katarzo in s pomočjo terapevta reši na nov način. Makarovič (2003, str. 47)
opisuje ustvarjalnost kot najvišjo človeško manifestacijo, najvišji izraz človeškosti nasploh in
kot taka predpostavlja celoto človeške stvarnosti. 
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Posamezniki so v bolnišnici sami v neznanem okolju, kjer potrebujejo ustvarjalno akcijo. Prav
ta posebna nega je izjemno pomembna za bolnike, saj pomaga preprečevati depresijo, ki bi
ogrozila  njihovo  zdravljenje  in  splošno  dobrobit.  Ustvarjalni  vidik  bolezni  je  aktiviranje
življenjskega duha, tako da človek ne postane bolezen (Franke, 1997, v Škarja, 2008).

S.  Škarja  (2008)  ter  Malchiodi  (1999)  poudarjata  povezanost  psiholoških  in  socialnih
dejavnikov,  ki  vplivajo  na  hospitaliziranega  bolnega  otroka.  Ugotavljata,  da  ima  lahko
hospitalizacija  velik  vpliv  na  otrokov  razvoj  in  čustveno  stanje,  ter  poudarjata  nujnost
terapevtske uporabe umetnostnih dejavnosti, ki otroku pomagajo pri predelavi travmatičnih in
stresnih  izkušenj.  Malchiodi  (1999),  L.  Archibald  (2012)  in  drugi  avtorji  ugotavljajo,  da
pomoč  z  umetnostjo  učinkovito  pomaga  pri  ozdravljenju  pacientov  vseh  starosti,  kajti
umetnostne dejavnosti dovoljujejo izražanje čustev in misli, ki jih običajno na verbalen način
bolnik ne izrazi.  Omogočajo varnost, ki je skozi druge zdravstvene terapije ni mogoče doseči.
Ponujajo prizemljenost in delovanje v sedanjem času. Foster (1992, v Curl, 2008) ugotavlja,
da ima udeleženec ob izvajanju umetnostnih dejavnosti priložnost, da umetniško ustvarja s
predmeti, ki jih izbere sam. To pomaga dvigati občutek osebne kontrole in doseči bolj zdravo
življenje.  Steptoe (1989, v Selič,  1999, str.  95) opisuje zasnovo osebne kontrole  kot zelo
pomembne v razumevanju zdravja in bolezni. Navaja, da je proučevanje v poklicni, klinični in
laboratorijski  situaciji  opredelilo  tri  ključne vidike:  vedenjsko ali  objektivno kontrolo nad
pogoji  in  dogodki  v  okolju,  subjektivno  ali  percipirano  kontrolo  in  potrebo  po  kontroli
oziroma prepričanje vanjo. Prav tako Musek (1999) opisuje, da zmanjšanje motiva po moči in
nadzoru nad situacijo slabi imunski sistem, kar je pomembno zlasti pri hospitalizaciji.

Metode  pomoči  z  umetnostjo  nudijo  podporni  okvir.  Z  njimi  je  mogoče  povezati
najrazličnejše zavedne in nezavedne izkušnje.

Trstenjak (1981) pravi,  da človekovo mišljenje  ne črpa svojega bogastva le  iz  okolja kot
sistema stimulacij, temveč tudi iz lastne podzavesti, ki je prav tako vir številnih shranjenih
informacij. Pravi, da to še bolj velja za intuitivnost, ki je bolj neposredna in zato tudi manj
vsebinska in predmetna, je bolj izraz čiste zavestnosti kot zavesti, ki je redno vsebinska in
predmetna, saj se subjekt zaveda sebe in svojih duševnih dognanj razumsko jasno ravno v
svoji predmetni oddvojenosti, tako rekoč v distanci ali razdalji od samega sebe. 

Te  metode  spodbujajo izražanje  in  povezovanje  doživljajev  iz  vseh časov in  področij  ter
možnost izražanja s katerimkoli izraznim sredstvom (ples, glasba, likovnost, drama, jezik). To
pomeni  vzpostavljanje  močnih  povezav vsega,  kar  že  vemo oz.  smo doživeli,  s  tem,  kar
spoznavamo oz. doživljamo. Če govorimo o umetnosti kot terapiji, velja omeniti raziskave
nekaterih povojnih umetnikov, ki so razmišljali o funkciji zapisovanja umetniških dejavnosti,
npr. Cage, Karpow, Smithson in drugi (Čufer, 2010), skušali so ponovno definirati funkcijo in
uporabo zapisa umetniške  akcije  (v tem primeru  gibanja)  in  spremeniti  njegovo bistvo iz
orodja konserviranja v orodje planiranja nove akcije. Gre za globoko izkušenjsko učenje, ki
spodbuja,  glede  na  odnos  posameznika  do  stvarnosti,  možnost  uporabe  realističnega  ali
domišljijskega spoznavanja, izkušnje različnih vlog, v katerih se človek znajde, povezovanje
in  spreminjanje  socialnih  vlog  in  pogleda  nanje.  Doživeto  lahko udeleženec  procesa  tudi
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ubesedi.  Celoten proces vzbuja interes oz.  notranjo motivacijo  za ponovno izkušnjo,  ki  je
vsakokrat in pri vsakem drugačna. Oblikuje se podpora, ki omogoča varnost, zaupanje, in na
ta  način  možnost  vplivanja  na  razvoj  osebnosti  in  pomoč  pri  vzpostavljanju  stika  med
posameznikom in  skupino.  Strokovnjaki  ugotavljajo,  da  je  vpliv  osebnosti  in  vedenja  na
zdravje večji kot vpliv socialnega okolja. Kubitz in sodelavci (1986, v Argyle, 1992, v Selič,
1999) opisujejo, da je osebna čvrstost oz. osebna prožnost (Sarafino, 1990, v Selič, 1999), ki
jo vse več avtorjev vključuje v svoje razlage stresnega dogajanja in procesa, povezana tudi z
občutkom  sreče,  optimizmom,  asertivnostjo  in  samozaupanjem.  Osebna  prožnost  namreč
razloži pomemben del variance zdravja (oz. bolezni) in zanjo so značilni zavest kontrole nad
lastnim življenjem,  privrženost,  občutek  dolžnosti  ter  sprejemanje  izzivov.  Notranji  lokus
kontrole krepi socialna podpora, zato oboje pozitivno vpliva na imunski sistem. Makarovič J.
(2003, str. 114–128) govori o fiziologiji značaja. Opisuje nalogo korteksa velikih možganov,
katerega  funkcija  je  predvsem  zunanja,  skrbi  torej  za  urejanje  zunanjih  odnosov  med
organizmom in njegovim okoljem.  To je  mogoče šele,  če se  hkrati  urejajo tudi  odnosi  v
organizmu,  ki  omogočajo  njegovo  integriteto.  Informacije  zunanjega  sveta  opisuje  kot
pomembne za človeka šele, ko mu to pove emocija, ki oceni stanje v zunanjem svetu kot
obetajoče ali grozeče, zadovoljivo ali nezadovoljivo, dobro ali zlo.

V naslednjih poglavjih predstavim oblike posameznih področij pomoči z umetnostjo, kratko
zgodovinsko ozadje z vidika vpliva umetnosti  na človeka,  glavne značilnosti  in oblike ter
izkušnje umetnostnih terapevtov pri delu z otroki v bolnišnicah.

4.1. POMOČ S PLESNO UMETNOSTJO

»Vsak  otrok pozna  Boga;  ne  Boga  različnih  imen,  ne  Boga  pripovedi,  ne  Boga,  ki  bi
kadarkoli naredil karkoli čudnega, ampak Boga, ki pozna samo štiri besede, jih kar naprej
ponavlja in pravi: »Pridi, zapleši z menoj! Pridi, zapleši.«

Hafiz (2003, str. 108)
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Slika 1: Delavnice izraznega plesa (osebni arhiv)

4.1.1. DEFINICIJE PLESNE TERAPIJE

Gibalno-plesna terapija je opredeljena kot oblika terapije, pri kateri se kot osnovno sredstvo
terapevtskega procesa uporabljata ustvarjalno gibanje in ples. Pri tem je pomembno načelo
medsebojne  povezanosti  telesa  in  gibanja z  notranjimi  duševnimi  procesi.  Gibanje odraža
vzorce  posameznikovega  mišljenja,  čustvovanja  in  osebnosti  ter  načine  vzpostavljanja
medsebojnih odnosov. Terapevt s sprejemanjem in podpiranjem posameznikovega gibalnega
izražanja  spodbuja  razvoj  in  integracijo  novih  gibalnih  vzorcev,  izkustev  in  doživljanj.
Posameznika podpira pri ozaveščanju povezave med gibalnimi dejavnostmi, čustvovanjem in
mišljenjem (M. Perdih, 2012, str. 58). 
Glavno izrazno  sredstvo  je  telo.  B.  Kroflič  in  D.  Gobec (1995,  str.  36)  opisujeta  učinek
gibanja in  navajata,  da gibanje deluje  sprostitveno na mišično in  duševno napetost  otrok.
Pravita,  da  se  strokovnjaki  tega  učinka  vse  bolj  zavedajo  in  načrtno  iščejo  ter  ustvarjajo
priložnosti za gibanje, ki naj v človeku vzdržuje biopsihosocialno ravnotežje. Iz tega razloga
ima  gibalna  dejavnost  za  človeka,  čigar  ravnovesje  je  že  delno  porušeno,  terapevtsko
vrednost. Človek z gibanjem sprošča napetost, ki je posledica raznih pritiskov v njem samem
in iz okolja. 
H. Payne (1992, str. 4) razlaga definicije plesno-gibalne terapije: »Gibalno-plesna terapija je
uporaba izraznega gibanja in plesa kot pomoč, s katero se posameznik lahko vključi v proces
osebne  vpletenosti  in  rasti.  Temelji  na  principu,  da  obstaja  povezava  med  gibanjem  in
čustvovanjem. Z raziskovanjem palete različnih gibanj človek lahko dobi izkušnje varnosti,
ravnovesja, naraščajoče spontanosti in sprejemanja. Skozi gibalno-plesno izražanje postane
notranji  svet  vsakega posameznika  določen,  otipljiv  in  jasnejši.  Posamezniki  izrazijo  svoj
osebni  simbolizem  in  pri  skupnih  plesih  postanejo  vidni  odnosi.  Gibalno-plesna  terapija
oblikuje varno okolje, v katerem se taki občutki varno izrazijo, spoznajo in se o njih lahko
pogovarjamo. V gibalno-plesni terapiji je glavni namen udeleženca spontano vpeljati v proces
gibanja, brez ustvarjanja plesnih gibov ali plesne predstave.«

4.1.2. ZGODOVINA PLESA
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Otrin  (1998,  str.  11–12)  opisuje,  da  ples  izvira  iz  živalskega  sveta  in  mogoče  tudi  ni
človekova stvaritev.  Opisuje,  da se živali  večkrat  gibljejo v krogu, okoli  kamna,  štora ali
glavnega v čredi na način, ki mu zlahka rečemo ples. Navaja gibanje opic v krogu. Njihovi
gibi so včasih umirjeni, včasih divji in napadalni, najprej se gibljejo v eno, nato v drugo stran.
Na starih slikarijah in pri primitivnih ljudstvih najdemo oblike plesa v krogu, ko se oseba
giblje okrog nekega središča, lahko je to šaman ali totem, lahko je tudi žena, okrog katere
pleše  moški,  ali  moški,  okrog  katerega  plešejo  ženske.  Glede  na  najdbe  pri  plemenih  iz
različnih delov sveta lahko sklepamo, da je krog najverjetneje najstarejša plesna oblika (prav
tam). Preko ritualov so že v pradavnini poznali zdravilno moč plesa. Pojavlja se ob obredih,
čaščenjih, molitvah, praznovanjih ipd. N. Kos (1982, v Milovanovič, 2005) opisuje, da se je
ples  pri  starodavnih  ljudstvih  v  obliki  simptomatsko-izraznega  gibanja,  ki  je  sproščalo
čustvene napetosti in govorico dopolnjevalo z znaki, praktično uporabljalo še preden se je
razvil govor. V starem veku umetnost ni bila individualna, temveč anonimna in je izražala
skupne ideje in čustva, v antični Grčiji pa se pojavljajo prvi individualni ustvarjalci. Njihov
ples poudari funkcijo izražanja čustev in značajev v zvezi z nekim dogajanjem. Plesalci so bili
visoko tehnično izpopolnjeni. Ples je bil pri njih sredstvo za vsestranski in harmoničen razvoj
telesa (prav tam). Grki so ga dojemali kot izraz duše in telesa, kar kažejo telovadne vaje s
plesom in glasbo, ki so jih uporabljali za razvoj telesne in duševne lepote. Grki so poznali
raznovrstne plesne elemente, kot so skoki, obrati, vrtenje in udarci noge ob nogo, poleg tega
so imeli razvito plesno tehniko (Otrin, 1998). Rimljani plesa niso več povezovali z lepoto in
veseljem. Plesali so v procesiji za rodovitnost, izoblikovali ples bojevnikov ipd. Rimski bog
plesa je bil bojevnik Mars (Otrin, 1998). 
Neubauer (1998, v Milovanović, 2005, str. 37) opisuje, da je katoliška cerkev proti koncu 6.
stoletja začela ples prepovedovati, saj ga je dojemala kot izraz telesnega in duševnega veselja
in razigranosti. Vendar ga ni bilo mogoče zatreti. Ljudstvo je pojmovalo ples kot nekaj, kar
sodi k življenju kot jedača in pijača, enačili so ga z osnovnimi življenjskimi potrebami in mu
pripisovali družbeno kulturni kontekst. H. Payne (1992) opisuje, da je ples izražal trende, ki
so veljali  v  določenih  družbah in  so  ga  tradicionalno  uporabljali  za  osebno in  skupinsko
izražanje. Iko Otrin (1998, v Milovanović, 2005) je po Sachsu (1996) povzel kategoriziranje
plesa in opredelil dva tipa plesa. Upošteval je oblike plesa in značilnosti gibanja pri tem ter
ločil  ekstravertiran in introvertiran gib,  ki se vedno križata  med seboj in ustvarjata mrežo
komunikacije znotraj strukture plesa, s čimer določata funkcijo znotraj skupnosti. 
J. Buckroyd (2000, str. 24–25) navaja različne avtorje (T. Greev, Brinson, 1993, Damasio,
1996,  Goleman,  1996),  ki  opisujejo,  da  so  različni  vidiki  jaza  popolnoma  prepleteni  in
medsebojno odvisni. Avtorica J. Buckroyd (2004) govori o tradiciji dualizma, ki se je pojavila
v obdobju krščanstva in je oblikovala evropsko mišljenje, in trdi, da je um oz. duša ločena in
drugačna od telesa ter da človek sestoji iz ločenih, hierarhično razporejenih elementov, med
katerimi je telo najniže. Najnovejše nevrofiziološke raziskave dokazujejo, da nima dualizem
nobenih temeljev v možganski kemiji ali nevrologiji. Prepričljivo dokazujejo, da so telesna,
emocionalna in duševna plat tako neločljivo povezane, da jih ni smiselno ločevati. 
Kljub različnim pojmovanjem telesa in duha ter različnim funkcijam plesa skozi zgodovino N.
Kos  (1982,  v  Milovanović  2005,  str.  41)  ugotavlja,  da:  »Ples  obdrži  svojo  naravo,  ruši
pregrade  med  obvladanim  vedenjem  in  sproščenim  izražanjem  čustev,  dviga  človeka  v
posebno razpoloženje, sprošča, razbremenjuje zavest, osvobaja podzavest, omogoča užitek v
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motorični dejavnosti  in se ne meni za jezikovne omejitve«.  J. Milovanović (2005, str.  41)
dodaja, da tudi razširja meje verbalne komunikacije in jih dopolnjuje s svojimi neizrečenimi
besedami. 
Peter Brinson (J. Buckroyd, 2000, str. 25) je govoril celo o tem, da bomo v prihodnosti na
plesalce gledali kot na »preroke drugačne bodočnosti in boljše človečnosti,  v katerih bodo
telo, um in čustva uravnoteženi in cenjeni«. Holistično razumevanje jaza ima zaščitno vlogo,
saj plešočemu omogoča, da ohrani stik z znaki, ki mu jih pošiljajo nevropsihološki in kemijski
transmiterji, in tako prepreči razcepljenost, zaradi katere zavrača svoje telo.

4.1.3. MODELI POMOČI S PLESOM

RUDOLF VON LABAN: ANALIZA GIBANJA

Rudolf von Laban (1879–1958) je bil arhitekt, koreograf, plesni pedagog in teoretik gibanja.
Analiziral  je  človekovo  vsakdanje,  delovno,  športno  in  plesno  gibanje.  Proučeval  je
problematiko človekovega gibanja glede na strukturo, prostorske odnose, izrazne kakovosti in
psihosocialne vidike (Maletić,  1983, v Vivod-Rajh, 2008, str.  64).  Holistične vzhodnjaške
ideje, ki človeka doživljajo kot telesno, duhovno in duševno celoto, so prodrle v Evropo na
začetku 20. stoletja in navdihnile tudi Rudolfa von Labana (Vujanović, 2008).
Pri svojih raziskavah se je opiral na rezultate Dalcroza in Delsarta. Zanj ples ni le izražanje
čustev niti gola interpretacija čustev, pač pa gibanje v tridimenzionalnem prostoru. Njegovi
pomembni doprinosi so analiza gibanja, ki jo ponazarja tako imenovana Labanova zvezda –
the Star,  ikosaeder oz. shema, ki ponazarja vse možne smeri gibanja človeškega telesa, in
labanotacija oz. plesna pisava (Kos, 1982, str. 66, Otrin, 1998, str. 168, v Rupnik, 2009, str.
18). 
Laban  (2002,  str.  15)  meni,  da  je  gibanje  rezultat  želje  po  nečem,  kar  ima  za  nas  neko
vrednost ali neko stanje duha. Ritem in oblika gibanja opredeljujeta namen osebe, ki se giblje
v določeni situaciji. Lahko gre za trenutno počutje in reakcijo ali za stalne osebnostne poteze.
Na  gibanje  vpliva  tudi  okolje.  Okolje,  v  katerem se  gibanje  dogaja,  gibe  obarva.  Laban
ugotavlja,  da je vsako človekovo gibanje mogoče opredeliti  glede na prostor, moč in čas.
Obstaja osem kombinacij  navedenih treh kategorij,  v katerih se kažejo značilna človekova
gibanja. Poimenoval jih je »effort  akcije« (angl.  Effort  = napor).  S tem izrazom označuje
energetsko in motivacijsko značilnost posamezne gibalne akcije, piše I. Vivid-Rajh (2008, str.
65).
Opisuje  (Laban,  2002,  str.  39),  kako  analizirati  preproste  telesne  akcije,  in  opozori  na
sekvence,  ki  vsebujejo  tipične  gibalne  kombinacije.  Prostor,  moč,  čas  in  tok  gibanja  so
osnovne kategorije vsakega človeškega gibanja. Našteva šest primerov, ki vsebujejo značilno
vzdušje akcije: lirično, slovesno, dramatično, šaljivo, groteskno, resno in podobno. Vzdušja
akcije so razvidna: iz posebnega načina, kako je telo, kot instrument uporabljeno, iz smeri
gibanja  in  iz  oblik,  ki  tako  nastanejo,  iz  ritmičnega  razvoja  celotne  sekvence  in  tempa
izvedbe, iz razporeditve poudarkov in organizacije fraz. Sherborne (1990, Vujanović, 2008,
str.  199) navaja področja opazovanja Labanove analize gibanja.  Preko kretenj,  korakov in
drže opazujemo, kateri deli telesa se gibljejo glede na upognjenost, raztezanje, zvijanje ipd.,
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opazujemo, kakšen je spekter gibanja in glede na smer, nivoje, pot in akcijo opazujemo, v
katerih smereh se telo giblje po prostoru.
Veronica Sherborne (1990, v Vujanovič, 2008) tudi omenja vlogo terapevta, ki naj bi vpeljal
primerne naravne načine gibanja, kajti izkušnja mora biti za klienta uspeh, in spodbujal načine
gibanja za povečanje raznolikosti gibalnega slovarja. 

AMMON – STRUKTURNI PLES ZA RAZVIJANJE IDENTITETE

Gunter Ammon je začel leta 1990 razvijati terapijo strukturnega plesa. Njegovi pacienti so bili
večinoma ljudje z osebnostnimi motnjami, ki so izvirale že iz otroštva. Pri delu z njimi je
ugotovil,  da  konvencionalna  terapevtska  oskrba  pogosto  ni  uspešna  pri  vzpostavljanju
čustvenega odnosa med pacientom in klientom.  Opazil  je težave,  ko so morali  govoriti  o
svojih  čustvih.  Zato  je  Ammon  razvil  metodo,  izražanja  svojih  čustev  s  pomočjo  telesa.
Predvsem je delal s shizofrenimi osebami in osebami z »border-line« sindromom. Strukturna
plesna terapija jim je omogočala izražanje čustev in s tem boljše počutje ter razumevanje
okolja (M. Ammon, 2003). Ammon G. meni (1986, v Kroflič, Gobec, 1995, str. 108), da gre
za  dogajanje  v  več  razsežnostih:  na  ravni  telesnosti,  duhovnosti,  gibanja,  meditacije,
ustvarjalnosti  in  skupinske  dinamike.  Poudarja,  da  je  ples  reaktiviranje  ustvarjalnosti  v
človeku, ki skozi skupinsko-dinamično izkušnjo doživlja sebe in druge prek medija telesne
govorice  in  telesnega  izraza.  Pojav  spontane  ustvarjalnosti  s  plesom  pojasnjuje  tudi  s
socialno-energetskim  dinamičnim  poljem,  ki  nastaja  v  skupini  ob  plesu  posameznika.
Človekovo  telo  pojmuje  (Vivod-Rajh,  2008)  kot  duševno  bitje,  ki  je  tesno  povezano  z
okoljem  oz.  skupino,  in  kot  prostor,  v  katerem  se  srečujeta  kultura  in  narava.  V  telesu
potekajo zavestni in zunaj zavestni procesi in se skozenj izražajo. Ammonova terapija temelji
na holističnem pojmovanju človeka kot posameznika z lastno identiteto, ki jo lahko uresniči
znotraj skupin in ki se lahko spreminja skozi vse življenje (prav tam).

GABRIELLE ROOTH: PLES PETIH RITMOV

Metodo (Rooth, 2004, Boh, 2008) je zasnovala priznana umetnica, filozofinja in zdravilka, ki
je v svojem dolgoletnem delu z različnimi skupinami ljudi prepoznala pet načinov gibanja:

 flowing; pretočnost (fluid),
 staccato: osredotočenost, jasna usmerjenost (focused),
 chaos: opustitev nadzora, predaja, osvoboditev (free),
 lyrical: lahkotna radost (funky),
 stillnes.

Najpogostejša  oblika  vadbe  (Boh,  2008)  je  val  (wave)  –  zaporedje  gibanja  in  plesa  v
zaporedju vseh petih načinov gibanja. To je lahko vodeni val (tihi, brez glasbe ali vodenje s
pripravljeno glasbo) ali ne vodeni val, znan kot sweat your prayers (spotimo svoje molitve).
Meditacija  v  hoji  vodi  plesalca  iz  ustaljenih  oblik  gibanja  v  pretočne,  spontane  in
nepredvidljive.  Plesalec  se  namesto  zavestne  umske  kontrole  prepušča  toku  in  sledi
spremembi na tak način, da se tudi sam aktivno spreminja (išče prazen prostor, izbira smeri,
hitrosti gibanja). Vaja uči premikanje zavesti iz predvidljivega v nepredvidljivo, razvija 

28



sposobnost  prilagajanja,  prizemljenosti  in  spontanosti.  Vadba,  ki  daje  izkušnjo  moči
skupinske energije, je tribal ali plemenski ples (prav tam). 

METODA USTVARJALNEGA GIBA

Metoda sloni na celostnem oziroma holističnem pogledu na človeka. B. Kroflič in D. Gobec
(1995) opisujeta, da je gibanje dejavnost, ki ni sama sebi namen, temveč je izrazno sredstvo.
Z gibom v plesu izraža človek svoje počutje, doživetje, čustvovanje, misli, odnos do sveta in
okolja.  Vsak posameznik  se  izraža  na svoj  način.  Menita  (1995,  str.  16),  da  je  vzgoja  z
izraznim gibanjem ali plesom torej vzgoja ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti. Čeprav v
svojem delu  govorita  o  plesni  vzgoji  kot  nujni  sestavini  celostnega  učenja,  navajata  tudi
ugodne vplive ustvarjanja z gibom na otroke s specifičnimi težavami. 
Vzgojitelji in vzgojiteljice učinkovito uvajajo sproščanje, izražanje in ustvarjanje z gibanjem
tudi v delo s hospitaliziranimi otroki. S celostno gibalno, domišljijsko in komunikacijsko igro
se  otrok  sprošča  in  doživlja  ugodje.  To  zmanjšuje  stres  in  preprečuje  pojav  posebnega
duševnega stanja – hospitalizma, ki zavira zdravljenje (Novak, 1991, v Kroflič, Gobec, 1995).
Gibalne  dejavnosti  otrok  (s  poudarkom  na  ustvarjalnem  procesu)  spodbujajo  otrokov
emocionalni, socialni in intelektualni razvoj. Zaradi povezovanja telesnega in duševnega, je
ustvarjalni  gib  pomemben  za  osebnostni  razvoj  otroka.  V  otroku  aktivira  sposobnost
samouravnavanja,  konstruktivno  usmerja  energijo,  spodbuja  v  smeri  razvoja  prosocialnih
lastnosti, spodbuja pozitivna čustva, stabilnost, mentalno odprtost in iskanje novih, drugačnih
rešitev (B. Kroflič, 1999, str. 227, Vujanović, 2008, str. 199).

EVRITMIJA

Rudolf Steiner, avstrijski znanstvenik, filozof, pedagog, pisatelj, umetnik, ezoterik in glavni
utemeljitelj  antropozofije, se je rodil  leta 1861 v spodnjem Kraljevcu in umrl leta  1925 v
Švici.  Proučeval  in  utemeljeval  je  konkretno  prisotnost  duha  in  duhovnega  v  materiji  in
delovanje nematerialnih sil na fizični svet, kakor tudi vzpostavljanje določenih zakonitosti, ki
pri tem veljajo (www.center-rudolf-steiner-com, 2016).
Evritmijo  kot  umetnost  izražanja  s  telesom  je  utemeljil  leta  1912  dr.  Rudolf  Steiner.
Evritmijski gibi in kretnje skušajo izraziti zvok in govor skozi gibanje telesa. Beseda izhaja iz
grškega  jezika  in  pomeni  lep  in  skladen  ritem  gibanja.  V  govoru  svoje  notranje  stanje
izražamo z besedami, v evritmiji pa svoje notranje stanje duha izražamo z gibanjem. Rudolf
Steiner  imenuje  evritmijo  tudi  »vidni  govor«,  kjer  vlogo  besed  zamenja  telo  in  njegovo
gibanje.  Znanstveno  je  potrjeno,  da  se  naše  telo  odziva  na  zvoke  (besede  in  glasbo)  z
določenimi kretnjami. Take subtilne kretnje, doživljaje zvoka, se v evritmiji kažejo v izrazni
obliki giba, ki ga lahko opazimo. Tako da ima vsak glas in zvok svoj naravni izraz v gibu
telesa.  Besede  in  glasovi  postanejo  vidni  skozi  evritmijsko  interpretacijo.  Razlikujemo
pedagoško (v valdorfskih vrtcih in šolah), zdravstveno in umetniško evritmijo. V zdravstveni
evritmiji  se skozi oblikovanje specifičnih evritmijskih gibanj zdravijo določene bolezni.  V
medicinske  namene  se,  v  sodelovanju  z  zdravniki,  uporablja  že  več  kot  80  let  (www.
sensa.hr/clanci/tretmani/euritmija-gimnastika-duse, 2016).
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Steinerjeva  duhovna  znanost  temelji  na  zahodni  tradiciji,  antični  kulturi  in  evropski
književnosti. V ozadju vsega je duhovnost, na kateri je razvil svojo znanost – antropozofijo, ki
opaža duhovno v materialnem in na poseben način obnavlja povezavo človeka in univerzuma.
Skupaj z antropozofijo, valdorfsko pedagogiko in biodinamičnim poljedelstvom je evritmija
eden od mostov, ki jih je avtor zapustil,  da bi laže povezali  materialni in duhovni svet in
ustvarili notranjo harmonijo. Pojem evritmija je na začetku pomenil skladen ritem, kasneje
skladno notranje življenje in dokaj hitro je poleg umetniškega dobil tudi terapevtski pomen.
V bogati evropski praksi valdorfske pedagogike ugotavljajo, da evritmija pomaga razvijati
tridimenzionalno mišljenje, orientacijo v prostoru, razvija sposobnosti spomina, koordinacijo,
veča samozavest, izboljšuje telesno držo, razvija občutek za ritem, izboljšuje socialne veščine
in koncentracijo. To je oblika plesa, ki uravnoteži čustvena stanja (prav tam). 

METODA EBL (Emerging body language)

Metoda EBL (Emerging Body Language) ali porajajoči se jezik telesa (Rutten Sarris, 1992) je
zaradi svoje prvobitnosti univerzalen. V odnosih z drugimi ljudmi dobijo gibi in glasovi svoj
pomen.  Ti  pomeni  so pri  jeziku telesa precej  manj  kulturno pogojeni kot pri  govorjenem
jeziku. To je jezik prvega srečanja z ljudmi, ki nastaja predvsem pri majhnih otrocih, kasneje
pa  se  zavedno  ali  nezavedno  ohranja.  Ljudje  s  svojim  vedenjem,  gibanjem  in  govorom
izražajo tudi svojo preteklost. Naša pretekla in sedanja srečanja so pogoj za nove stike. Stern
(1985, v Rutten Sarris,  1992, str.  5) v tem kontekstu razlaga pomen besede emerging,  ki
pomeni  dobesedno  ponavljajoč  se,  vznikajoč,  prihajajoč  na  površje.  Metoda  EBL  se  v
terapijah  (plesni,  dramski  ipd.)  in pri  komunikaciji  uporablja  za prepoznavanje nebesedne
govorice in prilagajanje svoje govorice odnosu oz. srečanju. Imenujejo jo tudi biti giban z ali
gibati  se  z  oz.  raziskovanje  gibanja.  Če  se  pridružimo  gibanju  drugega  človeka,  lahko
začutimo, kdaj in kako se gibanje toliko okrepi, da dobi obliko s pomenom. To je jezik, s
katerim ljudje med seboj občujemo in tudi drug drugega oblikujemo. Tehnike, ki jih vključuje
metoda,  so:  tipalke,  zrcaljenje,  prepoznavanje  modusov,  fiksacija,  uglaševanje  … Metoda
vključuje tudi kategorije za opredeljevanje vedenja, zelo osredotočena pa je tudi na pogled
(prav tam).

Seveda lahko omenimo (M. Ammon, 2003, str. 289) še številne druge terapije,  ki so zelo
različne  in  jim je  skupno to,  da  se  osredotočajo  na  povezavo  misli  in  telesa  (mind-body
therapies):  Pessov  sistem  psihomotorične  terapije,  Aleksandrova  tehnika,  kinezoterapija,
čutno zavedanje, ritmična kinezoterapija, zdravilna evritmija in mnoge druge. I. Vujanović
(2008) predstavlja tudi metodo kontaktne improvizacije Steva Paxtona. Omenimo lahko tudi
različne integrirane mind-body terapije (npr.  Petra Simpson Grom: program GIO), katerih
glavni  namen  je  vzpostavljanje  emocionalnega,  telesnega  in  socialnega  ravnovesja  ter
posledično zdravja. 

4.2. POMOČ Z GLASBENO UMETNOSTJO

»Ob smrti primerjam življenje violini.  Z lokom svoje volje sem ubirala le melodije
večni Ljubezni.«

S. Blandina Merten (zapisi iz osebnega arhiva, 1974)
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Slika 2: www.vilcamusictherapy.com, 2016

4.2.1. DEFINICIJE GLASBENE TERAPIJE

Glasbena terapija je opredeljena kot namerna uporaba zvoka in glasbe pri zdravljenju ljudi.
Kreativni  proces  ustvarjanja,  poustvarjanja  in  poslušanja  glasbe  spodbuja  posameznikovo
osebnostno  rast  in  spreminjanje  na  mentalnih,  fizičnih,  psihičnih  in  čustvenih  področjih
življenja. Osnovno sredstvo terapevtskega procesa je posameznikovo glasbeno doživljanje.
Glasbeno-terapevtski posegi posamezniku zagotavljajo pomoč pri procesu samoaktualizacije,
spoprijemanju s telesnimi poškodbami, psihiatričnimi, čustvenimi ali vedenjskimi motnjami
in drugimi težavami (M. Perdih, 2012, str. 58).
Š.  Loti  Knoll  (2006,  str.  20)  pojasnjuje,  da  ima  glasba  zelo  različno  družbeno  vlogo  v
različnih kulturah in prav tako je tudi z glasbeno terapijo. Osnovna definicija, ki je nastala z
dobrim  sodelovanjem glasbenih  terapevtov  po  svetu,  je:  »Glasbena  terapija  kot  poklicna
dejavnost  je  dvosmerni  proces  med  terapevtom  in  pacientom,  ki  z  uporabo  glasbe  nudi
pacientom varen prostor,  kjer se lahko srečajo s svojo stisko, jo izrazijo,  preoblikujejo in
ozdravijo.«
Ameriška zveza glasbenih terapevtov definira glasbeno terapijo kot poklicno prakso, v kateri
z uporabo glasbe v terapevtskem odnosu vplivamo na fizične, čustvene, kognitivne in socialne
potrebe posameznika. Kvalificiran glasbeni terapevt izvaja načrtovano terapijo, ki vključuje
ustvarjanje, petje, gibanje ali/in poslušanje glasbe. Preko procesa glasbene terapije in glasbene
vključenosti v terapevtski kontekst se izboljšajo bolnikove sposobnosti, kar se transformira
tudi na druga področja njegovega življenja. Glasbena terapija ponuja možnost komuniciranja,
kar je lahko v pomoč tistim osebam, ki se z besedami težje izražajo, pomaga večati motivacijo
za  sodelovanje  pri  zdravljenju,  daje  čustveno  podporo  pacientu  in  družini  ter  omogoča
izražanje čustev (Musictherapy, 2016).
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4.2.2. ZGODOVINA GLASBE

Etnomuzikologija se ukvarja z začetki človekovega ukvarjanja z glasbo. Reinhard (1939 v
Honolka, 1983) navaja, da so obstajale o tem različne znanstvene domneve. Sprva naj bi bila
glasna,  tonom podobna sporočila  in primitivno petje eno od sredstev moškega snubljenja.
Obstajajo domneve o delovnih pesmih oziroma ritmičnih zvočnih klicih za lažje skupno delo,
tudi  mnenja,  da je glasba nastala  iz klicev,  s  katerimi  so se ljudje sporazumevali  z  večje
razdalje. Več raziskovalcev vedno znova povzema domnevo, ki govori o pomenu glasbe kot o
privzdignjeni govorici. Gavela (1977, str. 23, v Terlep Omerzel, 1999) pravi, da je življenjsko
izkustvo izgradilo neizmerne in neizčrpne temelje podzavesti, v kateri je shranjeno vse umsko
bogastvo človeškega dela: intuitivna, logična, ustvarjalna moč človekovega duha. Znanost o
tej  strani  človeškega bitja  malo  ve  in  znanstvena  misel  o  duhovnem življenju v človeški
prazgodovini je šele v povojih. In kjer jezik ni zadosten za izražanje čustev in misli, se še
posebej  skrbno  razvijajo  komplementarni  jeziki:  tako  zvočni  (glasbeni)  kot  simbolni  in
likovni (prav tam).  Značilnosti  petja primitivnih kultur so ozek obseg melodike,  preprosta
ritmična  razmerja,  ponavljajoči  se  motivi  in  preprosta,  dvostopična  razdelitev  akcenta,  ki
ustreza naravni obliki človekove hoje oz. gibanja. Veliko kasneje so dodajali glasbene tvorbe,
umevnim  elementom  oblikovanja  tonov  in  ritmike  se  pridružujejo  v  primitivni  glasbi  še
mnoge  značilnosti  izraznega  načina,  zvok  glasu,  monotonija,  dinamika  itn.  Ta  sredstva
pogosto niso sama sebi namen; bolj služijo celotni nalogi muzikalnega, ki je funkcija celovite
upodobitve življenja (Honolka, 1983).
 M.  Omerzel  Terlep  (2012)  omenja  najstarejša  glasbila  oz.  najdbe  predmetov,  ki  so  jih
uporabljali naši predniki v različne namene. Predvsem so bila to tolkala (kost ob kost, kamni
ipd.), ki so jih uporabljali že v paleolitskem obdobju. Razne piščali, gonge, drgala najdemo
tudi kasneje in znanstveniki domnevajo, da so služili kot kultno – magično in ritmično zvočno
orodje.  V  mlajših  zgodovinskih  obdobjih  naj  bi  glasbila  služila  kot  obredna  glasbila  za
klicanje dežja.  Nekateri  instrumenti  imajo falično obliko in  zato v različnih  zgodovinskih
obdobjih pomembno vlogo v erotsko – plodnostnih obredih, pogrebnih slovesnostih, v katerih
naj bi (Sachs, 1940, v Terlep Omerzel, 2012) strganje po kosteh zagotavljalo nadaljevanje
življenja in ponovno rojstvo. Tudi kasneje naj bi, glede na najdbe in poslikave, instrumenti
pogosto  služili  v  obredne  namene.  Prvotne  najdbe  instrumentov  oz.  ostankov  le-teh,  so
pravzaprav dokazi o obstoju glasbe v predzgodovinskem času (Wikipedija – Muzic, 2011, v
Knoll, 2011). Najstarejši najden in deloma ohranjen primer instrumenta na svetu je iz jame
Divje babe v Sloveniji. Izhaja iz paleolitske dobe, torej vsaj izpred 40.000 let. Druge podobne
najdbe so iz časa stare Indije in zapisi glasbe v vedah ter največje najdbe glasbil iz časa stare
Kitajske pred 7000–6600 leti. Prvi zapis glasbe je ohranjena pesem na glinenih ploščah izpred
1400 let (prav tam). Reinhard (1939, v Honolka, 1983) opisuje korenine neevropske glasbe,
kot jih sam poimenuje, stebre zahodne glasbene umetnosti: afriške, indijanske, oceanske in
avstralske  kulture,  Tibet,  Kitajska,  Japonska,  Indija,  Bližnji  vzhod.  Povsod  opazimo
povezanost  glasbe  z  notranjimi  zavestnimi  in  podzavestnimi  procesi,  dojemamo  jo  kot
sredstvo socializacije in nekaj, kar budi upanje in ohranja vero. Glasbo so povezovali tako s
posvetnim kot s kultnim življenjem in magijo, z naravo in vero (npr. pri Indijancih), delom,
vojskovanjem (epi in žalostinke pri  Mongolih),  šamanizmom ipd. Mnogi zapisi  kažejo na
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veličino glasbe in njen velik pomen za človeka skozi vso njegovo zgodovino. Navajam dva
odlomka iz kitajske in japonske zgodovine. 

Kako nastajajo zvoki
Zvoki nastajajo v človeškem srcu. Glasba prinaša občutek pripadnosti v družbenih odnosih. Zato živali sicer
poznajo glas,  ne poznajo pa zvoka in množica sicer  pozna zvok, ne pa glasbe.  Samo izvoljenec je zmožen
razumeti smisel glasbe. Zato moraš raziskovati glasove, da hočeš razumeti zvoke; raziskovati moraš zvok, da
razumeš glasbo, raziskovati moraš glasbo, da razumeš zapovedi. Tako se izpopolni pot k redu. S tistim, ki ne
razume zvokov, ni mogoče govoriti o glasbi. Kdor razume glasbo, s tem prodre tudi v skrivnostni nravi. Kdor je
doživel oboje, nravi in glasbo, je v posesti življenja. Življenje pa se kaže v doživljanju. 
Iz Li-gija, knjige nravi starejšega in novejšega Daija, verjetno šele pozneje zapisane zbirke kitajskih traktatov iz
4. do 2. stoletja pr. n. št. (Honolka, 1983, str. 35)

Kako oblikuješ srce in čustvo
Nastanek glasbe je zelo daleč in njeno izročilo je zelo staro. Čistost in jasnost glasbe sta posneti po nebu, njena
širina in veličina pa po zemlji. Njen začetek in konec sta oblikovana po štirih ritmičnih časih, njeno ritmično
gibanje po Soncu in Luni. Tonov je pet. Pripisujejo jih petim elementom ali tudi petim čednostim, petim čutom
ali petim barvam. Ničesar ni, čemur ne bi odgovarjali. Poleg njih sta še dva tona, skupaj jih je torej sedem.
Čeprav je zelo veliko načinov melodij, pa prav nobeni, ne svetli in ne temni glasovi, ne segajo prek meja »petih
tonov«.  Po vrtovih,  koder  slavijo  Budo in častijo  šintoistične  bogove  in  na  rogoznicah,  to  je  na družbenih
prireditvah, kjer obhajajo obredja in pripravljajo pojedine, zvoki glasbe ne smejo manjkati. Da oblikuješ srce in
čustvo v življenju in da ohraniš ime in slavo še po smrti, ni boljšega kakor glasba.
Iz Japonske kronike Kokonhomonšu Tahibana Narisue (1254 n. št.) (Honolka, 1983, str. 40).

Kasneje se je glasbena umetnost razvijala, predvsem pa je bila ves čas sestavni del človeške
kulture in vsakdanjega življenja. V grški kulturi (Honolka, 1983) je prepojila celotno življenje
(odganjanje zla, žrtvena dejanja, procesije, pogrebne slovesnosti, misterije različnih božanstev
ipd.).  V  grško-rimski  kulturi  so  glasbo  tesno  povezovali  s  svetom  bogov.  Verjeli  so  v
čudodelno moč glasbe. 
Na osnovi opazovanj zdravilnega in očiščevalnega učinka glasbe so Pitagorjevi učenci v 6.
stoletju  (Honolka,  1983,  str.  55)  razvili  nauk  o  etosu  in  katarzi.  Glasbeno-medicinska
spoznanja so postala splošni izrazni nauk o duševnih stanjih (ethe = množina od etosa) in
vplivu  glasbe  nanje,  predvsem  v  smislu  očiščenja  (katharsis)  čustev  –  afektov.  To
psihoterapevtsko glasbeno terapijo so podkrepili s filozofsko-naravoslovnimi predstavami. Po
njih se razodeva harmonija števil v kozmosu, ob kateri planeti zvenijo v hormonsko urejenih
intervalih (harmonija sfer) tonskega sistema in vpliva na vzgibe človeške duše. Kasneje je
Platon,  na podlagi  Damonovega poučevanja (5.  stoletje  pr.  n.  št.),  v svojem delu  Država
opisoval pomen napevov, ki oblikujejo značaj. Tudi Aristotel je priznal očiščevalni učinek
entuziastičnih napevov in sprejel poleg etičnega tudi estetski vidik: glasbo kot duhovni užitek
svobodnih meščanov (prav tam).
Antični  filozofi  in zdravniki  (Benestad,  Stiege,  1998, str.  167, v Škarja,  2008, str.  36) so
razvijali teorije o povezavi glasbe z zdravjem posameznika. Glasba ima katarzične, izrazne in
osebne značilnosti, ki igrajo pomembno vlogo v posameznikovem življenju. Lahko vpliva na
mišljenje, občutke in delovanje, vendar glasba ni zdravilo, katerega učinke bi bilo mogoče
vzročno pojasniti.  Iz vsakdanjega življenja vemo,  da je glasba učinkovita  samoterapija,  ki
pomaga pri regulaciji razpoloženja (prav tam). 
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V današnjem času  ugotavljamo,  da  ima  ustvarjalna  uporaba  glasbe  pomembno  vlogo pri
zadovoljevanju čustvenih, socialnih in duhovnih potreb posameznikov (Kennelly,  Tyson in
Baffour, 2004, v Škarja, 2008).

4.2.3. METODE IN PRISTOPI POMOČI Z GLASBO

Izvajanje  glasbene  terapije  (Š.  Lotti  Knoll,  2011,  str.  28)  delimo  na  dve  veliki  področji:
aktivna  glasbena terapija  in  receptivna  glasbena terapija.  Razlikujeta  se v načinu uporabe
glasbenega medija. Intervencija v aktivni glasbeni terapiji deluje v procesu izvajanja glasbe,
igranja, proste glasbene improvizacije. Receptivna glasbena terapija je poslušanje določene
glasbe,  kar  je  podlaga  za  raziskovanje  različnih  čustvenih,  psiholoških  in  duševnih  stanj
posameznikov. Asociacije, ki jih prikliče poslušanje glasbe, so podlaga za pogovor in analizo.
S. Gardstrom, S. Sorel (2015) menita, da metoda ni pasivna, kajti, človek se aktivno odziva na
to, kar sliši, na odkrit ali skrit način. Njegovi odkriti odzivi lahko vključujejo tudi gibanje ali
verbalizacijo  tega,  kar  je  slišal.  Njegovi  notranji  odzivi  lahko  vključujejo  asociacije  in
spomine.  Receptivne  metode  so:  poslušanje  pesmi,  poslušanje  glasbe,  komunikacija,
evritmično poslušanje, relaksacija z glasbo (prav tam). 
Bruscia  (2014,  v  Gardstrom,  Sorel,  2015,  str.  116)  prepoznava  štiri  različne  metode,  ki
opisujejo, kaj počne posameznik v odnosu do glasbe. Vsaka od teh metod ima več variacij,
včasih  pa  se  povežejo  in  prepletajo,  ko  se  odzivamo  na  glasbeno  izkušnjo.  Imenuje  jih:
receptivna  metoda  (poslušanje),  kompozicija,  improvizacija  in  poustvarjanje  (ali  nastop).
Poustvarjalne  metode  vključujejo  posameznikovo  reprodukcijo  materiala,  ki  ga  pripravi
terapevt. To je lahko vokalno, instrumentalno, skozi sodelovanje v ustvarjanju glasbe ali med
igro, ki vključuje glasbo. Cilji, ki jih navaja Bruscia (prav tam), so: razvijati senzomotorične
sposobnosti,  izboljševati  koncentracijo,  ohranjati  realno  orientacijo,  razvijati  sposobnosti
spomina,  izboljševati  interakcijske  odnose  v  skupini.  Človek  lahko  izkusi  občutek
pomembnosti in pripadnosti z metodo glasbenega poustvarjanja (produciranja). Terapevt je v
procesu osredotočen na naštete cilje.

Š. Lotti Knoll (2006, str. 20) navaja naslednje metode glasbene terapije: 
- Analitična in psihoanalitična metoda,  ki se v svoji osnovi povezujeta s psihoanalitičnimi
teorijami. Pomemben je odnos med terapevtom in pacientom. Opazujeta se prisotnost izrazov,
izhajajočih iz pacientove podzavesti, ter posledični vpliv teh izrazov na terapevta. Dinamika
vseh teh zaznav nujno potrebuje kasnejšo analizo, ki jo opravlja terapevt. Glasba nastaja med
prisotnimi osebami skozi njihovo lastno glasbeno improvizacijo.  S. Gardstrom in S. Sorel
(2015,  str.  124)  opisujeta,  da  je  asociacija  na  improvizacijo  pravzaprav  svoboda  in
brezobličnost (lahko tudi kaos) in bi si lahko mislili, da prisotni osebi igrata, kar jima pride na
misel.  Nasprotno  od  tega  terapevt  odgovorno  in  senzibilno  v  ozadju  igra  neko  nežno
strukturo,  ki  objema  in  vodi  nastajajočo  glasbo.  Psihoanalitična  terapija  je  osnovana  na
teorijah  Freuda,  Carla  G.  Junga,  ego  psihologije,  relacijske  teorije,  self  psihologije  in
medosebne terapije (Isenberg, 2015, str. 134). Cilj teh terapij je razumeti nezavedne konflikte
v  človeku  in  jih  s  pomočjo  asociacij  ozavestiti.  Analitik  posluša  odprto,  brez  razsojanja,
nevtralno (prav tam). Glasbena struktura je pri tem lahko organizator psihe (Lecourt, 2004, v
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Isenberg,  2015).  Lehtonen (1997, v Isenberg,  2015) razlaga  glasbo kot  psiho-integracijski
proces, kjer pozunanjimo notranje, in poudari pomen psihičnih podobnosti med sanjami in
glasbo. Erkkila (2004, v Isenberg, 2015) raziskuje improvizirano glasbo kot že poznano pred
simbolno govorico, brez besed, a ne brez pomena.

- Nordoff-Robbinsovo metodo (Š. Lotti Knoll, 2006, str. 20) sta razvila dva pomembnejša
pionirja  glasbene  terapije  na  svetu,  Paul  Nordoff  in  Clive  Robbins.  Razvila  sta  metodo
sistematične uporabe natančno določenih glasbenih vzorcev ritma,  melodije  in tonalitete  z
igranjem klavirja in se uporablja predvsem pri delu z avtističnimi otroki. Ta metoda se je
izoblikovala  med  dolgoletnimi  raziskavami  avtorjev  v  skupini  avtističnih  pacientov  in  se
marsikje poučuje kot samostojna smer glasbene terapije. 
Metoda zajema uporabo spontane improvizacije po inspiraciji pacienta, je klinično učinkovita
glasba, ki jo lahko pripeljemo znova v strukturirane oblike, tako kot pozdravne ali delovne
pesmi, v smislu terapije. Avtorja sta pri delu z otroki s posebnimi potrebami dobivala odzive,
ki so ju napeljali do domnev o glasbenem otroku, neki glasbeni sposobnosti in dovzetnosti, ki
jo ima vsakdo v sebi in jo lahko uporabimo v procesu razvoja osebnosti B. Wheeler (2015, str.
130).

-  GIM (Guided Imaginary in  Music)  metoda (Š.  Lotti  Knoll,  2006, str.  20) je  poslušanje
glasbe, ki jo izbere terapevt. Ta pacienta vodi skozi podobe, ki se mu ob njej porajajo ter o
katerih se kasneje s terapevtom tudi pogovarja in išče njihov pomen v povezavi z realnim
življenjem. Metoda je zelo razširjena in popolnoma samostojna smer.
Metodo je razvila Helen Bonny leta 1970. Bolniku terapevt pomaga, da osredotoči zavest,
zato da skuša doseči drugačno stanje zavesti. Posebno s klasično glasbo, ki jo terapevt izbere
in  uporabi  za  podporo  bolniku  pri  samo raziskovanju  pod  vodstvom terapevta  (Wheeler,
2015).

-  Družbeno-kulturno usmerjena metoda (Lotti  Knoll,  2006, str.  20) je ena novejših metod
glasbene terapije, katere namen je družbena integracija pacientov v širše okolje s pomočjo
glasbene terapije. Ta metoda se uporablja samo za določene osebe. Terapevt mora upoštevati
zmožnosti pacientov in vse vidike terapevtskega odnosa, tako da s svojim fizičnim premikom
izven omejenega prostora in časa ne ogroža osnovnih potreb varnosti in zaupanja pacientov.
B. Wheeler (2015) opisuje, da je metoda usmerjena ne le v individualne, temveč tudi socialne
spremembe s pomočjo glasbe. 

 -  Glasbena  terapija  Orff  je  terapija  z  uporabo  Orff  instrumentarija  za  majhne  otroke  z
razvojnimi težavami (Lotti Knoll, 2011, str. 30).
Terapijo  je  zasnoval  Carl  Orff.  Dejavnosti  se  izvajajo  v  netekmovalnem ozračju.  Gre  za
multisenzorične  dejavnosti,  katerih  cilji  so  sprostitev,  izboljšanje  koncentracije,  razvijanje
čutnih  zaznav,  razvijanje  koordinacije  in  stimulacija  osrednjega  živčevja  in  možganskih
funkcij (Duran, 2015).

4.3.  POMOČ Z LIKOVNO UMETNOSTJO

»… Skozi čas rišemo črte, enkrat narahlo, drugič vdrte …
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globoko v sebi pa si želimo narisati zdravje, ljubezen, toplino …«
(osebni arhiv, 2008)

Slika 3: likovne delavnice
(osebni arhiv)

4.3.1. DEFINICIJE LIKOVNE TERAPIJE

Ameriška zveza umetnostnih terapevtov (AATA) opredeljuje likovno terapijo kot ustvarjalni
proces  likovnega  izražanja,  ki  deluje  zdravilno  in  zvišuje  kakovost  življenja.  Posameznik
lahko s pomočjo likovnega izražanja, pogovora ob izdelku in likovno-terapevtskega procesa v
prisotnosti  terapevta  izboljša  samozavedanje,  se  spopada  s  simptomi  bolezni,  stresom  in
travmatskimi izkušnjami, razvija svoje kognitivne sposobnosti in se potrjuje skozi ustvarjalno
likovno izražanje (Perdih, 2012, str. 58).
V. Meden Klavora (2008, str. 86–87) opisuje ustvarjalnost kot enega izmed glavnih načinov, s
katerimi se človek otrese spon svojih pogojenih odzivov in vsakdanjih odločitev. Pravi, da
ima  ustvarjalnost  poleg  izvirnosti  in  neomejene  svobode  tudi  omejitve.  Čeprav  uporablja
metode, ki se razlikujejo od vsakdanjega mišljenja, se mora z njim skladati. Matussek (1976,
v Klavora, 2008) navaja primere, ki opisujejo ustvarjalni proces. Nekatere osebe imajo večji
občutek za ustvarjalnost (Areti, 1976, v Klavora Meden, 2008), druge manjšega, a tudi njim
daje občutek zadovoljstva in premaguje občutek frustracije ter človeku zagotavlja temeljni,
pozitivni  odnos do sebe in  do življenja.  B.  Kariž  (2010) opisuje  umetnostno  terapijo  kot
sredstvo  za  povezovanje  otrokovega  notranjega  doživljanja  z  zunanjo  stvarnostjo  in
življenjskimi  izkušnjami.  Njene  osnovne  naloge  so  iskanje  notranje  moči  za  doseganje
pozitivnih  sprememb,  razvijanje  dobre samopodobe in  krepitev  ustvarjalnosti.  Tako lahko
otrok izboljša samonadzor  ter uspešneje obvladuje čustvovanje, vedenje in mišljenje (prav
tam). 

4.3.2. ZGODOVINA LIKOVNE UMETNOSTI

Človek  je  že  od  nekdaj  izdeloval  vizualne  stvaritve  in  jih  uporabljal  za  estetske  ali
komunikacijske namene, izražanje idej, čustev ali pogleda na svet. Paleolitske slike in vrezi
na stenah jam in jamskih zavetišč so omejene skoraj izključno na zahodno in jugozahodno
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Evropo in na več območij po vsej Afriki. Jamsko slikarstvo  na področju današnje Francije in
Španije izvira iz paleolitika (25.000–8.000 pr. n. št.). Najstarejša umetnost v Evropi sega celo
v obdobje pred 40.800 leti  in se nahaja v jami El  Castilo  v Kantabriji  v Španiji.  Vzdolž
vzhodne obale Španije naletimo na slike navadno na bolj ali manj odprtih površinah, ki jih
pripisujejo paleolitskemu obdobju (Hawkes, 1967). Najpogostejše teme jamskih poslikav so
bile velike živali, kot so bizon, konj, jelen, odtisi človeških rok, nog, pa tudi abstraktne oblike.
Risbe ljudi so bile redke in shematične v primerjavi z naturalističnimi podobami živali. Dela
prazgodovinskih  kultur  so  naturalistične  upodobitve,  ki  imajo  izvor  v  magiji,  simboli  in
piktogrami,  ki  so  bili  verjetno  znamenja  za  obrede  in  zavestno  okraševanje  (Wikipedija,
jamske poslikave, 2016). J. Hawkes (1967, str. 196–205) navaja, da je popolnoma razvidno,
da je imela jamska umetnost svojo magično versko funkcijo, ki je slonela na prepričanju, da je
podobnost  oz.  sorodnost  –  istovetnost  in  da  podobe  stvari  delujejo  na  stvar  samo.  Tako
razlaga  puščice  ali  kopja,  ki  so  vrisane  na  precejšnjem  številu  živali  jamskih  slikarij,
predvsem v  Lascauxu.  To  naj  bi  zagotavljalo  uspešnejši  lov.  Druga  funkcija  je  želja  po
rodovitnosti.  Nekatere živali so upodobljene breje ali pa sta upodobljena samec in samica.
Tretji pokazatelj  o povezanosti jamske umetnosti z magično-verskimi dejavnostmi so slike
božanstev, preoblečenih v živali ali pa so deloma človek, deloma žival, deloma božanstvo.
Tudi  iz  mezopotamske  kulture  so  ohranjene  različne  podobe  božanstev  v  živalskih  in
človeških oblikah. Tudi skrbno polaganje mrtvih v grobove pri neandertalcih priča o tem, da
so naše prednike že zanimala metafizična intuitivna doživetja. Iz tega časa so najdbe ostankov
pogrebnih slovesnosti, ki kažejo na to, da so tedanji prebivalci verjeli v posmrtno življenje.
Pri  srednje  avstralskih  plemenih  najdemo  čuringe,  s  simboličnimi  risbami  izrezljane  ali
poslikane kose lesa ali kamenja, v posebej za to določenih votlinah, ki so bile hiše duhov in so
pomenile združitev božjega, živalskega in človeškega vidika pri totemu; človeka združijo z
božanskim  prednikom.  Najstarejša  slikovna  pričevanja  o  instrumentih  izvirajo  iz
Mezopotamije. Že okrog leta 3000 pr. n. št. se pojavijo črke v obliki harfe (Honolka, 1983). Iz
obdobja asirske države pa najdemo arhitekturne ostanke krilatih grifonov, ki naj bi odganjali
zle duhove. V egipčanski umetnosti arhitektura priča o prisotnosti ideje o ponovnem življenju
po smrti in o čaščenju mrtvih. V kiparstvu so upodabljali božanstva in faraone, pojavijo se
zapisi  v  hieroglifih  (Wikipedija,  egipčanska  umetnost,  2016).  Že  tedaj  so  stari  Babilonci
razvili nekatere poskuse z barvami in svetlobo, kar je predvsem vidno iz uporabe dragocenih
in bleščečih materialov, ki so jih uporabljali v svoji umetnosti. Iz antične Grčije izhajajo prve
barvne teorije. Filozof Empedokles (492–432 pr. n. št.) je verjel,  da različne kombinacije,
proporci in kombinacije štirih elementov, iz katerih naj bi bila sestavljena vsa narava, tvorijo
vse, po njegovem mnenju tudi štiri osnovne barve: rdeča (zrak), rumeno-zelena (zemlja), bela
(ogenj) in črna (voda). Platonove teorije niso bile sprejete, Aristotel (384–322 pr. n. št.) pa je
v svojem delu »O čutih in zaznavanju« zavrnil vse prejšnje teorije in trdil, da obstajata samo
bela in črna barva, vse druge pa izhajajo iz ustreznih mešalnih proporcev teh dveh barv. Po
propadu  grške  kulture  so  se,  na  podlagi  arabskih  ugotovitev  o  fizikalni  naravi  svetlobe,
nekateri filozofi osredotočili na duhovni izvor svetlobe. V gotiki se to odraža v arhitekturi
(visoke vitke oblike gotskih katedral, ki so jih razsvetljevala velika okna z barvastimi stekli)
(Golding, White, 1997, str. 1–8, v Čufer, 2012).
Kasnejša umetniška dela so rezultat natančnih slikarskih študij velikih umetnikov. Uporaba
različnih likovnih elementov: barv, sence in svetlobe, globine, oblike, strukture, kompozicije
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ipd.  je  odražala  pojmovanje,  dojemanje in  odnos do sveta  v določenih  obdobjih človeške
zgodovine. 
Pojavljale  so  se različne  teorije  barve  in  forme.  Pri  nas  je  psiholog Anton Trstenjak kot
eksperimentalni znanstvenik leta 1978 izdal knjigo Človek in barve, ki je bila pri nas prva s
področja  psihologije  barv.  V  knjigi  Psihologija  barv ugotavlja,  da  imajo  fizikalni,
kromatično-optični dražljaji s svojim fiziološkim vplivom na organizem, močan odmev tudi v
človekovem  duševnem  življenju.  Zaradi  tega  fizikalno-fiziološkega  vpliva  kromatičnih
dražljajev se zaznave barv v človekovi duševnosti močno integrirajo ali dopolnjujejo z vsemi
drugimi zaznavami, ki same po sebi z vizualnimi zaznavami in barvami nimajo nič opraviti.
Barvne  vizualne  zaznave  so  v  nenehni  interakciji  z  vsemi  drugimi,  specifično  različnimi
zaznavami.  V tej  interakciji  ali  integraciji  vizualnih  zaznav z  drugimi  zaznavami  je  treba
iskati osnovo za raznovrstne psihološke učinke barv na človeka. Zaradi te interakcije človek
barve navadno »nespecifično« dojema oz. doživlja (Trstenjak, 1996).
Energizem barvnega  žarčenja,  simboli  in  pomeni  –  vse  to  v  likovni  govorici  obstaja  kot
dejstvo, le da je bistvo likovnega snovanja veliko bolj zapleteno in ujeto v pomenske strukture
nezavednega ter tako zagotovo odločno prerašča praznino čiste formalne kombinatorike t. i.
absolutnega likovnega odnosa (Gorjup, 1999, str. 38).
O fizioloških učinkih barv so govorili že Hipokrat, Goethe in Frieling (Trstenjak, 1996, str.
403). Trstenjak A. (prav tam) omenja, da so bili narejeni številni poizkusi, na podlagi katerih
je mogoče sestaviti razpredelnico fiziološkega vpliva posameznih barv na človeka: 
- Rdeča je vroča, zvišuje mišično napetost, zviša krvni tlak ter pospešuje cirkulacijo krvi in
dihanje. Zato velja tudi za duševni stimulans.
- Oranžna barva pospešuje prebavo in utrip srca, ne da bi zvišala krvni tlak. Velja za emotivni
stimulans, spravlja v dobro voljo, a utegne utrujati.
- Rumena barva je stimulans za oči, torej  tudi za živce; zato lahko pomirja tudi določena
živčna, psihonevrotična stanja. Velja za mentalni stimulans.
-  Zelena  barva  znižuje  krvni  tlak  in  razširja  kapilare.  Zato  je  uporabna  za  zdravljenje
mentalnih bolezni, živčne utrujenosti, histeričnih nagnjenj, nespečnosti ipd. Daje ravnotežje in
olajša nevralgije in migrene, vendar pa ni primerna za lajšanje vseh nervoznih stanj. Velja za
pomirjevalno in hipnotično sredstvo.
- Modra barva znižuje krvni tlak in muskularni pritisk (tonus), pomirja utrip in zmanjšuje
dihalni ritem. Velja za emotivni sedativ: nagiblje se k miru in introspekciji ter še bolj pomirja
živčna stanja kot zelena. 
-  Vijoličasta  barva  vpliva  okrepčevalno  na  srce in  pljuča  ter  zvišuje  organsko odpornost.
Združuje tonični učinek modre in stimulativni učinek rdeče barve (Trstenjak, 1996, str. 404). 

4.3.3. MODELI POMOČI Z LIKOVNO UMETNOSTJO

Gorjup (1999) omenja,  da se pri likovni terapiji  srečamo tako s samim procesom likovne
aktivnosti  kot  tudi  s  samim  izdelkom  in  oboje  je  pomembno,  tako  neposredno  likovno
izražanje, delovanje z likovnimi sredstvi kot terapevtskim medijem, kot izdelek, ki omogoča
doživljaj  estetskega  ugodja,  občutek  zavezanosti,  osebne  povezanosti  –  identifikacije,
izpolnjenosti. B. Kariž (2010) opisuje dva načina. Pri individualni likovni terapiji so metode
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dela  povsem  prilagojene  posamezniku,  njegovemu  značaju,  potrebam,  zanimanju  ter
sposobnostim prilagajamo likovne tehnike in njihovo uporabo. Tak pristop omogoča večji
občutek varnosti in zaupanja, rezultati pa se navadno pokažejo hitreje kot v skupini. Drug
pristop je skupinska likovna terapija, ki z uporabo likovnega medija omogoča sočasno aktivno
sodelovanje  vseh  udeležencev.  Avtorica  (prav  tam,  str.  75)  meni,  da  je  ta  oblika  manj
ogrožajoča,  saj  lahko otrok  neovirano raziskuje  likovni  material,  ki  ga uporabi  za  prikaz
svojih  razmišljanj  in  občutkov.  Po  lastni  presoji  se  lahko  vključuje  v  pogovor,  kar  je
pomembno  zlasti  za  otroke,  ki  se  ne  želijo  izpostavljati,  a  so  na  ta  način  vseeno  polno
udeleženi v procesu.
Znano je, da vsak človek v svoja umetniška dela projicira samega sebe, saj izdelek doživlja
kot  svojo  objektivno  stvarnost,  ki  ji  doda  samovoljno  interpretacijo  (realistično  ali
abstraktno).  Pečjak  (2006)  omenja  mehanizem projekcije  (str.  163),  ki  so  ga  prvi  opisali
psihoanalitiki in ga imenovali za obrambo  jaza in  nadjaza pred grozečim  idom (ali onim).
Kasneje so to povzele tudi druge dinamične teorije osebnosti. Henry Murray in Lawrencw
Frank sta že leta 1938 (prav tam) začela uporabljati projektivne metode in diagnozo osebnosti.
Pečjak V. opisuje, da je z analizo projekcije mogoče diagnosticirati osebnost. Psihologi so
zato  izdelali  posebne  teste  ali  projektivne  tehnike,  ki  jih  delimo  na  perceptivne  in
domišljijske, na strukturne in dinamične ter vizualne ali slušne. 
- Našteva (prav tam) perceptivne projektivne tehnike, ki slonijo na subjektivnem zaznavanju
in pri katerih oseba izraža značilnosti, ki so tipične za njeno osebnostno strukturo:  
Rorschachov test (Roschach, 1921, v Pečjak, 2003, str. 163): je sestavljen iz petih črno-belih
in petih barvnih pack. Gradivo ni strukturirano in zato dopušča veliko interpretacij.  Osebe
pripovedujejo, kaj vidijo v packah.
Tavtafon: ki mogoče spada bolj med glasbene terapevtske tehnike, ker oseba posluša zvočne
kombinacije, nato pa pove, kaj je slišala, lahko pa ob taki glasbi tudi likovno ustvarja, kar
nato ubesedi.
- Domišljijske projektivne tehnike, ki slonijo na domišljijski interpretaciji slik ali izmišljanju
zgodb,  pri  katerih oseba izraža  svoje izkušnje v življenju in  so neke vrste avtobiografske
izpovedi z mnogimi nezavednimi vsebinami:
Murrayev test TAT (thematic apperception test; Murray, 1935, v Pečjak, 2003, str. 163), ki
sestoji iz 20 slik ljudi ali  skupin.  Nekatere od njih so samo shematske,  brez podrobnosti.
Preizkušanci pripovedujejo zgodbe o tem, kar kažejo slike. Maks Tušak (1999, str. 54) v tem
primeru  govori  o  tehnikah  konstruiranja  ali  kreiranja,  ki  jih  nadgrajuje  s  tehnikami
dopolnjevanja,  kjer preizkušanec dopolni  neko nepopolno situacijo,  tehnikami  izbiranja  in
urejanja. Kadar pa oseba uporabi predmete ali  pripomočke, govorimo o izraznih tehnikah:
igranje vlog,  psiho-drama,  risarske in slikarske tehnike.  Tudi barvo tukaj uporabljamo kot
projekcijsko tehniko, čeprav bi jo lahko uvrstili tudi med tehnike izbiranja in urejanja. Tušak
(prav tam) našteva niz  barvnih testov:  Luscherjevega,  Pfisterjevega,  Frielingovega (barvni
test), poudarja pa pomembnost kombinacije risarskih in barvnih tehnik, ko otroci že rišejo z
barvami ali pa narisano s svinčnikom zatem pobarvajo. Ker je za otroke in mladostnike risanje
in  barvanje  dokaj  pogosta  naravna  ter  pogosta  oblika,  jo  kot  tako  tudi  najpogosteje
uporabljamo. Luscher (1959, Tušak, 1999) meni, da posameznik, ki preferira določeno barvo,
preferira tudi njene lastnosti. Posameznik, ki ima rad določeno barvo, ima rad tudi lastnosti, ki
jih barva simbolizira,  torej  lahko iz  izbora barv sklepamo o osebnostnih lastnostih  osebe.
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Luscher  (prav  tam)  je  barve  načrtno  izbiral  v  skladu  z  asociacijami,  fiziološkimi  in
psihološkimi potrebami posameznika, ker je menil, da se v tem, ko dajemo prednost eni barvi
in  zavračamo  drugo,  odražata  psihično  stanje  posameznika  in  njegovo  hormonalno
ravnovesje. Po njegovem mnenju je odnos med človekom in barvo univerzalen in neodvisen
od spola, starosti, izobrazbe ali kulture. Tušak (1999) meni, da igra barva v psihodiagnostiki
pomembno  vlogo,  predvsem  v  otroških  risbah,  kjer  barva  vedno  prispeva  svoj  delež  v
prepoznavanju otrokovega emocionalnega življenja, čeprav običajno pri otrocih ne izoliramo
črte, lika, prostora ali barve. V absolutnem smislu (Gorjup T., 1999, str. 22) na nas učinkujejo
likovni elementi (točka, črta, smer, ploskev, barvna ploskev, površina, svetloba in tema oz.
svetlina in temnina, barva) in med njimi nastajajoči likovni odnosi. Likovna govorica so torej
likovni  odnosi,  ki  so  posledica  na  specifičen  način  izbranih  in  uporabljenih  likovnih
elementov. Likovnih elementov je mnogo, variacij med njimi pa neskončno in prav to tvori
pestro  različnost  in  mnogo  nians,  likovnih  govoric,  likovnih  pristopov,  tako  v  slikarstvu,
kiparstvu kot v arhitekturi.
Gestalt psihologija se ukvarja z načinom videnja likovnih struktur, z razbiranjem podatkov v
vidnem polju, z njihovo perceptivno likovno organizacijo. Opredeljuje odnos figure od ozadja
(Gorjup, 1999). Gestalt psihologi pravijo, da čutni občutki niso neodvisni dražljaji, ampak da
spontano  in  obvezno  težijo  k  združevanju  v  vzorce  (gestalte  oz.  like).

Slika 4: Gestalt, 2016

 Ti vzorci ne nastanejo iz kaotične zmešnjave senzacij s počasi pridobljeno izkušnjo, ampak
so posledica organizatorične sposobnosti živčnega sistema samega. Zato lahko rečemo, da je
živčni sistem oblikotvoren,  ker organizira kaotične podatke v celote,  v oblike in v vzorce
(Butina, 2000, str. 8).
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Slika 5: Gestalt, 2016                       Slika 6: Gestalt, 2016                       Slika 7: Gestalt, 2016

Gestalt psihologija je teoretična podlaga za raziskovanje likovnih elementov in odnosov med
njimi.  Pomembni so likovno-psihološki zakoni,  ki govorijo o karakteristikah organiziranih
entitet (Gorjup, 1999): zakon bližine, zakon podobnosti, zakon zaprte oblike, zakon skupne
usode, zakon skupnega gibanja, zakon izkušnje.
Trstenjak (1996, Tušak, 2007, str. 125) je na področju psihologije barv ugotavljal ekspresivne
vrednosti barve iz diagnostičnega vidika. Diagnostična vrednost otrokove risbe je v analizi
njegovega giba in uporabi barve.  Ob barvi pri interpretaciji  upoštevamo tudi diagnostično
vrednost črt, likov in prostorskih razsežnosti, v katere otroci razporejajo različne barve. Črte
in  liki  kažejo  na  samonadzor,  na  vpliv  razuma,  medtem  ko  barve  izražajo  emocionalno
življenje. Njegove ugotovitve na tem področju, skupaj s testi Luscherja, Pfisterja in Frilinga,
omogočajo diagnostično spoznavanje človekovega čustvenega življenja in njegovega značaja
(prav tam).
B. Kariž (2010) poudarja, da likovnega izražanja, predvsem pri otrocih, strokovnjaki že dolgo
ne uporabljajo več zgolj za ocenjevanje, diagnosticiranje in vrednotenje, temveč kot metodo
dela, ki otroku omogoča, da na drugačen način sporoča svoja čustva, opažanja in doživljanja.
Gre za razumevanje kompleksnosti likovnega procesa in končnega izdelka. Omenja (Kariž,
2010, str. 73) Silverjev risarski test spoznavanja in emocije (v originalu: The Silver Drawing
Test of Cognition and Emotion), avtorice Rawley Silver iz leta 1996, in lestvico formalnih
likovno-terapevtskih elementov (v originalu: The formal Elements of Art Therapy Scale ali
EATS),  avtorjev  Ganttove  in  Taboneja  iz  leta  1998,  kot  najbolj  razširjena  med  likovno-
terapevtskimi testi zadnjega obdobja.

4.4. POMOČ Z GLEDALIŠKO UMETNOSTJO
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» … nekomu moraš nasloniti  roko na ramo, da se lačna nasiti  bližine, nekomu moraš,
moraš, to je kot kruh, kot požirek vode, moraš dati svoje bele oblake, svoje drzne ptice sanj,
svoje plašne ptice nemoči - nekje mora biti zanje gnezdo miru in nežnosti- …«

Ivan Minatti (1984, str. 118 – 119)

 Slika 8: www.pinetrest.com, 2016

4.4.1. DEFINICIJE DRAMSKE TERAPIJE

Dramska terapija je opredeljena kot dinamična in aktivna terapevtska dejavnost, ki kot medij
za doseganje psihosocialnega zdravja posameznika in družbe uporablja dramski ustvarjalni
proces.  Osnovna  značilnost  je  aktivna  udeležba  posameznika  v  dramskem  ustvarjalnem
procesu, njegova osebna izkušnja ustvarjanja in element igre, ki vpliva na ozračje dejavnosti.
Uporablja se na mnogih področjih posameznikovega osebnega in poklicnega življenja. Kot
preventivna  dejavnost  posameznika  podpira  pri  vzdrževanju  psihosocialnega  zdravja  in
osebnostnem razvoju, v okviru zdravstvenih dejavnosti se uporablja v določene terapevtske
namene (SZUT, dostop 2. 12. 2011 v Perdih, 2012).

Ameriška  zveza  za  dramsko  terapijo  na  vprašanje  »Kaj  je  dramska  terapija?«  odgovarja:
Dramska  terapija  je  aktiven  izkušenjski  pristop  za  vnašanje  sprememb.  S  pomočjo
pripovedovanja zgodb, uprizorjene igre, tematske improvizacije in predstave imajo udeleženci
možnost  vaditi  želeno vedenje,  dobiti  izkušnjo odnosov, širiti  in najti  prilagodljivost  med
različnimi vlogami v življenju in predstaviti spremembo, katera želijo biti in ki jo želijo videti
v svetu (NADTA, 2016).

Angleško združenje dramskih terapevtov (BADTH) opredeljuje vlogo dramskega terapevta
kot tistega, ki pacientu omogoča najti najprimernejši medij zanj, da se lahko vključi v skupno
ali individualno terapijo, s pomočjo katere rešuje težave ali jih naredi bolj znosne (BADTH,
2016). Dramsko terapijo definira kot obliko terapije, v kateri se v okviru terapevtskega odnosa
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uporabljajo  vse  uprizoritvene  umetnosti.  Terapevti  so  hkrati  umetniki  in  zdravniki,  ki  v
dramski  terapiji  izberejo  ustrezne  metode,  da  pacient  sodeluje  v  izkušnji  psiholoških,
čustvenih in socialnih sprememb. V dramsko-terapevtskem kontekstu enako vrednoti telo in
razum; zgodbe, miti, besedila, improvizacije, lutke, maske so primeri področij umetniškega
posega. To omogoči pacientu spoznavati težke in boleče življenjske dogodke skozi posredno
izkušnjo (prav tam).

Definicija dramske terapije, povzeta po Sue Jennings (1998, v Knoll, 2011, str. 64), trenutno
eni najbolj znanih dramskih terapevtk Velike Britanije, pravi: »Dramska terapija je aplikacija
gledališča in umetnosti  v klinično, zdravstveno in sociološko obravnavo za ljudi, ki imajo
težave ali so bolni.« 

4.4.2. ZGODOVINA UPRIZORITVENIH UMETNOSTI

Sachs (1997, E. Čufer, 2010) odkriva strukturne zametke gledališkega plesa v zelo zgodnjih
obdobjih razvoja obrednega plesa, to je vsaj od neolitika naprej. Na eni strani kot ritmično
sproščanje energije ali pa kot namensko versko dejanje. Mnogi avtorji (Kos, 1982, str. 58,
Sachs,  1996,  str.  34,  Otrin,  1998,  str.  10,  v  Milovanović,  2005,  str.  30)  omenjajo,  da so
starodavna  ljudstva  uporabljala  prve  maske  pri  plesu,  s  katerim  so  prosila  demone,  naj
plemenu zagotovijo dober ulov,  naj ga branijo raznih nesreč,  naj poskrbijo za plodnost in
rodovitnost, ki jim bo prinašala bogato žetev, naj ozdravijo bolne in preženejo bolezen. Lahko
bi rekli,  da so ples označili  kot abstrakten, pri katerem se plesalec osvobodi svojega jaza.
Maska mu pomaga do stanja obsedenosti, v katerem lahko vzpostavi stik z duhom. Človekov
obraz je namreč mesto,  kjer domuje duh. Če si nadeneš drug obraz, si postal duh. Maska
namreč  ni  ponazoritev  duha,  temveč  duh sam,  s  katerim se plesalec  poistoveti.  Drugi  so
uporabljali tolkala, uroke, petje. Vsi ti rituali predstavljajo nekakšne začetke gledališča (prav
tam).  M. Omerzel  Terlep  (2012) omenja,  da  ima šamanska  magična  praksa s  slikarijami,
zvokom in plesom oziroma gibom najverjetneje metafizične razlage. Šamanizem omenja kot
družbeni in obredni regulator življenja od kulture neandertalca do kromanjonca. Mnogi avtorji
(Malchiodi, 1998, Halprin, 2003, Newham,1999, Jennings, 1994, v Schuller, 2012) omenjajo
šamana kot »predhodnika umetnostnega terapevta«. S. Škarja (2008, str. 39) omenja, da so
plemena  reševala  svoje  težave  v  plesnih  ceremonijah,  predvsem  šaman,  kot  plemenski
zdravilec pa je krepil pomen simbolizma in dramske igre pri zdravilnem pomenu katarze.

P. Hartnoll, (1989, str. 11–12) opisuje, da lahko skozi vso človeško zgodovino zasledujemo
ostanke pesmi in  plesov na čast  bogov, ki  so jih izvajali  svečeniki  in verniki,  oblečeni  v
živalske kože. Nekateri taki obredi so pri primitivnih ljudstvih prisotni še danes. Avtorica
omenja Aristotelovo ugotovitev, da je gledališka igra posnemanje dejanja in ne dejanje samo,
zato išče izvor gledališke umetnosti v dogodkih, ki so odmaknjeni od resničnosti, in ne tistih,
ki  resničnost  opisujejo  ali  opevajo.  Tako  meni,  da  lahko  korenine  sodobnega  gledališča
najdemo v zborovski pesmi ali ditirambu, ki ga je ob oltarju boga Dioniza (grški bog vina)
prepeval zbor petdesetih mož. Ta preprosta dejanja čaščenja so se verjetno zelo počasi razvila
do popolnosti grških tragedij, ki so značilne za Atene klasične dobe. Gledalcev ni zanimala
toliko vsebina, ki je bila del njihove verske in kulturne dediščine, ampak igralčev pristop k
variaciji  na znano temo.  Grki so poznali  tragedije  in komedije.  Te so se razvile  iz norčij

43



satirov (pol moški, pol kozli), ki so s svojim spakovanjem in pripovedovanjem robatih šal v
vlogi Dionizovih služabnikov nastopali na deželi.  Krušič (2010) razlaga grško tragedijo in
človeka, ki je v svoji vsakdanji praksi nagnjen k fiksiranju svojega ethosa v prostor tragedije
kot predstave, kjer je kot gledalec udeležen v odvijanju njenega dejanja in hkrati distanciran,
kar  mu,  tako  kot  junaku,  vedno  znova  omogoča  prepoznavanje  neodpravljive  odprtosti
njegovega prebivanja  v svetu  in  s  tem katharsis  –  očiščenje  od skrajnosti  izzivanja  sveta
(hybris).  Aristotelova  trditev,  da  je  duša  tragedije  prav  dejanje,  izraža  samo  bistvo
gledališkosti: zdaj in tu, v neposredni sedanjosti vsake predstave ali dramskega dela je bil
gledalec udeležen v sporu delujočih, iz katerega se je vedno na novo razpirala ambivalentnost
človeškega bistva in določala meje ethosa (Krušič, 2010, str. 14). 

Prva  grška  gledališča  so  bila  vedno  postavljena  v  bližino  svetišč.  Znano  je  Tespisovo
gledališče, in sicer po umetniku, ki se je prvi ločil od zbora kot neposvečen človek in igral
vlogo boga (prav tam). Rimsko gledališče (Carlson, 1992) ponavlja Aristotelovo delitev na
mitos, značaje, misel, dikcijo, melodijo in spektakel, poveča se pomen govora in pesništva. V
krščanstvu so obsojali gledališke obiskovalce, češ da se vdajajo zanosu in posvetnim krikom
ter da malo skrbijo za dušo, ker iz nje delajo ujetnico strasti, ki jim je prepuščena v milost in
nemilost (prav tam, str. 32). V srednjeveški drami je bil cilj zabavati in poučevati, spodbujati
dostojno in zavračati nizkotno (Carlson, 1992).

V 19. stoletju dramske igre ne ločujejo več na tragedijo in komedijo. Knoll (2011, str. 62)
navaja dva pomembna predstavnika elizabetinskega obdobja,  to sta  W. Shakespeare in  C.
Marlowe, ter dva pomembnejša predstavnika moderne drame: H. Ibsen in B. Brecht.

Umetnostne  terapije  na  področju  uprizoritvenih  umetnosti  (Jones,  2005,  Halprin,  2003,  v
Schuller, 2006, str. 129) so se začele pojavljati kot samostojne interdisciplinarne terapije okoli
leta 1970, čeprav se je razvoj glavnih smeri (likovna, glasbena, gibalno-plesna in dramska
terapija) začel že v štiridesetih letih 20. stoletja.

4.4.3. MODELI POMOČI Z UPRIZORITVENIMI UMETNOSTMI

Gledališka dejavnost povezuje elemente vseh umetnosti: plesna, glasbena, likovna. 

S. Škarja (2008, str. 41) navaja dve prevladujoči dramsko-terapevtski šoli: anglosaksonska,
pri  kateri  je poudarek na pripovedovanju zgodb,  cilj  pa je katarza na osebnem nivoju,  in
nizozemska šola, ki uči, da je sleherna človekova dejavnost lahko terapevtska in pri kateri je
ključna  improvizacija.  Temeljne  sestavine  improvizacije  so:  spontanost  in  ustvarjalnost
(Halperin,  Close  in  Johnston,  1994,  Spolin,  1994,  Vera  in  Crossan,  2005,  Barrett,  1998,
Johnstone, 1999, v Strelec, 2012) ter intuicija (Leyborn, Vera in Crossan, 2005, v Strelec,
2012). Veščine improviziranja in sprotnega izmišljevanja, lahko razumemo kot dejavnost, ki
nastaja  na  kraju  samem,  spontano,  brez  priprav  (Strelec,  2012,  str.  119).  Načeloma  se
socialnih veščin, odigravanja družbeno sprejemljivih vlog v različnih življenjskih situacijah
naučimo  v  primarni  in  sekundarni  socializaciji.  To  je  proces,  v  katerem  se  posameznik
neprestano srečuje z normami in vrednotami v različnih okoljih in ima do njih različen odnos,
odvisen od vloge in statusa. Sposobnosti učenja in prilagajanja sodijo med bistvene socialne
veščine, ki so posameznikom v pomoč pri oblikovanju pozitivne samopodobe, razvijanju in
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oblikovanju vrednot, ki so potrebne za odgovorno prevzemanje nalog, in pridobivanju znanj,
ki  bodo posameznikom v  pomoč  v  konkretnih  situacijah  vsakdanjega  življenja  (Metelko,
Lisec, 2004, str. 102, v Strelec, 2012, str. 119). Knoll (2011, str. 64) opisuje domišljijo kot
pomembno  (esencialno  dramatičen  element)  vodilo  ustvarjalnega  procesa  in  iskanja
alternativnih vzorcev delovanja. 

-  Psiho-drama je  psihoterapevtska  metoda,  ki  preko igre vlog in  vživljanja  v vloge krepi
spontanost  in  ustvarjalnost.  Utemeljitelj  psiho-drame  je  Jacob  Levy Moreno.  Posameznik
spoznava  svojo  bivanjsko  esenco  ter  zato  lažje  sprejema  svoje  odločitve.  Psiho-drama
omogoča  protagonistu  izkušnjo  tistega,  česar  v  življenju  ni  mogel,  znal  ali  smel.  Igralec
odkriva svoje lastne omejitve in se uči svobodno izražati  svoje misli  in čustva. Raziskuje
lahko različna videnja preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Psiho-drama temelji na ideji, da
je človek spontano in ustvarjalno bitje, ki je vedno vpeto v medčloveške odnose, v katerih igra
različne  vloge.  Ustvarjalnost  in  spontanost  sta  lahko  zaradi  travmatičnih  izkušenj  zatrti.
Človek se v psiho-dramskem procesu osvobaja škodljivih vzorcev razmišljanja in struktur
vedenja ter razvija nove oblike in odnose, ki so ključ do kakovostnejšega življenja (Centar za
psihodramu, 2016).

-  Socio-drama  ima  podobno  strukturo  in  način,  vendar  bolj  stremi  k  temu  (British
Psychodrama Association,  2011, v Knoll,  2011), da se neke situacije odigrajo z namenom
razumevanja  vrednot  drugih,  razvijanja  socialnih  spretnosti,  reševanja  problemov,  razvoja
določenih akcij, osebne učinkovitosti, zavedanja. 

-  Augusto  Boal,  brazilski  avtor,  ki  je  zasnoval  metodo  gledališča  zatrtih  (teatro  dello
oppresso), je avtor ustvarjalnih, kooperativnih tehnik, katerih cilj je telesno, duševno, socialno
in  politično  osvobajanje  in  ozaveščanje  ter  preprečevanje  oz.  zmanjševanje  socialne
izključenosti.  Z medsebojnim učinkovanjem povezuje telo, čustva in razum v novo celoto.
Metoda  izhaja  iz  socialnega  gibanja  in  teorije  pedagogike  zatrtih  (peddagogy  of  the
oppressed), katere utemeljitelj je južnoameriški pedagog Paulo Freire (1978), ki smisel vzgoje
opredeljuje s tem, da človek opazuje, razlaga, vrednoti in spreminja svet okoli sebe. Kulturo
molčanja spreminja v kulturo ustvarjalnega mišljenja (Kroflič, 1995, str. 108). Boal je deloval
po vsem svetu. Gledališče (Daly, 2001) je popeljal na javna mesta, med občinstvo, ki tega ni
pričakovalo. Prav tako je poznan po gledališču, ki je pasivno občinstvo spremenil v igralce
različnih vlog, kjer so raziskovali, analizirali in spreminjali stvarnost, v kateri živijo.

-Pri  otrocih so pomembne lutke.  Po eni  strani  so nekakšni  posredniki,  s  pomočjo  katerih
človek izrazi številne misli, čustva in občutke, ne da bi se v resnici izpostavil. Namesto sebe v
svetlobo odrskih luči pošlje posrednika – lutko, sam pa ostaja v drugem planu ali celo skrit.
Sporočila so tako popolnoma varno posredovana občinstvu, ne izgubijo pa intenzivnosti in
emocionalne vsebine (Moreno,  J.  L.,  Moreno,  T.  Z.,  2000, v Kobolt,  Sitar  Cvetko,  Stare,
2008). Po drugi strani pa je že sama igra z lutkami otrokova monodrama, v kateri se z lutkami
odslikavajo,  pripravljajo  in  predelujejo  življenjski  položaji  in  vloge.  Otrok  v  lutki  najde
tolažnika in prijatelja (Kobolt in dr., 2008, str. 141).

 UPRIZORITVENE TEHNIKE
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Slika  9:  Bahaistudies,  2016.  Slika (dramatheraphy pite)  prikazuje  tehnike  dramske terapije,  ki  prehajajo  od
domišljijskih  (zgoraj),  procesno  orientiranih  (desno),  realističnih  (spodaj)  do  predstavitvenih  (levo):  maska,
rituali, dramske igre,  improvizacije,  igre vlog, socio-drame, psiho-drame, terapevtske igre,  gledališče zatrtih,
gledališke predstave, lutke. 

Slika 10: Camishi bai (japonsko namizno gledališče, avtor A. A. (z dovoljenjem avtorja)

Camishi  bai  je  posebna  tehnika  pripovedovanja,  ki  je  doslej  v  Sloveniji  še  nismo  poznali.  Pravljice  se
pripovedujejo ob malem namiznem odru – camishi baiu in ob ilustracijah, ki se izmenjavajo v okencu. Slikarji na
Japonskem to tehniko uporabljajo že od 14. stoletja dalje. 

46



4.5.  IZKUŠNJE  UMETNOSTNIH  TERAPEVTOV  IN  UČINKI
POMOČI  Z  UMETNOSTJO  PRI  DELU  Z  OTROKI  V
BOLNIŠNICAH

»… Umetnostna terapija je lahko most od žalostnih in osamljenih prostorov bolezni k
radosti človeške povezanosti in razumevanja …« (Tracy Councill, 2012).

Umetnostno  terapijo  v  Evropi  in  Ameriki  uporabljajo  pri  delu  s  pediatričnimi  bolniki  v
mnogih bolnišnicah. Pri nas to še ni ustaljena praksa, zato navajam izkušnje tujih terapevtov
in strokovnjakov na tem področju. C. A. Malchiodi (1999, v Councill, 2012) opisuje, da jo
uporabljajo  pri  otrocih  z  rakom,  boleznimi  ledvic,  s  kroničnimi  boleznimi  in  različnimi
bolečinami. Kadar je umetnostna terapija vključena v proces zdravljenja v medicinski delovni
skupini,  se  uporablja  za  pomoč  pri  komunikaciji  in  prepoznavanju  otrokovih  pogledov,
potreb,  želja.  Mnoge  raziskave  (Slayton,  Archer,  Kaplan,  Marylhurst,  2010)  so  pokazale
pozitiven učinek uporabe umetnostnih dejavnosti pri vseh starostih pacientov. Raziskave, ki
so vključevale otroke, so pokazale, da jim je umetnostna terapija zelo pomagala pri boljšem
razpolaganju s čustvi (Gersch & Sao Joao Goncalves, 2006, v Slayton idr., 2010), imela je
velik učinek pri zmanjševanju stresa pri bolnikih s transplantacijo (Gunter, 2000, v Slayton
idr.,  2010),  vplivala  je  na  pomembno  izboljšanje  v  odnosu  do  bolezni  pri  bolnikih  s
kroničnimi  boleznimi  (Hamre,  2007,  v  Slyton  idr.,  2010),  vplivala  na  velik  napredek pri
petletnem dečku s težavami v čutni integraciji. Njegove slike in vedenje po izvajanju terapije
z umetnostjo je napredovalo primerneje njegovi kronološki starosti (Kearns, 2004, v Slyton
idr., 2010). Pri otrocih in mladostnikih s cerebralno paralizo je raziskava pokazala statistično
veliko  izboljšanje  v  sposobnosti  govora,  tempa,  jakosti,  pogostosti  in  kontrol  premorov
(Pachalska, 2001, v Slyon idr., 2010). Otroci z levkemijo so po izvajanju terapije z umetnostjo
pokazali  bolj  sodelujoče  vedenje  med  bolečimi  medicinskimi  postopki  (Favara-Scacco,
Smirne,  Schirilo  &  Di  Cataldo,  2001,  v  Slyton  idr.,  2010).  Umetnostni  terapevt  je
usposobljen, da prepoznava otrokova močna področja, strategije spoprijemanja in kognitivni
razvoj. Informacije, ki jih dobi v procesu ustvarjanja, so lahko v pomoč medicinskemu osebju,
ki skrbi za otroka celostno in se ne ozira samo na bolezni ali diagnoze. Otroci, ki gredo skozi
izkušnje hospitalizacije in različnih bolezni, še posebno kroničnih ali življenjsko ogrožajočih,
morajo  imeti  priložnost  povedati  svoje  zgodbe  in  ponovno  zgraditi  svojo  samopodobo
(Councill,  2012).  Ko otrok ustvarja,  je sam odgovoren za ves proces,  za materiale,  ki  jih
uporablja, področje, namen, izražanje, kdaj bo ustvarjanje zaključil, ali bo izdelek zavrgel ali
nadgradil  …  Vse  to  je  pod  otrokovo  ustvarjalno  kontrolo.  Udeležba  v  umetnostnem
ustvarjanju  v  procesu  zdravljenja  lahko  pomaga  ponovno  zgraditi  otrokovo  upanje,
samozaupanje, avtonomijo in sposobnost na varen in sprejemljiv način izraziti čustva, ko se
ponudi priložnost (prav tam). S. Škarja (2008) omenja ustvarjalno terapijo, s katero lahko v
času  namernega  posega  v  terapevtski,  rehabilitacijski  ali  zdravstveni  ustanovi  pomagamo
pacientu  negovati  zdravje,  izboljšati  komunikacijo  in  izražanje,  spodbujamo  samo
ozaveščenost in omogočamo spremembo. Henderson in Gladding (Tyson, Baffour, 2004, v
Škarja, 2008) sta mnenja, da terapija z umetnostjo usmerja pozornost na ustvarjalni proces in
uporabljene strategije posameznika,  omogoči izkušnje,  ki posamezniku pomagajo razumeti
sebe in  druge,  pomaga  pacientu  razvijati  strategije  za  lažje  soočanje z  boleznijo,  okvirno
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povezuje pretekle, sedanje in prihodnje potrebe in omogoča posameznikom izražanje svojih
osebnih  vsebin.  Ustvarjanje,  kot  izključno  človekova  lastnost  ustvarjanja  pomenov
brezobličnim materialom, lahko zelo pomaga povečati pacientov občutek za dobro počutje.
Bolan  otrok  ob  manipulaciji  z  različnimi  materiali  in  ob  prisotnosti  terapevta  pridobiva
občutek  moči,  ki  ga  ob  hospitalizaciji  in  nujnih  zdravstvenih  posegih  nima.  V  procesu
ustvarjanja kaos spreminja v neki red, njemu smiselno urejenost. Tako ureja tudi nered, ki ga
ima  v  sebi  zaradi  bolezni,  hospitalizacije,  skrbi  staršev,  strahu  pred  tem,  kaj  ga  čaka
(Bluebond-Langner, 1978, v Councill, 2012) in mu daje moč za nove rešitve. Otroci lahko za
umetniško  ustvarjanje  uporabljajo  tudi  medicinske  materiale,  kar  jim  daje  občutek
obvladovanja bolnišničnega okolja. 

Otroci  s  kroničnimi  boleznimi,  kot  so  rak  in  avtoimunske  bolezni,  se  morajo  soočati  s
kroničnimi bolečinami,  ki  so lahko prisotne vse življenje.  Umetnostna terapija jim ponuja
možnost učinkovitega spopadanja z bolečinami, ki jih medicinska pomoč ne more popolnoma
odpraviti.  Raziskave so pokazale, da je bolečina, v povezavi z asociacijami o zdravstvenih
posegih, najpogostejši vzrok za stres pri otrocih z rakom (Hedstrom, Haglund, Skolin & von
Essen, 2003, v Councill, 2012). Ustvarjalni proces lahko otrokom pomaga opisati bolečino,
pozabiti nanjo, da ni več moteča, se sprostiti in najti tehnike za lažje spopadanje z bolečino.
Schmidt (1996, v Škarja, 2008) opisuje, da ustvarjalna oseba ni odvisna od ene same vizije,
saj na določen fenomen gleda z različnih perspektiv in ni vezana na eno samo gledišče. V
potencialu ustvarjalnosti  vidi tendenco po aktualizaciji.  Tyson in Baffour (2004, v Škarja,
2008) ustvarjalno terapijo opisujeta kot edinstveno modaliteto, ki proizvede trajen, oprijemljiv
rezultat.  Otrokov  kognitivni  razvoj  vsebuje  okvir  za  razumevanje  pomena  zdravljenja  in
bolečih  postopkov.  Umetnostna  terapija  ponuja  ustvarjalne  izhode  in  poti  za
samoorganiziranje še posebno pri tistih pacientih, ki še niso sposobni razumeti zdravilnega
namena bolečih postopkov (Councill, 2012). V bolnišnici za otroke v Torontu so raziskovali
učinke  glasbene terapije  na  počutje  hospitaliziranih  otrok.  Raziskava  je  pokazala,  da ima
glasbena terapija pomirjujoč in razveseljujoč učinek na večino hospitaliziranih otrok, celo na
nekatere starše. Po izvajanju glasbene terapije se je pokazalo močno izboljšanje otrokovega
počutja. Preprost odziv: »glasba me osrečuje«, pri tako ekstremnih in nesrečnih okoliščinah,
kot je obolelost  otroka z rakom, ima tako velik pomen za pacienta  in starše,  da ga težko
opišemo z besedami (Barrera, Rykov, Doyle, 2002). Snyder (1997, v Councill, 2012) pravi,
da si otroci, ki imajo upanje, lahko predstavljajo in vidijo cilje, ki so povezani z ozdravitvijo.
Mnenja je,  da  se  morajo bolni  otroci  osredotočiti  na nove cilje,  najti  alternativne  poti  in
usmerjati svojo mentalno energijo v zdravljenje. Ustvarjanje je varen proces samo izražanja.
Ustvarjalec odloča, kaj bo uporabil, kdaj bo delal, kdaj končal, kakšen pomen ima narejeno.
Ustvarjanje pomaga otroku dobiti upanje v to, da lahko sam nekaj odlično naredi in zaključi,
in ga tudi v procesu zdravljenja spreminja iz nemočne žrtve v aktivno osebo, ki sodeluje v
procesu  zdravljenja.  Umetnostna  terapija  se  uporablja  za  pomoč  otrokom,  da  pridobijo
občutek samozavesti  in moči  nad ogrožajočimi dogodki ter  povečuje njihovo rezilientnost
(Malchiodi, 1995). 
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III. Empirični del

Uvod

Izkušnje, ki sem jih v letih 2009 do 2010 pridobivala na nekaterih oddelkih otroških bolnišnic,
so me vodile k izbiri raziskovalnega problema. Opazila sem, da imajo predšolski in šolski
otroci  ter  mladostniki  v bolnišnici  zelo različne težave,  ki  so se skozi  umetnostne  medije
izrazile in včasih tudi reševale. Shema v nadaljevanju je prikaz nekaterih mojih izkušenj.

SHEMA PRELIMINARNEGA RAZISKOVANJA

Izvajanje umetnostnih dejavnosti v otroških oddelkih bolnišnic s predšolskimi in šolskimi otroki

V letih 2009 in 2010

Predšolski in šolski otroci
Intenzivna terapija

Predšolski in šolski otroci
Bolezni nosu, ušes in grla

Predšolski in šolski otroci
Očesne bolezni

Predšolski in šolski otroci
Dermatološke bolezni

VSEBINE ODZIVI OTROK REFLEKSIJA IZVAJALKE

Risanje obrazov na balone

Sestavljanje  gradu  iz
različnih  materialov  (les,
blago, vrvice).

Risanje  s  kredo  na  temno
podlago  po  metodi  EBL:
uglaševanje,obrisovanje roke

Sodelovanje
odprtost
utrujenost
nasmehi

Umiritev,  poglobljenost  v
ustvarjanje  (preusmeritev
pozornosti).  Deček  se  je  v
ustvarjalno  igro  zelo  vživel,
jo nadgrajeval s figuricami in
domišljijsko igro.

Odprt  očesni  stik,  sledenje
gibanja,  želja  po  vključitvi
mame, zadovoljstvo.

Deklica  po  operaciji  na
intenzivni negi je lahko risala
le kratek čas, v pol ležečem
položaju.  Risanje  jo  je
razvedrilo  in  razveselilo.
Želela je  sodelovati,  a  sva
morali izvesti kratko in lažjo
dejavnost,  nato  je  morala
počivati.

Deček je imel veliko potrebo
po  gibanju.  Ob  sebi  na
stojalu je imel  infuzijo,  zato
prehitro  gibanje  ni  bilo
priporočeno.  Med
ustvarjanjem  se je umiril in
se  veliko  pogovarjal.
Ustvarjanje  je  nadgradil z
igro.

Deklica  je  bila  sprva
zadržana.  Imela  je  okvaro
sluha.  Na eno uho ni slišala
nič,  na  drugo  pa  le  malo.
Ustvarjanje je bilo priložnost
za  komunikacijo.  Čakala  je
na  operacijo.  Kljub  začetni
zadržanosti je  sodelovala pri
risanju  in  komunicirala z
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Oblikovanje slanega testa

Risanje  s  kredo  na  temno
podlago

Predstavitveni kolaž 

Skrivni  prijatelj  iz  barvne
packe

Lutke in lutkovno gledališče

Veselje,  razigranost,
sodelovanje, komunikacija

Pogovor  ob  ustvarjenem
izdelku

Zadovoljstvo,pogovor,
socialni stiki

Komunikacija,  smeh,
preusmeritev pozornosti

Smeh,  zabava,  sprostitev,
pogovor,  preusmeritev
pozornosti  od  bolezenskih
težav

mano.

Deklica  v  izolirni  sobi  je  z
veseljem  ustvarjala.  Bila  je
vesela,  da  ni  bila  sama.  Ob
ustvarjanju  mi  je  veliko
pripovedovala  o  tem,  kaj
ima rada in o svoji družini. 

Fant  je  imel  poškodovano
oko  in  roko.  Želel  je  na
valeto, a je moral počakati na
preiskave.  Sprva  je  bil  zelo
tih,  kasneje  se  je  začel
pogovarjati, ni ga več toliko
skrbelo,  kaj  bo.  Kljub
začetni zadržanosti je še bolj
potreboval  pogovor kot
drugi.

Otroci  so  veliko  povedali o
sebi.  Že  sama  postavitev
fotografij, vsebina, povezave,
asociacije  nam  pomagajo
prepoznavati  otrokove
emocije. Izdelki  so  bili
povod  za  izražanje želja,
strahov,  občutkov,  pogleda
na prihodnost.

Otroci so ob ustvarjanju tega
izdelka  veliko  povedali o
sebi:  kaj imajo radi, česa ne
marajo,  česa  si  želijo  …
Drug  drugega  so  poslušali,
sočustvovali  in  ustvarili
prijetno vzdušje.

Deklici  (šolski)  sta  bili  dalj
časa v bolnišnici. Bilo jima je
dolgčas,  ker  sta  bili  v
bolnišnici  v  času  počitnic.
Ustvarjanje lutk in gledališča
je bilo povod, da sta kasneje
ustvarili  še  predstavo  z
lutkami,  ki  sta  jih  naredili
sami. 

Shema 1: Shema preliminarnega raziskovanja (Kosmač Zalašček, 2016) 
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Ugotovila  sem,  da  izvajanje  umetnostnih  dejavnosti  pomaga  laže  obvladovati  trenutne
situacije, v katerih so otroci. Njihovi odzivi so bili pozitivni in učinki izvajanja umetnostnih
dejavnosti so bili takojšnji. To me je privedlo k razmišljanju o potrebah otrok v bolnišnici in
vlogi umetnosti v procesu zdravljenja hospitaliziranih otrok.

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Otroci  in  mladostniki,  ki  pridejo v bolnišnico  in  morajo  tam ostati,  so psihično v stresu;
izgubijo  kontrolo  nad dogajanjem,  možnost  odločanja  o tem,  kaj  se  bo z  njimi  dogajalo,
soočati se morajo z boleznijo in procesom zdravljenja, ne morejo biti s svojci in sovrstniki.
Vse  to  vpliva  na  pojav  strahov,  zapiranje  vase,  zmanjšanje  odpornosti,  zmanjšanje
komunikacije. Izkušnje kažejo, da umetnostne dejavnosti mladim v bolnišnicah pomagajo, da
izrazijo svoja občutja, so aktivni in s tem manj usmerjeni v bolezen. V mnogih pediatričnih
bolnišnicah  v  tujini  umetnostni  terapevti  delujejo  skupaj  z  medicinskim  in  psihiatričnim
osebjem in umetnostno izražanje vključujejo v proces zdravljenja. Pri nas na tem področju
delujejo društva in posamezniki kot občasni gostje ter zaposlene vzgojiteljice/vzgojitelji in
učiteljice/učitelji. 

Raziskovalni problem izhaja iz prizadevanj za izboljšanje celovite medicinske psihološke in
psihosocialne  skrbi  za  hospitaliziranega  otroka.  Glede  na  teoretična  spoznanja,  je  bil
raziskovalni problem proučiti obstoječe stanje vključevanja umetnostnih dejavnosti v oskrbo
mladih v slovenskih otroških oddelkih.

2. RAZISKOVALNI CILJI IN VPRAŠANJA

Raziskovalni  cilj  je  zbrati  izkušnje,  znanja  in  mnenja  neposrednih  izvajalcev  o  uporabi
umetnostnih  dejavnosti  za  hospitalizirane  otroke.  Zanima nas,  kako delujejo v specifičnih
situacijah,  kakšni so njihovi motivi in cilji pri izvajanju umetnostnih dejavnosti.  Ugotoviti
želimo, katere umetnostne dejavnosti (s področja glasbe, likovne umetnosti, plesa, gledališča)
uporabljajo in na kakšen način jih uporabljajo, v kakšnih okoliščinah in v kolikšni meri.  

OBLIKOVALI SMO NASLEDNJA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

RV1:  Kako  vzgojiteljice/vzgojitelji  bolnišničnih  oddelkov  opredeljujejo  umetnost  in  kako
gledajo na izvajanje umetnostnih dejavnosti?

RV2: Kakšni so njihovi motivi in cilji za izvajanje umetnostnih dejavnosti v bolnišničnem
okolju in kakšne metodične pristope uporabljajo ter kako jih utemeljujejo? 

RV3: Kakšne so značilnosti in okoliščine uporabe umetnostnih dejavnosti glede na otrokovo
bolezen in oddelek hospitalizacije?

RV4: Kakšne težave opažajo pri izvajanju umetnostnih dejavnosti za hospitalizirane otroke?
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3. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP

Izbrala sem kvalitativno raziskovalno metodo zbiranja, analize in interpretacije podatkov. Z
induktivno  metodo  sem  raziskala  obstoječe  stanje  uporabe  umetnostnih  terapevtskih
dejavnosti  v  pediatričnih  klinikah  in  oddelkih  po  Sloveniji.  Raziskava  je  temeljila  na
usmerjenih  skupinskih  pogovorih  v  treh  fokusnih  skupinah  in  šestih  poglobljenih
individualnih pogovorih. Povabljeni so bili neposredni izvajalci/izvajalke procesa, ki ga želim
raziskati.

SHEMA RAZISKOVALNEGA PROCESA

Shema 2: Shema raziskovalnega procesa (Kosmač Zalašček, 2016)

3.1. VZOREC
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Vzorec je namenski. V raziskavi so udeleženi vzgojitelji in vzgojiteljice otroških bolnišničnih
oddelkov  v  Sloveniji,  ki  so  izvajalke/izvajalci  umetnostnih  dejavnosti  za  hospitalizirane
otroke  v  Sloveniji,  ena  učiteljica  v  bolnišnični  šoli  in  ena  vodja  bolnišničnih  vrtcev.  V
raziskavo so bili povabljeni vzgojitelji/vzgojiteljice in učitelji/učiteljice otroških bolnišničnih
oddelkov naslednjih bolnišnic:  Pediatrična klinika Ljubljana: Pediatrična klinika z  otroško
kirurgijo, Ortopedska klinika, Dermato-venerološka klinika, Očesna klinika, Otolaringološka
klinika,  Klinika  za  vročinska  stanja  in  infekcijske  bolezni,  Univerzitetni  rehabilitacijski
inštitut Soča, otroški oddelki UKC Ljubljana, Klinika za pediatrijo UKC Maribor, SB Celje,
SB Šempeter pri Gorici,  SB Trbovlje, SB Novo mesto, SB Jesenice, SB Nova Gorica, SB
Ptuj, SB Slovenj Gradec, SB Izola, SB Murska Sobota, SB Brežice, Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Klimatsko zdravilišče Rakitna. Na prošnjo za sodelovanje so se odzvali bolnišnični
vzgojitelji/vzgojiteljice iz Vrtca Vodmat v Ljubljani: Nevrološki oddelek Pediatrične klinike,
Klinični  oddelek za otroško kirurgijo in  intenzivno terapijo,  Dermato-venerološka klinika,
Očesna klinika, Otolaringološka klinika, Klinika za vročinska stanja in infekcijske bolezni,
Klinični  oddelek  za  hematologijo  in  onkologijo,  Klinični  oddelek  za  nefrologijo  in
gastroenterologijo,  SARKI-služba  za  alergologijo,  revmatologijo  in  klinično  imunologijo,
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, Kardiološki in endokrinološki oddelek Pediatrične
klinike  Ljubljana,  SB Brežice,  SB Novo mesto,  SB Trbovlje  in  SB Izola.  V raziskavi  je
sodelovalo  skupaj  enaindvajset  strokovnih  delavk/delavcev,  zaposlenih  v  otroških
bolnišničnih oddelkih slovenskih bolnišnic, starih od 26 do 56 let.

3.2.  OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV

Namen raziskave je pojasnitev oz. osvetlitev pojava uporabe umetnostnih dejavnosti. Podatke
sem zbrala s pomočjo šestih poglobljenih individualnih pogovorov in skupinskih diskusij v
treh  fokusnih  skupinah  po  pet  oseb.  Pripravila  sem  okvirna  vprašanja,  specifična  pa
oblikovala  med  izvajanjem  pogovorov.  Postavljala  sem  odprta  vprašanja,  z  namenom
pridobiti čim bolj poglobljeno predstavljene izkušnje, ocene in poteke uporabe umetnostnih
dejavnosti. Udeležencem fokusnih skupin sem vprašanja zastavila že pred srečanjem, da se je
med  udeleženci  razvil  pogovor  na  dano  temo.  Srečanja  fokusnih  skupin  in  individualne
pogovore sem snemala z diktafonom (primeri verbatima so v prilogi) in naredila natančen
prepis zvočnih posnetkov. Dve udeleženki  individualnih razgovorov nista želeli  snemanja,
zato sem naredila zapise po spominu, takoj po razgovoru. Raziskava je potekala od februarja
do marca 2016.

3.3.  POSTOPKI OBDELAV PODATKOV 

Pogovore sem z dovoljenjem udeleženk in udeležencev snemala,  nato pridobljeno gradivo
dobesedno prepisala  in ga s pomočjo vsebinske kvalitativne analize analizirala,  oblikovala
tematske sklope ter izbrala ilustrativne dobesedne navedbe. J. Vogrinc (2008) je mnenja, da je
v  okviru  kvalitativnega  raziskovanja  vsebinska  analiza  zelo  uporaben način  za  pridobitev
deskriptivnih  podatkov  o  proučevani  temi  in  informacij,  ki  opišejo  proučevano  temo.
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Uporabna  je  za  oblikovanje  tem  oz.  glavnih  idej  in  pomaga  logično  organizirati  veliko
količino opisnih podatkov. Gradivo sem po tematikah primerjala med skupinami. Ugotovitve
sem primerjala z že ugotovljenimi dognanji iz ustreznih strokovnih virov. Silverman (2001, v
Vogrinc, 2008) opisuje, da kvalitativno analizo uporabimo, kadar želimo določeno kategorijo
razumeti  in ugotoviti,  kako se uporablja v konkretnih dejavnostih oz. kako jo vidijo njeni
uporabniki. Sklepne ugotovitve sem podala glede na raziskovalna vprašanja.

4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA

V nadaljevanju bom najprej predstavila analize zapisov pogovorov v fokusnih skupinah in
analize  zapisov  individualnih  razgovorov.  Ugotovitve  bom  nato  predstavila  glede  na
raziskovalna vprašanja. Sledila bo primerjava med posameznimi bolnišnicami in oddelki in
interpretacija rezultatov.

4.1. ANALIZA  ZAPISA  POGOVOROV  POSAMEZNIH
SKUPIN 

Skupinski pogovori so zajeli naslednje ključne tematike in vprašanja:

- Odnos do umetnosti in umetnostnih dejavnosti:
Kako opredeljujete umetnost in kaj vam umetnost pomeni?
Koliko uporabljate umetnost v primerjavi z drugimi področji dejavnosti?
Katere vrste umetnosti pri svojem delu z otroki največkrat uporabljate?

- Namen, cilji in metodični pristopi izvajanja umetnostnih dejavnosti:
S kakšnim namenom izvajate umetnostne dejavnosti? Kakšni so vaši cilji?
Na kakšen način, kdaj in kako izvajate umetnostne dejavnosti oz. kakšne pristope uporabljate?
Kakšni so učinki uporabe umetnostnih dejavnosti?

- Specifičnosti oddelkov:
Kakšne so posebnosti vašega oddelka in kje se kažejo razlike? Kako prilagajate umetnostne
dejavnosti pri delu z otroki v svojem oddelku? Opišite primer take prilagoditve.
Kakšne  so  možnosti  in  ovire  pri  izvajanju  umetnostnih  dejavnosti?  Kako  se  prilagajate
posebnim okoliščinam, kakšne materialne in prostorske pogoje imate? 
Kakšne so omejitve zaradi bolezni otrok in kako to rešujete?

4.1.1.  ANALIZA PRVE FOKUSNE SKUPINE

Prvi  pogovor  sem  kot  usmerjevalka  pogovora  izvedla  sama.  Sodelujoče  sem  predhodno
povabila na srečanje. Prostovoljno so se odločili za sodelovanje. Srečanje fokusne skupine je
potekalo 7. 3. 2016 od 13. do 14.30 ure. V pogovoru je sodelovalo pet oseb, pogovor sem
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usmerjala sama. Zaposleni so v različnih klinikah ali oddelkih, vendar se med seboj poznajo,
ker imajo občasno skupne strokovne aktive. Udeleženci pogovora so prikazani v tabeli.

OZNAKA SPOL STAROST
V LETIH

LETA DEL.
DOBE

BOLNIŠNICA
ODDELEK

LETA
IZKUŠENJV
BOL. ODD.

A Ž 57 37,5 NEFROLOŠKI,
DIALIZA,
GASTROENTEROLOŠKI

16

B M 49 28 NEVROLOŠKI 28
C Ž 56 36,5 KARDIOLOŠKI

ENDOKRINOLOŠKI
26

D Ž 55 33 OTORINOLARINGOLOŠK
A KLINIKA

20

E Ž 42 20 URI-SOČA 6

Tabela 1: Prikaz spola, starosti, let delovne dobe in mesta zaposlitve udeležencev prve fokusne skupine

Sedeli smo v krogu okoli mize. Udeležencem sem se predstavila in povedala, kaj je namen
našega  razgovora.  Bili  so zelo  naklonjeni  in  pripravljeni  na sodelovanje.  Vzdušje  je  bilo
sproščeno, prijetno in strokovno naravnano. Vprašanja, ki sem jih podala nekaj dni prej, so
bila povod za razmišljanje o dani temi.  Po uvodnih vprašanjih se je kmalu razvil  spontan
pogovor. Usmerjanje skoraj ni bilo potrebno, ker so se udeleženci hitro razgovorili. Vsi so pri
pogovoru sodelovali,  veliko pa sta povedala udeleženca, ki imata že 26 in 28 let delovnih
izkušenj v bolnišničnih oddelkih.  Ker je pogovor potekal spontano, so se teme prepletale.
Smiselno jih razvrstim v tematske sklope in dopolnim z dobesednimi izjavami.

- ODNOS DO UMETNOSTI IN UMETNOSTNIH DEJAVNOSTI:

Kako opredeljujete umetnost in kaj vam umetnost pomeni? 

Udeležencem se zdi umetnost pri delu z otroki v bolnišnici  najpomembnejše področje. Pri
svojem delu uporabljajo načrtovane in nenačrtovane oz. priložnostne umetnostne dejavnosti.
Tudi v prostem času se ukvarjajo z umetnostjo; igranjem instrumenta, lutkarstvom, slikanjem.
Pri delu tudi sami ustvarjajo, pripravijo predstavo, izdelajo lutke, zanima jih likovnost.  B:
»Imam  srečo,  ker  znam  kitaro  igrat  …  izkoristim  pač  to.«  C:  »Sem  imela  diplomsko
Terapevtski pomen likovnih dejavnosti.« C:« Jaz po navadi igram flavto.« B: »Smo kreativni,
sami ilustriramo, oblikujemo svoje kamišibaje.« Povedali so, da pri svojem delu tudi sami
sodelujejo in  pripravljene  predstave  zaigrajo  tudi  na  drugih oddelkih  oz.  klinikah.  C: »V
bistvu smo mi umetniška skupina.« C: »Imamo ansambel bolnišničnih vzgojiteljev. Deset nas
je. On (B) je vodja.«  Svoja umetniška znanja združijo in nastopajo otrokom, včasih pa tudi
odraslim (sestram in zdravnikom). A: »To sem hotela reči, da gostujemo drug pri drugem.«
D: »Ja,  prideta  vzgojiteljici  ena k  drugi,  ena igra  kitaro,  druga pripoveduje.«  B:  »Tako
imamo pripravljenih več predstav, v različnih kombinacijah.« B: »Ja, in med kolegi vemo,
kdo ima kaj pripravljeno, pa reče npr. imam otroka, ali bi mu prišel povedat ta kamišibaj ali
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bi mu prišel zapet ob spremljavi kitare.« C: »Če hočem kaj res bolj umetniško glasbenega,
uporabim stvaritve sodelavca, ki ima tudi kaj posnetega, ali pa ga kar v živo povabim.«

 Koliko uporabljate umetnost v primerjavi z drugimi področji dejavnosti?

V primerjavi  z  drugimi  področji  vzgoje  in  izobraževanja  uporabljajo  največ  dejavnosti  s
področja umetnosti. Udeleženka A: »Umetnost ima pravzaprav najvišji procent, več kot druge
dejavnosti.« Udeleženec B: »Če gledamo na primer kurikulum, pa imamo umetnost, naravo,
matematiko, družbo… je umetnost na prvem mestu.«  Ostali udeleženci so pokazali strinjanje s
to izjavo. Umetnostne dejavnosti uporabljajo vsak dan.

Katere vrste umetnosti pri svojem delu z otroki največkrat uporabljate?

Udeleženci so povedali, da je najpogostejša uporaba likovnih dejavnosti, veliko uporabljajo
glasbene  in  lutkovne  dejavnosti,  najmanj  pa  plesne.  A:  »Likovne  dejavnosti  so  vsak  dan
prisotne.« E: »Glasbo imajo zelo radi, zelo jih privlači glasba.« B: »Jaz osebno do nekega
izraznega plesa, kot je omenila kolegica, ne pridem, ker je premajhna skupina otrok, ki bi se
podprla v  tem … Ker če nekoga individualno izpostaviš,  da bi  kaj  plesno uprizarjal,  ga
spraviš v zadrego, zelo prav pa mi pridejo bansi, v smislu repeticije nekih gibov.« Udeleženci
se strinjajo z izjavami drugih,  prikimajo.  Vrsta umetnostnih dejavnosti,  ki jo posamezniki
največ uporabljajo pri svojem delu z otroki, pa je odvisna tudi od tega, katera umetnost je
udeležencu najbliže. 
 
-  NAMEN,  CILJI  IN  METODIČNI  PRISTOPI  IZVAJANJA  UMETNOSTNIH
DEJAVNOSTI:

S kakšnim namenom izvajate umetnostne dejavnosti? Kakšni so vaši cilji? 

Udeleženci izvajajo umetnostne dejavnosti z namenom, da se otroci sprostijo in uživajo ob
ustvarjanju. Udeleženka C: »Bistvo vseh umetnostnih dejavnosti je sproščanje.« A; D; in E se
strinjajo. C: »To je bistveno, da se otrok sprosti … Otroci uživajo, si izmišljujejo, pojejo, kar
znajo, ali pa si vse izmislijo.«  Namen je otroke razveseliti in jim ponuditi nekaj, kar jim je
všeč  in  blizu  ter  jih  razbremeni  njihovih  stisk  in  preusmeri  njihovo  pozornost  od  skrbi.
Pomembno se jim zdi, da ustvarijo prijetno vzdušje in občutek varnosti. Udeleženka E: »Da
gre ven iz tiste melanholičnosti, bolezni ...« B: »Pa enoličnosti.« E: »Kot terapija.« A: »Za
preusmeritev  pozornosti.«  C:  »Umetnost  je  pri  tem  v  veliko  pomoč,  otroku  daš  občutek
varnosti,  dokler ne pridejo starši.  Umetnost največ uporabljamo kot pomoč, da pridobimo
otroka, da postane aktiven, da se sprosti.« B: »Da so uporabljene vsebine, ki so jim všeč.«
Udeleženec B: »Gre za sproščanje njihovih stisk, za doživljanje in izražanje nekega veselja.«
C: »To je bistvo!« C: »Tudi pri  kakšnih delavnicah prav lepo vzdušje narediš z glasbo.«
Zastavljajo si  kratkoročne cilje,  zato  nimajo  dolgoročnih  enoletnih  ciljev.  Konkretne  cilje
določajo v trenutnih situacijah, glede na potrebe in bolezni otrok. Pri tem morajo biti zelo
strokovni in prilagodljivi.  E: »Fleksibilni moramo biti. Če otrok joka, da ga ne moreš umirit,
samo glasba, lutka in se umiri.« C: »Fleksibilnost je ves čas, kar naprej moraš videt, gledat
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otroka in že kar naprej vedet, kaj rabi.« A: »Zelo hitro moraš odreagirat.« A: »Ker tisto, kar
si si zamislil zjutraj, ni nujno, da bo še držalo ob pol desetih, ker nekdo pride na novo, enega
greš v spremstvo, eden noče, drug te rabi …« Pogosto je cilj sprostiti tudi starše, ki jih skrbi
otrokova bolezen ali proces zdravljenja in nehote prenašajo to na otroke. A: »Prenašajo se
tudi  strahovi,  ki  jih  imajo  starši  na  otroka,  tudi  to,  če  starši  zelo  stokajo  … Mama ima
negativen  vpliv  na  svojo  hčer,  ravno  zaradi  tega  paničnega  strahu  zaradi  zdravja.«  E:
»Mama se tudi sprosti. Ustvarjalnice so zelo primerne.« A: »Tudi starši se kratkočasijo ob
ustvarjanju.« C: »Res, tudi oni se sprostijo, veliko bolj, kot da sami čepijo v sobi, pa ne vejo,
kaj bo.«

Na  kakšen  način,  kdaj  in  kako  izvajate  umetnostne  dejavnosti  oz.  kakšne  pristope
uporabljate? 

Pristopi,  ki  jih  uporabljajo,  spodbujajo  ustvarjanje  v  varnem  okolju  in  nudijo  otrokom
podporo.  Načine  izvajanja  umetnostnih  dejavnosti  prilagajajo  otrokovim  zmožnostim  oz.
bolezni. Pristopi so zato pogosto zelo specifični in odvisni od strokovnih izkušenj izvajalca.
C: »… imamo en tak mini  klavirček  ali  pa sintesajzer,  ksilofončke,  instrumente orfovega
instrumentarija in gre za to, da si otrok sam zamišlja, sam si izmišljuje, on igra, jaz plešem,
ali pa jaz igram, on pleše. Pri glasbeni delavnici otroci sami igrajo instrumente, pa tudi če
nihče nič ne zna, ampak na koncu smo usklajeni.  Jaz po navadi igram osnovno melodijo,
otroci  spremljajo  na  ksilofon,  bobenčke,  karkoli,  ampak  nekaj  pride  ven.« Pri  izvajanju
umetnostnih dejavnosti izhajajo vedno iz otroka, njegovih predhodnih izkušenj, znanj, želja in
tega, kar ima rad. C: »Izhajamo vedno iz otroka, vidiš, kaj mu je všeč, kaj mu je blizu …« B:
»Da so uporabljene vsebine, ki so mu všeč.« C: »… ampak moramo izkoristiti tiste trenutne,
kar otrok že zna in kar si lahko sproti izmišljuje in ustvarja. Zelo ustvarjalno, fantazijsko.« B:
»Skozi njegovo izkušnjo vzpostaviva stik,  ker se on tam počuti  varen. … skozi te njegove
zgodbe potem dodaš svoje, če želiš kaj dodati. Pomembno je, da izhajamo iz njegove osebne
zgodbe.«  Pogosto so pristopi prilagojeni potrebam, ki jih ima otrok v procesu zdravljenja.
Določene učinke dobijo s pomočjo umetnostnih dejavnosti oz. uresničujejo cilje s področja
zdravljenja otroka s pomočjo umetnosti.  D: »Pred operacijo mu dam umirjeno glasbo.« B:
»… skozi glasbo vpeljuješ neke gibe, ki jih otroci potem reproducirajo, ponavljajo,  se jih
naučijo,  to mi je pa všeč. … nekaj,  kar je bolj povezano z izraznostjo rok,  manj poseg v
prostor, v prostor jih težko dobiš, mogoče kake malčke, če so tu rajalne igre, ampak tega je že
tako malo, da sploh ne bi izpostavljal.« E: »Pri nas so tudi otroci s cerebralno, da hodijo po
prstkih, ampak so intelektualno zelo bistri in je tudi plesna koreografija pomembna zanje.« C:
»Ali tisti, ki so zaradi sladkorne tukaj … mora on še čim več gibat, je priporočljivo, da čim
več giba.« Udeleženci  v umetnostne dejavnosti  vključujejo tudi starše, ki  to želijo.  S tem
vplivajo na njihovo in otrokovo počutje. D: »Pri meni je bilo, ko je mamica igrala violino, so
otroci igrali na instrumente, sama se je ponudila, znala je vse otroške pesmice igrat. Jaz kaj
takega še nisem doživela, da te kar po duši poboža.« E: »Tudi pri nas je mati imela sina in je
na instrumente igrala in se je popolnoma sprostila.«

Kakšni so učinki uporabe umetnostnih dejavnosti? Kako se otroci odzivajo?

57



Učinki  uporabe  umetnostnih  dejavnosti  so  vidni  takoj.  Udeleženci  so  se  strinjali,  da  je
pomemben umetnostni proces in ne izdelki. Otroci, ki so gibalno zmožni, se sami vključijo in
želijo  ustvarjati,  mnogi  povratniki  s  kroničnimi  boleznimi,  ki  se  vračajo  v  bolnišnico  na
preiskave, sami pridejo in se veselijo novih vsebin. B: »To je evidentno, vsak ima dva, tri do
štiri  take otroke,  ki  kar poletijo proti igralnici,  ki se veselijo  novih vsebin.« Glasba, ki  jo
predvajajo, deluje pomirjevalno. C: »… je bil tako srečen … Pa tudi, če je umazan, če je ne
vem kaj, ampak on je užival, cel obraz je kazal, kako uživa.« E: »Tudi tisti, ki so zelo ubogi,
ampak zvok pa sliši … samo posluša …« E: »Ima bolj odprte oči.« C: »Če si nekaj časa z
njim, veš, kako se odziva npr. z glasovi, veš, kako se počuti glede na mimiko, izraz na obrazu,
saj ni mogla nič drugega, kot z glavo spremljati in zaploskati. Ampak ona je uživala.« C:
»Njihove slike in risbe so postale izrazne.« B: »Veselijo se novih vsebin.« A: »… je rekel
deček, ki ga je zdravnik lovil po hodniku, da gre v ustvarjalnico.«

- SPECIFIČNOSTI ODDELKOV:

Kakšne  so  posebnosti  vašega  oddelka  in  kje  se  kažejo  razlike?  Kako  prilagajate
umetnostne  dejavnosti  pri  delu  z  otroki  na  svojem  oddelku?  Opišite  primer  take
prilagoditve.

Udeleženci imajo zelo različne izkušnje. Otroci imajo v različnih klinikah različne težave, ki
zahtevajo določene specifične metode. Strinjajo se, da to ni ovira, da bi izvajali umetnostne
dejavnosti, ker so otroci kljub bolezni željni ustvarjati. E: »Deklica je rada ustvarjala, moraš
pomagat. Ni mogla govoriti, zelo pa se je sprostila pri ustvarjanju. Kaj bo delala, je pokazala
s komunikatorjem, z očmi, da bi ustvarjala … in smo ustvarjali s pomočjo, z roko in rezali in
risali in je bila tako zadovoljna.« C: »Včasih misliš, da ne bo mogel nič naredit, potem pa
vidiš, da si pomaga z usti, z roko, s palčko v ustih.« Udeleženci se tudi dodatno izobražujejo
in  znanja  vnašajo  v  delo  s  specifičnimi  zdravstvenimi  primanjkljaji.  D:  »Prilagajanje
umetnosti z gluhonemimi. Bila sem na tečaju, kako se gibati po prostoru. Daš otroka k sebi na
noge in z njim plešeš. Otrok stoji na tvojih stopalih in s tvojim ritmom; če je mlajši, ga lahko
držiš v naročju.«

Kakšne so možnosti in ovire pri izvajanju umetnostnih dejavnosti? Kako se prilagajate
posebnim okoliščinam? Kakšne materialne in prostorske pogoje imate?

Udeleženci opisujejo, da so med ustvarjalnimi dejavnostmi tudi druge aktivnosti, kot so vizite,
pregledi, kar zmoti proces ustvarjanja. To zahteva prilagajanje, tudi z materialom, vsebinami
dejavnosti in tehnikami.  A: »Med delom smo neštetokrat  prekinjeni,  dejavnost se prekine,
zgubi se nit, koncentracija pade, če ga npr. pridejo iskat, da mora dat kri, iti na ultrazvok …«
D: »Pa na operacije hodijo.« A: »V bistvu ne moreš dati vodenih barvic ali prstnih barv, ker
se mora potem na hitro umit … Se prilagajajo tehnike.«  Ponekod imajo igralnice,  drugje
delajo  po  sobah.  Če  morajo  biti  otroci  v  sobah,  grejo  vzgojitelji  k  njim in  tam izvajajo
dejavnosti,  ki  jih nato ponovijo v drugi sobi.  C: »Lahko si pol ure pri enem, pol ure pri
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drugem.« B: »Ja, to pa tudi, npr. en kamišibaj, greš po sobah.« E: »… ker so nekateri na
terapijah …«

Kakšne so omejitve zaradi bolezni otrok in kako to rešujete?

Udeleženci povejo, da se je treba zelo prilagajati otrokovim sposobnostim. Poznati je treba
otrokove  potrebe.  Glede  na  oddelek  ali  kliniko  so  velike  razlike.  Vsak  zdravstveni
primanjkljaj zahteva svoje specifične prilagoditve. Pri otrocih, ki se rehabilitirajo, je potrebna
postopnost. E: »Pa prilagajat otrokom dejavnosti, njihovim sposobnostim, eno dejavnost, ne
pretiravat, poenostavit, da otrok ne bo utrujen, da bo zmogel.« Slušno in telesno prizadetim
otrokom omogočajo uporabo tudi drugih čutil, da  lahko sprejemajo. D: »Pri lutkovnih igrah
in  kamišibaju  moram biti  tako,  da  mi  lahko bere  iz  ust.«  E:  »Uporabljam komunikator:
pokaže slikico, pogleda levo, desno, pokaže, kaj si želi. … otrok je bil nejevoljen in smo s
pomočjo komunikatorja ugotovile, da je žejen, potem je pil in nato dalje ustvarjal.« A: »…
naše fizične pomoči je veliko, ker imajo kanalčke in so ovirani …«

4.1.2. ANALIZA DRUGE FOKUSNE SKUPINE 

Drugi pogovor sem kot usmerjevalka  pogovora izvedla sama.  Udeležence sem predhodno
povabila. Za sodelovanje so se odločili prostovoljno. Poleg mene je bilo prisotnihše pet oseb.
Srečanje fokusne skupine je potekalo 8. 3. 2016 od 13. do 14.30 ure. Udeleženci pogovora so
prikazani v tabeli.

OZNAKA SPOL STAROST
V LETIH

LETA  DEL.
DOBE

BOLNIŠNICA
ODDELEK

LETA
IZKUŠENJ
V  BOL.
ODD.

F Ž 54 35 KOOKIT 35
G Ž 41 20 OČESNA

KLINIKA
18

H Ž 43 20 INFEKCIJSKA
KLINIKA

16

I Ž 42 20 INFEKCIJSKA
KLINIKA

5

J Ž 50 28 URI-SOČA 2,5

Tabela 2: Prikaz spola, starosti, let delovne dobe in mesta zaposlitve udeležencev druge fokusne skupine

Vprašanja sem podala nekaj dni pred srečanjem. Sedeli smo v krogu okoli mize. Udeležencem
sem se predstavila in postavila uvodna vprašanja. Ena od udeleženk sprva ni želela snemanja,
kasneje, ko sem povedala, da snemam samo zvok, se je strinjala. Na začetku so bili zadržani,
kasneje  pa je postalo vzdušje prijetno.  Po nekaj  odgovorih sta se  med udeleženci  razvila
sproščen pogovor in  smeh.  Razvili  so medsebojno komunikacijo,  v kateri  so utemeljevali
svoje izkušnje. Pogovor analiziram, razvrstim v tematske sklope in dopolnim z dobesednimi
izjavami.
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- ODNOS DO UMETNOSTI IN UMETNOSTNIH DEJAVNOSTI:

Kako opredeljujete umetnost in kaj vam umetnost pomeni?

O umetnosti so povedali, da je to eno od področij, ki jih uporabljajo vsak dan. G: »Absolutno
je prisotna.« I: »Glede umetnosti  … se kar veliko poslužujem.« Povedali  so, da tudi sami
uživajo v umetnostnih dejavnostih. F: »Ja, saj tudi mene mika kdaj … kar velikokrat me mika
… nasmeh … (smeh in prikimavanje ostalih udeležencev)« Opažajo, da z umetnostjo pridobijo
tudi starše, ki z veseljem ustvarjajo.   F: »… se mi zdi, da je to eno od bistvenih stvari, da
dosežeš v bolnišničnem okolju, da otrok pozabi, zakaj je, da se starš sprosti …« Umetnost je
tudi področje dejavnosti, kjer najlaže ponudijo material in pustijo, da otrok ustvarja s staršem.
I: »Na primer z likovno, da jim dam polizdelke in da potem dokončajo izdelek.«

 Koliko uporabljate umetnost v primerjavi z drugimi področji dejavnosti?

Udeleženci  se  strinjajo,  da  je  umetnost  v  primerjavi  z  drugimi  področji  največkrat
uporabljena.  G: »Pri nas je to eno od prioritetnih področij.« Menijo, da je umetnost eno od
področij,  ki  ga  lahko  povežejo  tudi  s  cilji  z  drugih  področij.  G: »… se  izbira  področje
umetnosti, ne glede na to, katera podpodročja so potem to, da še najhitreje prideš do nekega
cilja z drugih področij.« G: »… recimo gledališče, dramsko, karkoli s tega področja vzameš
kot osnoven pristop … da se otroku približaš,  to je adut … osnovni,  prvi pristop … je z
umetnostjo.«

Katere vrste umetnosti pri svojem delu z otroki največkrat uporabljate?

Uporabljajo  vse  vrste  umetnosti.  Menijo,  da  se  umetnostne  dejavnosti  tudi  med  seboj
nadgrajujejo  in  dopolnjujejo.  J:  »… eno področje  umetnosti  dopolnjuje  oz.  se  prepleta  z
drugim.« I: »Mmmhm, nadaljuje …« J: »… je samemu sebi izziv, motivacija, ena dejavnost k
drugi  …  nadgradnja…«.  Pri  likovnih  umetnostih  uporabljajo  različne  materiale,  tudi
fotografijo.  H:  »Testo,  zaradi  njegove  izrazne  vrednosti  ga  jaz  veliko  dajem.« Največ
uporabljajo  lutko  ali  animacijo  plišastih  igrač,  glasbene  umetnosti,  predvsem predvajanje
različnih vrst glasbe in petje, likovne oz. ustvarjalne delavnice, pogosteje risanje in barvanje
kot slikanje, in tudi plesne delavnice, čeprav na nekaterih oddelkih, manj. I: »… likovno.« A:
»Jaz pojem.« H: »Ja, tudi klasiko, vse zvrsti glasbe.« Ostali se strinjajo. Menijo, da je izbira
vrste umetnosti predvsem odvisna od otroka.  H: »Pri nas je to čisto odvisno od otrok.« G:
»To je  odvisno od otroka … največkrat  je  to  lutka  …« G: »Lahko se jaz  za  neko stvar
odločim, pa vidim, da za pet bo v redu, za dva pa ne … izgubljen je, mu zamenjaš, mu daš na
izbiro, potem izbere tisto, kar mu najbolje gre …« I: »Prepevanje otrokom glede na lastno
željo.« F: »Deček si je zaželel  Mozarta.« A: »Kakršnokoli glasbo … lahko tudi narodno-
zabavna, lahko tudi kič, čeprav vemo, da tega naj ne bi uporabljali, ampak je tako sredstvo,
kjer se otrok sprosti, zaupa meni kot neznani osebi, lažje sprejema okolje …«
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-  NAMEN,  CILJI  IN  METODIČNI  PRISTOPI  IZVAJANJA  UMETNOSTNIH
DEJAVNOSTI:

S kakšnim namenom izvajate umetnostne dejavnosti? Kakšni so vaši cilji?

Udeleženci  so  povedali,  da  s  pomočjo  umetnostnih  dejavnosti  ustvarijo  prijetno  vzdušje.
Uporabijo jih, da se otroci in starši ob ustvarjanju sprostijo, se dobro počutijo, doživijo uspeh
in zadovoljstvo. A: »… ki ga pomiri, se dobro počuti …« F: »… eno tako prijetno vzdušje
nastane … da se starš sprosti ...« G: »… najpomembnejši dosežek, da sprostiš otroka ali
sprostiš  starše ali  celotno situacijo  v oddelku …« J: »Važno je,  da otrok doživi  uspeh in
zadovoljstvo.« Omenjajo tudi, da umetnostne dejavnosti uporabijo za boljšo komunikacijo oz.
lažji pristop in z namenom ustvariti varno okolje oz. večati občutek varnosti pri otroku.  F:
»… in je otrok tiho, mu je nerodno govorit, potem njegovo igračo animiraš in igrača postane
lutka. Se mi zdi, da je to eden teh pristopov, da se otrok bolj varno počuti.« A: »… zaupa
meni kot neznani osebi, lažje sprejema okolje …« G: »Da ga preusmeriš iz tistega stanja
obupa ali pa da se brani, ga preusmeriš …« H: »… in steče komunikacija, interakcija, tako.«
I: »Da dobiš komunikacijo s starši in potem lažje vzdržuješ naprej ….« Eden od namenov je
tudi opazovanje in spoznavanje otroka in njegovih sposobnosti.  H: »… mu daš papir,  pa
vidiš, kakšne ima on strategije …« G: »… kar je otrok sposoben naredit, ti tukaj pokaže …« I:
»… da jih delno pomirim … da od staršev tudi dobim nekaj informacij, kaj ima otrok rad, pa
da jih malo pomirim tudi …« G: »… gradiš na zaupanju otroka …« Velikokrat s pomočjo
izvajanja  umetnostnih  dejavnosti  ustvarijo  pogoje  za  otrokovo  optimalno  funkcioniranje.
Tako lahko zdravnikom dajo informacije o otrokovih zmožnostih, kajti na pregledu so otroci
nesproščeni in jih je strah, s pomočjo umetnosti pa se otroci sprostijo in pozabijo na strah. J:
»Vidiš, kako ga te vsebine sprostijo in tukaj je tisto dejansko, kar je otrok sposoben naredit, ti
tukaj  pokaže.  Drugačno situacijo  pokaže kot  jo  pa pred zdravnikom … kaj  oni  od njega
dobijo pri viziti, na terapiji, na pregledu. Ali ne bo povedal ali ne bo hotel sodelovat, ali pa
bo samo takole delal (skomig), sploh ne bo nobene verbalne komunikacije, pri umetnosti pa
se sprosti, pa iz otroka kar vre ven.« J: »… ples, gibanje po igralnici so pa pravi pokazatelj,
kako  v  sproščenem  okolju  otrok  funkcionira.«  G:  »Ko  se  sprosti,  ko  se  ne  more  več
kontrolirat …« I: »Tam je pa pritisk.« S pomočjo umetnosti usmerjajo otroke in starše ter jim
pomagajo v času bivanja v bolnišnici.  F: »Saj to je potem naša naloga, da to usmerjamo in
pomagamo, tukaj moraš imeti pravi občutek …« Ostali: »… ja, ja … opomniti, usmeriti … da
otrok zmore, kolikor zmore.«

Na  kakšen  način,  kdaj  in  kako  izvajate  umetnostne  dejavnosti  oz.  kakšne  pristope
uporabljate?

Vsi so se strinjali, da je treba biti iznajdljiv in prilagodljiv, da pristope in načine izvajanja
umetnostnih dejavnosti prilagajaš trenutni situaciji. F: »… kar široke rokave moraš imeti, da
ven streseš.« H: »… vzgojitelj mora biti toliko fleksibilen in vedeti, ne misliti, da otrok ne želi,
morda pa ne zmore. Potem zamenjaš rekvizit, prilagodiš podlago, zamenjaš sredstva.« G: »…
z različnih področij umetnosti, glede na to, kakšen zdravstveni problem ima otrok.«  Včasih
umetnostnih dejavnosti niti ne načrtujejo, pa sam proces pripelje do tega, da jih ponudijo, ker
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si otroci tega želijo, ali ker potrebujejo tako pomoč.  J: »Prinesla sem DVD-je ene kolegice, ki
vodi  folklorno skupino, in ko so to  videli,  pa res nisem načrtovala plesnih dejavnosti,  so
otroci, jih je spodbudilo … in potem smo zaplesali in posneli in pokazali še drugim.« G: »…
pri otroku, ki je zadržan, lutko naredim pred njim, jo zgubam in ta proces, ki ga spremlja,
takoj reče naredi še meni …«  Tudi za popoldanski čas, ali ko jih ni pri otroku, pripravijo
dejavnosti. I: »Pripravim lutko, da jih počaka v posteljici … da potem to izkoristijo.« 

Kakšni so učinki uporabe umetnostnih dejavnosti? Kako se otroci odzivajo?

Učinki so presenetljivi  in učinkoviti.  Vidni so takoj.  Udeleženka G: »Ali pa so tudi starši
včasih presenečeni … pa je določene stvari sposoben narediti … sploh ne morejo verjeti, a
prej pri zdravnici nisi videl tistega, tukaj pa …« F: »Pri nas smo imeli eno deklico, ki je
šepala, šepala, je sploh ne morejo naučiti hoditi, ko smo imeli pa plesne delavnice, je pa ona
čisto lepo plesala … Potem je prišel zdravnik, jo pogledal, je spet začela šepat …« J: »… in
se je umiril …« Zelo se sprostijo tudi starši. G: »… jo toliko sprosti, da pade v fazo štanca.«
Odzivi otrok so vidni po tem, da pride otrok sam ustvarjat, kaže zanimanje in se ne umika. J:
»Tako, da sam pristopi, da ga pritegne že minimalna spodbuda.« H: »Pa da vztraja.« G: »Pa
če ne gleda stran, če ne joka, če ne išče potrebe po drugih dejavnostih.«

- SPECIFIČNOSTI ODDELKOV:

Kakšne  so  posebnosti  vašega  oddelka  in  kje  se  kažejo  razlike?  Kako  prilagajate
umetnostne  dejavnosti  pri  delu  z  otroki  na  svojem  oddelku?  Opišite  primer  take
prilagoditve.

Udeleženci  izvajajo  umetnostne  dejavnosti  glede  na  bolezen  otrok  oz.  zdravstveni
primanjkljaj  otroka,  s  katerim delajo.  To je  odvisno od klinike,  kjer  so zaposleni.  Dobro
poznajo bolezni  in  težave otrok,  s katerimi  delajo.  Umetnostne  dejavnosti  uporabljajo kot
pomoč  v  procesu  zdravljenja,  torej  zelo  specifično.  Na  očesni  kliniki  uporabljajo  vidne
spodbude.  G: »Jaz jim barve, tempere nalijem v različno velike pokrovčke od plastenk, da
vidim,  v  katero bo pomočil.  Prilepim jih  na karton,  na podlago,  na različno razdaljo od
njihove površine, od lista, jih razporedim in vidim, katerega bo pomočil, katerega bo zadel, to
je recimo fiksacija, vse se pač povezuje z določenimi vajami …« V rehabilitacijskem centru
imajo veliko gibalnih prilagoditev in spodbud.  J: »… pri nas, ko so še gibalno ovirani in
potem še ena taka dejavnost … ples na vozičku … risat, če se roke tresejo …« Ponekod je
ležalna doba le dokler so otroci res bolni, potem, ko se počutijo bolje, gredo domov, zato
gibalno-plesnih dejavnosti ne uporabljajo. H: »… čim je toliko aktiven, da bi lahko plesal, gre
že domov …«

Kakšne so možnosti in ovire pri izvajanju umetnostnih dejavnosti? Kako se prilagajate?
Kakšne materialne in prostorske pogoje imate?

Okoliščine so zelo različne glede na bolezni in zdravljenje. Kjer morajo biti otroci v sobah,
umetnostne dejavnosti pripravijo in potem pustijo, da otrok sam dokonča izdelek, ker grejo v
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drugo sobo k naslednjemu otroku.  I: »Na ta način lažje prepustim vsebino in grem lahko
naprej v druge sobe.« Kot oviro so omenjali predvsem prisotnost staršev, ki otroke omejujejo
s svojimi predvidevanji, da noče ali ne zmore. J: »Včasih starši preveč usmerjajo, so preveč
zaščitniški,  morda  zaradi  strahu  pred  nezmožnostjo  otroka  ali  strahu  pred  neuspehom v
primerjavi z drugimi, in potem to raje naredijo sami.« F: »Je pa veliko takih primerov, kar
starši  povedo,  naš  pa  tega  ne  zmore  …«  Ponekod primanjkuje  materiala,  še  posebno na
oddelkih (infekcijskih),  kjer mora biti  vse razkuženo.  H: »Če mu vse zneseš, potem ni za
naslednjega, ker je potrebno znova vse razkužiti …« Na nekaterih klinikah in oddelkih imajo
igralnice, ne pa na vseh. Igralnice so različne. Moti jih, če so odprte, brez vrat ali v motečem
okolju.  J:  »… če  je  veliko  motečih  dejavnikov,  kar  tako  brez  vrat  … onemogoča otroku
ustvarjanje …« F: »… smo imeli tako odprt prostor, kot ena čakalnica … sedaj imamo vrata
v igralnico in se mi zdi, da je to čisto nekaj drugega. Bolj intimen prostor …« Na otroških
bolniških  oddelkih  so  otroci  različnih  starosti.  To  lahko  včasih  predstavlja  težavo,  ki  jo
rešujejo z individualnim pristopom. G: »… šolski otroci so delali take hiške … logično je, da
triletni otrok tega ne zmore … tako se je trudil … pa se mu je vse podiralo.« Prav tako je
lahko ovira pri izvajanju umetnostnih dejavnosti skupina otrok z zelo različnimi poškodbami,
diagnozami. Dejavnosti morajo prilagoditi vsem otrokom, kar zahteva več prilagoditev.  F:
»Na otroški kirurgiji je težava … prav preračunaš, on bo šel k tej mizi, ker gre voziček tja
spodaj, ta majhnim razporediš mize, recimo, če je to likovna, ali pa recimo kakšni, ki so bili
urološko operirani, pa se ne upajo usesti, pa jim daš stojalo zraven, tako da zaposliš vse, to
prilagajanje  zahteva  malo  več  angažiranja.«  G:  »Predvidevaš  …  prilagodit  …«  F:
»Prilagodit moraš, če hočeš vsem ustreči, njihovim zmožnostim …«

Kakšne so omejitve zaradi bolezni otrok in kako to rešujete?

Upoštevati morajo omejitve, ki so pomembne pri določenih boleznih. Pri otrocih z boleznimi
ali poškodbami z očmi ne smejo uporabljati ničesar, kar se praši.  Na infekcijski kliniki je
treba vse razkuževati.  G: »… ne smem uporabljati gline … stvari, ki se prašijo … slanega
testa ne smem pred otroki mešati,  ker se ta moka praši, zaradi učk …« I: »… ne smemo
prinašat  stvari  noter,  vse,  kar  je,  mora  biti  razkuženo,  pralno  …« Otroci  s  telesnimi
poškodbami so zadržani, nesproščeni. J: »… ta njihova poškodba, to njihovo stanje jih ovira
…«  Tudi  udeleženci  te  skupine  omenjajo,  da  morajo  otroci  med  ustvarjanjem  hoditi  na
terapije, preiskave in da to moti proces ustvarjanja. To rešujejo tako, da otroku pustijo vse, kar
je ustvarjal, na varnem mestu, da lahko nadaljuje, ko se vrne. Pomembno je, da otrok to ve.
G: »Kamorkoli otrok gre, mu jaz zagotovim, da ga bo to čakalo, in se tega striktno držim …
tudi tiste barve pustim, ki jih je on izbral … če si otrok želi nest v sobo in tam delat, to pa
sploh veš,  da je to tisto, kar ga je prevzelo, da otroku to nekaj  osebno zelo veliko pomeni.«
J: »… imajo terapije … in se ravno loti in je že treba iti. Za samo ustvarjanje in izražanje pa
je potreben čas.« Ostali: »Mhmm … ko te enkrat prekine, to ni več to …« H: »… to je, da nas
vse motijo,enkrat pride kri vzet, pa je specializant, pa je vizita … pa čistilci … ja, pa pride
strežnica kaj pomivat …« 
Pri otrocih se pogosto pojavi tudi strah. Umetnostne dejavnosti takrat ponudijo za sprostitev.
J: »Otrok se boji, ima strah pred neznanim, kaj bo in je zavrt, ni sproščen.« I: »Jaz sem imela
včasih celo kužka, pa je jedel, pa je bil lačen, pa so otroci začeli piti in jesti na podlagi tega
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… tako da zamotiš otroka, ga preusmeriš ...«  Ponekod so fizične omejitve. Nekateri otroci
imajo v roki kanale za infuzijo, dajanje zdravil v žilo, drugi opornice in zdravstvene posege,
ki jih omejujejo pri ustvarjanju z določenimi materiali. H: »Jaz vidim, da jim opornice dajejo
predolge, da ne more nič, da še s prsti ne more, ne more niti komolca prepogniti, nekatere to
blazno moti. Potem ne smejo biti umazani, ne moreš mu zapackati tistega kanala, tukaj si pri
materialu  malo  vezan.«  I:  »Pol  tisti,  ki  imajo  punkcije,  tisti  morajo  štiriindvajset  ur
nepokretno ležat, tudi za tiste moraš pazit, kaj boš delal.« Zelo specifično je tudi zdravljenje
očesnih bolezni in poškodb. Pomembno je poznavanje procesa zdravljenja, učinkov zdravil,
da lahko izberejo ustrezne vsebine oz. dejavnosti.  G: »Če ne pride otrok slaboviden, ga pri
nas naredijo s kapanjem, kapljicami … se boji, da ne bo kam padel … pomemben je izbor
vsebin.«

4.1.3. ANALIZA TRETJE FOKUSNE SKUPINE 

Tretji  pogovor  sem kot  usmerjevalka  pogovora  izvedla  sama.  Sodelujoče  sem predhodno
povabila na srečanje. Prostovoljno so se odločili za sodelovanje. Srečanje fokusne skupine je
potekalo 9. 3. 2016 od 13. do 14.30 ure. Udeleženci pogovora so prikazani v tabeli.

OZNAKA SPOL STAROST
V LETIH

LETA
DEL.
DOBE

BOLNIŠNICA
ODDELEK

LETA
IZKUŠENJ
V  BOL.
ODD.

K Ž 49 30 ODD.  ZA
PLJUČNE
BOLEZNI

29

L M 52 31 KOOKIT 30
M Ž 44 20 HEMATOLOGIJA

ONKOLOGIJA
19

N Ž 50 30 SARKI 30
O Ž 52 34 DERMATO-

VENEROLOŠKA
KLINIKA

10

Tabela 3: Prikaz spola, starosti, let delovne dobe in mesta zaposlitve udeležencev tretje fokusne skupine

Ob prihodu je ena od udeleženk povedala, da je pravkar izšla knjižica z njenimi ilustracijami
in nam pokazala nekaj ilustracij. Udeležencem sem se predstavila. Vzdušje je bilo sproščeno.
Pojasnila sem namen pogovora. Vprašanja sem poslala že prej. Bili so zgovorni, usmerjanja
pogovora je bilo malo. Njihovo pripovedovanje je odražalo strokovnost in zavzetost. Ena od
udeleženk je prinesla tudi video posnetek dejavnosti. Prisotni so bili udeleženci z deset do
trideset let izkušenj. V tej skupini je bilo več opisov, primerov. Analizirane vsebine smiselno
razvrstim v tematske sklope in dopolnim z dobesednimi izjavami.

- ODNOS DO UMETNOSTI IN UMETNOSTNIH DEJAVNOSTI:

Kako opredeljujete umetnost in kaj vam umetnost pomeni?
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Že ob prihodu so se udeleženci pogovarjali o svojem umetniškem udejstvovanju. Udeleženka,
katere oče je akademski slikar, se tudi sama ukvarja z risanjem. V sodelovanju z NIJZ-jem je
ilustrirala priročnik za starše. Druga udeleženka igra kitaro. Nekateri sodelujejo v lutkovni
skupini. Iz pogovora sem razbrala, da imajo zelo pozitiven odnos do umetnosti in se jim zdi
pomembna.  Pri  svojem delu  ves  čas  uporabljajo  umetnost.  K:  »Srečujemo  se  v  lutkovni
skupini.« N: »Ja, lutkovna skupina se zbere, tudi …« K: »Meni se zdi, da kot bolnišnični
vzgojitelj,  da nas …v bistvu je ves čas prepletena umetnost …« Pri izvajanju umetnostnih
dejavnosti za hospitalizirane otroke sodelujejo med sabo in povabijo tudi zunanje sodelavce.
K: »… jaz sodelujem veliko z vzgojiteljem A, ker zna lepo kitaro igrat in razveseljuje otroke,
… sploh takrat, kadar je kak rojstni dan, takrat ga povabim …« M: »… mi smo imeli eno
glasbeno terapevtko … enkrat tedensko so igrali na neke instrumente … lutkovne predstave
tudi povabimo … Jana Osojnik hodi brat pravljice …«

Koliko uporabljate umetnost v primerjavi z drugimi področji dejavnosti?

Izmed vseh vzgojno-izobraževalnih  področij  največ uporabljajo umetnost.  To poteka vsak
dan. Izvajajo dejavnosti z vseh področij umetnosti. K: »… poleg vseh drugih področij vedno
se vse konča z umetnostjo  …« K: »… to je  del  našega vsakdana, umetnost  v  kakršnikoli
obliki.« O: »Načeloma je skoraj vsak dan, v različnih oblikah ali je plesna, likovna, saj so
različna področja …«

Katere vrste umetnosti pri svojem delu z otroki največkrat uporabljate?

Veliko uporabljajo kamišibaj (japonsko gledališče), veliko je likovnega ustvarjanja, glasbe, pa
tudi  petje  z  gibanjem.  Omenjali  so  vse  vrste  umetnosti.  Posamezni  udeleženci  pogovora
največ uporabljajo vrsto umetnosti, ki jim je najbliže oz. s katero se ukvarjajo tudi v prostem
času. Vsi uporabljajo likovno umetnost. N: »Pri nas je veliko (likovnega) ustvarjanja …« K:
»…  likovno  ustvarjanje,  gledališče,  sedaj,  ko  smo  uvedli  ta  kamišibaj  …«  K:  »Tudi
pomembno je veliko glasbe.« N: »Pri meni isto, jaz sem zelo močna na glasbenem področju,
ker igram kitaro, in kakor otroci vidijo, da igram kitaro, potem je konec, potem imamo vsak
dan petje ob kitari,  spremljavo z različnimi instrumenti … pa tudi bansi, banse zelo radi,
povezano z gibanjem, petje in gibanje …«

-  NAMEN,  CILJI  IN  METODIČNI  PRISTOPI  IZVAJANJA  UMETNOSTNIH
DEJAVNOSTI:

S kakšnim namenom izvajate umetnostne dejavnosti? Kakšni so vaši cilji?

Umetnostne dejavnosti udeleženci pogovora uporabljajo za sprostitev, pomiritev otroka, da
preusmerijo njegovo pozornost proč od bolezenskih težav. K: »… ker se otroci zelo sprostijo,
med drugim tudi starši … so starši navdušeni in otroci …« N: »… zelo pomaga glasba, za
sprostitev, pomiritev, za preusmeritev …« O: »… da mu preusmeriš, da pozabi, da ga morajo
pikat …« K: »… vse živo se dela vmes, tako da se malo zamotijo …« Pomemben je tudi prvi
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stik  z  osebjem.  Omenjajo,  da je  najlaže  vzpostaviti  komunikacijo  s  pomočjo  umetnostnih
dejavnosti.  Nimajo  uvajalnega  obdobja,  z  otrokom morajo  vzpostaviti  dober  stik  takoj,  v
trenutku. O: »Pri nas moraš otroka v petih minutah pridobit, ali pa ga ne pridobiš.« K: »…
da se mu približaš, da pozabi …« N: »Pa tudi pridobim jih najbolj s tem, najprej z glasbeno,
potem likovne delavnice, ustvarjalne, to se vklopijo tudi starši …« K: »… potem tudi starši
pojejo, se mi zdi, da ob umetnosti potem kar pozabijo, da so v bolnici, da jih to zelo sprošča
…« M: »… z neko umetnostjo jih potem pridobiš …« V zvezi z boljšo komunikacijo omenjajo
tudi tujce v bolnici, ki ne govorijo slovensko in je z njimi težje vzpostaviti stik.  M: »Ja, za
tujce je pa tudi umetnost a ne, ker ne razumejo, jih pa res s tem … mi smo imeli dve albanski
družini  … in  potem sem mogla  vse  preko prevajalke  … no,  kar  jih  je  pritegnilo  je  bila
umetnost. In kako so pol not padle, mame, mamice, one so prav rabile to …« Cilj uporabe
umetnostnih  dejavnosti  je  tudi  hitrejše  okrevanje.  O: »… da si  s  tem lažje  opomorejo  in
hitreje okrevajo, ker se izpolnjujejo njihove želje …«

Na  kakšen  način,  kdaj  in  kako  izvajate  umetnostne  dejavnosti  oz.  kakšne  pristope
uporabljate?

Udeleženci  so povedali,  da se prilagajajo željam otrok,  trenutnemu položaju in  boleznim.
Omenjajo uporabo umetnosti pred zdravniškimi posegi in za doseganje ciljev, ki so povezani
z otrokovim hitrejšim okrevanjem, predvsem s področja gibanja. K: »Cilj je iz fine motorike,
pač  damo  slano  testo  ali  pa  das  maso,  iz  tega  delamo  …  dosežemo  ga  pa  s  pomočjo
umetnosti, samo to je cilj gibanja …« J: »Ne more pa plesat.« K: »… ja, pa lahko pleše z
rokicami a ne …«  O: »… drobno gibanje … otrok mora ležat recimo … pač z rokami dela.«
K: »Sploh pred posegi, ko imajo otroci narkozo … se mi zdi, da je kakšna taka umetnostna
tehnika zelo dobrodošla. Da pozabijo v tistem trenutku, pač on je lačen, žejen, pač takrat se
mi zdi, da je umetnost zelo pomembna … da pozabi,  da bo mogel nekam iti,  ker je to le
narkoza, nek poseg, ve, da se bo z njim nekaj dogajalo in tle se mi zdi, da je umetnost zelo
prisotna.« S  pomočjo  umetnostnih  dejavnosti  motivirajo  otroka,  da  se  pusti  pregledati
zdravnikom,  oz.  da  z  njimi  sodeluje  v  procesu  zdravljenja.  Umetnost  je  posrednik  pri
komunikaciji.  M:  »…  deklica,  ki  se  ni  hotela  pregledovat  pri  zdravniku,  je  bilo  kar
travmatično vse skupaj … uvedla sem lutko. Sprva je bila njena prijateljica … potem sem
rekla, joj, bi pa Pikapolona (lutka) šla gledat, kako tebe pregledujejo, in jo je prijela za roko
in sva šli v sobo. Ampak najprej se je pregledalo lutko, potem pa deklico …« (na posnetku
lutka odpre usta, deklica jo gleda in posnema, lutka se uleže, da ji pregledajo trebuh, deklica
se uleže – v tem primeru je lutka posrednik) »… tako da je lutka res veliko pomagala …«

Kakšni so učinki uporabe umetnostnih dejavnosti? Kako se otroci odzivajo?

Udeleženci opažajo bolj sproščeno vzdušje, starši jim to tudi povejo ali pa opazijo njihove
reakcije. Poudarjajo tudi vpliv staršev na otroke. N: »Prav rečejo, kok to paše, to pa že toliko
let nisem delala, se sprostijo, ustvari se vzdušje.« M: »Otroci in starši se sprostijo, se mi zdi,
da prav rabijo.« O: »Ja, pa tudi otroci so taki, če je starš sproščen, je tudi otrok sproščen, in
če je starš napet in živčen, so tudi otroci znervirani.« Opažajo tudi boljšo povezanost med
otroki, ki so skupaj v bolnišnici pri umetnostnih dejavnostih, boljšo komunikacijo, otroci se
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odprejo. N: »… glasba jih zelo poveže in se odprejo, ti povejo … ali mi daš ta papir, ti bom
pokazal …«

- SPECIFIČNOSTI ODDELKOV:

Kakšne  so  posebnosti  vašega  oddelka  in  kje  se  kažejo  razlike?  Kako  prilagajate
umetnostne  dejavnosti  pri  delu  z  otroki  na  svojem  oddelku?  Opišite  primer  take
prilagoditve.

Udeleženci dobro poznajo bolezni otrok na svoji kliniki oz. oddelku. Umetnostne dejavnosti
temu zelo specifično prilagajajo. Poznajo tudi reakcije otrok na določena zdravila.  N: »…
petje in gibanje, to je za te naše atopike res najboljša terapija … da pozabijo, da jih srbi koža
…«  M:  »Specifika  otrok  na  hemato-onkološkem  oddelku  je,  da  otroci  komaj  čakajo  na
prireditev, ko pa se konča, pa sedijo, kot da jim je čisto vseeno … tisti trenutek sploh ne
pokažejo nobenega izraza … pri nas je vsak dan umetnost, ampak mora biti  zelo izbrana
stvar.«
Omenjajo uporabo umetnostnih dejavnosti,  da si bolniki lajšajo oz. lažje sprejemajo svoje
stanje.
 O: »… potem ti hočeš tisti lep del, ga hočeš razbremenit, mu preusmeriš misli, ker pri nas, ko
dobijo kanalček, s tisto roko so čist … nedelavni … in potem mu rečeš: saj s to roko tudi
lahko kaj delaš … ko pa ustvarja, pa čisto pozabi, da ima tisti kanalček …« K: »Kanalček je
največji problem … Kanalček je nastavek, kjer dobiš potem infuzijo, zdravila …«
Oddelki se razlikujejo po dolžini ležalne dobe. Ponekod so otroci v bolnici tudi en mesec,
drugje  dva,  tri  dni,  zato  se  tudi  delo  in  pristopi  razlikujejo  in  temu  prilagajajo.  Pri  tem
upoštevajo otrokove želje.  N (Dermato-venerološka klinika): »… pri nas je daljša ležalna
doba, otroci so tudi po en mesec notri …«  K (pljučne bolezni): »… zelo kratka ležalna doba,
dva največ tri dni so …« M: »Pri nas so dolge ležalne dobe, ampak so to zelo bolni otroci …«
K:  »Te,  ki  imajo  daljšo  ležalno  dobo  …  vedno  upoštevam  njihovo  željo,  iz  kakšnega
materiala, kaj radi ustvarjajo, glasbena … likovna … mislim, elastičen moraš biti.« 

Kakšne so možnosti in ovire pri izvajanju umetnostnih dejavnosti? Kako se prilagajate?
Kakšne materialne in prostorske pogoje imate?

Tudi udeleženci te skupine omenjajo moteč vpliv nekaterih staršev in poudarjajo pomen dobre
komunikacije s starši.  O: »Se mi zdi, da je treba starše včasih pridobit bolj kot otroka, ker
včasih so bolj starši tista ovira, reče, joj, ne zdele … bova imela vizito, pa preiskavo, un pa
tret … ko pa jim razložiš … pa z veseljem pridejo.«
Omenjajo, da nimajo povsod igralnice, ponekod delajo samo v sobah. Tudi po tem se oddelki
razlikujejo, kajti delo v sobah je samo individualno in imajo več stika s starši, v igralnicah pa
ustvarjajo tudi skupno in skupinsko. K: »… na oddelku za pljučne bolezni nimamo igralnice,
je čisto individualno delo … v tistem trenutku moraš spoznat otroka, starš je tudi v skrbeh,
moraš za starša poskrbet … ker te včasih še bolj rabijo kot otrok … in otroke, kaj jim boš
ponudil …« N: »Na dermatološki pa imamo igralnico, je daljša ležalna doba … to so v bistvu
klinično zdravi otroci … tudi šolski … le spremembe na koži imajo …« 
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Njihovo delo je večkrat moteno, ker imajo otroci preglede in podobno. Vedno shranijo njegov
izdelek, kot ga je pustil, da ima otrok motivacijo priti nazaj.  O: »… pri nas je samo delo
velikokrat moteno. Otrok pride v igralnico in bi rad ustvarjal, ampak mora iti vmes pritisk
zmerit … kri dat, karkoli, in če otrok nekaj, kar mora sam ustvarjat, pa ga prekinejo, zgubi
voljo, pa ne pride nazaj … če pa ima nek izdelek … ga to mika, da bi tudi on končal in pride
nazaj v igralnico.« N: »…ko smo pred operacijo žabice izdelovali … najprej, ko se je zbudil
iz narkoze, je moral tisto žabico dokončat … mislim, da to otroku veliko pomeni …«

Kakšne so omejitve zaradi bolezni otrok in kako to rešujete?

Vsak oddelek je specifičen glede na bolezni otrok. Tudi omejitve so največkrat v povezavi z
zdravstvenim stanjem otroka, zato morajo biti iznajdljivi pri izbiri dejavnosti. Velikokrat so
gibalno ovirani in morajo ležati. Umetnostne dejavnosti prilagajajo tako, da so dostopne tudi v
takih  položajih.  K:  »Pri  pljučnih  boleznih  so  npr.  otroci,  ki  imajo  bronhiolitise,  so
priklopljeni na kisik, to pomeni, da je gibanje povsem onemogočeno, pač pa roke … tako da
večino dejavnosti delajo ob postelji, približam jim mizico in moraš biti zelo elastičen, kaj jim
boš ponudil, kakšen material jim boš ponudil. Radi imajo glasbo, radi ustvarjajo …« M: »Na
intenzivni smo igrali namizne lutke … namizno gledališče. Punčko smo obrnili na bok, je bila
že malo večja, pa kar precej prizadeta, ker je bilo veliko glasbe, pa je šlo … včasih moraš
imeti masko na ustih in igrati … ali pa rokavice …« Na nekaterih oddelkih imajo določene
omejitve materiala,  ker posamezni  materiali  lahko škodijo zdravstvenemu stanju otrok.  N:
»Na dermatološki kliniki nas mogoče omejuje samo to, s katerimi materiali lahko delamo …
moramo prilagajat …« O: »Ali pa alergološka in očesna … pri nas ne smemo imeti naravnih
materialov, razen suhih stvari, recimo kamenčki in vejice …« Nekateri otroci so ob pojavu
bolezni  s  hospitalizacijo  izolirani.  Umetnostni  izdelki  so  sredstvo  komunikacije  s  svojci,
vrstniki  …  M: »… prepovedujejo  obiske  drugih  … nimajo  prijateljev  in  je  problem,  ker
nimajo nobenih kontaktov z nobenim … starši imajo točna navodila, da ne bi kakšnih infektov
prinesli … najbolj stopiš v kontakt z vrtcem, npr. tisti, ki hodi v vrtec … z umetnostjo, nekaj
narišejo, en izdelek naredijo in pošljejo v vrtec. Z umetnostjo najlaže ta kontakt loviš. Vsaj pri
nas.«

4.1.4.  FOKUSNE  SKUPINE  -  ODGOVORI  NA  RAZISKOVALNA
VPRAŠANJA

V nadaljevanju primerjam in analiziram vsebine vseh treh skupin ter podam odgovore glede
na raziskovalna vprašanja.

RV1: Kako vzgojiteljice in vzgojitelji bolnišničnih oddelkov opredeljujejo umetnost in
kako gledajo na izvajanje umetnostnih dejavnosti?

Udeleženci vseh treh skupin imajo do umetnosti zelo pozitiven odnos. Udeleženka K iz tretje
skupine je opisala: »Meni se zdi, da kot bolnišnični vzgojitelj, v bistvu je ves čas prepletena
umetnost.« Vsi  se  strinjajo,  da je  umetnost  pri  njihovem delu in v življenju nasploh  zelo
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pomembna in prisotna vsak dan. V umetnostnih dejavnostih tudi sami uživajo. Pripravljajo
predstave, izdelujejo lutke, glasbeno podlago in narišejo ilustracije za prenosno gledališče.
Mnogi od njih se tudi v prostem času ukvarjajo z umetnostjo. Iz pogovora je bilo razvidno,
da so nekateri  aktivni na glasbenem področju; igrajo instrument, ukvarjajo se z lutkarstvom
in delujejo na likovnem področju. Ena od udeleženk je ilustratorka priročnika za starše, ki je
izšel na NIJZ-ju (Nacionalni institut za javno zdravje) ravno v času pogovorov. Nekateri med
njimi  so  združeni  v umetniško skupino,  ki  s  pripravljenimi  predstavami  gostuje tudi  na
drugih klinikah. Udeleženka B iz prve skupine je povedala: »Smo kreativni, sami ilustriramo,
oblikujemo  svoje  kamišibaje,  gostujemo  drug  pri  drugem.«  K:  »Srečujemo  se  v  lutkovni
skupini.« Udeleženka C je pritrdila: »Imamo ansambel bolnišničnih vzgojiteljev, deset nas je,
on je vodja.« Pomembno se jim zdi, da s pomočjo umetnostnih dejavnosti  pritegnejo tudi
starše,  ki  z  veseljem ustvarjajo.  K sodelovanju  na  področju  umetnosti  občasno  povabijo
umetnike,  zunanje  sodelavce  in  s  tem otrokom omogočijo  dodatne  izkušnje.  Omenili  so
glasbeno terapevtko, pravljičarko. Obiski običajno potekajo enkrat tedensko. Udeleženka M iz
tretje skupine je povedala: »Jana Osojnik hodi brat pravljice, tako da ona tudi tako umetniško
to prebere, ne monotono, ampak tako, kot da bi gledališče poslušal.« K: »Pritegne tudi šolske
otroke.«

Tudi v primerjavi z drugimi vzgojno-izobraževalnimi področji se udeleženci vseh treh skupin
strinjajo,  da  najpogosteje  uporabljajo  umetnostne dejavnosti.  V vseh treh  skupinah so
povedali, da jih uporabljajo vsak dan. Udeleženec B iz prve skupine je povedal: »Če gledamo
na primer kurikulum, pa imamo umetnost,  naravo, matematiko in družbo, je umetnost  na
prvem mestu.« Menijo, da je umetnost prioritetno področje, ki ga lahko povežejo tudi s cilji
z  drugih  področij.  Udeleženka  G  iz  druge  skupine  je  opisala:  »…  se  izbira  področje
umetnosti, ne glede na to, katera podpodročja so potem to, da še najhitreje prideš do nekega
cilja  z  drugih področij.  Recimo gledališče,  dramsko,  karkoli  iz  tega področja vzameš kot
osnoven pristop, da se otroku približaš, to je adut, osnovni, prvi pristop je z umetnostjo.«
Udeleženka  K iz  tretje  skupine  je  povedala,  da  je  »to  del  našega  vsakdana,  umetnost  v
kakršnikoli obliki.«

Udeleženci vseh treh skupin so povedali, da izvajajo dejavnosti z vseh področij umetnosti;
likovna, glasbena, gledališka in plesna umetnost. Iz pogovorov v vseh treh skupinah je bilo
razvidno, da največ uporabljajo likovno in glasbeno umetnost, veliko lutkovnih dejavnosti, v
zadnjem  času  predvsem  japonsko  lutkovno  gledališče,  ki  je  zaradi  svoje  velikosti  zelo
pripravno za prenašanje in delo ob bolniški postelji. Najmanj uporabljajo plesne dejavnosti. V
prvi in tretji skupini omenjajo tudi »banse« oz. ponavljanje gibanja ob petju, kar imajo otroci
zelo radi. V drugi skupini so udeleženci povedali, da umetnostne dejavnosti, ki jih izvajajo,
pogosto vodijo ena v drugo,  se med seboj prepletajo,  dopolnjujejo in nadgrajujejo.  Iz
pogovora v vseh treh skupinah je razvidno, da je  izbira vrste umetnosti odvisna od želja
otrok in tudi od tega, katero področje umetnosti je izvajalcu najbliže. Udeleženki druge
in tretje skupine sta povedali, da:  H: »Pri nas je to čisto odvisno od otrok.« N: »Ko otroci
vidijo, da igram kitaro, potem je konec, potem imamo vsak dan petje ob kitari, spremljavo z
različnimi instrumenti.«
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RV2:  Kakšni  so  njihovi  motivi  in  cilji  za  izvajanje  umetnostnih  dejavnosti  v
bolnišničnem  okolju  in  kakšne  metodične  pristope  uporabljajo  ter  kako  jih
utemeljujejo? 

Udeleženci  v  vseh  treh  skupinah  so  navajali  kot  glavni  namen  izvajanja  umetnostnih
dejavnosti  ustvariti prijetno  vzdušje,  sprostiti  in pomiriti  otroke  in  starše,  jih
razbremeniti njihovih stisk ter  preusmeriti njihovo pozornost od skrbi. Udeleženci vseh
treh skupin so povedali, da je: G: »… najpomembnejši dosežek, da sprostiš otroka ali sprostiš
starše ali celotno situacijo v oddelku.« B: »Gre za sproščanje njihovih stisk, doživljanje in
izražanje nekega veselja.« O: »Da mu preusmeriš, da pozabi, da ga morajo pikat.« K: »… se
mi zdi, da ob umetnosti potem kar pozabijo, da so v bolnici, da jih to zelo sprošča.«

V vseh treh skupinah so udeleženci povedali, da je njihov namen sprostiti tudi starše, ker le-
te  skrbi  otrokova  bolezen  ali  proces  zdravljenja  in  to  skrb  nehote  prenašajo  na  otroke.
Udeleženka C iz prve skupine je tak položaj opisala: »Prenašajo se tudi strahovi, ki jih imajo
starši, na otroka, tudi to, če starši zelo stokajo … mama ima negativen vpliv na svojo hčer,
ravno zaradi tega paničnega strahu zaradi zdravja.«

Poudarili  so tudi,  da je  pomembno povečevati  občutek varnosti  pri  otroku oz.  ustvariti
varno okolje, kjer je otrok aktiven ter lahko doživi uspeh in zadovoljstvo. Udeleženka C iz
prve skupine je poudarila: »Umetnost je pri tem v veliko pomoč, otroku daš občutek varnosti,
dokler ne pridejo starši. Umetnost največ uporabljamo kot pomoč, da pridobimo otroka, da
postane aktiven, da se sprosti.« 

V drugi  in  tretji  skupini  so  kot  cilj  izvajanja  umetnostnih  dejavnosti  navedli  tudi  boljšo
komunikacijo. Tudi v prvi skupini je bilo mogoče razbrati ta cilj. Udeleženci so uporabljali
izraz  »pridobiti  otroka«.  V  drugi  skupini  ugotavljajo,  da  je  komunikacija  pri  otroku
povezana z občutkom varnosti in zaupanjem. Udeleženka F opisuje primer: »… in je otrok
tiho, mu je nerodno govorit, potem njegovo igračo animiraš in igrača postane lutka. Se mi
zdi,  da je to eden teh pristopov,  da se otrok bolj  varno počuti.«  A: »Da zaupa meni kot
neznani osebi,  lažje sprejema okolje.«  H: »In steče interakcija,  komunikacija,  tako.« Prav
tako  tudi  v  tretji  skupini  omenjajo,  da  je  najlaže  vzpostaviti  komunikacijo  s  pomočjo
umetnostnih  dejavnosti  in  poudarijo  pomen  takojšnjega  vzpostavljanja  dobrega  stika.
Udeleženka N omeni:  »Pri nas moraš otroka v petih minutah dobit, ali pa ga ne pridobiš.«
M: »Z neko umetnostjo ga potem pridobiš.« V zvezi z boljšo komunikacijo udeleženci tretje
skupine omenjajo tudi tujce, ki ne govorijo slovensko in je z njimi težje vzpostaviti stik. M:
»Ja, za tujce je pa tudi umetnost, a ne, ker ne razumejo … mi smo imeli dve albanski družini
in potem sem mogla vse preko prevajalke, no, kar jih je pritegnilo, je bila umetnost.«

V vseh treh  skupinah  je  pomemben  cilj  pri  uporabi  umetnostnih  dejavnosti  tudi  hitrejše
okrevanje  otroka.  Ta  cilj  povezujejo  z  boljšim  počutjem  otroka,  sproščenostjo  in
izpolnjevanjem njihovih želja s pomočjo umetnostnih dejavnosti. Udeleženci ugotavljajo, da
se otrok pri ustvarjanju sprosti in zato  lahko pokaže svoje prave moči in sposobnosti. Pri
delu morajo biti zato fleksibilni in iznajdljivi ter sposobni opaziti, kaj otrok v določenem
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trenutku  potrebuje.  Zato  konkretne  cilje  določajo  v  trenutnih  položajih,  glede  na
potrebe in bolezni otrok, ki pridejo v bolnišnico. S pomočjo umetnosti ustvarijo pogoje, v
katerih lahko otrok optimalno deluje, ker v ustvarjalnem procesu pozabi na strah. V
sodelovanju  z  zdravstvenim  osebjem  tako  dobijo  realnejše  informacije  o  otrokovih
zmožnostih. Udeleženka J iz druge skupine je opisala tak primer: »Vidiš, kako ga te vsebine
sprostijo in tukaj je tisto dejansko, kar je otrok sposoben naredit, ti tukaj pokaže. Drugačno
situacijo pokaže, kot jo je pred zdravnikom, kaj oni dobijo na viziti,  pregledu, terapiji  od
njega. Ali ne bo povedal, ali ne bo hotel sodelovat ali pa bo samo takole naredil (skomig),
sploh ne bo nobene verbalne komunikacije, pri umetnosti pa se sprosti, pa iz otroka kar vre
ven.«

Poleg opazovanja otroka so udeleženci vseh treh skupin povedali, da s pomočjo umetnosti
uresničujejo cilje s področja zdravljenja otroka ali pa jo uporabljajo za motivacijo, da se
otrok pusti pregledati in da sodeluje pri zdravljenju. Udeleženki druge in tretje skupine sta
povedali: E: »Pri nas so otroci s cerebralno, da hodijo po prstkih, ampak so intelektualno
zelo  bistri  in  je  plesna  koreografija  zanje  pomembna.«  M:  »…  deklica,  ki  se  ni  hotela
pregledovati pri zdravniku, je bilo kar travmatično vse skupaj. Uvedla sem lutko. Sprva je
bila njena prijateljica, potem sem rekla, joj, bi pa Pikapolona (lutka) šla gledat, kako tebe
pregledujejo, in jo je prijela za roko in sva šli v sobo. Ampak najprej se je pregledalo lutko,
potem pa deklico …« Otrok posnema lutko in sodeluje v preiskavi, tako kot lutka.

Umetnostne  dejavnosti  udeleženci  vseh  treh  skupin  izvajajo  na  način,  ki  je  prilagojen
trenutnemu  položaju,  otrokovim  željam,  zmožnostim  in  bolezni.  Včasih  umetnostnih
dejavnosti niti ne načrtujejo, temveč jih ponudijo,  ker si otroci to želijo ali ker potrebujejo
tako  pomoč. Pri  izvajanju  umetnostnih  dejavnosti  izhajajo  vedno  iz  otroka,  njegovih
predhodnih  izkušenj,  znanj,  želja  in  tega,  kar  ima  rad.  Udeleženka  H  je  povedala:
»Vzgojitelj  mora biti toliko fleksibilen in vedeti,  ne misliti,  da otrok ne želi,  morda pa ne
zmore. Potem zamenjaš rekvizit, prilagodiš podlago, zamenjaš sredstva.«

Povedali so, da so učinki vidni takoj, so učinkoviti in včasih presenetljivi. Udeleženka F iz
druge skupine je navedla primer, ko so bili tudi starši začudeni nad učinkom izvajanja plesnih
dejavnosti: »Pri nas smo imeli eno deklico, ki je šepala, šepala, sploh je ne morejo naučiti
hoditi,  ko  smo  imeli  pa  plesne  delavnice,  je  pa  ona  čisto  lepo  plesala.  Potem  je  prišel
zdravnik, jo pogledal, je spet začela šepat.« Omenjajo tudi boljšo povezanost med otroki in
boljšo komunikacijo. Udeleženka N je povedala, da jih: »glasba zelo poveže in se odprejo, ti
povejo … ali mi daš ta papir, ti bom pokazal …« Pri izvajanju umetnostnih dejavnosti opažajo
sproščeno vzdušje v oddelku. V vseh treh skupinah opazijo veselje in zadovoljstvo otrok pri
ustvarjanju. To opazijo po izrazu otroka na obrazu, odprtem pogledu in očesnem stiku.  C:
»Če si nekaj časa z njim, veš, kako se odziva, npr. z glasovi, veš, kako se počuti glede na
mimiko,  izraz  na obrazu,  saj  ni  mogla  nič  drugega,  kot  z  glavo spremljati  in  zaploskati.
Ampak ona je uživala.« Otroci tudi sami pridejo in povejo, da želijo ustvarjati ter pokažejo
zanimanje. Udeleženka A iz prve skupine je opisala dečka, ki je bil tedaj v bolnišnici: »Je
rekel deček, ki ga je zdravnik lovil po hodniku, da gre v ustvarjalnico.«
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RV3:  Kakšne  so  značilnosti  in  okoliščine  uporabe  umetnostnih  dejavnosti  glede  na
otrokovo bolezen in oddelek hospitalizacije?
 
V vseh treh skupinah so povedali, da dejavnosti izvajajo glede  na bolezni oz. zdravstveni
primanjkljaj otroka, s katerim delajo. Razvidno je bilo, da dobro poznajo bolezni in težave
otrok,  s  katerimi  delajo,  postopke zdravljenja in  otrokove odzive na določena zdravila.
Umetnostne dejavnosti uporabljajo kot pomoč v procesu zdravljenja, zelo specifično, veliko
je  prilagajanja.  Udeleženka E je  poudarila:  »Pa prilagajat  otrokom dejavnosti,  njihovim
sposobnostim,  eno  dejavnost,  ne  pretiravat,  poenostavit,  da  otrok  ne  bo  utrujen,  da  bo
zmogel.« Strinjajo se, da bolezen ni ovira pri izvajanju umetnostne dejavnosti, ker so otroci
kljub bolezni željni ustvarjati.  Poznati je treba otrokove potrebe, bolezen, sposobnosti,
ki  zahtevajo  prilagoditve  in  uporabo  specifičnih  metod,  prilagajanje  pri  izbiri  materiala,
prostora in časa.  Potrebno je veliko  fleksibilnosti.  Udeleženci  so povedali,  da se dodatno
izobražujejo in  iz  pogovora je  bilo  razvidno,  da  znanja tudi  uspešno vnašajo v delo in
izkušnje evalvirajo. Klinike in oddelki se razlikujejo tudi po dolžini ležalne dobe, od česar
je odvisna izbira dejavnosti oz. področja umetnosti.
  
Otroci z   imunskimi in sistemskimi alergološkimi boleznimi imajo veliko preiskav. V roki
imajo  kanalčke, zaradi česar imajo roko pri miru, čeprav to ni potrebno. Pogosto občutijo
strah pred pregledi. Udeleženka O pove, da je pomembno, da otroke  sprostijo, da jih  ni
strah, ter da so aktivni. O: »Potem ti hočeš tisti lep del, ga hočeš razbremenit, da preusmeriš
misli, ker pri nas, ko dobijo v roko kanalček, so čisto nedelavni … in potem mu rečeš: saj s to
roko tudi lahko delaš … ko pa ustvarja pa  čisto pozabi na kanalček.« Zaradi alergoloških
obolenj  pri  likovnih dejavnostih  ne smejo uporabljati  naravnih materialov,  razen suhih
snovi, npr. kamenčke in vejice.

Otroci s pljučnimi boleznimi so v bolnici dva do tri dni. To je kratka ležalna doba. Veliko
je  stika s starši, ker igralnice nimajo in delo poteka individualno po sobah.  Otroci so v
sobah. Udeleženka je povedala,  da izvaja veliko glasbenih dejavnosti,  likovno ustvarjanje,
kamišibaj (malo japonsko gledališče, zelo pripravno za delo ob bolniški postelji). Gibanje in
ples  prilagodijo  sposobnostim  otroka.  Ker  so  otroci  na  postelji,  delajo  z  rokami.
Udeleženka K je dala primer, ko otrok ne more plesati: »… ja, pa lahko pleše z rokicami, a
ne …« Ti otroci imajo v kratkem času več pregledov in posegov, zato umetnostne dejavnosti
izvajajo, da otroci pozabijo na to in da jih ni strah. Omenjajo uporabo umetnosti, da si otroci
lajšajo oz.  lažje sprejemajo svoje stanje.  Ti otroci  so pogosto  priklopljeni na kisik ali
imajo na roki kanalček, skozi katerega dobivajo infuzijo in zdravila. To jih zelo  moti.
Udeleženci se strinjajo, da pri umetnostnih dejavnostih otrok na ta kanalček pozabi in prične
normalno  premikati  roko.  K:  »…  kanalček  je  največji  problem  …«  K:  »Pri  pljučnih
boleznih so npr. otroci,  ki imajo bronhiolitise,  so priklopljeni na kisik,  gibanje je povsem
onemogočeno, pač pa roke … tako da večino dejavnosti delajo ob postelji, približam mizico
in moraš biti zelo elastičen, kaj jim boš ponudil, kakšen material. Radi imajo glasbo, radi
ustvarjajo …«
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Pri otrocih, ki imajo telesne poškodbe in so v bolnici zaradi rehabilitacije po amputacijah,
poškodbah  možganov  ali  živčno-mišičnih  bolezni so  udeleženci  poudarili  pomen
postopnosti. Vedeti  je treba,  kaj otrok zmore,  da ne zahtevajo preveč,  hkrati  pa tudi ne
premalo, da zagotavljajo otrokov napredek. Pogosto imajo otroci  telesne primanjkljaje, ki
zahtevajo prilagoditve. Udeleženka omeni  komunikator,  napravo, s pomočjo katere lahko
otrok pokaže, kaj želi.  E: »Uporabljam komunikator: pokaže slikico,  pogleda levo, desno,
pokaže, kaj si želi … Otrok je bil nejevoljen in smo s pomočjo komunikatorja ugotovile, da je
žejen, potem je pil in nato dalje ustvarjal.« E: »Deklica je rada ustvarjala, moraš pomagat.
Ni  mogla  govoriti,  zelo  pa  se  je  sprostila  pri  ustvarjanju.  Kaj  bo  delala  je  pokazala  s
komunikatorjem, z očmi, da bo ustvarjala … in smo ustvarjali s pomočjo, z roko in rezali,
risali in je bila tako zadovoljna.« Otroci s telesnimi poškodbami so zadržani in nesproščeni,
nekateri so tudi  na vozičku. Nekaterim se  tresejo roke. Kljub temu jim  ponudijo likovne
dejavnosti. Potrebno je veliko gibalnih spodbud, ki jih uresničujejo s pomočjo umetnosti.
Udeleženka J je povedala: »… pri nas so še gibalno ovirani in potem še ena taka dejavnost
…  ples  na  vozičku …  risat,  če  se  roke  tresejo  …« J:  »Otrok  se  boji,  ima  strah  pred
neznanim, kaj bo, je zavrt in nesproščen.«

Otroci, ki se zdravijo zaradi okvare sluha, pogosto zelo slabo ali nič ne slišijo  . Da bi otrok
sodeloval,  so  potrebne  prilagoditve in  specifične  metode.  Udeleženka  D  opiše  primer:
»Prilagajanje umetnosti z gluhonemimi, bila sem na tečaju, kako se gibati po prostoru. Daš
otroka k sebi na noge in z njim plešeš. Otrok stoji na tvojih stopalih in s tvojim ritmom; če je
mlajši,  ga lahko  držiš  v naročju.«  Otroci  so vedno v takem položaju,  da lahko  berejo z
ustnic, tudi pri lutkovnih igrah in kamišibaju. Pred operacijo poslušajo umirjeno glasbo. D
pove:  »Jaz  jih  umirjam  tudi  s  klasično  glasbo.  Uporabljam  Vivaldija,  Mozarta  pred
operacijo, da se umirijo delamo tudi brain gym, pase vaje, to so določene vaje in te vaje
umirjanja vedno ob glasbi izvajamo, da se oni umirijo in sprostijo.«

Pri  otrocih  z  boleznimi  sečil  in  ledvic   umetnostne  dejavnosti  uporabljajo  vsak  dan,
predvsem  likovne. Udeleženka pravi, da se  situacije zelo hitro menjajo in da je potrebno
zelo  hitro odreagirati.  A: »… nekdo pride na novo, enega greš v spremstvo, eden noče,
drugi te rabi …« Načrtovanje dejavnosti je okvirno in jih  prilagajajo trenutni situaciji in
potrebam.  Otroci  imajo  veliko  preiskav,  kamor  morajo  priti  čisti,  zato  jim  akrilnih  in
prstnih barv ne ponujajo.

Pri otrocih z nevrološkimi težavami povejo, da je pomembno, da je otrok zadovoljen in da
pri  ustvarjanju  uživa.  Umetnostne dejavnosti so  medij, s pomočjo katerega se vzpostavi
komunikacija.  Udeleženec  je  povedal,  da  veliko  uporablja  kamišibaj zaradi  lažjega
očesnega stika. Pogosto uporabljajo  glasbene dejavnosti. Pomemben je  občutek varnosti.
Udeleženec B je povedal: »Če otroka individualno izpostaviš, da bi nekaj plesno, glasbeno
uprizarjal, ga spraviš v zadrego …« 

Otroci  z  dermato-venerološkimi  težavami imajo  spremembe  na  koži.  Ležalna  doba  je
dolga,  otroci  so  v  bolnišnici  tudi  cel  mesec.  Povejo,  da  zelo  upoštevajo  želje otrok.
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Velikokrat uporabljajo  petje  in  gibanje,  da otroci  pozabijo,  da jih srbi koža.  N: »Petje,
gibanje … to je za te naše atopike res najboljša terapija … da pozabijo, da jih srbi.«

Otroci  z  onkološkimi  in  hematološkimi obolenji  so  zelo  bolni,  ležalne  dobe  so  dolge.
Jemati morajo močna zdravila, ki vplivajo tudi na njihovo vedenje. Udeleženka pogovorov
M pove: »Specifika  otrok  na  hemato-onkološkem oddelku  je,  da  otroci  komaj  čakajo  na
prireditev, ko pa se konča, pa sedijo, kot da jim je čisto vseeno … tisti trenutek sploh  ne
pokažejo nobenega izraza  … pri nas je  vsak dan umetnost, ampak mora biti  zelo izbrana
stvar. Povejo,  da  imajo  otroci  zelo  malo  stikov  z  drugimi.  Zaradi  zdravstvenih  težav
prepovedujejo obiske, nimajo prijateljev. Umetnost uporabljajo kot dejavnost, s katero lahko
vzdržujejo stike. M: »… Starši imajo točna navodila, da ne bi kakšnih infektov prinesli …
najbolj stopiš v kontakt z vrtcem, npr., tisti, ki hodi v vrtec … z umetnostjo, nekaj narišejo, en
izdelek naredijo in pošljejo v vrtec. Z umetnostjo najlaže ta kontakt loviš.«

Na kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo so hospitalizirani  kritično
bolni in življenjsko ogroženi otroci.   Imajo igralnico, veliko pa delajo tudi po sobah. Včasih
morajo terapevti  uporabljati tudi  maske in  rokavice.  Dejavnosti  ne smejo biti preglasne,
prilagajajo jih stanju otroka. M: »Igrali smo namizne lutke … namizno gledališče. Punčko
smo obrnili na bok, je bila že malo večja in kar precej prizadeta, ker je bilo veliko glasbe, pa
je šlo …«

Otroci z infekcijskimi boleznimi, boleznimi dihal ter vročinskimi stanji   so hospitalizirani
le toliko časa, dokler so zelo bolni in v takem stanju niso sposobni za plesne dejavnosti. Takoj
ko ozdravijo, grejo domov. Delo poteka v sobah. Dejavnosti velikokrat pripravijo in grejo v
naslednjo sobo, otrok pa izdelek  dokonča s staršem.  Umetnostne dejavnosti  so zato  zelo
primerne. I pove: »Na ta način lažje prepustim vsebino in grem naprej v druge sobe.« Ves
material,  ki ga uporabljajo pri likovnih dejavnostih, mora biti  razkužen. Ničesar ne smejo
prinašati  od  zunaj.  Otroci  imajo  pogosto  na  roki  kanale  za  zdravila,  infuzijo,  nekateri
opornice,  kar  jih  omejuje pri  ustvarjanju.  Temu se je  treba  prilagoditi.  Udeleženka H
pove: »Jaz vidim, da jim opornice dajejo predolge, da ne more nič, da še s prsti ne more, ne
more niti  komolca prepogniti,  nekatere to blazno moti.  Potem  ne smejo biti  umazani,  ne
moreš mu zapackati tistega kanala, tukaj si pri materialu malo vezan.« I: »Pol tisti, ki imajo
punkcije,  tisti  morajo štiriindvajset ur nepokretno ležat,  tudi za tiste moraš pazit,  kaj boš
delal.«

Zelo specifično je zdravljenje   otrok z očesnimi boleznimi in poškodbami  . Udeleženka pove,
da  uporablja  umetnostne  dejavnosti,  ki  se  povezujejo  z  vajami  za  oči:  »Jaz  jim  barve,
tempere nalijem, v različno velike pokrovčke od plastenk,  da vidim, v katero bo pomočil.
Prilepim jih na karton, na podlago, na različno razdaljo od njihove površine, od lista, jih
razporedim in vidim, katerega bo pomočil, katerega bo zadel, to je recimo fiksacija, vse se
pač  povezuje  z  določenimi  vajami.« Zaradi  oči  ne  smejo  uporabljati materialov,  ki  se
prašijo, slano testo zmešajo prej, ne pred otroki. Udeleženka omenja proces zdravljenja, ko
otrokom dajo kapljice. Otrok takrat ne vidi in se počuti negotovo in nemočno. G: »Pri nas je
pomembno, ker če ne pride otrok slaboviden, ga pri nas naredijo s kapanjem, s kapljicami.
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Jaz izberem takrat vsebino, fino je, da jaz vem, kakšna bo situacija, koga bodo nakapali, ker
potem čisto megleno vidi in če jaz izberem npr. vsebino na likovni bazi ali na plesno gibalni,
bo problem ta, ko ga vidiš, kako bi rad sodeloval, pa ne more, ker ne more, ker mu ne gre, ker
se boji, potem se mene tišči, ker se boji, da bo kam padel, ker ga je strah, ker nima občutka
varnosti  ali  zdaj bo,  ali  je  tukaj  ta roka,  ta predmet tukaj,  ker se mu vse maže,  tukaj  je
pomemben izbor vsebin …«

RV4: Kakšne težave opažajo  pri  izvajanju umetnostnih dejavnosti  za hospitalizirane
otroke?

Udeleženci prve in tretje skupine so povedali, da imajo otroci med ustvarjalnimi dejavnostmi
tudi druge obveznosti, kot so vizite, pregledi, terapije, kar zmoti proces ustvarjanja. To
rešujejo tako, da otroku material in nedokončan izdelek vedno ohranijo tako, kot ga je pustil,
in  ga  počaka,  da  pride  nazaj.  Pregledom  morajo  prilagajati  tudi  material,  vsebine  in
tehnike. Udeleženci prve skupine so povedali:  A: »Med delom smo neštetokrat prekinjeni,
dejavnost se prekine, izgubi se nit, koncentracija pade. Če ga npr. pridejo iskat, da mora dat
kri, iti na ultrazvok … v bistvu ne moreš dati vodenih barvic ali prstnih barv, ker se mora
potem na hitro umit … se prilagajajo tehnike.«
V vseh treh skupinah so poudarili pomen prostora. Ponekod delajo v igralnicah, ponekod po
sobah. Igralnice se razlikujejo. V drugi skupini so omenili, da v odprtih igralnicah brez vrat
otroci težko ustvarjajo. Veliko je motečih dejavnikov, ki otroku onemogočajo ustvarjanje.
F: »Smo imeli odprt prostor, kot ena čakalnica, sedaj imamo vrata v igralnico, se mi zdi, da
je to čisto nekaj drugega.« 
V sobah je delo individualno in je več stika tudi s starši. Eno dejavnost ponavljajo večkrat v
različnih  sobah,  včasih  pa  dejavnost  začnejo,  pripravijo  material,  potem  otrok  izdelek
dokonča s starši, ker morajo v naslednjo sobo. Predvsem v drugi skupini, pa tudi v tretji so
udeleženci povedali, da tudi starši včasih zelo negativno vplivajo s svojimi predvidevanji,
kaj otrok zmore, ali česa noče. Udeleženka J opisuje:  »Včasih starši preveč usmerjajo, so
preveč  zaščitniški,  morda  zaradi  strahu  pred  nezmožnostjo  otroka ali  strahu  pred
neuspehom v primerjavi z drugimi in potem to raje naredijo sami.« Poudarjajo pomen dobre
komunikacije s starši. O: »Se mi zdi, da je treba starše včasih pridobit, bolj kot otroka, ker
včasih so bolj starši tista ovira, reče, joj, ne, zdele bova imela vizito, pa preiskavo, un pa tret,
ko pa jim razložiš, pa z veseljem pridejo.« K: »V tistem trenutku moraš spoznat otroka, starš
je tudi v skrbeh, moraš za starša poskrbet, ker te včasih še bolj rabijo kot otrok, in otroke, kaj
jim boš ponudil …«
V drugi skupini so udeleženci omenili tudi  pomanjkanje materiala. Predvsem v klinikah,
kjer mora biti vse razkuženo. Udeleženka H je povedala:  »Če mu vse zneseš, potem ni za
naslednjega, ker je potrebno znova vse razkužiti.«

V  drugi  skupini  omenjajo  tudi  različno  starost  otrok,  ki  je  lahko  včasih  moteča  pri
ustvarjalnih dejavnostih. To rešujejo z individualnim pristopom. Prav tako, omenjajo v drugi
skupini, je lahko ovira pri izvajanju ustvarjalnih dejavnosti skupina otrok z zelo različnimi
poškodbami, diagnozami. Dejavnosti je treba prilagoditi vsem otrokom. Udeleženka F tako
stanje nazorno opiše: »… je težava … prav preračunaš, on bo šel k tej mizi, ker gre voziček
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tja spodaj, ta majhnim razporediš mize, recimo, če je likovna ali pa recimo kakšni, ki so bili
urološko operirani, pa se ne upajo usesti, pa jim daš stojalo zraven, tako da zaposliš vse, to
prilagajanje zahteva malo več angažiranja.«

4.2. ANALIZA INDIVIDUALNIH RAZGOVOROV

Individualne pogovore v nadaljevanju analiziram po temah in naredim primerjalno analizo
glede na raziskovalna vprašanja. 

4.2.1. PRVI INDIVIDUALNI POGOVOR 

Prvi individualni razgovor je potekal 14. 2. 2016 od 11.00 do 12.00 ure.

Sogovornico,  ki je vodja bolnišničnega vrtca,  sem k pogovoru povabila preko elektronske
pošte in telefonskega pogovora. Starost sogovornice je 55 let, ima 33 let delovne dobe, od
tega je bila 20 let zaposlena v bolnišničnem vrtcu. 

Odnos do umetnosti in umetnostnih dejavnosti: 
Kako opredeljujete umetnost in kaj vam umetnost pomeni? 

Sogovornica  pove,  da  je  umetnost  v  življenju  zelo  pomembna.  Tudi  sama  igra  kitaro.
»Umetnost se mi zdi v življenju tak nadstandard in če se ne ukvarjaš, če se ne udeležujemo
kakšnih umetniških ali gledaliških predstav ali kakšnih glasbenih ali kakšnih razstav, potem
nam v življenju res nekaj manjka. In meni je super sedaj, ko imam več časa, ko se lahko malo
več s tem ukvarjam.« 

Pove, da se vzgojitelji v bolnišničnih vrtcih ves čas ukvarjajo z umetnostjo, ki je na neki način
tudi zanje terapija oz. pomoč pri iskanju notranjega ravnotežja. Prostovoljno se srečujejo in
pripravljajo predstave. »Se mi zdi, da mogoče tudi iz tega izhajam, da v bolnici uporabljamo
umetnost, ker rabimo eno ravnotežje v vsem tistem hudem, kar otroci in starši doživljajo.«
»Mi, ko smo imeli, ko smo imeli ansambel, smo se zelo radi srečevali, ker smo rekli, da je to
za nas terapija. Recimo, ko vzgojitelji pripravljajo lutkovne igrice tudi najbrž isto čutijo.«

Pred leti so imeli tudi supervizorja, danes pa imajo intervizije. »Smo imeli supervizorja pred
leti, sedaj pa imamo intervizije med sabo ali pa sem jaz supervizor.« 

Namen, cilji in metodični pristopi izvajanja umetnostnih dejavnosti:

S kakšnim namenom izvajate umetnostne dejavnosti? Kakšni so vaši cilji? Na kakšen
način,  kdaj in kako izvajate  umetnostne dejavnosti  oz.  kakšne pristope uporabljate?
Kakšni so učinki uporabe umetnostnih dejavnosti? 

Umetnost uporabljajo za sproščanje, za preusmeritev pozornosti,  za pomirjanje. Vzgojitelji
vsak  dan  sodelujejo  z  otroki,  ki  jih  ne  poznajo  in  morajo  z  njimi  takoj  vzpostaviti  stik.
Sogovornica  meni,  da je  pomemben  tudi  njihov značaj  in  iznajdljivost.  Pove,  da  pri  tem
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uporabljajo umetnostne dejavnosti. »… ampak naši vzgojitelji se srečujejo z vsakodnevnim
uvajanjem, npr. v vrtcu jokajo tri mesece, tukaj, ne vem kako jim to uspe, jih imajo v trenutku
pomirjene, ni nujno, da ima vsak starša, ker je ta lahko zadržan, ali pa je odsoten, ker ne
more biti 24 ur tam, tudi s pomočjo umetnosti in s svojim značajem vzgojiteljem uspe, da
otroci ne jokajo. Ali pa imajo starši šolo, da jih naučijo, kako bodo z otrokom s sladkornim
ali pulmološkim bolnikom, ta čas je otrok pri vzgojiteljici, pa ga je mogoče prvič videla. Znati
je treba preusmeriti pozornost.«

Sogovornica pove, da se umetnostne dejavnosti povezujejo z vsemi področji. Izpostavi knjigo,
ki jo v bolnišničnih vrtcih bolj  uvrščajo na področje umetnosti,  ustvarjalnosti  in ni toliko
sredstvo za doseganje nekih literarnih ciljev. Cilj je pridobiti otrokovo zaupanje in občutek
varnosti.  »Zelo  se  nam  povezuje  umetnost  z  vsemi  področji,  recimo  jezik.  Hotela  sem
poudariti to povezavo med področji, ker imamo tega bralnega škratka. Knjiga je lahko kot
jezik, lahko pa tudi kot umetnost. Mi v knjigi ne iščemo neke poante v literaturi, ampak včasih
res kot samo kot umetnost, pa tudi pesmice. Ob pripovedovanju zgodbic, jih tudi po svoje
končajo … Važno, da dobijo ob tem občutek varnosti.«

Omeni tudi, da se umetnostna področja med sabo prepletajo. Gibalno-plesnih dejavnosti je
malo. Dejavnosti prilagajajo boleznim otrok.   »… mislim, če je lutkovna predstava, je zraven
še likovno zelo dodelana, pa je še glasbeno dostikrat ozadje … v bistvu več zvrsti. Prav tega
gibanja pa je bolj malo, ne, mislim je zelo prilagojeno oddelkom in boleznim.«

Od umetniških  zvrsti  zelo  veliko  uporabljajo  malo  japonsko gledališče,  predvsem,  ker  je
prenosno in zato zelo uporabno za delo ob bolniški postelji.  Vzgojitelji se izobražujejo in
vsebine vnašajo v prakso. »Ta kamišibaj, to pomeni papirnato gledališče, ki je navada na
Japonskem, ko je Cvetko to prinesel v Slovenijo, je potem vzgojitelj (B) prišel z njim v stik in
nas je spodbudil, da smo imeli izobraževanje … in zdaj v bistvu vsi izvajamo.«

Umetnostne  dejavnosti  uporabljajo  za  pomiritev  otrok,  razbremenitev  strahov,  ustvarjanje
ugodja, lažjo in boljšo komunikacijo, kar je v pomoč tudi pri sodelovanju z zdravstvenim
osebjem v procesu otrokovega zdravljenja v bolnišnici. Pogosto v ta namen uporabijo lutko.
»… in to, da ga preko umetnosti sprostimo in takrat šele lahko pokaže, kaj zmore, ali pa tudi
pove,  izrazi  svoje  strahove  ali  pa  bolečine  –  ta  komunikacija. Velikokrat  tudi  zdravniki
prosijo vzgojiteljice, da grejo zraven na preglede in umetnost je pogosto lutka. Lutka potem
pomaga, da odpre usta, si pustijo poslušat ali pa kri vzet.«

Pri načrtovanju uporabljajo poleg Kurikula za vrtce tudi  Izvedbeni  kurikul  za bolnišnične
vzgojitelje,  katerega  cilje  zapišejo  na  začetku  šolskega  leta  in  jih  upoštevajo  pri  vseh
dejavnostih.  »In  v  bistvu  imamo  mi  pri  vsaki  stvari  tudi  ta  bolnišnični  cilj,  tudi  ta
razbremenitev strahu, preusmeritev, v bistvu čisto za vsako stvarjo se skrivajo ti cilji, tako da
jih niti več ne pišemo, ali pa jih napišemo na začetku leta.«

Sogovornica pri tem poudari, da se ne spuščajo na področje terapije, ker nimajo te izobrazbe,
in zato ne delajo zaključkov na podlagi umetniških del otrok. Pomemben jim je proces in
uresničevanje  bolnišničnih  ciljev,  ki  so našteti  zgoraj.  »Primer,  včasih  smo več  delali  na
likovni vzgoji in potem je zdravstveno osebje vprašalo, kako si pa ti razlagaš … in smo vedno
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rekli,  nikoli,  nikoli  ne smemo iz  ene  risbe  karkoli  zaključevat,  lahko poveš,  na kaj  si  bil
pozoren, kaj te je ustavilo, da si se zamislil, nikoli pa ne dajemo zaključkov iz ene risbice.
Izogibamo se temu, da bi rekli, da smo mi kakšni terapevti, ker včasih se je reklo, da izvajamo
dejavnosti  v  umetnostno-terapevtske  namene.  Mi  tega  več  ne  pišemo,  mi  smo vzgojitelji,
nimamo te izobrazbe, da nam ne bi kdo očital, da gremo na njihovo področje.«

Specifike bolnišničnih vrtcev:
Kakšne so posebnosti in kje se kažejo razlike? Kako prilagajate umetnostne dejavnosti?
Opišite  primer take prilagoditve.  Kako se  prilagajate  posebnim okoliščinam, kakšne
materialne in prostorske pogoje imate? Kakšne so omejitve zaradi bolezni otrok in kako
to rešujete?

Sogovornica je povedala, da so razlike glede na oddelke. Do šestega leta so lahko starši pri
otrocih  ves  čas.  Razlike  so  glede  prostora,  vzroka  hospitalizacije,  časa  ležalne  dobe.
Vzgojitelji  pogosto  pripravijo  sredstva  tudi  za  dejavnosti,  ki  jih  izvajajo  starši  z  otroki
popoldne ali  čez vikend.  »Nimajo vsi  oddelki  igralnic,  npr.  infekcijska,  pulmo, pa tudi  ti
oddelki, ki imajo igralnice, imajo velikokrat v izolaciji otroke, in ker ne moreš vseh naenkrat
zaposlit, daš enemu otroku nekaj, pa bo v sobi delal z mamico: bral knjigico, risal … mu daš
npr. orfov instrumentarij. Imaš cilj, ponudiš sredstva, on pa bo to dosegel z mamico ali pa
popoldan, ko jim je dolgčas, jim vzgojitelji to pripravijo sredstva tudi za popoldan ali pa za
čez vikend.« 

Vzgojitelji  dejavnosti  prilagajajo  trenutnemu  položaju  in  potrebam  otroka.  Uporabijo
umetnostno dejavnost, ki je takrat najbolj primerna. »Čeprav je regres prisoten pri nekaterih
hospitaliziranih otrocih,  ampak vseeno. V glavnem kar naprej prilagajanja,  kaj mu lahko
ponudiš, kaj bi ga zanimalo. Spomnim se, ne vem, če je risanka tudi umetnost, ko je enemu
dečku umrla mamica, ko so imeli prometno nesrečo in je bil v bolnici in mu nikakor niso
mogli povedat in so prosili vzgojiteljico in je hotel gledati risanke samo risanke, in so mu
pustili,  dali,  da je gledal, kolikor je hotel.  Potem mu je vzgojiteljica rekla,  da bo narisal
nekaj, bo narisal rožice, pa jih bodo odnesli, ker on je bil takrat poškodovan, tako, da je res
umetnost zelo uporabna, bi bilo res škoda, če je ne bi toliko uporabljali. Mislim pa, da bi se
dalo pri likovni, ampak trenutno imamo druge projekte, nismo usmerjeni le na to. Veliko smo
delali na empatiji.«

Glede na vzrok hospitalizacije otroka so različne tudi njihove potrebe in stiske. Vzgojitelji jih
morajo  prepoznati  in  s  pravim  občutkom  skušati  pomagati.  Včasih  so  strahovi  tudi
podzavestni  in  izvirajo  iz  dolgotrajnih  bolezni  ali  pa  gre  za  hitre,  nenadne  spremembe,
nesreče. »Tudi stiska je najbrž odvisna od oddelka do oddelka, ker na ene oddelke pridejo
otroci lahko že od doma pripravljeni, čisto drugo pa so recimo kakšne dolgotrajne bolezni, ko
jih je strah tudi smrti, podzavestno ali pa zavestno. V bistvu se moraš kot vzgojiteljica zelo
potrudit in dat otroku pravi občutek, da ne siliš v otroka, mu daš možnost … »Hotela sem še
reči, da na kirurškem oddelku, kjer so tudi poškodbe, so pa zelo v stiski in starši in otroci, ker
včeraj je bil otrok še zdrav, zdaj pa kar naenkrat ni več … so tudi dojenčki na infekcijski, tudi
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taki, ki ne hodijo v vrtec, to je pa tudi za mamice ena specifika, da vidi, kako otrok pod nekim
vodstvom dela …«

Razlike med oddelki so tudi zaradi različnih pregledov in terapij, ki jih je ponekod več, drugje
manj. Temu se morajo pri dejavnostih z otroki prilagajati. Vzgojitelji otrokom omogočajo, da
kljub pregledom in terapijam svoje izdelke dokončajo. »V bistvu nikoli ne veš, koliko otrok je
naenkrat v igralnici na kirurgiji, ker grejo vmes na slikanje, na vizite, prihajajo enodnevni in
se v bistvu to ves čas spreminja in je tudi zaradi tega težko, ker moraš tolikokrat začet, ker
otrok ima vso pravico, da ima možnost tudi dokončat svoj izdelek. Pa smo že rekli, koliko to
pomeni otroku, ali pa če bereš knjigico in rečeš, bom jo pa tebi potem posebej prebral.«

Umetnostne  dejavnosti  so  priložnost,  da  otrok  izrazi  svoja  čustva.  Učinki  so  vidni  takoj.
»Otrok se izraža z mimiko ali  pa s kriki  ali pa z nasmehom … Imela sem hospitacijo  na
infekcijski,  ne  bom  nikoli  pozabila,  ko  je  bil  en  trileten,  pa  en  petnajstleten,  in  ko  je
vzgojiteljica pričela brati pravljice,  se je starejši seveda stran obrnil,  prav tako fizično in
potem zmeraj bolj je tja lezel in na koncu je čisto lepo sodeloval.«

Kakšne so možnosti in ovire pri izvajanju umetnostnih dejavnosti?

Kot oviro sogovornica omeni reakcije staršev, ki preveč vplivajo na otroka. Zaradi bolezni so
še bolj zaščitniški in lahko otroka s tem zavirajo. Vzgojitelji se tega zavedajo in to rešujejo
tako, da omogočijo otroku pogoje za ustvarjanje. S starši, s pomočjo ustvarjalnih dejavnosti,
laže vzpostavijo komunikacijo in pridobijo zaupanje. »Mogoče bi še povedala ta primer, ko
damo otroku za ustvarjati in potem se starši ves čas … npr. on hoče narisat zeleno žirafo,
potem mamica reče, saj veš, da ni zelena, in potem so se naši vzgojitelji odločili, da vsakemu
dajo svoj  list  in  rečejo naj  mamica nariše svojo žirafo,  otrok pa svojo.  Da v bistvu oba
zaposliš, da pusti otroka na miru, da ga ne živcira … starši tudi sprašujejo, iščejo ideje, pa
…«

Sogovornica pove, da bolnišnični vzgojitelji/vzgojiteljice delajo s predšolskimi in šolskimi
otroki. Dejavnosti je treba prilagoditi vsem starostim. »… morajo prilagajat. Ne moreš ene
igrice, ki je za dojenčka, zaigrat desetletnemu.«

 

4.2.2. DRUGI INDIVIDUALNI POGOVOR

Drugi individualni razgovor je potekal 16. 2. 2016 od 11.00 do 12.00 ure, v kabinetu igralnice
otroškega  oddelka  Splošne  bolnišnice.  Sogovornico  sem  k  pogovoru  povabila  preko
elektronske pošte in telefonskega pogovora. Starost sogovornice je 56 let, ima 36 let delovne
dobe, od tega je bila 16 let zaposlena v bolnišničnem vrtcu. Snemanja ni želela, zato sem
pogovor zapisala  po spominu isti  dan.  V svojem kabinetu me je gostoljubno sprejela.  Ob
kamiličnem čaju z limono sva sproščeno klepetali.

Odnos do umetnosti in umetnostnih dejavnosti: 
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Kako  opredeljujete  umetnost  in  kaj  vam  umetnost  pomeni?  Koliko  uporabljate
umetnost v primerjavi z drugimi področji dejavnosti? Katere vrste umetnosti pri svojem
delu z otroki največkrat uporabljate?

Sogovornica je povedala, da pogosto uporablja ustvarjalne dejavnosti. Ima že dolgo delovno
dobo in opisala je stanje, ko je prvič prišla na ta oddelek. Stene so bile bele, ni bilo igralnice,
igralnih kotičkov. Poskrbela je za otrokom prijaznejše okolje. Prebarvali so stene, zamenjali
delovne obleke, da niso podobne zdravniškim haljam, uredili igralnico in igralne kotičke za
otroke. Uredila si je veliko zbirko otroških knjig. Sama izdeluje lutke na palici in sceno za
lutkovne igre. 
Sodeluje s knjižnico, povabi tudi zunanje sodelavce (športniki, dijake in dijakinje zdravstvene
šole, društva), Rdeči noski prihajajo vsakih 14 dni. V sodelovanju s knjižnico prireja lutkovne
predstave.
Največ uporablja knjigo, lutke in likovne dejavnosti. Ples zelo težko.

Namen, cilji in metodični pristopi izvajanja umetnostnih dejavnosti:
S kakšnim namenom izvajate umetnostne dejavnosti? Kakšni so vaši cilji? Na kakšen
način,  kdaj in kako izvajate  umetnostne dejavnosti  oz.  kakšne pristope uporabljate?
Kakšni so učinki uporabe umetnostnih dejavnosti?

Dejavnosti izvaja ves čas, četudi samo za enega otroka. Umetnostne dejavnosti uporabi za
pomiritev otroka, kadar joče, za lažjo komunikacijo in ustvarjanje socialne mreže. Z otroki
delajo skupne plakate,  omenja,  da se otroci  tako med seboj  spoznajo,  postanejo prijatelji.
Nekateri otroci so povratniki s kroničnimi obolenji in imajo v bolnišnici prijatelje.
Za pomoč pri stiskah otrok uporablja predvsem knjigo.
Plesnih dejavnosti ne uporablja.
Sodeluje z zdravstvenim osebjem, ki je zelo prijazno. Izmenjujejo si informacije o otroku, ne
vmešava pa se v zdravniške stvari. 

Specifike vaše bolnišnice:
Kakšne  so  posebnosti  vašega  oddelka  in  kje  se  kažejo  razlike?  Kako  prilagajate
umetnostne dejavnosti pri delu z otroki? Opišite primer take prilagoditve. Kakšne so
možnosti in ovire pri izvajanju umetnostnih dejavnosti? Kako se prilagajate posebnim
okoliščinam, kakšne materialne in prostorske pogoje imate? 

Na otroškem oddelku je 16 sob, včasih je tudi 30 otrok. Otroci z otolaringološkimi težavami
so na svojem oddelku.

Imajo igralnico, v kateri so otroci vseh starosti. Prisotni so nekateri starši, ki tudi ustvarjajo.
Tudi bolezni so različne. Otroci veliko prihajajo in odhajajo. V igralnici navezujejo socialne
stike. Starejši otroci skrbijo za mlajše, jim pomagajo pri ustvarjanju. Pazijo, da otrok upošteva
zdravniške napotke, npr. naj ne je, naj ne pije pred preiskavo, in ga na to spomnijo.

Imeli so tudi deklico, ki je bila sama, ker je imela mamica doma dojenčka in ni mogla priti.
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V takih primerih s pomočjo umetnostnih dejavnosti vzpostavi komunikacijo. Otrok, pa tudi
starš, se sprosti in pogovarja. 

Kakšne so omejitve zaradi bolezni otrok in kako to rešujete?

Sogovornica pove, da se je treba z materiali  prilagajati  določenim boleznim, da otroku ne
škodijo. O tem se vsakodnevno pogovarja z zdravstvenim osebjem. Otroci veliko prihajajo in
odhajajo, tako da moramo izdelke sproti zaključevati. Predvsem izvajajo skupne dejavnosti.
Po sobah ne nosi barv in materialov, bolj uporablja knjige.

4.2.3. TRETJI INDIVIDUALNI POGOVOR 

Tretji  individualni  razgovor je potekal  16.  2.  2016 od 14.00 do 15.00 ure,  v garderobi  in
kabinetu otroškega oddelka Splošne bolnišnice. Sogovornico sem k pogovoru povabila preko
elektronske pošte in telefonskega pogovora. Starost sogovornice je 26 let, ima 4 leta delovne
dobe, od tega je 4 leta zaposlena v bolnišničnem vrtcu. Zelo prijazno me je sprejela in tudi
pogovor je bil zelo sproščen.

Odnos do umetnosti in umetnostnih dejavnosti: 
Kako  opredeljujete  umetnost  in  kaj  vam  umetnost  pomeni?  Koliko  uporabljate
umetnost v primerjavi z drugimi področji dejavnosti? Katere vrste umetnosti pri svojem
delu z otroki največkrat uporabljate? 

Sogovornica pove, da uporablja pri svojem delu vse vrste umetnosti. Sama se aktivno ukvarja
s plesom. Opazila sem, da si zelo želi v svoje delo vključiti ples, vendar išče načine, kako bi
to lahko izvajala s hospitaliziranimi otroki. »Jaz sem čisto iz plesnih vod, tako, da mi je kar
škoda,  ker  ne  morem  večkrat  vpeljat  plesa.« Veliko  uporablja  likovne  dejavnosti,  tudi
kiparjenje in oblikovanje kinetičnega peska in včasih gline ali plastelina. »Likovne dejavnosti
se dosti izvajajo, kakršnekoli,  ali je to razno kiparjenje,  oni kiparijo s kinetičnim peskom,
otroci ga obožujejo, veliko bolj kot plastelin, plastelin je fin, ker je barvan, pa tudi glino,
samo ne velikokrat.«  Velikokrat  pri  delu uporabi  lutkovne in  glasbene dejavnosti.  Glasbo
predvaja za umiritev. »Ja, velikokrat z lutkami, zelo velikokrat, pa glasbene dejavnosti tudi,
mogoče ne za zbližanje, mogoče bolj za umiritev, velikokrat, to prav pride. 

Sogovornica pove, da so na njenem oddelku predšolski in šolski otroci, ki pri umetnostnih
dejavnostih zelo uživajo in se sprostijo. »Včasih je kakšen otrok, šolski po navadi, pa zelo rad
ustvarja, mogoče niti nima priložnosti, ko je s šolo tako okupiran, in tukaj se kar razcveti, …
umetnost se zelo veliko uporablja v bolnišničnih oddelkih, prav zato …«
Sogovornica omeni, da sodeluje z bolnišnično vzgojiteljico v sosednjem mestu. S področij
celotne Slovenije se srečujejo enkrat letno, kar se ji zdi premalo, saj si želi več izmenjave
izkušenj. »Želim si več srečanj bolnišničnih vzgojiteljev, ker je druga perspektiva kot v vrtcu,
ne le enkrat letno … tega je malo … evalviram tudi z medicinskim osebjem, ampak včasih je
težko razložit.«
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Na področju umetnosti se povezuje tudi z zunanjimi sodelavci. Prilagajati se mora glede na
bolezni otrok in prostor, ki je na voljo. »Ja, tudi, eni pa glasbila, pri nas pridejo štirikrat
letno. Smo imeli pa tudi druge izvajalce: veliko povabljenih, plesne nastope zdaj organiziram,
malo je težko, ker ni večjega prostora tukaj, lažje je povabiti dijakinje, z instrumenti so prišle,
težje je povabiti večje skupine, plesno ali dramsko dejavnost, ne moreš po sobah, igralnica je
premajhna, tako da največkrat na hodniku, pač malo se je treba znajti, taka frekvenca otrok
spet ni, sedem otrok dnevno, nekatere sobe uporabljamo za izolacije.«

Namen, cilji in metodični pristopi izvajanja umetnostnih dejavnosti:
S kakšnim namenom izvajate umetnostne dejavnosti? Kakšni so vaši cilji? Na kakšen
način,  kdaj in kako izvajate  umetnostne dejavnosti  oz.  kakšne pristope uporabljate?
Kakšni so učinki uporabe umetnostnih dejavnosti?

Cilji uporabe umetnostnih dejavnosti so boljše počutje, občutek varnosti, lažje sprejemanje
novega okolja. Vedno izhaja iz interesov otroka in se prilagaja trenutnemu položaju, ne glede
na to, kaj je bilo prej načrtovano. Omenja tudi uporabo pravljic z enakimi cilji. Pomembno se
ji zdi, da se otrok sprosti. »Prej se dogovoriš, ga spremljaš, da je malo pri močeh, iz njegovih
interesov,  kaj  je  njemu všeč,  on  se  hitreje  počuti  domačega  v  nekem  okolju  ali  pa  bolj
varnega,  da  k  njemu  lažje  pristopiš,  da  hitreje  sprejme  …  brez  knjigice  si  sploh  ne
predstavljam, to je tudi tak most, velikokrat poslušanje … dejavnosti se prepletajo non stop,
pride otrok s svojimi interesi, pomembno je, da ni teh psihičnih napetosti, in potem delaš kaj
drugega,  kot  si  načrtoval,  se  prilagodiš  otroku  …  čim  hitreje  ga  spoznaš,  zelo  so  si
različni ...«

Omeni prepletanje različnih dejavnosti. Dejavnost pripravi glede na situacijo, ko pride otrok v
bolnišnico. S pomočjo dejavnosti vzpostavi stik z otrokom in ga spozna.  Ležalna doba je tri
dni, otroci se hitro menjajo. »… različne metode bi jaz rekla, da se kar prepletajo, ker ti
moraš otroka hitro spoznat in potem različne metode tudi uporabiš, zato da ga spoznaš, tako
da ne bi mogla tako načrtovat … tu je zelo fleksibilno, si kaj zastaviš otroci so tukaj tri dni,
konstantna menjava otrok in staršev …«
Umetnostne  dejavnosti  uporablja  z  namenom boljšega počutja in  za lažji  prvi  stik.  Če ni
interesa, otroka ne sili, temveč počaka, da sam pride, ko je na to pripravljen. »Velikokrat za
izboljšanje počutja, za zbliževanje, najprej, ko ga spoznaš, poizveš, kaj je interes, s čim bi se
ukvarjal, kaj bi mu ponudil, včasih ni pri  volji … jaz tako, če na začetku ni nekega efekta,
povratne informacije s strani starša ali otroka, da vidiš, da res želi, da ga pustiš pri miru, ker
so obremenjeni z boleznijo, s preiskavami, potem jaz pustim pri miru,  jim dam svoj čas, da se
oni najprej navadijo na okolje, ko pa niso … naši otroci so na začetku večkrat izmučeni in
morajo ležat, no, potem pa vstanejo, pridejo v igralnico in če se ukvarjajo z umetnostnimi
dejavnostmi, je to najlaže dobiti stik, ker se družimo, sam izbere, vidi, kaj imamo, ga vprašaš,
kaj bi in daš odprto možnost in je to velikokrat ta premostitev, da tudi mene, ko me vidijo v
uniformi, aha, ok, tukaj se bomo imeli fajn, ni nič hudega, tako da je umetnost zelo velikokrat
ta most …«

Pri delu se prilagaja počutju otroka, njegovim težavam. Veliko ji pomeni, da se otroci pri
ustvarjanju dobro počutijo. Omenja tudi, da nekateri otroci, ki so ponovno hospitalizirani, radi
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pridejo nazaj, ker so se imeli dobro. »… odvisno od otroka, kako hitro se on klimatizira v to
okolje pa kak hitro lahko sprejme, da bo ostal v bolnišnici, pa ga to sploh ne obremenjuje
tako zelo, nekdo rabi kakšen dan, da ugotovi, da ne bo tako grozno in da mogoče pa, če gre v
igralnico, da mu bo lažje, ali pa da se malo sprosti in kakšno besedo več pove. Nekateri pač
reagirajo različno, eni z jokom, čez te različne faze gredo, ampak te faze so pri enih zelo
vidne, pri drugih spet ne, eni jih izrazijo, eni jih sploh ne, eni z jokom, kričijo, pa je potem
drug dan že bolje, eni pa ne, tisti, ki pa so že večkrat, tisti pa sploh nimajo problema, so zelo
veseli, ko pridejo nazaj. (smeh) Če smo pustili dobre spomine, če smo se fajn tuki imel …« 

Gibalno-plesnih  dejavnosti  ne  uporablja  pogosto,  ker  morajo  otroci  ležati,  težavo  pa
predstavlja tudi prostor. Igralnica je premajhna, na hodniku pa ni vedno mogoče ustvarjati.
»… potem tudi včasih malo glasbe damo, gremo na hodnik, pa je to ena gibalna dejavnost,
drugače pa je to tukaj kar malo okrnjeno … je razumljivo …«

Prilagaja se željam otrok. Omenja, da imajo mlajši radi male instrumente, ki ropotajo. Otroci
so pogosto utrujeni in jih je potrebno umiriti.  Gre za sproščanje čustvenih napetosti.  V ta
namen  uporabi  glasbo.  »Tudi,  odvisno,  koliko  so  otroci  pri  volji,  pri  mlajših  recimo  so
zanimive te, ki ropotajo, ropotulje, imamo veliko. In pomirjujoče pesmice za otroke, ko so
utrujeni ali ko jih je treba pomirit. Je šla mami kaj iskat, pa se je zbudil recimo, pa ga je bilo
treba umirit,  sem ga takoj  umirila  s  tem,  s  petjem ali  pa z  instrumentalno  glasbo,  to  je
neverjetno, čudežno, ampak vsi pa na to ne reagirajo. Kar se tiče drugih umetnosti je tako,
kakor je kateri otrok, na hitro ga moraš spoznat, največ je pri meni likovne dejavnosti, tudi
pri  mlajših je  to  sproščanje teh čustvenih  napetosti,  je  najboljše,  če jim je  to  v  interesu,
ampak v vsaki stvari, ki jo počnemo, jo pa počnemo … je pa v prvi vrsti interes otroka, ne
glede na to, kakšna dejavnost je, ali si si pripravil čisto nekaj kontra, pa potem čisto nekaj
kontra ven pride v praksi …« 
Pojejo tudi pesmi, ki jih otroci že poznajo, z namenom ustvariti občutek varnosti in boljše
razpoloženje.  Prav  tako  vzpostavi  stik  z  lutkami,  predvsem pri  mlajših  otrocih.  »Tudi  v
igralnici smo peli njim znane pesmi. To jim je dalo nek občutek varnosti, nismo se učili novih
pesmi, ker so otroci kratek čas tu in je težko tako načrtovati, znane pesmi pa ja in je bilo
potem počutje in razpoloženje čisto super. Lutke zelo prav pridejo ali pa recimo s plišastimi
igračkami, da ga malo zamotiš, sploh pri mlajših.«

Specifike vaše bolnišnice:
Kakšne  so  posebnosti  vašega  oddelka  in  kje  se  kažejo  razlike?  Kako  prilagajate
umetnostne  dejavnosti  pri  delu  z  otroki?  Opišite  primer  take  prilagoditve.  Kako  se
prilagajate  posebnim  okoliščinam,  kakšne  materialne  in  prostorske  pogoje  imate?
Kakšne so omejitve zaradi bolezni otrok in kako to rešujete?

Sogovornica pove, da so na njihovem oddelku predšolski in šolski otroci. Dejavnosti pripravi
za vse, ker je delovni čas učiteljice krajši in je manj prisotna. »… tukaj so tudi predšolski
otroci, tudi drugje vzgojiteljice delajo tudi s šolskimi otroki, vem, ker se srečujemo na teh
srečanjih in rečejo, ne moreš iti kar mimo, učiteljica je tam manj ur, kot smo vzgojiteljice in
če bi on tudi rad ustvarjal, tudi njega povabiš zraven povsod so zraven … to sploh ni debate,
a ne ...  do osemnajstega leta so na pediatričnih oddelkih.« 
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Na oddelku so vsi otroci, stari od 0 do 18 let,  ločenih oddelkov ni. Otroci, ki morajo biti
izolirani,  so v sobi.  Kirurški  bolniki  grejo  na  operacijo,  potem pridejo nazaj  na  oddelek.
Potrebno je vsakodnevno sodelovanje z zdravstvenim osebjem in izmenjava informacij, kaj
otrok sme in česa ne sme. Ustvarjajo le v igralnici, v sobah ne. Ko se dobro počutijo, pridejo
otroci v igralnico. »Ja, ko se kirurški bolniki bolje počutijo, ko se lahko že usedejo, nekateri
imajo predvideno, da se morajo dvigniti, ko že morajo hoditi, tako da, ja, samo, ko pridejo k
sebi iz narkoze in ko jim ni treba več počivat … neprestano je sodelovanje z zdravstvenim
osebjem, tako vedno vprašam, da povejo, kdo gre lahko v igralnico.«

Sogovornica  pove,  da  otroci,  ki  imajo  bolezni  dihal,  potrebujejo  gibanje,  da  izboljšajo
zdravstveno  stanje.  V  tem primeru  uporabi  plesne  dejavnosti.  »Ampak  gibalne  in  plesne
dejavnosti pa vseeno imamo, recimo sem vprašala ali opazovala fizioterapevtko, kakšne vaje
je delala z otrokom, in smo potem mi po hodniku sem pa tja, sploh tisti, ki imajo težave z
dihanjem in morajo telovaditi,  se gibat, da se predihajo … ja, se izkašljajo v bistvu in te
stvari so recimo zelo primerne za te otroke.«

Poudari, da je ves čas potrebna prilagodljivost. »Tako, fleksibilnost je naše drugo ime … za
strokovne delavcev bolnišničnih oddelkih.«

Ves čas dela tudi s starši in jih vključuje v ustvarjalne dejavnosti. »Ja, velikokrat so starši,
malo jih je strah, nočejo jih pustit  same, se mi zdi, da ga je tudi v igralnico težko pustit
samega, ok., potem bomo pa skupaj ustvarjali, mene to ne moti, vsak dan imamo srečanje s
starši …«

Kakšne so možnosti in ovire pri izvajanju umetnostnih dejavnosti?

Sogovornica  omeni  težave  pri  izvajanju  gibalno-plesnih  dejavnosti.  Vzrokov  je  več.
Prilagajati se mora temu, kar rečejo medicinske sestre in zdravniki, pomanjkanju prostora,
počutju otrok in mnenju staršev. »Z gibalno imam tudi sama težave, kako vpeljat, ker tukaj
moram govoriti z medicinskim osebjem, kaj lahko, včasih tudi rečejo ali v sobi ali v igralnici,
ne na hodniku zaradi virusov, pa si spet omejen s prostorom, ker gibanje ga zahteva … tudi
jutranje gibanje mi je skoraj že uspelo, potem pa niso pri volji, pa je jutranja vizita, nega,
merjenje vročine … iščem, na kakšen način bi lahko, še tisti, ki bi mogli, potem jih malo na
foro … se jim ne ljubi … mlajše pa kar starši.«

»… pa res, da otroci včasih tudi niso pri volji za nobeno gibalno dejavnost ali pa na splošno,
tudi  ne  smejo,  morajo  počivat,  tako  da si  v  bistvu  dosti  omejen  pri  delu  zaradi  bolezni
otroka.«

Ovire  se  pokažejo  tudi  pri  uporabi  materiala.  Prilagajati  se  je  potrebno  higienskim
standardom, kadar mora biti otrok v sobi. V sobe barv ne nosi. »Včasih je tudi težko kakšen
drug material, če morajo biti v sobi na primer, pa ne moreš ravno nekih barv, moraš gledati
tudi s higienskega vidika … tako mora bit … če želijo ustvarjat. V igralnici pa najprej igrače
in igra, potem pa ustvarjanje. V igralnici je vseeno malo pomanjkanje prostora ...«
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Kot oviro pri ustvarjanju navaja prisotnost staršev, ker otroke usmerjajo, jim povejo, kako naj
določeno stvar  naredijo,  zaradi  česar  otrok ne more  po svoje ustvarjati.  Sama poskuša to
usmerjati,  razumeti  otroka in mu pomagati.  »Pri umetnostnih dejavnostih je včasih minus
prisotnost staršev. Pri prihajanju je dobro, ker ga starš vseeno najbolje pomiri, ampak pri teh
dejavnostih pa včasih … konkretno: izdelovali  smo maske,  navdušeni so bili,  da se bomo
našemili tukaj. Ena deklica si je zamislila tako masko, mamica pa ji je zraven dirigirala, joj,
daj tako, jaz bi pa tako … in nikakor nisem mogla, ker hočeš le na lep način, sem rekla, ja,
kar boš po svoje naredila, kakor si si ti zamislila, s katerim barvam boš ti želela, pa je še
mama, daj bomo tako … in mi je kar težko … ko sem gledala otroka. Mi imamo vsako leto v
vrtcu eno prednostno področje, ravno letos imamo poudarek na likovni umetnosti,  in smo
ravno govorili o tem, kako odrasli dajemo otroka v nek kalup … oni imajo tako domišljijo,
oni bi lahko, ni da ni … mi pa ga usmerjamo v kalup … škoda … to je en minus … predvsem
se vidi pri likovni.«

Pove, da starši včasih niso navdušeni nad ustvarjalnimi dejavnostmi, pri katerih bi se otrok
umazal, zato v sobah uporablja suhe barvice in sredstva, ki se hitro pospravijo in se otrok ne
umaže. »… veliko otrok ali staršev ne mara, da bi se otrok umazal, ker so v bolnišnici, pa
imajo še bolj to perspektivo, tako da tukaj v bolnišnici z barvami le v igralnici,  po sobah
sploh ne, flomastri, drug didaktični material, barvice …«

Pomembna ovira, ki se ji prilagaja, je počutje in stanje otroka. Otroci morajo več počivati, so
utrujeni,  nekateri  imajo  slabšo  pozornost  oz.  koncentracijo,  kar  mora  pri  svojem  delu
upoštevati. »Otroci tudi nimajo tako dolge pozornosti, ko sem začela delati na tem oddelku,
zaposlena sem 4 leta, sem se počasi navadila, ko so otroci že malo pri energiji, pozabiš, da so
bolni in potem so veliko bolj željni priti v igralnico, da niso skozi v sobi, sploh mlajši, in
pozornost pa je kratka, in če primerjaš enega petletnika v vrtcu in tukaj ti sploh ne gre skupaj
… ampak sebe moraš spomniti, ja, bolan je, ne more … Na to sem se morala privaditi.«

4.2.4. ČETRTI INDIVIDUALNI POGOVOR 

Četrti individualni razgovor je potekal 4. 3. 2016 od 14.00 do 15.00 ure, v Splošni bolnišnici.
Sogovornico sem k pogovoru povabila preko elektronske pošte. Starost sogovornice je 27 let,
ima 6 let delovne dobe, od tega je 6 let zaposlena kot učiteljica na bolnišničnem oddelku v
bolnišničnem vrtcu.  Snemanja  ni  želela,  zato  sem pogovor  zapisala  po  spominu  isti  dan.
Pogovor  je  bil  krajši,  ker  so imeli  tedaj  na oddelku omejitev  obiskov zaradi  povečanega
števila obolelih.

Odnos do umetnosti in umetnostnih dejavnosti: 
Kako  opredeljujete  umetnost  in  kaj  vam  umetnost  pomeni?  Koliko  uporabljate
umetnost v primerjavi z drugimi področji dejavnosti? Katere vrste umetnosti pri svojem
delu z otroki največkrat uporabljate?

Sogovornica  je  povedala,  da  so  umetnostne  dejavnosti  zelo  pomembne.  V  bolnišničnem
okolju uporabljajo predvsem likovne in  glasbene dejavnosti.  Uporabljajo jih  predvsem za

85



sprostitev,  zmanjšanje  strahu in  izražanje  čustev.  »Umetnost  so  dejavnosti,  preko  katerih
otrok izraža svoja čustva in svoje dojemanje okolice. Umetnostne dejavnosti so za otroka zelo
pomembne in dobrodošle predvsem kot sprostitvena komponenta. Ko pridejo v bolnico, so
starši in otroci prav tako nemočni in jih je strah, so zaskrbljeni in jih ustvarjanje sprosti.
Tukaj se poslužujemo predvsem likovnih in glasbenih dejavnosti.«

Namen, cilji in metodični pristopi izvajanja umetnostnih dejavnosti:
S kakšnim namenom izvajate umetnostne dejavnosti? Kakšni so vaši cilji? Na kakšen
način,  kdaj in kako izvajate  umetnostne dejavnosti  oz.  kakšne pristope uporabljate?
Kakšni so učinki uporabe umetnostnih dejavnosti?

Sogovornica pove, da pri njih načrtujejo tematsko. Rdeča nit čez celotno leto so letni časi.
Prilagajajo pa se tudi željam otrok. Cilji izvajanja umetnostnih dejavnosti so sprostiti, ustvariti
zaupljiv odnos in boljšo komunikacijo. Skupaj urejajo okolje, razstavljajo izdelke na panoje,
praznujejo rojstne dneve in s tem vplivajo na dobro počutje otrok. »Cilji umetnosti na našem
oddelku  so  pogojeni  z  letnim  časom,  prazniki  in  sprotnimi  vsakdanjimi  željami  otroka.
Predvsem, kot sem rekla, moramo ustvariti sproščen, zaupljiv odnos, pozitivno komunikacijo.
Naš cilj je popestriti bolnišnične dni, da nam otroci zaupajo, da se imamo fajn. Praznujemo
tudi rojstne dneve, jim pojemo ali pa skupaj damo darilce, potem pridejo tudi zdravi otroci, ki
imajo kakšna cepljenja, testiranja, preglede in se družijo z otroki v bolnišničnem oddelku.
Veliko  uporabljamo  likovne  dejavnosti,  da  z  njimi  okrasimo  panoje.  In  vsak  letni  čas
ustvarjamo,  jeseni  veliko  z  naravnimi  materiali,  izdelujemo  voščilnice,  ustvarjamo  na
aktualne teme.«
Prilagajajo se zdravstvenemu stanju otroka. Izvajajo likovne, glasbene in plesne dejavnosti.
»Z otroki uporabljamo najrazličnejše metode, seveda glede na njihovo zdravstveno stanje. Pri
glasbeni umetnosti predvsem veliko prepevamo in večkrat prisluhnemo zvočnim posnetkom.
Poslužujemo  se  torej  doživljajsko-analitičnega  poslušanja.  Otrokom  zaigramo  tudi  na
različne instrumente in skupaj kdaj pa kdaj zaplešemo. Pri likovni umetnosti pa predvsem
veliko  slikamo  in  rišemo.  Otroci  izdelujejo  izdelke  za  domov  in  pa  izdelke  za  okrasitev
oddelka in igralnice.«
Pri ustvarjalnih dejavnostih sodelujejo tudi starši. »Pri tem z veseljem pomagajo tudi starši.«

Specifike vaše bolnišnice:
Kakšne  so  posebnosti  vašega  oddelka  in  kje  se  kažejo  razlike?  Kako  prilagajate
umetnostne dejavnosti pri delu z otroki? Opišite primer take prilagoditve. Kakšne so
možnosti in ovire pri izvajanju umetnostnih dejavnosti? Kako se prilagajate posebnim
okoliščinam, kakšne materialne in prostorske pogoje imate? 

Sogovornica pove, da so na oddelku otroci zaradi različnih zdravstvenih vzrokov. Temu se
prilagajajo. Prisotni so tudi starši mlajših otrok. »Na pediatričnem oddelku je skupaj 11 sob –
4  kirurgija,  7  pediatrija  in  za  spremljevalce  otrok  med  hospitalizacijo  so  tudi  pomožna
ležišča«.
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»Pri nas so otroci z respiratornimi virusi, pljučnicami, ošpicami, gripo, različnimi virozami
in rotavirusi ... Na kirurškem oddelku pa orl operacije in različne poškodbe (zlomi, padci),
operacije slepičev ... Povprečno je na oddelku skupaj 20 otrok.«

Dejavnosti  izvajajo individualno po sobah in v igralnici,  odvisno od zdravstvenega stanja
otrok. Vključijo tudi prisotne starše.  »Otroci, ki so v bolnišnici zaradi različnih poškodb in
operacij,  se  nam  pri  ustvarjanju  pridružijo  v  igralnici,  kjer  skupno  ustvarjamo.  Vedno
vključimo tudi prisotne starše. Na pediatričnem oddelku, kjer so otroci z virusnimi obolenji in
ne smejo iz svojih sob, pa dejavnosti izvajamo po sobah;… individualno v sobi.«

Kakšne so omejitve zaradi bolezni otrok in kako to rešujete?

Sogovornica omenja ovire pri izvajanju ustvarjalnih dejavnosti zaradi bolezni same. Otroci
nimajo  dovolj  interesa  in  koncentracije.  Omenja,  da  včasih  otroci  sploh  nimajo  interesa.
Pomembno se ji zdi, da otrok pridobi zaupanje. »… zaradi bolezni otrokom hitro upadeta
interes in koncentracija, včasih interesa pa ne moremo niti vzbuditi, ker so otroci zadržani,
ali  pa  se  zaprejo  vase,  traja,  dokler  ne  pridobijo  zaupanja,  ker  smo zanje  novi  neznani
ljudje.«
Sogovornica omeni tudi, da se otroci ne želijo izpostavljati. Umetnostne dejavnosti lahko ta
občutek ublažijo, vendar je potreben čas. »Veliko otrok je sram pred drugimi otroki, ker se
med seboj ne poznajo. Nočejo se izpostavljati, umetnost je lahko tista, kjer je to lažje, ne pa
vedno, ali pa traja nekaj časa.«  
Težava je tudi v pomanjkanju pripomočkov in materiala, še posebno, če ustvarjajo tudi starši.
»Včasih imamo težave z materialom in pripomočki, ki jih ni dovolj za vse otroke. Sploh, če
ustvarjajo tudi starši, potem moramo varčevati z materialom, da imamo še za druge ali za
naslednje dejavnosti.«

4.2.5.   PETI INDIVIDUALNI POGOVOR 

Peti individualni razgovor je potekal 10. 3. 2016 od 14.00 do 15.00 ure. Sogovornico sem k
pogovoru  povabila  preko  elektronske  pošte  in  telefonskega  pogovora.  Zaposlena  je  v
rehabilitacijskem centru. Starost sogovornice je 44 let, ima 20 let delovne dobe, od tega je 19
let zaposlena v bolnišničnem vrtcu. 

Odnos do umetnosti in umetnostnih dejavnosti: 
Kako  opredeljujete  umetnost  in  kaj  vam  umetnost  pomeni?  Koliko  uporabljate
umetnost v primerjavi z drugimi področji dejavnosti? Katere vrste umetnosti pri svojem
delu z otroki največkrat uporabljate?

Sogovornica ima do umetnosti zelo pozitiven odnos. Pove, da preko umetniških del človek
izraža  svoja  čustva,  dojemanje  okolice  in  odnos  do  sveta. »Meni  pomeni  osebni  užitek,
duhovno uživanje  in  dojemanje.  In  tudi  lepota  je  sestavina  umetnosti.  Umetnost  otrokom
omogoča, da udejanjijo svoje lastne potenciale, ker igrivo raziskovanje in ustvarjanje je vir
navdiha in motivacije.« 
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Pri  delu  z  otroki  se  prilagaja  njihovim zmožnostim.  Sodeluje  z  gibalno oviranimi  otroki.
Umetnost pojmuje kot vir motivacije. Poudarja, da je pomemben proces in ne toliko izdelek. S
pomočjo  umetnosti  vzpostavi  z  otrokom  stik,  ustvari  prijazno  vzdušje  in  medsebojno
zaupanje.  »Ob tem se  po navadi  ustvari  prijazno vzdušje,  medsebojno zaupanje,  s  čimer
spodbujamo  otroka  k  odprtosti  in  želji  po  izražanju.  Proces  je  otroku  pomembnejši  od
rezultata.  Velikokrat  so  otroci  brez  staršev,  ker  imajo  ti  sestanke  pri  logopedu  itn.,  kaj
ponuditi, ko moraš delati ena na ena. Ker ti otroci sami niso zmožni zaradi fizičnih težav.«

Namen, cilji in metodični pristopi izvajanja umetnostnih dejavnosti:
S kakšnim namenom izvajate umetnostne dejavnosti? Kakšni so vaši cilji? Na kakšen
način,  kdaj in kako izvajate  umetnostne dejavnosti  oz.  kakšne pristope uporabljate?
Kakšni so učinki uporabe umetnostnih dejavnosti?

Sogovornica  pri  načrtovanju  dejavnosti  izhaja  iz  letnega  delovnega  načrta.  V  svoje  delo
vključuje projekte. »Upoštevam prednostne naloge vrtca: gibanje, ki je povezano s področjem
umetnosti, gibalno-didaktične igre, rajalne igre, ples … Vključeni smo v program Etika in
vrednote: modul kultura in tradicija: likovno, glasbeno, plesno ustvarjanje.«

Iz pogovora je razvidno, da so cilji pri izvajanju dejavnosti povezani z zadovoljstvom otrok in
doseganjem izkušnje uspeha.  Njeno delo poteka v igralnici,  telovadnici  ali  sobi,  glede na
potrebe  otrok.  »Ponudim jim različne  dejavnosti  in  poskušam tako izvesti,  da so pri  tem
uspešni, zadovoljni.«

Za  spodbudo  uporablja  lutko.  Dejavnosti  prilagaja  otrokovim  sposobnostim  in  željam.
Poudarja  pomen  spodbujanja  in  motivacije.  Gibalno  ovirani  potrebujejo  tudi  več  fizične
pomoči. »… lutka … otroci potrebujejo veliko več spodbude, motivacije, časa za sodelovanje
v  posamezni  dejavnosti,  veliko  več  pomoči  pri  izvedbi,  med  gibanjem,  komuniciranjem,
premagovanjem ovir, lahko se sami igrajo v kotičkih, pripravim sredstva, upoštevam njihov
interes, želje, prilagodim dejavnosti.«

Specifike vaše bolnišnice:
Kakšne  so  posebnosti  vašega  oddelka  in  kje  se  kažejo  razlike?  Kako  prilagajate
umetnostne dejavnosti pri delu z otroki? Opišite primer take prilagoditve. Kakšne so
možnosti in ovire pri izvajanju umetnostnih dejavnosti? Kako se prilagajate posebnim
okoliščinam, kakšne materialne in prostorske pogoje imate? 

 Specifika so otroci s poškodbami glave, gibalno ovirani otroci. Pri umetnostnih dejavnostih
to  zahteva  prilagoditve.  Veliko  je  fizične  pomoči.  »…  prilagoditve  glede  materialov,
rekvizitov, recimo večji formati papirja, debelejše barvice, recimo sama barvica ima možnost
za različne tehnike ustvarjanja, recimo je suha, mokra, tudi če se samo z vodo meša v barvi,
ni potrebnih dodatnih rekvizitov, ker ima npr. težave z rokami, da še drži dodatne rekvizite. 

Sogovornica  pove,  da  dejavnosti  prilagaja  otrokovim zmožnostim  na  različne  načine.  Pri
gibalno  oviranih  aktivira  druge  dele  telesa,  spreminja  položaj  delovne  podlage,  večkrat
pripravi polizdelke. »Jaz sama pripravljam polizdelke, veliko potrebujejo pomoči sploh pri
rezanju ali pri težjih, nevarnih opravilih, tam, kjer pač ne zmorejo sami. Recimo neko likovno
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dejavnost, ki jo nekdo lahko ustvarja z rokami, sem jaz prilagodila tako, da so risali z usti, s
prsti na nogah, ko so bili brez rok. Potem med samim mavčenjem, ko ne smejo nekaj ur vstati
iz postelje, jim dam podlage v različnih položajih, to je pokončno, drugi lažje rišejo stoje,
recimo, če so na stojki.

Umetnostne  dejavnosti uporablja  tudi  kot  pomoč  pri  komunikaciji  pri  otrocih,  ki  imajo
poškodbe glave. Glasbo večinoma poslušajo, ker imajo težave na govornem in jezikovnem
področju, izvajajo tudi glasbeno-didaktične igre. »Pri glasbenih dejavnostih je pri nas več
poslušanja kot prepevanja, s tem, ko imajo poškodbe glave … se težko verbalno izražajo,
komunicirajo, tako, da mi je umetnost ena izmed področij, ki je odlična za izražanje čustev.
Recimo popolna neverbalna komunikacija tistih, ki ne zmorejo. Pri glasbenih dejavnostih so
to npr. glasbene pravljice, glasbeno didaktične igre, ki jih izvajamo. Poslušamo tudi klasiko.«

Dejavnosti prilagodi glede na potrebe otrok. »… se pravi odvisno, kakšne so potrebe. Recimo
pri  dramskih  dejavnostih  je  veliko  več  ogledov,  kot  pa  da  bi  otroci  sami  sodelovali  pri
predstavah, se pa tudi zgodi, če imajo otroci manj težav in da želijo sodelovat, nekateri so
prav aktivni.« 

Glede  na  zmožnosti  otroci  nastopajo  v  predstavah.  Razvidno  je  bilo,  da  je  sogovornici
pomembno, da je vsak otrok aktiven, če je le mogoče, glede na svoje zmožnosti. To spodbuja
z umetnostnimi dejavnostmi. »… čeprav pač nekateri manj, nekateri več, nekateri so manj,
nekateri bolj zmožni in tisti bolj zmožni nastopajo potem ostalim, ali pa se je zgodilo, da je bil
otrok po poškodbi s poškodbo možganov, sploh ni govoril, in je potem v predstavi tam, kjer
kuža zalaja, sem mu dala zvočno igračo in on je sledil in bil zmožen pritisniti na to igračo, da
je kuža zalajal. Se trudim, da so lahko aktivni tudi tisti, ki ne morejo, govorno ali pa gibalno,
toliko bi pa le zmogel, recimo nek instrument ni mogel igrat, to pa je.«

Sogovornica pove, da tudi posname razstave in prireditve in to predvaja otrokom, ki morajo
biti  v  bolnici.  »In  pa še  avdio-video  medijske  dejavnosti  tudi  veliko  uporabljam.  Pri  tej
dejavnosti gre zgolj za opazovanje. Veliko je ogledov videoposnetkov, diapozitivov, kjer jaz
obiščem neko ustanovo, muzeje, razstave, ali dobim vsebine na spletu in potem to v igralnici
predvajam otrokom, ker sami ne morejo ven, ne moremo skupaj.«

Specifika oddelka je proces mavčenja. Otrokom mavčijo stopala, ker hodijo po prstih. Da jim
popravijo vzorec hoje, jim zamavčijo noge, lahko samo eno, lahko obe. Mavčijo jih enkrat na
teden oz. štirikrat na mesec. Sogovornica pove, da je za otroke težko, ker morajo biti pri miru.
V teh primerih predvaja otrokom izbrane video vsebine. »Gor, dol in potem jih merijo, koliko
se je znižal kot. … morajo mirovat, dokler se ne strdi … med procesom mavčenja najlaže
otroke  potolažim,  da  si  na  njihovo  željo  pogledajo  kakšen  DVD,  ampak  ne  vsakršnega.
Najprej  iz  vsebine,  ki  jo  imam pripravljeno,  da  podtaknem tako risanko,  ali  pa  tudi  kaj
takega, kar si oni želijo. Pri mavčenju morajo biti strogo pri miru in si pogledajo risanko, kar
imajo radi take medijske dejavnosti.«

Kakšne so omejitve zaradi bolezni otrok in kako to rešujete?
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Sogovornica  omenja  več  omejitev  pri  gibalno-plesnih  dejavnostih,  ker  je  treba  pripraviti
prostor, pomembna je varnost otrok, ki so gibalno ovirani. »Pri plesnih dejavnostih pa je
recimo odvisno od prilagoditve prostorov, rekvizitov, dejavnosti, kar pomeni, da je potrebno
pripraviti blazine, zavarovat otroke, recimo ples, jim omogočam tudi ples z invalidskimi, z
otroškimi vozički.  Da lahko gibajo, plešejo, ustvarjajo s tistimi deli  telesa, s katerimi pač
lahko oz. so zmožni. V različnih položajih, tukaj pa potrebujejo več pomoči.«

Omeni  zdravstvene  težave  otrok,  ki  so  lahko  tudi  ovira.  Gibalno  ovirani  otroci  imajo
velikokrat  nizko samopodobo,  so zadržani,  nesproščeni.  »…  otroci imajo tudi zelo kratko
koncentracijo, zelo prisotne težave na področju pozornosti, se jih težko zamoti … Otroci so
največkrat  zadržani,  nesproščeni,  njihovo  telesno  stanje  jih  ovira  pri  vključevanju  v
dejavnosti,  potem  nezaupanje  do  osebja,  novega  okolja,  velikokrat  nizka  samopodoba,
nezaupanje v lasten uspeh, zato, ja, je umetnost odlična izkušnja za spodbujanje in krepitev
vsega tega.« 

Delo z otroki je ovirano, kadar je v igralnici veliko ljudi. To moti njihovo pozornost. »… jaz
težko karkoli delam z njimi, ker ne poslušajo …«

Prav tako omenja  prisotnost  staršev,  ki  pogosto ovirajo  otroka  pri  ustvarjanju in  lastnem
izražanju. »Pri dejavnostih, to ja, definitivno, da starš z otrokom dela, nisem pa pristaš tega,
da starši nastopajo in otroci samo gledajo. Ker pri nas je največja težava to, ker so starši ves
čas prisotni, pa to ni težava, ampak to, da so pretirano zaščitniški  in vse delajo samo za
otroka,  ne  z  otrokom,  in  jim  enostavno  ne  omogočajo  teh  izkušenj,  jih  zavirajo,  jim  ne
omogočajo lastnega ustvarjanja in izražanja.«

4.2.6. ŠESTI INDIVIDUALNI POGOVOR

Šesti individualni razgovor je potekal 19. 3. 2016 od 15.00 do 16.00 ure, v Splošni bolnišnici.
Sogovornico sem k pogovoru povabila  preko elektronske  pošte  in telefonskega pogovora.
Starost  sogovornice  je  34  let,  ima  6  let  delovne  dobe,  od  tega  je  dve  leti  zaposlena  v
bolnišničnem vrtcu. 

Odnos do umetnosti in umetnostnih dejavnosti: 
Kako  opredeljujete  umetnost  in  kaj  vam  umetnost  pomeni?  Koliko  uporabljate
umetnost v primerjavi z drugimi področji dejavnosti? Katere vrste umetnosti pri svojem
delu z otroki največkrat uporabljate?

Sogovornica pove, da ji umetnost veliko pomeni, pri delu z otroki pa je zelo pomembna, ker
omogoča izražanje. »Umetnost je meni nekaj prijetnega in lepega. Umetnost se mi zdi, da je
nekaj, kar se izraža na ven. Izvajanje umetnostnih dejavnosti pri delu z otroki se mi zdi zelo
pomembno, če ne celo nujno.«
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Uporablja vse vrste umetnosti in jih povezuje z drugimi področji. »… umetnost lahko povežeš
z  naravo,  družbo,  jezikom,  matematiko,  otroci  pa  se  izražajo  ali  z  vodenjem  ali  z
improvizacijo.«

Pove, da se tudi sama ukvarja z umetnostjo, s čimer je povezana tudi njena izobrazba. »Rada
tudi slikam, po izobrazbi sem diplomirana slikarka, po srednješolski pa fotografinja.«

Uporablja tudi največ dejavnosti z likovnega področja. Rada tudi bere iz knjig z lutkovno
animacijo. Lutke izdelajo skupaj z otroki, nekaj so jih dobili v dar. »Lutka pripomore, ublaži,
čeprav jaz, ker sem likovnik, mi je to področje bližje, pravljice smo pa veliko brali, sploh,
kadar otrok ni mogel v igralnico, pri akutnih boleznih. Potem je šla vzgojiteljica v sobo in kaj
prinesla, pogledala sta slikanice in včasih je kaj narisal, včasih pa tudi ne, mu je pasalo, da
se  je  samo  crkljal  in  poslušal  zgodbico.«  Največkrat  uporablja  umetnost,  ki  ji  je  blizu,
področja umetnosti pa med seboj povezuje. Izbira je odvisna od otrokovih želja in počutja.
»Največ sem se posluževala lutkovne umetnosti.  Z otroki smo pripravljali  lutkovne igrice,
izdelovali lutke, sceno, včasih so otroci sami napisali tekst ali pa preprosto improvizirali ter
zaigrali  staršem  in  zdravstvenemu  osebju.«  Pri  svojem  delu  uporablja  različne  likovne
tehnike,  ki  jih  prilagaja  otrokovim  željam  in  potrebam. »Drugače  pa  rišemo,  slikamo,
ukvarjamo se  s  papirjem,  zelo  radi  smo uporabljali  kolažno  tehniko,  zgibanke,  japonske
tehnike zgibanja papirja. Vse je bilo odvisno od vrste otrokove bolezni, trenutnega počutja in
prostora, v katerem se je dejavnost izvajala.«

Uporablja tudi glasbene dejavnosti in ob tem upošteva želje otrok. »Glasbene pa smo imeli
nekaj instrumentov: glasbeni predal, nekaj flavtic, žabic, bobnov, ropotuljic, zvončkov … tako
da smo lahko zaigrali kako pesmico pa zapeli. Včasih smo kar tako peli kako pesmico pa jo
ritmizirali, če sem pa odprla predal, pa je vsak želel poskusiti bobne.« 

Povedala je, da »čeprav sem poskusila tudi fotografijo, ampak žal nimamo dovolj medijev, da
bi lahko to tudi z otroki delali, ali pa računalniške opreme, tega pri nas primanjkuje, dalo pa
bi se, če bi bila opcija, bi bilo zelo fajn, ker otroci so zelo radi fotografirali v bolnici in to
gledali.« 

Namen, cilji in metodični pristopi izvajanja umetnostnih dejavnosti:
S kakšnim namenom izvajate umetnostne dejavnosti? Kakšni so vaši cilji? Na kakšen
način,  kdaj in kako izvajate  umetnostne dejavnosti  oz.  kakšne pristope uporabljate?
Kakšni so učinki uporabe umetnostnih dejavnosti?

Sogovornica  uporablja  umetnostne  dejavnosti  z  namenom  in  cilji,  ki  otroku  omogočajo
izražanje čustev, krepitev samopodobe, razvijanje domišljije in mišljenja. Pri uporabi izhaja iz
tega,  kar  otrok  v  danem trenutku potrebuje.  »Preko umetnosti  otrok  izraža  svoja  čustva,
značaj,  razpoloženje,  doživetja,  si  krepi  samopodobo.  Umetniške  dejavnosti  so idealne  za
krepitev domišljije in kreativnosti, mišljenja, divergentnega mišljenja.« »Izhajala sem iz nje,
pa iz lastne intuicije, kakor se mi je zdelo, da bi bilo v tem trenutku najbolje za deklico.«
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V ustvarjalnem procesu prepoznavamo tudi otrokovo razmišljanje, njegov značaj, strahove in
stiske,  ki  jih  rešuje.  »Otrok  preko  umetniških  dejavnosti  izraža  svoja  čustva,  stiske  in
strahove. Otrok v umetniških dejavnostih uživa, se sprosti in hkrati uči.« 

Umetnostne dejavnosti so sredstvo komunikacije.  »… in potem so mi puščali sporočila, pa
sem prišla, pa sem dobila kakšno risbico prilepljeno na vrata, prijetni spomini.«

Umetnostne dejavnosti uporablja za sprostitev in izražanje čustev. »…  da smo včasih kar
malo pobobnali od same jeze, da je šla ven …«

Cilji  so  sprostiti,  preusmeriti  pozornost  od  skrbi,  premagovati  strahove  pred  posegi,
injekcijami in na splošno olajšati otrokovo bivanje v bolnišnici. »Sprostiti otroka in narediti,
kako bi rekla … bolj humano … otroci imajo vseeno drugo predstavo o bolnišnici in posegih,
čutijo, da so starši v skrbeh takrat, čuti se ena napetost, bolnišnično osebje je recimo tudi
malo v stiski ali zaradi kadra ali zaradi razporeditve službe, tukaj pa se je to lepo omehčalo
pa povezalo, da je otrok hitreje in lažje to prebrodil  … ali  pa recimo, če so bila kakšna
cepljenja, če so bile igle, malo strahu mogoče, se je potem ob umetniški dejavnosti to kar
hitro porazgubilo …« Pove, da se nekateri otroci celo z veseljem vračajo. »…  in ne enkrat,
večkrat se mi je zgodilo, da mi je otrok rekel, če bo lahko še kdaj prišel nazaj v bolnico …  ja,
to se mi je zdelo, aha, nekaj dobrega smo naredili …«

Specifike vaše bolnišnice:
Kakšne  so  posebnosti  vašega  oddelka  in  kje  se  kažejo  razlike?  Kako  prilagajate
umetnostne dejavnosti pri delu z otroki? Opišite primer take prilagoditve. Kakšne so
možnosti in ovire pri izvajanju umetnostnih dejavnosti? Kako se prilagajate posebnim
okoliščinam, kakšne materialne in prostorske pogoje imate? 

Sogovornica  je  povedala,  da  je  vrtec  majhen.  Bolniških  sob  je  šest.  Število  sob  se  je
zmanjšalo, huje bolni otroci grejo v Celje ali Ljubljano. Ležalne dobe so kratke, največ štiri
dni. »Jaz sem načrtovala sproti, tukaj se ne da vnaprej, ker je tako majhen oddelek, zelo malo
sob, pet, zdaj mislim, da že šest sob, včasih jih je bilo deset in to je bilo ogromno in  kadra in
otrok, in se je delalo bolj pestro, sedaj pa je to že bolj opustošen oddelek in je bolj pretočen,
otroci so bolj pretočni. To pomeni, da, kadar so kake težje, hude bolezni, je potem napotnica
takoj za Ljubljano ali Celje.«

Posebnost je bližina  alergološke  klinike.  Prihajajo zdravi  otroci  z  alergološkimi  težavami.
Med opazovanjem veliko ustvarjajo. »… ti otroci so vsake toliko časa, v sredo, hodili  na
provokacije. Če ni smel jesti arašidov npr., smo ves čas jedli arašide, in smo ga opazovali …
v bistvu pa je bil ta otrok zdrav in lahko se je cel dan igral v igralnici.  In takrat smo to
izkoristili in ustvarjali z vsem, kar smo imeli v eni veliki likovni omari.«

Na oddelku je igralnica. Opremljena je z likovno omaro in glasbenim predalom z instrumenti.
Otroci si lahko stvari tudi sami vzamejo in ustvarjajo. Sogovornica pogosto pripravi material
za popoldanski čas. Pove, da imajo tudi majhno knjižnico. »Igralnica je z majhno knjižnico,
to smo vedno radi uporabljali, tudi najbolj bolan otrok rad posluša kako prijetno pravljico ali

92



pesmico, tudi glasbeni predal z instrumenti, veliko likovno omaro uporabljamo neprenehoma:
flomastri, barve, suhe barvice so na razpolago tudi, če mene ni na oddelku, ker jaz sem samo
v dopoldanskem času, popoldan pa je igralnica odprta, tako da lahko otroci pridejo pogledat
televizijo, si sposoditi knjigo, kaj narisat, ustvarjat.«

Težjih bolnikov na tem oddelku nimajo. Otroci lahko prihajajo v igralnico. »Pri nas tega ni
veliko, če so kake težje okoliščine, je šel naprej v Celje ali Ljubljano, tako da pri nas hudih
zapletov ni.« 

Otroci  na  oddelku  so  vseh  starosti,  tudi  mladostniki.  Pri  teh  je  sogovornica  umetnostne
dejavnosti uporabila kot pomoč pri komunikaciji. Pri tem se je prilagajala željam in interesom
posameznika. »Bile pa so vmes kake zelo žalostne zgodbe, kot so poskusi samomorov, tisti so
bili mladostniki, ki niso poslušali pravljic ali se bili pripravljeni se pogovarjat in takrat je
risanje tudi prav prišlo, za izražanje tega …«

Pogosto  se  je  treba  hitro  odzvati,  ponuditi  dejavnost,  s  katero  lahko  otroku  pomaga  v
trenutnem  položaju.  »…  dejavnosti  sem  prilagodila  trenutni  situaciji  …  z  veliko  mero
fleksibilnosti.«

Umetnost je posrednik med otrokom ali mladostnikom in zdravstvenim osebjem. Sogovornica
je povedala, da se ob ustvarjanju vzpostavi zaupen odnos, v katerem se otrok ali mladostnik
odpre  in  komunicira.  »Ja,  bila  je  deklica,  srednješolka,  mogoče  zaradi  ljubezni,  mogoče
spora doma, je imela poskus samomora, ni ji uspel, in ker je bilo treba čakat na psihologa,
psihiatra,  klinično  osebje  iz  Ljubljane,  ki  so  potem videli,  ali  bo  šla  v  Ljubljano  ali  na
psihiatrijo in tista deklica je bila tam sama v sobi in to ni dobro v takšni izkušnji, da si sam in
se mi je zdelo, da bi bilo najbolje za to mladostnico, če bi delali nakit in sva reciklirali iz
papirja, delali obeske, pletli iz nitk zapestnice prijateljstva, tako so jih otroci imenovali, iz
perlic, kar ji je bilo zelo prijetno … z ostalimi ni želela govorit, jaz pa nisem bila ne tič ne miš
… (smeh) … ne zdravstveno osebje ne starš, bila sem nek tak prevajalec, bilo je kar prijetno
in tudi pogovor se je pričel med dejavnostjo samo, takrat se je zgleda toliko sprostila, da ji je
pasalo in da je želela kaj povedati.« 

Kakšne so omejitve zaradi bolezni otrok in kako to rešujete?

Omejitve pri izvajanju gibalno-plesnih dejavnosti so lahko zaradi zdravja in počutja otrok. 
»Zelo slabo se izvaja gibanje na našem oddelku,  ne samo zaradi prostora,  ampak zaradi
pomanjkanja energije, otroci so, kadar so zdravi bolj poskočni, tukaj pa so bili raje pri miru,
v  bližini  staršev  ali  v  igralnici,  da  so  ustvarjali  kaj  na  mestu,  brez  gibanja,  plesnih
dejavnosti.«

Omeni tudi preiskave in preglede, ki zmotijo otrokovo ustvarjanje. »Samo mogoče, včasih
bolnišničnemu osebju kaj ni bilo všeč in je otrok ustvarjal, ravno takrat se je pa odločila, da
mu bo vzela kri, a ne, in včasih so namenoma zmotile dejavnost in tako …«.  Sogovornica
pove,  da  je  ovira  včasih  tudi  to,  da  otroci  ne  smejo  biti  umazani,  in  včasih  je  potrebno
razkuževanje,  kar  omejuje  uporabo  različnih  materialov.  »… mogoče nismo vedno  mogli
vsake likovne tehnike sprobat zaradi  tega, ker je bilo treba razkuževat, ali pa si imel otroka,
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da ni smel preveč umazat roke … včasih, če je bila kaka taka bolezen ali če je bila akutna, je
bilo  treba uporabljat  sredstva,  ki  si  jih  lahko razkužil.  Gline  in  testa  nisem uporabljala,
kaširali smo, ampak gline ni bilo priporočljivo uporabljati, zato je tudi nismo imeli, imeli smo
nekaj malega plastelina,  ki  ga popoldne nisem puščala, če bi bili  v igralnici  kaki majhni
otroci, sem spravila v omare.«

4.2.7.  INDIVIDUALNI  POGOVORI  -   ODGOVORI  NA
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

V nadaljevanju primerjam in analiziram vsebine vseh šestih individualnih pogovorov glede na
raziskovalna vprašanja.

RV1:  Kako  vzgojiteljice/vzgojitelji  bolnišničnih  oddelkov  opredeljujejo  umetnost  in
kako gledajo na izvajanje umetnostnih dejavnosti?

Sogovornice vseh šestih pogovorov umetnosti dajejo velik pomen, njihov odnos do umetnosti
je  zelo  pozitiven.  V umetnostnih  dejavnostih  tudi  same  uživajo.  »Umetnost  se  mi  zdi  v
življenju nek nadstandard.« »Umetnost je meni nekaj prijetnega in lepega.« »Meni pomeni
osebni  užitek,  duhovno uživanje in  dojemanje.«  Večina  od njih  se  tudi  v  prostem času
ukvarja z umetnostjo: igranjem instrumenta, fotografiranjem, s plesom, slikanjem. »In meni
je sedaj super, ko se lahko malo več s tem (igranje kitare) ukvarjam.« »Rada slikam, po
izobrazbi  sem diplomirana  slikarka,  po  srednješolski  pa  fotografinja.«  »Jaz  sem čisto  iz
plesnih vod.«
Sogovornica, ki je vodja bolnišničnih vrtcev, meni, da je umetnost na nekakšen način tudi
zanje terapija  oz.  pomoč pri  iskanju notranjega ravnotežja.  »…  v bolnici  uporabljamo
umetnost, ker rabimo eno ravnotežje v vsem tistem hudem, kar otroci in starši doživljajo …
smo se zelo radi srečevali,  ker smo rekli,  da je to  za nas terapija.  Recimo, ko vzgojitelji
pripravljajo lutkovne igrice najbrž isto čutijo.« 
Sodelujejo tudi  z  zunanjimi  sodelavci.  Od  vsakega  posameznika  je  odvisno,  koga  bo
povabil.  Udeleženki  drugega in  tretjega  pogovora  sta  povedali,  da  sodelujeta  s  knjižnico,
dijakinjami srednje šole, društvi, športniki, obiskujejo jih Rdeči noski. 
Sodelujejo tudi med sabo. Udeleženka tretjega pogovora pove, da  sodeluje s sodelavko iz
najbližje  splošne  bolnišnice,  želi  pa  si  več  sodelovanja  tudi  z  drugimi  bolnišničnimi
vzgojitelji.  S področja Slovenije se srečujejo enkrat letno.  »Želim si več srečanj … ker je
druga perspektiva … ne le enkrat letno, tega je malo …« Bolnišnični vzgojitelji ljubljanskih
klinik in oddelkov se srečujejo večkrat.
Iz pogovorov je razvidno, da je izvajanje umetnostnih dejavnosti  odvisno tudi od tega, s
katero dejavnostjo se ukvarjajo sami.  »… mi je kar škoda, ker ne morem večkrat vpeljati
ples.« Veliko  uporabljajo lutke,  likovne in glasbene dejavnosti.  »Likovne dejavnosti  se
dosti  izvajajo,  kakršnekoli  …« »Drugače  pa  rišemo,  slikamo,  ukvarjamo  se  s  papirjem,
kolažno  tehniko  …«  Prva sogovornica  je  omenila  prenosno  mini  gledališče,  ki  ga  veliko
uporabljajo za delo ob posteljah. »Ta Kamišibaj, to pomeni papirnato gledališče … in zdaj v
bistvu vsi izvajamo.«  Vsi so povedali, da  najmanj uporabljajo gibalno-plesne dejavnosti,
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čeprav sogovornici tretjega in četrtega pogovora malo več.  »Upoštevam prednostne naloge
vrtca:  gibanje,  ki  je  povezano s področjem umetnosti,  rajalne igre,  ples  …«  Dejavnosti  s
področja  umetnosti  povezujejo  z  drugimi  področji.  Sogovornica  šestega  pogovora  je
povedala:  »…  umetnost  lahko  povežeš  z  naravo,  družbo,  jezikom,  matematiko  …« Pri
izvajanju dejavnosti upoštevajo želje otrok. Sodelujejo predšolski in šolski otroci. »Včasih
je kak otrok, šolski po navadi, pa zelo rad ustvarja, mogoče nima niti priložnosti, ko je s šolo
tako  okupiran  in  tukaj  se  kar  razcveti  …«  Sogovornica  petega  pogovora  poudarja,  da  je
pomemben  proces  ustvarjanja in  ne toliko  izdelek »Ob tem se ustvari  prijazno vzdušje,
medsebojno zaupanje ...« 

RV2:  Kakšni  so  njihovi  motivi  in  cilji  za  izvajanje  umetnostnih  dejavnosti  v
bolnišničnem  okolju  in  kakšne  metodične  pristope  uporabljajo  ter  kako  jih
utemeljujejo? 

Umetnostne dejavnosti izvajajo ves čas. Vsi sogovorniki so omenjali enake cilje in namen.
»In  v  bistvu  imamo  mi  pri  vsaki  stvari  tudi  ta  bolnišnični  cilj,  razbremenitev  strahu,
preusmeritev, v bistvu čisto za vsako stvarjo se skrivajo ti cilji, tako da jih niti več ne pišemo
…«  Umetnostne  dejavnosti  uporabljajo  za  sprostitev,  pomiritev,  lažjo  komunikacijo,
vzpostavljanje  prvega  stika,  preusmeritev  pozornosti,  razbremenitev  strahov,
ustvarjanje ugodja, za pridobivanje zaupanja in ustvarjanje občutka varnosti. »… in to,
da ga preko umetnosti sprostimo in takrat šele lahko pokaže, kaj zmore ali  pa tudi pove,
izrazi  svoje  strahove ali  pa  bolečine, ta  komunikacija.« Prva  sogovornica  pove:  »…  s
pomočjo  umetnosti  in  s  svojim  značajem  vzgojiteljem  uspe,  da  otroci  ne  jokajo.« Druga
sogovornica omenja tudi pomen socialnih stikov otrok v bolnišnici. S skupnimi ustvarjalnimi
dejavnostmi  se povezujejo in  postanejo prijatelji.  Tretja sogovornica kot cilj  omeni  tudi
boljše počutje otrok in staršev ter  lažje  sprejemanje  novega okolja. Peta  sogovornica
pove: »Naš cilj je popestriti bolnišnične dni, da nam otroci zaupajo, da se imamo fajn.«
Vsi sogovorniki omenjajo tudi uporabo knjig, s ciljem  pomiriti otroka,  pridobiti njegovo
zaupanje in mu dati občutek varnosti. Prva sogovornica pravi, da lahko knjigo uvrščajo tudi
k umetnostnim dejavnostim, ker nimajo literarnih ciljev. »Včasih res samo kot umetnost, pa
tudi pesmice. Ob pripovedovanju zgodbic jih tudi po svoje končajo … važno, da dobijo ob tem
občutek varnosti.« Peta sogovornica omenja cilje, ki so povezani z zadovoljstvom otrok in
doseganjem izkušnje uspeha: »… poskušam izvesti tako, da so uspešni, zadovoljni.« Zadnja
sogovornica  ostalim  ciljem  doda  cilje,  ki  otroku  omogočajo  izražanje  čustev,  krepitev
samopodobe, razvijanje domišljije in mišljenja. »… da smo včasih kar malo pobobnali od
same jeze, da je šla ven.« »Preko umetnosti otrok izraža svoja čustva, značaj, razpoloženje,
doživetja,  si krepi samopodobo. Umetniške dejavnosti so idealne za krepitev  domišljije in
kreativnosti.« Prav  tako  peta  sogovornica  umetnostne  dejavnosti  ponuja  za  spodbujanje
ustvarjalnosti. 
Sogovorniki omenjajo  prepletanje dejavnosti.  Ena umetnostna dejavnost vodi k drugi.
»Če je  lutkovna  predstava,  je  zraven še likovna … pa še glasbeno ozadje  …«  Umetnost
povezujejo z drugimi področji, zadnji dve sogovornici tudi s fotografijo.
Načrtovanje dejavnosti  je  odvisno od bolezni  in želja  otrok.  »Je pa v  prvi  vrsti  interes
otroka, ne glede na to, kakšna dejavnost je, ali si si pripravil čisto nekaj kontra, pa potem
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čisto  nekaj  kontra  ven  pride  v  praksi  …«  Vnaprej  pripravijo  okvirne  dejavnosti,  vendar
omenjajo pomen fleksibilnosti, prilagajanja trenutnemu stanju otroka in celotni situaciji.
»Dejavnosti se prepletajo non stop, pride otrok s svojimi interesi, pomembno je, da ni teh
psihičnih napetosti in potem delaš kaj drugega, kot si načrtoval, se prilagodiš otroku … čim
hitreje ga spoznaš, zelo so si različni …« »Različne metode bi jaz rekla, da se kar prepletajo,
ker ti moraš otroka hitro spoznat in potem različne metode uporabiš za to, da ga spoznaš,
tako da ne bi mogla tako načrtovat … tu je zelo  fleksibilno, si kaj zastaviš … konstantna
menjava otrok in staršev.«
Štiri sogovornice so omenile načrtovanje po temah, dve glede na letne čase. Iz pogovorov je
jasno, da imajo vsi v ozadju tematskega načrtovanja in zastavljene bolnišnične cilje.  »Cilji
umetnosti na našem oddelku so pogojeni z letnim časom, prazniki in sprotnimi vsakdanjimi
željami  otroka.  Predvsem,  kot  sem  rekla,  moramo  ustvariti  sproščen,  zaupljiv  odnos  in
pozitivno komunikacijo.«
Sodelovanje z zdravstvenim osebjem je dobro, razen v zadnjem pogovoru, kjer je sogovornica
izpostavila nekaj težav. Druga in tretja sogovornica omenjata dnevno izmenjavo informacij
o otrocih in upoštevanje navodil glede na zdravstveno stanje otroka. Zadnja sogovornica
pove,  da  umetnostne  dejavnosti  pomagajo  otroku  premagati  strahove  pred  posegi,
injekcijami, olajšati otrokovo bivanje v bolnišnici. »… ali pa recimo, če so bila kakšna
cepljenja,  če  so  bile  igle  mogoče,  se  je  potem  ob  umetniški  dejavnosti  to  kar  hitro
porazgubilo.«
Prva sogovornica je omenila, da se ne spuščajo na področje terapije in ne delajo zaključkov iz
umetniških del otrok. »Izogibamo se temu, da bi rekli,  da smo mi terapevti … nimamo te
izobrazbe, da nam ne bi kdo očital, da gremo na njihovo področje.«

RV3:  Kakšne  so  značilnosti  in  okoliščine  uporabe  umetnostnih  dejavnosti  glede  na
otrokovo bolezen in oddelek hospitalizacije?

Pri izvajanju umetnostnih dejavnosti upoštevajo okoliščine otrokove bolezni. Do šestega leta
so lahko starši ves čas pri otrocih. Razlike so glede prostora, vzroka hospitalizacije in časa
ležalne dobe. Prva sogovornica pove, da vzgojitelji uporabijo umetnostno dejavnost, ki je v
trenutni situaciji najbolj primerna in ustreza potrebam otroka. »… v glavnem kar naprej
prilagajanja  …«  Glede  na  vzrok  hospitalizacije  so  tudi  različne  stiske  in  potrebe.
Vzgojitelji jih morajo prepoznati in pomagati s pravim občutkom. Prva sogovornica pove,
da so  strahovi včasih podzavestni in izvirajo iz  dolgotrajnih bolezni, ali pa gre za  hitre
spremembe in nesreče. Prva sogovornica je povedala:  »Tudi stiska je najbrž odvisna od
oddelka do oddelka …« Ponekod je več terapij in pregledov, ponekod manj.

Učinki so vidni takoj. Otrok ima pri izvajanju umetnostnih dejavnosti priložnost, da izrazi
in pokaže svoja čustva. »Otrok se  izraža z mimiko ali pa  s kriki ali pa  z nasmehom  …«
Sogovornice,  ki  so  zaposlene  na  pediatričnih  oddelkih  Splošnih  bolnišnic,  povejo,  da
prihajajo otroci vseh starosti. Ločenih oddelkov ni. »… ne moreš iti kar mimo, učiteljica je
tam manj ur, kot smo vzgojiteljice in če bi on tudi rad ustvarjal, tudi njega povabiš zraven,
povsod so zraven … to sploh ni debate, a ne …  do osemnajstega leta so na pediatričnih
oddelkih.«  Tudi bolezni so različne. Na oddelkih imajo dnevno dvajset do trideset otrok.
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Dejavnosti izvajajo večinoma v igralnici, le četrta sogovornica omenja tudi delo v sobah pri
otrocih z virusnimi obolenji.  Ležalne dobe so kratke, veliko prihajajo in odhajajo. Pri
hujših poškodbah ali  boleznih  gredo otroci  v specializirane klinike  v večjih  mestih.  Šesta
sogovornica omenja Celje in Ljubljano. Pogosto pri umetnostnih dejavnostih sodelujejo tudi
starši.  Druga sogovornica pove, da imajo primere, ko so otroci sami, ker starši ne morejo
priti. Tak otrok potrebuje več pozornosti. S pomočjo umetnosti  vzpostavi komunikacijo in
ustvari  sproščeno,  zaupno ozračje. Vse sogovornice  poudarjajo pomen prilagodljivosti.
»Fleksibilnost je naše drugo ime … za strokovne delavce v bolnišničnih oddelkih.«
Kirurški bolniki grejo na operacijo, potem pridejo nazaj na oddelek. V Splošnih bolnišnicah
večinoma ustvarjajo le v igralnicah, po sobah ne. Tretja sogovornica pove, da je potrebno
vsakodnevno izmenjavanje informacij.  »Neprestano sodelovanje  z zdravstvenim osebjem
… da povejo, kdo gre lahko v igralnico.«
Otroci z boleznimi dihal   potrebujejo gibanje. Tretja sogovornica v ta namen izvaja plesne
dejavnosti. »… da se predihajo … ja, se izkašljajo v bistvu in te stvari so zelo primerne za te
otroke.«
Zadnja sogovornica omeni uporabo umetnosti kot posrednika pri komunikaciji z otrokom
ali mladostnikom. Povedala je, da se ob ustvarjanju vzpostavi zaupen odnos, v katerem se
otrok  ali  mladostnik  odpre  in  komunicira.  Izpostavi  primer  mladostnice  po  poskusu
samomora. »…. je bilo treba čakat psihologa … je bila sama tam v sobi in to ni dobro, da si
sam v taki izkušnji … se mi je zdelo, da bi bilo najbolje, če bi delali nakit … z ostalimi ni
želela govoriti, jaz pa nisem bila ne zdravstveno osebje ne starš in sem bila nek tak prevajalec
in tudi pogovor se je začel med dejavnostjo samo, takrat se je zgleda toliko sprostila, da ji je
pasalo in je želela kaj povedat.«
Pri  otrocih  s  poškodbami  glave sogovornica  navede  prilagoditve  glede  materialov,
formatov  podlage  za  ustvarjanje,  velikosti  barvic,  tehnik.  Prilagajati  se  je  potrebno
otrokovim zmožnostim. Pripravlja polizdelke, spodbudi aktiviranje drugih delov telesa: »…
recimo neko likovno dejavnost, ki jo nekdo lahko ustvarja z rokami, sem jaz prilagodila tako,
da so risali z usti …« Pogosto imajo težave na jezikovnem in govornem področju, zato glasbo
večinoma poslušajo.  »… se težko verbalno izražajo, komunicirajo, tako da je umetnost ena
izmed področij, ki je odlična za izražanje čustev …« 
Pri  gibalno  oviranih je  potrebno  prilagajanje  podlage  za  ustvarjanje.  »…  eni  lažje
pokončno  …  eni  lažje  stoje.« Sogovornica  otrokom  v  procesu  mavčenja  nog  velikokrat
predvaja  izbrane  video  vsebine. »… otroke  potolažim,  da  si  na  njihovo  željo  ogledajo
kakšen DVD, ampak ne vsakršnega.«

RV4: Kakšne težave opažajo  pri  izvajanju umetnostnih dejavnosti  za hospitalizirane
otroke?

Vse sogovornice omenjajo, da je gibalne dejavnosti teže izvajati zaradi zdravja in počutja
otrok, pogosto pa tudi zaradi pomanjkanja prostora.  »… ne samo zaradi prostora, ampak
tudi zaradi pomanjkanja energije, kadar so zdravi, so bolj poskočni, tukaj pa so raje bolj pri
miru.« »… ali  pa  na  splošno … ne  smejo,  morajo  počivat  …« Gibalno ovirani  otroci  s
poškodbami  ali  na  rehabilitaciji  potrebujejo  pri  gibalnih  dejavnostih  posebno  pripravo
prostora. Pomembna je  varnost gibalno oviranih otrok.  »Potrebno je pripraviti blazine,
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zavarovat otroke …« Peta sogovornica omenja tudi omejitve, ki izhajajo iz  zdravstvenega
stanja  otroka.  Gibalno  ovirani  otroci  imajo  velikokrat  nizko  samopodobo,  so  zadržani,
nesproščeni.  Velikokrat  imajo  težave s pozornostjo in  kratko koncentracijo.  »… se jih
težko  zamoti  … ja,  umetnost  je  odlična izkušnja  za  spodbujanje  in  krepitev  vsega tega.«
Pogosto bolezen vpliva tako, da otroci nimajo dovolj interesa in koncentracije. Ob prihodu
v bolnišnico so večkrat zadržani in  se ne želijo izpostavljati.  »… nočejo se izpostavljati …
umetnost je lahko tista, kjer je to lažje, ne pa vedno, ali pa traja nekaj časa …«
Ustvarjalne dejavnosti zmotijo preiskave in pregledi, ki jih morajo otroci opraviti. Otroci
ne smejo biti umazani, ovira je tudi uporaba materialov, kadar je potrebno razkuževanje.
»… če je bila akutna bolezen … je bilo treba uporabljat sredstva, ki si jih lahko razkužil …
nismo vedno mogli  vsake tehnike  sprobat,  ker je  bilo  potrebno razkuževat,  ali  pa si  imel
otroka, da ni smel preveč umazat roke … gline ni priporočljivo uporabljat.« Četrta in šesta
sogovornica  omenjata  težavo  pomanjkanja  materiala,  še  posebno,  kadar  ustvarjajo  tudi
starši.  »… potem moramo varčevati z materialom, da imamo še za druge ali za naslednje
dejavnosti.« 
Zadnja  sogovornica  opozori  na  pomen  dobre  komunikacije  z  zdravstvenim  osebjem  in
zavedanje  o  pomenu  ustvarjalnih  dejavnosti  za  bolnega  otroka.  »Samo  mogoče  kdaj
bolnišničnemu osebju kaj ni bilo všeč in je otrok ustvarjal, ravno takrat se je pa odločila, da
mu bo vzela kri  in včasih so namenoma zmotile  dejavnost.« Treba je upoštevati  navodila
medicinskih sester o tem, kaj otrok sme in česa ne sme. Tretja sogovornica, ki želi vpeljati
več  gibalno-plesnih  dejavnosti,  pove:  »… včasih  rečejo  ne na hodniku  zaradi  virusov  …
jutranje gibanje mi je že skoraj uspelo, potem pa niso pri volji, pa je jutranja vizita, nega,
merjenje vročine …« 
Omenjajo,  da je pomemben tudi  sam prostor.  Kadar je v igralnici  veliko ljudi,  to moti
otrokovo  pozornost.  Peta  sogovornica  pove:  »Jaz  težko  karkoli  delam  z  njimi,  ker  ne
poslušajo.«
Tretja in peta sogovornica sta omenili tudi prisotnost staršev, ki pogosto ovirajo otroka pri
ustvarjanju in  lastnem izražanju.  »Ena deklica  si  je  zamislila  masko,  mamica ji  je  pa
zraven dirigirala … daj tako, jaz bi pa tako …« Včasih starši odklonijo sodelovanje otroka
pri ustvarjanju. »… veliko otrok ali pa staršev ne mara, da bi se otrok umazal …«
Ker  so  povsod  v  bolnišničnih  oddelkih  predšolski  in  šolski  otroci,  je  treba  dejavnosti
prilagajati vsem starostim. »… morajo prilagajat … ne moreš ene igrice, ki je za dojenčka,
zaigrat desetletnemu.«

4.3. POVZEMALNI ODGOVORI NA RAZISKOVALNA 
             VPRAŠANJA

V  nadaljevanju  primerjam  vsebine  skupinskih  in  individualnih  pogovorov  ter  podajam
sklepne  odgovore  na  raziskovalna  vprašanja.  V  analizi  me  zanima  tudi,  ali  so  med
bolnišnicami in oddelki razlike, zakaj in kakšne. Sogovornice v individualnih pogovorih v
besedilu poimenujem: S1, S2, S3, S4, S5 in S6, glede na zaporedje pogovorov, udeležence in
udeleženke skupinskih pogovorov označim z zaporedno črko, kot je predhodno prikazano v
tabelah.
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RV1:  Kako  vzgojiteljice/vzgojitelji  bolnišničnih  oddelkov  opredeljujejo  umetnost  in
kako gledajo na izvajanje umetnostnih dejavnosti?

 Vsi sogovorniki  imajo  do  umetnosti  zelo  pozitiven odnos.  S5:  »… osebni  užitek,
duhovno  uživanje  in  dojemanje.« Tudi  nasploh  v  življenju  dajejo  umetnosti  velik
pomen. V umetniških dejavnostih uživajo in večina se v prostem času ukvarja z eno od
umetniških dejavnosti. S6: »… nekaj prijetnega in lepega …« Bolnišnični vzgojitelji
ljubljanskih klinik med sabo veliko sodelujejo in se združujejo v umetniško skupino,
pripravljajo predstave, s katerimi gostujejo na drugih klinikah. B: »Smo kreativni …«
Iz pogovora je bilo razvidno, da so na to ponosni in da ob tem uživajo. S1 pove, da je
to  na  neki  način  tudi  zanje  pomoč  pri  iskanju  notranjega  ravnotežja,  oz.  terapija
»Rabimo ravnotežje v vsem tistem hudem …« Kot sem omenila, številni raziskovalci
(Werner in Smith, 1992, Bennard, 2007, Luthar, Sawyer in Brown, 2006, Masten idr.,
2004,  Rutter,  1990,  v  Riccarda  Kiswarday,  2012,  str.  3)  govorijo  o  rezilientnosti,
zmožnosti pozitivnega odziva posameznika na izredne, ali dalj časa trajajoče težke in
bistveno spremenjene okoliščine, ki človeka mobilizirajo, da se opre na razpoložljive
notranje in/ali zunanje varovalne dejavnike oz. vire moči in se s samouravnavanjem,
prilagajanjem, spreminjanjem, učenjem in preseganjem konstruktivno loti  reševanja
težav.  Le-te  vsak  doživlja  individualno,  zato  so  zelo  raznolike,  subjektivne  in
edinstvene. Udeleženci se zavedajo pomena krepitve notranjih virov moči pri sebi in
pomena podpore sodelavcem.

 Sogovornice  iz  splošnih  bolnišnic  delujejo  samostojno,  sodelujejo  z  učiteljico  v
bolnišničnih  oddelkih  ali  v  enem  primeru  z  vzgojiteljico  splošne  bolnišnice  v
sosednjem mestu. S3, ki ima krajšo delovno dobo, je povedala, da si želi več srečanj in
sodelovanja z drugimi bolnišničnimi vzgojitelji. Vsi bolnišnični vzgojitelji v Sloveniji
imajo skupna strokovna srečanja enkrat letno. 

 Večina sogovornikov omenja, da na svoje oddelke občasno  povabijo tudi zunanje
umetnike,  omenjajo  dijakinje  srednjih  šol,  ki  pripravijo  predstave,  pravljičarko,
glasbeno  terapevtko,  plesno  skupino.Umetnost  pri  delu  s  hospitaliziranimi  otroki
uporabljajo vsak dan. K: »… kot bolnišnični vzgojitelj je ves čas prepletena umetnost
…« 

 Vsi  sogovorniki  menijo,  da  je  umetnost  prioritetno  področje in  največkrat
uporabljeno od vseh področij kurikula. Musek (2010) navaja nekatere konstrukte, ki
zadevajo človekovo optimalno delovanje: sreča, afekt in emocionalnost, optimizem,
zanos,  dobro  življenje,  duhovnost  in  duhovna  inteligenca,  smisel.  V  povezavi  s
stanjem zanosa (flow) navaja več glavnih značilnosti: prosto usmerjanje pozornosti,
odsotnost distresa,  stapljanje dejavnosti  in zavesti,  jasni cilji,  povratne informacije,
občutek  popolne  kontrole  (ni  strahu  pred  izgubo  kontrole),  transformiranje  časa,
odsotnost  samozavedanja.  Musek (2010) še dodaja,  stanje  zanosa vedno nastopa v
specifičnih situacijah (šport, umetnost …) G: »… to je adut, osnovni, prvi pristop je z
umetnostjo …«

 Uporabljajo  vse  vrste  umetnosti,  največkrat  omenjajo  lutke,  likovno  in  glasbeno
umetnost,  najmanj  pa  plesne  dejavnosti.  Umetnostne  dejavnosti  se  med  seboj
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prepletajo, dopolnjujejo, nadgrajujejo in povezujejo z drugimi področji. Iz vseh
pogovorov  je  razvidno,  da  je  pri  izbiri  dejavnosti  najpomembnejša  želja  otrok.
Sogovorniki se o izbiri vrste umetnosti odločajo tudi na podlagi vrste  umetnosti, s
katero se ukvarjajo. S3: »… mi je kar škoda, ker ne morem večkrat vpeljati ples …«.

 Udeleženka S5 in sogovorniki fokusnih skupin poudarijo, da je pomemben proces, in
ne izdelek. »Ob tem se ustvari prijetno vzdušje, medsebojno zaupanje …«

Med odgovori sogovornic skupinskih in individualnih pogovorov ni večjih razlik.

RV2:  Kakšni  so  njihovi  motivi  in  cilji  za  izvajanje  umetnostnih  dejavnosti  v
bolnišničnem  okolju  in  kakšne  metodične  pristope  uporabljajo  ter  kako  jih
utemeljujejo?

 V skupinskih in individualnih pogovorih se pojavljajo enaki prioritetni cilji.  Glavni
cilj,  ki  ga  največkrat  omenjajo,  je  sprostiti  ter  pomiriti  otroke  in  starše,  jih
razbremeniti njihovih stisk in strahov.  S. Tancig (1987) je mnenja, da bolezen in
bolniška situacija zahtevata do otroka poseben odnos in vedenje. Za otroka in starše je
to breme,  ki  pomeni  oviro v procesu zdravljenja,  ali  pa lahko celo zelo neugodno
vpliva na otrokov duševni razvoj. Udeleženci fokusnih skupin omenjajo, da se strahovi
staršev prenašajo tudi na otroke in zato vključujejo v ustvarjalne dejavnosti tudi starše.
Tudi  sogovornice  individualnih  pogovorov  omenjajo  sodelovanje  in  vključevanje
staršev, ki so z otroki v bolnišnici in  jih skrbi otrokova bolezen. C: »Prenašajo se
strahovi,  ki  jih  imajo  starši,  na  otroka,  tudi  to,  če  starši  zelo  stokajo.«  Kot  sem
omenila P. Lešnik Musek in V. Krkoč (2014) menita, da otrokova bolezen pri starših
pogosto  povzroča  žalost,  jezo  in  občutke  krivde,  kar  vpliva  na  razvoj  otrokove
sposobnosti soočanja z boleznijo. Pri otrocih s kronično boleznijo so psihološke in
psihiatrične motnje dvakrat pogostejše kot pri zdravih otrocih.

 Pogosto  omenjajo  cilj  boljše  komunikacije,  vzpostavljanja  prvega  stika,
preusmerjanje  pozornosti.  M.  Gorenc  in  M.  Burger  Lazar  (2014)  menita,  da  v
situacijah, ko otroka čakajo boleči zdravstveni posegi, najbolj pomaga preusmerjanje
misli,  ne  pa  kritiziranje  in  opravičevanje,  ki  preusmerjata  otrokovo  pozornost  na
možne  grozeče  vidike  zdravstvenega  posega.  V  tretji  skupini  omenijo  tudi
komunikacijo s tuje govorečimi starši in otroki. M: »Z neko umetnostjo ga potem
pridobiš.« Henderson in Gladding (Tyson, Baffour, 2004, v Škarja, 2008) sta mnenja,
da  terapija  z  umetnostjo  usmerja  pozornost  na  ustvarjalni  proces  in  uporabljene
strategije posameznika, omogoči izkušnje, ki posamezniku pomagajo razumeti sebe in
druge,  pomaga  razvijati  strategije  za  lažje  soočanje  z  boleznijo,  okvirno povezuje
pretekle,  sedanje in  prihodnje  potrebe  in  omogoča  posameznikom izražanje  svojih
osebnih vsebin.

 Ustvarjanje  ugodja  in  občutka  varnosti  povezujejo  z  ustvarjanjem  varnega
okolja, v katerem je otrok lahko aktiven ter doseže uspeh in zadovoljstvo. P.Lešnik
in V. Krkoč (2014) opisujeta,  da na čustvenem področju lahko pri  bolnem otroku
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prihaja do težav in občutkov krivde. Menita, da je otroku potrebno omogočiti izkušnje,
pri  katerih  bo  lahko  razvijal  samospoštovanje,  samovrednotenje  in  občutek
obvladovanja.  C: »…  da  daš  občutek  varnosti,  da  pridobimo  otroka,  da  postane
aktiven,  da se sprosti.«  Nekateri  sogovorniki v skupnih in individualnih pogovorih
omenjajo  tudi  komunikacijo  med  otroki.  Skupinske  umetnostne  dejavnosti  jih
povežejo  in  postanejo  prijatelji.  Omenjajo,  da  otroci  tako  lažje  sprejemajo  novo
okolje.  S3: »… da nam otroci zaupajo,  da se imamo fajn …« Zavedajo se vpliva
socialnih in psihičnih dejavnikov na otrokovo zdravje. Musek (1999, str. 28) navaja:
»… Gre torej  za interakcijo med socialnimi,  psihičnimi in biološkimi dejavniki,  ki
sodelujejo pri nastanku, razvoju in zdravljenju neke bolezni …«

 Načrtovanje poteka glede na trenutno stanje otroka oz.  glede na trenutno situacijo.
Dejavnosti  imajo pripravljene,  načrtovane,  vendar  jih prilagajajo in spreminjajo po
potrebi. Vsi so menili,  da je potrebna velika mera  prilagodljivosti in iznajdljivosti.
Sposobni morajo biti opaziti,  kaj otrok potrebuje. S3: »… je pa v prvi vrsti interes
otroka, ne glede na to, kakšna dejavnost je, ali si si pripravil čisto nekaj kontra, potem
pa čisto nekaj kontra pride ven v praksi.« Iz istega razloga prepletajo in menjajo tudi
različne metode.

 Vsi sogovorniki omenjajo sodelovanje z zdravstvenim osebjem, ki je večinoma dobro.
Umetnostne  dejavnosti  uporabljajo  za  hitrejše  okrevanje  otroka.  V  procesu
ustvarjanja otrok pozabi na strah in zato lahko optimalno deluje. S. Bertoncelj Pustišek
(1987)  opisuje,  da  so  telesni  simptomi  (pojavi  bolezni)  pogosto  odsev čustvenega
stresa.  Pri  starejših  otrocih  pa  so  telesni  simptomi  najpogosteje  manifestacija
anksioznosti  in  depresivnosti.   J:  »… in  tukaj  je  tisto  dejansko,  kar  je  sposoben
naredit ti tukaj pokaže … pri umetnosti se sprosti, da iz otroka kar vre ven …«  Tako
lahko dobijo realnejše informacije o zdravstvenem stanju otroka.

 V  skupinah  in  nekaj  pogovorih  omenjajo  tudi  uporabo  umetnosti  kot  pomoč  pri
zdravljenju ali  pa za  motivacijo in sodelovanje otroka pri  pregledih.  Predvsem
omenjajo lutko kot pomoč, da se otrok pusti pregledati ali da sodeluje pri zdravljenju.
E: »Pri  nas  so  s  cerebralno,  hodijo  po  prstkih  …  plesna  koreografija  je  zanje
pomembna.« M: »… ampak najprej se je pregledalo lutko, potem pa deklico …« S6:
»… če so bila kakšna cepljenja, igle mogoče, se je ob umetniški dejavnosti kaj hitro to
porazgubilo.« Vidmar  idr.  (2005)  opisujejo,  da  kontrolno-regulativni  mehanizmi
otroka varujejo pred dezorganizacijo in porušeno homeostazo zaradi čustev. Menijo,
da  razvoj  regulativnih  mehanizmov  pomembno  spreminja  otrokovo  doživljanje  in
izražanje bolečine.

 Iz pogovorov in zgodb se da razbrati, da je učinek umetnostnega ustvarjanja viden
takoj. Opazi se sproščeno vzdušje, otroci se hitreje odprejo, komunicirajo, pokažejo
veselje in zadovoljstvo ter željo po ustvarjanju. A: »… je rekel deček, ki ga je zdravnik
lovil po hodniku, da gre v ustvarjalnico.« Foster (1992, v Curl, 2008) ugotavlja, da
ima udeleženec ob izvajanju umetnostnih dejavnosti priložnost, da umetniško ustvarja
s predmeti, ki jih izbere sam. To pomaga dvigati občutek osebne kontrole in doseči
bolj zdravo življenje.

Med odgovori sogovornic skupinskih in individualnih pogovorov ni večjih razlik.
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RV3:  Kakšne  so  značilnosti  in  okoliščine  uporabe  umetnostnih  dejavnosti  glede  na
otrokovo bolezen ali oddelek hospitalizacije?

 Tu se  med  različnimi  oddelki  kaže  največ  razlik.  Sogovorniki  so  navedli  različne
primere in zgodbe, ki sem jih opisala. V splošnih bolnišnicah imajo na pediatričnih
oddelkih združene otroke z različnimi boleznimi in diagnozami. V Ljubljani so otroci
s specifičnimi težavami na specialističnih klinikah in oddelkih. Povedali so, da je treba
poznati  otrokovo bolezen in zdravstveno stanje ter  temu  prilagajati  dejavnosti.
Otroci so vedno željni ustvarjati, zato je treba poznati otrokove potrebe, sposobnosti
in zmožnosti.  Bolnišnični  vzgojitelji  se  dodatno  izobražujejo in  pridobivajo nova
znanja,  kako  pomagati  otrokom s  specifičnimi  zdravstvenimi  težavami.  S1: »Tudi
stiska je najbrž odvisna od oddelka do oddelka.« Povejo, da ima otrok ob izvajanju
umetnostnih  dejavnosti  priložnost  izraziti  in  pokazati  svoja  čustva.  Učinki
umetniškega ustvarjanja so vidni takoj. To se pozna po odzivih otrok in staršev,
sproščenem vzdušju in boljši komunikaciji. Tudi C. A. Malchiodi (1999, v Councill,
2012) je mnenja,  da se umetnostna terapija,  ki je vključena v proces zdravljenja v
medicinski  delovni skupini,  uporablja za pomoč pri  komunikaciji  in prepoznavanju
otrokovih pogledov, potreb in želja. S1: »Otrok se izraža z mimiko ali pa s kriki ali pa
z nasmehom.« 

 Razlike  med  bolnišnicami  so  tudi  v  dolžini  ležalne  dobe.  Sogovornice,  ki  so
zaposlene na pediatričnih oddelkih splošnih bolnišnic, so povedale, da imajo dnevno
tudi  dvajset  do  trideset  otrok.  Ležalne  dobe  so  kratke,  otroci  veliko  prihajajo  in
odhajajo. Na nekaterih klinikah v Ljubljani so ležalne dobe dolge, otrok je manj. Tam
zelo upoštevajo želje otrok.

 Razlike  pri  prilagoditvah  so  tudi  v  uporabi  materiala.  Otroci  z  alergološkimi
boleznimi ne smejo uporabljati naravnih materialov, otroci z infekcijskimi boleznimi
ne  smejo  biti  umazani,  zato  so  previdni  pri  uporabi  barv.  Otroci  z  boleznimi  oči
morajo uporabljati materiale, ki se ne prašijo.

 S prilagoditvami umetnostnih dejavnosti pomagajo otrokom spodbujati področja,
ki jih je treba okrepiti. O: »… ker pri nas, ko dobijo kanalček, so čisto nedelavni …
in potem mu rečeš: saj s to roko lahko tudi delaš … ko pa ustvarja, pa čisto pozabi na
kanalček.« Sogovornica je izpostavila primer otroka, ki ne more hoditi. K: »… ja, pa
lahko pleše z rokicami, a ne …«  Umetnostni terapevt je usposobljen, da prepoznava
otrokova močna področja, strategije spoprijemanja in kognitivni razvoj. Informacije,
ki jih dobi v procesu ustvarjanja, so lahko v pomoč medicinskemu osebju, ki skrbi za
otroka celostno in se ne ozira samo na bolezni ali diagnoze. Otroci, ki gredo skozi
izkušnje  hospitalizacije  in  različnih  bolezni,  še  posebno  kroničnih  ali  življenjsko
ogrožajočih, morajo imeti priložnost povedati svoje zgodbe in ponovno zgraditi svojo
samopodobo (Councill, 2012).

TABELA PRILAGODITEV DEJAVNOSTI GLEDE NA BOLEZEN

BOLEZEN OKOLIŠČINE PRILAGODITVE
imunske  in  sistemske
alergološke bolezni

»kanalčki  na  roki«,  strah  pred
pregledi

sprostiti, prilagoditi, pozabiti na
kanalčke  ob  likovnih
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dejavnostih,  ne  smejo
uporabljati naravnih materialov

pljučne bolezni, bolezni dihal kratka ležalna doba, več stika s
starši,  individualno  delo  ob
postelji,  več  pregledov  in
posegov,  priklopljeni  so  na
kisik,  na  roki  imajo  kanalček,
potrebujejo gibanje

gibanje  in  ples  prilagajajo
sposobnostim otroka, so aktivni
z  rokami,  pozabiti,  sprostiti,
dejavnosti  ob  postelji,  plesne
dejavnosti, da se predihajo

onkološke  in  hematološke
bolezni

zelo bolni,  dolge ležalne dobe,
močna  zdravila,  ki  vplivajo  na
vedenje otrok

vsak  dan  izbrana  umetnostna
dejavnost,  vzdrževanje stikov z
okoljem  (npr.  s  pomočjo
likovnih izdelkov)

intenzivna terapija in kirurgija delo v igralnici in po sobah ne
sme  biti  preglasno,  utrujenost
po operacijah

maske,  rokavice,  prilagajanje
stanju  otroka,  uporaba
namiznega  gledališča  lutk,
glasbe,  sodelovanje  z
medicinskim osebjem

infekcijske  bolezni,  bolezni
dihal in vročinska stanja

večinoma kratke ležalne dobe,
delo po sobah, otroci imajo na
rokah  kanalčke,  ne  smejo  biti
umazani

polizdelki,  ki  jih  otrok  konča  s
staršem,  umetnostne
dejavnosti  so  zelo  primerne,
material  mora  biti  razkužen,
suhe barve

očesne bolezni in poškodbe kapljice za oči, ki slepijo, otroci
so negotovi in nemočni

ne  uporabljajo  umetniških
materialov,  ki  se  prašijo,
dejavnosti  povezujejo  z  vajami
za oči

poškodbe  možganov,
rehabilitacije  po  amputacijah,
živčno-mišične bolezni

telesni  primanjkljaji,
komunikator  za  pomoč  pri
komunikaciji,  zadržanost,
nesproščenost,  gibalno  ovirani
otroci,  tresenje  rok,  mavčenje
nog,  zaradi  česar  morajo  biti
otroci pri miru

vedeti,  kaj  otrok  zmore,  ne
zahtevati preveč, postopnost,
sprostiti  jih  z  ustvarjanjem,
likovne  dejavnosti,  ples  z
vozičkom,  risanje  z  usti,
prilagajanje položaja podlage za
ustvarjanje,  predvajanje
izbranih DVD-jev

poškodbe glave omejene  zmožnosti,  poznati
omejitve,  težave  na  govornem
področju

prilagoditve  glede  materialov,
večji formati podlage, debelejše
barvice, poslušanje glasbe

okvare sluha slabo  ali  nič  ne  slišijo,  strah
pred operacijo

prilagoditve,  specifične
metode,  gibanje  oz.  ples  po
prostoru  skupaj  z  otrokom  na
stopalih ali v naročju, gibanje v
svojem  ritmu,  poslušanje
umirjene glasbe

bolezni sečil in ledvic hitro  menjanje  situacij,  veliko
preiskav, biti morajo čisti

vsak  dan  likovne  dejavnosti,
hitro  prilagajanje  trenutni
situaciji in potrebam, ni akrilnih
ali prstnih barv

nevrološke težave težja komunikacija, pomembno
je,  da  je  otrok  zadovoljen,
pomembno  je  vzpostavljanje
očesnega stika

ustvarjalne  dejavnosti,  ob
katerih  otrok  uživa,  kamišibaj,
veliko  glasbenih  dejavnosti,
občutek  varnosti,  ne
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izpostavljati  otrok  s  plesnimi
dejavnostmi

dermato-venerološke težave spremembe  na  koži,  dolga
ležalna doba – tudi cel mesec

upoštevanje  želja  otrok,  petje,
gibanje, da pozabijo na srbenje
kože

Tabela 5: Prilagoditve dejavnosti glede na bolezen

RV4: Kakšne težave opažajo  pri  izvajanju umetnostnih dejavnosti  za hospitalizirane
otroke?

 Sogovorniki skupnih in individualnih pogovorov so omenjali podobne težave. Otroci v
bolnišnici  hodijo na preglede in preiskave, kar zmoti proces ustvarjanja. A: »…
dejavnost se prekine, izgubi se nit, koncentracija pade.« To rešujejo tako, da pustijo
otroku vse tako, kot je pustil, da lahko pride nazaj in nadaljuje z ustvarjanjem.

 Vsi so omenili tudi težave zaradi zdravstvenega stanja in počutja. Tu se pojavljajo
določene  razlike.  Različne  bolezni  zahtevajo  različne  prilagoditve.  Pomembna  je
vsakodnevna izmenjava informacij o otroku z zdravstvenim osebjem. S3: »Ali pa na
splošno ne smejo, morajo počivat …« Zaradi preiskav ne smejo biti umazani, zato so
potrebne prilagoditve glede materiala in tehnik.

 Omejitev je lahko tudi  prostor. Tudi tu se pojavljajo razlike. Na nekaterih oddelkih
morajo biti otroci v sobah (npr. pri infekcijah, intenzivni negi). Na večini oddelkov in
v splošnih bolnicah imajo igralnice. Vzroki hospitalizacije otrok so različni, potrebne
so  različne  prilagoditve.  Tri  sogovornice  individualnih  pogovorov so  povedale,  da
ustvarjajo  samo  v  igralnici,  v  sobah  pa  ne.  Na  nekaterih  oddelkih  imajo  odprte
igralnice brez vrat, kar tudi moti proces ustvarjanja in koncentracijo otrok. F: »Smo
imeli odprt prostor, kot ena čakalnica.«

 Predvsem na  oddelkih,  kjer  morajo  biti  igrače  razkužene,  omenjajo  pomanjkanje
materiala. H: »Če jim vse zneseš, potem ni za naslednjega.«  Tudi kadar ustvarjajo
tudi starši, ki se po besedah udeležencev pogovorov popolnoma vživijo v ustvarjanje,
pride do pomanjkanja materiala. 

 Starši včasih ovirajo otroka pri ustvarjanju in lastnem izražanju, včasih pa rečejo,
da otrok ne bo delal,  ker ne zmore,  noče ali pa zaradi strahu pred neuspehom. S3:
»Ena deklica si je zamislila masko, mamica pa ji je zraven dirigirala, daj tako, jaz bi
pa tako …«

 Povsod so predšolski in šolski otroci,  zato je treba  dejavnosti  prilagajati  starosti
otroka.

 V pediatričnih oddelkih splošnih bolnišnic in na nekaterih oddelkih Pediatrične klinike
v Ljubljani so otroci, ki imajo različne poškodbe ali diagnoze, zato so potrebne pri
vsakem otroku drugačne prilagoditve. F: »… je težava, prav preračunaš …«
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5. ZAKLJUČEK

Raziskava je analiza stanja in prikaz izvajanja umetnostnih dejavnosti v slovenskih otroških
bolnišničnih oddelkih. Njen namen ni preverjanje in oblikovanje sklepov, temveč pojasnitev
proučevanega problema. 

RV1:  Kako  vzgojiteljice/vzgojitelji  bolnišničnih  oddelkov  opredeljujejo  umetnost  in  kako
gledajo na izvajanje umetnostnih dejavnosti?

 pozitiven odnos,
 uživajo,
 večina se v prostem času ukvarja z umetniško dejavnostjo,
 se združujejo v umetniško skupino,
 povabijo k sodelovanju zunanje umetnike,
 umetniške dejavnosti uporabljajo vsak dan,
 uporabljajo vse vrste umetnosti,
 umetnostne dejavnosti povezujejo z drugimi vzgojnimi področji,
 pri izbiri najpomembnejša želja otrok,
 pri izbiri je odvisna tudi vrsta umetnosti, s katero se ukvarjajo.

RV2: Kakšni so njihovi motivi in cilji za izvajanje umetnostnih dejavnosti v bolnišničnem
okolju in kakšne metodične pristope uporabljajo ter kako jih utemeljujejo?

 sprostiti in pomiriti otroke in starše,
 razbremeniti otroke in starše njihovih stisk in strahov,
 boljša komunikacija,
 vzpostavljanje prvega stika, 
 komunikacija s tuje govorečimi starši in otroki,
 ustvarjanje ugodja in občutka varnosti
 ustvarjanje varnega okolja, kjer otrok lahko doživi uspeh in zadovoljstvo,
 lažje sprejemanje novega okolja,
 načrtovaje glede na trenutno situacijo,
 potrebna velika mera prilagodljivosti,
 pomoč pri hitrejšem okrevanju otroka,
 pomoč pri zdravljenju,
 motivacija in sodelovanje otroka pri pregledih,
 učinek umetnostnega ustvarjanja je viden takoj,

 
RV3: Kakšne so značilnosti in okoliščine umetnostnih dejavnosti glede na otrokovo bolezen
in oddelek hospitalizacije?

 potrebno je poznati otrokovo stanje,
 poznati otrokovo bolezen in zdravstveno stanje,
 prilagajati dejavnosti,
 poznati otrokove potrebe, sposobnosti in zmožnosti,
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 dodatno izobraževanje in pridobivanje znanj, kako pomagati otrokom s specifičnimi
zdravstvenimi težavami,

 učinki so vidni takoj,
 razlike v dolžini ležalne dobe
 razlike v uporabi materiala,
 spodbujati področja, ki jih je potrebno okrepiti,
 specifične, odvisne od otrokovega zdravstvenega stanja in načina zdravljenja.

RV4: Kakšne težave opažajo pri izvajanju umetnostnih dejavnosti za hospitalizirane otroke?

 hodijo na preglede in preiskave, kar zmoti proces ustvarjanja,
 težave zaradi zdravstvenega stanja in počutja,
 ne smejo biti umazani,
 prostor,
 odprte igralnice brez vrat,
 pomanjkanje materiala,
 starši včasih ovirajo otroka pri ustvarjanju in lastnem izražanju,
 skupine z velikim starostnim razponom,
 skupine z različnimi poškodbami in diagnozami.

V raziskavi so zbrani opisi, mnenja in izkušnje neposrednih izvajalcev/izvajalk umetnostnih
dejavnosti na otroških oddelkih slovenskih bolnišnic. Kvalitativna analiza zbranega materiala
prikazuje, da je njihov odnos do umetnosti zelo pozitiven. Mnogi se tudi v svojem prostem
času ukvarjajo z umetnostjo,  se združujejo v umetniške skupine in  pripravljajo predstave.
Pomemben je tudi vpliv umetnosti nanje. Pričevanja udeležencev kažejo visoko stopnjo stresa
pri  njihovem  delu.  Ugotovitve  raziskave  kažejo,  da  so  skupna  umetniška  srečanja  in
medsebojni pogovori  tudi zanje pomoč pri iskanju notranjega ravnotežja. 
Izsledki raziskave so pokazali, da izvajalci uresničujejo cilje, ki so opisani v Konceptu dela v
bolnišničnih  vrtcih,  predvsem  z  uporabo  umetniških  dejavnosti.  Umetnostne  dejavnosti
uporabljajo vsak dan in jih nadgrajujejo ter povezujejo z drugimi področji. Raziskava kaže
visoko  stopnjo  strokovnosti,  empatije  in  fleksibilnosti  izvajalk/izvajalcev  umetnostnih
dejavnosti. Pri svojem delu se ne spuščajo na področje terapije, vendar se zavedajo učinkov,
ki jih ima umetnost na otroke in se dodatno izobražujejo. Raziskava prikazuje tudi posebnosti
izvajanja umetnostnih dejavnosti. Iz zbranega materiala je razvidno, da je umetnost področje,
ki ga lahko prilagajamo različnim situacijam in da so učinki izvajanja umetnostnih dejavnosti
vidni takoj.
Pridobljeni  rezultati  omogočajo  vpogled  v  delovanje  pomoči  z  umetnostjo  otrokom  v
terapevtskem  procesu  za  lajšanje  težav  v  času  hospitalizacije  in  zadovoljevanje  njihovih
temeljnih psiholoških, telesnih in socialnih potreb ter pravic v Sloveniji. Osvetljujejo načine
izvajanja in  vpliv izvajanja umetnostnih  dejavnosti  na hospitalizirane  otroke  v slovenskih
otroških bolnišničnih oddelkih ter s tem omogočajo tudi oceno vloge in pomena sodelovanja
umetnostnih terapevtov v zdravstvenem timu.
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Tabela 4: Prilagoditve dejavnosti glede na bolezen

VIII.PRILOGE

PRILOGA  1:  PRIMER  ZAPISA  ZVOČNEGA  POSNETKA  SREČANJA
FOKUSNE SKUPINE

1. FOKUSNA SKUPINA: 7. 3. 2016, Pediatrična klinika Ljubljana

KAKO OPREDELJUJETE UMETNOST, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO UMETNOSTI
OZ. KAKO GLEDATE NA IZVAJANJE UMETNOSTNIH DEJAVNOSTI?

A: Na našem oddelku ima umetnost pravzaprav najvišji procent, več kot druge dejavnosti, pa
naj  bo  to  likovna,  lutke,  igramo  z  njimi  zelo  zelo  pogosto,  glasbena,  najmanj  plesna  in
gibanje. Ampak likovne dejavnosti so vsak dan prisotne, načrtovane in  nenačrtovane, take
priložnostne. Se mi zdi da včasih ga tudi najprej dobiš, otroka, ne, ko čaka, pa ne ve kaj bi, pa
kdaj bo moral iti na pregled…

B: Najlažje ga pritegneš h komunikaciji, ali preko umetnosti, ali pa preko igre.

A: Tako, daš pobarvanko, karkoli.

B: Pri meni je enako, bistveni del, tako je če gledamo na primer ta kurikulum, pa imamo
umetnost, naravo, matematiko, družbo…, je umetnost na prvem mestu pri meni,  s tem, da
imam  srečo,  da  pač  znam  to  kitaro  igrat  in  mnogo  več  verjetno  uporabljam  glasbene
dejavnosti izkoristim pač to, da spremljam otroke ali pa prepevanje ob spremljavi kitare, tako.
Podobno, kot kolegica lutkovno-glasbene dramatizacije, pa kamišibaj, to je pač ena oblika
pripovedovanja zgodb.

KAJ JE KAMIŠIBAJ?

(prikaz lesenega gledališča)

C: Včasih smo rekli mini gledališče, smo prirejali raznorazne….

A: namizno gledališče

C: To je ob bolniški majhni postelji zelo pripravna stvar.

B: Tukaj notri so vložene pole, ilustracije in potem pripovedujemo, s tem, da nam je v pomoč,
da je zadaj napisan tekst, ki ga uporabljamo, ali pa ne, odvisno, kako si pripravljen in je lažje,
vsaj meni, zaradi tega očesnega stika, pripovedovati ob tem. To je sedaj ene dve tri leta zunaj.
S  to  novo pediatrično  kliniko  so  se začeli  zapirati  oddelki  in  težko dobiš  otroke  v neko
skupino, ki bi ji lahko zunanji izvajalci,  npr gledališčniki, lutkarji… nastopali,  v bistvu mi
pristopamo zdaj k otrokom, posameznikom, ne v skupinah, individualno, zaradi režima tukaj
v bolnišnici..
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B: delavnico

B:  S  tem,  da  smo  tudi  sami  kreativni  in  tudi  sami  ilustriramo.  Sami  oblikujemo  svoje
kamišibaje, ki jih pripovedujemo tem otrokom. Predvsem pa si tudi izmenjavamo…

KAKO TO POTEKA?

A: to sem hotela reči, gremo iz oddelka na oddelek, gostujemo drug pri drugem, se menjamo

 

B: Ja in med kolegi vemo, kaj ima kdo pripravljeno, pa reče npr. imam otroka ali bi mu prišel
povedat ta kamišibaj ali bi mu prišel zapet ob spremljavi kitare

A: To odlično teče

B: ali pa ali bi prišel zaigrat kakšno lutkovno predstavo ali kakšno glasbeno dramatizacijo, pa
likovne delavnice, ne samo likovne, pravzaprav ustvarjalne.

A: To je že kar utečeno, zelo dobro teče.

KAJ PA NA DRUGIH ODDELKIH?

D: Tudi slušna in dermatološka, ki sta blizu, prideta vzgojiteljici ena k drugi, ena igra kitaro,
druga pripoveduje. Ker se otroci ne smejo družiti, sodelujeva medve. Ona pride k meni, jaz pa
k njej.

B: Po parih sodelujemo, mislim da po tri ne, ker se težko uskladimo, zapuščamo svoj oddelek,
po parih pa veliko sodelujemo. Tako, kot je rekla sodelavka, da eden igra kitaro, drugi pa
pripoveduje, tako imamo pripravljenih več predstav, v različnih kombinacijah, ki so narejena
prav za ob posteljo, za individualno, tak majhen format, namizno gledališče.

A: Da otroka gledaš.

C: Tako, da v vsaki sobi lahko igraš, samo tisto servirno mizico pripelješ zraven postelje, jo
opremiš, pokriješ in na tej mali mizici narediš mini gledališče. Še deset let nazaj smo imeli
velike odre, veš tiste velike lutke…

B: in otroci so se zbrali v skupnem prostoru, cela pediatrična klinika

C: ja na stari kliniki…

B: pa smo imeli predstavo, tako, kot pritiče gledališču

C: za vse otroke

B: zdaj pa tega ne moremo več

C: čisto se je spremenil način dela
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A: zelo redkokdaj gremo lahko kam gostovat, da dovolijo, da gre otrok nas en drug oddelek,
tega je zelo malo

B: tega praktično ni več

C: imamo pa sedaj igralnice, na stari kliniki jih nismo imeli, tako, da sedaj, tudi če povabimo
kakšne zunanje izvajalce, jih povabimo na svoje oddelke, na en oddelek jih vabimo. Enkrat so
navijačice  naredile  čudovito  vzdušje.  Kakšni  lutkarji  tudi  še  pridejo,  ampak  zelo  redko,
glasbenih gostov skoraj da ni več, če hočem kaj res bolj umetniško glasbenega,  uporabim
stvaritve sodelavca, ki ima tudi nekaj posnetega, ali pa ga kar v živo povabim. No to je za
glasbo. Drugače imamo na oddelku precej glasbenih, tako da se otrok tudi,… imamo en tak
mini klavirček, ali pa sintesajzer, ksilofončke in instrumente orfovega instrumentarija in gre
za to, da si otrok ali sam zamišlja, sam si izmišljuje, on igra, jaz plešem, ali pa jaz igram, on
pleše. Igramo na memo, ampak, kot da igramo, to je glasbeno plesno. Pri glasbeni otroci sami
igrajo na različne instrumente, pa tudi če nihče nič ne zna ampak na koncu kar pride nekako
usklajeno, vsaj ritmično smo usklajeni, čeprav vsak po svoje tolče in igra. Jaz po navadi igram
flavto, igram osnovno melodijo, otroci pa spremljajo na ksilofon, bobenčke, karkoli, ampak
pride nekaj ven. Bistvo vseh umetnostnih dejavnosti je sproščanje.

A; D; E; sproščanje,….

C: To je bistveno, da se otrok sprosti,  ne pa da mi res nekaj pokaže.  Včasih imamo tudi
koncerte za mamice pa za kakšne velike plišaste igračke tako postavim, tako, da imamo čim
več gledalcev, tako da njim igramo. Otroci uživajo, si izmišljujejo, pojejo kar znajo, ali pa si
vse izmislijo.

A: Ja, ker otroci niso pri nas zelo dolgo, tudi mi nimamo dolgoročnih enoletnih ciljev, včasih
otroka vidiš dva dopoldneva.

C: in ker so kratkotrajne ležalne dobe, tudi ne moremo otroka naučit cele scenografije,

 E: Ja to je res….

C: celega plesa,… ampak moramo izkoristiti tiste trenutne, kar otrok že zna in kar si lahko
sproti izmišljuje in ustvarja. Zelo ustvarjalno, fantazijsko.

KAKŠNI SO VAŠI CILJI ?

A: kratkoročni

B: Gre za sproščanje njihovih stisk, za doživljanje in izražanje nekega veselja..

C: To je bistvo!

E: da vn iz tiste melanholičnosti, bolezni….

B: pa enoličnosti, 

E: kot terapija.
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S KAKŠNIM NAMENOM?

A: za preusmeritev pozornosti

C: Tudi pri likovni…

B: da so uporabljene vsebine, ki so mu všeč

C: izhajamo vedno iz otroka, vidiš, kaj mu je všeč, kaj mu je blizu in potem iz tega izhajaš.
Tudi pri  likovnih,  meni  ni  nikoli  pomembno, da bo tisti  izdelek na koncu res lep, ampak
ponavadi še celo uspe ampak bistvo mi je, kaj otrok ob tem dela, kako nastaja, da otrok uživa
ob tem, 

B: tudi jaz tako…

C: enkrat smo delali z glino. Z glino je težko, tridimenzionalno, tisto ploščato bolj delajo,
ampak en otrok je enkrat rekel: A ni luštn, k lahko tako packamo…, je bil tako srečen, ko je
lahko packal in je bil umazan in ali ni to nekaj najlepšega, da se lahko sprosti, pa tudi. Če je
umazan, pa tudi če je nevemkaj ampak on je užival, cel obraz je kazal, kako uživa.

E: na primer na Soči je pa odprto, tudi pridejo zunanji izvajalci in tudi med sabo sodelujemo.
Imamo tudi pevski ansambel, ki ga vodi sodelavec.

C: ansambel bolnišničnih vzgojiteljev. Deset nas je. On je vodja.

E: tako da tudi potujemo. Glede na letni delovni načrt smo sodelovali iz enega oddelka na
drug oddelek. Tudi medgeneracijsko.

C: V bistvu smo mi umetniška skupina, ki nastopamo za otroke in hodimo nastopat tudi v
kakšen vrtec, v bistvu v teh matičnih vrtcih. Ali tudi osebju, če je kakšna prireditev smo tudi
že v kliničnem centru nastopali npr. za sestre, zdravnike.

ALI UPORABLJATE TUDI DRUGE VRSTE UMETNOSTI?

B: Jaz osebno do nekega izraznega plesa,  kot je omenila kolegica ne pridem, da bi otrok
poustvarjal,  ker  je  premajhna  skupina  otrok,  ki  bi  se  podprla  v  tem,  …  ker  če  nekoga
individualno izpostaviš,  da bi nekaj plesno glasbeno uprizarjal,  ga spraviš v zadrego, zelo
prav pa mi pridejo bansi v smislu repeticije nekih gibov: Ko si srečen, Abraham ma sedem
sinov, ko skozi glasbi vpeljuješ neke gibe, ki jih otroci potem reproducirajo, ponavljajo, se jih
naučijo, to mi je pa všeč ….ali  pa Pri  nas pa hiško zidamo, Kolesa na avtu,…Igramo se,
veselo trkamo…, saj je polno teh pesmic… nekaj, kar je bolj ko ne povezano z izraznostjo
rok, manj poseg v prostor, v prostor jih težko dobiš, mogoče kake malčke, če so tu v rajalne
igre: Lepa bela lilija, ali Ringa raja, ampak tega je že tako malo, da sploh ne bi izpostavljal.

A:  Ali  se  pa  preprosto  izmisliš,  samo,  da  se  rima,  saj  otroku  je  všeč,  da  se  rima.  In  si
izmišljuješ sproti.

C: ja zelo radi
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E: Glasbo imajo zelo radi. Zelo jih privlači glasba. Tudi npr. na Soči imamo eno igralnico,
bolj na odprtem. To so otroci, ki so gibalno ovirani, z ob rojstnimi težavami, po nesrečah, ki
pridejo iz pediatrične klinike k nam na rehabilitacijo in takrat izvajamo, tudi če je otrok v
sobi, ni nujno, da ne vem kaj, lahko tudi samo posluša glasbo, cd ali pa da vzgojitelj poje ob
kitari, če pa je ležalna doba daljša, npr tudi pol leta do enega leta, odvisno od rehabilitacije, je
bilo pa tudi že, da je dekle nastopalo za odrasle, sestram recimo, na kitaro ali pa ob petju, ali
pa so igrali lutke drug drugemu.

D: Glasbo vrtimo pri  nas in mislim da tudi  po drugih oddelkih,  ki  imajo zelo zelo težko
motnjo v razvoju. Ampak odziva se pa na zvok.

E: samo posluša…

A: prineseš k njemu predvajalnik in CD.

E: pa tudi pomirja jih.

A: tudi umirja jih, glasba jih zelo…

C: zelo…

E: ali pa pripoved ob glasbi, isto… da se tudi začne zavedat. 

ALI ZBUDI NJEGOVO POZORNOST?

A: otroke z motnjami v duševnem razvoju.

E Ja ampak če je zelo težko…, ki so tudi zelo ubogi…ampak zvok pa sliši…

D: pred operacijo jim tudi dam umirjeno glasbo

ALI SE OTROK ODZIVA IN KAKO?

A: Mogoče samo z očmi.

E: ima bolj odprte oči. Pa tudi če ne pokaže, pa mu ti nekaj govoriš sigurno razume.

C: Seveda, pa tudi, če si ti nekaj časa z njim veš, kako se odziva npr. z glasovi, veš kako se
počuti  tudi  glede  na  mimiko.  Mi  imamo  precej  otrok  z  motnjo  v  telesnem in  duševnem
razvoju, ker so tudi te presnovne motnje, ki vplivajo na možgane točno veš po glasovih, sj
samo grgra, prepoznaš zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. In vidiš, kako tak otrok uživa, če se
ukvarjaš z njim, karkoli, ali ima lepo glasbo, uživa ob tem ali kakšne bibarije DOTIK; imam
jaz rada, ali pa če je otrok popolnoma nepokreten, npr sem imela eno punčko, nepokretno
ampak jaz sem plesala zanjo, eno pesmico pela, plesala, kot tisti balonček, kako je počil na
koncu. Ona je najprej samo gledala,  potem na koncu je tudi počila sama, tudi zaploskala,
ampak vidi se tisti  izraz na obrazu, kako spremlja,  saj  ni  mogla nič drugega, kot z glavo
spremljati in ploskati. Ampak ona je uživala, to je trajalo še in še in se prav vidi stopnjevanje
od začetka, ko še ni točno vedela, kaj bo, pa do konca (to imam posneto), ko sem to večkrat
ponovila, prav pričakovanje, kdaj bo počil in kje ga bo potem našla,…
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KAKŠNO GLASBO PREDVAJATE?

D: Jaz jih umirjam tudi s klasično glasbo. Uporabljam Vivaldija, Mocarta pred operacijo, da
se umirijo in odkar delamo tudi brain gym, pase vaje, to so določene vaje in te vaje umirjanja
vedno ob glasbi izvajamo, da se oni umirijo in sprostijo.

C:  Ja  tudi  jaz  sem  včasih  veliko  uporabljala  glasbo  ob  likovnih  dejavnostih,  malo
Kleidermana, pa tako, da je bilo nežno za ušesa, ali pa kakšno tako prijetno glasbo, kake
valčke, Strausa, tudi ko je včasih prišla tista gospa z glino (ZUNANJA), pa smo modelirali, in
sem čisti iz navade vklopila radio in tisto glasbo, pa je rekla, kako čudovito vzdušje in da ima
občutek, kako otroci lepše delajo, čeprav se še opazi da kaj je, ampak je lepše

D: ja podpira

C: Tudi pri kakšnih delavnicah, kjer je treba malo več okraskov naredit, pa prav lepo vzdušje
narediš z glasbo.

Kar se tiče plesnih, saj ne učimo kakšnih koreografij, bolj take, da je v istem ritmu, recimo
predvsem deklice rade delajo s pomočjo obročev ali pa s trakovi sami naredimo palčke in
trakove iz krep papirja, da so lahki, to radi delajo. 

KAKO VKLJUČUJETE GIBALNO-PLESNIH DEJAVNOSTI?

C: je, mi imamo tudi otroke, ki niso vsi ne pokretni, eni so zame zdravi otroci, ki so recimo
samo zaradi sladkorne tukaj, morajo biti teden ali več, da se starši naučijo o njihovi bolezni,
medtem pa mora on še čim več gibat, je priporočljivo, da čim več giba.

E:  Pri  nas  so  tudi  otroci  s  cerebralno  da  hodijo  po  prstkih,  so  mavčeni,  ampak  so  tako
intelektualno zelo bistri in je tudi plesna koreografija pomembna zanje. Npr. deklica, ki hodi v
baletno šolo, si je sama izmislila ples. Igralnico imamo odprto, v njej imamo pregradno omaro
in tam malo več intimnosti, da ni dražečih elementov. Igralnica je lahko odprta ali pa jo lahko
zapremo. Pri nas se aktivnosti  dogajajo tudi v jedilnici,  kjer imamo več predstav zunanjih
gostov, ali pa tudi sami povabimo kakšne umetnike, to je možnost pri nas, pa da sodelujemo
medsebojno tudi z vrtcem, z našimi,  pa tudi z drugimi vrtci,  da dobijo izkušnjo zdravi in
bolani otroci.

B: Pravljičarka še hodi na dermo in kirurgijo in hematološki oddelek.

A: Jana Osojnik

B:  jaz  zelo  rad  uporabljam  komplet  ročnih  mimičnih   na  prstnih  lutk.  Za  spontano
uprizarjanje.  Imam tudi  dve  marjoneti  zelo  živi.  Ne gre za  cilje  poustvarjanja,  ampak  za
improvizirane prizorčke.

se pravi; kadar je taka situacija; da uporabimo lutko v pomoč otroku

B: ja, ja, ja…

A: ali pa jo na prst narišeš…
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E: fleksibilni moramo biti. Če otrok joka, da ga ne moreš umirit, samo glasba, lutka in se
umiri.

B: Tudi lahko ja.

C: Fleksibilnost je ves čas, kar naprej moraš videt, gledat otroka in že kar naprej vedet kaj
rabi.

B: Različno so dovzetni, nekateri že celo sami želijo, da jih lutka obišče.

A: Zelo hitro moraš odreagirat.

C: V enem dnevu imamo lahko ne vem koliko dejavnosti

E: različnih, tudi nenačrtovanih

C: z enim otrokom maš to, z drugim tretje…

E: družba, jezik, ni nič izključenega

C: Aja to sem se spomnila jezik npr. Za Prešernov dan, sem Urško pripovedovala (Povodni
mož), po svojih besedah, ker je predolga, en del pa recitirala v ritmu. Jaz sem bila povodni
mož, ona je bila Urška in sva ta del ob recitiranju odplesali. In je bilo zelo zanimivo, ampak je
prišlo spontano.

E: Lahko tudi po zgodbici ilustrirajo ali pa po svoje končajo.

(B je umetniški vodja)

B: kakšna je bila komunikacija ob tem…, kaj je otrok govoril,

E: zanimivo, izveš marsikaj

A: ker je odvisno od tega koliko je star, koliko razume, koliko o svoji bolezni ve, kako jo je
sprejel, oz. koliko se o njej doma govori pa kako se o njej doma govori

A: ja tako, občutka varnosti…vse to verjetno privede do risanja

E: do slike

A: prenašajo se tudi strahovi, ki jih imajo starši na otroka, tudi to, če starši zelo stokajo,…pri
nas je deklica, šolska, ampak mama ima izredno negativen vpliv na svojo hčer, ravno zaradi
tega paničnega strahu zaradi zdravja, prav paničnega, poudarjeno paničnega.

E: Mama se tudi sprosti. Ustvarjalnice so tudi zelo primerne.

A: Da daš delo tako, da sodelujeta oba. Zgodi se, da otrok ne more obrisat, bo mama obrisala,
otrok bo izrezal, ali pa bo mama izrezala, otrok bo pobarval in končal in lepo ustvarjata

C: Starši zelo veliko sodelujejo pri teh naših zaposlitvah, ker starši so lahko pri otrocih cel dan

D: prisotni so
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C: in jih potem zraven vklopiš

A: Tudi starši se kratkočasijo ob ustvarjanju.

C: res, se tudi on sprostijo, veliko bolj, kot da sami čepijo v sobi, pa ne vejo, kaj bo, pa še
dolgo

D: Pri meni je bilo, ko je mamica nastopala, ki je igrala violino so otroci igrali na inštrumente
orfovega instrumentarija,  sama se je ponudila,  znala  je vse otroške pesmice igrat  in se je
vklopila. Jaz kaj takega še nisem doživela, da te kar po duši poboža.

E: Tudi pri nas je ta možnost. Mati je imela sina in je instrumente igrala in se je popolnoma
sprostila.

D: Pri nas je bila družina, mama glasbenica, oče glasbenik, otrok pa gluh.

B: Gledal sem intervju Sanje Rozman na tv lj. Govorila je o travmatičnih izkušnjah. Govorila
je tudi o travmatičnih izkušnjah. Izpostavila je, da neverjetno veliko ljudi za svojo travmo iz
otroštva navaja hospitalizacijo brez staršev in koliko je sedaj bolje, izpostavila je, koliko manj
je zdaj tega med otroki. Sem pa jaz to od staršev naših otrok slišal,  da je bila to njihova
najhujša izkušnja v odraščanju.

C:  in  dejansko  ti  je  risbica  veliko  povedala,  sem  delala  diplomsko:  Terapevtski  pomen
likovnih dejavnosti v bolnici. Imela sem veliko teh primerov, včasih so bili otroci dalj časa v
bolnici, tudi po več tednov, mesecev, dejansko prestrašen otrok, brez staršev, kakšne so bile
tiste njegove risbice ali samo sivo počečkano ali čisto narahlo tako, da se je težko videlo in po
določenem času, ko se je otrok že malo navadil, ko je bil že boljšega zdravja, kako so postale
njihove slike in risbe izrazne.  Zdaj  je tega manj,  ker je manj  otrok,  mi  se jim lahko več
posvetimo, starši so zraven, ni toliko strahov v otroku

A: kratek čas so. Ležalne dobe so se skrajšale iz par mesecev na tri dni. Zelo redki ostajajo
dlje časa in če le morejo jih dajo vsaj za vikend domov, če le lahko. Tako, da vsaj malo
prekinejo tisti teden, da ga v soboto pošljejo domov in v nedeljo pride nazaj. Res se pozna na
otrocih.

B: No ampak kar ja pa teh kroničnih otrok, ki jih ima vsak oddelek, to se pravi otroci, ki se
vračajo enkrat  mesečno,  se  pa z  veseljem vračajo,  izključno zaradi  vsebin,  ki  jim jih  mi
vzgojitelji ponujamo. To je evidentno, vsak ima dva, tri, do štiri take otroke, ki kar poletijo
proti igralnici, ki se veselijo teh novih vsebin ali pa imajo že od prej tako prijetne izkušnje, da
pridejo ne tako v bolnico, ampak se pridejo malo poigrat

A: Pridejo v ustvarjalnico.

C: v bolnišnični vrtec, 

A: je rekel deček ki ga je zdravnik lovil po hodniku; je šel v ustvarjalnico.

B: Predstave prilagajamo vsem starostim, …. to pa ne podcenjujemo…
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C: Zelo so pomembne izkušnje. Mi smo v bistvu star kolektiv. Ampak jaz mislim, da to sploh
ni naključje, saj se nekdo, ki bi prišel sem iz šole, absolutno ne bi znašel v tem kaosu, zanj bi
bil to kaos. Zelo težko. Moraš imeti že toliko izkušenj z otroki, da ne delaš škode.

A: Ker tisto, kar si si ti zjutraj zamislil, ni nujno, da bo še držalo ob pol desetih., ker nekdo
pride na novo, enega greš v spremstvo, eden noče, drug te rabi, ta hoče računalnik itd.

B:  Zdaj  sem  se  spomnil  na  predavanje  Krofliča  na  temo  Osebna  zgodba  v  umetniški
interpretaciji,  praksi.  Opazil  sem, da mi vsi  to počnemo,  govorimo o sebi,  svoje izkušnje,
svojo zgodbo, takrat se dobro počutimo, takrat smo kot individuumi, ali pa kot ljudje, kot
osebe, ali pa kot ljudje, kot moja zgodba potrjeni in to počnejo tudi otroci. Zakaj to govorim,
bom  navezal  na  primer  na  glasbo.  Redkokdaj  jaz  uletavam  v  njegov  svet  z  neko  svojo
pesmico.  Vse skupaj  se začne nekako takole:  Hodiš v vrtec? Prepevate?  Prepeva mamica
doma? Katere pesmice prepevate? Da skozi to njegovo izkušnjo vzpostaviva stik, ker tam se
on počuti varen. Ali pa kje si doma, kako imate doma, imate kužka, lahko nariševa kužka,
skozi te njegove zgodbe, seveda potem lahko apliciram jaz nekaj svojega, ampak prvi kontakt
mora biti njegova zgodba. Kaj imaš rad, s kom se najraje igraš, potem pa dodaš svoje, če želiš
kaj dodati. Pomembno je, da izhajamo iz njegove osebne zgodbe

C: in umetnost je pri tem v veliko pomoč, otroku daš občutek varnosti,  dokler ne pridejo
starši. Umetnost največ uporabljamo kot pomoč, da pridobimo otroka, da postane aktiven, da
se sprosti. Ni pa bistvo, da bi videl nekaj umetniškega, sem pa ke, seveda, da imamo svoje
igrice,  kamišibaje  in  razne  stvari,  ampak  predvsem  pa  je  umetnost,  kot  dejavnost  za
sproščanje. S pomočjo umetnosti si pomagamo.

E: Pri nas pa tudi preko vsebin tudi slikajo, na svoj način, kot vsak pač zmore, ker imamo tudi
različne projekte, kar se da na našem oddelku. Tudi po sobah delamo.

B: Saj to so majhne skupine, pr. Šest otrok, sedem, ampak to je maksimalno, bolj trije, štirje

C: Lahko si pa pol ure pri enem, pol pri drugem…

E: Več iger ponavljaš

B: Ja to pa tudi, npr. en kamišibaj greš po sobah

E: Ker so nekateri na terapijah,…

B: Včasih tudi na druge oddelke, katera povabi če bi prišel povedat…

A: Sploh pa je to dobro za tiste otroke, ki jim pravimo naši otroci, povratniki, ki jih poznamo
že  od  dojenčka  in  da  ni  vedno  isto,  da  lahko  pride  nekdo  drug,  je  presenečenje,  nekaj
imenitnega…

B: Ja, res…

C: Nismo ne umetniki, ne terapevti, ne psihiatri, uporabljamo pa umetniške dejavnosti v te
namene.
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B: Nekdo, ki ima to izobrazbo zna vse skupaj evalvirat, mi pa naredimo.

A;C: mi delamo, teoretiki naj pa govorijo.

KAKŠNE SO OMEJITVE PRI UPORABI UMETNIŠKIH DEJAVNOSTI?

A: Med delom smo neštetokrat prekinjeni, dejavnost se prekine, zgubi se nit, koncentracija
pade, če ga npr. pridejo iskat, da mora dat kri, iti na ultrazvok…

D: Ja pri nas pa na operacije hodijo

J: pa v bistvu mu ne moreš dati vodenih barvic ali prstnih barv, ker se mora potem na hitro
umit. Potem je iskala druge likovne tehnike. Se prilagajajo tehnike.

E:  pa  prilagajat  otrokom  dejavnosti,  tehnike,  njihovim  sposobnostim,  eno  dejavnost,  ne
pretiravat, poenostaviti, da otrok ne bo utrujen, da bo zmogel. 

A: Načeloma želijo odnesti izdelke domov.

B: pri meni je prednost, da je malo otrok, ni ocenjevanja, kdo je boljši, kdo je slabši. Izhajam
iz tega, da je dejavnost sama bolj pomembna kot rezultat

Otroku je všeč, kar je naredil, vesel da je nekomu kaj naredil

B: ali da je vesel, ko to počne.

A: Za nekatere je motivacija, da je na razstavi (izdelek).

E: Ja je bila deklica, ki je rada ustvarjala, moraš pomagat. Ta deklica ni mogla govoriti, zelo
pa se je sprostila pri ustvarjanju. Kaj boš delala je pokazala s komunikatorjem, z očmi, da bi
ustvarjala… in smo ustvarjali, s pomočjo z roko in rezali in risali in je bila tako zadovoljna.

A: Ja tega je veliko, naše delo je tako, naše fizične pomoči je veliko, ker imajo kanalčke in so
ovirani…

C: včasih misliš, da ne bo mogel nič naredit, potem pa vidiš, da si pomaga z usti, z roko, s
palčko v usta. Otroci so tako sposobni in željni kaj ustvarjat. Še po tridesetih letih delovne
dobe sem včasih presenečena.

D: Otroke moraš spoznat, se jih navaditi, ker to ni čez noč, rabiš kilometrino, jaz sem rabila
več kot eno leto da sem preklopila iz vrtca v bolnico.

Prilagajanje umetnosti z gluhonemimi: bila sem na tečaju, kjer jih učijo, kako se gibati po
prostoru; daš otroka k sebi na noge in z njim plešeš. Otrok stoji na tvojih stopalih in s tvojim
ritmom; če je pa mlajši, ga lahko držiš v naročju. Starejši so na stopalih in tako začutijo ritem
glasbe. To zelo radi delajo.

Pri  lutkovnih  igrah  in  kamišibaju  moram  biti  tako,  da  lahko  bere  iz  ust.  Pa  tudi,  pred
predstavo ali po, njemu individualno obnovim zgodbo. To je specifika oddelka.
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E: Komunikator: pokaže slikco, pogleda levo, desno, otrok pokaže npr slikco v albumčku, da
lahko izhajamo iz njega, pokaže, kaj si   želi. Komunikator največkrat uporabljajo logopedi.

 Je bil primer, ko je otrok bil nejevoljen, in so s pomočjo komunikatorja ugotovile, da je žejen,
potem je pil in nato dalje ustvarjal (v razvojnem oddelku).

PRILOGA  2:  PRIMER  ZVOČNEGA  ZAPISA  INDIVIDUALNEGA
POGOVORA

Poglobljeni razgovor z vzgojiteljico v bolnišničnem oddelku Brežice: 16. 2.
2016, ob 14ih

KAJ VAM POMENI UMETNOST?

Jaz sem čisto iz plesnih vod…, tako, da mi je kar škoda, ker ne morem večkrat vpeljat ples, je
pa res, da otroci včasih tudi niso pri volji za nobeno gibalno dejavnost ali pa na splošno, tudi
ne smejo, morajo počivat, tako, da si v bistvu dosti omejen pri delu, zaradi bolezni otroka.

Metoda  igre  je  vsepovsod,  potem pa  je  bolj  pomembno,  kako  hitro  ti  spoznaš  otroka,…
metoda  pogovora  je  mogoče  pri  starejših,  tukaj  so  tudi  predšolski  otroci,  tudi  drugje
vzgojiteljice delajo tudi s šolskimi otroci, vem, ker se srečujemo nateh srečanjih in rečejo, ne
moreš iti kar mimo, učiteljica je tam manj ur, kot smo vzg. in če bi on tudi rad ustvarjal, tudi
njega povabiš zraven POVSOD SO ZRAVEN…to sploh ni debate ane.., do osemnajstega leta
so na pediatričnih oddelkih. Kar se tiče drugih umetnosti je tako, kakor je kateri otrok, na
hitro ga moraš spoznat, največ je pri meni likovne dejavnosti, tudi pri mlajših je to sproščanje
teh čustvenih in psihičnih napetosti, je najboljše, če jim je to v interesu, ampak v vsaki stvari,
ki  jo počnemo,  jo  pa počnemo…je pa v prvi  vrsti  interes  otroka,  ne glede  na to,  kakšna
dejavnost je, ali  si si pripravil  čisto nekaj kontra,  pa potem čisto nekaj kontra ven pridev
praksi… Včasih je tudi težko kakšen  drug material, če morajo biti v sobi na primer, pa ne
moreš ravno nekih barv, moraš gledati tudi iz higienskega vidika tudi…tako mora bit,…če
želijo ustvarjat. V igralnici pa najprej igrače in igra, potem pa ustvarjanje.

KAKŠNE PA SO VAŠE METODE?

Metoda pripovedovanja, pa se usedemo, pa pripovedujemo, odvisno od otroka, kako hitro se
on klimatizira v to okolje pa kak hitro lahko sprejme, da bo ostal v bolnišnici, pa ga to sploh
ne obremenjuje tako zelo, nekdo rabi kakšen dan, da ugotovi, da ne bo tako grozno in da
mogoče pa, če gre v igralnico, da mu bo lažje, ali pa da se malo sprosti in kakšno besedo več
pove. Nekateri pač reagirajo različno, eni z jokom, čez te različne faze gredo ampak te faze so
pri enih zelo vidne, pri drugih spet ne, eni jih izrazijo, eni jih sploh ne, ani z jokom, kričijo, pa
je potem drug dan že bolje, eni pa ne, tisti, ki pa so že večkrat, tisti pa sploh nimajo problema,
so zelo veseli ko pridejo nazaj. (smeh) če smo pustili dobre, če smo se fajn tuki imel, jim je
fino. 
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KATERE  UMETNOSTNE  DEJAVNOSTI  PA  UPORABLJATE  IN  V  KAKŠNIH
SITUACIJAH?

 V igralnici  je  vseeno  malo  pomanjkanje  prostora,  saj  delo  je  v  dvojicah,  v  skupinicah,
skupnega tukaj ni,  vsi otroci ne smejo biti v igralnici,  nekateri  so izolirani.  Neprestano je
sodelovanje  z  zdravstvenim  osebjem,  tako  vedno  vprašam,  da  povejo,  kdo  gre  lahko  v
igralnico. Včasih eden lahko gre, pa se ne sme družiti z drugim, tako, da je potem bolj težko
izvesti kako tudi skupinsko dejavnost izvest. Ampak gibalne in plesne dejavnosti pa vseeno
mamo, recimo sem vprašala ali opazovala fizioterapevtko, kakšne vaje je delala z otrokom in
smo potem mi  po hodniku sem pa  tja,  sploh  tisti,  ki  imajo  težave  z  dihanjem in  morajo
telovaditi, se  gibat, da SE PREDIHAJO…ja, se izkašljajo v bistvu in te stvari so recimo zelo
primerne za te otroke

V TEH PRIMERIH STE PA…

Ja potem tudi včasih malo glasbe damo, gremo na hodnik, pa je to ena gibalna dejavnost,
drugače pa je to tukaj kar malo okrnjeno. 

Otroci tudi nimajo tako dolge pozornosti, ko sem začela delati na tem oddelku, zaposlena sem
4 leta, sem se počasi navadila, ko so otroci že malo pri energiji, pozabiš, da so bolni in potem
so veliko bolj željni priti v igralnico, da niso skozi v sobi, sploh mlajši in pozornost pa je
kratka in če primerjaš enega petletnika v vrtcu in tukaj ti sploh ne gre skupaj…ampak, sebe
moraš spomniti, ja bolan je, ne more…

To sem se morala privaditi.

Likovne dejavnosti  se  dosti  izvajajo,  kakršnekoli  ali  je to  razno kiparjenje,  oni  kiparijo s
kinetičnim peskom,  otroci  ga obožujejo,  veliko  bolj,  kot  plastelin,  plastelin  je  fin,  ker  je
barvan, pa tudi glino, samo ne velikokrat, veliko otrok ali pa staršev ne mara, da bi se otrok
umazal,  ker so v bolnišnici,  pa imajo še bolj  to perspektivo,  tako, da tukaj v bolnišnici  z
barvami le v igralnici, po sobah sploh ne, flomastri, drug didaktični materjal, barvice…

KAJ PA GLASBENE DEJAVNOSTI

Tudi,  odvisno,  koliko  so  otroci  pri  volji,  pri  mlajših  recimo so  zanimive  te,  ki  ropotajo,
ropotulje, imamo veliko. In pomirjujoče pesmice za otroke, ko so utrujeni ali ko jih je treba
pomirit. Je šla mami kaj iskat, pa se je zbudil recimo, pa ga je bilo treba umirit, sem ga takoj
umirila s tem, s petjem ali pa z instrumentalno glasbo, to je neverjetno, čudežno, ampak vsi pa
na to ne reagirajo.

Tudi v igralnici smo peli njim znane pesmi. To jim je dalo nek občutek varnosti, nismo se
učili novih pesmi, ker so otroci kratek čas tu in je težko tako načrtovati,znane pesmi pa ja in je
bilo potem počutje in razpoloženje čisto super.

Lutke zelo prav pridejo ali pa recimo s plišastimi igračkami, da ga malo zamotiš, sploh pri
mlajših…te rdeči noski so zelo dobri pri tem 
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KOLIKOKRAT PA PRIHAJAJO…? Ja tudi, eni pa glasbila, pri nas pridejo štirikrat letno.
Smo imeli pa tudi druge izvajalce: veliko povabljenih, plesne nastope zdaj organiziram, malo
je  težko,  ker  ni  večjega  prostora  tukaj  lažje  je  dijakinje,  z  inštrumenti  so  prišle,  težje  je
povabiti  večje  skupine,  plesno  ali  dramsko  dejavnost,  ne  moreš  po  sobah,  igralnica  je
premajhna, tako da največkrat na hodniku, pač malo se je treba znajdet, taka frekvanca otrok
spet ni, sedem otrok, nekatere uporabljamo za izolacije.

KAKŠNI BOLNIKI SO PRI VAS?

Vsi, izolacije, kirurški bolniki pridejo 0-18 pridejo sem kirurgi, grejo na operacijo in potem
nazaj na oddelek, ni ločenih oddelkov.

Želim si  več srečanj  bolnišničnih vzg,  ker je druga perspektiva,  kot v vrtcu,  ne le  enkrat
letno…tega je malo….evalviram tudi z medicinskim osebjem, ampak včasih je težko razložit.

KAKO POGOSTO UPORABLJATE UM.D.?

Včasih tudi čel mesec ne, so pa družebne dejavnosti, ker so večji otroci, zelo različno, od
otroka, do otroka

SE JE TREBA VSAK DAN PRILAGAJATI…tako, fleksibilnost je naše drugo ime… za str.
Del. V boln odd.

ALI S KIRURŠKIMI OTROKI TUDI IZVAJATE KAKE UMETNOSTNE DEJAVNOSTI?

Ja, ko se bolje počutijo, ko se lahko že vsedejo, nekateri  imajo predvideno, da se morajo
dvigniti, ko že morajo hoditi tako, da ja, samo, ko pridejo k sebi iz narkoze in ko jim ni treba
več počivat…

Tu sem samo med tednom…včasih pridejo v poštev pravljice…niso pa dolgo v igralnici. Prej
se dogovoriš, ga spremljaš, da je malo pri močeh, iz njegovih interesov, kaj je njemu všeč, on
se hitreje počuti domačega nekem okolju ali pa bolj varnega, da k njemu lažje pristopiš, da
hitreje sprejme

ALI SE UMETNOST KDAJ UPORABLJA V TAKEM PRIMERU?

Ja velikokrat z lutkami, zelo velikokrat, pa glasbene dejavnosti tudi, mogoče ne za zbližanje,
mogoče bolj za umiritev, velikokrat, to prav pride. Včasih je kakšen otrok-šolski ponavadi-pa
zelo rad ustvarja, mogoče niti nima priložnosti ko  je s šolo tako okupiran in tukaj se kar
razcveti,  tako  da  se  takoj,  ko  vodi…  umetnost  se  zelo  veliko  uporablja  v  bolnišničnih
oddelkih, prav zato,…ALI TUDI POGOVOR OB TEM?...Tako, tako, različne metode bi jaz
rekla da se kar prepletajo, ker ti moraš otroka hitro spoznat in potem različne metode tudi
uporabiš zato, da ga spoznaš tako, da ne bi mogla tako načrtovat…tu je zelo fleksibilno, si kaj
zastaviš  otroci  so  tukaj  tri  dni,  konstantna  menjava  otrok  in  staršev…Pri  umetnostnih
dejavnostih je včasih minus prisotnost staršev. Pri prihajanju je dobro, ker ga starš vseeno
najbolje  pomiri  ampak  pri  teh  dejavnostih  pa  včasih  konkretno:  izdelovali  smo  maske,
navdušeni so bili, da se bomo našemili tukaj. Ena deklica si je zamislila tako masko, mamica
pa ji je zraven dirigirala, joj daj tako , jaz bi pa tako…in nikakor nisem mogla, ker hočeš le na
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lep način, sem rekla, ja, kar boš po svoje naredila, kakor si si ti zamislila, s katerim barvam
boš ti želela, pa je še mama daj bomo tako… in mi je kar težko,…ko sem gledala otroka. Mi
imamo vsako leto v vrtcu eno prednostno področje, ravno letos imamo poudarek na likovno
umetnost, in smo ravno govorili o tem, kako odrasli dajemo otroka v nek kalup….oni imajo
tako domišljijo,  oni  bi  lahko,  ni  da ni…mi  pa  ga usmerjamo v kalup….škoda….to  je  en
minus….predvsem se vidi pri likovni..

ALI STARŠI VELIKOKRAT SODELUJEJO?

Ja velikokrat, malo jih je strah, nočejo jih pustit same, se mi zdi, da ga je tudi v igralnico
težko pustit samega, ok., potem bomo pa skupaj ustvarjali, mene to ne moti, vsak dan imamo
srečanje s starši…

V KAKŠNIH PRIMERIH UPORABLJATE UMETNOST?

Velikokrat  za  izboljšanje  počutja,  za  zbliževanje,  najprej,  ko  ga  spoznaš,  poizveš,  kaj  je
interes, s šim bi se ukvarjal, kaj bi mu ponudil, včasih ni pri  volji…jaz tako, če na začetku ni
nekega efekta, povratne inf. S strani starša ali otroka, da vidiš, da res želi, da ga pustiš pri
miru, ker so obremenjeni z boleznijo, s preiskavami, potem jaz pustim pri miru,  jim dam svoj
čas,  da  se  oni  najprej  navadijo  na  okolje  ko  pa  niso….naši  otroci  so na začetku  večkrat
izmučeni  in  morajo  ležat,  no  potem pa  vstanejo  pridejo  v  igralnico  in  če  se  ukvarjajo  z
umetnostnimi  dejavnostmi,  je  to  najlaže  dobiti  stik,  ker  se  družimo,  sam izbere,  vidi  kaj
imamo, ga vprašaš kaj bi in daš odprto možnost in je to velikokrat ta premostitev, da tudi
mene, ko me vidijo v uniformi aha ok tukaj se bomo imeli fajn, ni nič hudega, tako da je
umetnost zelo velikokrat ta most,…

Z gibalno imam tudi  sama težave,  kako vpeljat,  ker tukaj  moram govoriti  z medicinskim
osebjem, kaj lahko, včasih tudi rečejo ali v sobi, ali v igralnici, ne na hodniku zaradi virusov,
pa si spet omejen s prostorom, ker gibanje ga zahteva…tudi jutranje gibanje mi je skoraj že
uspelo,  potem pa  niso  pri  volji,  pa  je  jutranja  vizita,  nega,  merjenje  vročine….iščem,  na
kakšen način bi lahko, še tisti, ki bi mogli, potem jih malo na foro…se jim ne ljubi… mlajše
pa kar starši. Brez knjigice si sploh ne predstavljam, to je tudi tak most, velikokrat poslušanje,
Dejavnosti  se prepletajo non stop, pride otrok s svojimi interesi,  pomembno je, da ni teh
psihičnih napetosti, in potem delaš kaj drugega, kot si načrtoval, se prilagodiš otroku…čim
hitreje ga spoznaš, zelo so si različni, tudi se vidi razliko, če je starš zraven ali ne. Moj namen
je povezati se s knjižnico, za pravljične urice.
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