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POVZETEK
V diplomskem delu opisujem terapijo s pomočjo konja kot obliko pomoči otrokom z
agresivnim vedenjem. Na začetku teoretičnega dela se osredotočim na opis agresivnega
vedenja in nastanek le-tega, uvrstitev agresivnosti v klasifikacije in zaključim z agresivnostjo
pri otrocih, nato pa nadaljujem z opisom različnih terapij s pomočjo konja, pozitivnimi učinki
terapije ter primernosti te oblike pomoči za agresivnega otroka. Agresija oziroma agresivno
vedenje je namreč vsako fizično ali verbalno obnašanje, ki ima namen poškodovati ali
oškodovati drugega človeka, živali ali nežive predmete (Berkowitz, 1993). Čeprav ti otroci
navzven kažejo svoje agresivno vedenje, imajo v resnici slabo samopodobo in samozaupanje
ter občutek neuspešnosti. So nemotivirani, imajo šibko koncentracijo in reagirajo impulzivno.
Pri tem pomaga terapija s pomočjo konja. Konj namreč otroka motivira, mu vzbuja
spoštovanje in avtoriteto, otrok pa se skozi odnos s konjem uči o sebi in drugih ter na ta način
krepi svoje šibke točke. Poleg tega naj agresivno vedenje na terapiji ne bi bilo prisotno, saj,
kot opisuje Kramarič (2004), konj že z velikostjo v odnosu do človeka zahteva spoštovanje in
primerno ravnanje ter se bo znal zoperstaviti tudi našemu agresivnemu vedenju. Učinek
terapije se vidi na fizičnem, psihološkem in socialnem nivoju.
V empiričnem delu poskusim skozi intervjuvanje strokovnjakov na področju terapije s konji
dokazati primernost terapije za agresivne otroke, ugotoviti, kakšne učinke terapija prinese in
na katere šibke točke otroka deluje.
Ključne besede: agresivnost, agresivni otrok, terapija s pomočjo konja, konj, pozitivni učinki
terapije

ABSTRACT
In my undergraduate thesis I present equine assisted therapy as a form of treatment for
aggressive children. At the beginning of the theoretical part I focus on a description of
aggressive behaviour and its formation, provide a classification of this behaviour and finish
with a description of child aggression. I continue by outlining different forms of equine
assisted therapy, its positive effects and suitability for treating aggressive children.
Aggression or aggressive behaviour denotes every physical or psychological action that tries
to hurt or harm another person, animal or object (Berkowitz, 1993). Although this behaviour
is external, those children have low self-esteem, self-confidence and a sense of failure. They
are unmotivated, have a week concentration and they react impulsively. Equine assisted
therapy can be a form of treatment for such problems. Horse motivates a child and establishes
respect and authority; as a result, a child learns about himself and others and grows through
this relationship. In this way, a child strengthens his weak points. Moreover, aggressive
behaviour is not shown at the therapy because the size of the horse raises respect and requires
fair treatment; as a result, the horse can deal with the child’s aggression (Kramarič, 2004).
Positive effects are visible at the physical, psychological and social level.
In the empirical part I interview three experts in equine assisted therapy in order to prove the
suitability of this therapy for aggressive children and determine the positive effects on
children and their weaknesses this therapy can address.

Key words: aggression, aggressive child, equine assisted therapy, horse, positive effects of
the therapy
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I.

UVOD

Vse pogosteje se starši in strokovni delavci v vrtcih in šolah srečujejo z agresivnim vedenjem
otrok in mladostnikov. Tako vedenje lahko definiramo kot vsako fizično ali verbalno
obnašanje, ki ima namen poškodovati ali oškodovati drugega človeka, živali ali nežive
predmete (Berkowitz, 1993). Ne smemo pa pozabiti, da moramo za razumevanje in razlago
tega vedenja upoštevati osebne značilnosti posameznika, njegove razvojne zmožnosti, okolje,
v katerem odrašča in druge spremenljivke, povezane z vedenjem in socialnim
funkcioniranjem otroka ali mladostnika. Zavedati se namreč moramo, da se za
impulzivnostjo, nizko samokontrolo, fizičnim nasiljem in navideznim junaštvom skriva
ranljiv otrok, ki ima nizko samozaupanje in samopodobo in je pogosto zavrnjen od vrstnikov
in socialno izoliran. Zato se ti otroci pogosto družijo z drugimi agresivnimi otroci, s tem pa se
njihovo vedenje še ojačuje. To vedenje pa je tudi moteče za sošolce in vrstnike, starši in
učitelji se z njim ne znajo soočati, otrok pa ne dobi učinkovite pomoči. Te otroke moramo
zato motivirati za delo na sebi in jim omogočiti pozitivne izkušnje z vrstniki, da lahko
razvijajo občutek sprejetosti in pripadnosti in da dobijo občutek uspešnosti ter s tem višajo
svojo samozavest in samopodobo. Ena izmed mnogih oblik pomoči tem otrokom, je tudi
terapija s pomočjo konja, kjer je v ospredju odnos med otrokom in konjem, preko tega odnosa
pa otroci opuščajo in sproščajo svojo neprilagojeno vedenje, napetosti in strahove (Žgur,
2001). Takšna terapija s pomočjo konja ima namreč pomembne psihološke, socialne in fizične
učinke na otroka ali mladostnika. Skozi terapijo s pomočjo konja otrok z vedenjskimi in
čustvenimi težavami namreč dobi priložnost razvijati svoje sposobnosti samoopazovanja,
samokontrole in samokorigiranja (Tušak in Tušak, 2002), poleg tega pa dobi občutek
pripadnosti in sprejetosti, nauči se usmeritve zdrave agresivnosti, povečuje svoje pozornost in
koncentracijo, s tem pa se viša njegova motivacija in izboljša samozavest in samopodoba.
Namen mojega diplomskega dela je predstaviti in opisati značilnosti agresivnega vedenja ter
različne oblike terapije s pomočjo konja, v empiričnem delu pa želim ugotoviti, v kolikšni
meri je terapija s pomočjo konja primerna metoda pomoči agresivnemu otroku. Cilj
raziskovalnega dela je ugotoviti, katere so prednosti in slabosti tako skupinskega kot
individualnega dela z agresivnimi otroki, kakšne učinke terapija s pomočjo konja ima, na
katere vedenjske vzorce agresivnih otrok vpliva ter kakšne so morebitne ovire in težave.
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V svojem diplomskem delu bom tako najprej predstavila pojem agresivnosti, njene oblike,
nastanek ter uvrstitev motenj agresivnosti v različne klasifikacije, sledil pa bo opis različnih
vrst terapij s pomočjo konja, učinki terapije ter njihova primernost za agresivnega otroka. V
empiričnem delu bom nato skušala to primernost dokazati in se osredotočiti na učinke, ki jih
ta terapija agresivnemu otroku prinese.
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II.

TEORETIČNI DEL

1 AGRESIVNOST
1.1 DEFINICIJA AGRESIJE IN AGRESIVNEGA VEDENJA
Lamovec (1978, str. 11) navaja, da je »agresivnost eden najbolj nejasnih in protislovnih
pojmov, ki jih uporabljamo v psihologiji.« Različni avtorji pojem agresivnosti namreč
različno pojmujejo.
V prvotnem pomenu pomeni beseda agresija (aggredi) »gibati se, korakati naprej«. V svojem
izvornem pomenu tako pomeni gibanje v smeri cilja brez dvoma ali strahu (Kristančič, 2002).
Mnogi avtorji se strinjajo, da lahko agresijo oziroma agresivno vedenje definiramo kot vsako
fizično ali verbalno obnašanje, ki ima namen poškodovati ali oškodovati drugega človeka,
živali ali nežive predmete (Berkowitz, 1993; Baron in Richardson, 1994, v Krahé, 2001;
Kristančič, 2002). Žužul (1989) še dodaja, da je agresija vsaka omenjena reakcija, izvedena z
namenom povzročitve škode, brez obzira, če je ta namera do konca realizirana.
Socialno psihološko se agresivnost razume tudi kot negativno in antisocialno vedenje. Krahé
(2001) opozarja, da je tako vedenje agresivno zgolj v primeru, če krši obstoječe družbene
norme. Berkowitz (1993) namreč pravi, da se je treba zavedati, da ni določeno dejanje
agresivno v vsaki kulturi in okolju. Berkowitz (prav tam) še opisuje, da je treba razločevati
med pojmoma agresija in agresivnost. Agresija je torej vedenje, ki ima namen povzročiti
škodo nekomu, agresivnost pa je relativno trajen vzorec vedenja, za katerega so značilne
agresivne reakcije na situacije iz okolja.
V nadaljevanju bom opisala nekatere teorije, ki pojasnjujejo nastanek agresivnega vedenja.

1.2 NASTANEK AGRESIJE
Iz različnih strok prihajajo številne teorije, ki razlagajo nastanek agresivnega vedenja. Krahé
(2001) te teorije deli v dve glavni veji in sicer na biološke in psihološke koncepte razlage
nastanka agresivnosti. V sledečem poglavju bom opisala odmevnejše teorije.
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1.2.1 Biološke razlage

Skupno vsem biološkim razlagam je, da izvor agresivnost iščejo v biologiji posameznika, ne
pa v njegovem psihološkem funkcioniranju. Na kratko bom opisala nekatere izmed bioloških
teorij.
Etološki pristop k razlagi agresivnega vedenja primerja obnašanje živali z vedenjem ljudi.
Lorenz, predstavnik te teorije, verjame, da se agresivno vedenje pokaže zaradi prevelike
vsebnosti energije v organizmu posameznika, pogojen pa je z močjo zunanjih stimulacij, ki
sprožijo agresivno vedenje. Agresijo vidijo kot naravno značilnost človeka (Krahé, 2001).
Naslednji je socio-biološki pristop. Ta se opira na evolucijsko teorijo, saj z njo pojasnjuje
socialno vedenje. Verjame, da je agresija evolucijsko pogojena, saj naj bi bolj agresivni
posamezniki določenih skupin (tudi vrst) bolj uspešno prenesli svoje gene na naslednje
generacije. Socio-biološki pristop se ukvarja predvsem z nastankom seksualne agresivnosti, ki
jo prav tako pojasnjuje z evolucijsko teorijo (Krahé, prav tam).
Predstavniki vedenjsko-genetičnega pristopa pa se ukvarjajo z vprašanjem, če je agresivno
vedenje podedovano in zapisano v našem genskem zapisu. Verjamejo, da imajo določeni
posamezniki genetske predispozicije za nastanek agresivnega vedenja, kljub temu pa
poudarjajo pomen okolja, saj naj bi le-to imelo ključno vlogo pri razvoju agresivnosti (Krahé,
prav tam).
Nekateri avtorji omenjajo tudi vplive drugih bioloških faktorjev na agresivno vedenje. Med
biološke faktorje Anderson (2000) našteva različne dejavnike, ki lahko vplivajo na stopnjo
agresivnosti. To so hormoni (npr. testosteron), nevrokemikalije (serotonin), motnje
pozornosti, hiperaktivnost in drugi. Winkley (1996) med biološke faktorje uvršča še
možganske disfunkcije, ki se lahko pojavijo že ob rojstvu in lahko vplivajo na stopnjo
agresivnosti.
Eden izmed bioloških faktorjev je tudi spol. Anderson (2000) pravi, da sicer obstajajo razlike
v izražanju agresivnosti med moškimi in ženskami, kar se še posebej kaže v nasilnejših
oblikah agresivnosti (npr. umori, ki jih večkrat zagrešijo moški), kljub temu pa dodaja, da sta
leta 1996 Bettencourt in Miller v svoji raziskavi dokazala, da razlike v agresivnosti med
spoloma praktično izginejo, kadar so ljudje izpostavljeni visoki stopnji provokacije. Avtor
(prav tam) zaključuje, da spol torej nima pomembno večjega vpliva na izražanje agresivnosti.
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Tudi Lamovec (1978) glede bioloških faktorjev trdi, da je agresivno obnašanje sicer nujno
povezano s fiziološkimi mehanizmi, pa vendar pravi, da raziskave kažejo, da agresivnega
vedenja ni mogoče vzbujati izolirano, samega po sebi, temveč je vedno povezano z zunanjimi
dražljaji in preteklimi izkušnjami. Prav tako Anderson (2000) potrjuje, da ti faktorji niso zelo
močni in da jih ne smemo uporabljati kot izgovor za naše vedenje.

1.2.2 Psihološke razlage
Bolj kot biološke razlage, socialno pedagogiko zanimajo psihološke teorije. Omenila bom dve
izmed bolj razširjenih in pomembnih teorij, to sta frustracijska teorija in teorija učenja.

1.2.2.1 Frustracijska agresivnost
Prva, ki sta omenjala frustracijo kot vzrok za agresijo, sta Dollard in Miller, ki sta kot
začetnika eksperimentalnega preučevanja agresivnosti v povezavi s frustracijo objavila tudi
delo Frustracija in agresivnost. Agresivnosti sta pripisovala značilnosti motiviranega vedenja
in jo pojmovala kot pridobljeni motiv, ki ga vzbudi frustracija. Ker je le-ta neizbežna,
predstavlja trajni vir agresivnosti (Lamovec, 1978). Frustracijska teorija agresivnost torej
razume kot dejanje, s katerim želi posameznik zaključiti, končati frustracijo, ki jo doživlja
(Krahé, 2001).

Dollard in Miller sta pojave, ki spodbujajo agresivno vedenje, imenovala vzbujevalce. Ta
pojem vključuje zunanje dražljaje, kot tudi predstave, motive in druga notranja stanja, npr.
stanje deprivacije. Različni vzbujevalci lahko delujejo hkrati in tvorijo vzpodbudo za reakcijo.
Dejanje, s katerim se agresivno vedenje zaključi, sta imenovala ciljni odgovor. Ti ojačujejo
predhodno vedenje. Oviranje vedenja, ki vodi k ciljnemu odgovoru pa sta imenovala
frustracija. To je torej stanje, ko je organizem spodbujen k nekemu dejanju, a je njegova
izvedba onemogočena. Vedenje, ki zmanjša spodbudo za doseganje prvotnega cilja,
imenujemo nadomestna reakcija. Če ta ojači vedenje v isti smeri, kot bi ga ojačila dosega
cilja, nadomestna reakcija odpravi frustracijo in s tem agresivnost. To Dollard in Miller
imenujeta frustracijski model agresivnosti (Lamovec, 1978).
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AGRESIVNA
REAKCIJA
SPODBUDE

AGRESIVNI
MOTIV

ZAVORE

KATARZA
KONFLIKT

POTISKANJE

PREMIK
AGRESIJE
Slika 1: Frustracijski model agresivnosti (Dollard in Miller, v Lamovec, 1978)

1.2.2.2 Teorija socialnega učenja
Druga pomembna teorija psihološke smeri je teorija socialnega učenja. Obid in Rapuš Pavel
(2009) pravita, da ta teorija podaja najpopolnejšo razlago agresivnosti, saj je usmerjena ne le
na vzbujevalnike agresivnosti, temveč tudi na pogoje, ki to vedenje spodbujajo in ohranjajo.
Lamovec (1978) opisuje, da teorija socialnega učenja izhaja iz sociobehavioristične
usmeritve. Psihološko delovanje namreč razume kot dvosmerni vpliv med vedenjem in
pogoji, ki le-tega povzročajo. Okolje, v katerem posameznik živi, vpliva na njegovo vedenje,
hkrati pa s svojim vedenjem okolje tudi spreminja. Predstavniki te smeri verjamejo, da je
agresivnost priučena, tako kot vse ostale oblike socialnega vedenja (Krahé, 2001) in da se
agresivno vedenje lahko pojavi brez predhodnih emocionalnih stanj v posamezniku, torej je
zgolj naučeno. Pri tem opozarjajo, da do učenja pride ne le skozi lastno aktivnost, temveč tudi
skozi opazovanje drugih (Žužul, 1989).
Bandura in Walters (1963, v Žužul, 1989) sta na podlagi socialnega učenja nastanek
agresivnosti opisala skozi štiri osnovne procese:
1. Agresivni model lahko pri posamezniku izzove asociacije na prejšnje podkrepitve tega
vedenja in tako olajša nastanek novega agresivnega obnašanja.
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2. Če je agresor (opazovanec) nagrajen za svoje vedenje ali ima to vedenje zanj pozitivne
posledice, ima opazovalec občutek, da je to obnašanje ne le sprejemljivo, temveč tudi
zaželeno v določenih situacijah.
3. Opazovanje tuje agresivnosti vzbudi v posamezniku emocionalno vzburjenje, kar
lahko privede do njegove lastne agresivnosti.
4. Pri opazovalcu obstaja težnja za uporabo istih sredstev in načinov za pridobivanje
nekega cilja, kot to počne opazovanec.
Bandura (1973, Lamovec, 1978) je kasneje te faktorje socialnega učenja razdelil v tri
pomembne skupine dejavnikov. V prvo uvršča izvore agresivnosti, kamor spadajo pogoji, v
katerih se agresivno vedenje razvije, v druge vzbujevalce agresivnosti, ki spodbudijo osebo k
agresivnemu vedenju in v tretjo skupino ojačevalce aktivnosti, ki ohranjajo vedenje
posameznika.

IZVORI AGRESIVNOSTI

VZBUJEVALCI AGRESIVNOSTI

OJAČEVALCI AGRESIVNOSTI

UČENJE S

VPLIVI VZORNIKOV

ZUNANJE OJAČANJE

POSNEMANJEM

-odstranitev zavor

-materialne nagrade

-olajšanje agr. vedenja

-zvišanje socialnega

-vzburjanje agr. vedenja

položaja

OJAČENA AKTIVNOST

-izrazi bolečin in poškodb
BIOLOŠKE OSNOVE

ODVRAČAJOČI DRAŽLJAJI

-odstranitev odvračajočega

-telesni napad

dražljaja

-besedne grožnje in
žalitve

POSREDNO OJAČENJE

-izostanek ojačenja

-opazovanje nagrajevanja

-omejevanje, onemogočanje

-opazovanje kaznovanja

VPLIVI ZUNANJIH SPODBUD

SAMOOJAČENJE
-samokaznovanje

VPLIV NAVODIL

-samonagrajevanje
-samoopravičevanje

VPLIV NEUSTREZNNE
SIMBOLIZACIJE

Slika 2: Skupine dejavnikov agresivnega vedenja (Bandura, 1973, v Lamovec, 1978)
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Obid in Rapuš Pavel (2009, str. 421) pojasnjujeta, da so »po teoriji socialnega učenja
neugodna doživetja tista, ki povzročijo emocionalno vzburjenje, to pa lahko vodi k različnim
oblikam vedenja, odvisno od tega, kako se je posameznik naučil premagovati stresne situacije
in kakšen značaj si je izoblikoval skozi leta odraščanja.« Dodajata še (prav tam), da nam
»mišljenje, da je agresivno vedenje naučeno vedenje, v nasprotju z drugimi teorijami, vzbuja
upanje, da se je takega vedenja možno tudi ‘odučiti’.«

1.2.3 Vpliv socialnega okolja in situacijski faktorji
Ne smemo pozabiti še na stimulanse iz okolja, ki so povezani z agresivnostjo. Vec (2006)
navaja, da je agresivno vedenje odvisno predvsem od socialnih norm, povezanih z agresijo. Z
normami se v socialnem sistemu namreč določa, kdaj se neko vedenje sploh označi za
agresivno, katere oblike agresivnega vedenja so spodbujane, zaželene, samo po sebi umevne
in katere ne, kje je izvor agresivnosti, itd. Anderson (2000) našteva še naslednje dejavnike v
posameznikovem okolju: lakota, nasilne soseske, deviantne socialne skupine, pomanjkanje
varnosti, izpostavljenost vplivu medijev, negativna vzgoja, premalo spodbud in podpore ter
druge. Vsi ti dejavniki naj bi namreč pripomogli k nastanku agresivnega vedenja, saj
spodbujajo frustracije.

Poleg socialnega okolja so za sam izbruh agresije pomembni tudi nekateri situacijski faktorji.
Vec (2006) povzema, da je Donnerstein s sodelavci pokazal, da hrupno okolje veliko bolj
spodbuja agresivne interakcije kot tiho okolje, vendar manj, če imajo ljudje možnost vplivati
na količino hrupa. Podobno so drugi znanstveniki dokazovali, da so ljudje bolj tekmovalni in
agresivni, če se znajdejo v utesnjenem prostoru, da oba faktorja zvišujeta budnost, kar
povzroči večjo občutljivost posameznikov za dražljaje, ki so lahko potencialno moteči. Tudi
Anderson (2000) ugotavlja, da določeni stresni okoljski faktorji, kot so hrup, gneča, bolečina,
vremenske razmere, kot npr. huda vročina, zloraba alkohola, drog ali poživil, osebni problemi
in drugo, vplivajo na stopnjo agresivnosti. Drugi pomemben dejavnik znotraj situacijskih
faktorjev pa so provokacije. Te so lahko neposredne in očitne, kot so fizični napadi ali pa
verbalna agresivnost, lahko pa so tudi posredne, kot neizpolnjena pričakovanja. Na agresivni
izbruh pa lahko vplivajo tudi t.i. spodbude, ki so pogoste v svetu politike, poslovnega sveta in
športa, kjer je veliko tekmovalnosti in napetosti med posamezniki.
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1.3 VRSTE IN OBLIKE AGRESIVNOSTI
V prejšnjem poglavju sem naštela nekaj teorij in faktorjev, ki pojasnjujejo nastanek
agresivnega vedenja ali ga spodbujajo, sedaj pa bom opisala različne vrste in oblike
agresivnosti, saj se le-ta kaže na različne načine.
Prvo razdelitev navaja Lamovec (1978), ki loči agresivnost, usmerjeno navznoter in
agresivnost, usmerjeno navzven. Agresivnost, ki se kaže navznoter, se deli na posredno,
kamor uvrščamo psihosomatiko, alkoholizem in depresivnost in na neposredno, ki se deli na
občutke krivde in samomorilnost. Na drugi strani je agresivnost, ki se kaže navzven. Ta se
prav tako deli na posredno, kamor štejemo sovražnost, sumničavost in razdražljivost ter na
neposredno, ki jo nadalje delimo na aktivno in pasivno. Pod aktivno uvrščamo telesno in
besedno agresivnost, pod pasivno pa negativizem.

USMERJENA NAVZNOTER

NEPOSREDNA

občutki krivde

POSREDNA

samomorilnost

psihosomatska

depresivnost
alkoholizem

Slika 3: Razdelitev agresivnosti, usmerjene navznoter (Lamovec, 1978)

USMERJENA NAVZVEN

NEPOSREDNA

AKTIVNA

POSREDNA

sovražnost

PASIVNA

razdražljivost
sumničavost

telesna

besedna

negativizem

Slika 4: Razdelitev agresivnosti, usmerjene navzven (Lamovec, 1978)
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Drugo razdelitev agresivnosti pa omenja Fromm (1975, v Lamovec, 1978), ki loči benigno
(pozitivno) agresivnost, ki jo opisuje kot nujno za obstanek posameznika, saj služi
prilagoditvi ter maligno (negativno) agresivnost, ki jo opisuje kot strasti, ki izvirajo iz
neugodnih pogojev človekovega življenja in predstavljajo vir nadomestnega zadovoljstva.

Benigno agresivnost Fromm (prav tam) deli na pseudoagresivnost in obrambno agresivnost.
Kristančič (2002) pojasnjuje, da pod pojem pseudoagresija uvrščamo tiste agresivne
dejavnosti človeka, ki lahko povzročijo škodo, čeprav to ni namen teh dejanj. Pseudoagresija
se nadalje deli še na nehotno, igrivo in samopotrditveno agresivnost. Za nehotno je značilno,
da nastane slučajno in povzroči škodo, ki je posameznik ni nameraval, igrivo agresivnost
najdemo pri nekaterih športih in borbenih veščinah, saj je sestavni del borbene vznesenosti in
entuziazma, samopotrditvena pa predstavlja usmerjenost k cilju in ne vključuje sovražnosti.
Osebe, ki so v potrditveni agresivnosti neovirane, so manj sovražne in čutijo manj potrebe po
obrambi. Na drugi strani benigne agresivnosti je obrambna agresivnost. Ta se pojavi, kadar je
ogroženo posameznikovo življenje, svoboda, dostojanstvo ali lastnina. Deli se na
konformistično in instrumentalno agresivnost. Konformistična zajema ubogljivost, ki temelji
na avtoriteti in tudi obnašanje posameznika pod pritiskom skupine, instrumentalna pa služi
doseganju različnih zunanjih ciljev in zadovoljitev in predstavlja zgolj sredstvo za dosego
cilja (Fromm, 1975, v Lamovec, 1978).
Kot že omenjeno, pa je na drugi strani maligna oziroma negativna agresivnost. Fromm (prav
tam) jo deli na maščevalno, ekstatično in razdiralno. Maščevalnost pomeni neposredni odziv
na skrajno ali neupravičeno trpljenje posameznika, ekstatična agresivnost pa nastane zaradi
občutkov ločenosti in nemoči posameznika in skozi krutosti (npr. v vojni) predstavlja
simbolično potrjevanje življenja. Zadnja oblika je še razdiralni značaj, kamor se uvršča
sadizem in nekrofilija ter gre za skupek sadističnih, narcisoidnih in avtističnih teženj.
Lamovec (1978) poudarja, da je Fromm agresivnost opredelil izključno iz kliničnopsihološkega vidika, torej je stopnja razdiralnosti določeno z njeno psihično vlogo.
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AGRESIVNOST

BENIGNA

pseudoagresivnost

MALIGNA

obrambna agresivnost
maščevalna

nehotna

konformistična

igriva

instrumentalna

ekstatična

razdiralna

sadizem

nekrofilija

samopotrditvena
Slika 5: Razdelitev agresivnosti po Frommu (1975, v Lamovec, 1978)

Tudi glede oblik oziroma izrazov agresivnega vedenja poznamo več razdelitev, saj jih različni
avtorji različno pojmujejo. Lahko ločimo med naslednjimi nasprotnimi si oblikami agresije:


Fizična in verbalna (Berkowitz, 1993; Krahé, 2001; Žužul, 1989)



Posredna in neposredna (Berkowitz, 1993; Krahé, 2001)



Instrumentalna in afektivna (Berkowitz, 1993; Anderson, 2000)
Instrumentalna agresivnost je tista, ki služi zgolj kot sredstvo za doseganje nekega
cilja, afektivna agresivnost pa ima funkcijo poškodovati, raniti nekoga in jo pogosto
spremljajo sovražna čustva.



Aktivna in pasivna (Berkowitz, 1993; Krahé, 2001)
Za aktivno agresijo je značilno, da agresor dejavno nekaj počne, kar drugemu škodi, o
pasivni agresiji pa govorimo takrat, ko nekomu škodimo tako, da smo pasivni, ničesar
ne naredimo.



Impulzivna in zavestno kontrolirana (Berkowitz, 1993; Anderson, 2000)
Impulzivna agresija je tista, ki nastopi kot posledica provokacije ali frustracije, oseba
odreagira burno in nepremišljeno. Zavestno kontrolirana agresija pa je premišljena,
agresor deluje mirno.



Prehodna in dolgotrajna (Krahé, 2001)
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Razdelitev agresije glede na samo trajanje agresivnega vedenja. Dolgotrajna
agresivnost torej traja dlje časa, prehodna pa le kratko obdobje.


Skupinska in individualna (Krahé, 2001)
Razdelitev glede na socialni vidik agresivnega vedenja.



Usmerjena navznoter in usmerjena navzven (Lamovec, 1978; Berkowitz, 1993)

1.4 AGRESIVNOST PRI OTROCIH
V sledečem poglavju se bom osredotočila na agresivno vedenje, ki ga vidimo pri otrocih.
Za razumevanje agresivnosti posameznika moramo upoštevati njegovo osebnost in njene
značilnosti, ozadje razvoja posameznika in njegovo vedenje. Pri razlagi agresivnega vedenja
moramo torej upoštevati povezavo med osebno usmerjenostjo, ozadjem razvoja posameznika,
razvojnimi sposobnostmi in zmožnostmi, različnimi spremenljivkami vedenja in socialnim
funkcioniranjem posameznika (Kristančič, 2002). Tudi Vec (2011) opozarja, da iskanje
posameznega dejavnika, ali v nekaterih primerih celo enega vzroka motečega vedenja, v
praksi ne prinaša rezultatov. Pravi, da bi morali upoštevati štiri pomembne faktorje, ki močno
vplivajo na razvoj agresivnega vedenja.
Ti so:
1. skupina, v kateri se posameznik giblje (norme, kultura ravnanja s konflikti, siljenje,
faze razvoja skupine, strukture,…),
2. značilnosti

otroka

(genetske

predispozicije,

čustveni

razvoj,

reakcije

na

obremenitve,…),
3. vodenje (stil vzgoje) in
4. institucija (vrednote, cilji, organizacijska struktura,…).

Ti lahko vsak zase, najpogosteje pa povezano v kompleksno prepleteno celoto, skupaj
delujejo bodisi kot ogrožajoči bodisi kot varovalni dejavniki razvoja motečega vedenja.
Redl in Wineman (1984) opisujeta, da naj bi agresivno vedenje nastalo, če je otrok prikrajšan
v zadovoljevanju osnovnih potreb ali pri doseganju pomembnih ciljev. Train (1995) še
dodaja, da otroci agresivno reagirajo zaradi treh glavnih razlogov: če ne morejo doseči svojih
ciljev, če so kritizirani ali če občutijo, da se jim v določeni situaciji dogaja krivica. To so
sprožilci jeze, ki pogosto vodijo v agresivno vedenje. Ti sprožilci v adolescenci postanejo še
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bolj občutljivi, saj v adolescenci mladostniki oblikujejo svojo identiteto. Krahé (2001)
poudarja še pomembnost vpliva vrstnikov na agresivnega otroka. Opisuje namreč, da so ti
otroci pogosto zavrnjeni od svojih vrstnikov, postanejo socialno izolirani. Zato se pogosto
družijo z drugimi agresivnimi otroci, s tem pa se njihovo vedenje še stopnjuje.

Nadalje Train (1995) opisuje, da imajo agresivni otroci nizko samokontrolo in so impulzivni.
To pravita tudi Kingston in Prior (1995, v Krahé, 2001), ki trdita, da so impulzivni otroci še
bolj kot drugi nagnjeni k temu, da razvijejo in ohranijo agresivno vedenje, poleg tega pa ne
ravnajo letom primerno. Train (1995) še dodaja, da agresivnim otrokom hitro pade
koncentracija, zlahka jim zmotijo zunanji dejavniki. Pri tem opozarja, da morajo biti
aktivnosti načrtovane tako, da je raven zunanjih motečih faktorjev minimalna. Pomembno je,
da ima otrok možnost hitrega uspeha v teh dejavnostih, saj mu sicer zmanjka motivacije, ali
postane frustriran. Agresivni otrok pogosto daje občutek, da ima visoko samozavest, do
drugih je aroganten in hvalisav, v resnici pa ima nizko samospoštovanje. O sebi ima slabo
mnenje, ne zna se soočati z lastnim neuspehom, ne mara novih izkušenj in potrebuje veliko
potrditev zunanjih oseb. Agresivni otroci zato še bolj kot drugi potrebujejo občutek varnosti,
pripadnosti in kontrole, saj sicer, kakor pravita Redl in Wineman (1984), okolje začne te
otroke odklanjati, otroci pa postanejo osamljeni.
Vec (2011, str. 127) še opisuje, da »moteče vedenje ne zajema le različnih oblik agresivnega
vedenja, temveč ima zelo različne oblike in stopnje (ne)sprejemljivosti – od nagajivosti,
nezbranosti, neupoštevanja navodil, pomanjkljivega spoštovanja drugih, neosvojenega
bontona pa vse do hujših antisocialnih vedenj.« Agresivnemu otroku torej manjkajo neke
kompetence oziroma spretnosti, ki mu onemogočajo socialno sprejemljivo vedenje v odnosu
do sebe ali drugih.
Kristančič (2002) našteva naslednje socialne in življenjske spretnosti, ki bi jih moral agresivni
otrok osvojiti:


Osebna skrb: skupek osvojenih navad na področju skrbi za svojo lastno osebo, skrb za
dobro počutje;



zaupljivost: deliti z drugimi osebami dogodke in informacije o njih in o sebi, svojih
razmišljanjih, dilemah, težavah;



spoštljivost: sistem, ki temelji na spoštovanju vsakega individuuma, načini, kako
posameznik svoj odnos pokaže navzven;
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sodelovanje: posameznik spoznava, da lahko za svoje interese poskrbi v sodelovanju z
ostalimi osebami, pripravljen je razmišljati in delovati tako, da vključuje še druge
osebe, priznava skupne cilje;



komunikacija: odraža vrednote in odnos do oseb; ob pomoči izmenjave informacij
doživlja ugodje in sebe kot pozitivno osebnost;



socialni odnosi: učinkoviti so taki, ki omogočajo zadovoljevanje dejanskih potreb
posameznika;



zaznavanje čustev drugih: omogoča lažje vživljanje v osebo. Posameznik, ki ima to
področje dobro razvito, ima boljše možnosti, da bo uspešno odigral svoje socialne
vloge;



vzpostavljanje stikov.

V naslednjih poglavjih bom natančneje opisala še nekatere razlike v izražanju agresivnega
vedenja med spoloma, se dotaknila vpliva družine in kazni ter motenj agresivnosti pri otrocih.

1.4.1 Razlike v spolu
V poglavju o bioloških faktorjih je že bilo nekaj govora o razlikah med spoloma, tu pa bo
večji poudarek na razlikah med otroci. Lamovec (1978) ugotavlja, da so dečki bolj agresivni
kot deklice. Avtorica pravi, da to potrjujejo vsakdanje izkušnje in mnoge študije. Ta razlika
naj bi bila odvisna od učenja socialne vloge, vezane na spol, saj se namreč od dečkov npr.
pričakuje, da se bodo spodobni ubraniti pred napadom drugih in si priboriti mesto v družbi
vrstnikov, pri čemer igra telesna agresivnost ključno vlogo, deklicam pa se na drugi strani
dopušča besedna in posredne oblike agresivnosti, ki gredo v skladu s socialno vlogo. Podobno
ugotavlja tudi Train (1995), ki pravi, da raziskave potrjujejo, da se dečki bolj kot deklice
odzivajo s fizično agresivnostjo, ko se počutijo ogrožene ali so napadeni. Avtor (prav tam)
pravi, da dečki reagirajo na tak način zato, ker tako dobijo več pozornosti kot deklice. Poleg
tega ugotavlja, da ima vzgoja staršev velik pomen in tudi on trdi, da učenje socialne vloge
vpliva na oblike in stopnjo agresivnosti.
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1.4.2 Odnosi v družini
Pomembno je omeniti študijo, ki so jo izvedli McCord in sodelavci (1970, v Lamovec, 1978),
ki so preučevali vpliv družinskih dejavnikov na agresivnost otrok. Zajeli so 174 dečkov iz
nižjega razreda. Preučevali so vpliv čustvenega odnosa staršev do otrok, nadzora agresivnega
vedenja, staršev kot agresivnih vzornikov ter odnosa med starši. Na podlagi tega so dečke
razdelili v tri skupine: agresivne, odločne in neagresivne. Ugotovili so, da so starši agresivnih
dečkov otroka odklanjali in ga pogosto kaznovali, vedenja otroka niso nadzorovali, odklanjali
so se od socialnih norm in imeli mnogo konfliktov. Na drugi strani so bili starši neagresivnih
otrok dečkom naklonjeni, redko so jih kaznovali, otroka so vodili s skladno vzgojo in
nadzorom, bili so socialno prilagojeni in čustveno topli ter zadovoljni.
Podobno pravi tudi Train (1995), ki opozarja, da je agresivnost otrok pomembna od odnosov
v družini, saj otrok potrebuje jasno sliko sveta, cilje, občutek pripadnosti, stimulacijo,
povezanost s starši, predvsem materjo in ljubezen. Če te potrebe niso zadovoljene, lahko pride
do motečega vedenja in agresivnosti.
Na tem mestu je zato potrebno opozoriti, da je izrednega pomena tudi delo z otrokovo družino
in bližnjo okolico, saj lahko le na ta način optimalno pomagamo otroku pri učenju novih
vedenjskih vzorcev.

1.4.3 Vloga kazni pri socializaciji
Vzgoja je najpomembnejši del socializacije otroka, saj s primernim vzgajanjem otroka
pripravljamo na samostojno življenje (Milivojević et al., 2008). Avtor skupaj s sodelavci
(prav tam) opisuje, da morajo biti znotraj družinske vzgoje uravnotežene tri pomembne
kategorije in sicer zahteve in pričakovanja, pohvale in nagrade ter kritika in kazen.
Odstopanje od želene uravnoteženosti, pa čeprav nehotno, pomembno določa naš način
vzgoje. S pretiranimi pohvalami in nagradami otroka razvajamo, s previsokimi pričakovanji
ter kritiko otroku ljubezen preveč pogojujemo, če varčujemo tako s pohvalami, kaznijo kot
tudi pričakovanji, pa otroka preveč varujemo. Veliko staršev pa se ujame v zanko, saj imajo
do otroka premajhne zahteve in malo pohval, veliko pa je kritike in kaznovanja. V takem
primeru gre za zanemarjanje otroka in preveč kaznovanja. Lamovec (1978) sicer opisuje da je
učinkovitost kazni odvisna od časovne razporeditve, strogosti, odnosa med osebo, ki kaznuje
in kaznovano osebo, od doslednosti ter razumevanja vzrokov kazni. Kazen sama po sebi
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namreč ni slaba, saj je pomemben del vzgoje. Milivojević s sodelavci (2008) opisuje, da mora
potekati v štirih korakih. Prvi je kritika vedenja, sledi grožnja s kaznijo ter nato konkretna
kazen, zadnji korak pa je vztrajanje pri tej kazni.
Kadar pa je le-ta pretirana, podkrepljena z izražanjem jeze in fizičnim nasiljem, pa ima lahko
tudi stranske učinke. Lamovec (1978) trdi, da se psihoanalitiki in behavioristi strinjajo, da so
učinki kazni večkrat škodljivi kot koristni, še posebej, če je način kaznovanja poniževalen in
pretiran. Kazen na ta način deluje kot frustracija in sili otroka k obrambnemu vedenju, to pa
lahko agresivnost še bolj utrdi, ali pa se le-ta usmeri navznoter. Negativen vpliv opaža tudi
Patterson (1982, v Winkley, 1996), ki pravi, da pretirano kaznovanje otrok, nepostavljanje
pravil in druge težave v vzgoji lahko vodijo do agresivnega vedenja.
Sama kazen je torej pomemben del vzgajanja, vendar le, kadar kaznovanje sledi zgoraj
omenjenim štirim korakom, saj v primeru, da je kazen pretirana in fizične narave, to prinese
negativne učinke in povečuje stisko in agresivnost otroka.

1.4.4 Motnje agresivnosti pri otrocih
Loeber in Hay (1997, v Krahé, 2001) trdita, da je agresivnost do neke mere normalna oblika
vedenja med otroci in adolescenti, agresivno vedenje pa se od otroštva do adolescence
spreminja in postaja bolj socialno organizirano, narašča pa tudi njegova intenziteta (Train,
1995). To trdi tudi Lamovec (1978) ki opisuje, da je vrsta agresivnosti, ki prevladuje pri
otroku, precej odvisna od njegove starosti, zato je tudi določena stopnja agresivnosti povsem
normalen pojav. Včasih pa naletimo na popolno odsotnost telesne agresivnosti, pretirano
telesno agresivnost, sadistično agresivnost in prevladovanje razvojno nižjih oblik agresivnosti.
Za odsotnost telesne agresivnosti je značilno, da jo pogosto najdemo pri otrocih, ki jim starši
izpolnijo vsako željo, saj se jim tako ni potrebno boriti za nič, kar vodi v pretirano pasivnost
ali k zmanjšani frustracijski toleranci. Ti otroci navadno tudi zaostajajo v samostojnosti.
Pretirana agresivnost pomeni pogoste agresivne izpade, agresivnost je sredstvo za
preizkušanje moči, iskanje mesta med vrstniki in prinaša druge koristi, zato lahko pride do
agresivne navade. Lahko se razvija osebnostna struktura, ki se giblje na meji socialne
neprilagojenosti. Tretja motnja je sadistična agresivnost, ki navadno kaže na primanjkljaj v
zadovoljevanju temeljnih čustvenih potreb, lahko se kaže v odnosu do manjših otrok ali v
mučenju živali. Avtorica opozarja, da je tukaj potrebna strokovna pomoč. Zadnja oblika je še
prevladovanje razvojno nižjih oblik agresivnosti, kar pa se pojavi pri otrocih z motnjo v
duševnem razvoju (prav tam).
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V naslednjem poglavju bom zato opisala različne klasifikacije, ki se dotikajo agresivnosti
otrok.

1.5 UVRSTITEV V KLASIFIKACIJE
Preden bom opisala nekatere klasifikacije vedenjskih motenj, poudarjam, da je treba ločevati
med agresivnim vedenjem kot občasnimi izbruhi agresije, ki služijo doseganju cilja in so
instrumentalnega ali impulzivnega značaja ter agresivnostjo kot ponotranjenim vedenjskim
vzorcem, ki se ponavlja. Ta lahko, kot pravi Vec (2011) namreč vodi do hujših antisocialnih
vedenj.
Jazbec (2002) navaja, da so karakteristike odkritega antisocialnega vedenja antisocialnost,
agresivnost, usmerjenost k osebam, verbalno ali telesno napadanje, opozicionalnokljubovalno vedenje z uporabo prisile oziroma poniževanjem drugih. Značilnosti
antisocialnega vedenja so problematični odnosi z odraslimi in vrstniki, provokacije, odpor do
sodelovanja, težko prilagajanje zahtevam, uporaba prisile v odnosih.
V nadaljevanju torej opisujem klasifikacije, kjer je agresivnost razumljena kot vedenjska
motnja oziroma ponotranjen vedenjski vzorec.

1.5.1 DSM IV in ICD-10
Ameriška klasifikacija vedenjskih motenj (DSM IV) opisuje, da o motnjah vedenja govorimo,
ko gre za ponavljajoč se in vztrajen vzorec vedenja, v katerem so kršene osnovne pravice
drugih ljudi (Božič, 2006). Marinšek in Tušak (2007) dodajata, da je za otroke in mladostnike
z diagnosticirano vedenjsko motnjo značilno agresivno vedenje, namerno uničevanje tuje
lastnine, ponarejanje in kraje.
Evropska klasifikacija vedenjskih motenj (ICD-10) pa opisuje, da je za te motnje značilen
ponavljajoč se in trajen vzorec disocialnega, agresivnega ali predrznega vedenja, ki traja 6
mesecev ali dlje. Deli jih na tri skupine in sicer:


motnje vedenja, omejene na družinski okvir, kjer je disocialno in agresivno vedenje
omejeno na dom in ožje člane družine,



nesocializirana motnja vedenja, kjer se vedenje kaže z abnormnostmi v razmerjih
posameznika do drugih otrok,
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socializirana vedenjska motnja, ki vključuje trajno disocialno ali agresivno vedenje
posameznikov, ki so na splošno dobro vključeni v skupino svojih vrstnikov (Božič,
2006).

Božič (prav tam, str. 220) še navaja, da »iz epidemiologije vedenjskih motenj postaja
razvidno, da to ni enoten pojav, gre pa najverjetneje za skupino sindromov z značilnimi vzorci
razvoja, komorbidnostjo in posledicami oziroma socialnimi učinki v določenem času.«

1.5.2 Bregantova disocialna motnja in destruktivna agresivnost
Bregant (1987) opisuje, da so otroci z motnjami vedenja in osebnosti tisti, katerih vedenje je
tako različno od običajnega, da je za dosego polnih razvojnih možnosti potrebno posebno
obravnavanje. Osnovna značilnost te populacije je, da njihovo vedenje ni v skladu s socialno
oblikovanimi pričakovanji, temveč je v nasprotju s socialnimi normami.
Avtor (prav tam) disocialne motnje deli v štiri skupine in sicer:
1. Situacijska, reaktivno pogojena motnja kot posledica izjemne obremenitve pri
normalni osebnostni strukturi
Sem štejemo disocialna ravnanja, do katerih pride pri sicer normalno prilagojenih
otrocih, ki tako reagirajo le v izjemnih primerih zaradi neobičajnih in prevelikih
obremenitev, npr. hudega pomanjkanja, poslabšanja življenjskih razmer, itd.
2. Sekundarno peristatična motnja kot posledica motenega čustvenega razvoja pri
nevrotični in disocialni osebnostni strukturi
Za nevrotično osebnostno strukturo so značilni znaki zavrtosti, disocialna ravnanja
imajo pomen nadomestnih zadovoljitev, otrokom povzročajo občutek krivde, zaradi
njih prihaja do notranjih konfliktov, težko čakajo na zadovoljitev želja, niso sposobni
upoštevati interesov drugih, imajo majhno samozaupanje, itd.
Za disocialno strukturo pa je značilno, da je osebnost pretežno disocialna, živijo v
opoziciji z vrednostnimi ideali, disocialna ravnanja jih notranje zadovoljijo in ne
povzročajo notranjih konfliktov, so brez občutkov krivde, ravnajo se izključno po
lastnih težnjah, težijo k maščevanju, itd.
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3. Primarno peristatična motnja kot posledica direktne okvarjenosti okolja in zavajanja
Gre za otroke, ki so odraščali ob disocialnih starših oziroma v izrazito zavajajočem
okolju. Ti otroci niso čustveno, temveč socialno oškodovani.
4. Primarno biološko pogojena motnja kot posledica okvar centralnega živčnega sistema
in psihoz
Zajema disocialne pojave, ki so posledica psihotičnih in cerebralnih okvar.
Posamezne oblike in vrste motenosti med seboj povezujejo. Za vsako uvrstitev je zato
nujno potrebna ugotovitev ustreznih kriterijev (Bregant, 1987).
Avtor (prav tam) se osredotoča tudi na motnje vedenja in osebnosti. Te nastajajo v procesu
socializacije. Čim hujše so, večja je nevarnost, da se oblikuje disocialna osebnostna struktura.
Ena od najbolj značilnih znakov otrok z disocialno motnjo je destruktivna agresivnost.
Destruktivna agresivnost se pojavlja kot posledica nezadovoljenih osnovnih psiholoških
potreb in sicer potrebe po varnosti, naklonjenosti, ljubezni, spolnosti, priznanju, veljavi in
posesti. Ni odsev primarnih destruktivnih impulzov, ampak zaščitna reakcija pred notranjo ali
zunanjo nevarnostjo in z njo povezano bojaznijo.
Pri otrocih in mladostnikih najdemo značilen mehanizem, povezan z agresivnostjo in sicer
identifikacijo z nasprotnikom. Do nje pride zato, da se otroci zaščitijo pred neprijetnostjo
samokritike. Otrok ve, kaj je prav in kaj obsojamo, ko pa naj bi kritiziral kakšno svojo
napako, krivdo prevali na drugega in s tem tudi svoje nepravilno ravnanje. Nepravilnost tako
najde pri nasprotniku in postane do njega napadalen, s tem pa opravičuje lastno ravnanje. V
jedru tega ravnanja so občutki krivde. Prenašanje krivde na drugega je pomemben mehanizem
agresivnega vedenja, saj prinaša psihološko razbremenitev. Z napadom otrok brani
idealizirano podobo o sebi.
Takim otrokom lahko pomagamo z razvijanjem njihove lastne aktivnosti in iniciativnosti.
Odkriti mu moramo resnično življenje in njegove realne zahteve (Bregant, 1987).

1.5.3 Myschkerjeva razvrstitev vedenjskih motenj
Myschker (2005 v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010) vedenjske motnje razvršča v štiri
skupine:
1. Otroci z eksternaliziranimi oblikami vedenja - agresivno vedenje
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V to skupino spadajo težave, ki se kažejo navzven. To so agresivnost, hiperaktivnost,
neupoštevanje pravil, motnje pozornosti.

2. Otroci z internaliziranim, zaradi strahu oviranim vedenjem
Sem spadajo, težave, ki se kažejo navznoter. To so bojazen, strah, žalost, brez
interesov, umaknjeno vedenje, psihosomatske težave, občutje manjvrednosti.

3. Otroci s socialno nezrelim vedenjem
Med te motnje spadajo nezrelo vedenje, nižja odpornost na stres, težave v
koncentraciji.

4. Otroci in mladostniki s socializiranim-delinkventnim vedenjem
To so otroci brez občutja odgovornosti, značilnosti so agresivnost, napadalnost, nizka
frustracijska toleranca, nemirnost, rizično vedenje, brez ovir in zavor, nesposobnost
navezovanja kontaktov.

Myschker (prav tam) agresivnost povezuje tako z eksternaliziranimi oblikami vedenja, kot
tudi z delinkventnim vedenjem. Glede na napisane značilnost motenj, je očitno, da agresivno
vedenje spremljajo tudi nekatere druge težave, kot so nizka frustracijska toleranca, nemirnost,
neupoštevanje pravil in druge.

1.5.4 Van der Doefova biopsihološka interpretacija motenj v otroštvu
ADAPTACIJA

asimilacija

akomodacija

kognicija

avtizem

motnje pozornosti

emocije

anksioznost

nevodljivost

INTENCIONALNOST

Slika 6: Biopsihološka interpretacija motenj v otroštvu (van der Doef, 1992, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010)

Van der Doef (1992, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010) vzročnost čustvenih in vedenjskih
težav, kamor lahko uvrstimo tudi agresivno vedenje, razlaga s pojmom adaptacije in
intencionalnosti. Omenja dve vrsti adaptacije in sicer asimilacijo in akomodacijo, ter
kognicijo in emocije, ki ju uvršča pod intencionalnost.
26

Akomodacija pomeni posameznikov način odzivanja na zahteve okolja in njegovo
naravnanost k spremembam, asimilacija pa akomodacijo dopolnjuje in pomeni vključevanje
elementov iz okolico v že obstoječo psihološko strukturo posameznika.
Agresivno vedenje lahko povežemo z nevodljivostjo, ki jo van der Doef (prav tam) opisuje
kot čustveno zaznamovano obliko izstopajočega vedenja. Za te otroke velja, da pogosto kršijo
družbena pravila in da je njihovo vedenje v nasprotju z zahtevami okolja. Imajo torej težave z
akomodacijo, t.j. vedenjskim prilagajanjem okolju.
Pri uvrščanju agresivnosti v klasifikacije moramo ostati kritični. Pomembno je, da pogledamo
celotno sliko agresivnega obnašanja otroka, razumemo razmere, v katerih otrok odrašča in se
seznanimo z otrokovo bližnjo okolico. Bistvenega pomena je, da vidimo, v katerih situacijah
otrok oziroma mladostnik odreagira agresivno in kaj to vedenje sproži. Poleg tega moramo
razlikovati med diagnosticiranimi motnjami, ki temeljijo na klinično-psihološki sliki in
agresivnostjo kot priučenim vedenjem oziroma načinom reagiranja, ki otroku pomaga
preživeti v določenih situacijah. Prav tako pa je bistvenega pomena, da razumemo, da ni vsak
izbruh agresije, ki je lahko impulzivnega značaja ali pa odraz nemoči, vedenjska motnja.
Vsekakor pa je pomembno, da smo na te posamezne izbruhe in vedenjske vzorce pozorni in
da otroku oziroma mladostniku pomagamo, preden te vzorce ponotranji in se le-ti razvijejo v
obliko antisocialnega vedenja.
V nadaljevanju se bom osredotočila še na delo z otroki, ki kažejo agresivne vedenjske vzorce
in na njihove potrebe.

1.6 DELO Z AGRESIVNIMI OTROKI
Zavedati se moramo, da lahko delo z agresivnimi otroci strokovnjakom predstavlja izziv, saj
moramo biti pozorni, da delo prilagodimo tako, da otroci ne bodo po pritiskom in da ne bodo
doživljali frustracij, ki lahko sprožijo agresivno vedenje. Vec (1997, str. 9) navaja, da bo »za
uspešno delo s skupinami, v katere so vključeni agresivni otroci, odločilnega pomena realnost
zastavljenih ciljev, kar pomeni usmerjenost, ne k naši idealni viziji, ki je vsebovana v terminu
terapija in je večinoma nedosegljiva, ampak usmerjenost v optimalne spremembe, se pravi v
tiste delne posege, ki so glede na objektivne možnosti realno še dosegljivi.«
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Z delom v skupini agresivnim otrokom omogočamo:
1. Jasno orientacijo o sebi, vrstnikih, odraslih, o medsebojnih odnosih in zahtevah:
skupina predstavlja ogledalo posameznika; otrok skozi verbalno in neverbalno
komunikacijo dobi povratno informacijo o sebi.
2. Doživljanje pripadnosti in povezanosti s skupino, s tem, da se mu razvija potrebno
zaupanje v ljudi: gre za razvoj občutka pripadnosti in varnosti otroka v skupini.
3. Občutek sprejetosti: sprejemanje otroka s strani odraslega daje otroku občutek varnosti
in vodi v transferno identifikacijo, s tem pa v lažje sprejemanje norm in vrednot
socialnega okolja ter pravil vedenja.
4. Doživljanje lastne uspešnosti: otrok dobi priložnost in pomoč pri potrjevanju v raznih
dejavnostih. To povratno vpliva na njegove občutke sprejetosti, varnosti.
5. Zaščita pred zavajanjem in pretiranimi obremenitvami, tako, da preprečimo ponovno
doživljanje malodušnosti in pasivnosti: pozorni moramo biti na sprožilne situacije.
6. Postopno in sistematično privajanje zahtevam življenja in dela: gre ne le za učenje
sodelovanja, kreativnosti in sprejemljivejšega vedenja, temveč tudi za učenje socialne
realnosti (Vec, prav tam).
Podobno navaja tudi Mlinarič (2000), ki trdi, da moram agresivnemu otroku omogočiti čim
več pozitivnih izkušenj z vrstniki, pozitivno klimo, kjer se ne bo počutil ogrožen, doživljanje
kohezije v skupini, občutek sprejetosti s strani vrstnikov in vzgojitelja, afirmacijo in občutek
uspešnosti v potrjevanju pri različnih dejavnostih, odkrit pogovor o njegovem načinu
reagiranja ter vzrokih, načine za drugačno rešitev njegovih stisk in konfliktov, sistematično,
postopno in dosledno privajanje zahtevam življenja in dela ter doživljanje odgovornosti za
svoja dejanja.
Petermann in Petermann (1993, v Obid in Rapuš Pavel, 2009) menita, da si je najprej treba
prizadevati za motivacijo agresivnih otrok. To je težko, saj otroci svojega vedenja ne
doživljajo kot problem in ga skrivajo, njihovo agresivno vedenje je pogosto uspešno in jih
pripelje do želenega cilja, zato agresivna dejanja le redko obžalujejo. Ne vedo, zakaj naj bi
spremenili svoje vedenje. Zanje je značilno, da se upirajo vsakim spremembam in niso
pripravljeni žrtvovati svojega časa.
Pomembno je torej, da upoštevamo osnovne potrebe otroka oziroma mladostnika, mu
omogočimo, da se počuti sprejetega in varnega ter prilagodimo cilje in zahteve, da bo otrok
doživljal lastno uspešnost in s tem razvijal samopodobo in samozaupanje, saj je le na ta način
naša pomoč lahko učinkovita.
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2 TERAPIJA S POMOČJO KONJA
Dejstvo je, da vsak človek na žival reagira emocionalno. Lahko ga je strah, ali odreagira z
veseljem, radovednostjo, tudi gnusom. Ti odzivi niso pogojeni z našim razumom, temveč so
intuitivni. Tako kot mi reagiramo na žival, se tudi žival odzove na nas. Reagira intuitivno in
instinktivno, lahko se odmakne, se približa, tudi opozori in zagrozi. V takem odnosu se tudi
človek uči intuitivnosti ter prihaja v stik s samim seboj (Pietrzak, 2007). Človek in žival sta
torej povezana v tesnem odnosu in med njima ves čas poteka sporazumevanje. Žival lahko
človeku zapolnjuje primanjkljaj kontaktov in mu daje občutek sprejetosti, kar je v današnjem
svetu vedno bolj pomembno. Človeka sprejme brezpogojno, ne glede na njegove uspehe ali
neuspehe, izgled, itd. (Kramarič, 2004). Hrovat (2000, str. 99) navaja, da so »živali konstante
v hitro spreminjajočem se življenju, ljudem krajšajo čas, jih nasmejijo, jim dajejo občutek
varnosti. Ob tem pa živali postavljajo pred človeka vsakodnevno zahtevo po skrbi za njih. V
človeku budijo prijazne misli in ga ponovno vodijo k igranju. Predvsem je pomemben dotik
živali, ki opogumlja in nas osrečuje.« Avtorica (prav tam) opisuje tudi, da živali v vseh
življenjskih obdobjih človeku pomagajo premagovati družbeno izoliranost in spodbujajo
njegove socialne stike. Tudi Tušak in Tušak (2002, str. 253) opisujeta, da »ima žival številne
vplive na otroka in tako ne moremo prezreti vpliva živali na socialno-emocionalni razvoj, na
otrokov kognitivni razvoj, na družinske in druge socialne odnose in nenazadnje na otrokovo
počutje.«
Tako so se razvile tudi različne terapije s pomočjo živali. Tušak (2007) opozarja, da moramo
ločiti med aktivnostmi s pomočjo živali in terapijami s pomočjo živali. Aktivnosti s pomočjo
živali so namreč postavljene v določeno okolje z izučenimi strokovnjaki in prostovoljci v
povezavi z živalmi. McCulloch (1983, v Tušak, 2007) pravi, da so bistvene značilnosti teh
aktivnosti v tem, da tu ni specifičnih ciljev zdravljenja, da strokovnjaki na določenih
področjih in prostovoljci ne delajo podrobnih poročil in zapisov srečanj ter da je potek obiska
spontan in traja tako dolgo, kolikor je potrebno. Terapije s pomočjo živali pa so usmerjene v
določen cilj. Carmack (1984, v Barba, 1995) jih opisuje kot terapevtski pristop, ki združuje
živali ter osebe s fizičnimi in emocionalnimi potrebami. Namenjene so pospešenemu
izboljšanju posameznikovega fizičnega, čustvenega, socialnega in miselnega funkcioniranja.
Izvajajo se lahko tako individualno kot skupinsko, celoten proces je dokumentiran in
učinkovitost le-tega na koncu tudi ovrednotena (Tušak, 2007). Barba (1995) te terapije
opisuje kot interdisciplinaren model pomoči, ki vključuje nego, medicino, psihologijo,
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socialno delo in terapijo. Terapija je lahko tako individualna kot skupinska, glede na želje
uporabnika in možnosti živali in fizičnega okolja.
Cilje terapij s pomočjo živali delimo na mentalne, telesne, izobraževalne in motivacijske.
Telesni cilji so izboljšanje motorike, gibljivosti in ravnotežja, med mentalne cilje štejemo
povečanje verbalne komunikacije, izboljšanje koncentracije, povečanje samozaupanja,
zmanjševanje strahu in občutkov osamljenosti, k izobraževalnim ciljem spadajo izboljšanje
besednega zaklada, spomina in poznavanje pojmov velikosti, barv, itd., zadnji pa so še
motivacijski cilji, kamor uvrščamo povečevanje želje po pripadnosti, povečevanje stika z
drugimi člani skupine in povečevanje splošne aktivnosti (Tušak, 2007).

2.1 TERAPIJE
Med terapije s pomočjo živali se uvršča tudi terapija s pomočjo konja. V literaturi večkrat
zasledimo tudi nadomestni pojem terapevtsko jahanje. Kramarič (2004) opozarja, da pri tem
ne gre za vzgajanje jahalcev in učenje jahanja, temveč nasploh za zaposlitve okoli konjaopazovanje, dotikanje, nego, oskrbo, vodenje, itd. Podobno trdita tudi Demšar in Predan
(2007, str. 60), ki pravita, da je terapevtsko jahanje širok pojem, ki »ne obsega le jahanja, ki
naj bi pripeljalo do terapevtskih učinkov, temveč pomeni tudi terapijo ob konju, s konjem, na
konju, s pomočjo konja.«
Nekateri avtorji navajajo tri področja uporabe konja oziroma terapevtskega jahanja in sicer v
medicini, pedagogiki in športu. Na medicinskem področju je to hipoterapija, v pedagogiki
specialno pedagoško jahanje in voltižiranje, v športu pa športno jahanje za osebe s posebnimi
potrebami (Globočnik, 2001; Petrovič, 2001; Dolenc Veličkovič, 2007; idr.). Globočnik
(2001) opisuje, da imata specialno pedagoško jahanje in športno jahanje predvsem
psihosocialni pomen, medicinsko jahanje pa namen izboljšanja funkcije lokomotornega
aparata.
Tillberg (b.d., v Demšar in Predan, 2007) pa priporoča drugačno razdelitev in sicer predlaga,
da se postavi ločnico med terapijo s pomočjo konja ter športnim jahanjem za osebe s
posebnimi potrebami. Terapija s pomočjo konja naj bi obsegala hipoterapijo in ostale oblike
terapije, kjer je v ospredju predvsem psihiatrična, psihoterapevtska, pedagoška, psihološka,
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defektološka in sociološka obravnava pacienta s pomočjo konja in cilji, ki izhajajo iz le-te. Na
drugi strani pa naj bi bilo športno jahanje za osebe s posebnimi potrebami, kjer pa je osrednji
cilj sprostitev in dejavno preživljanje prostega časa, čeprav učinki segajo tudi na področje
psihološke in socialne rehabilitacije.
V novejših virih (Adamič Turk in Japelj, 2010; Bordjan, 2010; Demšar Goljevšček, 2010) pa
že zasledimo model najnovejše razdelitve terapevtskega jahanja, ki ga je predstavil nemški
kuratorij za terapevtsko jahanje. Ta model uporabo konja deli v štiri področja in sicer na
medicino, pedagogiko, psihologijo in šport, znotraj navedenih področjih pa obstaja pet vej
terapevtskega jahanja. Te so hipoterapija, specialno pedagoško jahanje, parakonjeništvo,
psihoterapevtsko jahanje in ergoterapija.

Slika 7: Razdelitev terapevtskega jahanja glede na DKThR 1 standard (Bordjan, 2010)

Preden bom opisala posamezne vrste terapije, še poudarjam, da je pri terapijah potrebno
poskrbeti za dobro počutje vseh vpletenih. Da bi to dosegli, je potrebno upoštevati nekatera
načela, ki nas usmerjajo v želeno smer. Omogočajo nam skrb za dobro počutje in napredek,
1

Orig. Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten. Nemški kuratorij za terapevtsko jahanje (Bordjan,
2010)
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tako otroka, kot tudi konja in terapevta. Z neupoštevanjem teh načel, učinki in cilji terapije
morda ne bodo doseženi.
Tušak in Tušak (2002, str. 256) izpostavljata sledeča:
1. Najvažnejša postavka je varnost otroka.
2. Edina prava kombinacija je otrok-star, naučen, stabilen konj.
3. Izoblikovanje odnosa otrok-konj in konj-otrok.
4. Upoštevanje razvojnih značilnosti otroka.
5. Načelo postopnega (po zahtevnosti in času) dela.
6. Razvoj vztrajnosti.
7. Vseskozi imeti pred očmi, da mora otrok ob tem uživati.
8. Razvijati občutek lastne vrednosti, samozaupanja in samospoštovanja.

Avtorja (prav tam, str. 269) nadalje pravita, da se moramo zavedati, da je za terapijo


osnova absolutna poslušnost konja in vsakodnevno delo z njim;



potreben ustrezen izbor konja glede na naravo motenosti in psihične značilnosti konja
in uporabnika;



treba izkoristiti odnos, ki se razvoje med človekom in konjem;



nujna maksimalna varnost za vse udeležence;



učinek terapevtskega jahanja pri različnih skupinah različen;



uspešnost te metode na področjih telesne in gibalne motenosti velika;



nujen timski pristop;



metoda uporabljana kot spremljevalni tretma;



osnova v dobri diagnostiki, analizi in planu tretmana;



nujna individualna obravnava, četudi gre za delo v skupini;



nujen razvoj ustreznih instrumentov za spremljanje učinkovitosti.

V nadaljevanju bom opisala posamezne oblike zgoraj navedenih terapij s pomočjo konja, bolj
pa se bom osredotočila na specialno pedagoško jahanje, ki je socialni pedagogiki najbližje in
zanjo tudi najbolj pomembno.
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2.1.1 Hipoterapija
Hipoterapija je oblika terapije s pomočjo konja, ki izhaja iz medicine. Petrovič (2001) jo
opisuje kot gimnastično zdravljenje s konjem na nevrofiziološki osnovi. Dolenc Veličkovič
(2007) opozarja, da hipoterapija ni oblika jahanja, saj pacient ne vpliva na konja, temveč ga
konj vodi. Gre za obliko fizioterapije na konju, zato jo izvaja fizioterapevt z dodatno
izobrazbo področja hipoterapije (Pietrzak, 2007). Hipoterapevtski tim sestavljajo zdravnik,
hipoterapevt, vodič konja in pomočnik. Zdravnik je tisti, ki bolnika pozna in odredi
hipoterapijo. Med samim procesom ni prisoten, vendar spremlja in nadzira potek in uspeh
zdravljenja. Kljub temu pa je hipoterapevt tisti, ki ima zadnjo odločitev glede izvajanja
hipoterapije. Vodič konja pa konja med samim zdravljenjem vodi, zanj pa tudi skrbi, ga
trenira in ohranja njegovo kondicijo (Petrovič, 2001).
Hipoterapija se uporablja pri motnjah gibanja in drže zaradi različnih nevroloških obolenj in
stanj (Dolenc Veličkovič, 2007). Njen poudarek je na pravilnem in vzravnanem sedenju,
krepitvi normalnega tonusa in sproščanju (Žgur, 2001), cilj pa je izboljšanje funkcije notranjih
organov in gibalnega-lokomotornega aparata (Lavrič, 2007), Pietrzak (2007) v ospredje
postavlja še izboljšanje in povečanje kakovosti življenja oseb s fizičnimi primanjkljaji in
nevrološkimi motnjami.
Marinšek in Tušak (2007, str. 168) navajata naslednje indikacije za izvajanje hipoterapije:


cerebralna paraliza,



multipla skleroza,



hemiplegija,



ataksija,



parkisonizem,



kronični poliartritis,



invalidnost,



obolelost srca in ožilja zaradi pomanjkanja gibanja.

2.1.2 Parakonjeništvo
Parakonjeništvo ali športno jahanje za osebe s posebnimi potrebami je tako tekmovalni kot
prostočasni konjeniški šport za osebe z invalidnostjo. Izvaja ga inštruktor jahanja z dodatno
izobrazbo o jahanju oseb s posebnimi potrebami (Pietrzak, 2007). Njegov osnovni cilj je šport
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in učenje jahanje, bodisi s tekmovalnimi ambicijami ali le za lastno veselje, prilagojeno pa
mora biti fizičnim sposobnostim in potrebam jahača. Deli se na dve področji in sicer športno
jahanje oseb s posebnimi potrebami in vožnjo z vpregami (Lavrič, 2007). Dolenc Veličkovič
(2007) še omenja, da športno jahanje ni usmerjeno na zmanjševanje oviranosti in prizadetosti
posameznika, čeprav je lahko tudi nadaljevanje hipoterapije.
Rezultati športnega jahanja so razvijanje prijateljstva, krepitev odločnosti in potrpežljivosti,
samodisciplina, koristna izraba prostega časa, razvijanje športnega duha in pa razvijanje
tekmovalnosti (Lavrič, 2007).

2.1.3 Psihoterapija
Lavrič (2007) navaja, da se vse bolj pojavlja tudi uporaba konja v psihiatriji in psihoterapiji,
ki že nekaj let pridobiva znanstveno osnovano in definirano podobo. Mavec in Yogev (2007)
pravita, da psihoterapevtsko jahanje po nemškem modelu sodi pod specialno pedagoško
jahanje in voltižiranje, vendar nekje že delujejo ustanove, ki se ožje usmerjajo prav v
psihoterapevtsko jahanje.
Psihoterapevtsko jahanje uporabljamo pri različnih motnjah kontakta, vzpostavljanja odnosov
in pri motnjah navezanosti. Primerno je tudi za pomoč pri vedenjskih težavah, motnjah
pozornosti in hiperaktivnosti, prekomerno agresivnemu vedenju, motnjah odvisnosti in
funkcionalnih motnjah (Bardt et al., 2002, v Mavec in Yogev, 2007). Mavec in Yogev (prav
tam) še dopolnjujeta, da se lahko terapija izvaja tako individualno kot v skupini, s predhodnim
terapevtskim dogovorom med psihoterapevtom in uporabnikom ter da je pomembno, da je
terapevtski tim usposobljen za delo z določeno populacijo in da pravilno izbere metode glede
na zastavljene cilje, potrebe in primanjkljaje uporabnika.
Razen vodenja in jahanja, psihoterapevtsko jahanje ponuja še mnogo drugih zanimivih
aktivnosti, kot so pranje konja, igre, oponašanje konja, izražanje čustev in doživljanja, itd.,
zato otrok v odnosu do konja in ostalih članov skupine pridobiva občutek pripadnosti, je v
središču pozornosti, uči se socialnega funkcioniranja, dobiva večje samozaupanje, pozitivne
izkušnje in dobiva nove prijatelje. Rezultat terapije sta projekcija in identifikacija vsebin
drugih odnosov v otrokovem življenju. V konja otrok namreč projicira lastno vedenje,
izkušnje, strahove in želje in navzven izraža svoj notranji svet, zato lahko na ta način terapevt
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opaža potlačene in nezavedne želje (Kramarič, 2004). Mavec in Yogev (2007) še dodajata, da
bo konj v vsaki situaciji odreagiral v skladu s trenutnim vedenjem osebe, zato ima to med
procesom psihoterapije pomembno diagnostično vrednost za terapevta, saj lahko preko
konjevih reakcij prepoznava morebitne potlačene občutke agresivnosti ali anksioznosti
uporabnika.
Demšar Goljevšček (2010) navaja naslednje indikacije za psihoterapijo s konji:


psihiatrični bolniki,



psihotične motnje,



čustveno vedenjske motnje,



razpoloženjsko afektivne motnje,



motnje v funkcioniranju na socialnem področju,



posttravmatski sindrom,



fobije.

2.1.4 Ergoterapija
Ergoterapija je senzorna integracija s pomočjo konja. Bajde (2010) opisuje, da je to
nevrološki proces, ki organizira informacije iz čutil in okolja in tako daje možnost odziva
telesa v povezavi z okoljem. Posamezniki s težavami v senzorni integraciji imajo nizko
sposobnost vzdrževati in organizirati stopnjo, intenziteto in naravo odgovora na senzorni
dražljaj in se nanj primerno odzvati. Avtorica opozarja, da se pri teh težavah pojavi tudi
vedenje, ki se kaže kot manj sprejemljivo in slabo razumljivo za okolje, zato ta problem
vpliva na vse aspekte življenja.
Konj pri senzorni integraciji pomaga tako, da posameznik lažje sprejme in se prilagodi na
dražljaje iz okolja. Terapija se osredotoča na stimulacijo vseh petih čutil (sluh, vonj, vid, tip,
okus), terapevt pa skozi upoštevanje osnovnih principov senzorne integracije oblikuje različne
aktivnosti ob konju in na njem, ki na ta čutila vplivajo (Bajde, prav tam).
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2.1.5 Specialno pedagoško jahanje in voltižiranje
Specialno pedagoško jahanje in voltižiranje (originalno Heilpädagogisches Reiten und
Voltigieren) je celostna integrativna metoda, ki jo lahko uporabljamo pri vedenjskih motnjah,
učnih težavah in drugih težavah psihološkega izvora (Pietrzak, 2007). Rommel (1994, v
Globočnik, 2001) ga uvršča med pedagoško-psihološke intervencije. Specialno pedagoško
jahanje izvajajo posebej usposobljeni strokovnjaki z zaključeno poklicno izobrazbo na
področju posebnega šolstva, psihologije ali socialne pedagogike (Globočnik, 2001).
Lavrič (2007, str. 25) opisuje, da konj zelo pozitivno vpliva na otroke, saj »nastopi kot
izvrsten terapevt, ker brez ocenjevanja ali predsodkov sprejme vsakogar. Konj se ne pretvarja,
ni maščevalen, ne kaznuje, ampak se samo umakne, veliko nudi in ničesar ne zahteva in nas
zato s svojim načinom prisili, da smo pri ravnanju z drugim živim bitjem pristnejši in na nek
način tudi bolj disciplinirani.« Na tak način konj doseže pozitivne spremembe obnašanja
človeka s podpiranjem njegovega individualnega psihološkega, psihoterapevtskega,
socialnega in rehabilitacijskega območja (Petrovič, 2001) in ugodno deluje tako na mentalne
kot tudi na senzorne, perceptivne in kognitivne sposobnosti otroka (Tušak, 2007).
Program specialno pedagoškega jahanja in voltižiranja je sestavljen iz dveh delov, in sicer
voltižiranja oziroma samostojnega jahanja ter vseh aktivnosti, ki so povezane s skrbjo za
konja in njegovo okolico. Pri voltižiranju ima pedagog konja pripetega na dolgi vrvi (lonži).
Otrok sedi na konju in izvaja vaje za ravnotežje, pri čemer ne vpliva na vodenje konja. Konja
lahko jahata tudi dva otroka naenkrat, odvisno od njegove zmogljivosti. Ostali udeleženci
programa pozorno spremljajo celotno dogajanje in se na ta način učijo (Globočnik, 2001).
Pietrzak (2007) pri tem še dodaja, da se skozi voltižiranje odvija skupinski proces, ki je
pomemben del pedagoško terapevtskega dela. Pri samostojnem jahanju pa otroci konja
usmerjajo sami, z lastno težo, vajetmi in nogami. V tem delu so cilji usmerjeni v interakcijo
med posameznikom in konjem ter na interakcijo med posameznimi člani skupine (Globočnik,
2001). V ospredju pedagoškega jahanja je ljubeč stik med človekom in živaljo, njuno
sodelovanje, zaupanje in vračanje naklonjenosti. Preko tega odnosa otroci opuščajo in
sproščajo svojo neprilagojeno vedenje, napetosti in strahove (Žgur, 2001).
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Dolenc Veličkovič (2007) navaja naslednje cilje specialno pedagoškega jahanja:


Z interakcijo med jahačem in konjem izboljšati podobo in zavedanje svojega telesa in
mu omogočiti sodelovanje z okoljem in socialno interakcijo,



odkrivanje in spoznavanje okolja,



izboljšati komunikacijo in sposobnost učenja,



izboljšati čustveno odzivanje,



izboljšati razvoj njegove osebnosti (osebna pobuda, samopodoba, samozaupanje,
samokontrola, sprejeti neuspeh, spoznati svoje zmožnosti in svoje meje, sprejeti
pravila in avtoriteto, itd.),



sprejeti konja kot celoto in kot partnerja,



sprejeti terapevta kot partnerja in avtoriteto.

Lavrič (2007) zgornjim ciljem dodaja še izboljšanje samospoštovanja in samozavesti, boljšo
predstavo o podobi svojega telesa, pridobitev občutka zadovoljstva, zvišanje motivacije,
izboljšanje prostorske predstavljivosti, povišanje koncentracije in pozornosti ter usmeritev
zdrave agresivnosti in zdrave uveljavitve. Žgur (2001) zaključuje, da nam pedagoško jahanje
omogoča spodbujanje posameznikovega skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in
socialnega razvoja ter oblikovanje in spodbujanje zdravega življenja in odgovornega odnosa
do okolja.
Specialno pedagoško jahanje je primerno za osebe z naslednjimi težavami:


Alkoholizem in druge motnje odvisnosti,



avtizem,



mongoloidnost,



depresivnost,



fobije,



nemotiviranost,



vedenjske motnje,



osebnostne motnje,



učne težave,



slepota,



moten kontakt z okoljem,



psihosomatika (Marinšek in Tušak, 2007).
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2.1.5.1 Potek specialno pedagoškega jahanja
Globočnik (2001) opozarja, da pri specialno pedagoškem jahanju velja temeljno pravilo, da
najprej poskrbimo za potrebe konja, šele nato za svoje potrebe. Otroke s tem navajamo na red
in disciplino in v njih zbujamo zdrav odnos do narave. Poleg tega s tem poskrbimo za
vzpostavitev odnosa s konjem, za kar je potrebno veliko truda in senzibilnosti, saj le tako
lahko pridobimo konjevo naklonjenost in zaupanje.
Ura terapije naj bi tako vsebovala naslednje dejavnosti in načine dela (Gäng, 1983, v
Globočnik, 2001)

Dejavnost

Način dela

USTVARJANJE ČUSTVENIH VEZI MED

Bližina otrok/konj, brez vpliva pedagoga jahanja,

OTROKOM IN KONJEM

možnost opazovanje zveze otrok-konj

Čas: 10-15 minut
Srečanje s konjem v različnih situacijah; pašnik,
omejen prostor, itd.
OSREDNJI DEL

Na tleh, na stoječem konju, na konju, ki je v

Zaposlitev s konjem- min. 30 minut

koraku, v ograjenem prostoru; na vodenem

Jahanje- 50 minut

konju, pri samostojnem jahanju.

POSLAVLJANJE IN OSKRBA

Pod nadzorom pedagoga jahanja ali pomočnika.

Čas: okoli 10 minut
Voditi konja v hlev, v izpust, na pašnik.
PISNO POROČILO

Napiše ga opazovalec, pedagog ali pa pomočnik;
sistematično

poda

svoje

stališče,

mnenje,

oziroma vse, kar je pri otroku/mladostniku
pomembnega opazila.

Slika 8: Dejavnosti in načini dela pri specialno pedagoškem jahanju (Gäng, 1983, v Globočnik, 2001)

Stergar Remškar (2010) trdi, da naj bi terapija s celotno pripravo konja in uporabnika ter s
pospravljenjem trajala 45 minut, v primeru skupinske terapije pa dve šolski uri. Pri terapiji
lahko terapevt uporabi razne pripomočke, ki jih izbere glede na cilje, ki jih želi doseči. Ti so
(Stergar Remškar, 2010, str. 60) »poligon, žoge, obroči, palice, trakovi, kocke, simbol, kartice
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z barvami, slike in fotografije, sestavljanke, pobarvanke, igra spomin, plišaste in druge igrače,
pripomočki za nego konja ter drugi pripomočki«.

Avtorica (prav tam) navaja naslednje dejavnosti, ki jih uporabnik izvaja na terapiji:


Opazovanje konj (Konje lahko opazuje na pašniku, v izpustu, hlevu, na jahališču ali
drugje. Na ta način se otrok uči o konjevem okolju, prehrani, gibanju in
komunikaciji.),



stik s konjem (Otroka naučimo, kako se približa konju. Konja se dotika, ga boža in
spoznava konjevo telo.),



nega konj (Poudarek je na ustvarjanju prijateljskih vezi med konjem in udeležencem
terapije. Otrok konja čisti, sedla, uzda, ga hrani in čisti njegovo okolico.),



vodenje konja (Otrok s pomočjo terapevta sprehaja konja na povodcu in s tem naveže
pristnejši odnos s konjem.),



zajahanje,



razjahanje,



vožnja s kočijo (Avtorica meni, da lahko na ta način popestrimo terapevtsko jahanje,
primerna pa je za tiste uporabnike, ki konja ne morejo zajahati zaradi zdravstvenih
težav ali pa imajo druge zadržke.).

Obstaja torej veliko aktivnosti, ki jih lahko izvajamo tako ob konju, za konja ali na konju, v
sledečem poglavju pa bom opisala še fizične, psihološke in socialne učinke, ki jih te
dejavnosti prinesejo uporabnikom.

2.2 KONTRAINDIKACIJE
Obstajajo seveda tudi nekatere kontraindikacije za udeležbo na terapiji s pomočjo konja, ki pa
so večinoma fiziološke narave. Marinšek in Tušak (2007, str. 169) navajata naslednje
kontraindikacije:


Patološke spremembe hrbtenice,



spremembe v kolkih,



patološke frakture,



težja osteoporoza,



odprte rane,
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epilepsija,



hemofilija,



cerebrovaskularne motnje zaradi anevrizme ali angiona,



medikamentozna terapija z vplivom na koagulacijo krvi,



akutno stanje bolezni,



vnetje ven,



nekatera druga obolenja, kot je gripa, vnetje mehurja ali ledvic,



zelo močan strah pred konjem,



izostal odnos do konja.

V kolikor ima posameznik eno izmed naštetih obolenj ali stanj, terapije ne moremo izvajati.

2.3 UČINKI
Avtorji navajajo mnoge pozitivne učinke terapij s pomočjo živali. Tušak (2007) pravi, da ima
terapija s pomočjo živali pomen predvsem pri človekovi rasti in razvoju, njegovem govoru in
komunikaciji, kognitivnem področju in psihosocialnem področju. Avtor (prav tam, str. 121)
navaja naslednje cilje terapije s pomočjo živali, ki jih lahko posplošimo tudi na terapije s
pomočjo konja:


Izboljšanje socialnih spretnosti,



izboljšanje razpoloženja,



pridobitev naklonjenosti,



izboljšanje priklica in spomina,



višje samospoštovanje in samovrednotenje,



ugoden vpliv na izgube in žalovanje,



izboljšanje realne usmerjenosti,



kvalitetnejše in lažje sodelovanje,



izboljšanje sposobnosti reševanja problemov,



boljši in dolgotrajnejši pozornost ter koncentracija,



zmanjševanje manipulativnega vedenja,



izboljšanje izražanja občutkov,



reduciranje splošne anksioznosti,
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redukcija neprimernega vedenja,



povečanje sposobnosti zaupanja,



naučiti se primernega kontakta, stika.

Če se osredotočimo na terapijo s pomočjo konja, lahko učinke bolj natančno razdelimo v
fizične, psihološke in socialne.

2.3.1 Fizični učinki
Fizični učinki se predvsem pokažejo pri medicinski uporabi terapevtskega jahanja. Mednje
sodijo:


Normalizacija mišične napetosti,



vpliv na držo in gibanje,



izboljšanje koordinacije gibanja,



vpliv na obseg gibljivosti sklepov,



krepitev mišične moči ter



izboljšano delovanje kardiorespiratornih funkcij (Globočnik, 2001).

Petrovič (2001) navaja tudi ohranjanje ravnotežja, aktiviranje in treniranje mišične moči,
izboljšanje drže glave in telesa ter izboljšanje sedenja, večjo koordinacijo telesnih mišic in
splošno izboljšano telesno zavest.

2.3.2 Psihološki učinki


Izboljšanje samozavesti in podobe o sebi
Številne raziskave potrjujejo, da je stalna udeležba pri telesni dejavnosti povezana z
boljšim psihičnim zdravjem. Ljudje se po aktivnosti počutijo boljše, izboljšata se
njihovo samozaupanje in samopodoba, povečuje se njihovo samovrednotenje. Jahanje
je ena izmed aktivnosti, ki otroke aktivira in še posebej osebam, oviranim v gibanju,
daje občutek, da se lahko gibajo brez pomoči drugih. Jahanje in skrb za konja
prekineta naučeno nemoč, saj vsi otroci postanejo aktivni udeleženci v dogajanju.
Tako se spremeni njihova samopodoba in s tem tudi motivacija (Tomori, 1990, v
Globočnik, 2001). Žgur (2001) opisuje še, da otrok skozi terapijo oblikuje svoj
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vrednostni sistem in s tem izboljša videnje in doživljanje sebe kot enakovrednega
drugim, samozavest pa pridobi skozi uspešno opravljene naloge pri skrbi za žival.
Tudi Globočnik (2001) pravi, da so vse te dejavnosti pomembne za otroke s težavami
v socialni integraciji, saj so koristna spodbuda za gradnjo ustreznejšega
samospoštovanja in pozitivnejšega odnosa do sebe, dodaja pa še, da jahanje da
otrokom možnost potrditve, uveljavljanja na socialno sprejemljiv način. Na ta način
se hitreje vzpostavijo pozitivne socialne izkušnje, kar pripelje do sprememb v
socialnem jazu.


Pridobitev občutka zadovoljstva in izboljšanje neugodnega razpoloženja
Skrb za konja in jahanje dajeta otroku občutek zadovoljstva, poleg tega pa telesna in
duševna sprostitev ob jahanju ugodno vplivata na razpoloženje (Globočnik, 2001).
Wilson (1987, v Barba, 1995) navaja tudi, da terapije s pomočjo živali prispevajo k
zmanjševanju stresa in anksioznosti.



Zvišanje motivacije
Žgur (2001) trdi, da otroci pokažejo veselje in navdušenje nad jahanjem, ko enkrat
premagajo strah, s čimer naj bi se višala tudi njihova motivacija. Globočnik (2001) še
dodaja, da s konjem povezane aktivnosti vzbudijo v otroku pozitivno čustvovanje, ta
čustva pa so močan motivacijski dejavnik. Otroci s posebnimi potrebami se namreč za
stvari hitro navdušijo, vendar pri njih ne vztrajajo, zato potrebujejo veliko spodbud.



Izboljšanje prostorske predstavljivosti
Vzorci gibanja, ki se uporabljajo pri pedagoškem jahanju izboljšajo prostorsko
predstavljivost, zato se otroci začnejo bolj zavedati svojega telesa in gibov (Žgur,
2001).



Večanje koncentracije in pozornosti
Globočnik (2001) opisuje, da mora biti za samostojno vodenje konja otrok ves čas
pozoren na konja in njegovo gibanje, kar viša njegovo koncentracijo. Poleg tega
dejavnost, ki omogoča doživljanje pozitivnih čustev, sproži pri otrocih večjo
pozornost in koncentracijo tudi na drugih področjih. Ta pripravljenost in pozornost pa
je prenosljiva tudi na šolsko delo (Žgur, 2001).
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Usmeritev zdrave agresivnosti in sposobnost zdrave uveljavitve
Šport in telesna dejavnost zmanjšujeta potrebo po neustreznem, škodljivem in socialno
nesprejemljivem vedenju, saj dajeta možnost zdrave uveljavitve. Težnja po veljavi je
ena temeljnih potreb otrok z vedenjskimi težavami, ne znajo pa je zadovoljiti na
ustrezen način. Z jahanjem pridobijo izkušnjo, da je agresivnost lahko tudi
konstruktivna in nerazdiralna. Neškodljiva samopotrditev, ki jo z njo dosežejo, in
prijetna sprostitev energije, ki jo jahanje omogoči, sta dodatni spodbudi, da
agresivnost usmerjajo v ustvarjalnost in z njo dosegajo zadoščenje (Globočnik, 2001).

2.3.3 Socialni učinki


Razvijanje prijateljstva
Med konjem in otrokom se vzpostavi vez, ki bi ji lahko rekli tudi prijateljstvo, saj je
konj otroku pomembna socialna opora. Daje občutek popolnega sprejetja, ne obsoja,
ne kritizira. Med otrokom in konjem se tako vzpostavi odnos brez konfliktov, ki se
prenaša na sočloveka. Ko komunicira s konjem, se ta pripravljenost na kontakt začne
vzpostavljati tudi v odnosu do drugih članov skupine in do pedagoga (Globočnik,
2001). Žgur (2001) še dodaja, da se otrok druži z drugimi otroki s podobnimi
težavami. To mu omogoča vključevanje v družbo in širše socialno okolje, s tem pa
dobiva večje možnosti za sodelovanje in druženje.



Odločnost in potrpežljivost
Otroci z vedenjskimi težavami morajo pri jahanju izkazati pogum, naučiti se morajo
podrejati in usklajevati svoje potrebe in zahteve z drugimi (Mielke, 1989, v
Globočnik, 2001).



Samodisciplina in koristna izraba prostega časa
Spoznavanje konja zahteva nekaj discipliniranosti, predvsem zaradi varnosti. Jahanje
je športna aktivnost, ki je za otroke privlačna in prijetna, hitro jo vzljubijo in se radi
zadržujejo v bližini konja. Na ta način svoj prosti čas smiselno in koristno izrabijo
(Globočnik, 2001).

43



Občutek pripadnosti
Otrok dobi občutek vključenosti neki skupini, v kateri veljajo pravila in red. Na ta
način tudi oblikuje svoj odnos do skupine (Žgur, 2001). Tušak (2007) še dodaja, da se
otrok tako tudi uči prepoznavanja in upoštevanja pravil, poleg tega pa zgradi stik in
zaupanje med njim, terapevtom in konjem.



Razvijanje odnosa do narave in živali
Otrok pridobi izkušnje o naravi in tako spoznava okolico. S tem razvija svoj odnos do
konja in je pozoren na njegove potrebe (Žgur, 2001).

2.4 AGRESIVNI OTROK IN KONJ
Globočnik (2001) opisuje specialno pedagoško jahanje tudi kot eno izmed socialno
pedagoških intervencij, saj je njegov cilj, da s pomočjo konja vzgajamo in prevzgajamo.
Scheipl (1993, v Globočnik, 2001) pravi, da pri tem izhajamo iz razumevanja, da je
odklonsko vedenje posledica napačnega socializacijskega procesa in da ga je mogoče
preoblikovati in preusmerjati, kar imenuje resocializacija.
Globočnik (2001) pri tem opozarja, da bi morala biti resocializacija s pomočjo živali taka, da
bi nudila vsestranske interakcijske možnosti, v katerih bi se gradil emocionalni odnos, ta pa bi
vplival na otroka v smislu avtoritete in spoštovanja. Otroci se lahko učijo z opazovanjem in
posnemanjem vzornikov, ali pa na podlagi lastnih izkušenj. Avtorica (prav tam) opisuje, da
posameznik spontano preizkuša različne oblike vedenja, od katerih nekatere privedejo do
zaželenega učinka, druga pa imajo negativne posledice. Konj ima namreč vlogo avtoritete, ki
pri otroku sproži spoštovanje in identifikacijo ter tako omogoči, da steče proces učenja.

Pietrzak (2007) opisuje, da nas konj vedno znova poziva k medsebojnemu zaupanju in se tudi
on uči od človeka, zato se ustvari skupna harmonija med njima, po drugi strani pa vedno
pokaže, kadar je nezaupljiv. Mavec in Yogev (2007) nadalje opozarjata, da so konji velike in
hkrati plašne živali, ki so lahko potencialno nevarne, zato moramo biti pri kontaktu z njimi
ves čas prisotni »tu in zdaj«, nadzorovati moramo svoje vedenje in spremljati okolico.
Kramarič (2004) še pojasnjuje, da konj že z velikostjo v odnosu do človeka zahteva
spoštovanje in primerno ravnanje ter se bo znal zoperstaviti tudi našemu agresivnemu
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vedenju. Tudi Globočnik (2001) razlaga, da pri aktivnostih s konji do agresivnosti skoraj ne
pride, ker otroci hitro ugotovijo, da so pri konjih stvari vzajemne, saj otrokovo vedenje vpliva
tudi na konja. Kramarič (2004) še dodaja, da ima konj sposobnost razpoznavanja čustvenega
stanja in razpoloženja ljudi, ki ga tudi sam začne zrcaliti. Odreagira namreč v trenutku, brez
sprenevedanja, njegovi odzivi so iskreni, deluje brez predsodkov in ima do vseh ljudi enak
odnos. Klüwer (1994, v Globočnik, 2001) zaključuje, da se konj odziva na celotno skupino in
njeno dinamiko ter da občuti, če v skupini prihaja do agresivne napetosti. Ta sposobnost lahko
pomaga pri terapiji, saj je lahko indikator splošnega razpoloženja.
S terapevtskim jahanjem želimo pri otrocih razvijati sposobnost samoopazovanja,
samokontrole in samokorigiranja, pri čemer skuša terapevt te izkušnje prenesti na vedenje v
skupini (Tušak in Tušak, 2002). Avtorja (prav tam, str. 269) navajata, da »terapevt nenehno
spreminja pogoje in težavnost nalog, zato se morajo ljudje z vedenjsko problematiko pri tem
učiti stalne kontrole, samoorientacije in samokorekture«, pri čemer morajo otroci sami priti do
spoznanja, da je treba imeti pravo mero. Izkušeni terapevti naj bi uvajali skupinsko jahanje,
kjer se posameznik mora prilagajati skupini in konju, z učinkovitim posredovanjem terapevta
pa se tako razvije občutek skupinske pripadnosti ter upoštevanja želja drugih članov skupine.
Aktivnosti s konji vsebujejo veliko gibanja, kar ima za otroke z agresivnim vedenjem še
dodatno terapevtsko vrednost, saj, kot opisuje Petelin (1990, v Kremžar in Petelin, 1994),
izbrani gibalni vzorci in gibalne dejavnosti prispevajo k urejanju senzorične integracije, k
utrjevanju posamezne psihomotorične funkcije ter zadovoljujejo posameznikove potrebe po
celostnem gibalno-čutnem doživljanju ter socialne potrebe posameznika po vključevanju v
skupino. Te dejavnosti naj bi bile prirejene in usmerjene k spremembam vedenja, k manjšanju
agresivnosti in reaktivne simptomatike.
Pri vseh teh dejavnostih in učnih procesih je ključnega pomena motivacija. Otroci imajo
motivacijo, ki nastane zaradi spoštovanja, ki ga konj pri njih uživa, identifikacije in konjeve
naklonjenosti. Je čustveni temelj, sestavljen iz spoštovanja, strahu, občudovanja ali ljubezni.
Konj pri otrocih predstavlja neko vrsto avtoritete, ki jo s spoštovanjem sprejemajo. Otroci so
motivirani tudi za skrb za konja, saj te dejavnosti izgubijo status dela, ker so potrebne in
samoumevne. Rezultati so takojšni in dobro vidni, zato je početje motivirano (Globočnik,
2001).
Izrednega pomena torej je, da smo pozorni na otroka in njegove potrebe ter da naloge
prilagodimo tako, da bo otrok ostal motiviran in bo imel željo po sodelovanju, saj lahko
zadane cilje dosežemo le skupaj z otrokom in njegovo željo po napredku.
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III.

EMPIRIČNI DEL

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Vse pogosteje se starši in strokovni delavci v vrtcih in šolah srečujejo z agresivnim vedenjem
otrok in mladostnikov. Kot sem opisala v teoretičnem delu diplomskega dela, lahko agresijo
definiramo kot vsako fizično ali verbalno obnašanje, ki ima namen poškodovati ali oškodovati
drugega človeka, živali ali nežive predmete (Berkowitz, 1993). Socialno psihološko jo
razumemo tudi kot negativno in antisocialno vedenje, ki pa je agresivno zgolj v primeru, če
krši obstoječe družbene norme (Krahé, 2001). Tako vedenje se kaže v različnih oblikah in
izrazih. Lahko je fizično ali verbalno, aktivno ali pasivno, impulzivno ali zavestno
kontrolirano, prehodno ali dolgotrajno, posredno ali neposredno, skupinsko ali individualno.
Da bi razumeli in razložili agresivno vedenje posameznika, moramo upoštevati tako osebne
značilnosti posameznika, njegove razvojne zmožnosti, okolje, v katerem odrašča in druge
spremenljivke, povezane z vedenjem in socialnim funkcioniranjem otroka ali mladostnika. Ti
otroci imajo pogosto nizko samokontrolo in so impulzivni, zato so velikokrat zavrnjeni od
svojih vrstnikov in postanejo socialno izolirani. Tako se pogosto družijo z drugimi
agresivnimi otroci, s tem pa se njihovo vedenje še ojačuje. Tako vedenje je tudi moteče za
sošolce in vrstnike, starši in učitelji se z njim ne znajo soočati, otrok pa ne dobi učinkovite
pomoči.
Menim, da je agresivnost pri otrocih in mladostnikih zato aktualen problem, ki mu velja
nameniti veliko pozornosti in ga resno obravnavati. Da bi lahko uspešno nudili pomoč
agresivnemu otroku, mu moramo omogočiti čim več pozitivnih izkušenj z vrstniki, pozitivno
klimo, občutek pripadnosti skupini, občutek sprejetosti, doslednost in sistematični pristop pri
delu z omenjenimi otroci ter jim omogočiti doživljanje odgovornosti za svoja dejanja in
občutek uspešnosti v potrjevanju pri različnih aktivnostih.
Med mnogimi uveljavljenimi terapijami, ki se ukvarjajo z obravnavanjem vedenjskih in
čustvenih težav otrok in mladostnikov, postaja v našem prostoru vse bolj znana in priljubljena
terapija s pomočjo konja. Poznamo štiri področja uporabe konja v terapiji in sicer v medicini,
pedagogiki, psihologiji in športu. V ospredju terapije s konji je ljubeč stik med človekom in
živaljo, njuno sodelovanje, zaupanje in vračanje naklonjenosti. Preko tega odnosa otroci
opuščajo in sproščajo svojo neprilagojeno vedenje, napetosti in strahove (Žgur, 2001). Taka
terapija s pomočjo konja ima pomembne psihološke, socialne in fizične učinke na otroka ali
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mladostnika. Skozi terapijo s pomočjo konja otrok z vedenjskimi in čustvenimi težavami
namreč dobi priložnost razvijati svoje sposobnosti samoopazovanja, samokontrole in
samokorigiranja (Tušak in Tušak, 2002), poleg tega pa dobi občutek pripadnosti in sprejetosti,
nauči se usmeritve zdrave agresivnosti, povečuje svoje pozornost in koncentracijo, s tem pa se
viša njegova motivacija in izboljša samozavest in samopodoba.
V empiričnem delu diplomskega dela želim zato raziskati, če in na kakšen način je terapija s
pomočjo konja primerna kot oblika pomoči agresivnemu otroku. Zanima me, kako lahko konj
otroku pomaga in kakšne učinke ime terapija, na katere vedenjske vzorce vpliva in katere so
morebitne ovire pri izvajanju terapije. Vse to bom predstavila v naslednjih poglavjih.

2 CILJI RAZISKAVE
Cilji mojega diplomskega dela so ugotoviti in predstaviti:


prednosti in slabosti individualnega in skupinskega dela pri otroku z agresivnim
vedenjem,



kako individualne značilnosti otroka z agresivnim vedenjem vplivajo na oblikovanje
terapevtske ure s pomočjo konja,



kateri so tisti izstopajoči vedenjski vzorci otrok, na katere ima terapija s pomočjo
konja največji vpliv,



najpomembnejše psihološke, socialne in fizične učinke druženja s konjem na otroke z
agresivnim vedenjem,



če obstajajo morebitne ovire za izvajanje terapije s pomočjo konja.

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA


Katere so prednosti in slabosti individualnega dela pri agresivnem otroku?



Katere so prednosti in slabosti skupinskega dela pri agresivnem otroku?



Kako individualne značilnosti agresivnega otroka vplivajo na oblikovanje primerne
terapevtske ure?



Kateri so tisti izstopajoči vedenjski vzorci agresivnih otrok, na katere terapija s
pomočjo konja vpliva?



Kakšne učinke ima za agresivnega otroka druženje s konjem?
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Katere spremembe v otrokovem obnašanju terapevtke opažajo po terapiji?



Ali obstajajo ovire pri terapiji s pomočjo konja za agresivne otroke in kakšne so?

4 RAZISKOVALNA METODA
Glede na navedene cilje in namene raziskave sem se odločila za kvalitativni pristop.
Uporabila sem polstrukturirane intervjuje, ki sem jih nato kvalitativno analizirala. Za
polstrukturirane intervjuje je značilno, da »ne uporabljamo vnaprej do potankosti
pripravljenega vprašalnika, ampak zgolj vodilo ali predlogo za intervju, to je seznam okvirnih
tem, ne podrobnih vprašanj« (Mesec, 1998, str. 80). Intervjuvanim sem poskušala pustiti, da
čim več povejo sami in da jih nisem motila z vprašanji.

4.1 VZOREC
Za svoj vzorec sem izbrala tri strokovnjake, ki delajo na področju terapije s konji, ne glede na
njihove izkušnje dela z agresivnimi otroki. Vsi intervjuvanci so mi dovolili, da jih lahko
citiram in poimensko predstavim v diplomskem delu.
Raziskovalni vzorec so sestavljali:
JOŽE RUČIGAJ, prof. filozofije in teologije, psihoterapevt s pomočjo konja
ELIZABETA FIJAVŽ, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, terapevtka za izvajanje
terapij s pomočjo konja
KATARINA MAVEC, psihologinja in psihoterapevtka, psihoterapevtka s pomočjo konja

4.2 PRIPOMOČKI
Pri izvajanju intervjuja sem uporabila diktafon, saj sem se lahko tako bolj posvetila pogovoru.
Ker sem uporabila polstrukturiran intervju, sem imela vnaprej pripravljene tudi naslednje
teme, ki sem jih želela odpreti:


Značilnosti agresivnega otroka,



skupinsko in individualno delo z agresivnim otrokom,



priprava terapije,



potek in dogajanje na terapiji,



odnos otrok-konj,
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učinke terapije s pomočjo konja,



morebitne slabosti in pomisleki.

4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV
Prvi intervju sem opravila 9. maja 2013 z Jožetom Ručigajem, na njegovem domu, ki je hkrati
tudi sedež Zavoda pri Usovih, kjer poleg drugih terapij izvajajo tudi psihoterapijo s pomočjo
konja. Intervju je potekal približno 40 minut.
Drugi intervju sem izvedla 11. maja 2013 z Elizabeto Fijavž, na samem kraju izvajanja
terapije. Pogovor je trajal približno 45 minut, prisoten pa je bil tudi vodnik konja.
Tretji intervju je potekal 14. maja 2013 s Katarino Mavec in sicer v Mladinskem klimatskem
zdravilišču Rakitna, kjer je gospa Mavec zaposlena kot vodja tima za izvajanje terapij s
pomočjo konja. Intervju sva izvedli kar na pašniku ob konjih, trajal pa je približno 35 minut.
Vse intervjuje sem posnela z diktafonom in jih doma prepisala. Nekaterih krajših delov
intervjuja nisem prepisala, saj za mojo raziskavo niso bili pomembni. To razlaga tudi Mesec
(1998, str. 88), ki pravi, da »le redko prepišemo vse in vse dobesedno, ampak pri prepisovanju
gradivo reduciramo po obsegu, tako da opustimo zapiske, ki se nam zde irelevantni, in po
obliki, tako da dobesedne zapiske prepišemo v povzetku.« Poleg tega intervjujev nisem
prepisala v pogovornem jeziku, temveč sem jih napisala knjižno, saj izrazoslovje za mojo
raziskavo ni bilo pomembno. Mesec (prav tam) pojasnjuje, da se glede pogovornega oziroma
knjižnega jezika odločimo v skladu z namenom raziskave ter da bomo, v kolikor nas zanima
zgolj vsebina intervjuja, predlogo prepisali v skladu s pravopisom.
Po koncu intervjuja sem vsem dala tudi možnost, da jim prepisan intervju pošljem preko
elektronske pošte na vpogled, če bi želeli še kaj dodati oziroma spremeniti. Za to možnost se
je odločila specialna pedagoginja, ki je prepisanemu intervjuju dopisala še nekaj stavkov.
Intervjuje sem nato kodirala. Najprej sem podčrtala pomembne besedne zveze ali stavke in
jim nato določila kode prvega reda. Nato sem dopisala še kode drugega reda, le-te pa uvrstila
v kategorije.
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV
5.1 ANALIZA VSEBINE INTERVJUJA S PSIHOTERAPEVTOM S
POMOČJO KONJ
Podatki o intervjuvancu:
Jože Ručigaj je po osnovni izobrazbi profesor filozofije in teologije. Ima dokončano tudi
socialno pedagoško dokvalifikacijo in je magistrski kandidat zakonske in družinske terapije.
Je licenciran EAGALA2 terapevt.

Kategorije:
1. Delo z agresivnim otrokom
2. Terapija s pomočjo konja
3. Agresivni otrok na terapiji
4. Učinki terapije
5. Slabosti terapije

1. DELO Z AGRESIVNIM OTROKOM
Kode 2. reda

Kode 1. reda

Značilnosti agresivnega otroka

Povezanost agresije s slabo samopodobo in
samozaupanjem
Težava je nemotiviranost

Kompetence strokovnjaka

Strokovnjak mora biti teoretično podkovan
Potrebnost praktičnih izkušenj
Pomembnost strokovnjakove osebnosti
Pomembnost poznavanja vzrokov agresije

Odnos med klientom in terapevtom

Odnos med klientom in terapevtom je pomembnejši
od terapevtskega sredstva

Individualno in skupinsko delo

Nujnost individualnega in skupinskega dela
Povezava individualnega in skupinskega dela

Prednost individualnega dela

Če skupina ne funkcionira, je boljše individualno delo
Pri individualnem delu se lažje doseže otrokovo
zaupanje

Prednost skupinskega dela

Skupinsko delo je podpora skupine

2

Orig. Equine assisted growth and learning association. EAGALA model je oblika psihološke pomoči s konji
(Bordjan, 2010).
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Podpora vrstnikov pri skupinskem delu

Slabost skupinskega dela

Slabost skupinskega dela

2. TPK
Kode 2. reda

Kode 1. reda

Aktivnosti z živalmi in terapije z živalmi

Loči med ASŽ in TSŽ

Aktivnosti z živalmi

Potencial v terapijah z živalmi

Aktivnosti s konji

Svobodnost pri aktivnostih s konji

Terapija s konji

TSŽ zahteva supervizijo, določene cilje, analizo in
refleksijo

Potek terapije s konji

Pri terapiji se ne jaha, izključno delo ob konju
Trajanje terapije
Včasih je časa premalo
Otrok dobiva naloge s konjem
Na koncu terapije je refleksija dogajanja
Vodenje evidenc in zapiskov

Pomen konja v terapiji

Konj kot sredstvo za dosego cilja

Odnos do metode v terapiji s konji

Skeptičnost do metode, ki jo poudarja EAGALA

Trajanje terapije

12 obiskov terapije
Redna tedenska srečanja
Po zaključku terapije je potreben čas

3. AGRESIVNI OTROK IN TPK
Kode 2. reda

Kode 1. reda

Odločitev otroka za terapijo

Pritisk staršev
Otrok sam ne bi prišel na terapijo

Priprava na terapijo

Terapija ni pripravljena vnaprej
Prilagajanje terapije dogajanju na travniku

Otrok na terapiji

Neagresivnost otrok na terapiji
Na začetku terapije lahko otrok spregovori o
čemerkoli
Neagresivnost otrok do konja
Izraznost strahu, ki ga agresiven otrok nosi v sebi
Terapija lahko postane zelo zanimiva
Primernost terapije za agresivnega otroka.

Konj v terapiji

Konj pomaga terapevtu
Močni transferji pri konju
Enakovrednost odnosa klient-konj
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Dogajanje na terapiji

Dogajanje je izhodišče za diskusijo

Napredek otroka

Mladostnik potrebuje čas, da se odpre

4. UČINKI TERAPIJE
Kode 2. reda

Kode 1. reda

Učinki terapije

Potreba po raziskavi o učinkih
Otrok dobi izkušnjo
O vplivu konja se težko govori

Vpliv konja na otroka

Neraziskanost vpliva konja
Skeptičnost do močnega vpliva konja

5. SLABOSTI TPK
Kode 2. reda

Kode 1. reda

Slabosti terapije

V sami praksi ni slabosti
Slabost so lahko nevarnosti
Slabost je finančne narave

Stroški

Konj in infrastruktura pomenita strošek
Drago zavarovanje
Pozitivna stran terapije je adrenalin

Pozitivna stran terapije

KATEGORIJA 1: Delo z agresivnim otrokom
Intervjuvanec meni, da je agresija povezana s slabo samopodobo in samozaupanjem, kar se
sicer ne kaže navzven. Večja težava pri delu z agresivnimi otroci je po njegovem mnenju
nemotiviranost: »Težava, kar imam jaz izkušnjo, je ta nemotiviranost, »brezveze, brezveze,
brezveze«… Ampak lahko narediš tako, da zadeva postane hitro zanimiva.« Meni, da tukaj
veliko pomaga konj, sicer pa je prepričan, da je odnos med klientom in terapevtom
pomembnejši od sredstva, s katerim terapevt dela: »Tudi mislim, da je bolj pomembno, kakšen
odnos ustvarita terapevt in pač klient, ne toliko to, s katerim sredstvom terapevt dela.« Pri
delu z agresivnimi otroci so pomembne tudi kompetence strokovnjaka. Prepričan je, da mora
biti strokovnjak teoretično dobro podkovan in imeti izkušnje iz prakse. Ključna se mu zdi tudi
osebnost strokovnjaka in dejstvo, da je agresija simptom neke večje težave ter da je potrebno
najti vzrok za to vedenje: »Moje mnenje je, da mora biti teoretično podkovan, mora imeti ene
temelje teorije. Pa izkušnje iz prakse, pa zelo je pomembno, kakšna osebnost je. Taka, da zna
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navezat stik s tem agresivcem. Ključno je to, da je agresija zgolj nek simptom in da pač najdeš
vzroke za to. Da delaš na vzrokih, ki pripeljejo do te agresije.«
Meni, da je z agresivnim otrokom potrebno delati tako individualno kot skupinsko. Zdi se mu
nujno, da na začetku delamo individualno, saj na ta način strokovnjak doseže, da mu otrok
zaupa. Skupino nato vidi kot neko podporo in pomoč: »…neprimerno večja teža je, če izve
neko stvar od vrstnika, kot pa tam od terapevta. Da se pač med sabo brusijo, je to neprimerno
boljše. Fajn pa je, da imaš tako skupino, da je vsaj nekdo notri, ki je že naredil nek razvoj
tukaj, da lahko nastopi iz neke pedagoške predispozicije.« Prednost individualnega dela vidi,
kadar skupina ne deluje pozitivno: »Če imaš pa skupino, kjer so sami razsuti notri, se pa to
potencira, potem je boljše individualno.« Kot slabost skupine pa navaja dejstvo, da se ne
moreš spustiti na oseben nivo, sploh pri otrocih in mladostniki, ki se po njegovem mnenju
pred skupino ne bodo odprli.
KATEGORIJA 2: TERAPIJA S POMOČJO KONJA
Po mnenju intervjuvanca je pomembno ločiti med aktivnostmi z živalmi in terapijami z
živalmi. Poudarja, da je pri aktivnostih z živalmi oziroma s konji vse bolj svobodno: »Zdaj, če
imaš aktivnosti s konji, je vse bolj svobodno, ni treba delati nekih analiz, niti ne rabiš
supervizije, pač imaš neke aktivnosti, slediš določenim ciljem, kakor neka doživljajska
pedagogika.« Terapija s konji pa zahteva supervizijo, točno določene cilje, analize, refleksije
in drugo. Nasploh se mu zdijo vse terapije z živalmi velik potencial. Konja v terapiji vidi kot
neko sredstvo za doseganje cilja, vseeno pa poudarja, da je konj enakovreden partner. Kljub
temu navaja, da je skeptičen do metode, ki jo poudarja EAGALA in pove, da sam nima
preteklih izkušenj s konji, kot večina drugih terapevtov: »Zdaj večina teh, ki dela s konji, so se
že prej ukvarjali s konji in so inštruktorji jahanja in to. Jaz nimam te preteklosti, zato na to
gledam kot na prednost, nimam te deformacije. Ti, ki pa imajo to ozadje, bi pa ravno
nasprotno gledali, da meni veliko manjka. Zato sem pa jaz tudi malo z nezaupanjem gledal na
to metodo, ki jo ima EAGALA. EAGALA ima to metodo, da je konj terapevt in je enakovreden.
Saj jaz tudi jemljem konja kot enakovrednega partnerja, ampak oni ga še bolj povzdigujejo.«
EAGALA uči, da je potrebno terapijo izvajati v timu, intervjuvanec pa jo izvaja sam, ob
čemer se drži načela, da se pri terapiji ne jaha, temveč gre izključno za delo ob konju.
Terapija traja od 45 do 50 minut. Pravi, da je včasih to premalo, ker se nekateri stvari, dileme,
odprejo šele tik pred koncem. V tem času otrok dobi določene naloge s konjem, ki jih mora
narediti, na koncu pa sledi refleksija tega, kar se je dogajalo. Za vsakega otroka vodi tudi
evidenco in zapiske. Celoten terapevtski proces se omeji na 12 obiskov. Pravi, da morajo biti
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srečanja redna, enkrat tedensko. Razlaga namreč, da je »…dosti tudi takih padalcev, ki pridejo
trikrat, štirikrat in je kar »v redu«, pa potem nehajo. Potem pa čez en mesec »Joj, bi spet…«.
To ni v redu.« Meni, da mora biti terapija zaključena in da se potem pusti, da se stvari prediha
in da se napredek pokaže v praksi.

KATEGORIJA 3: AGRESIVNI OTROK IN TERAPIJA
Poudarja, da se otrok ali mladostnik sam ne bi odločil za terapijo in da pridejo pod pritiskom:
»Po navadi je tako, da starš privleče otroka z nekim tihim soglasjem in je pač moral zaradi
določenih pritiskov otrok ali mladostnik reči »ja«, čeprav sam pod nobenim pogojem ne bi
prišel.« Zato tudi traja vsaj 5 srečanj, da se otrok odpre in zaupa. Terapije si za otroka ne
pripravlja vnaprej, ampak izhaja iz samega dogajanja na travniku. Terapijo tako sproti
prilagaja. Glede agresivnosti pravi, da otrok na terapiji ni agresiven in da se ti vedenjski
vzorci ne kažejo: »Ampak ko pride nek otrok, tukaj ne deluje kot agresivec, a ne. Deluje kot
nek preplašen najstnik. Kaj je zdaj, tista velika žival, ki jo tam gleda in tako naprej.« Pravi, da
še ni videl agresivnega otroka, ki bi to agresijo usmeril na konja. Bolj opaža, da do izraza
pride strah, ki ga otrok nosi v sebi. Poudarja, da konj pomaga terapevtu, da gre terapevt lahko
v intrapsihične sfere otroka in da so pri konju ti transferji zelo močni, poleg tega pa ima konj
zelo enakovreden odnos z otrokom. Sicer še pove, da lahko otrok na začetku terapije
spregovori o čemerkoli, na podlagi tega tudi lahko pripravi terapijo. Nima takih izkušenj, da
bi lahko trdil, da terapija s pomočjo konja ne bi bila primerna za agresivne otroke.
KATEGORIJA 4: UČINKI TERAPIJE
Glede vpliva konja na otroka pove, da o tem težko govori ter da pogreša konkretne raziskave,
ki bi potrdile te korelacije: »Ne vem, karkoli bi rekel, bi se izmišljeval. Raziskav je o tem zelo
malo. Je veliko napisanega, ampak konkretnih raziskav je zelo malo, da bi potrdile te
korelacije. Jaz ne vem…« Sicer ne spremlja napredka mladostnika po koncu terapije. Je malo
skeptičen, da ima konj tako močan vpliv na otroka: »Pogosto se dogaja, da so starši ful
hvalili. So govorili: »Odkar hodi, ni imel doma pa nobenega izbruha agresije…« Take stvari
so mi malo čudne. A res konj toliko pomaga? Jaz sem malo skeptičen do tega.« Pravi, da bi
bilo treba narediti eno raziskavo o učinkih. Kljub temu meni, da otrok, če že nič drugega,
zagotovo skozi terapijo dobi neko novo izkušnjo, spozna, da lahko dela na sebi in da ve, da je
možno, da spremeni svoje vedenjske vzorce.
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KATEGORIJA 5: SLABOSTI TERAPIJE
V sami praksi intervjuvanec ne vidi slabosti, razen nevarnosti poškodb, vendar s tem nima
izkušenj. Negativno plat vidi v stroških, saj trdi, da konj predstavlja strošek: »Bolj je
povezano s finančno naravo, ker za sabo potegne en kup stvari. Neprimerno dražje vse pride.
Konj je strošek, moraš imeti infrastrukturo. Ni tako preprosto, lažje je s kakšnim psom
potem.« Poudari tudi drago zavarovanje, v primeru nesreče. Sicer pa izpostavi, da je lahko
pozitivna stran terapije tudi adrenalin, ki se otroku sproži ob konju, kar velja še posebej za
tiste, ki nimajo izkušenj s konji.

5.2 ANALIZA VSEBINE INTERVJUJA S TERAPEVTKO ZA IZVAJANJE
TERAPIJ S POMOČJO KONJA
Podatki o intervjuvanki:
Elizabeta Fijavž je specialna pedagoginja. Zaposlena je na osnovni šoli s prilagojenim
programom in nižjim izobrazbenim standardom. Pri slovenski fundaciji Nazaj na konja je
opravila izobraževanje za naziv terapevta za izvajanje terapij s pomočjo konja. Terapije izvaja
tako za šolske otroke kot tudi za zunanje uporabnike.

Kategorije:
1. Delo z agresivnim otrokom
2. Terapija s pomočjo konja
3. Agresivni otrok na terapiji
4. Učinki terapije
5. Slabost terapije

1. DELO Z AGRESIVNIM OTROKOM
Kode 2. reda

Kode 1. reda

Značilnosti agresivnega otroka

Agresivni otrok ima vedenjske težave
Težave na čustvenem področju
Težko prilagajanje zahtevam
Frustriranost, neposlušnost, netolerantnost,
neprilagodljivost
Agresivnost in destruktivnost
Agresivnost do sebe ali okolja
Vedenjske težave izhajajo iz odnosov v skupini, v
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kateri otrok živi

Delo z agresivnim otrokom

Nujnost postavljanja mej
Pomembnost poznavanje vzrokov za agresijo
Prevelike zahteve do otrok
Zdravim otrokom lažje postaviš mejo.

Kompetence in lastnosti strokovnjaka

Doslednost in zahtevnost
Strogost, doslednost, a človeškost in toplina

Individualno in skupinsko delo

Če želi, se otroka vključi nazaj v skupino
Kombinacija obeh oblik dela je najboljša

Prednost individualnega dela

Individualno delo je boljše.
Lažje ugotavljanje vzrokov agresije
Osredotočenost na enega

Prednost skupinskega dela

Grajenje odnosov do ostalih

Slabost skupinskega dela

Otroka ne moreš oddvojiti

2. TERAPIJA S POMOČJO KONJA
Kode 2. reda

Kode 1. reda

Priprava terapije

Sestava programa na osnovi pridobljenih informacij o
otroku

Potek terapije

Na začetku ure je stik s konjem
Delo na konju
Vaje za koncentracijo, komunikacijo s konjem
Terapije so individualne
Delo poteka na konju in ob konju
Individualni in evalvirani programi
Prisotnost staršev na terapiji

Trajanje terapije

Terapija traja pol ure
Koncentracija otrok določa čas terapije
Tedenske ali 14 dnevne terapije

O terapevtskem jahanju

Podcenjenost terapevtskega jahanja

O terapevtih

Strokovnost terapevtov

3. AGRESIVNI OTROK NA TERAPIJI
Kode 2. reda

Kode 1. reda

Otrok na terapiji

Vedenjski vzorec se ne kaže na terapiji
Neagresivnost otrok na terapiji
Naklonjenost in toleranca do konja
Spoštovanje do konja
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Postavljanje pravil in meja
Na terapiji so otroci mirni, naloge so take, da je otrok
uspešen
Uživanje otrok na vajah komunikacije
Otrok čuti moč nad konjem
Otroku raste samozavest, pomembnost
Otrok ima samokontrolo in željo po uspehu.
Ob konju se otrok uči dela
Otroci se naučijo reda in discipline
Otroci sprejemajo pravila obnašanja

Agresivno vedenje na terapiji

V primeru agresivnega vedenja proti konju ali
terapevtu se terapija ne bi izvajala

4. UČINKI TERAPIJE
Kode 2. reda

Kode 1. reda

Učinki terapije

Učinki terapije pri OPP so kratkotrajni.
Želja po prihajanju na terapijo kaže na dolgotrajni
učinek

Vpliv konja na otroka

Stik s konjem otroka pomiri
Konj ni kritičen, se ne pritožuje, otroke sprejema
Konj ni kritičen, ne pogojuje otroka, nič ga ne sili
Konj ima neko čudežno moč
Konj otroka sprošča

Napredek otroka

Starši pričakujejo takojšen napredek
Za napredek otroci potrebujejo čas
Velik napredek viden po enem letu ali dveh

5. SLABOST TERAPIJE
Kode 2. reda

Kode 1. reda

Pomisleki glede terapije

Ni pomislekov glede terapije

Slabost terapije

Izvajanje terapij vzame veliko časa

KATEGORIJA 1: DELO Z AGRESIVNIM OTROKOM
Intervjuvanka opiše agresivnega otroka kot otroka, ki ima tako vedenjske težave kot težave na
čustvenem področju. Zanje je značilno, da se težko prilagajajo zahtevam. Našteje naslednje
lastnosti: »Taki otroci so frustrirani, neposlušni, grobi, netolerantni, neprilagodljivi,
eksplozivni, razpoloženje jim niha, so besedno in fizično agresivni, destruktivni...« Pove še, da
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so lahko agresivni ali do sebe ali do okolja. Meni, da jim je treba postaviti meje in ugotoviti
vzrok agresivnega vedenja: »…poiskati vzrok, kaj povzroča tisto stisko, da otrok postane
agresiven do sebe in drugih, ko enkrat to ugotovimo, potem je pa lažje.« Poudarja še, da
vedenjske težave teh otrok izhajajo iz odnosov v družini oziroma skupini, v kateri otrok živi.
Sicer verjame, da je velikokrat vzrok agresije to, da imamo do otrok prevelike zahteve. Glede
individualnega in skupinskega dela meni, da je individualno delo boljše saj »je tako, da se res
lahko samo njemu posvetiš, njemu nalogo prirediš in se naprej pripraviš.« Z individualnim
delom tudi lažje prideš do vzroka agresivnega vedenja. Pozitivno plat skupinskega dela vidi v
tem, da otrok v skupini gradi odnose do ostalih. Zdi se ji najbolje kombinirati obe obliki dela,
še posebej če ima otrok željo, da se ga vključi nazaj v skupino. Slabost skupine vidi v
primeru, da otroka ne moreš oddvojiti in z njim delati individualno: »Če je v eni skupini v
razredu, pa je agresiven, pa nimaš možnosti da ga oddvojiš in z njim individualno delaš,
potem je skupina slabost, a ne. Meni se zdi, da je najboljše, da kombiniramo, če imamo to
možnost. Da individualno pridobljena znanja prenaša v skupino. Po drugi strani pa, da ko mu
toleranca v skupini popušča, ko ga nekaj strašno moti, pa sam ne zna opredeliti kaj, da ga
izoliramo iz skupine.« Za delo z agresivnimi otroki mora biti strokovnjak strog in dosleden,
vendar hkrati topel in človeški. Tudi zase meni, da je zahtevna, vendar dosledna in drži
obljube: »Sodim med stroge učiteljice (smeh). To mislim na doslednost. Do otrok sem
zahtevna, če pa kaj obljubim, pa tudi dosledno to izpolnim.«
KATEGORIJA 2: TERAPIJA S POMOČJO KONJA
Na terapijo se pripravi vnaprej in sestavi individualni program za vsakega otroka. »Tudi o
vsakem otroku, ne samo o agresivnem, se prej pozanimaš. Vsaj toliko, kolikor starši povejo.
Ampak tisti, ki pridejo, so tako zainteresirani, da sami čim več povejo, da dobijo čim več vaj,
koristnih za otroka. Na osnovi tega, kar mi starši povejo, sestavim tudi en program za
vsakega in potem delamo.« Na začetku terapije je nekajminutni stik s konjem. Sledi delo na
konju, kjer izvajajo vaje za koncentracijo, komunikacijo s konjem, vaje za ravnotežje in
druge. Poudarja, da delo poteka tako na konju kot tudi ob konju: »Nekaterim otrokom je
krtačenje konja in vodenje konja strašno zanimivo, jim jahanje ni pomembno. Pri čiščenju
otrok vidi rezultate svojega dela.« Sicer terapije vedno izvaja individualno, saj meni, da bi
bilo skupinsko preveč naporno. Za šolske otroke, ki se udeležujejo terapije, pripravi
individualne programe, ki jih ob koncu leta evalvira, s starši drugih otrok pa se pogovarja
sproti, ob koncu terapevtske ure, in jim pojasni potek dela. Njena terapija traja pol ure, saj
meni, da »imaš takrat najbolj zbranega otroka, potem pa koncentracija pade.« Terapije se
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izvajajo enkrat tedensko ali enkrat na štirinajst dni. Omeni še, da jo jezi, da nepoznavalci
jemljejo terapevtsko jahanje preveč zlahka: »Mene recimo zelo jezi, ko pravijo »mah, kaj to
terapevtsko jahanje, daš otroka na konja pa gre, a ne«. Ne, to ni to. To je veliko več od tega.
Tisti, ki to izvaja, se mora tega zavedati.« Meni, da morajo zato terapevti biti pedagoški
delavci, ki dobro poznajo otroka, pristope in metode dela.

KATEGORIJA 3: AGRESIVNI OTROK NA TERAPIJI
Iz izkušenj opisuje, da otroci na terapiji niso agresivni. Opiše primer učenca, ki je imel težave
z agresijo: »Psihologinja je priporočala terapevtsko jahanje in S. je pri tem zacvetel. To je bil
drug otrok. Res… Jaz sem pri njem videla, on je bil motorično spreten. On je imel delo okrog
tega konja, na sploh je zelo naklonjen živalim. On se je tako stiskal h konju, vse je delal… On
je bil prerojen. Tako da…« Meni, da otroci niso agresivni, ker imajo do konja naklonjenost in
toleranco ter neko spoštovanje. Zdi se ji pomembno, da otroku že na začetku postavi jasna
pravila in meje, kar pove tudi staršem, poleg tega pa so zastavljene naloge take, da je otrok
uspešen. Trdi, da otroka konj pomiri, hkrati pa »otrok čuti, da ima neko moč nad konjem,
raste mu samozavest, počuti se pomembnega, da sedi na hrbtu tako velike živali. Skoraj vsi
otroci se konja rahlo bojijo. Nekateri bolj, drugi manj. Vsi pa od silne želje, da bi jahali, ta
strah premagajo. To je že zelo veliko. Tu je ta samokontrola in želja po uspehu. Ob konju se
nauči delati.« Omeni še, da se otroci na terapiji naučijo reda in discipline, kar delo s konjem
in za konja zahteva ter da sprejmejo pravila in navodila obnašanja. Na vprašanje o primernosti
terapije za agresivnega otroka odgovori, da terapije ne bi izvajala, »če bi imela primer, da bi
prišel s pestjo proti konju, ali hotel brcati konja, kričal, cepetal, ali pa bil agresiven proti
nama, se pravi proti terapevtu in vodniku konja, ali še kaj takega… v tem primeru bi rekla
ne.« Poudarja, da takih izkušenj še ni imela.
KATEGORIJA 4: UČINKI TERAPIJE
Meni, da ima konj velik vpliv na otroka in da stik s konjem otroka pomiri. Opisuje, da je
»konj čudovit nemi spremljevalec, ni kritičen, se ne pritožuje, jih sprejema takšne, kot so.
Agresivni otroci se zelo radi stiskajo h konju, predvsem okrog vratu.« Pove še, da konj otroka
nič ne pogojuje in nič ne sili in meni da »neko čudežno moč konja ima.« Glede učinkov meni,
da so pri osebah s posebnimi potrebami bolj kratkotrajni, za druge otroke pa zaradi
pomanjkanja izkušenj ne more reči. Zdi se ji, da bi lahko dolgotrajni učinek terapije bila sama
želja po prihajanju na terapijo. Meni, da otrok »že vnaprej ve, da bo uspešen in nekaj časa
zadovoljen. Veselo razpoloženje pa ne vodi v agresijo.« Glede napredka otroka še razloži, da
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starši pričakujejo takojšen napredek, ko pripeljejo otroka na terapijo. Sama misli, da otroci
potrebujejo čas in da se velik napredek vidi po letu ali dveh.

KATEGORIJA 5: SLABOSTI TERAPIJE
Pravi, da pomislekov glede terapije nima. »Kakšen pomislek? Kaj pa vem. Jaz ga ne vidim.
Ker če bi ga imela, če ne bi tako verjela v to, potem ne bi šla v to.« Edino slabost terapije vidi
v tem, ker zahteva veliko časa. Doda še: »Če s takim veseljem to delam, če bi imela en
pomislek, potem to ne bi bilo to. Res ne…«

5.3 ANALIZA VSEBINE INTERVJUJA S PSIHOTERAPEVTKO S
POMOČJO KONJA
Podatki o intervjuvanki:
Katarina Mavec je po osnovni izobrazbi psihologinja. Je tudi psihoterapevtka in edukantka
vedenjsko kognitivne terapije. Nadaljuje tudi študij razvojne in analitične psihoterapije. Za
psihoterapijo s konji se je izobrazila v Münchnu, v šoli za psihoterapevtsko jahanje, kjer še
vedno vsako leto nadaljuje izobraževanje.

Kategorije:
1. Delo z agresivnim otrokom
2. Terapija s pomočjo konja
3. Agresivni otrok na terapiji
4. Učinki terapije
5. Slabosti terapije

1. DELO Z AGRESIVNIM OTROKOM
Kode 2. reda

Kode 1. reda

Značilnosti agresivnega otroka

Agresivnost je vzorec, opažen pri mlajših otrocih in
mladostnikih
Otroci ne obvladujejo svojega vedenja in impulzov
Vpliv okolja na agresivno vedenje
Agresivnost kot način funkcioniranja, ki ga otrok
razvije

Individualno in skupinsko delo

Otrok naj najprej dvigne frustracijski prag in nato se
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vključi v skupino

Prednost individualnega dela

Pozornost terapevta do otroka
Najprej individualno delo, da okrepimo otroka

Prednost skupinskega dela

V skupini dobi otrok podporo za izražanje jeze
V skupini dobi vrstniško potrditev

Slabost skupinskega dela

Preveč posvečanja samo agresivnemu otroku
Možnost podoživljanja domačega vzorca vedenja

Kompetence in lastnosti strokovnjaka

Strokovnost in izobraženost
Razumevanje do agresivnega otroka
Empatičnost in strokovnost
Otroku moramo dati priložnost
Pomembnost dela z otrokovo najožjo okolico

2. TERAPIJA S POMOČJO KONJA
Kode 2. reda

Kode 1. reda

Priprava terapije

Vsebina terapije odvisna od terapevta

Potek terapije

Na začetku in koncu je pogovor
Osrednji del terapije je delo pri konjih
Za udeležence programov je terapija skupinska
Za zunanje uporabnike je terapija individualna
Na terapiji sta prisotni dve usposobljeni osebi

Trajanje terapije

Terapija traja uro in pol
Terapija za zunanje uporabnike lahko traja več
mesecev ali let
Trajanje terapije je odvisno od ciljev
Terapija poteka tedensko ob istem času

3. AGRESIVNI OTROK NA TERAPIJI
Kode 2. reda

Kode 1. reda

Otrok na terapiji

Terapija je prilagojena otroku
Dogovor z otrokom
Vnaprej pripravljene aktivnosti za pomiritev
Vedenjski vzorci se kažejo manj, kot v drugih
situacijah.
Različni odzivi otrok na konja
Večina otrok je navdušena
Včasih so razočarani, ker pričakujejo jahanje
Dokler se otrok ne posveti konju, se nič ne zgodi
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Konj pri terapiji

Konj se odziva na otroka
Konj deluje kot zrcalo
Konj le potencira stvari
Konj naredi terapijo zanimivo
Konj sam ne zmanjša agresivnosti

Kontraindikacija

Huda agresivnost je kontraindikacija

4. UČINKI TERAPIJE
Kode 2. reda

Kode 1. reda

Učinki terapije

Učinki so taki, kot si jih zastavimo
Učinki odvisni od pedagoga

Vpliv konja na otroka

Konji so privlačni in motivirajoči
Konji ne očarajo vsakogar
Konj pomaga, da otroci zdržijo, da lažje vztrajajo
Konj kot zunanji motivator

5. SLABOSTI TERAPIJE
Kode 2. reda

Kode 1. reda

Slabosti

Terapija je draga, lahko je nevarno
Terapija je draga

Pomisleki

Obstajajo pomisleki za izvajanje terapije
Išče se ravnovesje med trudom konja in njegovo
obremenitvijo

KATEGORIJA 1: DELO Z AGRESIVNIM OTROKOM
Intervjuvanka agresivni vzorec vedenja velikokrat opazi pri otrocih in mlajših mladostnikih.
Pravi, da je vezano na to, ko otroci ne zmorejo obvladovati svojega vedenja in impulzov.
Meni, da ima velik vpliv na razvoj agresivnosti odziv otrokove okolice na prve znake vedenja.
Pomembno se ji zdi, da se zavedamo, da je agresivno vedenje način funkcioniranja, ki ga je
otrok razvil, da je preživel v določenih situacijah. Prednosti individualnega dela z agresivnim
otrokom se ji zdi v tem, da je »terapevt pozoren na tega otroka, ne pride tolikokrat do enih
situacij, ki pomenijo frustracijo, kar je mogoče v enem delu smiselno, da otroka toliko
okrepimo, da vidi, da se ima lahko fajn in da se ne vede agresivno, da dobi najprej to izkušnjo
in se potem lahko v eni točki vključi v skupino, ko je dovolj okrepljen.« Meni, da pri
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individualnem delu otrok dvigne frustracijski prag in da kasneje lahko začne to trenirati tudi v
skupini. Prednosti skupinskega dela pa je po njenem mnenju podpora otroku, da uspe na
drugačen način izraziti jezo, poleg tega pa v skupini dobi tudi potrditev od vrstnikov, ki jo
mogoče v svojem razredu ne. Pravi, da je »iz tega vidika pa to lahko strašno lepa izkušnja.
»Aha, če se mi pa uspe zadržati, če mi uspe na drugačen način se izraziti, me pa sprejmejo.
Nisem jaz slab…« Poudari pa, da je lahko nevarnost skupine, da se preveč posvečamo le
agresivnemu otroku, ko poskušamo korigirati njegovo vedenje. Omeni še, da je lahko
nevarno, če so bili drugi otroci v skupini kdaj žrtve nasilja ali so deležni agresivne
komunikacije v družini ter lahko zato podoživijo ta vzorec. Intervjuvanka spregovori tudi o
kompetencah in lastnostih strokovnjaka, ki dela z agresivnimi otroci. Meni, da mora imeti
primarno izobrazbo pedagoške ali psihološke smeri. Prepričana je, da moramo imeti
razumevanje do agresivnega otroka: »Zelo pomembno je razumeti, prisluhniti tej ideji, da
otrok tega ne dela zanalašč, ali pa ker je hudoben in pokvarjen, ali ker hoče nas manipulirati
ali izsiljevati, to so pogosto ene take misli, ki pridejo od preobremenjenih ali premalo
usposobljenih delavcev. Že malo iz obupa, ne da bi hoteli slabo.« Strokovnjak mora biti
empatičen in delati strokovno ter dati otroku priložnost in ga ne obravnavati drugače. Poudari
pa še, da je »pomemben del, da če bomo samo z otrokom delali, ostala okolica bo pa isto
delala in se obnašala do otroka, se zna sama ta situacija zopet izzvati. Hkrati pomagati in se
usesti s starši, s pedagogi, ki z otrokom delajo, da ta najožja okolica lahko podpira
spremembo vedenja, drugače sam otrok še nima toliko uvida razvitega ali pa enih
sposobnosti, ne bo videl smisla v tem.« Meni, da spremembe otrokovega obnašanja ne bodo
dolgo trajale, če mu bo negativno vedenje oziroma agresivnost prineslo pozornost.
KATEGORIJA 2: TERAPIJA S POMOČJO KONJA
Sama priprava terapije je precej odvisna od usposobljenosti terapevta. Meni, da morajo imeti
občutek, kako pripraviti stvari, da bo čim bolje funkcioniralo. Terapijo izvajajo skupinsko za
udeležence programov, za zunanje uporabnike pa tudi individualno. Na začetku in koncu
terapije je vedno pogovor, ki se ga strukturira oziroma prilagodi glede na starost uporabnikov.
Vmes je ura konkretnega dela s konji, torej negovanje, priprava konja, vaje na tleh,
premagovanje izzivov, jahanje, sprehodi in drugo. Ura traja 90 minut. Vedno delajo timsko,
torej sta na terapiji prisotna dva pedagoga ali dva terapevta. Trajanje celotnega cikla terapije
je zelo različno in je odvisno od ciljev. Lahko traja več mesecev ali let, poudari pa, da morajo
biti srečanja redna in potekati tedensko ob istem času.
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KATEGORIJA 3: AGRESIVNI OTROK NA TERAPIJI
Intervjuvanka ima izkušnje dela z agresivnimi otroci na terapiji. Ker terapije potekajo v
skupini, so prilagojene tako, da se lahko dogajanje kadarkoli delno ustavi in se posveti
agresivnemu otroku oziroma se ga odstrani iz situacije. Pravi, da imajo z otrokom dogovor, da
»če mu bo težko, da imamo eno posebno aktivnost pripravljeno, da gre otrok to naredit in se
pomiri. Zelo malo je treba enih takih stvari, če sta dva, trije otroci, da se takrat prilagodi.« Iz
izkušenj pravi, da se agresivni vedenjski vzorci na terapiji kažejo manj pogosto kot drugje,
ker je otrok bolj motiviran in ima pozornost usmerjeno na konja. Kljub temu opozori, da se
otroci na konja različno odzivajo, vseeno pa jih je večina navdušena. Pravi še, da so včasih
razočarani, ker pričakujejo jahanje, na terapiji pa so seveda še druge dejavnosti in dodaja, da
se na terapiji ne zgodi nič posebnega, v kolikor se otrok resno in odločno ne posveti konju.
Konj namreč deluje kot zrcalo in se odziva na to, kar prinese otrok s sabo na terapijo. »Konj
tudi pokaže, če mu gre kaj na živce, če je vznemirjen in deluje tudi kot zrcalo, ga uporabimo.
Če se otroci »bockajo« med sabo in postane vznemirjen, lahko rečemo »kaj se pa zdaj
dogaja?«, to po navadi kar zaleže. Da nismo mi tisti vojaki, ki skozi govorimo »dajte mir,
poslušajte«.« Poudari, da konj na terapiji »stvari samo potencira, ni tako, da bi sam konj
nekaj naredil z agresivnim otrokom. Samo od sebe se ne bo nič zgodilo. Sami konji žal nimajo
te moči.« Na vprašanje, če je terapija s pomočjo konja primerna za vse agresivne otroke,
odgovori, da je huda agresivnost kontraindikacija: »…ampak otrok, ki konja brca ali pa npr. s
palico priteče na pašniku za njim, da bi ga udaril, to so stvari, ki so tako nevarne, da si lahko
on kaj naredi, ali pa konja poškoduje, da to ni možno. Zelo huda agresivnost je
kontraindikacija, ker konja moramo zaščititi…in pacienta.« V primeru hude agresivnosti
terapije ne bi izvajala.
KATEGORIJA 4: UČINKI TERAPIJE
Meni, da »nismo vsi za vse in tudi konji niso neka čudežna bitja, ki bi morala vse očarat.«
Kljub temu se ji zdi, da so načeloma konji privlačni in so velik zunanji motivator. Predvsem
pomagajo otrokom, da lažje zdržijo in vztrajajo na terapiji. Na splošno o pozitivnih učinkih
terapije ne govori. Pravi, da so učinki taki, kot jih zastavimo v svojem pedagoškem delu.
»90% je odvisno od tega, kako pedagog zastavi stvari, kako izpelje uro, kako uporabi
material, kar se zgodi, za približat otrokom, kaj se dogaja. Da uporabi to za pomoč pri
preoblikovanju vedenja ali pa za eno pohvalo. Potrdi, »aha to si pa fajn naredil, konj je pa
zdaj zadovoljen«. Poudarja, da so v večji meri učinki odvisno od tistega, ki pripravi uro
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terapije. Če ura vodi k sodelovanju, k temu, da se bojo otroci zmenili kaj in kako bo šlo, k
temu, da se pohvali, če je bil nekdo neagresiven, to potem prinese učinke.«

KATEGORIJA 5: SLABOSTI TERAPIJE
Intervjuvanka ves čas išče ravnovesje med trudom konja in njegovo obremenitvijo. »Vse
psihične obremenitve, ki jih otroci prinesejo s sabo, je ves čas to v ravnovesju, koliko še konja
obremeniti in kje mejo postaviti. To je vprašanje, ki si ga nenehno postavljamo in tehtamo.«
Pravi, da ima zato pomisleke ves čas. Glede slabosti terapije izpostavi, da je zelo draga in
potencionalno nevarna. Stroške imata tako izvajalec kot tudi uporabnik, saj je terapija
plačljiva. Slabosti v sami terapiji ne vidi.

6 POSKUS UTEMELJENE TEORIJE
Skozi analize intervjujev sem našla nekatere tako skupne točke oziroma teme kot tudi
razhajanja, ki mi bodo v pomoč pri pisanju utemeljene teorije.
Za lažjo analizo bom v spodnjem poskusu utemeljene teorije intervjuvanca Jožeta Ručigaja
imenovala kot intervjuvanca A, Elizabeto Fijavž kot intervjuvanko B in Katarino Mavec kot
intervjuvanko C.
Vsi intervjuvani imajo nekaj izkušenj dela z agresivnimi otroci. Opišejo jih različno.
Intervjuvanec A meni, da je agresija povezana s slabo samopodobo in samozaupanjem,
izpostavi pa tudi nemotiviranost otrok, medtem ko intervjuvanka B opisuje predvsem značilne
vedenjske vzorce otrok, kot npr. neposlušnost, grobost, netolerantnost, neprilagodljivost,
eksplozivnost, destruktivnost in druge. Na drugi strani intervjuvanka C poudarja, da je
agresivnost zgolj način funkcioniranja, ki ga je otrok razvil, da je lažje preživel v določenih
situacijah in da je zanje značilno, da ne zmorejo obvladovati impulzov. Vsi trije pa menijo, da
je agresivno vedenje le nek simptom in da je potrebno poiskati vzrok tega vedenja, saj lahko
le na ta način pomagajo otroku. Strinjajo se tudi, da mora imeti strokovnjak temelje
teoretičnega znanja. Intervjuvanec A pravi, da »mora biti teoretično podkovan, mora imeti
ene temelje teorije. Pa izkušnje iz prakse, pa zelo je pomembno, kakšna osebnost je. Taka, da
zna navezat stik s tem agresivcem.« Intervjuvanka B se strinja in dodaja, da mora biti
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strokovnjak strog in dosleden, vendar hkrati topel in človeški, intervjuvanka C pa izpostavlja
še pomembnost empatije.

Vsi trije se strinjajo, da bi bilo z agresivnim otrokom potrebno delati tako individualno kot
skupinsko. Prednosti individualnega dela vidijo v tem, da se lahko posvetiš samo temu otroku,
imaš pozornost na njemu, skupinsko delo pa smatrajo kot podporo in potrditev, ki jo otrok
dobi vrstnikov ter skupino, v kateri gradi odnose. Omenjajo tudi nekatere slabosti skupine.
Intervjuvanec A jo vidi predvsem v tem, da se ne moreš spustiti na oseben nivo. Dodaja še:
»Če imaš pa skupino, kjer so sami razsuti notri, se pa to potencira, potem je boljše
individualno.« Intervjuvanka B vidi slabost v tem, če otroka ne moreš odstraniti iz skupine in
z njim delati individualno, Intervjuvanka C pa še dodaja, da je nevarnost, da v skupini
pozornost usmerjamo preveč na agresivnega otroka in zanemarimo ostale. Menijo, da je zato
najbolje kombinirati obe obliki dela.
Kljub temu, da so vsi trije intervjuvani strokovnjaki na področju terapije s konji, se njihove
metode dela znotraj terapije s konji nekoliko razlikujejo. Intervjuvanec A se na terapije ne
pripravlja vnaprej, temveč izhaja iz samega dogajanja na terapiji, medtem kot se
intervjuvanka B na terapijo pripravi in sestavi individualni program za vsakega otroka.
Pripravi se tudi intervjuvanka C. Razlikuje se tudi trajanje. Intervjuvanec A terapijo izvaja 45
minut, intervjuvanka B 30 minut, intervjuvanka C pa 90 minut, saj dela skupinsko. Tudi
Stergar Remškar (2010) trdi, da naj bi terapija s celotno pripravo konja in uporabnika ter s
pospravljenjem trajala 45 minut, v primeru skupinske terapije pa dve šolski uri. Intervjuvanka
B pravi, da njena terapija traja pol ure, saj lahko iz izkušenj trdi, da »imaš takrat najbolj
zbranega otroka, potem pa koncentracija pade.« Vsi terapijo izvajajo redno, vsak teden, kljub
temu pa se razlikuje trajanje celotnega cikla terapije, saj se intervjuvanec A poslužuje
kratkotrajne metode, ki obsega 12 srečanj, intervjuvanki B in C pa pravita, da je trajanje
odvisno od posameznika in njegovih ciljev ter lahko traja tudi leto ali več. Poleg tega pa
intervjuvanec A terapije izvaja individualno in dela izključno dejavnosti ob konju, obe
intervjuvanki pa delata v timu, njuna terapija pa poleg nege konja in vaj na tleh obsega tudi
delo na konju. Vsi intervjuvani na koncu napišejo poročilo in vodijo evidenco. Opazimo torej
lahko razlike v samem poteku terapije in njenem trajanju, ki pa so jih intervjuvanci prilagodili
glede na njihove izkušnje in znanje.
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Več besed spregovorijo o agresivnem otroku na terapiji. Njihova mnenja se nekoliko
razlikujejo. Intervjuvanec A namreč trdi, da otrok na terapiji ni agresiven in da se njegovi
vedenjski vzorci ne pokažejo. Pravi namreč, da »ko pride nek otrok, tukaj ne deluje kot
agresivec, a ne. Deluje kot nek preplašen najstnik.« Tudi intervjuvanka B se strinja in pravi,
da po njenih izkušnjah otroci na terapiji niso agresivni, saj imajo do konja naklonjenost,
toleranco in spoštovanje, hkrati pa poudarja, da ima sama več izkušenj z otroki s posebnimi
potrebami in dopušča možnost, da je morda pri drugih otrocih drugače. Intervjuvanka C pa
pravi, da se vedenjski vzorec agresivnega otroka vseeno kaže na terapiji, čeprav manj kot
drugje, saj je na terapiji otrok bolj motiviran in ima pozornost usmerjeno na konja. Ker pa se
agresivnost vseeno pokaže, ima intervjuvanka predhoden dogovor z otrokom, da ga v primeru
izbruha agresivnega vedenja odstrani iz situacije in iz skupine ter ima pripravljeno neko
aktivnost, ki jo lahko otrok ta čas naredi. Na ta način poskrbi, da lahko drugi otroci v skupini
nadaljujejo. O primernosti terapije za agresivnega otroka intervjuvanec A pravi, da je po
njegovem mnenju terapija s pomočjo konja povsem primerna, saj nima takih izkušenj, da bi
lahko trdil drugače, obe intervjuvanki pa poudarjata, da terapije ne bi izvajali v primeru hude
agresivnosti, ko bi bil otrok fizično agresiven do konja ali terapevta, saj je to nevarno.
Intervjuvanka C pravi, da je »zelo huda agresivnost kontraindikacija, ker konja moramo
zaščititi…in pacienta.«

Nekaj besed namenijo tudi vplivu konja na otroka. Intervjuvanec A poudarja, da konj pomaga
terapevtu, da gre le-ta lahko v intrapsihične sfere otroka, poudarja pa tudi močne transferje pri
konju. Intervjuvanka C se strinja, saj pravi, da konj deluje kot zrcalo in se odziva na to, kar
prinese otrok s sabo na terapijo. Intervjuvanec A meni, da konj sicer veliko pomaga, vendar je
pomembnejše od sredstva, s katerim terapevt dela (v tem primeru konja), sam odnos med
terapevtom in klientom. Intervjuvanka C se strinja, saj pravi, da je terapija odvisna od
strokovnjaka, ki jo pripravi in pove, da konj na terapiji »stvari samo potencira, ni tako, da bi
sam konj nekaj naredil z agresivnim otrokom. Samo od sebe se ne bo nič zgodilo. Sami konji
žal nimajo te moči.«. Kljub temu meni, da so konji načeloma privlačni in da so velik
motivator. S tem se strinja tudi intervjuvanka B, ki še dodaja, da je »konj čudovit nemi
spremljevalec, ni kritičen, se ne pritožuje, jih sprejema takšne, kot so.« Zdi se ji, da neko
čudežno moč konj ima.
Zanimivo je tudi njihovo mnenje o učinkih terapije. Intervjuvanec A namreč ne govori o
učinkih, saj pogreša konkretne raziskave, ki bi te učinke potrdile. Glede močnega vpliva konja
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na otroka, kot ga navaja teorija, je skeptičen. Meni, da bi bilo potrebno narediti natančno
raziskavo o učinkih. Intervjuvanka B poudari, da so po njenih izkušnjah učinki pri osebah s
posebnimi potrebami bolj kratkotrajni, za ostale otroke pa zaradi pomanjkanja izkušenj težko
govori. Vseeno meni, da je dolgotrajni učinek že sama želja po prihajanju na terapijo, verjame
pa, da se velik napredek vidi šele po letu ali dveh. Na drugi strani pa intervjuvanka C trdi, da
so učinki odvisni od tistega, ki pripravlja terapijo in da so taki, kot jih terapevt zastavi v
svojem pedagoškem delu: »Če ura vodi k sodelovanju, k temu, da se bojo otroci zmenili kaj in
kako bo šlo, k temu, da se pohvali, če je bil nekdo neagresiven, to potem prinese učinke.«
Vidimo, da ne morejo govoriti o pozitivnih učinkih na splošno, kot to najdemo v teoriji.
Intervjuvanec A zaključuje, da otrok v vsakem primeru dobi novo izkušnjo, spozna, da lahko
dela na sebi in da se zaveda, da je možno spremeniti svoje vedenjske vzorce.

Spregovorijo pa tudi o slabostih terapije. Intervjuvanec A in intervjuvanka C vidita slabost
predvsem iz finančnega vidika, saj izpostavljata, da konj pomeni velik strošek. Intervjuvanka
izpostavi še dejstvo, da ves čas išče ravnovesje med trudom konja in njegovo obremenitvijo,
saj vse psihične obremenitve, ki jih prinesejo otroci s seboj, vplivajo tudi na konja. Oba
intervjuvanca vidita slabost še v morebitnih poškodbah, saj je terapija lahko potencialno
nevarna. Na drugi strani pa intervjuvanka B ne vidi slabosti, razen morda tega, da izvajanje
terapije vzame veliko časa. Pravi namreč, da nima pomislekov, saj se sicer ne bi niti odločila
za izvajanje terapije. Težava terapije s pomočjo konja je torej finančna, saj je zelo draga, tako
iz vidika terapevta kot tudi uporabnika, saj je terapija samoplačniška, slabost pa je lahko tudi
morebitna nevarnost poškodb, ki se zgodijo pri delu s konjem. Nihče od intervjuvanih sicer ne
vidi slabosti v samem vsebinskem delu terapije.

7 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V tem delu bom poskušala odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki sem jih zastavila pred
samo izvedbo intervjujev.


Katere so prednosti in slabosti individualnega dela pri agresivnem otroku?
Vsi intervjuvani vidijo prednost individualnega dela v tem, da se lahko strokovnjak
posveti samo enemu otroku in da ima otrok njegovo pozornost. Intervjuvanec A meni,
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da je individualno delo nujno, »da se razrešijo določene stvari, ko tisti, ki dela s tem
otrokom, da doseže, da mu otrok zaupa.« Intervjuvanka B izpostavi, da vedenjske
težave agresivnih otrok izhajajo ravno iz konfliktov v odnosih do ljudi, s katerimi
otrok živi. Na tem mestu se ji zdi boljše individualno delo. Zdi se ji tudi, da lahko
znanja, ki jih pridobi v individualnem delu, kasneje prenaša v skupino. To prednost
individualnega dela izpostavlja tudi intervjuvanka C, ki misli, da je prednost takšnega
dela v tem, da » otroka toliko okrepimo, da vidi, da se ima lahko fajn in da se ne vede
agresivno, da dobi najprej to izkušnjo in se potem lahko v eni točki vključi v skupino,
ko je dovolj okrepljen.« Meni, da je zato lahko individualno delo prednost, poleg tega
pa dodaja, da zaradi terapevtove pozornosti samo nanj, manjkrat pride do situacij, ki
za otroka pomenijo frustracijo. Slabosti individualnega dela nihče od intervjuvanih ne
navede.


Katere so prednosti in slabosti skupinskega dela pri agresivnem otroku?
Skupinsko delo intervjuvani smatrajo kot podporo in potrditev, ki jo otrok v primeru
želenega vedenja dobi od vrstnikov ter skupino, v kateri gradi odnose. Intervjuvanec A
navaja, da je »neprimerno večja teža, če izve neko stvar od vrstnika, kot pa tam od
terapevta. Da se pač med sabo brusijo, je to neprimerno boljše.« Dodaja, da je bolje,
da je v skupini nekdo, ki je že naredil nek razvoj, da lahko ta otrok nastopi iz
pedagoške predispozicije. Omenijo tudi nekaj slabosti skupine. Intervjuvanec A jo vidi
v tem, da se v skupini otroci in mladostniki ne odpirajo in da je težko delati na
osebnem nivoju. Poleg tega izpostavlja nevarnost tega, da se v skupini negativno
vedenje še potencira. Intervjuvanka B podobno trdi, da je slabost, če otroka, ki v
skupini postane agresiven, ne moreš oddvojiti in odstraniti iz situacije. Nenazadnje
intervjuvanka C opisuje, da je lahko nevarnost, če se preveč posvečamo zgolj
agresivnemu otroku in zanemarimo druge v skupini ter jih postavimo v ozadje. Kljub
temu se vsi intervjuvani strinjajo, da bi bilo potrebno kombinirati obe obliki dela.



Kako individualne značilnosti agresivnega otroka vplivajo na oblikovanje
primerne terapevtske ure?
Intervjuvanec A si terapije ne pripravlja vnaprej, temveč potek oblikuje glede na samo
dogajanje. Hkrati opozarja, da otrok na terapiji niti ni agresiven, zato on agresije ne
naslavlja takoj in dodaja, da se »včasih zgodi, da sploh ne, da to sploh ni problem.«
Na terapevtsko uro po njegovih izkušnjah vpliva nemotiviranost otrok, ki jim je vse
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»brezveze, brezveze, brezveze…« Pravi, da se vseeno lahko terapijo tako pripravi, da
hitro postane otroku zanimiva, pri čemer velik del prispeva konj. Intervjuvanka B pa
trdi, da je treba agresivnim otrokom že takoj na začetku postaviti meje in pravila, saj
jih opisuje kot neprilagodljive, neposlušne, eksplozivne. V primeru neupoštevanja
pravil terapijo prekine. Poudarja še, da imajo otroci silno željo biti ob in na konju, zato
imajo samokontrolo in željo po uspehu. Meni, da se zato naučijo reda in discipline, kar
je za agresivne otroke pomembno. Intervjuvanka C pa izpostavi, da terapijo
prilagodijo tako, da lahko kadarkoli dogajanje prekinejo iz se posvetijo agresivnemu
otroku oziroma ga odstranijo iz situacije. Z njim imajo vnaprej sklenjen dogovor in
pripravljeno dejavnost, ki jo lahko otrok opravlja, če ga oddvojijo iz skupine.
Upošteva se tudi morebitna nemirnost otrok in težave pri vztrajanju, saj v tem primeru
terapijo oblikujejo tako, da vmes naredijo premor. V tem delu obe intervjuvanki še
izpostavita, da v primeru hude agresivnosti, ko bi bil otrok fizično nasilen do konja ali
terapevtov, terapije ne izvajata. Hudo agresivnost smatrata kot kontraindikacijo.


Kateri so tisti izstopajoči vedenjski vzorci agresivnih otrok, na katere terapija s
pomočjo konja vpliva?
Vsi intervjuvani izpostavijo nemotiviranost, kot eno izmed značilnosti agresivnega
otroka, na katero konj vpliva. Menijo, da je večina otrok nad konjem navdušena in da
je zato konj zanje velik motivator. Intervjuvanec A še navede, da ob konju pride do
izraza strah, ki ga agresivni otrok, ki se sicer po navadi »dela frajerja in junaka«,
skupaj s svojo slabo samopodobo in samozaupanjem nosi v sebi. Podobno
intervjuvanka B izpostavi, da pri terapiji otroku rasteta samozavest in samokontrola ter
da se otrok uči poslušnosti, upoštevanja pravil in discipline, ki so sicer šibke točke
agresivnega otroka. Intervjuvanka C še dodaja impulzivnost otroka, saj terapija s
konjem poskuša doseči, da se je otrok sposoben zadržati in na drugačen način izraziti
jezo.



Kakšne učinke ima za agresivnega otroka druženje s konjem?
O samih učinkih intervjuvani težko govorijo. Intervjuvanec A namreč pogreša
raziskavo, ki bi v teoriji navedene učinke dokazala in je nekoliko skeptičen do
konjevega vpliva na otroka, kot ga navaja teorija. Izpostavlja pa, da otrok dobi novo
izkušnjo in zavedanje, da lahko naredi nekaj na sebi in spremeni svoje vzorce vedenja.
Intervjuvanka B ima premalo izkušenj z agresivnimi otroki, da bi lahko govorila o
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učinkih. Meni, da je učinek že to, da ima otrok željo po prihajanju na terapijo.
Intervjuvanka C pa pravi, da so učinki takšni, kot jih sami določimo v pedagoškem
delu. Če je cilj sodelovanje otrok, bo takšen tudi učinek. Bolj kot o učinkih govorijo o
vplivu konja na otroka na sami terapiji. Intervjuvanka B večkrat izpostavi, da konj
otroka pomiri in sprosti, dodaja pa še, da otrok sodeluje, posluša, ni agresiven in
hitreje napreduje. Intervjuvanka C pa omeni še konja kot zunanjo motivacijo, ki pa
lahko sčasoma postane notranja, potem, ko otroci vidijo, kako se počutijo.


Katere spremembe v otrokovem obnašanju terapevtke opažajo po terapiji?
Intervjuvanec A napredka otrok ne spremlja po končanem ciklu terapij, pravi pa, da so
starši otroka že med srečanji pogosto hvalili, da izbruhov agresije ni več. Kljub temu
ostaja skeptičen. Intervjuvanka B ima izkušnje z otroci s posebnimi potrebami, ki
kažejo znake agresivnega vedenja. Meni, da otrok v pričakovanju naslednje terapije
vnaprej ve, da se bo imel lepo in se tega veseli. Ve, da bo uspešen in zadovoljen, tako
razpoloženje pa ne vodi v agresijo. Sicer meni, da so ti učinki kratkotrajni. Poudarja
še, da otroci potrebujejo čas in da se velik napredek lahko vidi šele po letu ali dveh.
Intervjuvanka C pa še opozarja, da mora strokovnjak delati tudi z najožjo okolico
otroka, sicer sprememba v njegovem obnašanju ne bo dolgo trajala.



Ali obstajajo ovire pri terapiji s pomočjo konja za agresivne otroke in kakšne so?
Intervjuvanec A ne vidi ovir, meni, da je terapija primerna za vse agresivne otroke. Na
drugi strani pa obe intervjuvanki navajata hudo agresivnost kot kontraindikacijo.
Intervjuvanka B navaja, »če bi imela primer, da bi prišel s pestjo proti konju, ali hotel
brcati konja, kričal, cepetal, ali pa bil agresiven proti nama, se pravi proti terapevtu
in vodniku konja, ali še kaj takega… v tem primeru bi rekla ne.« Kljub temu pravi, da
bi najprej poskusila. Intervjuvanka C podobno pravi, da terapije ne bi izvajala v
primeru, »da bi bil nekdo tako agresiven, ampak otrok, ki konja brca ali pa npr. s
palico priteče na pašniku za njim, da bi ga udaril, to so stvari, ki so tako nevarne, da
si lahko on kaj naredi, ali pa konja poškoduje, da to ni možno.« Poleg hude
agresivnosti pa seveda terapije ne moremo izvajati še v primeru splošnih
kontraindikacij fiziološke narave.
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IV.

INTEGRIRANA SPOZNANJA TEORETIČNEGA
IN EMPIRIČNEGA DELA

Da bi lahko učinkovito pomagali agresivnemu otroku, moramo poiskati vzrok tega vedenja in
ob tem videti širšo sliko. Vec (2011) pravi, da je treba upoštevati štiri pomembne faktorje, ki
vplivajo na razvoj agresivnega vedenja in sicer skupino, v kateri se otrok giblje, značilnosti
otroka, stil vzgoje in institucijo. Intervjuvani se strinjajo in menijo, da je potrebno delati na
vzrokih, ne na agresiji kot simptomu. Menijo, da mora biti strokovnjak dobro teoretično
podkovan in topla ter empatična oseba. Najbolj optimalno obliko dela vidijo v kombinaciji
individualnega in skupinskega dela z agresivnim otrokom, saj menijo, da se pri individualnem
delu lahko posvetiš zgolj enemu otroku in mu nudiš vso pozornost, skupina pa otroku nudi
podporo in potrditev vrstnikov, predvsem ko otrok reagira na razne stresne situacije v skladu z
normami in našimi pričakovanji. Podobno pravi Vec (1997), ki opisuje, da z delom v skupini
otrokom omogočamo jasno orientacijo o sebi in drugih, doživljanje pripadnosti in povezanosti
s skupino, občutek sprejetosti, doživljanje lastne uspešnosti, zaščito pred zavajanjem in
obremenitvami ter postopno privajanje zahtevam življenja in dela. Ob tem moramo biti
pozorni, da ne zanemarjamo ostalih otrok v skupini, saj smo lahko preveč pozorni na
agresivno vedenje enega otroka.
Težavi, s katerima se strokovnjaki večkrat srečajo, sta nemotiviranost in slaba koncentracija
agresivnih otrok. Train (1995) opisuje ravno to, da morajo biti načrtovane aktivnosti take, da
ima otrok možnost hitrega uspeha, sicer mu motivacije zmanjka ali pa postane frustriran,
agresivnost pa je ravno dejanje, s katerim želi posameznik to frustracijo zaključiti (Krahé,
2001). Intervjuvani potrjujejo, da so otroci na terapiji motivirani, saj imajo do konja
spoštovanje in so nad njim navdušeni, zato tudi aktivnosti delajo z veseljem. Globočnik
(2001) podobno razlaga, saj pravi, da so otroci motivirani za skrb za konja, ker te dejavnosti
izgubijo status dela, ker so potrebne in samoumevne. Poleg tega pa so rezultati takojšni in
dobro vidni, zato je početje motivirano. Konj ima na otroka tudi velik vpliv. Lavrič (2007)
namreč opisuje, da konj pozitivno vpliva na otroke, nikogar ne ocenjuje, sprejme vsakogar in
ni maščevalen ter ne kaznuje, kot je to pogosto človeška lastnost. Intervjuvani menijo, da konj
deluje kot zrcalo, saj se odziva na otroka in njegovo ravnanje. Kramarič (2004) pojasnjuje, da
konj z velikostjo v odnosu do človeka zahteva spoštovanje in primerno ravnanje in se bo znal
zoperstaviti tudi našemu agresivnemu vedenju, kar omenjata tudi dva intervjuvana. To
potrjuje tudi Globočnik (2001) saj razlaga, da pri aktivnostih s konji do agresivnosti skoraj ne
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pride, ker otroci hitro ugotovijo, da so pri konjih stvari vzajemne. Na drugi strani pa
intervjuvana psihoterapevtka s pomočjo konja pravi, da se agresivno vedenje vseeno pokaže
tudi na terapiji, vendar manj kot v drugih situacijah, ker je na terapiji otrok bolj motiviran. Na
tem mestu je zato dobro opozoriti, da je pomembno, da so zastavljeni cilji in naloge, ki jih
izvajamo na terapiji, takšne, da ima otrok možnost uspeha in da ne vodijo do frustracij.
Analiza intervjujev je še pokazala, da je huda agresivnost, ki se kaže kot destruktivnost in
fizično nasilje proti konju ali terapevtu, kontraindikacija, saj je to lahko nevarno tako za
otroka, kot tudi za konja.
Sama terapija naj bi trajala 45 minut (Stergar Remškar, 2010), v primeru skupinske terapije pa
dve šolski uri, obsega pa dejavnosti kot so opazovanje konj, stik s konjem, nega, vodenje,
jahanje in drugo. Po koncu terapije pedagog napiše pisno poročilo, kjer poda svoje mnenje,
kaj se je z otrokom dogajalo (Gäng, 1983, v Globočnik, 2001). V praksi je dolžina terapij
različna. Intervjuvanec jo izvaja 45 minut, druga intervjuvanka zgolj pol ure, saj iz izkušenj
pravi, da je v tem času otrok najbolj zbran, zadnja intervjuvanka, ki dela skupinsko, pa 90
minut. Vsi izvajajo aktivnosti ob konju, kot je opazovanje in nega, obe intervjuvanki pa tudi
vaje na konju oziroma jahanje. Na terapiji uporabljajo različne pripomočke, ki jih omenja tudi
Stergar Remškar (2010), ki pravi, da si pripomočke izberemo glede na cilje, ki jih želim
doseči, na koncu pa napišejo poročilo in vodijo evidenco.
V teoriji lahko zaznamo, da avtorji navajajo različne pozitivne učinke, ki jih prinese terapija s
konji. Globočnik (2001) med drugimi navaja fizične učinke, ki so značilni predvsem za
hipoterapijo, psihološke učinke, kamor spadajo izboljšanje samozavesti in podobe o sebi,
pridobitev občutka zadovoljstva in izboljšanje neugodnega razpoloženja, zvišanje motivacije,
izboljšanje prostorske predstavljivosti, večanje koncentracije in pozornosti in usmeritev
zdrave agresivnosti in sposobnost zdrave uveljavitve ter socialne učinke, med katere uvršča
razvijanje prijateljstva, odločnost in potrpežljivost, samodisciplino in koristno izrabo prostega
časa, občutek pripadnosti ter razvijanje odnosa do narave in živali. Na drugi strani pa
intervjuvani o pozitivnih učinkih težko govorijo. Njihova mnenja se tudi nekoliko razlikujejo.
Intervjuvanec namreč meni, da je potrebna konkretna raziskava, s katero bi potrdili učinke, ki
jih navaja teorija, druga intervjuvanka pa meni, da ima premalo izkušenj z agresivnimi otroci,
da bi lahko govorila o pozitivnih učinkih. Zdi se ji, da je učinek že to, da ima otrok željo po
prihajanju na terapijo. Po drugi strani pa zadnja intervjuvanka trdi, da so doseženi učinki taki,
kot si jih zastavimo v svojem pedagoškem delu. Navaja namreč, da konj ne mora pomagati pri
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agresivnem vedenju sam od sebe, temveč je to odvisno od terapevta in njegove priprave
terapije ter ciljev, ki jih za tega otroka določi. Nihče torej ni navedel konkretnih učinkov, kot
jih omenjajo različni avtorji v svojih teoretskih delih.

Intervjuvani spregovorijo tudi o nekaterih slabostih terapije, ki jih sicer teorija pogosto
zamolči. Izpostavijo predvsem finančni vidik, saj povejo, da je izvajanje terapije zelo drago
tako za izvajalca, ki mora zagotoviti primerno oskrba za konja, infrastrukturo in konja seveda
vzdrževati in pa za uporabnika, saj je terapija plačljiva. Slabost so lahko tudi morebitne
nevarnosti poškodb, saj delo s konjem in na konju vedno predstavlja neko tveganje, čeprav
nihče od njih nima takih izkušenj. Zadnja intervjuvanka pa izpostavi še dejstvo, da je treba
iskati ravnovesje med trudom konja in njegovo obremenitvijo, saj trdi, da vse psihične
obremenitve, ki jih ima otrok na terapiji, vplivajo tudi konja. Pomembno torej je, da
poskrbimo za konja, saj to ni le sredstvo, s katerim terapevt dela, temveč živo bitje in naš
sopotnik na terapiji.
.
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V.

ZAKLJUČEK

Skozi študij literature in analizo intervjujev lahko potrdim, da ima tako individualno kot tudi
skupinsko delo z agresivnimi otroki svoje prednosti in slabosti in da je najbolje kombinirati
obe obliki dela. Smiselno je najprej individualno, da ustvarita otrok in terapevt nek poglobljen
odnos, ko se otrok odpre in zaupa. Prav tako lahko na ta način otroka okrepimo in zvišamo
njegov prag tolerance, da se tako nauči samokontrole ter ga kasneje vključimo v skupino. Leta nudi otroku podporo in potrditev od vrstnikov, občutek sprejetosti in pripadnosti, v njej pa
se uči komunikacije in gradi odnose do ostalih. Moramo pa se zavedati, da so to otroci, ki
imajo nizko samospoštovanje in samopodobo, so impulzivni imajo majhno samokontrolo ter
so nemotivirani. Train (1995) namreč opisuje, da imajo agresivni otroci o sebi slabo mnenje,
ne znajo se soočati z lastnim neuspehom, ne marajo novih izkušenj in potrebujejo veliko
potrditev zunanjih oseb. Delo s temi otroki je zato za strokovnjake izziv, pri čemer se seveda
morajo zavedati, da je agresivno vedenje po navadi zgolj simptom in da je potrebno odkriti
vzroke, ki so pripeljali do take oblike eksternaliziranega vedenja. Glede na značilnosti
vedenjskega vzorca agresivnosti pa je ključnega pomena, kakšne so naloge oziroma cilji, ki
jih zastavimo pri delu z agresivnimi otroki. Pomembno namreč je, da so aktivnosti take, da jih
otrok zlahka opravi in ob tem doživlja uspešnost ter da so zanimive, da ohrani motivacijo. V
nasprotnem primeru lahko te dejavnosti vodijo do frustracije, jeze, občutka neuspeha, kar je
neposredno povezano z izbruhom agresije.
Ena od mnogih oblik dela, ki je primerna za agresivne otroke, je tudi terapija s pomočjo
konja, ki jo lahko izvajamo tako individualno kot skupinsko. Za agresivnost, ki jo uvrščamo
med vedenjske težave, je lahko primerna tako psihoterapija s pomočjo konja kot specialno
pedagoško jahanje. Psihoterapijo izvaja terapevt, v ospredju pa je transfer, torej identifikacija
in projekcija vsebin odnosov v življenju otroka. Kot opisuje Kramarič (2004), otrok projicira
v konja lastno vedenje, izkušnje, strahove in želje, zato lahko na ta način terapevt opaža
potlačene in nezavedne želje. Na drugi strani pa specialno pedagoško jahanje izvaja pedagog,
vsebuje pa različne pedagoške vsebine in naloge, ki vodijo k sodelovanju, zaupanju in
samozaupanju, komunikaciji, čustvenem odzivanju in nenazadnje ljubečemu stiku med
otrokom in konjem. Pri vseh teh dejavnostih in učnih procesih pa je ključnega pomena
motivacija. Globočnik (2001) opisuje, da imajo otroci motivacijo, ki nastane zaradi
spoštovanja, ki ga konj pri njih uživa, identifikacije in konjeve naklonjenosti. Je čustveni
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temelj, sestavljen iz spoštovanja, strahu, občudovanja ali ljubezni. Konj pri otrocih predstavlja
neko vrsto avtoritete, ki jo s spoštovanjem sprejemajo.
Kot pa je pokazala analiza intervjujev, je učinke terapevtskega cikla težko dokazati. Kljub
temu je očitno, da konj ima poseben vpliv na otroka, saj ga motivira in ohranja njegovo željo
po vztrajanju na terapiji, vseeno pa je pomembnejši odnos med terapevtom in otrokom ter cilji
in sam potek terapije, kot jo zastavi terapevt na začetku dela.
Preden pa povsem zaključim, je pomembno, da na svojo raziskavo tudi kritično pogledam.
Uporabila sem namreč tri polstrukturirane intervjuje, intervjuvanci pa so bili strokovnjaki in
sicer tako na področju pedagoškega oziroma psihološkega dela, kot tudi na področju terapije s
konji. Dejstvo je, da bi bila raziskava mnogo bolj poglobljena, če bi vključevala tudi
morebitno opazovanje same terapije in obnašanje agresivnih otrok ob konju ter anketiranje ali
intervjuvanje teh otrok in njihovih staršev. Na ta način bi zagotovo dobila več podatkov in
celostno sliko o morebitnih pozitivnih učinkih terapije in spremembah v otrokovem vedenju,
kar pa sem v tej raziskavi sklepala le iz pripovedovanja strokovnjakov in literature. Zavedati
se je treba, da kljub temu, da terapija s konji v Sloveniji z vsakim letom postaja bolj znana
tako različni stroki, kot širši javnosti, bi želen vzorec težko dobila. Čeprav intervjuvani
strokovnjaki imajo nekaj izkušenj dela z agresivnimi otroki, je agresivnost pogosto le
spremljajoči pojav drugih vedenjskih ali čustvenih težav otroka, kar pa za mojo raziskavo
morda ne bi bilo zadovoljivo. Kljub temu menim, da sem iz intervjujev dobila precej jasno
sliko o samem poteku in značilnostih terapije in njeni primernosti za agresivnega otroka.
Na tem mestu je povsem primerno, če opozorim tudi na povezavo socialne pedagogike in
terapevtskega jahanja. Poklic socialnega pedagoga je namreč eden izmed zahtevanih profilov
za izobraževanje za terapevta s pomočjo konja. Socialni pedagog z dodatno izobrazbo iz
področja terapije s konji lahko namreč izvaja specialno pedagoško jahanje za otroke in
mladostnike z različnimi čustvenimi in vedenjskimi težavami, med drugim zagotovo tudi za
otroke z agresivnim vedenjem. Vsekakor pa sem mnenja, da bi bilo treba s tovrstno terapijo
natančneje seznaniti socialne pedagoge že v času študija, kot tudi kolege, zaposlene v šolah in
vzgojnih zavodih, saj smo socialni pedagogi pogosto pomembna vez med različnimi
institucijami, kar nam omogoča, da svojim uporabnikom nudimo kar najboljšo obravnavo in
pomoč. Na ta način bi zagotovo lahko povezali šole in zavode z ustanovami, ki izvajajo
terapijo s pomočjo konja, saj lahko delavnice s konji delujejo tudi povsem preventivno,
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otrokom, ki imajo čustvene ali vedenjske težave, pa bi bila taka terapija še v dodatno pomoč.
Ker učinki terapije s konji po mojem mnenju nikakor niso zanemarljivi, resnično upam, da
bomo to obliko pomoči lahko še bolj približali tako stroki, kot našim uporabnikom.
Če zaključim in povzamem bistveno vprašanje svojega diplomskega dela, lahko potrdim, da
je terapija s pomočjo konja zelo primerna oblika pomoči agresivnemu otroku, najsi bo
skupinska ali individualna, saj prinaša otroku velike prednosti, vendar zgolj v primeru, če
otrok ni fizično agresiven do konja, saj bi bila v tem primeru prenevarna, da bi jo izvajali.
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VII.

PRILOGE

PRILOGA 1: PREPIS PRVEGA INTERVJUJA (INTERVJU Z JOŽETOM
RUČIGAJEM)
Kode 1. reda
Prepis intervjuja
Jaz bi vas najprej kar vprašala glede vaše
izobrazbe. Prvotna izobrazba in glede
terapije s konji, če mi lahko malo poveste?

Moja prvotna izobrazba je filozof in teolog.
Naziv imam profesor filozofije in teologije.
To je dodiplomska izobrazba. In potem sem
skoraj 10 let delal kot učitelj filozofije na
gimnaziji. Že v tem času sem se začel malo
izobraževati v tej smeri. Začel sem delati
magisterij iz zakonske in družinske terapije.
Vmes sem pa še naredil še socialno
pedagoško dokvalifikacijo na pedagoškem
faksu. Med drugim sem pa naredil še to
izobraževanje, ki ga ima angleško združenje
EAGALA, če poznate. Tam sem opravil
trening 1 in 2 in s tem dobil pač licenco za…
naziv psihoterapevt s konji. Nekaj takega.
A obstaja kakšen pogoj, kaj moraš biti
prej po izobrazbi, da se potem udeležiš
tega izobraževanja za terapevta?
EAGALA ima tako metodo, da se vedno
dela terapijo v timu. In en član tima je
psihoterapevt, en član tima pa strokovnjak za
konje. Se pravi, da vsako terapijo potem
delata dva strokovnjaka. In če hočeš iti v to
izobraževanje, moraš biti ali strokovnjak na
področju s konji-moraš imeti licenco za
inštruktorja jahanja, plus nekaj let prakse…
tukaj moraš pač z nekimi listinami dokazati,
da si strokovnjak, ali pa moraš biti izobražen
z ene terapevtske šole. Ni pomembno katere,
njih to ne zanima. Zadovoljivo je tudi, če
imaš diplomo iz psihologije verjetno. Jaz
sem tja šel kot magistrski kandidat zakonske
in družinske terapije.
A je bilo to izobraževanje v tujini ali pri
nas?
To je bilo v Sloveniji. Takrat so organizirale
punce, ki delajo to terapijo s konji in so se
želele še tukaj malo angažirati in so
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Kode 2. reda

pripeljale te strokovnjake v Slovenijo. V
Kamniku je bilo, v CIRIUS-u.
Katerega leta pa?
To je bilo 2 leti nazaj. To sta bila dva vikend
kurza. To je kratka zadeva. Se prav tri dni
tega tečaja imaš prvi del, potem pa še tri dni
drugi del.
A pa pride to kakšen izpit potem?
Ne izpit kot izpit, ampak moraš delati tam
seminarje.
Zdaj, ko ste omenil psihoterapijo… Skozi
študij literature vidim, kako se ločuje
terapija s konji in nekje je navedena
psihoterapija s konji kot svoja vrsta, nekje
pa pod specialno pedagoškim jahanjem.
Kako je s tem?
To je malo konfuzno. Vsak iz svojega
področja naredi tako sistematizacijo, da pač
njemu čim bolj ustreza. Vsaj jaz sem dobil
tak občutek, ko sem to gledal. Jaz v grobem
ločim tako- hipoterapijo. To so pač ti
fizioterapevti, ki konje uporabljajo zgolj za
te, ki imajo telesne pomanjkljivosti in dobijo
ven neke prednosti. Sicer pa jaz ločim med
aktivnostmi z živalmi oz. s konji in pa
terapijo s konji. Zdaj, če imaš aktivnosti s
konji, je vse bolj svobodno, ni treba delati
nekih analiz, niti ne rabiš supervizije, pač
imaš neke aktivnosti, slediš določenim
ciljem, kakor neka doživljajska pedagogika.
Če je pa terapija s konji, tam pa moraš imeti
pač supervizijo, točno določene cilje,
analize, refleksije in tako naprej. To jaz
ločim. Jaz se imam za psihoterapevta s konji
in se ravnam po tej metodi, da se ne jaha.
Izključno delo ob konju in se izogibam temu
»psihoterapija«, ker ima to v Sloveniji
negativen prizvok. Obstaja pa še potem
pedagoško jahanje, nekateri ga zelo
poudarjajo in prakticirajo.

Loči med ASŽ in TSŽ

Aktivnosti z živalmi in
terapije z živalmi

Svobodnost pri aktivnostih s
konji

Aktivnosti s konji

TSŽ zahteva supervizijo,
določene cilje, analizo in
refleksijo
Pri terapiji se ne jaha,
izključno delo ob konju

A imate pri vas potem individualno, to za
otroke, ali tudi za odrasle?
Mi imamo vse v bistvu. Jaz sem skozi prakso
in izkušnje ugotovil, da imaš pri
mladostnikih zelo omejen domet. Ti lahko
delaš z njihovimi starši in potem prek tega
prideš do njih. In tukaj sem videl potencial v
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Terapija s konji

Potek terapije s konji

živalih in sem po naključju potem prišel v to
terapijo s konji. Jaz gledam na konja kot na
neko sredstvo, da lahko dosežeš nek cilj. V
Sloveniji je malo teh ljudi, ki se ukvarjajo s
konji in tudi pogledi na to so zdaj različni.
Zdaj večina teh, ki dela s konji, so se že prej
ukvarjali s konji in so inštruktorji jahanja in
to. Jaz nimam te preteklosti, zato na to
gledam kot na prednost, nimam te
deformacije. Ti, ki pa imajo to ozadje, bi pa
ravno nasprotno gledali, da meni veliko
manjka. Zato sem pa jaz tudi malo z
nezaupanjem gledal na to metodo, ki jo ima
EAGALA. EAGALA ima to metodo, da je
konj terapevt in je enakovreden. Saj jaz tudi
jemljem konja kot enakovrednega partnerja,
ampak oni ga še bolj povzdigujejo.

Konj kot sredstvo za dosego
cilja

Pomen konja v terapiji

Skeptičnost do metode, ki jo
poudarja EAGALA

Odnos do metode v terapiji
s konji

Pritisk staršev

Odločitev otroka za
terapijo

Otrok sam ne bi prišel na
terapijo
Mladostnik potrebuje čas, da
se odpre

Odločitev otroka za
terapijo
Napredek otroka

Pri vas potem uporabniki potem ne
jahajo?
Ne, ne.
Ali imate okrog tega potem kakšne
nejasnosti? Glede na pričakovanja otrok
in staršev…
Po navadi je tako, da starš privleče otroka z
nekim tihim soglasjem in je pač moral zaradi
določenih pritiskov otrok ali mladostnik reči
»ja«, čeprav sam pod nobenim pogojem ne
bi prišel. Potem traja vsej enih 5 srečanj, da
se ta mladostnik vsaj malo odpre. Problem
je, da pripeljejo ti starši otroke kot na en
servis, »dajte mi ga popraviti, to pa to je
narobe«. Tako, da jaz vsakemu, ki pokliče,
povem, da je največ, kar lahko za
mladostnika nekdo naredi, so to starši. In je
to pač težko razložiti staršem, da ne dobijo
občutka krivde. Je bilo redko, da je nekdo res
vztrajal 3 mesece z mladostniki z agresijo. Je
pa tako, da je agresije pač ogromno. Tudi,
kar sem srečeval v šoli pa vzgojnih zavodih.
Zdaj, ko ste se ravno dotaknili agresije.
Kakšne kompetence se vam zdi, da bi
moral strokovnjak imeti, da bi lahko
učinkovito
delal
z
agresivnimi
mladostniki?
Ma kaj jaz vem. To so dileme. Moje mnenje
je, da mora biti teoretično podkovan, mora
imeti ene temelje teorije. Pa izkušnje iz
prakse, pa zelo je pomembno, kakšna
osebnost je. Taka, da zna navezat stik s tem

Strokovnjak mora biti
teoretično podkovan
Potrebnost praktičnih
izkušenj
Pomembnost strokovnjakove
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Kompetence strokovnjaka
Kompetence strokovnjaka
Kompetence strokovnjaka

agresivcem. Ključno je to, da je agresija osebnosti
zgolj nek simptom in da pač najdeš vzroke Pomembnost poznavanja
za to. Da delaš na vzrokih, ki pripeljejo do te vzrokov agresije
agresije.

Kompetence strokovnjaka

Pa se vam zdi, da je potem bolj primerno
delati s temi mladostniki individualno ali
skupinsko?
Jaz bi oboje. Na začetku, da se razrešijo
določene stvari, ko tisti, ki dela s tem
otrokom, da doseže, da mu otrok zaupa, je
nujno individualno delo. Drugače je pa
potem skupinsko delo kot neka podpora v
blazno pomoč. Ne bi ločil ali to ali to. Se mi
zdi, da mora bit ena povezava.

Nujnost individualnega in
skupinskega dela
Pri individualnem delu se
lažje doseže otrokovo
zaupanje
Skupinsko delo je podpora
skupine
Povezava individualnega in
skupinskega dela

Individualno in skupinsko
delo
Prednost individualnega
dela

Podpora vrstnikov pri
skupinskem delu

Prednost skupinskega dela

Če skupina ne funkcionira,
je boljše individualno delo

Prednost individualnega
dela

Slabost skupinskega dela

Slabost skupinskega dela

Terapija ni vnaprej
pripravljena

Priprava na terapijo

Neagresivnost otroka na
terapiji

Otrok na terapiji

Prilagajanje terapije
dogajanju na travniku

Priprava na terapijo

Dogajanje je izhodišče za
diskusijo

Dogajanje na terapiji

Prednost skupinskega dela
Individualno in skupinsko
delo

Kaj se vam zdi, da so prednosti ali pa
slabosti enega in drugega?
Prednost skupinskega dela je nedvomno totukaj mamo neke mladostnike in neprimerno
večja teža je, če izve neko stvar od vrstnika,
kot pa tam od terapevta. Da se pač med sabo
brusijo, je to neprimerno boljše. Fajn pa je,
da imaš tako skupino, da je vsaj nekdo notri,
ki je že naredil nek razvoj tukaj, da lahko
nastopi iz neke pedagoške predispozicije. Če
imaš pa skupino, kjer so sami razsuti notri,
se pa to potencira, potem je boljše
individualno. Je pa tudi res, da pri skupini ne
moreš iti na nek oseben nivo, redko kdo se
bo pred skupino odpiral, sploh mladostniki.
Vi ste že imeli neke izkušnje, kot ta
terapija s konji in agresivnimi otroki. A je
tukaj kakšna razlika, ko recimo pripravite
to uro oziroma terapijo za agresivnega
otroka oziroma za nekoga, ki ima npr.
učne težave. Na kaj ste pozorni, ko
pripravljate to terapijo?
Jaz si vnaprej niti ne pripravljam. Jaz tja
pridem in vidim, kaj se dogaja. Ampak ko
pride nek otrok, tukaj ne deluje kot
agresivec, a ne. Deluje kot nek preplašen
najstnik. Kaj je zdaj, tista velika žival, ki jo
tam gleda in tako naprej. In moja izkušnja je
taka, da ne naslavljam takoj agresije. Včasih
se zgodi, da sploh ne, da to sploh ni problem.
Gre za to, da pač izključno izhajam iz tega,
kaj se tam na travniku dogaja, kaj se je
zgodilo. In glede na to, kako ta mladostnik
vidi, kaj se je zgodilo, je to pač izhodišče za
debato, če se je mladostnik o tem pripravljen
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pogovarjati. Če se pa noče, ga pa lahko pač
odsloviš z nekim tem vprašanjem, da se
začne v njem nekaj dogajati.
A potem se ti vedenjski vzorci, ki jih ima
otrok doma, tukaj ne kažejo?
Ne, to je pač terapija. Kar se tega tiče, je z Neagresivnost otroka na
agresivci čisto preprosto delati.
terapiji

Otrok na terapiji

In kaj se vam zdi, koliko pri tem sam konj
vpliva na to obnašanje? S svojo pojavo, z
delom…
Ne vem, karkoli bi rekel, bi se izmišljeval.
Raziskav je o tem zelo malo. Je veliko
napisanega, ampak konkretnih raziskav je
zelo malo, da bi potrdile te korelacije. Jaz ne
vem… Glede na moje izkušnje bi to težko
rekel. Niti nisem spremljal, kaj se je čez eno
leto s tem mladostnikom dogajalo. Pogosto
se dogaja, da so starši ful hvalili. So govorili:
»Odkar hodi, ni imel doma pa nobenega
izbruha agresije…« Take stvari so mi malo
čudne. A res konj toliko pomaga? Jaz sem
malo skeptičen do tega. Mogoče gre za strah
tega otroka, da bi ga starši zatožili in bi
potem moral z mano to kaj predelovati…Ne
vem, kaj… Kot terapevt moraš biti tako
dober, da ti pač klient zaupa, da se ti odpre in
da greš lahko v te intrapsihične sfere. Pri
konju vse to naredi konj. Zato je v veliko
pomoč. Konj svoje naredi. Pri konju so zelo
močni ti transferji, če bo konj ugriznil tam
enega otroka, ga ni kar »brezveze«. In to je
potem izhodišče za pogovor, zakaj se je to
zgodilo in tako naprej. To je pač dober
material za delati naprej.

O vplivu konja se težko
govori

Vpliv konja na otroka

Neraziskanost vpliva konja

Vpliv konja na otroka

Skeptičnost do močnega
vpliva konja

Vpliv konja na otroka

Konj pomaga terapevtu

Konj v terapiji

Močni transferji pri konju

Konj v terapiji

Kaj pa glede terapevtske ure, koliko
minut traja, kako imate to razdeljeno?
Načeloma traja tam 45 do 50 minut. Potem
pa čisto odvisno, kaj se dogaja. Včasih je Trajanje terapije
prekratko, se kakšne stvari odprejo ravno 5
Včasih je časa premalo
minut pred koncem. Se pa tudi zgodi, da kar
ni nič, kar ni nič… Potem pa pač te stvari
naslavljaš, kaj se dogaja, da se nič ne zgodi.
Več kot 50 minut načeloma ni. Imamo pa mi
to na spodnjem travniku, maneže nimamo in
nimamo pokrito. Približno ura, da pridemo
do travnika, pa da pridemo nazaj gor. Se pa
kar držimo, da je res 45 minut, da ni manj.
Kako je pa potem razdeljena ta ura?
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Priprava, glavni del…
Zgleda pač tako. Jaz vedno začnem, če so
kakšna vprašanja, če kaj ostaja, tako da ima
tisti, ko pride, priliko, da spregovori o
čemerkoli. In potem na podlagi tega, kar je
ostalo od zadnjič, kar jaz mislim, da bi bilo,
dobi ta oseba neko nalogo s konjem. In
potem, ko naredi to nalogo, včasih že vmes
kaj prekinem, začnemo pogovor in na koncu
refleksijo tega, kaj se dogajalo.

Na začetku terapije lahko
otrok spregovori o čemerkoli

Otrok na terapiji

Otrok dobiva naloge s
konjem

Potek terapije

Na koncu terapije je
refleksija dogajanja

Potek terapije

A vi potem na koncu napišete kakšno
poročilo zase ali pa zapiske? Da imate
evidentirano…

Ja, jaz imam en svoj sistem, da si vodim to Vodenje evidenc in zapiskov
evidenco in zapiske. Ta sistem sem potegnil
ven iz zakonske in družinske terapije. Ta
terapija temelji na emocijah, na čustvih in
potem temu sledim. Gledam, kaj ostaja,
kakšno čustvo predeluje oseba. Tako da na
tak način delam zapiske, ne veliko, ampak
samo toliko, da imam eno sled. Pomembno
je, da se naredi, da se napiše ene ključne
stvari, ne rabim delati cele analize vsega.

Potek terapije

Kako pogosto pa pride en otrok, koliko
terapij ima?
Jaz po tej metodi, ki jo delam… to je
kratkotrajna metoda in se omeji na 12
srečanj, to je tri mesece. Tako da pričakujem,
da so redna tedenska srečanja. Dosti je tudi
takih padalcev, ki pridejo trikrat, štirikrat in
je kar »v redu«, pa potem nehajo. Potem pa
čez en mesec »Joj bi spet…«. To ni v redu.
Jaz vsakemu povem, da je fajn, da se da ta
kurz čez in da se potem prekine, da se pusti,
da se vse malo prediha. Da se te stvari, ki
smo jih tukaj naredili, malo predela in
pokaže v praksi. Tako da gre za kratkotrajne
terapije.

12 obiskov v terapiji

Trajanje terapije

Redna tedenska srečanja

Trajanje terapije

Po zaključku terapije je
potreben čas

Trajanje terapije

Prej ste omenili, da teh otrok ne
spremljate potem…Da o učinkih težko
govorimo…
To bi bilo treba prav eno raziskavo narediti. Potreba po raziskavi o
Tudi mnenja staršev so »tako tako«. Meni je učinkih
že to nekaj, da otrok, če nič drugega, dobi
Otrok dobi izkušnjo
neko izkušnjo, kakšna je pot, da se da delati
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na sebi, da ima neko izkušnjo, da se da nekaj
na sebi narediti, če bo kdaj hotel spremeniti
vzorce, da ve, da je tudi to možno. Ne vem,
vsaj tako se tolažim. Tudi mislim, da je bolj
pomembno, kakšen odnos ustvarita terapevt Odnos med klientom in
terapevtom je pomembnejši
in pač klient, ne toliko to, s katerim od terapevtskega sredstva
sredstvom terapevt dela.

Odnos med klientom in
terapevtom

A se vam zdi terapija zdi primerna za vse
agresivne otroke, ali je kakšen problem, če
so otroci na primer bolj destruktivni?
Konj je v redu, ker pač… Nisem še videl
agresivca, ki bi usmeril agresijo na konja.
Zdaj katerokoli drugo žival, pse na primer,
lahko poškoduje, konj ima pa tukaj
avtomatsko zelo enakovreden odnos. Bo
moral biti otrok zelo zelo junak, da bi se upal
pred konjem frajerja delati. Po navadi je prej
podrejen. In tukaj je ena taka prednost v
odnosu, pa bolj pride do izraza tudi tisti
strah, ki ga nosi v sebi. Vsaj pri agresiji, ki je
dostikrat povezana s slabo samopodobo,
samozaupanjem in tako naprej. In potem
pride ta strah ven. Tukaj se mi zdi potem, da
je konj zelo idealen. Ne vem, verjetno se
vseeno najdejo kakšni, kjer bi bila to težava.
Težava, kar imam jaz izkušnjo, je ta
nemotiviranost,
»brezveze,
brezveze,
brezveze«… Ampak lahko narediš tako, da
zadeva postane hitro zanimiva. Pri tem zelo
pomaga konj. Pri takih stvareh začne konja
zanimati, konj pride zraven in takoj se sproži
neka dinamika, tako da konj naredi svoje.
Nimam takih izkušenj, da bi rekel, da za to
populacijo to ni primerno. Jaz mislim, da je
ta terapija ok.

Neagresivnost otrok do
konja

Otrok na terapiji

Enakovrednost odnosa
klient-konj

Konj pri terapiji

Izraznost strahu, ki ga
agresiven otrok nosi v sebi
Povezanost agresije s slabo
samopodobo in
samozaupanjem

Otrok na terapiji

Težava je nemotiviranost

Značilnosti agresivnega
otroka

Primernost terapije za
agresivnega otroka.

Otrok na terapiji

V sami praksi ni slabosti
Potencial v terapijah z
živalmi
Slabost je finančne narave

Slabosti terapije
Aktivnosti z živalmi

Konj in infrastruktura
pomenita strošek

Stroški

Drago zavarovanje

Stroški

Slabost so lahko nevarnosti

Slabost terapije

Značilnosti agresivnega
otroka

Bi za konec mogoče izpostavili kakšno
slabost glede terapije s konji?
Slabost… Prav tako v praksi ne. Vse terapije
z živalmi se mi zdijo blazen potencial.
Slabost prav s konjem, ne vem. Bolj je
povezano s finančno naravo, ker za sabo
potegne en kup stvari. Neprimerno dražje vse
pride. Konj je strošek, moraš imeti
infrastrukturo. Ni tako preprosto, lažje je s
kakšnim psom potem. Pa sama izvedba je
tako… Na začetku sem se malo bal, kako je s
tem zavarovanjem, če pride do kakšne
nesreče. Relativno drago je. Mogoče je to
slabost, te nevarnosti. Ampak niti nisem še
slišal za kakšen primer, da bi bila poškodba.
Lahko pa je ena pozitivna stvar te terapije s
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konji tudi adrenalin, ki pride. Sploh nekdo, Pozitivna stran terapije je
ki nima izkušenj s konji, je to lahko ful adrenalin
adrenalinsko.

Pozitivna stran terapije

A bi mogoče želeli še kakšno stvar
izpostaviti, povedati, ki je nisem vprašala?
Ne vem, mislim, da je to to.
Potem bi se pa jaz zahvalila, da ste bili
pripravljeni sodelovati v intervjuju, tako
da hvala.
Prosim.

PRILOGA 2: PREPIS DRUGEGA INTERVJUJA (INTERVJU Z ELIZABETO
FIJAVŽ)
Kode 1. reda
Prepis intervjuja
Mogoče bi najprej začeli kar o
agresivnosti, kako bi vi opisali agresivnega
otroka, kakšni so njihovi vedenjski
vzorci?

Agresiven otrok kaže nekaj posebnih
značilnosti, ki ga ločijo od ostalih otrok. Te
značilnosti se kažejo predvsem v vedenjskih
težavah. Tak otrok ima največkrat težave na
čustvenem področju in posledično se težko
prilagaja zahtevam odraslih doma, v šoli in
v širšem okolju. Taki otroci so frustrirani,
neposlušni,
grobi,
netolerantni,
neprilagodljivi, eksplozivni, razpoloženje jim
niha, so besedno in fizično agresivni,
destruktivni... Opišemo jih lahko še kot
težavne, samovoljne, kljubovalne, nesramne,
nasilne...
Agresivni so lahko do sebe ali pa do okolja.
Ali do predmetov, so torej destruktivni, ali
pa na koncu do drugih oseb. Ampak odvisno,
do katerih oseb. Tudi oni imajo simpatije in
antipatije. Tako da do nekaterih mogoče ne,
do nekaterih ja. Tem otrokom je treba
postaviti meje že takoj na začetku in
ugotoviti, kaj je tisto, kar jih tako moti.
Največkrat je vzrok, da imamo do njih
prevelike zahteve. Jaz imam bolj izkušnje z

Agresivni otrok ima
vedenjske težave
Težave na čustvenem
področju
Težko prilagajanje zahtevam
Frustriranost, neposlušnost,
netolerantnost,
neprilagodljivost,
agresivnosti in
destruktivnost.

Kode 2. reda

Značilnosti agresivnega
otroka
Značilnosti agresivnega
otroka
Značilnosti agresivnega
otroka
Značilnosti agresivnega
otroka

Agresivnost do sebe ali
okolja

Značilnosti agresivnega
otroka

Nujnost postavljanja mej
Pomembnost poznavanje
vzrokov za agresijo
Prevelike zahteve do otrok

Delo z agresivnim otrokom
Delo z agresivnim otrokom
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zmerno prizadetimi. En fant je bil usmerjen v
prilagojen program, ki je bil za njega
prezahteven in je imama še kar vztrajala in
potem je on šel v agresijo. Najprej do sebe in
potem do predmetov in nato do vseh
sošolcev. In je bil strašno moteč v razredu in
skupini, destruktiven. On je razbijal, bil je
trmast. Takoj, ko nekaj ni zmogel, je šel v
agresijo. Mi imamo strokovni tim v šoli, ki
takšne otroke redno obravnava in potem
predlagajo dodatne obravnave. Psihologinja
je priporočala terapevtsko jahanje in S. je pri
tem zacvetel. To je bil drug otrok. Res… Jaz
sem pri njem videla, on je bil motorično
spreten. On je imel delo okrog tega konja, na
sploh je zelo naklonjen živalim. On se je
tako stiskal h konju, vse je delal… On je bil
prerojen. Tako da…
Potem se ti vedenjski vzorci niso kazali na
Vedenjski vzorec se ne kaže
terapiji?

Otrok na terapiji

na terapiji

Ne, ne…
Pa mislite, da bi se pri drugih otrocih
kazali?
Jaz do zdaj še nisem imela nobene izkušnje,
da bi katerikoli otrok bil agresiven pri
terapiji s konjem. Ne vem… do zdaj
nobeden. Imajo eno posebno naklonjenost in
toleranco do konja. Konj je ena velika žival.
Imajo tudi…ne strah, ampak eno distanco,
eno spoštovanje do konja. En rešpekt. Je pa
tudi tako, da otroku že na začetku postavim
jasna pravila in meje. Jaz sem otroku
povedala. Šla bova do konja, počela bova to
in to. Že zdaj ti povem. Lepo boš ubogal. Če
ne bo tako, kot sva se dogovorila, greš s
konja dol. In tudi naslednjič ne greš gor.
Tudi staršem povem, če dela kaj, kar je
nevarno za njega in za konja in za tim, gre
dol. Konec. Smo terapijo končali.

Neagresivnost otrok na
terapiji

Otrok na terapiji

Naklonjenost in toleranca do
konja

Otrok na terapiji

Spoštovanje do konja

Otrok na terapiji

Postavljanje pravil in meja

Otrok na terapiji

To se dogovorite, preden pride do konja?
Ja. Tudi o vsakem otroku, ne samo o
agresivnem, se prej pozanimaš. Vsaj toliko,
kolikor starši povejo. Ampak tisti, ki pridejo,
so tako zainteresirani, da sami čim več
povejo, da dobijo čim več vaj, koristnih za
otroka. Na osnovi tega, kar mi starši povejo, Sestava programa na osnovi
sestavim tudi en program za vsakega in pridobljenih informacij o
potem delamo. Ampak staršem tudi otroku
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povem… če je to, to in to, mi terapijo
prekinemo.
Koliko časa pa traja ena terapija, eno
srečanje?
Jaz imam pol ure. Čisto prvo uro je bolj na
distanci, da konja spoznamo. Ga opazujejo,
se naučijo dele konjskega telesa in se mu
nato približajo. Spoznajo konjske bivalne
prostore, opremo, hrano, pribor za čiščenje…
V naslednjih urah pa je najprej 10 minut stik
s konjem. Pač otrok najprej pride, konja
poboža, se stisne k njemu, kakorkoli pač.
Kolikor kdo zmore. Nato se nauči poskrbeti
za svojo varnost, si nadene čelado na glavo.
Nauči se prepoznati in imenovati pribor za
nego konja. Uporablja tri krtače – za telo, za
noge in za grivo. Ob tem se uči poskrbeti za
svojo varnost pri tem delu. Se nauči, na kaj
mora biti pozoren pri konju. Uči se o konjevi
govorici telesa, prepoznati, če je konj jezen,
vznemirjen in tako naprej. Potem en krog
vodijo konja, razen tisti, ki so na vozičku ne.
Potem pa lepo zahajamo. Če ne morejo
sedet, sem z njimi- sedim z njimi na konju.
Drugače pa kar sami sedijo. Tisti, ki so bolj
spretni, imamo najprej vaje na konju, vse te
vaje za ravnotežje in orientacijo, pa božanje
konja spredaj, zadaj, potem počasi, da se
sprostijo… pa razne vaje za razgibati, imamo
palico za držat, pa trakce za vaje, te vaje je
lažje delat, če imajo nekaj v rokah. Pač kakor
je kdo sposoben. Vmes je še komunikacija s
konjem, mora Pollo (terapevtska kobila,
op.a.) zaustavit (STOP POLLA), pa da Polla
spet gre (POJDI POLLA)… Pri teh vajah
komunikacije zelo uživajo, ker jih konj
brezpogojno posluša. Potem, ko smo to
obdelali s konjem, potem so pa vaje na
prostoru. To so vaje za koncentracijo, pa
komunikacija s konjem, vaje s pripomočki.
Hitro mine tiste pol ure, meni in otrokom.
Zdaj zakaj sem se jaz odločila za pol ure,
takrat imaš najbolj zbranega otroka, potem
pa koncentracija pade. Na koncu po
pravilnem postopku razjahamo. Potem je pa
še zahvala konju, da ga poboža, mu da v
koritu v hlevu korenček, jabolko, suh kruh.

Terapija traja pol ure

Trajanje terapije

Na začetku ure je stik s
konjem

Potek terapije

Delo na konju

Potek terapije

Uživanje otrok na vajah
komunikacije

Otrok na terapiji

Vaje za koncentracijo,
komunikacijo s konjem

Potek terapije

Koncentracija otrok določa
čas terapije

Trajanje terapije

Koliko pa je vseh terapij, a je določeno
število?
Po dogovoru. Ti, ki hodijo iz šole, to imam
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kot interesno dejavnost, pridejo na dva
meseca na vrsto, ker jih je tako veliko. Tisti, Tedenske ali 14 dnevne
ki pa hodijo privat, v glavnem enkrat na terapije
teden, enkrat na 14 dni.

Trajanje terapije

Pa delate vedno individualno, ali tudi
skupinsko?
Vedno individualno, vedno. Skupinsko je kar Terapije so individualne
naporno, no.

Potek terapije

Če se malo navežem na to… če se
osredotočimo na agresivne otroke… kaj se
vam zdi, da je bolj primerno za agresivne
otroke, bolj individualno ali skupinsko
delo?
Am… Nasploh se mi zdi, da je boljše
individualno delo. Njihove vedenjske težave
izhajajo ravno iz konfliktov v odnosih do
ljudi v skupinah, v katerih živi. Ti
agresivci… Mislim, da še zmeraj ne znamo
ugotoviti, kaj je tisti najbolj moteč faktor, da
jih tako moti, da morajo notranjo stisko s to
agresijo izraziti. Saj potem, ko nekaj razbije,
se boljše počuti. V glavnem moramo
ugotoviti, kaj ga moti in je boljše
individualno, če ima pa željo, pa je fajn, da
se ga vključi nazaj v skupino. Če pa v
skupini zopet ne zafunkcionira, kot je treba,
pa spet individualno.

Individualno delo je boljše
Vedenjske težave izhajajo iz
odnosov v skupini, v kateri
otrok živi

Prednost individualnega
dela
Značilnosti agresivnega
otroka

Lažje ugotavljanje vzrokov
agresije

Prednost individualnega
dela

Če želi, se otroka vključi
nazaj v skupino

Individualno in skupinsko
delo

Osredotočenost na enega

Prednost individualnega
dela

Grajenje odnosov do ostalih

Prednost skupinskega dela

Otroka ne moreš oddvojiti

Slabost skupinskega dela

Kombinacija obeh oblik dela
je najboljša

Individualno in skupinsko
delo

In kaj se vam zdijo prednosti, ali pa
slabosti individualnega in skupinskega
dela?
Individualno delo je tako, da se res lahko
samo njemu posvetiš, njemu nalogo prirediš
in se naprej pripraviš. Skupinsko pa zaradi
tega, da gradi te odnose do ostalih. Eno in
drugo je dobro, ne vem, kaj bi bila slabost.
Če je v eni skupini v razredu, pa je
agresiven, pa nimaš možnosti da ga oddvojiš
in z njim individualno delaš, potem je
skupina slabost, a ne. Meni se zdi, da je
najboljše, da kombiniramo, če imamo to
možnost. Da individualno pridobljena znanja
prenaša v skupino. Po drugi strani pa, da ko
mu toleranca v skupini popušča, ko ga nekaj
strašno moti, pa sam ne zna opredeliti kaj, da
ga izoliramo iz skupine. V tem primeru je
terapija s pomočjo konja idealna terapija.
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In kakšne učinke ima konj na otroka?
Prvo ga pomiri. Ta stik z njim. Ta velikost in
poslušnost konja vsakega otroka prevzame.
Hkrati pa otrok čuti, ima neko moč nad
konjem, raste mu samozavest, počuti se
pomembnega, da sedi na hrbtu tako velike
živali. Skoraj vsi otroci se konja rahlo bojijo.
Nekateri bolj, drugi manj. Vsi pa od silne
želje, da bi jahali, ta strah premagajo. To je
že zelo veliko. Tu je ta samokontrola in želja
po uspehu. Ob konju se nauči delati. Povsod
velja pravilo, da je treba konja najprej
očistiti in pripraviti na ježo, tudi pri vseh
ostalih konjskih športih, ne samo pri terapiji.
Naučijo se reda in discipline in to je za
agresivne otroke pomembno. Sprejemajo
pravila in navodila obnašanja ob konju. Konj
je čudovit nemi spremljevalec, ni kritičen, se
ne pritožuje, jih sprejema takšne, kot so.
Agresivni otroci se zelo radi stiskajo h konju,
predvsem okrog vratu.
Ta fant, ki je bil agresiven, je bil v stiku s
konjem čisto drug otrok. Naredil je vse
okrog konja kar se čiščenja tiče, zelo rad je
jahal, imel je dobro ravnotežje in je vse vaje
odlično izvajal, mu ležal na vratu, nazaj na
hrbtu… In sva se potem pogovorila, sem mu
rekla »glej, kako si bil zdaj priden, daj bodi
še v skupini tak«. Dan dva je zdržal, potem
pa ne več.

Stik s konjem otroka pomiri

Vpliv konja na otroka

Otrok čuti moč nad konjem
Otroku raste samozavest,
pomembnost

Otrok na terapiji
Otrok na terapiji

Otrok ima samokontrolo in
željo po uspehu.
Ob konju se uči dela

Otrok na terapiji

Otroci se naučijo reda in
discipline
Otroci sprejemajo pravila
obnašanja

Otrok na terapiji

Konj ni kritičen, se ne
pritožuje, otroke sprejema

Vpliv konja na otroka

Učinki terapije pri OPP so
kratkotrajni.

Učinki terapije

Želja po prihajanju na
terapijo kaže na dolgotrajni
učinek

Učinki terapije

Otrok na terapiji

Otrok na terapiji

So bili potem bolj kratkotrajni učinki?
Ja, ja. Za te otroke pač. Eno je sicer agresija
pri zdravih, s temi imam jaz bolj malo
izkušenj, ampak pri otrocih s posebnimi
potrebami pa ja. Konkretno ta fant, ki je
prihajal, bi moral vsak dan biti vsaj dve uri v
konjskem hlevu, ker ga je samo fizično delo
sproščalo. Višek energije je porabil za
koristno, fizično delo. Za dolgotrajni učinek
TPK bi mogoče štela to željo po prihajanju
na terapijo. Saj otrok že vnaprej ve, da bo
lepo, da ga Polla čaka, ve kaj bo počel in
tega se veseli. Že vnaprej ve, da bo uspešen
in
nekaj
časa
zadovoljen.
Veselo
razpoloženje pa ne vodi v agresijo.
Se vam zdi, da bi bilo pri zdravih otrocih
drugače?
Nimam veliko izkušenj. Mislim, da zdravim Zdravim otrokom lažje
lažje meje postaviš, upaš, da bolj dojame, kaj postaviš mejo.
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hočeš. Potem pa samo to gibanje, jahanje, te
naloge, bolj zbranega imaš veš čas, ves čas
posluša, pripravljeni so sodelovati, bolj
razumejo, kaj hočeš, nič ni agresije, hitreje
napredujejo. Morajo pa biti vaje take, da jih
zmorejo. Konj ga ima rad, otrok si
predstavlja, da ga ima konj rad. Konj nič ne
odreagira, nič se ne buni, nič ne kritičen, ga
nič ne pogojuje, nič ga ne sili. V glavnem jaz
bi rekla, da jih pomiri, ker delajo ob njem,
ker so naloge take, da je otrok ves čas
uspešen. Vsi uživajo, no. Tako da neko
čudežno moč konja ima.

Konj ni kritičen, ne pogojuje
otroka, nič ga ne sili

Vpliv konja na otroka

Na terapiji so otroci mirni,
naloge so take, da je otrok
uspešen
Konj ima neko čudežno moč

Otrok na terapiji

V primeru agresivnega
vedenja proti konju ali
terapevtu, se terapija ne bi
izvajala

Agresivno vedenje na
terapiji

Vpliv konja na otroka

Pa se vam zdi, da je terapija s konjem
primerna za vse agresivne otroke, ali so
kakšne ovire? A bi vi kdaj osebno rekli
»ne«?
Jaz bi najprej poskusila, a ne. Ne bi rekla
enemu otroku ne. Moral bi priti, videla bi,
kako se vede. Če bi imela primer, da bi prišel
s pestjo proti konju, ali hotel brcati konja,
kričal, cepetal, ali pa bil agresiven proti
nama, se pravi proti terapevtu in vodniku
konja, ali še kaj takega… v tem primeru bi
rekla ne. Do sedaj še nisem imela takega
primera. Imela pa sem v obravnavi dva
agresivca z zmerno motnjo v duševnem
razvoju in imam še dve deklici s težko
motnjo v duševnem razvoju, ki sta
avtoagresivni.
A pa obstajajo za to terapijo kakšne
kontraindikacije?
Ja, recimo delni izpah kolkov. Bolj zaradi
okostja je treba pazit, tudi pri zdravih. Pa
spina bifida, pa če so taki res primeri, da
imajo kakšne aparatke pa tako.
Se prav bolj fiziološke?
Ja, ja..
Pa gre zmeraj za delo na konju, ali se tudi
Delo poteka na konju in ob
včasih ne jaha?
konju.

Ob in na. Lahko se na začetku par ur ne jaha.
Če se otrok boji, ga ne silimo. Počasi se
navadi in mora sam pokazati in izraziti
željo, da gre jahat.
Nekaterim otrokom je krtačenje konja in
vodenje konja strašno zanimivo, jim jahanje
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ni pomembno. Pri čiščenju otrok vidi
rezultate svojega dela. Voditi konja ni lahko,
mora paziti, da ga konj ne pohodi, potem ga
vodimo po posebej pripravljenem poligonu.
Mene recimo zelo jezi, ko pravijo »mah, kaj Podcenjenost terapevtskega
jahanja
to terapevtsko jahanje, daš otroka na konja
pa gre, a ne«. Ne, to ni to. To je veliko več
od tega. Tisti, ki to izvaja, se mora tega
zavedati. Zato jaz res vidim, da morajo biti
pedagoški delavci, ki dobro poznajo otroka, Strokovnost terapevtov
pristope in metode dela.

O terapevtskem jahanju

O terapevtih

No saj, na začetku smo to kar spustili.
Glede izobrazbe, vi ste specialna
pedagoginja?
Ja, ja…
Kaj pa glede terapije s konji? Kako je to?
Potem sem jaz vpisala pri fundaciji Nazaj na
konja šolo za terapevte, pa pri njih sem
potem delala dve leti. Izobraževala se. Čez
vikend so bila predavanja, jaz prakse nisem
rabila, ker že tako delam, pa na Švedskem
smo bili na praksi.
In kakšen naziv potem dobiš?
Da si terapevt za izvajanje terapij s pomočjo
konja. Tako… moraš imeti pedagoško
izobrazbo, drugače moraš delati še to
dokvalifikacijo. Moraš imeti znanje o osebah
s posebnimi potrebami.
Zdaj bom mal preskočila, ker sem prej
pozabila vprašati. A po terapiji napišete
kakšno poročilo, da vodite kakšno
evidenco?
Ja, jaz sem včasih bila malo bolj pridna, pa
sem to vodila, zdaj sem pa malo manj pridna
(smeh). Zdaj za te šolske pripravim ene take Individualni in evalvirani
male IP-je. Pa saj si zapomniš, saj otroke programi
tako dobro vse poznaš.
Te IP-je potem na koncu šolskega leta
evalviram. Ko pa starši sami vodijo otroka
na TPK, so pa tako prisotni in sproti vidijo, Prisotnost staršev na terapiji
kaj se dela in se potem po končani terapiji z
njimi pogovorim. Jim povem, zakaj smo to
in to delali, kaj sem želela z določeno vajo
razvijati in kako sem zadovoljna z delom
otroka. Včasih je potrebno nekatere vaje kar
naprej ponavljati, še posebej, če gre za vaje
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ravnotežja. Staršu je treba to razložiti in
pokazati.
A bi mogoče izpostavili še kakšno slabost
terapije s konji? Kakšen pomislek?
Kaj pa vem. Jaz ga ne vidim. Ker če bi ga
imela, če ne bi tako verjela v to, potem ne bi
šla v to. Midva sva skoraj eno leto konja
izbirala. Če s takim veseljem to delam, če bi
imela en pomislek, potem to ne bi bilo to.
Res ne… No, zahteva pa čas, to je pač sama
organizacija. Če pa gledamo samo terapijo,
pa res nimam pomislekov. Tudi nimam
primera, da bi otrok čisto odpovedal na
terapiji. Edino starši so včasih neučakani,
mislijo da bo takoj napredek, ko pripeljejo
otroka. Ampak ne vsi. Otroci rabijo čas, po
treh seansah ti ne moraš narediti nič. Včasih
starši mislijo, da boš v desetih urah kar čudež
naredil, ampak to se ne da. Velik napredek se
vidi po letu, dveh letih.

Ni pomislekov glede terapije

Pomisleki glede terapije

Izvajanje terapij vzame
veliko časa

Slabost terapije

Starši pričakujejo takojšen
napredek
Za napredek otroci
potrebujejo čas

Napredek otroka

Velik napredek viden po
enem letu ali dveh

Napredek otroka

Pomembnost poznavanja
vzrokov za agresijo

Delo z agresivnim otrokom

Konj otroka sprošča

Vpliv konja na otroka

Nujnost postavljanja mej

Delo z agresivnim otrokom

Doslednost in zahtevnost

Kompetence in lastnosti
strokovnjaka

Strogost, doslednost, a
človeškost in toplina

Kompetence in lastnosti
strokovnjaka

Napredek otroka

Bi za konec mogoče povedali še kaj, glede
agresivnosti mogoče, kar še nismo
obdelali?
Saj pravim, mislim, da to generalno za vse
velja, poiskati vzrok, kaj povzroča tisto
stisko, da otrok postane agresiven do sebe in
drugih, ko enkrat to ugotovimo, potem je pa
lažje. Ali pa mu zagotoviti drugo okolje, v
katerem njegova stiska ne bo prišla do
izraza. Torej terapija s pomočjo konja.
Ampak da ga konj sprošča, definitivno ga
sprošča. Pa zagotovo sem še kaj pozabila.
Pač v glavnem tako. Osnovne stvari moraš o
otroku izvedeti, metoda dela je pa ista.
Pristop h konju, delo s konjem, naloge na
konju, v prostoru, če je sposoben. Pa odnos.
Mejo moraš postaviti, to pa res. Sodim med
stroge učiteljice (smeh). To mislim na
doslednost. Do otrok sem zahtevna, če pa kaj
obljubim, pa tudi dosledno to izpolnim. Celo
osebe s posebnimi potrebami imajo ta čut
razvit, kaj šele agresivni otroci. Ampak
ugotavljam, da otroci to ful spoštujejo.
Moraš biti strog, pa dosleden, pa hkrati topel,
človeški. Če so bili učenci v skupini v šoli
posebej marljivi in če sem rekla, da bom jutri
prinesla čokolado, ne smem tega pozabit.
Potem raje ne obljubim. Pa ne misliti, da se
kar naprej sladkamo, ne, poredko, zato je še
pa bolj pomembno, da tega ne pozabim.
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Tako v glavnem.
Potem se vam pa jaz najlepše
zahvaljujem, ker ste bili pripravljeni
sodelovati.

PRILOGA 3: PREPIS TRETJEGA INTERVJUJA (INTERVJU S KATARINO
MAVEC)
Prepis intervjuja

Kode 1. reda

Jaz bi vas najprej prosila, če bi se lahko
predstavili, glede izobrazbe. Najprej
osnovna, potem pa še glede terapije s
konji.
Velja.
Po
osnovni
izobrazbi
sem
psihologinja, potem sem pa naprej po študiju
šla na podiplomski tečaj psihoterapije na
medicinsko fakulteto, nadaljevala sem potem
študij vedenjsko kognitivne terapije, kjer
sem še edukantka. Nadaljujem tudi študij
razvojne in analitične psihoterapije. Poleg
tega sem pa osnovno znanje pridobila še iz
psihodrame in transakcijske analize, pa
opravila sem tudi tečaj čuječnosti. Kar se pa
konjev tiče, je pa tako, da od 2006 hodim v
München v šolo za psihoterapevtsko jahanje,
ki je v tesnem sodelovanju z münchenško
psihiatrično bolnico in tam sem delala
večmesečno prakso s pacienti in vsako leto
nadaljujem svoje izobraževanje. Poleg tega
pa še supervizija, intervizija in lastna
terapija, kar je neizbežno pri tem delu, če
hočemo strokovno in etično delat.
In kakšen je to uraden naziv, glede
terapije s konji?
Ni uradnih nazivov, ker v Sloveniji ni
zakonsko urejeno za psihoterapijo že v
osnovi in je za enkrat lahko psihoterapevt
vsak, ki si nadene naziv. Za terapije s
pomočjo konj pa že tako ni urejeno, pravno
gledano. Sem pa certificirana EAGALA
inštruktorica oz terapevtka. To je ameriški
sistem za aktivnosti s konji, to je pa malo
drugačen program dela.
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Kode 2. reda

Eno vprašanje: ta psihoterapija s konji, a
je to svoja smer ali spada pod specialno
pedagoško jahanje? V literaturi vidim, da
se nekje smatra kot svoja smer, nekje pa
pod pedagoškim jahanjem.
Vse smeri so se razvile iz hipoterapije,
potem so se pa odcepljale. Če gledava
nemški model. Angleški model, ki pa je
podoben ameriškemu, loči pa samo
hipoterapijo in ostale aktivnosti. Evropski
model sledi pa temu, da se počasi
diferencirajo posamezne veje, ki sledijo
posameznim ciljnim skupinam. Ciljna
skupina defektologov, specialnih pedagogov,
je
drugačna,
kot
ciljna
skupina
psihoterapevtov, se ne prekrivajo in vsaka
zahteva svoje znanje. Psihoterapija s konji po
svoji metodologiji in po etičnih standardih v
osnovi sledi psihoterapiji in je konj zraven
kot en medij, en facilitator za odnos, za
procese in tako naprej. Je pa to ena zelo
mlada disciplina uradno, zato je ponekod
napisana, ponekod ni. V slovenskem
krovnem društvu za terapije in aktivnosti s
pomočjo konj smo ustanovili na začetku
posamezne sekcije in med njimi tudi za
psihoterapijo s pomočjo konj.
Zdaj bi šle malo na agresivnost, pa bi
potem navezale na terapijo s konji.
Zanimajo me vaše asociacije, značilnosti
agresije, agresivnega otroka. Kako zgleda
njegov vedenjski vzorec?
Pri nas delamo v skupini, zato hudo
problematičnih otrok in mladostnikov ne
sprejemamo. Kar pomeni, da pridejo tisti, ki
kažejo načeloma znake, da se bodo razvile
težave, ali pa tisti, ki so se že zdravili zaradi
težav, ampak načeloma ne vedenjskih,
ampak čustvenih težav. Ampak vseeno je to
en vzorec, ki ga velikokrat opazimo pri
otrocih in pri mlajših mladostnikih, 12, 13
let. Vezano je na to, ko otroci ne zmorejo
obvladovati svojega vedenja, ne morejo
obvladovati svojih impulzov, ki nimajo
kontrole afektov dobro razvite in potem je to
en način vedenja, ukrepanja, ki ga oni takrat
zmorejo. Kako pa do tega pride…eni so že
tako bolj temperamentni, velik del je pa to,
kako se odziva okolica, skrbniki in to, na te
prve znake vedenja.

Agresivnost je vzorec,
opažen pri mlajših otrocih in
mladostnikih

Značilnosti agresivnega
otroka

Otroci ne obvladujejo
svojega vedenja in impulzov

Značilnosti agresivnega
otroka

Vpliv okolja na agresivno
vedenje

Značilnosti agresivnega
otroka
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Vi delate skupinsko.
S konji delamo skupinsko, ja… Za zunanje Za udeležence programov je
uporabnike pa tudi individualno, za tiste ki terapija skupinska.
Za zunanje uporabnike je
niso v programih.

Potek terapije
Potek terapije

terapija individualna.

Kaj pa nasploh, kot delo z agresivnimi.
Kaj je boljše, individualno ali skupinsko?
Kaj so po vašem mnenju prednosti in
slabosti enega in drugega?
Ja, slabost je definitivno, da če je en
agresiven otrok v skupini, je nevarnost, da se
njemu preveč posvečamo, ko poskušamo
korigirat njegovo vedenje in nevarno je tudi,
da so ostali otroci v skupini bili žrtve nasilja,
ali pa imajo že tako agresivno komunikacijo
v družini, da bodo zopet podoživeli tak
vzorec od nekoga in so lahko zopet
izpostavljeni temu. In mogoče ne znajo
izrazit svoje stiske. Torej tvegamo, da jih
postavimo v situacijo, kjer so oni v ozadju,
ker se mi agresivnemu otroku posvečamo.
Kar je pa pozitivno po drugi strani, je pa to,
da otrok, ki je že toliko sposoben, da tudi, če
se zgodi tak vzorec, da on ne izbruhne
agresivno, ampak da se mu potem dvakrat,
trikrat zadržat, da mu damo toliko podpore,
da uspe na drugačen način izrazit jezo ali
razočaranje ali bes ali kakorkoli… je pa to
lahko lepa izkušnja, ker lahko potem dobi
potrditev od vrstnikov, ker na tak način
lahko peljemo, da dobi potrditev iz strani
drugih, ker je mogoče v svojem razredu
mogoče ne, kjer je npr. že označen kot
agresiven. Iz tega vidika je pa to lahko
strašno lepa izkušnja. »Aha, če se mi pa uspe
zadržat, če mi uspe na drugačen način se
izrazit, me pa sprejmejo. Nisem jaz slab…«
Iz tega vidika je zelo težko reči. Ker tudi
dostikrat se zgodi potem, da agresiven otrok,
ki je po mojih izkušnjah v situacijah recimo
z enim terapevtom in enim konjem in delata,
da je vse ok. Ker terapevt je pozoren na tega
otroka, ne pride tolikokrat do enih situacij, ki
pomenijo frustracijo, kar je mogoče v enem
delu smiselno, da otroka toliko okrepimo, da
vidi da se ima lahko fajn in da se ne vede
agresivno, da dobi najprej to izkušnjo in se
potem lahko v eni točki vključi v skupino, ko
je dovolj okrepljen, ko se lahko izpostavi
situaciji, ko ne bo vedno ta prvi, ko ne bo
vedno pozornost nanj usmerjena, ko bo do
kakšne frustracije prišlo, da on lahko ta prag
dvigne z dobrimi izkušnjami in potem začne

Preveč posvečanja samo
agresivnemu otroku

Slabost skupinskega dela

Možnost podoživljanja
domačega vzorca vedenja

Slabost skupinskega dela

V skupini dobi otrok
podporo za izražanje jeze

Prednost skupinskega dela

V skupini dobi vrstniško
potrditev

Prednost skupinskega dela

Pozornost terapevta do
otroka

Prednost individualnega
dela

Najprej individualno delo,
da okrepimo otroka

Prednost individualnega
dela

Otrok naj najprej dvigne
frustracijski prag in nato se

Individualno in skupinsko
delo
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trenirat v skupini. Če malo idealistično vključi v skupino
pogledava.
Kaj bi pa rekli, kakšne izkušnje mora
imeti strokovnjak, ki dela s takimi otroki?
Ja, jaz mislim, da osnovno primarno
izobrazbo prave smeri, da je to osnova, če je
to vzgojitelj, ali pedagog, psiholog, nekdo, ki
ima eno osnovno znanje. Ampak to
absolutno ni dovolj. Zelo pomembno je
razumeti, prisluhniti tej ideji, da otrok tega
ne dela zanalašč, ali pa ker je hudoben in
pokvarjen, ali ker hoče nas manipulirat ali
izsiljevat, to so pogosto ene take misli, ki
pridejo od preobremenjenih ali premalo
usposobljenih delavcev. Že malo iz obupa,
ne da bi hoteli slabo. Ampak tudi če je otrok
zelo težaven in v skupini povzroča težave, da
se zavedamo, da je to način funkcioniranja,
ki ga je otrok razvil, da je preživel v
določenih situacijah. Da je preživel v svojem
okolju, da je bila to najboljša strategija,
mogoče je bilo to celo ojačevano. Da se tega
zavedamo in z nekimi empatičnimi in
strokovnimi očmi gledamo tega otroka. Da
poskušamo ne obravnavat tega otroka
drugače, da mu damo priložnost. In pa en
pomemben del je, da če bomo samo z
otrokom delali, ostala okolica bo pa isto
delala in se obnašala do otroka, se zna sama
ta situacija zopet izzvati. Hkrati pomagati in
se je treba usesti s starši, s pedagogi, ki z
otrokom delajo, da ta najožja okolica lahko
podpira spremembo vedenja, drugače sam
otrok še nima toliko uvida razvitega ali pa
enih sposobnosti, ne bo videl smisla v tem.
Če mu bo negativno vedenje ali pa
agresivnost prineslo pozornost, potem ta
sprememba ne bo dolgo časa trajala. Na vse
te vidike je treba pomislit.

Strokovnost in izobraženost

Kompetence in lastnosti
strokovnjaka

Razumevanje do
agresivnega otroka

Kompetence in lastnosti
strokovnjaka

Agresivnost kot način
funkcioniranja, ki ga otrok
razvije

Značilnosti agresivnega
otroka

Empatičnost in strokovnost
Otroku moramo dati
priložnost

Kompetence in lastnosti
strokovnjaka
Kompetence in lastnosti
strokovnjaka

Pomembnost dela z
otrokovo najožjo okolico

Kompetence in lastnosti
strokovnjaka

Če se še naveževa na terapijo s konji. A se
terapijo kako drugače pripravi, ali
individualno ali skupinsko, če pač nekdo
kaže te vzorce?
Pri pripravi absolutno tako naredimo, da
imamo možnost kadarkoli zadevo delno Terapija je prilagojena
ustaviti in se posvetit temu otroku oziroma otroku
ga odstranit iz situacije. To je rešljivo tako,
da pride kdo od vzgojiteljev iz oddelka ali pa
sestra pomagat, ker fajn je, da smo pozorni
in da se zmenimo že prej s tem otrokom, če Dogovor z otrokom
mu bo težko, da imamo eno posebno
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aktivnost pripravljeno, da gre otrok to naredit Vnaprej pripravljene
in se pomiri. Zelo malo je treba enih takih aktivnosti za pomiritev
stvari, če sta dva, trije otroci, da se takrat
prilagodi. Da bi bilo pa npr. osem agresivnih,
takih izkušenj pa pri nas nimamo. Tako si pa
jaz ne predstavljam, kako bi to izgledalo.

Otrok na terapiji

Pa se te vedenjski vzorci kažejo na
terapiji?
Manj pogosto kot drugje, zato ker je
motivacija večja in je pozornost bolj
usmerjena na to. Lahko je pa tudi to en tak
»trigger«, ko si nekdo to tako zelo želi in se
potem težje zadrži. Ampak večkrat imamo
izkušnjo, da je lažje zdržati, da dobijo bolj
pozitivno izkušnjo, da se bolj fajn zmenijo
med sabo, je pa zelo veliko važno od
usposobljenosti vodje ali pa pedagoga, kako
sestavi uro, da pazi, če so to otroci, ki težko
zdržijo pri miru, da naredi vmes pavzo, da
predvidi. En ta občutek, kako pripraviti
stvari, da bo čim bolje funkcioniralo.

Vedenjski vzorci se kažejo
manj, kot v drugih
situacijah.

Otrok na terapiji

Vsebina terapije odvisna od
terapevta

Priprava terapije

Terapija traja uro in pol

Trajanje terapije

Na začetku in koncu je
pogovor

Potek terapije

Osrednji del terapije je delo
pri konjih

Potek terapije

Koliko časa pa traja ena terapija?
Uro in pol, 90 minut.
Kako je pa razdeljena? Uvod, glavni del?
Vedno je pogovor na začetku in na koncu,
mlajši ko so uporabniki, bolj se ta del
strukturira, s kakšnimi kartončki, vizualnimi
deli, s starejšimi pa se bolj poskuša pogovor
vzpostaviti. Vmes je pa ena ura konkretnega
dela pri konjih. Ali se jih neguje, se jih
pozdravi, naveže kontakt, ali se jih pripravi,
pa v maneži z njimi dela. Pri starejših
mladostnikih dela npr. cela skupina vaje na
tleh, skušajo kakšen izziv skupaj s konjem
izpeljati, včasih vodijo, jahajo na lonži ali pa
samostojno, ali grejo na sprehod. Včasih
poskrbijo za konje, jih skopajo, pa tako.
Pri vas imata dva programa terapijo s
konji in je pač omejena na čas trajanja
programa. Kaj pa individualno, za
zunanje, ki pridejo? Koliko časa traja?
Ja... Se zgodi, da nekateri nadaljujejo
individualno terapijo, ki so bili v enem od
naših programov. Lahko več mesecev, lahko Terapija za zunanje
več let, ker imamo tudi za odrasle. Čisto uporabnike lahko traja več
odvisno od problematike, če želijo kaj na mesecev, ali let
sebi narediti, ali imeti samo eno zanimivo
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Trajanje terapije

izkušnjo. Odvisno od ciljev…

Trajanje terapije je odvisno
od ciljev

Trajanje terapije

Različni odzivi otrok na
konja
Večina otrok je navdušena

Otrok na terapiji

Včasih so razočarani, ker
pričakujejo jahanje

Otrok na terapiji

Načeloma so konji privlačni
in so velik motivator.

Vpliv konja na otroka

Konj se odziva na otroka

Konj pri terapiji

Dokler se otrok ne posveti
konju, se nič ne zgodi

Otrok na terapiji

Konj deluje kot zrcalo

Konj pri terapiji

A bi rekli eno na temo odnosa otrok-konj.
Kako se otrok odziva na konja, ali pa konj
na otroka?
Težko bi vam rekla, da je kakšna razlika med
temi, ki imajo težave z agresivnostjo in
drugimi. Otroci se čisto različno odzivajo.
Eno zelo pritegne, ene ne zanima sploh, eni
se bojijo. Večino jih zanima, večina jih kaže
navdušenje. Pri otrocih je to, ker pričakujejo
jahanje, in potem so malo na začetku
razočarani, ko vidijo, da je tukaj še vse
drugo. Mladostniki, ki mislijo, da bo to
jahanje, pa potem ugotovijo, da je ta del, kar
konj ponuja, tako bogatejši del, tisto kar jim
dejansko lahko pomaga in jim omogoči
izkušnjo. Načeloma je pa tako, da so konji
ena taka zelo privlačna zadeva, to je en tak
velik motivator.

Otrok na terapiji

Kaj pa konj na otroka? Kako se odziva?
Bistvo je, da se odziva na to, kar kdo prinese
sabo. Če ga kdo jezi ali pa ga ne jemlje
resno, nepozorno z njim dela, mu hitro
pokaže, da takega sodelovanja ne bo. Dokler
se mu otrok ne posveti resno in odločno, se
nič kaj dosti ne zgodi. Konj tudi pokaže, če
mu gre kaj na živce, če je vznemirjen in
deluje tudi kot zrcalo, ga uporabimo. Če se
otroci »bockajo« med sabo in postane
vznemirjen, lahko rečemo »kaj se pa zdaj
dogaja?«, to po navadi kar zaleže. Da nismo
mi tisti vojaki, ki skozi govorimo »dajte mir,
poslušajte«.
Kaj pa, če se najde v skupini nekdo, ki ga
to res ne zanima. Ali to zelo ruši
dinamiko?
Ne, mi rečemo »nismo vsi za vse« in tudi
konji niso neka čudežna bitja, ki bi morala Konji ne očarajo vsakogar
vse očarat. Pomembno je, da sodeluje, ker je
to del terapevtskega dogovora. Lahko
opazujejo in na koncu poročajo, kaj so
opazili. Ni jim treba prav nič delati, če
nočejo, ampak morajo pa sodelovati.

Vpliv konja na otroka

Greva še malo na učinke. Kakšne učinke
ima terapija s konji?
Take, kot jih zastavimo v svojem Učinki so taki, kot si jih
zastavimo
pedagoškem delu. Konj stvari samo
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potencira, ni tako, da bi sam konj nekaj
naredil z agresivnim otrokom. Samo od sebe
se ne bo nič zgodilo. Sami konji žal nimajo
te moči. Se pravi, 90% je odvisno od tega,
kako pedagog zastavi stvari, kako izpelje
uro, kako uporabi material, kar se zgodi, za
približat otrokom, kaj se dogaja. Da uporabi
to za pomoč pri preoblikovanju vedenja ali
pa za eno pohvalo. Potrdi, »aha to si pa fajn
naredil, konj je pa zdaj zadovoljen«. Ker
sami otroci si še vedno lahko po svoje
razlagajo stvari. V veliki meri so učinki zato
odvisni od tistega, ki zastavi uro. Če ura vodi
k sodelovanju, k temu, da se bojo otroci
zmenili kaj in kako bo šlo, k temu, da se
pohvali, če je bil nekdo neagresiven, to
potem prinese učinke. Konj zgolj pomaga, da
otroci lažje zdržijo toliko časa, da lažje sploh
pridejo na tako zadevo, da lažje vztrajajo iz
tedna v teden. Konj naredi zadevo bolj
privlačno, bolj zanimivo, sam po sebi pa ne
bo zmanjšal agresivnosti.

Konj le potencira stvari

Konj pri terapiji

Učinki odvisni od pedagoga

Učinki terapije

Konj pomaga, da otroci
zdržijo, da lažje vztrajajo
Konj naredi terapijo
zanimivo
Konj sam ne zmanjša
agresivnosti

Vpliv konja na otroka
Konj pri terapiji
Konj pri terapiji

Potem gre za neko notranjo motivacijo, da
je otrok pripravljen delat na sebi, ali
kako?
Ja, konj bolj predstavlja zunanjo motivacijo z Konj kot zunanji motivator
nekega vidika, ampak lahko postane pa tudi
notranja, potem, ko otroci vidijo, kako se
počutijo.

Vpliv konja na otroka

Pa je terapija s konji primerna za vse, ki
imajo težave z agresivnostjo ali obstajajo
kakšne ovire? Da bi vi rekli, da to pa ne,
da je preveč?
Absolutno. V Sloveniji sicer še nismo imeli
tega primera, da bi bil nekdo tako agresiven,
ampak otrok, ki konja brca ali pa npr. s
palico priteče na pašniku za njim, da bi ga
udaril, to so stvari, ki so tako nevarne, da si
lahko on kaj naredi, ali pa konja poškoduje,
da to ni možno. Zelo huda agresivnost je Huda agresivnost je
kontraindikacija
kontraindikacija,
ker
konja
moramo
zaščititi…in pacienta. Uporabnike moramo
zaščititi, ker konj bo sebe zaščitil in lahko
poškoduje koga. Jaz sicer teh izkušenj
nimam, sem pa slišala za te zgodbe.
A imate nasploh kdaj kakšen pomislek za Obstajajo pomisleki za
izvajanje terapije
izvajanje terapije?
Ja, ves čas. Ves čas iščemo ravnovesje med Išče se ravnovesje med
trudom konja in njegovo
tem, koliko se mora konj potrudit in koliko
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Pomisleki

Pomisleki

gre na njegovo obremenitev. Vse psihične obremenitvijo
obremenitve, ki jih otroci prinesejo s sabo, je
ves čas to v ravnovesju, koliko še konja
obremeniti in kje mejo postaviti. To je
vprašanje, ki si ga nenehno postavljamo in
tehtamo.
A na terapiji sta prisotna dva izvajalca?
Dva pedagoga, ali dva terapevta, kakorkoli.
Dve osebi, ki sta usposobljeni za delo z Na terapiji sta prisotni dve
usposobljeni osebi
otroki in delo s konji.

Potek terapije

Ali bi mogoče izpostavili kakšno slabost
terapije s konji?
Zelo je
življenjsko
draga, ker
pripraviti,
terapije…

draga, potencialno nevarna, Terapija je draga, lahko je
lahko, če se kaj zgodi. Zelo nevarno
je treba konje redno trenirati,
imeti več ljudi, ki izvajajo

Slabost terapije

Kaj pa iz vidika uporabnika? Je najbrž
tudi
draga,
ker
drugače
lahko
psihoterapijo najbrž dobijo na koncesijo,
ali kako?
Ne, ne… Zakonsko ni urejeno in edino
psihoterapijo, ki dobite na napotnico, je pri
kliničnih psihologih, ki jih je malo in je
dolga
čakalna
doba.
Večina
psihoterapevtskih storitev je samoplačniških.
Tako je terapija s konji zelo draga za
uporabnike, tudi finančno se izvajalcu težko Terapija je draga
splača. Problem je tudi prostor, pri nas sicer
imamo streho, da lahko delamo pod streho,
kadar je mraz, dež…večina pa niti nima
streh, delajo na jahališčih, je problem
kontinuitete, ker je zelo pomembno, da Terapija poteka tedensko ob
terapija potek vsak teden ob istem času, to so istem času
osnovni principi psihoterapije in ko to ni
možno, je to kar problem.
A bi mogoče še kakšno stvar rekli, ki je
nismo omenili?
Ne, mislim, da sva kar vse pokrili. Nič mi ni
ostalo v glavi.
Potem bi se pa jaz najlepše zahvalila, da
ste bili pripravljeni sodelovati.
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Trajanje terapije

