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POVZETEK 
 

Magistrsko delo predstavlja literaturo in raziskave na temo socialnopedagoškega dela s 

posamezniki, skupinami in z družinami ob podpori konj in ob uporabi video gradiva. Opisuje, 

na kakšne načine nam podpora konja lahko pomaga v procesu skupnega ugotavljanja 

problematike družine in na kakšne načine v procesu pomoči. Predstavlja uporabo video gradiva 

v socialnopedagoškem procesu kot tudi prednosti uporabe video gradiva v raziskovalne namene 

in kot pomoč strokovnjaku pri delu ter pri zavzemanju metapozicije. Osvetli raziskave, ki se 

najbolj približajo tematiki magistrskega dela: delo v poklicih pomoči s posamezniki in z 

družinami ob podpori konj, delo z družinami v poklicih pomoči ob podpori video gradiva, delo 

z uporabniki (posamezniki) ob podpori konj ter souporabi video gradiva. Ni pa zaslediti 

raziskave, ki bi vključevala vse elemente raziskovane tematike, torej socialnopedagoškega dela 

z družinami ob podpori konj in souporabi video gradiva. 

Oblikovanje smernic za model soustvarjalnega socialnopedagoškega dela z družinami ob 

podpori konj in souporabi video gradiva se naslanja na naslednje premise delovanja socialne 

pedagogike: spoznanja pomembnosti vključevanja družine in soustvarjanja procesa pomoči 

skupaj z njo ter krepitev konstruktivne komunikacije znotraj nje (delovanje v življenjskem 

prostoru uporabnikov), celostno razumevanje uporabnikov, krožnost procesa ugotavljanja 

problemskega stanja in procesa pomoči ter glavne premise delovanja socialnega pedagoga: 

udejanjanje etike udeleženosti, osebno vodenje z elementi hermenevtične konverzacije, 

odpiranje prostora in pridruževanje uporabniku ter udejanjanje ekološke vednosti.  

Empirični del predstavi kvalitativno raziskavo, in sicer študijo primera ter analizo prispevka 

podpore konja, prispevka uporabe video gradiva in prepletanja ter smiselnosti njune souporabe 

v socialnopedagoškem delu z družino. V procesu sodelujejo oče, osemletna hči ter dva konja. 

Poskusna teorija rezultate raziskave primerja z obstoječimi raziskavami in literaturo ter jih 

umesti v širši strokovni in znanstveni kontekst. 

Prispevek k stroki je oblikovanje smernic za novo obliko socialnopedagoškega dela z družinami 

s podporo konj in s sočasno uporabo video gradiva ter za kompleksno metodo raziskovanja 

takšnega dela. 

 

Ključne besede: socialnopedagoško delo, soustvarjanje pomoči, družina, podpora konj, video 

gradivo, verbalna in neverbalna komunikacija, čustvene težave



ABSTRACT 

 

Master's thesis presents literature and research projects on the equine-assisted and video-based 

social pedagogical work with individuals, groups and families. It describes different ways of 

assistance of horses in a process of establishing family issues and some ways of horse support 

assistance in the process of solving those issues in cooperation with social pedagogue. The 

thesis represents a use of video material in social pedagogical processes, advantages in using 

video material for research purposes, use of those material in expert's work as well as in gaining 

metaposition. It exposes the research projects, closest to the topic of this thesis: work in 

proffesional assistance with individuals and families within equine-assisted activities, work with 

those families on video-based material support, and work in profesional assistance with 

individuals as a combination of methods, mentioned above. There is no published research, 

which would include all the elements of the researched topic, i.e. the equine-assisted and video-

based social pedagogical family work. 

Designing of guidelines for a model of co-creative equine-assisted and video-based social 

pedagogical family work is based on the following premises in functioning of social pedagogy: 

an importance of engaging families in a process, cooperation of family and experts in a process 

of assistance, as well as strengthening of constructive communication within family (process of 

assistance in life world of service users), an overall understanding of users, a circularity of 

determining both a status of the problem and an assistance process, along with main premisses 

in assistance of social pedagogue: an implementation of ethics of participation, personal leading 

with elements of hermeneutical conversation, enabling open space to join the service user, as 

well as the realization of ecological awareness. 

The empirical part presents qualitative research: a case study, an analysis of contribution of 

therapy horse support, the contribution of video material use, an interlacing and meaningfulness 

of their sharing in the social pedagogical work with the family. The process involves father, 

eight-year old daughter and two horses. Grounded theory compares results of research survey 

with the existing research projects and literature, and places them in a wider professional and 

scientific context. 

Contribution to a discipline is presented in formulating guidelines for a new way of social 

pedagogical equine-assisted and video-based family work, as well as in formulating complex 

methods in research processes. 

 

Key words: social pedagogical work, co-creation of assistance, family, equine-assisted support, 

video material, verbal and nonverbal communication, emotional problems
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1 UVOD 

 

»/…/S konji sem rada, ker se z njimi ne moreš skregati, ker se ne derejo nate, ne 

govorijo ti, kaj moraš delati in so prijazni in pridni./…/« 

         Deklica, 8 let 

 

Konji so v naravi plen in tisočletja so preživeli s pomočjo bivanja v čredi, v kateri 

veljajo pravila skupinske dinamike in jasne komunikacije med člani črede. 

Prepoznavajo najmanjše odtenke v neverbalni komunikaciji in se odzivajo nanje. 

Odgovorijo na sodelovalen pristop, osredotočenost, jasno – usklajeno besedno in 

nebesedno komunikacijo, asertivnost in zanesljivo vodenje ter nam na ta način 

pomagajo postati boljši v komunikaciji, vodenju, osredotočenosti v sedanji trenutek in 

sodelovanju.  

 

Robin Skynner (2013, str. 34) navaja, da v »zdravih« družinah starši vplivajo na 

sposobnost članov družine, da svobodno izražajo svoja čustva in tako rešujejo družinske 

probleme: »Zdi se, da je sposobnost soočanja s konflikti odvisna od splošnega občutka 

varnosti, še posebej občutka, da je varno ubesediti vse, kar v resnici čutiš, čeprav bodo 

drugi zaradi tega razburjeni. Družine, ki so dobro premagovale čustvene težave, so se 

ponašale z očeti, ki so imeli s svojimi otroki topel in spontan odnos.« 

            

Kaj lahko čas opazovanja enega trenutka podaljša v neskončnost? 

         Video gradivo 

 

Ponavljanje snemanja pokaže postopno napredovanje staršev že v nekaj tednih. Starši 

povečajo občutljivost na potrebe otrok, to pa pozitivno vpliva na občutek lastne 

vrednosti otrok in posredno na njihovo vedenje, ki postaja bolj sodelovalno. S tem so 

starši neposredno motivirani za nadaljnje učenje, saj vidijo in občutijo napredek skozi 

spreminjajoče se vedenje otrok in skozi izboljšanje odnosa z njimi, hkrati jim da tudi 

potrditev in poveča njihovo samozaupanje, kar vodi k boljšemu spoprijemanju s 

težavami in k večji trdnosti v starševski vlogi (Sholte in Dekker, 1992, v Kobolt, 2001, 

str. 8). 
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2 TEORETIČNA PODLAGA OBLIKOVANJA MODELA 

2.1 ZAKAJ DELO Z DRUŽINO? 

 

»V družini lahko človek doživi največja veselja in najbolj boleča razočaranja. 

Marsikomu je družina vir moči, nekoga drugega pa izčrpava bolj kot vsa druga 

področja življenja. V družini je človek deležen najbolj nežne skrbi in nege, a tudi najbolj 

trdih zahtev. Od nje dobi najbolj dragocena darila in v njej doživi najhujše izgube. 

Mnoge družina v življenju rešuje, a marsikoga tudi uniči.« (Tomori, 1994, str. 5) 

 

Ne glede na to, kako družina deluje na posameznika, njegov razvoj podpira, ga ovira ali 

mu celo škodi, je v očeh socialne pedagogike še vedno najpomembnejši dejavnik v 

smislu zaščite, nege, vzgoje in učenja posameznika (Kobolt, 1995). Družina je otrokova 

naravna in primarna skupina in sodi med osnovne, primarne dejavnike človekovega 

razvoja in oblikovanja osebnih značilnosti. Je osnovna celica družbe in najpomembnejši 

dejavnik socializacije. V njej se otrok razvija biološko, socialno in duhovno. Družina 

mu nudi varnost, ljubezen, občutek sprejetosti in zaželenosti. Je temeljni okvir, v 

katerega se otrok rodi, v katerem raste, se uči o sebi in drugih, o svetu. V njej pridobi 

temeljne družbene ideje in vrednote. Po starših povzame prva načela, pravila in norme, 

na katerih gradi svoje navade in spretnosti, potrebne za funkcioniranje v širšem okolju 

in življenju nasploh. Nenadomestljiva je za prve vrednostne ocene sebe, njegovo 

socializacijo, razvoj čustvovanja in oblikovanje vrednostnega sistema (Brus, 2010, str. 

29).  

Čačinovič Vogrinčič (2006, str. 48) navaja značilnosti »zdrave« družine (po Skynnerju): 

 »temeljna pozitivna, prijateljska naravnanost; 

 člani družine zmorejo stopnjo čustvene neodvisnosti, ki jim omogoči tako 

intimnost (povezanost) kot ločenost (samosvojost) in ki olajša prehajanje med 

njima; 

 starša sta v močni in enakopravni koaliciji, pripravljena odločiti sama, če je 

treba, vendar se prej vedno temeljito posvetujeta z otroki; 

 komunikacije so zelo svobodne in odkrite, otrok ve, da ni nesprejemljivih ali 

prepovedanih čustev, kar ustvarja občutek svobode, veselja in dobre volje; 
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 sposobnost članov, da svet zaznajo zelo jasno, ki temelji na tem, da smejo 

sprejeti svoja čustva in jih zato ni treba projicirati na druge ljudi; 

 člani družine zmorejo spremembe, ki bi nas, ostale, spodnesle, ker imajo 

izredno čustveno oporo, ki temelji na transcendentnem vrednostnem sistemu.« 

 

Tudi če gre družina skozi veliko sprememb in ne spada med najbolj »zdrave«, ostaja 

nenadomestljiv dejavnik za normalen razvoj vsakega otroka. Funkcij družine ne more 

enakovredno zadovoljiti nobena druga institucija, zato je zelo pomembno, da si 

strokovni delavci, ki skušajo pomagati otrokom in mladostnikom, prizadevajo vključiti 

v sodelovanje tudi njegovo družino. Med funkcije družine spadajo (Tomori, 1994, str. 

151): 

 možnost učenja, 

 možnost razvoja in zaupanja vase, 

 ustrezen vrednostni sistem do sebe, drugih, sveta, 

 zagotavljanje čustvenih odnosov, varnosti in bližine, 

 možnost ustvarjanja pozitivne samopodobe,  

 razvijanje komunikacijskih spretnosti, 

 modeli ravnanja v stiskah, 

 načini premagovanja stresa, 

 možnost samostojnega opredeljevanja in odločanja,  

 razvijanje spretnosti za ustvarjalnost, 

 podatki o okolju, 

 odzivanje na osebnostni razvoj, 

 občutek pripadnosti skupini. 

 

Satir (1995, str. 11) pa poudari štiri bistvene funkcije družine: 

 samovrednotenje, torej občutki in predstave članov družine o samem sebi, 

 komunikacija, torej načini sporazumevanja, 

 družinski sistem pravil o tem, kako naj družinski člani čutijo in delujejo in 

 povezava z družbo, način, kako člani vzpostavljajo stike z drugimi ljudmi, 

ustanovami, skupinami. 
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Za »zdrave« družine so značilni visoko samovrednotenje članov, neposredna, jasna in 

poštena komunikacija, prilagodljiva pravila, ki ustrezajo dani situaciji, povezava z 

družbo pa je odprta in polna upanja. Za družine s težavami pa je značilno nizko 

samovrednotenje članov, posredna, nejasna ter neusklajena besedna in nebesedna 

komunikacija, toga, nedotakljiva in trajno veljavna pravila, povezanost z družbo pa je 

polna strahu, obtožb in predsodkov (Satir, 1995, str. 12).  

Vse našteto se odvija tudi na ravni komunikacije, besedne in/ali nebesedne. Za ustrezno 

funkcioniranje posameznika, zdrav osebni razvoj, učinkovito reševanje konfliktov, 

razvijanje socialnih veščin in vključevanje v družbo so torej v družini zelo pomembni 

jasna in odkrita komunikacija, dopuščanje in izražanje čustev ter velika mera strpnosti 

in razumevanja. Težave imajo v družinah, kjer čustev ne sprejemajo kot pomemben del 

človeka ali pa v celoti ali delno zavračajo le nekatera čustva, ki jih označijo kot slaba, 

znak šibkosti oziroma slabega obvladovanja (Brus, 2010, str. 28).  

Za uspešne medsebojne odnose je bistvenega pomena konstruktivna komunikacija. 

Družina pa je tista, ki prva opremi otroka z veščinami komuniciranja, ga nauči 

prisluhniti sebi in se ceniti, sprejemati lastna čustva in doživljanje ter jih jasno in 

odkrito izražati (Brus, 2010, str. 28). S pomočjo verbalne in neverbalne komunikacije 

ter posnemanja zgledov pomembnih drugih, v prvih letih življenja predvsem družinskih 

članov, se otrok spoznava s pravili, navadami in običaji družbe, v kateri živi in z njo 

sobiva. Komunikacija in socialna izmenjava med starši in otroki imata pomembno 

vlogo pri oblikovanju otrokovih osebnih značilnosti, socialnih kompetenc, socialni 

integraciji in razvijanju medosebnih odnosov (Kobolt, 2001, str. 2).  

 

2.1.1 Komunikacija v družini 

 

Socialno-psihološke procese v medčloveških procesih imenujemo interakcija, katere 

namen je premoščanje razlik med posamezniki in njihovo povezovanje v mrežo 

soodvisnosti. Mirjana Nastran Ule (1992, str. 151) pravi, da je najpomembnejši proces 

socialne interakcije komunikacija. Mnogi avtorji, zlasti ameriški, kot so Stafford, Bayer, 

Dunn, pa pojma interakcije in komunikacije kar enačijo (Berdajs, 1996, str. 38). 

Komunikacija je kontinuiran tok sporočil med dvema ali več osebami, ki je urejen s 

pravili in poteka na besedni in/ali nebesedni ravni. V komunikacijo so vključeni procesi 
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med ljudmi in procesi v človeku samem, torej je lahko medosebna, znotrajosebna in 

množična (Nastran Ule, 1992, str. 167).  

Dve osnovni tehniki komuniciranja sta v literaturi pogosto imenovani JAZ-sporočila in 

aktivno poslušanje. Učinkovito komuniciranje zahteva jasna JAZ-sporočila, ki izrazijo 

posameznikova občutja, doživljanja, misli, želje in hkrati ne žalijo posameznika, ki so 

mu namenjena (Bečaj, 2001, str. 25). Kot pomemben del komunikacije je potrebno 

poudariti poslušanje, se pravi, da slišimo govorčeva (naj bo to otrok, partner ali 

uporabnik) sporočila, njegova razumevanja, pričakovanja, vprašanja, strahove, 

probleme, želje. Da ne slišimo le sebe, svojih misli, strahov, razumevanj in ne dajemo 

pomena govorčevim besedam glede na lastne pretekle izkušnje, interakcije, odnose, 

temveč da poslušamo drugega, z namenom slišati ga, da preverjamo svoje razumevanje, 

saj ga le tako lahko razumemo (Jeriček, 2008, str. 180). K boljšemu poslušanju drugih 

kot prvo prispeva zavestno pregledovanje svojih mnenj in reakcij, svojih 

predrazumevanj, predstav in kategorij, v katere generaliziramo posamezne zaznave ter 

zavedanje pogojenosti z njimi. Kot drugo pa sprejetje odločitve za spremenjeni način 

komuniciranja, ki je raziskovanje samega sebe, ki zagotavlja zavedanje ujetosti v 

predstave in opominjanje na novo resničnost. V komunikaciji je zelo pomembno ostati 

čuječ in senzibilen za novosti v drugem ter biti pri izražanju svojega mnenja čim bolj 

avtentičen, pristen (Kordeš in Jeriček, 2001, str. 281). Med starši in otroki gre za 

komplementaren komunikacijski in interakcijski odnos, v katerem otroke nižje starosti 

starši vodijo, usmerjajo in podpirajo, skladno z otrokovim odraščanjem pa se 

komunikacija spreminja in vse pomembnejši postaja simetrični odnos med starši in 

mladostnikom (Kobolt, 2001, str. 5). 

Biemens (1990, v Kobolt, 2001, str. 5) postavlja naslednje principe konstruktivne 

komunikacije med starši in otroki: 

 »Obrniti se k otroku [face to face communication]/ in očesni stik: 

Starši morajo vedeti, da se kontakt med njimi in otroki lahko vzpostavi le tako, 

da se obrnejo k otroku in z njim vzpostavijo očesni stik. Elementi dobrega stika 

med starši in otroki so tudi gibi in jezik telesa, izraz obraza, ton glasu.  
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 Potrditev, poimenovanje: 

Starši naj potrdijo in poimenujejo tisto, kar otrok izraža, sporoča ali želi, s tem 

ohranijo otrokovo pozornost in začnejo pozitivni komunikacijski krog. Pozitivni 

komunikacijski krog vzpodbuja tudi  neverbalno, izraz obraza, ton glasu. 

 Sprejetje otrokove iniciative: 

Pomembno je, da starši pozitivno sprejmejo otrokovo iniciativo, kar lahko 

otroku nakažejo s tem, da na pobudo odgovorijo "ja" ali pa "ponovijo tisto, kar 

je otrok povedal" in podobno. Pri otroku, ki še ne govori, pa je pomembno, da 

sprejmemo njegovo pobudo neverbalno in potrdimo z besedami. Na ta način 

starši vzpodbujajo otrokov govorni razvoj. 

 Izmenjavanje iniciative: 

Ena izmed nalog dobrega komuniciranja je tudi, da starši vsem otrokom 

omogočijo, da pridejo na vrsto v komunikaciji, kar pomeni, da ne smejo 

spregledati potreb posameznega otroka in morajo najti ravnotežje med 

zadovoljevanjem teh potreb. Pri tem je pomembno tudi, da jasno sporočijo svojo 

pozicijo in svoje želje. 

 Pozitivno vodenje: 

Starševska vloga je tudi motiviranje otroka, da se loti konstruktivnih aktivnosti. 

Starši naj otroka vpeljejo v aktivnosti, podajo osnovne informacije, ki jih otrok 

potrebuje, da se naloge loti. Na jasen način naj odgovorijo na morebitna 

vprašanja. Če je potrebno otroka obvarovati pred nevarnostjo, naj to storijo 

mirno in jasno ali otroku pomagajo pri delih naloge, ki ji sam ne bi bil kos. 

 Reševanje konfliktov in pogajanje: 

Starejšim otrokom  morajo starši dopustiti, da izrazijo lastno mnenje. Bili naj bi 

jim v pomoč pri "pogajanju" o tem, kako bodo skupno razrešili nasprotujoča si 

mnenja, uskladili želje in se dogovorili o rešitvi konflikta. Ta proces naj bi starši 

vodili preko razgovora in ne ukazovanja, s primernim a odločnim tonom glasu. 

Pri tem naj bi upoštevali tudi ideje, želje in mnenja otroka, ter nasproti njim 

jasno postavili svoje želje, pričakovanja in potrebe (kar se v terminih metode 

»video-home traininga« imenuje izmenjava iniciative).« 
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Martina Tomori (1994, str. 60) pa navaja, da so za konstruktivno komunikacijo potrebna 

naslednja pravila: 

 »govor v prvi osebi in neposredno naslavljanje sporočil na tistega, ki mu je 

sporočilo namenjeno, 

 razumljiv, odprt in enoznačen način izražanja čustev, misli in stališč, 

 občutljivo in dejavno sprejemanje sporočil in izrazov vseh članov družine, 

 upoštevanje, spoštovanje in dopuščanje izrazov čustev, misli in stališč, tudi če so 

ta različna od drugih, 

 izražanje le svojih lastnih mnenj in čustev, brez podtikanja čustev in misli 

drugim, 

 uporabljanje imen, ne pa nedoločenih oznak za druge člane družine, 

 sposobnost za strpno dogovarjanje, 

 izogibanje ugotavljanja »kdo ima prav« in motiva »kdo bo koga«.« 

V družinah s čustvenimi, vedenjskimi težavami in težavami v komunikaciji ter odnosih 

pogosto manjka veliko zgoraj naštetih elementov. Po drugi strani pa so zelo pogosti 

negativni odzivi v komunikaciji, ko sogovorniki niso pozorni drug do drugega, se ne 

»vživijo« v skupno interakcijo, niso sodelovalni, ne pogovarjajo se ali pa se 

komunikacija prekinja z besednimi ali nebesednimi »ne« sporočili, kar vodi v izgubo 

stika med starši in otroki. Pogosta sporočila med njimi so: eden od sogovornikov se 

obrne ali pogleda vstran, smeh ugasne, ton glasu je neprijazen, izraz obraza se spremeni 

in postane manj prijazen, nastane tišina ali kričanje. Pomanjkanje konstruktivnih 

načinov in pogostost uporabe negativnih načinov komunikacije pokažejo tudi izkušnje 

uporabe metode »Video-home training«, podrobneje predstavljene v nadaljevanju 

(Kobolt, 2001). Velik problem v komuniciranju so posredno izražena mnenja in 

sporočila, posredovana preko nekoga drugega. Tako ne postavimo jasnih vlog v družini 

in obidemo reševanja konfliktov ali pa s posrednimi sporočili povzročimo še večje. 

Ravno tako zelo pogosta odsotnost enega od staršev pomeni, da otroci z njim nimajo 

priložnosti razvijati spontanega odnosa prek komunikacije. Predstavo o njem si lahko 

oblikujejo le na podlagi podobe, ki jim jo o njem posreduje drugi starš. Ta podoba pa ni 

nujno ustrezna, vsekakor pa ni takšna, kot bi si jo otroci oblikovali preko lastnih, 

neposrednih in pristnih izkušenj z njim v konkretnih okoliščinah (Tomori, 1994). 
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Vendar pa, kot pravita Kordeš in Jeriček (2001, str. 278): »Cilj komunikacije ni uspešno 

(jasno, razločno) prenašanje informacij, temveč je iskanje možnosti, kako bi udeleženca 

(drug v drugem) povzročila spremembo oz. razliko. Zavreči je treba idejo, da 

prenašamo objektivne pomene in da je kvaliteta komunikacije odvisna le od jasnosti 

izražanja. Po Watzlawicku vsaka komunikacija izhaja iz interaktivnih procesov, za 

opazovanje komunikacije pa niso toliko pomembna dejanja posameznih udeležencev, 

nosilcev, temveč odnosi med njimi.« 

 

2.1.2 Neverbalna komunikacija ter vpliv (ne)usklajenosti z verbalno 

komunikacijo 

 

Slabše socialne kompetence in prisotnost razvojno-socialnih primanjkljajev, ki se 

izražajo v  težavah v socialni integraciji pri otrocih in mladostnikih, je v tesni povezavi 

z načinom interakcije in komunikacije, ki so ju bili deležni v svojih družinah. Obtežena 

je z nerazumevanjem, vzajemnim nespoštovanjem in nesposobnostjo razreševanja 

vsakodnevnih konfliktov (Kobolt, 2001, str. 1). Razlikujemo verbalno in neverbalno 

komunikacijo, ki pomeni komunikacijo s celim telesom (bližina, oddaljenost, drža), z 

gestami, mimiko, očesnim stikom, tonom glasu, poudarki, premori v govoru. Besedni in 

nebesedni vidik komunikacije delujeta skupaj, največkrat sta oba prisotna in njuna 

usklajenost pomembno vpliva na razvoj otrok (Berdajs, 1996; Nastran Ule, 1992). 

Primerna socialna izmenjava, ki se izvaja preko komunikacijske transakcije v zgodnjih 

razvojnih obdobjih, ključno prispeva k oblikovanju posameznikovega psihosocialnega 

ravnotežja. Prvo raziskovalno opozorilo, kako veliko vlogo igra dobra in usklajena 

komunikacija pri razvoju posameznikovega psihosocialnega ravnotežja, je ugotovitev 

Watzlawicka, Beavin in Jacksona (1982, po Kobolt, 2001, str. 2), ki nas opozori, da 

lahko tako imenovana komunikacija dvojne vezi »double bind komunikacija« 

(neusklajenost in nasprotnost med verbalnim in neverbalnim sporočilom), ob 

ponavljajoči prisotnosti v socialni izmenjavi med starši in otroki, vodi do nastanka 

psihičnih težav (v primeru nasprotnosti sporočil tudi do psihičnih motenj). Nasprotnost 

sporočil onemogoča enoznačno dekodiranje, ustvarja stalno nejasnost, ne dopušča 

možnosti ustreznega odziva na nasprotujoče si sporočilo in ustvarja pri članih v socialni 

izmenjavi ambivalentne odzive. Ta in podobna raziskovalna odkritja so spodbudila 
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vrsto novih raziskovanj o značilnostih uspešne ter manj uspešne komunikacije. Scherer 

(1977, v Kobolt, 2001, str. 2) omenja, da lahko vrsto psihosocialnih in vedenjskih 

deficitov in težav tako pri otrocih/mladostnikih kot odraslih povežemo s 

komunikacijskimi težavami v njihovih primarnih vzgojnih okoljih, pri čemer zavzemata 

pomembno vlogo komunikacija in socialna izmenjava med starši in otroki. Nebesedna 

komunikacija je oblika izražanja notranjega stanja posameznika in za razliko od 

besedne komunikacije jo je težje nadzorovari, kar jo naredi bolj avtentično. Je prvobitna 

govorica ljudi, s katero so se sporazumevali dolgo pred razvojem besedne 

komunikacije. Telesa in psihične naravnanosti ne moremo ločiti in ju lahko 

obravnavamo kot eno. Nebesedna komunikacija je izraz človekove psihe in duha 

(Kliphard, 1997, v Gansterer, Fischer, Poinstingl, 2011). In tu najdemo velik pomen v 

vključevanju konja v proces pomoči, saj tako kot konj razume govorico drugih konj, 

razume tudi neverbalno govorico ljudi (Tetreault, 2006). Predvidljivo se odziva na jasne 

ukaze in na vedenje oseb, ki z njim delajo. Njegova telesna govorica veliko pove o 

osebi, ki z njim dela oziroma ga jaha (Gansterer idr., 2011; Rashid, 2000; The Pegasus 

Project, 2005). Bohnet (2007, v Gansterer idr., 2011, str. 12) ločuje številčne telesne in 

mimične izrazne elemente konj, ki dokazujejo, da je neverbalna govorica konj močno 

razdelana in obsežna. Vsak telesni gib, ne glede na to, ali pri človeku ali živali, temelji 

na spremembi mišičnega tonusa. Sposobnost napeti oziroma sprostiti različne dele 

telesa hkrati omogoča konjem bogat nabor načinov komunikacije s telesom. In ker konji 

večinoma komunicirajo na neverbalni ravni, imajo sposobnost »branja« telesne 

govorice močno razvito, in sicer tako pri svoji vrsti kot tudi pri drugih bitjih. Konj 

veliko hitreje kot človek zazna različna vedenja in počutje ljudi. Hitro opazi, če je med 

govorjenjem in vedenjem, ki ga človek kaže, ter njegovim mišljenjem in počutjem 

razlika. Konj je zelo občutljiv in izjemno kongruenten. Navzven kaže vedenje, ki odraža 

njegove občutke ob stiku z nekom kot reakcijo na vedenje in občutke te osebe v danem 

trenutku (Sudekum Trotter, 2006). Tako pomaga tudi udeleženim, da bolje zaznajo in 

razumejo svoje vedenje in morebitno nasprotujočo si verbalno in neverbalno 

komunikacijo, kar prispeva k boljši komunikaciji med njimi in posledično k boljšim 

odnosom (Gansterer idr., 2011). 
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2.1.3 Posebne okoliščine – ločeni starši 

 

Razveza, ločitev oziroma prekinitev partnerskega razmerja postaja vse bolj nekaj 

običajnega. Število razvez v Sloveniji narašča in pričakovati je nadaljevanje takšnega 

trenda. Naraščanje števila razvez vpliva na več področij družinskih potekov, pomeni 

prelom obstoječega družinskega poteka, pluralizacijo in ustvarjanje novih družinskih 

potekov z reorganiziranimi družinami, ki jih doživi velik delež otrok (Švab, 2006, str. 

66). 

Ločitev vedno pomeni izgubo, če ne drugega, v smislu izgube popolne primarne 

družine. Poleg tega se ločitev dotakne globlje eksistencialne tematike, torej strahu, da 

nas bodo bližnji zapustili. Še težje pa je za otroka, če ločena starša ne moreta sodelovati 

ali sta celo v odkritem spopadu. Starši so v tem obdobju navadno že dovolj zaposleni z 

lastnimi eksistencialnimi temami in jim pogosto zmanjka časa in energije za otrokove 

potrebe v tovrstni težki situaciji zanj. Hkrati je za starše navadno težko prevzeti 

odgovornost za otrokovo bolečino, ki so jo z ločitvijo povzročili in jo raje odmislijo ali 

podcenjujejo (Jensen in Jensen, 2011, str. 148). 

V družinskem življenju se lahko pojavlja mnogo ogrožajočih dejavnikov, ki imajo vpliv 

na doživljanje in vedenje otroka. Če družina ne zmore ustrezno izvrševati svojih funkcij 

ali se spremeni v svoji obliki (npr. ločitev staršev), se lahko (ob morebitnih drugih 

dejavnikih tveganja) razvijejo pri otroku oziroma mladostniku čustvene ali vedenjske 

težave. O tem je bilo izvedenih že mnogo raziskav, katerih osrednja tematika je bila 

ugotavljanje pomenov in zvez med odklonskim vedenjem in čustvenim odzivanjem 

otrok ter elementi družinskega življenja, ki jih je mogoče pripisati dejavnikom 

družinske strukture (razvezi, enostarševstvu, zaposlenosti mater, starševski 

kriminaliteti) ali dejavnikom družinskih procesov (interakcijam, oblikam nadzorovanja 

in discipline, izražanju čustev, družinski (ne)kohezivnosti). Novejše raziskave 

ugotavljajo, da so dejavniki družinskih procesov bistveno pomembnejši od dejavnikov 

družinske strukture. Dejavniki, kot je ločitev staršev, učinkujejo šibko in posredno na 

odklonsko vedenje otrok, dejavniki družinskih procesov, kot sta močna čustvena 

povezanost in intenzivne interakcije med starši in otroki, pa so visoki zadrževalci 

odklonskega vedenja (Rener, 2000, v Brus, 2010, str. 29). 
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2.1.4 Čustvene in vedenjske težave v povezavi z družino 

 

Čustvene in vedenjske težave otrok in mladostnikov so stanja, ki negativno vplivajo na 

otrokove vzgojne in izobraževalne učinke in vključujejo simptome: nezmožnost se učiti, 

ki pa ni posledica intelektualnih, senzoričnih ali zdravstvenih faktorjev; nezmožnost 

zgraditi ali obdržati primerne medsebojne odnose; neprimerni vzorci vedenja ali 

občutkov v običajnih okoliščinah; prevladujoče slabo ali depresivno razpoloženje; 

tendenca k razvoju fizičnih simptomov ali strahov, vezanih na osebne probleme ali 

probleme v šoli. Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami bodo v 

večji meri kazali enega ali več zgoraj naštetih simptomov v daljšem časovnem obdobju 

(Tetreault, 2006). 

Dejavnike tveganja za nastanek psihosocialnih, čustvenih in vedenjskih težav lahko, kot 

pravijo Webster-Stratton in Herbert (1994) ter Rapuš Pavel in Kobolt (2008, str. 98), 

najdemo v kombinaciji in interakciji naslednjih ključnih dejavnikov: 

 Neuspešni družinski odnosi, obremenjeni z raznimi in dolgotrajnimi 

problemi, za kar v strokovni literaturi najdemo izraz »večproblemske 

družine«. Otroci v takšnih družinah so deležni mnogih stresnih 

dejavnikov, kot so: pogosta menjava okolja, dolgotrajne partnerske 

težave, razne odvisnosti ter bodisi pretrda bodisi preveč permisivna 

vzgoja. 

 Tveganost, ki izvira iz otroka. To so značilnosti njegovega 

temperamenta, nevrofizioloških komponent, sindrom hiperaktivnosti, 

izrazitejše specifične učne težave, neritmičnost, nepredvidljivost. V 

interakciji s sodobnim, tekmovalnim in zahtevnim okoljem pomenijo te 

lastnosti predznak pomanjkljivosti. 

 Dejavniki širšega okolja, to je zlasti narava otrokove interakcije z 

družbenimi sistemi: vrtec, šola, vrstniki, družbena skupnost. Čim bolj 

togi in zahtevni so pogoji družbene participacije, tem večja je verjetnost, 

da bo družba takšne posameznike, ki ne sprejemajo in ne izpolnjujejo 

njenih zahtev in pričakovanj, marginalizirala. 

Webster-Stratton in Herbert (1994) menita, da je pomanjkanje vzgojnih veščin staršev 

glavni razlog za razvoj čustvenih in vedenjskih težav. Tudi Ferić-Šlehan in Bašić (2007) 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini              12 

menita, da je to velik dejavnik tveganja za nastanek čustvenih in vedenjskih težav. 

Predvsem opozarjata na pomembnost ustreznega nadzora staršev nad mladostniki, 

postavljanja pravil in njihovega doslednega upoštevanja ter discipliniranja, opozarjata 

tudi na zadovoljujoče in emocionalno povezane odnose, na primernost pričakovanj 

staršev do otrok in na učinkovito komunikacijo med mladimi in odraslimi. Kot 

pomembne dejavnike za nastanek vedenjskih težav navajata konflikte v družini in 

njihovo neuspešno reševanje, družinsko nasilje, neorganiziranost in pomanjkanje 

družinske povezanosti, socialno izolacijo, pogoste in hude stresne situacije, pomanjkljiv 

nadzor, neustrezno discipliniranje, nerealna pričakovanja staršev, nezanimanje staršev, 

neodgovorno starševstvo ter neustrezna vedenja staršev. 

 

2.1.5 Socialnopedagoško delo z družinami 

 

Socialnopedagoško delo z družinami temelji na sistemsko orientirani socialni 

pedagogiki, ki obravnava socialne sisteme in njihovo delovanje (Simmen, Buss, Hasler 

in Immoos, 2003). Po sistemski teoriji in v sistemsko orientirani socialni pedagogiki ni 

v ospredju pozornosti ena oseba, temveč sistem, skupina, družina. Pri sistemskem 

svetovalnem delu z družinami je vključena družina, skupaj z vsemi odnosi v njej, z 

različnimi življenjskimi položaji članov kot tudi s širšim socialnim okoljem. 

Komunikacija in različna vedenja imajo pomen vedno le znotraj določenega sistema, 

skupine, družine in v povezavi z drugimi ljudmi, ki so v interakciji udeleženi. Načini 

interakcij pa niso vedno le konstruktivni za razvoj posameznih članov družine in celotne 

družine, lahko pripeljejo tudi do problemskih stanj in takrat je smiselno vključiti 

podporo socialnopedagoškega dela z družino. Tako ni več v ospredju samo ena oseba, 

recimo otrok, ki mora spremeniti svoje vedenje, ampak je upoštevanih več 

spremenljivk, ki prispevajo k problemskemu stanju in na ta način pogosto tudi starši 

spoznajo, da morajo kaj v svojem ravnanju spremeniti, da bi našli rešitev za problemsko 

stanje (Simmen idr., 2003; Šugman Bohinc, 2007a; Urmoneit, 2003). 

Samo delo z otrokom, mladostnikom ne zadostuje. Potrebno se je usmeriti v celotno 

družino ali celo socialno mrežo, in sicer pogosto ne zadostuje zgolj verbalno usmerjeno 

svetovalno delo. Zaradi nižje izobrazbene stopnje in/ali preobremenjenosti z drugimi 

življenjskimi razmerami (nezaposlenost, bolezen, idr.), družine pogosto ne zmorejo 
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razumeti in slediti zahtevnejšim terapevtskim programom (Kobolt, 2001, str. 1). Pristop 

mora biti usmerjen v participativno delo z družino, pri čemer je družina enakopravna pri 

oblikovanju in izvajanju načrta za delo z otrokom oziroma mladostnikom. 

Takšne potrebe nakazuje tudi raziskava Socialnopedagoške diagnoze – samopercepcija 

in samoprezentacija otrok in mladostnikov s težavami v socialni integraciji kot osnova 

za oblikovanje individualnih vzgojnih programov, izvedena med mladostniki v 

slovenskih vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah v letih od 1996 do 2001 

(Kobolt, 2002, str. 192). Potrjuje paradigme, ki težave v socialni integraciji razlagajo 

kot preplet neugodnih interaktivno sodelujočih razvojnih in stresnih mehanizmov. 

Mladostniki so razvili spoprijemalne mehanizme, s katerimi so jih skušali obvladati in 

so se kljub vsemu trudili dosegati želene in deklarirane vrednostne in normativne cilje. 

Rezultati so pokazali, da čim manjše so bile razvojne oškodovanosti in čim več 

emocionalne podpore so bili deležni, vsaj v prvih letih odraščanja, tem bolj primerne 

spoprijemalne mehanizme so mladi razvili. Glede na te mehanizme, tako mladostnikov 

kot staršev, se izrisujejo izhodišča za oblikovanje podpornih, usmerjevalnih, 

spremljevalnih in socioterapevtskih usmeritev, k načrtovanju katerih moramo pritegniti 

mladostnika in njegovo družino. Zavodska vzgoja namreč ne more otroka odvzeti 

družini, ga prevzgojiti in nato vrniti v družino, temveč je potrebno tesno in enakopravno 

sodelovanje z njegovo družino ter okoljem.  

Pomemben vidik podpornega, svetovalnega, terapevtskega in raziskovalnega dela z 

družinami je otrokov glas. Po več kot sto raziskavah C. D. Clark (2011, v Šugman 

Bohinc, 2013, str. 67) predstavlja ugotovitve o pomenu razumevanja otrok. Slišimo in 

razumemo jih, če ustrezno pristopimo k njim in jim damo prostor, da se izrazijo in 

ubesedijo svoj pogled, svoj glas, svoje doživljanje. Šele v zadnjih dveh desetletjih se je 

raziskovanje dopolnilo s tako imenovanim na otroka usmerjenim, pretežno 

kvalitativnim načinom proučevanja, v katerem imajo otroci osrednje mesto v raziskavah 

in interpretacijah o otrocih, namesto odraslih, ki so (bili) v raziskavah pogosto 

povprašani o otrocih in so (bila) njihova mnenja upoštevana kot spoznanja o otrocih. 

Tako pridobljena znanja pa nam povedo več o odraslih kot o otrocih, saj otroci 

konstruirajo pomene drugače kot odrasli. Otroci razumejo svet okoli sebe skozi svoje 

oči, skozi svoje doživljanje in razumevanje (Šugman Bohinc, 2013, str. 65). 
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In kako naj bi sistemsko delo z družino pripomoglo k iskanju oziroma ustvarjanju 

rešitve? Sistemska teorija pravi, da je delovanje sistemov samo po sebi usmerjeno k 

iskanju rešitev, ki so v dani situaciji najboljše za sistem. Predpostavlja, da družina v 

svojem sistemu že nosi vse, kar je potrebno za učinkovito rešitev problemskega stanja 

(Urmoneit, 2003). Vloga svetovalnega delavca pa je, da ostane v sistematičnem pristopu 

tudi nesistematičen, in sicer v odpiranju prostora za nove ideje, za iskanje novih in 

različnih možnosti rešitev za raznolike probleme, v uporabi različnih konceptov, 

pristopov, metod in postopkov, v preskušanju novih načinov reševanja problemov v 

družini in v skupnem ovrednotenju, kaj bi bilo lahko v dani situaciji najbolj učinkovito 

(Šugman Bohinc, 2007a, str. 69). Pomembno je pogledati tudi na pretekle načine 

delovanja družine in vsakega posameznega člana, jih ovrednotiti, pogledati na njih z 

različnih perspektiv in ugotoviti, kateri načini so bili za družino konstruktivni, tiste 

obdržati in razvijati, manj konstruktivne ali celo destruktivne pa konstruktivno 

preusmeriti s postopki in učinki preokvirjanja (Watzlawick, Weakland, Fisch, 1974, v 

Šugman Bohinc, 2007a, str. 66). Neučinkovite načine je potrebno zamenjati z novimi, ki 

lahko prinesejo bolj zaželene rezultate delovanja družine. Pri tem je pomembno, da ne 

iščemo krivca za nastalo problemsko situacijo in da hkrati odgovornost za sprejemanje 

odločitev ostane na strani družine (Urmoneit, 2003). 

 

2.1.6 Soustvarjalno socialnopedagoško delo  

 

Soustvarjanje v poklicih pomoči lahko razumemo v dveh pomenih. Na eni strani 

strokovnjaki v procesu pomoči krožno soustvarjamo zgodbe uporabnikov že s svojo 

udeleženostjo in uresničevanjem svoje epistemološke, paradigmatske drže. In etiko 

udeleženosti udejanjamo, če se zavedamo, da resnica ni objektivno dejstvo, temveč 

soustvarjen konsenz udeleženih v procesu pomoči (Šugman Bohinc, 2007a, str. 49).  

Na drugi strani pa soustvarjanje pomeni, da izhajamo iz uporabnika. V 

socialnopedagoškem delovanju in tudi drugih poklicih pomoči se vse bolj uveljavlja 

fenomenološko-hermenevtični pristop. Fenomenološki pristop vsebuje oblike 

razmišljanja in poizvedovanja, ki razkrivajo in podpirajo perspektivo uporabnikove 

življenjske izkušnje, ki jo sam izpostavi kot pomembno v kontekstu časa in prostora, 

glede na njegove procese doživljanja, reflektiranja in interpretiranja. V tej točki lahko 
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povežemo fenomenološki in hermenevtični pristop. Fenomenološki se opira na 

jezikovno interpretacijo življenjske izkušnje, hermenevtična orientacija pa iz doživljene 

izkušnje izpeljuje pomene. Zajema interakcijo med individualno izkušnjo in 

reflektivnim razumevanjem te izkušnje in predpostavlja empatičnega strokovnjaka, ki 

raziskuje in interpretira (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006, str. 60). Sodobnejše premise, ki 

so danes del teoretske in praktične socialne pedagogike in uveljavljenih strokovnih 

standardov, sta Kobolt in Rapuš Pavel (2006, str. 61) zajeli v integriran model 

sodelovalnega ocenjevanja in interveniranja: 

 delovanje v življenjskem prostoru uporabnikov, 

 sodelovanje uporabnikov, 

 sodelovanje strok in celostno razumevanje uporabnikov, 

 krožnost procesa ugotavljanja problemskega stanja in interveniranja. 

Že Mollenhauer (1972, povzeto po Razpotnik, 2014, str. 56) je v prizadevanju za 

dezinstitucionalizacijo pedagoške misli in prakse in v prizadevanju za ohranjanje 

zavezanosti takojšnjim praktičnim nalogam, izhajajočih iz prizadevanj ljudi z namenom 

soočenja s težkimi življenjskimi situacijami uvedel pojem »lebenswelt«, slovensko 

»življenjsko polje«. Po njem je paradigmo povzel Thiersch (1992, povzeto po 

Razpotnik, 2014, str. 56) in izoblikoval eno najcelovitejših formulacij socialne 

pedagogike. Temelji na izhajanju iz posameznika, v skladu s fenomenološko tradicijo, 

iz njegove subjektivno zaznavane resničnosti in iz njegovega življenjskega prostora. Po 

mnenju Lorenza (2008, povzeto po Razpotnik, 2014, str. 57) ima delovanje v 

življenjskem polju potencial graditi socialno politiko »od spodaj navzgor«, saj 

vsakodnevni konteksti, v katerih ljudje bivajo, razkrivajo politične procese skozi 

različne teme, povezane z (ne)pravičnostjo in (ne)enakostjo. V slovenskem prostoru se 

je uveljavila paradigma »v življenjsko polje usmerjene socialne pedagogike«, ki podpira 

delovanje v uporabnikovem vsakdanjem svetu in izkušnjah ter s tem spodbuja v njih 

navzoče kompetence za oblikovanje lastnega življenja in uspešnejši vsakdan. Poudarja 

in krepi njihove sposobnosti spoprijemanja z življenjskimi izzivi in težavami, ki jih 

imajo uporabniki v trenutnem življenjskem prostoru (Zorc – Maver, 2006, str. 9).  

Z avtonomijo in krepitvijo moči udeleženih, s partnerskim odnosom, spoštovanjem 

pravic, prostovoljnostjo, normalizacijo in konstruktivistično orientacijo postajajo 

uporabniki vse bolj aktivno, enakopravno in soodgovorno udeleženi v interakciji s 
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strokovnjakom in v procesu pomoči. Soustvarjanje udeleženih v procesu pomoči 

zahteva od strokovnjaka krožnost prilagajanja posamezniku in njegovemu 

vsakokratnemu položaju ter mu tako odvzema moč vsevednega in moč odločanja ter ga 

usmerja v skupno akcijo. S sodelovalnim pristopom upoštevamo, da uporabniki sami 

sebe najbolj poznajo, spodbujamo, da izražajo svoje mnenje, so soodgovorni v procesu, 

s čimer povečamo njihovo aktivacijo in motivacijo ter tako pospešimo razreševanje 

problemske situacije (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006, str. 62). Izhajamo iz uporabnika in 

upoštevamo njegovo mnenje o sebi, o njegovem svetu, virih moči, kompetencah, osebni 

opremljenosti, motivaciji, znanju, izkušnjah, spretnostih in veščinah, o tem, kaj zmore 

in kje potrebuje podporo ter o njegovi viziji želenih sprememb (Škerjanc, 2007, str. 91; 

Šugman Bohinc, 2007a, str. 62). 

Načelo sodelovanja strok in celostnega razumevanja uporabnikov pomeni sodelovanje 

med različnimi strokovnjaki, kadar problemske situacije uporabnikov to zahtevajo. 

Razumeti moramo, na katerih področjih problemske situacije nastajajo, kako so 

povezane in na katerih področjih bi bilo smiselno vključiti strokovnjake, ki naj dosežejo 

konsenz o ravnanju v procesu interveniranja, da so ravnanja usklajena in celostno 

naravnana. S sodelovanjem različnih strok razširimo ugotavljanje problemskega stanja 

in interveniranje na biološko-fiziološko funkcioniranje, osebno doživljanje, medosebne 

odnose in upoštevanje socialnega konteksta (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006, str. 62). 

Krožnost procesa ugotavljanja problemskega stanja in interveniranja zajema štiri 

korake:  

 ugotavljanje življenjskega položaja in problemskega stanja, ki pomeni 

spoznavanje vpletenih in situacije, pri čemer skupaj z uporabniki pojasnjujemo 

pomene, opredeljujemo elemente problemske situacije in iščemo rešitve, močne 

podporne točke ter suportivno socialno mrežo; 

 povzemalno razumevanje in oblikovanje dogovorov, ki pomeni upoštevanje 

informacij in razlag problemskega stanja, ugotavljanje sredstev (po)moči ter kdo 

z njimi razpolaga, pojasniti pričakovanja in oblikovati načrt pomoči, prednostne 

intervencije in področje poseganja; 

 ukrepanje (proces pomoči), ki je usmerjeno v samopotrjevalne potenciale, 

krepitev varovalnih in poskus zmanjšanja ogrožujočih dejavnikov, 

razbremenjevanje napetosti in konfliktov, usposobitev za samopomoč, razvoj 
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novih načinov ravnanja in kompetenc, ki vodijo do učinkovitejšega 

poravnavanja s seboj in okoljem ter usklajenost delovanja in komunikacije med 

člani; 

 evalvacija, skupno vrednotenje in analiza poteka procesa, kar nas zopet vrne na 

začetek krožnega procesa in ki vključuje preverjanje usklajenosti med 

pričakovanji in poteki intervencij, torej uresničevanje načrta, analizo novih 

potreb, pomembnih sprememb, prepoznavanje napredka, ovir, novih možnosti 

ter strokovnosti in etičnosti postopka  (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006, str. 64).  

Pri raziskovanju življenjskega položaja oziroma sveta uporabnika je pomembno 

odpirati prostor uporabniku, kar pomeni, da raziskujemo s čim več nevednosti, 

radovednosti in pristnega zanimanja za uporabnikov pogled na njegov svet ter da 

preverjamo in reflektiramo njegove in svoje predpostavke in pričakovanja, ki 

pomembno vplivajo na proces pomoči (Šugman Bohinc, 2007a).  

V procesu pomoči je pomembno, da strokovni delavci udejanjamo svojo ekološko 

vednost in se zavedamo, da vsaka sprememba v življenjskem svetu uporabnika pomeni 

destabilizacijo obstoječega (čeprav nezadovoljujočega) ravnovesja njegovega sveta in s 

tem v mislih ob vnašanju spremembe že pripravljamo okoliščine za stabilizacijo 

spremenjenega življenjskega sveta (Šugman Bohinc, 2007a, str. 59).  

Skozi celoten proces pomoči je bistvenega pomena in ima največji vpliv na uspešnost 

pomoči strokovnjakovo vzpostavljanje osebnega in delovnega odnosa, ki ga Vries 

(1995, v Šugman Bohinc, 2007a, str. 55) imenuje osebno vodenje. Najosnovnejši 

dejavnik vzpostavljanja in ohranjanja učinkovitega odnosa je verbalno in neverbalno 

pridruževanje uporabniku, ki pomeni opazovanje in uporabo uporabnikovega osebnega 

jezika komuniciranja, razumevanja, ravnanja, konstruiranja pomenov vsega, kar prinese 

v interakcijo (Šugman Bohinc, 2007a, str. 53).  Učinkovitost procesa pomoči torej 

temelji na odnosu in s tem na učinkoviti interakciji skozi komuniciranje, pri čemer 

komuniciranje ne pomeni oddajanja in sprejemanja sporočil, temveč medsebojno 

usklajevanje (Jeriček, 2008, str. 180; Krajnčan in Bajželj 2008; Šugman Bohinc, 

2007a). Bistven del soustvarjanja v socialnopedagoškem procesu je tako že sama 

komunikacija, saj se tako vsebina kot akterji komunikacije nenehno spreminjajo. Kot 

pravita Kordeš in Jeriček (2001, str. 281), gre za počasno in obojestransko spreminjanje 

udeležencev komunikacije, kar imenujeta spiralno približevanje. Šugman Bohinc 
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(2007b, str. 29) opredeli komuniciranje kot proces prenašanja sporočil od enih 

udeležencev (oddajnikov) do drugih (prejemnikov), ki se zopet odzovejo s 

komuniciranjem in tako ustvarjajo krožno izmenjavanje, ki vodi k doživetju nečesa 

skupnega, povezujočega. Razgovor oziroma hermenevtično konverzacijo kot posebno 

vrsto komuniciranja pa po konstruktivističnem (kibernetskem) avtorju Pasku (1982, 

1992, v Šugman Bohinc, 2007b, str. 30), njegovi teoriji konverzacije in njeni zadnji 

različici, teoriji interakcij akterjev, opredeli kot ožji proces znotraj komunikacijskega 

konteksta, v katerem sogovorniki rekurzivno izmenjujejo svoje osebne interpretacije 

predmeta razgovora in intenzivno preverjajo svoje razumevanje sogovornikovega 

razumevanja ter tako razvijajo in bogatijo svoje interpretacije v smeri novosti, občasno 

oblikujejo skupne interpretacije in hkrati ohranjajo medosebno interpretativno 

različnost. 

 

2.1.7 Delo z družinami na domu 

 

Delo z družinami na domu je delo, ki sloni na prednostih delovanja v uporabnikovem 

naravnem okolju (Allen in Tracy, 2008). Z bližino vsakdanu podpira celostno 

orientacijo v oblikah pomoči, ki zajema med seboj prepletajoča se življenjska izkustva 

in interpretacije v življenjskem prostoru. Poleg tega navzočnost pomoči v življenjskem 

svetu uporabnikov pomeni večjo dosegljivost in dostopnost zanje. Koncept usmerjenosti 

v življenjski svet je zelo uspešen tudi v smislu normalizacije in destigmatizacije 

problemov. Življenjski svet se deli na različna področja, ki se razlikujejo po funkcijah in 

vsebinah, kot je družina, delo, šola, javnost, idr. (Grunwald in Thiersch, 2008, str. 16). 

V proučevanem primeru je delovanje usmerjeno na področje družine. 

Predstavljeni so različni modeli socialnopedagoškega dela z družinami, kjer je poudarek 

na tem, da socialnopedagoški delavec deluje znotraj doma družine, kot sta tirolski 

model »Socialno-pedagoška pomoč v družini«, kjer je poudarek na tem, da 

socialnopedagoški delavec deluje znotraj doma družine in »Najprej družina«, ki je 

intenziven socio-terapevtski model dela z mladimi in njihovimi družinami, ravno tako 

na domu, kjer se tukaj in zdaj opredeljuje in izvaja pomoč otrokom in celotni družini 

(Kobolt, 2002, str. 194). Za raziskavo zelo zanimiv model je »Komunikacijski trening z 

uporabo videa«, ki je usmerjen v izboljšanje komunikacije med družinskimi člani. Gre 
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za snemanje komunikacije med člani družine in skupne analize posnetkov, pri čemer je 

strokovnjak usmerjen predvsem v tisto, kar v komunikaciji družinskih članov deluje ter 

v pridobivanje in učenje manjkajočih komunikacijskih elementov (Kobolt, 2001). 

Socialnopedagoško delo v domačem okolju omogoča veliko hitrejši vpogled v dejanske 

razmere, dinamiko in odnose v družini. Družina je v svojem vsakodnevnem okolju tudi 

bolj sproščena (Woods, 1988). Socialni pedagog lahko z obiskom družine na njihovem 

domu pokaže, da je pripravljen vstopiti v njihovo realnost in jo sprejeti. S tem so 

družinski člani do strokovnega delavca tudi bolj zaupljivi (Allen in Tracy, 2008; 

Woods, 1988). 

 

2.2 KONJ KOT MEDIJ? 

 

V sredini 20. stoletja je slaven nemški konj, Clever Hans, navduševal množice po Evropi 

s svojimi nastopi in znanjem aritmetike. Ljudje so mu postavljali matematična 

vprašanja, konj pa je z udarci z nogo naštel pravilen odgovor. Psihologi so mesece 

proučevali primer in ugotovili, da je konj preprosto bral in se odzival na pričakovanje 

množice ter tolikokrat udaril z nogo, dokler ni začutil v energiji ljudi okrog njega, da je 

dosegel pravo številko (Morin, 2014). 

 

2.2.1 Konj kot medij oziroma komunikacijsko sredstvo v procesu pomoči 

 

Beseda »medij« izhaja iz latinskega izraza medius »srednji«. Torej lahko medij 

razumemo kot nekaj vmesnega, posrednega, v funkciji posredovanja informacij, torej 

kot komunikacijsko »sredstvo«, ki je nosilec informacij in omogoča njihov prenos. Pri 

tem gre lahko za fizični objekt, subjekt ali dejavnost (Bajželj in Krajnčan, 2008, str. 

122). Konj kot medij ali sredstvo je tako razumljen kot prenašalec informacij, kot 

komunikacijsko sredstvo, most med uporabniki in strokovnjakom. 
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2.2.2 Socialnopedagoško delo ob podpori konj 

 

Terapevtsko jahanje je na področju Slovenije skupno ime za terapevtske oziroma 

podporne programe ob podpori konj in se razvija pri nas od zadnjega desetletja 20. 

stoletja. Terapevtsko jahanje razdelimo na področja medicine, psihologije, pedagogike 

in konjeniškega športa in na veje: hipoterapija – fizioterapija s pomočjo konja, 

ergoterapija – delovna terapija s pomočjo konja, psihoterapevtsko jahanje – 

psihoterapija s pomočjo konja, (specialno)pedagoško jahanje in voltižiranje – 

pedagoško-psihološko delo s pomočjo konja (voltižiranje – vaje na dirjajočem konju), 

parakonjeništvo – športno rekreativno jahanje in vožnja vpreg oseb s posebnimi 

potrebami (Mavec, Yogev, 2007). Področja terapevtskih jahanj se močno prepletajo 

med seboj in socialnopedagoško delo ob podpori konj lahko umestimo med področji 

psihologije in pedagogike.  

Združenje za rast in učenje ob podpori konj [Equine Assisted Growth and Learning 

Association, EAGALA], organizacija, ki je v svojem delovanju razširjena po vsem svetu, 

se ukvarja s terapevtskimi in pedagoškimi aktivnostmi ob podpori konj, ugotavlja porast 

terapevtskih aktivnosti s konji [Equine Assisted Therapy, EAT] in (pedagoških) 

aktivnosti s konji [Equine-assisted activities, EAA] v 70. letih 20. stoletja (Cantin, 

Marshall-Lucette, 2011, str. 52). Terapevtske aktivnosti s konji in (pedagoške) 

aktivnosti s konji ustvarjajo okoliščine za motivacijske, izobraževalne, rekreacijske 

in/ali terapevtske učinke in za izboljšanje kvalitete življenja, šolskega uspeha, socialnih 

veščin in vedenja (Hauge, Kvalem, Pedersen, Braastad, 2013; Sudekum Trotter, 

Chandler, Goodwin-Bond, Casey, 2008; Tetreault, 2006). 

Socialnopedagoško delo ob podpori konj se naslanja na psihoanalitično pedagogiko, 

integrativno pedagogiko, doživljajsko pedagogiko in sistemsko teorijo (Gansterer idr., 

2011; Gäng, 2003, 1994; Rebig, 2005; Stockhausen, 2005; Urmoneit, 2003). Datler 

(1989, 1995, v Gansterer idr., 2011, str. 4) se zavzema za pomembnost živih diskurzov 

med različnimi teorijami, pristopi. Pravi, da na primer psihoanalize in pedagogike ne 

moremo ločiti in da neobhodno vplivata ena na drugo ter da so teorije globinske 

psihologije pomembne tako za psihoterapijo kot za pedagogiko. Socialnopedagoško 

delo s konji je posebno socialnopedagoško področje, katere sestavni del je tudi 

psihoanalitična teorija in ki ga lahko razumemo kot primer žive psihoanalitične 
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pedagogike. V socialnopedagoškem delu s konji se srečujemo tudi s psihoanalitičnimi 

dimenzijami nezavednega, transferjev in kontratransferjev in s psihoanalitičnim 

razumevanjem odnosov, skupin ter refleksije. Integrativna pedagogika se v 

socialnopedagoškem delu s konji kaže v usmerjenosti v življenjska področja, 

problemske situacije in odnose uporabnikov, ki so za njih v danem trenutku pomembna 

ter poskuša s svojim delovanjem dvigniti kvaliteto življenja uporabnika v dani situaciji. 

Integrativnost pristopa se kaže tudi v sodelovanju strok ter vključevanju uporabnikov in 

odnosov med njimi, vključno z odnosi konj-človek (Gansterer idr., 2011). Doživljajska 

pedagogika si prizadeva za spremembe na čustvenem, socialnem in kognitivnem 

doživljanju uporabnikov, pri socialnopedagoškem delu s konji je še posebej poudarjen 

vidik zunanjih dejavnosti v stiku z naravo (Ziegenspeck in Fischer, 2000, v Gansterer 

idr., 2011). Po sistemski teoriji in v sistemsko orientirani socialni pedagogiki v ospredju 

pozornosti ni ena oseba, temveč sistem, skupina, družina. Pri sistemsko orientiranem 

delu ob podpori konj je v skupino ali družino vključen še eden ali več konj, ki so del 

skupine, sistema, skupaj z vsemi odnosi v njem. Komunikacija in različna vedenja 

imajo pomen vedno le znotraj določenega sistema, skupine, družine in v povezavi z 

ljudmi in konji, ki so v interakciji udeleženi (Urmoneit, 2003). 

Z vidika podpore konj pa se socialnopedagoško delo s konji naslanja na pedagoško 

(socialno/specialno) voltižiranje in jahanje, na jahanje iz središča telesa, naravno 

konjarstvo in (skupinsko) delo s konji na tleh. Najpomembnejša usmeritev pedagoškega 

voltižiranja, jahanja in dela s konji na tleh je na socialno področje. Ciljno je usmerjena 

na izgradnjo uporabnikovega zaupanja do strokovnjaka prek konja, na izboljšanje 

samozaupanja pri premagovanju težkih in novih nalog na konju, na izboljšanje 

samopodobe, na postavljanje in upoštevanje meja ter sodelovanje z drugimi (Gäng, 

2003, 1995, 1994; Kröger, 2005, v Gansterer idr., 2011; Scheidhacker, 1998). Jahanje iz 

središča telesa [Centered Riding] je tehnika, ki jo je razvila Sally Swift (1989) in kjer je 

največji poudarek na zaznavanju in čutenju lastnega telesa jahača, tako da je delo 

usmerjeno predvsem na notranje stanje jahača. Naravno konjarstvo, kot že samo ime 

pove, temelji na ravnanju s konji na njim naraven način, ki se opira predvsem na telesno 

komunikacijo, ki je naravna komunikacija konj. Na temeljih naravnega konjarstva 

slonijo tudi socialnopedagoške usmeritve dela s konji na tleh, kar pomeni, da jahanje v 
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interakcijo uporabnikov s konji ni vključeno (Anderson, 2008; Hill, 2006; Rashid, 2000; 

Rebig, 2005; Stockhausen, 2005; Urmoneit, 2003). 

 

2.2.3 Vloga konja ter kakšen naj bi bil konj v procesu socialnopedagoškega 

dela 

 

Za konje, ki sodelujejo v procesih pomoči, je pomembno, da so v dobri psihični in 

fizični kondiciji, dobro socializirani in ujahani. Predvsem v hipoterapiji je pomembno, 

da imajo pravilne stoje nog, izdatne, a ne previsoke hode, pravilno nasajen, dolg vrat, 

dolg in ne previsok viher, dolg, močan in mišičast hrbet ter raven, dolg in širok križ. V 

ostalih vejah terapevtskih jahanj, kamor spada tudi (socialno)pedagoško delo ob podpori 

konj, telesni proporci niso toliko pomembni, kot je vse ostalo. Bolj kot telesne 

značilnosti, dobra ujahanost ter fizična pripravljenost, je pomembno, da so konji dobro 

socializirani, pozitivno naravnani do ljudi, mirni, poslušni, družabni ter potrpežljivi in 

se ne odzivajo z umikanjem ali celo agresivnostjo na dotike kjerkoli na telesu. Navaditi 

jih je potrebno na zanje nove in nenavadne predmete kot so razni barvni, šumeči, 

plapolajoči, veliki, svetlikajoči predmeti in na odzive vznemirjenih uporabnikov, kot so 

glasen smeh, kričanje, skakanje ali sunkovito premikanje okrog konja in na njem. Zato 

je pomembna primerna starost konj, dobra socializiranost, brez negativnih izkušenj iz 

preteklosti, dovolj izkušenosti, naklonjenost človeku ter da konji niso živčni ali preveč 

plašljivi (Gäng, 2003, 1995; Globočnik, 2000; Markič, 2009; Mavec, Yogev, 2007; 

Scheidhacker, 1998). Za socialnopedagoško delo s konji je zelo priporočljivo imeti na 

razpolago več različnih konj, tako po velikosti, barvi in pasmi, da si lahko udeleženci 

procesa izberejo konja, ki odgovarja njihovim osebnim lastnostim, željam, trenutni 

življenjski situaciji in počutju (Gäng, 2003, 1995; Mavec, Yogev, 2007; Sudekum 

Trotter idr., 2008). 

V konju se združuje več različnih polaritet. Na eni strani je to velika, prijazna, nežna, 

mehka in topla žival, ki sprejema in izkazuje naklonjenost do človeka, na drugi pa divja, 

neukrotljiva, ponosna in potencialno tudi nevarna. Med tema dvema skrajnostma je še 

cela paleta lastnosti, ki jo lahko s pridom uporabljamo za različne potrebe sodelujočih in 

za raznolike procese pomoči (Mavec in Yogev 2007). Primerjava med jahanjem in 

glasbo, ki jo je izpostavil C. Klüwer, priznani profesor psihiatrije in jahalni terapevt, 
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nam nazorno prikazuje, kolikšen in kako raznolik vpliv ima jahanje na spremembo 

razpoloženja. Klüwer je izpostavil, da se konjev takt, ki se ustvarja pri različnih 

konjevih hodih, ujema z ritmom, ki ga uporabljamo pri glasbeni terapiji. Počasni, 

štiritaktni konjev korak deluje na uporabnika sproščujoče in olajševalno. Hitri štiritaktni 

konjev korak deluje koncentrirajoče. Dvotaktni kas deluje kot marš glasba, poživljajoče, 

tritaktni galop s fazami valovanja pa podobno kot dunajski valček klienta animira in 

pomirja (Klüwer, 1988, v Globočnik, 2000, str. 16). Poleg širine uporabnosti 

socialnopedagoškega dela s konji je zelo pomembno, da aktivnosti s konji omogočajo 

celostni pristop, kar pomeni, da vzpodbujajo napredek na psihičnem, fizičnem, 

socialnem in pedagoškem področju (The Pegasus Project, 2005). 

 

2.2.4 Konj kot pospeševalec socialnopedagoškega procesa 

 

Podpora konj učinkovito zmanjšuje čas socialnopedagoškega procesa, saj se ob 

prisotnosti konj hitreje ugotovijo problemsko stanje, vzroki zanj, osebne lastnosti 

udeleženih, načini ravnanja, komunikacije in odnosov, in sicer na za udeležene zelo 

prijazen način. Oseba, ki se v individualnem pogovoru lahko izogne temi ali problemu, 

se bo v procesu s konji veliko težje, saj konj zelo hitro pokaže, kako deluje nanj človek, 

ki dela z njim (Hill, 2006). Nikjer ne dobimo tako hitre povratne informacije kot s strani 

konja, saj so konji v izražanju občutkov izjemno kongruentni. Udeleženi se pogosto niti 

ne zavedajo oziroma časa s konji ne dojemajo kot socialnopedagoški proces, kar 

prispeva k njihovi večji sproščenosti. Dejstvo, da poteka proces na prostem oziroma 

zunaj zaprtega prostora, daje udeleženim občutek, da niso pod nadzorom in 

drobnogledom.  

Posamezniki s slabo samopodobo imajo pri aktivnostih s konji občutek, da sami 

kontrolirajo stvari in s tem pridobivajo na pozitivni samopodobi. Interakcija s konji 

ustvarja prijazno okolje, kjer se udeleženi počutijo varnejši in lažje izražajo svoja 

čustva, občutke. V veliki meri tudi zaradi lastnosti konja, da ne sodi, ne kritizira, nima 

predsodkov in podobno. Socialnopedagoško delo s konji zelo pozitivno vpliva tudi na 

tiste, ki se težko koncentrirajo, saj delo s konji zahteva skoncentriranost na tukaj in zdaj. 

Ko se uporabniki učijo konju dopovedati, kaj želijo od njega, se učijo jasno in 
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učinkovito komunicirati in lahko to znanje prenesejo tudi na komunikacijo z ljudmi 

(Tetreault, 2006).  

Barbara Lester (2002, v Tetreault, 2006) pravi, da ko enkrat poskusiš delati s pomočjo 

konj, si težko predstavljaš svetovalno delo v pisarni. Pravi, da se pri terapevtskem delu s 

konji hitreje pokažejo osebne lastnosti uporabnikov, težave, vzroki za težave in tako 

naprej, saj jih uporabnik veliko prej prepozna in ubesedi. Pravi, da več izveš v eni uri 

terapevtskega dela s konji kot v mesecu individualnega pogovornega dela.  

 

2.2.5 Motivacija za sodelovanje in bolj odprto komunikacijo 

 

Konjeva prijetna družba pomaga preusmeriti pozornost uporabnikov od njihovih 

ponavljajočih se vsakdanjih problemov v sodelovanje s konjem in reševanje naloge, s 

čimer se njihove misli in delovanje usmerijo k raziskovanju in ustvarjanju rešitev 

(Gäng, 2003). Poleg tega so udeleženci navadno zelo motivirani za sodelovanje s konji, 

saj ti v njih vzbujajo močne občutke in čustva, konjeva veličina in moč jim predstavljata 

izziv in vzbujata strahospoštovanje ter ustvarjata naravne okoliščine za premagovanje 

strahu in razvijanje zaupanja. To pripomore tudi k hitrejši vzpostavitvi kontakta in 

zaupanja s socialnim pedagogom, saj se ob njem počutijo varnejše (Gäng, 1994). Stik s 

konjem, skrb zanj, simpatija do konj in samo jahanje ter gibalni dialog, ki nastane ob 

tem, dajejo posamezniku občutek zadovoljstva, doživljanje posebnega veselja, estetski 

užitek in občutek ugodja. Spodbudno delujeta tudi telesna in duševna sprostitev in 

zadovoljstvo ob premagovanju telesnega napora. Že samo ta pozitivna občutja, ki se 

sprožajo v ljudeh, ko se ukvarjajo s konji, močno vplivajo na motivacijo. Bistveno pa 

nanjo vpliva izkušnja uspeha po principu, uspeh rodi še več uspeha. Dobra praksa 

aktivnosti s konji naj bi vzpodbudila posameznikovo primarno potrebo po razvoju in ga 

motivirala za nadaljnji napredek in razvoj. Poleg tega je jahanje tvegan šport in tako 

zadovoljuje človekovo potrebo po vznemirjenju in tveganju. Izpostavljanje nevarnosti 

namreč povzroči povečano izločanje adrenalina in noradrenalina, ki vplivata na živčni 

sistem, telo pa se odzove s povečano močjo, motivacijo, pogumom, z občutki veselja in 

z željo, da bi ta šport obvladali (Globočnik, 2000, str. 16). Konj ponuja uporabnikom 

tesen telesni kontakt s toplim, mehkim in premikajočim živim bitjem in s tem občutek 

varnosti, bližine in emocionalne naklonjenosti (Mavec in Yogev, 2007), kar prispeva k 
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bolj odprti komunikaciji oseb v procesu pomoči s socialnim pedagogom in k večji želji 

po sodelovanju. Na ta način se pospeši proces prepoznavanja njihovih značilnih, tudi 

problemskih vzorcev delovanja in proces pomoči. Predvsem pa je velika prednost, da 

konj ne ocenjuje in ne obsoja človeka, ampak je sprejemajoč in pomaga zgraditi odnos 

(The Pegasus Project, 2005). Sprejema posameznikove občutke in čustva, četudi je ta 

jezen in slabovoljen. Konji nimajo nobenih pričakovanj do ljudi, ne predsodkov, ne 

predrazumevanja. Vseeno jim je, kakšnega videza so ljudje in jih njihova življenjska 

situacija ne zanima. Zanima jih le, kakšen odnos ima človek do njih v posameznem 

trenutku (Rashid, 2000; Sudekum Trotter idr., 2008). To pa udeleženim v procesu 

olajša, da so v družbi konj to, kar so in jih ni strah, da bodo zavrnjeni, kritizirani, da ne 

bodo izpolnili pričakovanj in podobno, kar deluje zelo sproščujoče. Konji torej reagirajo 

le na njihovo trenutno vedenje do njih in to brez zadržkov. Če jim njihovo vedenje ni 

všeč, to jasno pokažejo. Tisti, ki se ne vedejo do konj primerno, imajo posledično veliko 

problemov s konji, na drugi strani pa dober odnos do konj prinese nagrado v obliki 

konjskega prijatelja (Tetreault, 2006).  

 

2.2.6 Pomoč konja pri skupnem ugotavljanju problematike udeleženca ali 

družine  

 

Tako kot konj razume telesno komuniciranje drugih konj, razume tudi neverbalno 

komuniciranje ljudi (Tetreault, 2006). Predvidljivo se odziva na jasna sporočila in na 

vedenje oseb, ki so z njim v interakciji. Njegovo telesno komuniciranje veliko pove o 

osebi, ki je v interakciji z njim (Rashid, 2000; The Pegasus Project, 2005). Konj veliko 

hitreje kot človek zazna različna vedenja in počutje ljudi, saj je plen v naravi in ima zato 

izredno razvite zaznavne sposobnosti (Morin, 2014). Hitro opazi, če je med 

govorjenjem in vedenjem, ki ga človek kaže, ter njegovim mišljenjem in počutjem 

razlika. Konj je zelo občutljiv in izjemno kongruenten. Navzven kaže vedenje, ki odraža 

njegove občutke ob stiku z nekom kot reakcijo na vedenje te osebe v danem trenutku 

(Opgen-Rhein, Kläschen, Dettling, 2011; Sudekum Trotter, 2006). Tako pomaga tudi 

udeleženim, da bolje zaznajo in razumejo svoje vedenje in morebitno nasprotujočo si 

verbalno in neverbalno komunikacijo (Gansterer idr., 2011). Navzočnost konja, ki 

izjemno občutljivo zaznava in zrcali vedenja in občutja ljudi, ki sodelujejo z njim, tako 
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ustvarja okoliščine, v katerih udeleženci lahko prepoznajo svoje značilne, tudi 

problemske vzorce delovanja in ki jih vzpodbujajo h konstruktivni komunikaciji in 

sodelovanju (Hill, 2006; Rashid, 2000). Konji so zaradi svoje sposobnosti ostrega 

opazovanja in takojšnjega ter pristnega odziva na (ne)verbalno komunikacijo ljudi 

veliko bolj učinkoviti pri zrcaljenju in soočenju »sogovornikov« z njihovim vedenjem 

in komuniciranjem kot ljudje (Irwin in Weber, 2001, v Sudekum Trotter idr., 2008, str. 

264). S tem pripomorejo k hitrejšemu in večjemu zavedanju lastnih misli, občutenj in 

dejanj oseb, ki so v interakciji z njimi, kar prispeva k boljši kontroli nad lastnim 

življenjem, k razvijanju komunikacijskih in socialnih spretnosti, k uspešnejšemu 

reševanju problemov ter s tem k boljšim odnosom (Sudekum Trotter idr., 2008, str. 

264). Konj pogosto nastopa tudi kot projekcijsko platno, saj udeleženci procesa pomoči 

zelo pogosto opišejo konjevo počutje, želje, lastnosti, probleme in vlogo konja tako, da 

pravzaprav opišejo svoja občutja, želje, lastnosti, probleme in vlogo v družini ali kakšni 

drugi skupini. Ker imajo osebe možnost izbire izmed več konj, lahko že po izbiri konja 

sklepamo o osebnih značilnostih, vzorcih in navadah posameznika, napredku, notranjih 

bojih in trenutnem počutju ter o vlogah v družini, saj si ljudje ponavadi izberejo, 

oziroma jih instinktivno vleče h konju, ki jim je karakterno zelo podoben, ima podoben 

status v čredi kot otrok v skupini oziroma družini in zato »izbrani« konj navadno 

odslikava notranje boje, težave v odnosih in ostala problemska stanja, ki jih doživlja 

uporabnik v vsakdanjem življenju in mu s tem pomaga ugotoviti njegovo problemsko 

situacijo (Sudekum Trotter idr., 2008; Taylor, 2001).  

 

2.2.7 Osredotočenost na »tukaj in zdaj« (čuječnost) , pozornost in 

koncentracija 

 

»Na uporabnike terapevtskega jahanja deluje ura s konji kot premor od depresije.« 

     Martin Pröttel (Burkel, 2007, str. 45) 

 

Pri socialnopedagoškem delu s pomočjo konj se pozornost udeleženih v procesu pomoči 

preusmeri od njihovih vsakdanjih problemov na »tukaj in zdaj«, v dogajanje sedanjega 

trenutka (Gäng, 2003), v sodelovanje s konjem in reševanje naloge, s čimer se njihove 

misli in delovanje usmerijo od ukvarjanja s problemi k iskanju rešitev. Že vaje na tleh, v 
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bližini konja, zahtevajo pozornost in koncentracijo udeležencev socialnopedagoškega 

dela s konji. Vaje na konjevem hrbtu, predvsem pri samostojnem vodenju konja pa 

zahtevajo še toliko večjo intenzivnost koncentracije. Že samo učenje jahanja zahteva 

zelo veliko zbranosti, saj mora jahač misliti na pravilno držo rok, nog, glave, na 

pravilno uporabo dejstev nog, križa in rok, na navodila pedagoga, poleg tega pa se 

uskladiti in uravnotežiti še s konjevim gibanjem in biti pozoren na obnašanje konja ter 

okolico. Poleg vsega naštetega pa socialnopedagoško delo s konji ponavadi poteka po 

že opravljenih vseh šolskih obveznostih in s tem zahteva dodatno koncentracijo (Gäng, 

1994).  

Konji se odzivajo le na trenutne dražljaje, trenutno situacijo, trenutno stanje človeka. Ne 

zanima jih preteklost niti prihodnost, temveč samo stanje tukaj in zdaj. S tem dajejo tudi 

človeku možnost osredotočanja samo na tukaj in zdaj in možnost spremeniti sebe in 

svoje ravnanje ne glede na pretekla (Urmoneit, 2003). Tukaj in zdaj je edino možno 

področje, na katerega lahko vplivamo. Tudi nebesedna komunikacija se lahko odvija 

samo tukaj in zdaj ter izraža aktualno in realno, psihično in duševno soočenje dveh ali 

več ljudi v interakciji. Z osredotočenostjo na čustvene vsebine in sposobnosti jih izraziti 

ustvarijo doživljajski prostor za refleksijo in nadaljnja ravnanja (Gansterer idr., 2011).  

 

2.2.8 Samospoznavanje, samozavedanje in samopodoba   

 

S pomočjo konj v procesu pomoči se udeleženci bolje spoznajo in se bolje zavejo samih 

sebe, zgradijo boljšo samopodobo, samozaupanje in samospoštovanje. Do tega 

posredno privede interakcija s konjem, ki je že od nekdaj predstavljal simbol moči in 

metaforično pomeni biti sposoben, pogumen, močan, velik, torej uspešen in primerljiv z 

ljudmi. Tako se krepi moč uporabnika, zvišujeta se njegova samopodoba in samozavest. 

Na začetku socialnopedagoškega dela s konji ima skoraj vsak posameznik strah pred 

konji in jahanjem, zato posameznikom večinoma ni težko priznati, da jih je strah in 

prositi za pomoč. Ob pravilnem pristopu socialnega pedagoga in varnemu konju pa ta 

strah sčasoma, običajno v nekaj urah, zbledi in daje udeležencem občutek večje lastne 

vrednosti, saj so premagali strah (Magister, 2007). Samopodoba se še izboljša, če se 

posameznik vključi v skupino ljudi brez težav, saj dobi tako še dodatno potrditev, da 

jim je enak. Ko uporabniki delajo s konjem, ga jahajo in se konj obnaša tako, kot oni 
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hočejo, vidijo, da tudi oni marsikaj zmorejo in se jim posledično dvigne nivo 

samozavesti. Na primer ko želi uporabnik dvigniti konjevo nogo in jo očistiti, si mora 

najprej pridobiti konjevo sodelovanje. In konj, ki osebe ne pozna, ji ne zaupa oziroma ni 

v dobrem odnosu z njo, ne bo dvignil noge zanjo. Uspeh pri takšni nalogi krepi moč 

uporabnika, saj pridobiti sodelovanje poltonskega konja spremeni perspektivo gledanja 

na kakšne manjše izzive v življenju, ki potem ne izgledajo več tako strašni, temveč bolj 

obvladljivi. Pri tej nalogi in podobnih se krepi tudi pogum, saj dvigovanje noge, ki 

potencialno predstavlja močno brco, zahteva nekaj poguma in udeleženci so motivirani 

izpolniti takšno nalogo, saj si želijo preživljati čas ob konjih. Pogum, potreben za 

sodelovanje s konjem, pa se lahko generalizira v pogum v odnosih z ljudmi (Sudekum 

Trotter idr., 2008, str. 265). Jahanje je visoko cenjena in telesno zahtevna športna 

aktivnost in daje zato otrokom in mladostnikom boljši občutek o njihovi telesni podobi. 

Zavedajo se, da morajo biti za obvladovanje konja v dobri telesni pripravljenosti in 

imeti dobro ravnotežje ter se zaradi tega boljše počutijo v svoji koži (Frascoli, 2006; 

Globočnik, 2000). Konji so čredne živali s točno določeno hierarhijo med njimi, ki jim 

zagotavlja varnost, obstoj. Tudi v interakciji z ljudmi poskušajo vzpostaviti hierarhijo, 

ki jim zagotavlja občutek varnosti, in sicer z veseljem in zaupanjem sledijo 

samozavestnemu človeku. Ob negotovem posamezniku pa sami prevzamejo vodenje in 

si sami določajo pot. Tako se samozavest uporabnikov zvišuje, kadar jim konj sledi in 

izvršuje naloge po izrečenih navodilih. Kadar pa se to ne zgodi, imajo priložnost to 

spremeniti, tako da spremenijo svoje osebne značilnosti, gradijo svojo samozavest, s 

katero bodo lahko spremenili vrstni red v »čredi«. Pri tem je pomembno poudariti, da ne 

gre le za spremembo vedenja, temveč za spremembo notranje naravnanosti, počutja in 

dojemanja sebe. Le v tem primeru bo konj sledil človeku, saj ima izjemno sposobnost 

zaznavanja notranjih stanj (Sudekum Trotter idr., 2008; Urmoneit, 2003). 

 

2.2.9 Zaupanje, samozaupanje 

 

Posamezniki, ki imajo čustvene in vedenjske težave, so pogosto izključeni iz družbe in 

zato nimajo zaupanja v okolico niti vase. Konj pa jim daje občutek, da mu lahko 

zaupajo, saj jih je voljan nositi na svojem hrbtu, jih ne pomiluje, ne obsoja in jih 

sprejema takšne, kot so. Prek konja posameznik lažje zgradi zaupanje do strokovnjaka, 
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saj vidi, da pedagog vodi konja in aktivnosti s konji tako, da mu je zagotovljena 

največja varnost in če ga ne bi upošteval, bi lahko na primer padel s konja, ob 

upoštevanju njegovih navodil pa je vedno poskrbljeno za varnost, aktivnosti potekajo v 

prijetnem vzdušju in posameznik se počuti varno, sprejeto in prijetno. Tako se izgrajuje 

zaupanje do strokovnjaka in posledično do ostalih soudeleženih v procesu ter 

generalizira v večje zaupanje do drugih ljudi. Posledično pa raste tudi zaupanje vase 

(Gäng, 1994). Nekatere aktivnosti s konji predstavljajo za uporabnike tveganje, tako v 

fizičnem kot emocionalnem smislu in ustvarjajo priložnosti za izboljševanje 

sposobnosti, samokontrole in obvladovanja okolice ter s tem spodbujajo večje 

samozaupanje uporabnikov (Sudekum Trotter idr., 2008, str. 264). 

 

2.2.10 Krepitev konstruktivnih osebnih značilnosti 

 

Pri učenju jahanja je potrebna velika mera odločnosti, potrpežljivosti in samodiscipline, 

saj jahanje ni enostavna aktivnost in je potrebno biti za dosego uspeha zelo odločen in 

vztrajen. Potrpežljivost je potrebna tako s konji, saj pri delu s konji ne smemo izgubiti 

živcev, pa tudi v odnosu z drugimi udeleženci, če sodelujejo pri skupnih vajah, kjer so 

nekateri hitrejši in drugi počasnejši. Samodisciplina je potrebna že zaradi same varnosti, 

zaradi katere je potrebno nujno slediti določenim pravilom. Uporabniki so deležni 

prijetnih doživetij, le če so do konja obzirni in se do njega primerno vedejo, za kar je 

potrebno kar nekaj discipliniranosti (Globočnik, 2000, str. 18). Posamezniki s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami dlje časa ne razvijejo preprostih vsakdanjih rutin. 

Prek socialnopedagoškega dela s konji se naučijo skrbeti za konje in jih negovati, čistiti, 

skrbeti za njihovo varnost in podobno. Vsa ta znanja lahko prenesejo tudi na svoje 

življenje, na primer na vsakdanje umivanje zob. Prek tega, da konje redno hranijo z 

uravnoteženo prehrano, lahko prepoznavajo, kako pomembna je zdrava prehrana tudi 

zanje. Uporabniki se naučijo, da so konji živa bitja, za katera je treba skrbeti, jih ob 

točno določenih urah hraniti, jim večkrat dnevno čistiti bokse, jih vsak dan negovati, 

skrbeti za njihovo gibanje in tako naprej. S prevzemanjem skrbi za omenjene dejavnosti 

s konji pa uporabniki razvijajo odgovornost (Tušak, 2002). Pri delu s konji je potrebno 

delovati umirjeno in sčasoma udeleženci spoznajo, zakaj je to nujno, saj tako pri konjih 

veliko več dosežejo in to lahko zopet prenesejo na druge situacije in tudi drugje mirno 
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in zato učinkoviteje reagirajo (Rashid, 2000; The Pegasus Project, 2005). Šport in 

sistematična telesna dejavnost učinkovito zmanjšujeta potrebo po neustreznem, 

škodljivem in socialno nesprejemljivem vedenju, ker dajeta možnost zdrave uveljavitve. 

Preko jahanja, ki zahteva temeljito telesno aktivnost pa pridobijo izkušnjo, da je 

agresivnost lahko tudi konstruktivna in nerazdiralna. Neškodljiva samopotrditev, ki jo z 

njo dosežejo, in prijetna sprostitev energije, ki jo omogoči, sta dodatni spodbudi, da 

svojo agresivnost sprejemajo in se jo naučijo usmerjati v ustvarjalnost in z njo doseči 

zadoščenje, namesto objektivne škode in subjektivne mučne napetosti (Globočnik, 

2000, str. 17).  

Socialnopedagoško delo s konji spodbuja in motivira k učenju o konjih, njihovih 

značilnostih, navadah, delu s konji, njihovi telesni govorici, jahanju ter učenju o sebi in 

spodbuja razvijanje komunikacijskih in socialnih spretnosti. Posledično pa naj bi se 

volja do učenja prenesla tudi na druga področja (The Pegasus Project, 2005).  

 

2.2.11 Občutek pripadnosti, razvijanje komunikacijskih in socialnih veščin 

 

Skrb za konja, učenje o njem, stik in aktivnosti z njim privedejo do razvijanja 

prijateljskega odnosa do konja ter posledično do strokovnjaka in ostalih udeležencev v 

procesu. Konj pomeni uporabniku socialno oporo, saj čuti, da ga ta brezpogojno 

sprejema. Ob tem se njegova pripravljenost na kontakt poveča tudi v odnosu do 

strokovnjaka in ostalih udeležencev, saj si želi pogovorov o konjih, o jahanju in izvedeti 

o vsem še več. Pogovori o skupnih temah, deljenje izkušenj o konjih in jahanju ter 

sodelovanje, vzajemna pomoč in skupno premagovanje težav pri skupinskih vajah s 

konji ter spodbujanje en drugega pri tem pa spodbujajo občutek pripadnosti en drugemu 

in razvijanje novih prijateljstev (Magister, 2007).  

Aktivnosti s konji so lahko naravnane tako, da krepijo področje komuniciranja 

udeležencev. Primerjamo interakcije s konji z interakcijami med ljudmi. Izpostavimo 

usklajenost telesne govorice konja z njegovimi nameni in primerjamo z usklajenostjo 

uporabnikove (ne)verbalne govorice in njegovimi nameni, mišljenjem, v smislu: »Si 

rekel, kar si mislil in mislil, kar si rekel?« Opazujemo, kako se konji odzivajo na 

komunikacijo udeležencev in kako ostali udeleženci in ljudje zunaj aktivnosti. Iščemo 

podobnosti in razlike ter nove načine, ki vodijo v konstruktivnejše komuniciranje in 
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zajemajo aktivno poslušanje (z ušesi in očmi), pozornost na neverbalno komunikacijo 

konja in udeležencev ter razvijanje veščin komuniciranja s konji, ob katerih se 

udeleženci počutijo bolj ali manj varni ter se tako pripravljajo tudi na komunikacijo v 

odnosih zunaj programa, v katerih jim je lažje ali težje komunicirati. Vsak konj je vsaj 

malo drugačen in zahteva vsaj malo drugačen pristop, ko želimo nekaj doseči. In pri 500 

kilogramski živali ne moremo nečesa doseči na nekonstruktiven način in tako se 

uporabniki učijo ostati konstruktivni v odnosih, kar lahko prenesejo v vsakdanje 

situacije z ljudmi (Sudekum Trotter idr., 2008). 

 

2.2.12 Telesni učinki 

 

Med telesne učinke sodi normalizacija mišične napetosti, vpliv na avtomatske reakcije 

drže in gibanja, izboljšanje koordinacije gibanja, vpliv na obseg gibljivosti sklepov, na 

finomotorične spretnosti, krepitev mišične moči, izboljšano delovanje 

kardiorespiratornih funkcij in boljše ravnotežje (Globočnik, 2000). Telesni učinki so 

bolj področje hipoterapije kot socialnopedagoškega dela s konji in jih ne bom 

podrobneje predstavljala, vendar pa socialnopedagoško delo ob podpori konj krepi tudi 

to področje in vpliva celostno na uporabnike pristopa.  

 

2.2.13 Čredna pravila in skupinska dinamika 

 

Čreda konj nikakor ni neurejena gruča, temveč socialna skupina s trdnimi pravili in 

hierarhijo. 

 

Sherif (1967, v Vec 2008, str. 148) trdi: »Skupina je socialna zveza, ki predstavlja 

število posameznikov, ki imajo v določenem obdobju bolj ali manj določen medsebojno 

odvisen status in vloge v medsebojnih odnosih ter imajo eksplicitne in implicitne sklope 

norm in vrednot, ki uravnavajo vedenja posameznih članov v luči posledic za skupino.«  

Vec (2008) opisuje skupine kot skupek posameznikov s svojimi značilnostmi in z 

značilnostmi, ki se porodijo šele ob vzajemnem vplivanju enega na drugega. Asch 

(1952, v Vec 2008, str. 156) primerja delovanje skupin z vodo. Za razumevanje 
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značilnosti vode je namreč potrebno poznati značilnosti vodika in kisika, vendar pa je 

potrebno preučiti tudi kombinacijo njenih elementov, da bi razumeli celoto. Že 

molekularni odnosi lahko bistveno spremenijo značilnosti vode, kot se ob prehodih para 

spremeni v vodo, iz vode v led in obratno. In ravno tako je lahko konj zelo miren, 

obvladljiv, prijaznega in mirnega značaja, v čredi konj pa se »spremeni« v alfa konja, ki 

nadvladuje vse ostale konje, je do njih celo agresiven, uveljavlja svojo moč in voljo 

(Rashid, 2000).  

Po sistemski teoriji lahko kot sistem opredelimo skupino med seboj povezanih 

posameznikov. To so lahko par, družina, razred, športna ekipa, idr. Sistemi imajo lastno 

organizacijo delov, ki ima vsak svoje lastnosti. Če govorimo o skupini posameznikov 

ali družini, imajo posamezniki oziroma družinski člani vsak svoje značilnosti, 

sposobnosti, šibkosti, med seboj pa so na sebi lasten način povezani z odnosi, kar drži 

sistem skupaj. V manjši skupini so odnosi bolj pristni, v večjih pa prihaja do podskupin. 

Z eksperimenti na živalih so odkrili, da si v manjših skupinah živali zlahka zapomnijo 

vse interakcije in ustrezno prilagodijo svoje vedenje glede na rangiranje v skupini, v 

večjih pa se pojavi problem zapomnenja, diadni odnosi, podskupine (Vec, 2008, str. 

157). Ravno tako prihaja v večjih čredah lahko do delitve na dve ali več manjših 

podskupin, na klike in različna rangiranja znotraj podskupin in med njimi (Rashid, 

2000). Pomembna lastnost skupine je skupinski cilj, ki deluje kot imunski sistem za 

skupino, ki preprečuje, da bi morebitni konflikti ogrozili uspešno delovanje skupine 

(Bečaj, 2001, str. 23). Skupek posameznikov z različnimi cilji in brez skupinskega cilja, 

še ni skupina, temveč govorimo o posameznikih, ki se nahajajo na istem prostoru in 

počno podobne stvari s podobnimi nameni. Ko pa ima skupek posameznikov skupen 

cilj, za dosego katerega mora preteči določen čas in količina medsebojnih interakcij in 

komunikacije, govorimo o skupini (Vec, 2008, str. 145). Čreda konj ima skupinske cilje 

preživetja, iskanja hrane, varnosti, negovanja, socialnih interakcij, idr. (Gansterer, 2011; 

Rashid, 2000; Urmoneit, 2003) in podobne skupinske cilje vidimo tudi v sistemu 

družine. V skupinah velja formalna ali neformalna socialna struktura, ki označuje 

odnose in povezanost med posamezniki, potek komunikacije, strukturo moči, vlog in je 

trajna ali vsaj relativno trajna, torej je enaka dlje časa, kar prinaša posameznikom v njej 

občutek večje varnosti in smernice za lastno ravnanje v  potencialno nevarnem okolju 

(Vec, 2008, str. 149). Tudi čredna hierarhija določa odnose, povezanost, komunikacijo 
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in strukturo moči ter je relativno trajna in zagotavlja konjem večjo varnost in smernice 

za ravnanje v potencialno nevarnem okolju in se v namen obstoja vedno znova 

samoaktualizira (Rashid, 2000; Urmoneit, 2003). Zanimivo je pogledati na različne 

oblike moči v družini, skupini in v čredi konj. Potegnemo lahko namreč kar nekaj 

vzporednic. Tako v sistemih ljudi kot konj se pojavljajo moč represije, moč 

nagrajevanja, legitimna moč, moč reference in strokovna moč (Vec, 2008, str. 149). 

Tako v skupinah ljudi kot v čredah konj poznamo različne strukture socialnih vlog. V 

preteklosti uveljavljena struktura socialnih vlog po Schindlerju (1957, v Vec 2008, str. 

151) je sestavljena iz alfa-, beta-, gama- in omega- članov, kjer je alfa- vodja, beta- 

svetovalec vodji oziroma strokovnjak, gama- člani so solidarni s skupino, rangirani med 

seboj, nimajo pa večjega vpliva na ostale in omega član, ki je na repu rangiranja in 

običajno nasprotuje alfi. Tudi pri konjih poznamo podobno strukturo črede, kjer imamo 

ravno tako alfo, ki je vodja črede, ponavadi vodilna kobila ali žrebec, ostale konje in na 

repu, z najnižjim rangom, konja, ki je vedno zadnji v vrsti prehranjevanja, ki je podrejen 

ostalim in pogosto strelovod za napetosti v čredi (Tušak, 2002). Kasnejši pogledi, ki 

temeljijo predvsem na proučevanjih divjih čred konj, prikazujejo čredo, sestavljeno iz 

vodilne kobile, žrebcev, ki so v vlogi čuvajev in priganjalcev črede ter ostalih konj 

(Rashid, 2000). Sodobnejši pogledi na skupinsko strukturo so bolj odprti in pravijo, da 

vsaka skupina oblikuje svoje, čisto posebne vloge, ki jih težko uvrstimo v sheme (Vec, 

2008, str. 151). Ravno tako sodobnejši pogledi na čredne strukture opozarjajo na 

različne vloge v različnih skupinah in da celo znotraj ene skupine prihaja do menjave 

vlog glede na različne situacije. Vsekakor pa lahko med strukturami socialnih vlog, 

socialnih moči, odnosov, skupinskih ciljev, strukturami komunikacije v skupinah ljudi 

in v čredah konj potegnemo vzporednice, zaradi česar je lahko čreda konj zelo uporabno 

projekcijsko platno za družine, skupine v procesih pomoči ali drugem skupinskem delu 

z ljudmi. 

 

2.2.14 Socialnopedagoško delo z družino s podporo konja 

 

V uporabi je več modelov dela z družinami, ki pripomorejo h kompleksnejšemu 

razumevanju problematike družine oziroma člana družine in vključijo njegove 

pomembne druge ter tako povečajo možnosti razviti uspešno rešitev problemov in 
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doseči izboljšanje delovanja družine. Če sta v proces vključena še konj (ali več njih) in 

naloga, ki naj jo družina izvrši v sodelovanju s konjem, se družinska pozornost 

preusmeri od njihovih vsakdanjih problemov na tukaj in zdaj (Gäng, 2003; Urmoneit, 

2003), v sodelovanje s konjem in reševanje naloge, s čimer se njihove misli in delovanje 

usmerijo od ukvarjanja s problemi k iskanju rešitev. Podpora konja je smiselna tudi pri 

družinah z več in dolgotrajnimi problemi, kjer so zaradi pogostih intervencij ogroženi 

odnosi v družini (Gäng, 1995). Pri delu z družino ob podpori konja lahko uporabimo 

vse zgoraj navedene prednosti socialnopedagoškega dela ob podpori konj. Poleg tega pa 

lahko uporabimo tudi tiste, ki pridejo v poštev pri delu s skupinami ali z družino. Konji 

živijo v čredah, ki imajo svoja pravila in dinamiko ter so lahko prispodoba za družino in 

dogajanja v družini. Prepoznavanje teh pravil pomaga razumeti družinskim članom 

obnašanje in odnose med konji in v prenesenem pomenu tudi obnašanje, prepričanja in 

odnose njihove družine. Opazovanje črede ter zanašanje vsakega konja na vse ostale v 

čredi omogoča prenos teh spoznanj na družino in na pomembnost vsakega člana v 

družini ter s tem krepitev občutka varnosti in pripadnosti. In tako kot pri ljudeh, so 

lahko odnosi med njimi prijazni ali pa ne. V čredi je zelo razpoznavna tudi socialna 

hierarhija, razdelitev vlog in socialna pravila, ki so v splošnem zelo podobna človeški 

družbi in so tako zopet lahko prispodoba za življenje udeležencev procesa pomoči. 

Hierarhija, ki se v najbolj preprosti obliki kaže kot vrstni red grizljanja med konji, 

obstaja v vsaki konjski čredi. Pozicija v čredi je zelo pomembna, saj določa, kdo bo 

jedel, če hrane primanjkuje, kdo ima možnost izbire in podobno. Socialni red pa je 

spremenljiv in je vsem konjem v izziv. Boljšo pozicijo pa pridobijo, če se izkažejo in 

ravno tako je pri ljudeh (Hill, 2006; Rashid, 2000; Tetreault, 2006). Konji kot socialna 

bitja razumejo bistvo formiranja in vzdrževanja odnosov, saj tudi njihovi odnosi 

zahtevajo konstruktivno komunikacijo, vse to pa lahko prenesemo v družino in v njihov 

način vzdrževanja odnosov in komunikacije. Zelo koristno pa je lahko tudi, če je za 

družino, ki ima zelo pestro dinamiko odnosov, z veliko nesoglasij in konfliktov, izbran 

konj, ki je zelo miren. Ta jih lahko s svojo umirjenostjo učinkovito pomirja (Tetreault, 

2006). Zelo velika vrednost konj pri socialnopedagoškem delu z družinami je tudi 

njihova sposobnost zrcaljenja, torej odslikavanja notranjega stanja, tako posameznika 

kot skupine, družine. Konji se odzovejo v danem trenutku, glede na ozračje skupine in 

razpoloženje članov, glede na to, kaj se v skupini, družini dogaja in kako deluje v 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini              35 

vsakem trenutku posebej. Zaznajo energijo, ki se v sistemu pretaka. Največje darilo pri 

tem pa je, da nam informacije o dogajanju v družini, sistemu prek svojega vedenja tudi 

posredujejo (Urmoneit, 2003). V socialnopedagoško delo s konji lahko vpeljemo 

naloge, ki predstavljajo problemsko situacijo družine in povezujejo ter vključujejo vse 

člane družine v iskanju rešitev in izpolnitve naloge. Lahko je rešena na mnoge načine, je 

pa na udeležencih, da sodelujejo in poiščejo kreativno rešitev. Z dodatnimi pravili lahko 

spodbudimo razmišljanje zunaj običajne cone udobja udeleženih in iskanje novih, bolj 

zdravih načinov ravnanja. Konj lahko metaforično predstavlja odnose, udeleženci pa 

lahko preizkušajo, kaj deluje, kaj ne, čigave potrebe so upoštevane in prevzemajo 

odgovornost za prepoznavanje, kako njihove ravnanje deluje na druge. Vpeljemo lahko 

naloge, ki so posebej oblikovane za razvijanje komunikacijskih spretnosti, socialnih 

veščin, empatije, vodenja, asertivnosti, sprejemanja odgovornosti in tako naprej 

(Sudekum Trotter idr., 2008, str. 266). V literaturi in v praksi v tujini se srečamo z 

delom z družinami s podporo konja v okviru pedagoškega, socialnopedagoškega in 

specialnopedagoškega dela ter v okviru sistemske terapije (Green, 2013; Rebig, 2005; 

Stockhausen, 2005; Urmoneit, 2003). 

 

2.2.15 Raziskave na temo socialnopedagoškega dela (z družino) s podporo 

konj 

 

Michaela Scheidhacker (1991) je v raziskavi, v katero so bili vključeni uporabniki z 

diagnozo shizofrenije, ugotavljala, da so se pri tistih, ki so bili vključeni v terapijo s 

podporo konj, zmanjšale težave v mišljenju in čustvovanju, agresivnost, strahovi in 

depresivna razpoloženja bolj kot v primerjani skupini uporabnikov, ki niso bili 

vključeni v terapijo ob podpori konj. Študija sledljivosti rezultatov je pokazala, da so 

bili uporabniki takoj po terapiji bolj umirjeni in da so, dolgoročno gledano, po 

zaključeni terapiji živeli bolj samostojno.  

Hannah Burgon (2003) je v raziskavi na Univerzi Exeter, v kateri so sodelovale ženske 

s psihičnimi težavami, ugotovila, da so uporabnice s pomočjo terapevtskega dela s konji 

pridobile na samozaupanju. Melanie Kupsch pa je na Univerzi Ludwiga Maximiliansa v 

Münchnu potrdila podobne učinke terapevtskih jahanj na vzorcu približno 300 

uporabnikov (Burkel, 2007, str. 44). 
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Chandler (2005) poroča o novih, pozitivnih načinih ravnanja mladostnikov, vključenih 

v program svetovanja ob podpori konj [Equine Assisted Counseling, EAC], o večjem 

pogumu, bolj konstruktivnem upravljanju s stresom, izboljšanih komunikacijskih in 

socialnih spretnostih, večjem fokusu navzven, v okolico, namesto vase ter zmanjšanju 

manipulativnih vedenj, strahov in bojazni (Sudekum Trotter idr., 2008, str. 256). 

MacDonald (2004, v Sudekum Trotter idr., 2008, str. 257) je raziskal in ovrednotil pet 

programov svetovanja ob podpori konj [Equine Assisted Counseling, EAC] v Združenih 

državah Amerike, pri čemer je raziskoval depresivno vedenje, agresivnost, 

samopodobo, notranji lokus kontrole, empatijo in osamljenost. V dveh programih je 

ugotovil statistično pomembne razlike pri udeležencih pred vključitvijo v program in po 

njem. V prvem primeru je raziskoval 14-tedenski program, v katerega so bili vključeni 

adolescenti, v starosti od 13 do 16 let. Po zaključenem programu je bilo pri udeležencih 

zaznati statistično pomembne razlike v izboljšani samopodobi in večjem lokusu 

notranje kontrole. Rezultati so bili merjeni s testoma indeks samopodobe [Self-Esteem 

Index] (Brown & Alexander, 1991) in s Harterjevim profilom samopercepcije 

mladostnikov [Harter Self-Perception Profile for Adolescents] (Harter, 1998). 

Udeleženci so poročali o boljšem obvladovanju svojega življenja zaradi udeležbe 

programa s podporo konj. V drugem primeru je avtor z zgoraj navedenima testoma 

odkril statistično pomembne izsledke v zmanjšanju agresivnega vedenja po zaključenem 

programu. Kvalitativna raziskava pa je pokazala izboljšanje komunikacijskih spretnosti, 

večje sposobnosti empatije in veščine, pomembne za gradnjo odnosov.  

V raziskavi leta 2001 sta Bowers in MacDonald (Sudekum Trotter idr., 2008, str. 257) 

ugotovila statistično pomembne razlike v zmanjšanju depresivnega vedenja po 

programu EAC. Udeleženci so poročali o izboljšanju socialnih in komunikacijskih 

veščin, večji odkritosti, spoštovanju, zavedanju lastne moči in samokontroli. 

Mann in Williams (2002) sta v raziskavo zajela otroke in mladostnike z diagnozami 

vedenjskih motenj, motenj čustvovanja in psihotičnih motenj. Rezultati, merjeni z 

vprašalnikom izidi pri mladostnikih [Youth Outcome Questionnaire] (Dunn, 

Burlingame, Walbridge, Smith, Crum, 2005), so pokazali statistično pomembne razlike 

po zaključenem programu v zmanjšanju vseh simptomov pri devetih od enajstih 

udeležencev (Sudekum Trotter idr., 2008, str. 257).  
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Sudekum Trotter, Chandler, Goodwin-Bond in Casey (2008, str. 278) so v primerjalni 

študiji raziskovali delo s skupino mladostnikov, vključenih v EAC in skupino 

mladostnikov, vključenih v program svetovanja brez podpore konj. Program se je v 

obeh primerih odvijal 12 tednov in je vključeval srečanja skupine dvakrat tedensko. 

Rezultati raziskave so pokazali statistično pomembne razlike v prid skupine, vključene 

v EAC, ki so se kazale v zmanjšanju čustvenih težav, neprilagodljivosti, vedenjskih 

težav, v izboljšanju občutka za (ne)primernost vedenj ter izboljšanju odnosov s starši. 

Poročanje staršev udeležencev, vključenih v EAC program, pa je pokazalo statistično 

pomembne razlike v izboljšavah na 12 področjih (vedenjske težave, usmerjanje 

problemov navzven, usmerjanje problemov navznoter, prilagoditvene spretnosti, 

hiperaktivnost, agresivnost, upravljanje s problemi, anksioznost, depresivnost, somatski 

simptomi, prilagodljivost, socialne veščine). Starši uporabnikov programa brez podpore 

konj pa so poročali o statistično pomembnih razlikah na enem področju (depresivnost). 

V analizi, ki je zajemala primerjavo testov z vidika uporabnikov in njihovih staršev pred 

udeležbo programa in po njem pa je pokazala boljše rezultate programa EAC, in sicer 

na sedmih področjih: vedenjske težave, usmerjenost problemov navzven, socialne 

veščine, samopodoba, hiperaktivnost, agresivnost, upravljanje s problemi (Sudekum 

Trotter idr., 2008, str. 278). 

Russell-Martin (2006, str. 63) je v ZDA izvedla primerjalno študijo učinkov dela z 20 

pari, ki so se udeležili programa EAT in 20 pari, ki so se udeležili programa v rešitev 

usmerjena terapija [Solution Focused Therapy, SFT]. Vsak par se je udeležil šestih 

srečanj. Z instrumentom lestvica dinamične prilagoditve [Dynamic Adjustment Scale, 

DAS], ki ga je razvil Spanier (1967), je raziskala dinamiko parov po prvem, tretjem in 

po šestem srečanju. Po prvem in tretjem srečanju ni bilo pomembnih razlik med obema 

programoma, po šestem srečanju pa je primerjava pokazala, da so bili učinki programa 

EAT veliko večji kot pri programu SFT, in sicer je bilo zaslediti večje zadovoljstvo in 

prilagoditev v partnerstvu. 

V Braziliji izvajajo proces pomoči s podporo konj za starše otrok s psihičnimi, 

čustvenimi, vedenjskimi ali socialnimi težavami. Otroci niso udeleženi. Raziskava je 

pokazala, da je v procesu pomoči vez med starši in strokovnjakom postala močnejša. 

Starši so se počutili bolj pripadni procesu pomoči kot tudi strokovnjakom. Bolj so bili 

pripravljeni sodelovati in na srečanja so prihajali bolj točno. Največjo spremembo pa je 
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bilo zaznati v njihovem zaznavanju in dojemanju lastnih otrok in njihovih potencialov 

(Perri Hortale, 2006).  

Frascoli (2006) je v raziskavi ugotavljala, kakšne učinke imajo aktivnosti s konji za 

udeležence, in sicer s pomočjo risb njih samih, konj in njihovih družin. Udeleženci so 

imeli raznovrstne diagnosticirane težave: hiperkinetični sindrom, obsesivno 

kompulzivno nevrozo, specifične učne težave, težave avtističnega spektra, idr. 

Ugotovila je napredek pri risanju udeležencev samih ter konj. Ni pa ugotovila 

pomembnih sprememb pri risanju sebe znotraj družine. Vendar so bili v proces pomoči 

vključeni udeleženec, konj in terapevt, ne pa tudi družina, kar lahko nekoliko pojasni 

nespremenjeno stanje v družinskih odnosih. 

 

2.3 VIDIM SE?  

2.3.1 Uporaba video gradiva pri socialnopedagoškem delu (z družinami) 

 

Leta 1980 so na Nizozemskem začeli razvijati metodo socialnopedagoškega dela z 

družinami, temelječo na uporabi videa in analize video gradiva, z namenom izboljšanja 

komunikacije med starši in otroki. Metodo je Alenka Kobolt prevedla opisno kot 

»komunikacijski trening v družinskem okolju s pomočjo analize video-posnetkov« 

[Video-home training]. Teoretske osnove za oblikovanje metode izvirajo iz 

humanistične etološke teorije, teorije komunikacije, raziskav razvojne psihologije in 

psihiatrije, sistemske teorije, dinamskih spoznanj o komunikaciji v družini, prenosu 

komunikacijskih modelov skozi generacije ter pomenu konstruktivne komunikacije za 

družinske odnose. Metoda komunikacijskega treninga v družini s pomočjo analize video 

gradiva temelji na principih konstruktivne komunikacije in na predpostavki, da je dober 

odnos z drugimi pomemben element za razvoj odnosov v družini, zunaj nje in za razvoj 

otroka. Omogoča delo z družinami v njihovem neposrednem socialnem okolju, visoko 

stopnjo individualizacije procesa ter upoštevanje aktualne situacije družine in potrebe 

vseh družinskih članov. Usmerja se na osnovno komunikacijo v družini, njihovo 

vsakodnevno življenje, razvoj otrok, podporo staršem in funkcioniranje družine v 

širšem socialnem okolju. Pri tem upošteva razvojne značilnosti otroka in funkcije vloge 

staršev v komunikaciji: navezovanje stika z otrokom, potrditev, sprejemanje otrokove 
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iniciative, izmenjavanje iniciative, pozitivno vodenje ter reševanje konfliktov in 

pogajanje. Bistveni element metode je sistematično snemanje vsakodnevnih družinskih 

situacij in interakcij z video kamero, s privolitvijo udeleženih. Snemanju sledi skupna 

analiza video posnetkov z diskusijo in usmerjanjem socialnega pedagoga. Pri 

pregledovanju video posnetkov je pozornost usmerjena predvsem na pozitivne 

elemente, ki vzpodbujajo dober stik med starši in otroki. Na mestih, kjer je 

komunikacija oddaljena od konstruktivnega, pa se ustvari prostor ustvarjanja novih 

pomenov, novih načinov komuniciranja. Izkušnje so pokazale, da starši pogosto šele ob 

ogledu video posnetkov prepoznajo elemente otrokovega in svojega vedenja, ki so jih v 

dani situaciji spregledali in na ta način video posnetek prispeva k vzpostavitvi bolj 

celostnega pogleda na dogajanje, kar omogoča preokvirjanje razumevanja ravnanja in 

komunikacije družinskih članov (Kobolt, 2001, str. 2).  

Sholte in Dekker (1992, v Kobolt, 2001, str. 8) podajata ugotovitve, da je skupna 

analiza video posnetkov dogajanja v družini za starše motivirajoča in mnogo bolj 

učinkovita od svetovalnega dela brez uporabe video analize. Starši ob ogledu posnetkov 

veliko bolj ohranijo svojo moč, saj sami vidijo, kako so v interakcijah z otroki delovali 

in jim to ni podano zgolj s strani »vedočega« strokovnjaka. Ponavljanje snemanja 

pokaže postopno napredovanje staršev že v nekaj tednih. Starši povečajo občutljivost za 

potrebe otrok, to pa pozitivno vpliva na občutek lastne vrednosti otrok in posredno na 

njihovo vedenje, ki postaja bolj sodelovalno. S tem so starši neposredno motivirani za 

nadaljnje učenje, saj vidijo in občutijo napredek skozi spreminjajoče se vedenje otrok in 

skozi izboljšanje odnosa z njimi, hkrati jim da tudi potrditev in poveča njihovo 

samozaupanje, kar vodi k boljšemu spoprijemanju s težavami in k večji trdnosti v 

starševski vlogi.  

Uporaba analize video posnetkov sodelujočim omogoča novo, bolj kompleksno 

razumevanje lastnega ravnanja, ne da bi moral socialni pedagog pretirano opozarjati na 

posamezno vedenje uporabnikov. Pregled video posnetkov z usmerjanjem socialnega 

pedagoga vzpodbudi sogovornike k pogledu na svoje ravnanje v novi pomenski 

perspektivi in h krepitvi moči, da sami ocenijo, kdaj so konstruktivno delovali in 

komunicirali, s čimer utrjujejo učinkovite vzorce komunikacije ter kdaj niso uspešno 

delovali in bi lahko svoje vedenje in komunikacijo izboljšali (Kobolt, 2001; Rankelj, 

2000; Zabukovec, 2012). Uporaba vizualnih sredstev omogoča »zamrznitev« situacije 
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in temeljit pregled želenega trenutka z različnih perspektiv (Rankelj, 2000, str. 164). 

Socialnemu pedagogu je posnetek delovanja družine v pomoč, da lahko svoja opažanja 

in napotke podkrepi z video materialom. S ponovnim pregledom video posnetkov, ki so 

najboljši ekvivalent situaciji, ki je bila snemana, lahko zmanjša svojo selekcijo videnega 

glede na svoje predrazumevanje in pričakovanja ter tako zmanjša svoj vpliv na 

konstrukcijo ugotavljanja problemskega stanja družine (Gansterer idr., 2011; Hauge 

idr., 2013; Kobolt, 2001; Rankelj, 2000). Čeprav se s pomočjo video gradiva zmanjša 

vpliv strokovnjakove selekcije videnega pa je potrebno omeniti, da še vedno 

strokovnjak oziroma raziskovalec izbere točko in zorni kot snemanja ter kaj bo približal 

in tako še vedno deluje subjektivno in na trenutke ob približevanju detajlov opazuje le 

del situacije (Gansterer idr., 2011). Zaradi možnosti večkratnega pregledovanja 

posnetkov je raziskovalec lahko pozoren na več vidikov lastnega delovanja in delovanja 

družine, saj tako čas opazovanja enega trenutka lahko podaljša na neomejen čas in ga 

analizira z več perspektiv. Podrobneje lahko analizira verbalno in neverbalno 

komunikacijo družinskih članov med seboj in v odnosu do konja (Gansterer idr., 2011). 

Lahko opazi, kar je med neposrednim dogajanjem zgrešil oziroma na kar v danem 

trenutku ni bil pozoren. Lahko pa tudi približa detajl, ki ga želi bolje proučiti (prav 

tam). Vse to pripomore h kompleksnejšemu razumevanju in preokvirjanju razumevanja 

vedenja družine. Video posnetki in s tem beleženje celotnega procesa 

socialnopedagoškega dela omogočajo tudi učinkovitejšo evalvacijo in so lahko sestavni 

del edukacije in supervizije strokovnih delavcev. Strokovnjak lahko s pregledom video 

materiala v supervizijskem procesu ugotovi, kako je deloval v procesu pomoči in ima 

tudi sam možnost utrjevanja konstruktivnih načinov svojega delovanja in učenja bolj 

konstruktivnih načinov na mestih, kjer je to potrebno (Kobolt, 2001, str. 9). 

Evalvacijska študija Van den Bergha (1993, v Kobolt, 2001, str. 9) o uspešnosti in 

primernosti metode poročaj o 66% uspešnosti v obravnavanih družinah, o 25% 

nespremenjenih stanj in o 5% negativnih rezultatov. Dejavniki, ki otežujejo učinke 

komunikacijskega treninga, so hujše osebne težave staršev in institucionalno varstvo 

staršev, pogosta izločitev otroka iz družinskega okolja, višja starost otroka, odklanjanje 

strokovne pomoči s strani družine, prisotnost spolne zlorabe v družini in močno 

stopnjevana vedenjska problematika otroka. Strokovnjaki so z namenom omilitve 

dejavnikov uvedli timski in interdisciplinaren pristop pri uporabi ter presojanje uporabe 
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metode glede na njeno primernost pri posamezni obravnavani družini. Za uporabo se 

odločijo, ko presodijo, da so težave v komunikaciji ključne za vzdrževanje problematike 

družine. Osnova za delo je privolitev in motiviranost družinskih članov za spremembe.   

Slabosti snemanja procesa s konji so dodatni stroški, povezani z dodatnimi pripomočki, 

potrebujemo dodatno osebo, ki snema proces. Vkolikor strokovnjak sam snema ali 

premika kamero pa je deloma izvzet iz procesa. Če je kamera statično postavljena ter 

tako zajema točno določen del prostora, kjer se morajo aktivnosti odvijati, so udeleženi 

v procesu včasih bolj včasih manj oddaljeni in je temu primerna tudi kvaliteta 

posnetkov in predvsem zvoka, ki se ob oddaljenosti porazgubi. Zvok je nasploh glavni 

problem snemanja video gradiva. Poleg že omenjenega se zvok lahko porazgubi zaradi 

glasnosti govora udeleženih, zaradi nerazločnosti govora ter zaradi dejavnika, da se 

aktivnosti snemajo zunaj, kjer so prisotni še drugi zvoki. Pri uporabi statične kamere so 

zaradi gibalno naravnanih aktivnosti udeleženi pogosto snemani v hrbet, s čimer se 

zgreši marsikatero mimiko obraza. To se lahko reši z dvema kamerama, postavljenima v 

diagonalnih kotih prostora, v katerem se aktivnosti odvijajo, s čimer se zajame bolj 

celostno sliko (Gansterer idr., 2011).  

Pomembno vlogo igra tudi dejstvo, da snemanje pritegne nase precej pozornosti in 

lahko udeleženi to opazovanje doživljajo kot vsiljivo, če pa je za kamero še oseba, je to 

še dodaten dejavnik, ki vpliva na to, da se udeleženi počutijo kot pod drobnogledom. To 

se lahko omili s tem, da je snemalec del ekipe strokovnjakov socialnopedagoškega 

procesa, sam vključen v proces, da ga udeleženi poznajo tudi v drugačni vlogi in ne le 

kot snemalca-opazovalca ter je namen snemanja udeleženim predstavljen in jasen. S tem 

se nezaupljivost udeleženih precej zmanjša, ne moremo pa pričakovati, da bo vpliv 

snemanja ničen in udeleženi ne bodo kdaj pogledali proti kameri, se ji izmikali ali 

poskušali biti v središču pozornosti (Huhn, Dittrich, Schneider, 2000). 

 

2.3.2 Uporaba video gradiva pri socialnopedagoškem delu ob podpori konj 

 

Uporabo video gradiva pri (terapevtskih) aktivnostih ob podpori konj zasledimo v 

avstrijski raziskavi »Izboljševanje neverbalne komunikacije uporabnika s konjem s 

pomočjo analize video gradiva« [Erhebung nonverbaler Kommunikationsmuster 

zwischen Pferd und Mensch mittels Videoanalyse] (Gansterer idr., 2011) in v norveški 
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raziskavi »Aktivnosti z mladostniki ob podpori konj: analiza vztrajnosti med 

izpolnjevanjem nalog v sodelovanju s konji in načinov komunikacije z njimi, temelječa 

na etogramu« [Equine-Assisted Activities for Adolescents: Ethogram-based behavioral 

analysis of persistence during horse-related tasks and communication patterns with the 

horse] (Hauge idr., 2013). 

V etoloških študijah, kjer se proučuje vedenje živali, je uporaba video gradiva pogosta 

metoda. Iz etologije so prenesli uporabo metodologije na področje raziskovanja 

komuniciranja med mladostniki in konji, pri čemer se lahko opazuje in analizira odziv 

živali na vedenje oseb. Pri video analizi interakcij med osebo in konjem se lahko 

opazuje pojavnost očesnega kontakta, sodelovalnost, prevzemanje vodenja, pojavnost 

strahu, vztrajnost, načine komuniciranja med osebo in konjem ter ostalih interakcij. 

Opravljene so bile tudi že raziskave uporabe video gradiva pri ljudeh s psihiatričnimi 

težavami in njihovem delu z živalmi na kmetiji. Rezultati so pokazali, da je uporaba 

metode vplivala na večjo samoučinkovitost udeleženih (Hauge idr., 2013, str. 60).  

V raziskavi, ki so jo opravili Hauge, Kvalem, Pedersen in Braastad (2013), je 

sodelovalo 75 mladostnikov. Proces pomoči je trajal štiri mesece. Opazovani so bili 

načini pristopanja k izpolnjevanju nalog in načini komuniciranja med mladostniki in 

konji. Video gradivo je bilo analizirano z računalniškim programom [The Observer] 

(Noldus Information Technology, Wageningen, The Netherlands, www.noldus.com), ki 

je večinoma uporabljan za analizo vedenja živali. Program zaznava in beleži različne 

kategorije vedenj, prilagojene interesom raziskave. Rezultati raziskave so pokazali, da 

so bili udeleženi na koncu procesa pomoči statistično pomembno bolj vztrajni kot na 

začetku in bolj samoučinkoviti. Udeleženci raziskave so navedli, da je na njihovo 

počutje in motiviranost pomembno vplivalo, da so bili konji prijazno naravnani in so se 

na njihovo vedenje vedno odzvali pozitivno ali nevtralno, nikoli pa negativno 

(agresivno) (Hauge idr., 2013). 

Avstrijska raziskava (Gansterer idr., 2011) pa je proučevala interakcijo udeležencev s 

prostimi konji in neverbalno komuniciranje med njimi. Opazovane kategorije so bile: 

verbalna komunikacija, usmerjenost pogleda (očesni kontakt), telesni kontakt, aktivnost, 

kvaliteta vodenja in ritem ter impulzi. Rezultati raziskave v internetnem viru niso 

navedeni. 

http://www.noldus.com/
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3 KVALITATIVNO RAZISKOVANJE SMERNIC MODELA 

3.1 PRIPRAVA RAZISKOVALNEGA DELA 

3.1.1 Namen in cilji 

 

Z raziskavo želim preučiti primer socialnopedagoškega dela z družino ob podpori konj 

in souporabi video gradiva, kritično oceniti uporabo sodobnih medijev pri 

socialnopedagoškem delu z družino, rezultate raziskave primerjati in umestiti v širši 

strokovni in znanstveni kontekst ter na podlagi teoretičnega predrazumevanja in 

rezultatov raziskave oblikovati izhodišča modela soustvarjalnega socialnopedagoškega 

dela z družinami ob podpori konj in souporabi videogradiva, novosti za področje 

Slovenije in tujine. Opisana teoretična izhodišča in lastne izkušnje me vodijo v 

opredelitev spodaj opisanega raziskovalnega problema in raziskovalnih vprašanj. 

 

3.1.2 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

V Sloveniji doslej še nismo sodelovali z družinami ob uporabi video gradiva pri 

socialnopedagoškem ali terapevtskem delu s konji. V literaturi in v praksi v tujini sem 

se srečala z delom z družinami s podporo konja v okviru pedagoškega, 

socialnopedagoškega in specialnopedagoškega dela ter v okviru sistemske terapije 

(Rebig, 2005; Stockhausen, 2005; Sudekum Trotter idr., 2008; Urmoneit, 2003). 

Uporabo video gradiva pri pedagoškem delu s konji sem zasledila v avstrijski raziskavi 

(Gansterer idr., 2011) ter v norveški raziskavi (Hauge idr., 2013). Povsem nova pa je 

ideja uporabe obeh metod skupaj. 

 

V raziskavi bom poskušala ugotoviti, kako soustvarjalno socialnopedagoško delo z 

družino s podporo konj in reflektirano s pomočjo analize video gradiva pripomore k 

bolj kompleksnemu razumevanju problematike družine in k uspešnejšemu procesu 

pomoči. 
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3.1.3 Raziskovalna vprašanja 

 

 Kakšen je prispevek podpore konja v procesu skupnega ugotavljanja 

problemskega stanja v družini in v procesu pomoči pri soustvarjalnem 

socialnopedagoškem delu z družino? Kako prisotnost, bližina in kontakt s 

konjem vplivajo na sproščenost, občutek varnosti in odprtost komunikacije 

udeleženih in s tem na proces prepoznavanja njihovih značilnih, tudi 

problemskih vzorcev delovanja? Kaj sporoča neverbalna govorica konj o 

občutkih udeleženih ter o usklajenosti verbalne in neverbalne govorice 

udeleženih? Kako konj kot projekcijsko platno pomaga pri ugotavljanju 

problemskega stanja v družini? 

 Kakšne so podobnosti in razlike v razumevanju družine glede lastnega 

ravnanja pred ogledom posnetka socialnopedagoškega procesa in po njem? 

Kako ogled posnetka pripomore k pogledu na ravnanje družine v novi 

pomenski perspektivi? Na kakšen način pripomore h krepitvi moči družine 

ter h krepitvi novih, soustvarjenih načinov delovanja?  

 Kakšne so podobnosti in razlike strokovnjakovega razumevanja svojega 

delovanja ter ravnanja in problematike družine pred ogledom posnetka in po 

njem? Kateri dejavniki uporabe video gradiva vplivajo na bolj kompleksno 

strokovnjakovo razumevanje problematike in ravnanja družine? Na kakšen 

način so socialnemu pedagogu posnetki socialnopedagoškega procesa v 

pomoč pri zagotavljanju večje »objektivnosti« v njegovem delovanju? 

 Ali 6 mesecev po zaključku sodelovanja družina in strokovnjak še 

prepoznavata učinke procesa pomoči? Kakšni so tedaj hčerini odnosi s 

sovrstnicami? Kako oče in hči doživljata njun odnos? Kakšen je njun pogled 

na ohranitev med procesom soustvarjenih načinov komuniciranja in vedenja 

med njima? Kakšni so njuni občutki lastne vrednosti?  

 

 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini              45 

3.2 METODOLOGIJA 

3.2.1 Metoda in raziskovalni pristop 

 

Zanima me individualen primer in poglobljen pogled na obravnavano tematiko, ki je 

inovativen, saj socialnopedagoškega dela z družinami s podporo konj in s pomočjo 

uporabe video gradiva v praksi še nisem zasledila, prav tako med razpoložljivo 

znanstveno literaturo nisem našla poročanja o raziskovanju takšnega pristopa, zato sem 

se raziskovanja lotila s kvalitativnim pristopom. Na raziskovalna vprašanja bom 

poskušala odgovoriti s pomočjo študije primera, ki je po Mescu (1998, str. 45) celovit 

opis in analiza posameznega primera in dogajanja ter analiza samega procesa 

raziskovanja.  

 

3.2.2 Sodelujoči 

 

Analiziran bo primer socialnopedagoškega dela, v katerem so bili udeleženi oče in 

osemletna hči (starša sta ločena) ter dva njihova konja. Primer je bil izbran glede na 

okvir raziskave, ki zajema socialnopedagoško delo z družino ob podpori konj. 

Udeleženi so privolili v snemanje procesa. Sodelujoče v raziskavi sem našla 

priložnostno, s pomočjo mentorice na praksi socialnopedagoškega dela s podporo konj.  

Oče poleg hčere na urah jahanja ponavadi uči še eno deklico, ravno tako starost osem 

let. Odnosna problematika očeta in hčere vključuje medsebojno nerazumevanje, težave 

v komunikaciji in čustvene težave deklice. Oče in hči navajata pogosto žalostno 

razpoloženje hčere in osamljenost ter izključenost v šoli. Konja, ki sta sodelovala v 

procesu pomoči, živita v čredi konj v hlevu odprte reje, tako se lahko ves čas prosto 

gibljeta po zadostni površini pašnikov in sta jima ves čas omogočene socialne 

interakcije z drugimi konji. Pripravljena sta na pedagoško delo z otroki (oče je 

licenciran inštruktor jahanja) in nista podkovana. Omenjena dejstva so pomembna za 

zdravje, dobro počutje konj in pripravljenost za čim bolj mirno, varno in strokovno 

izkušnjo z njimi za vse sodelujoče (Hauge idr., 2013, str. 62). Ker gre za kvalitativno 

raziskovanje, je (po Casell in Symon, 1994, v Mesec, 1998, str. 73) izbran relevanten 

primer, pri katerem je vključeno socialnopedagoško delo z družino ob podpori konj in z 
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uporabo analize video posnetkov, kar omogoča pridobivanje obilo informacij o 

proučevanem področju.  

 

3.2.3 Opis instrumentarija 

 

 Video gradivo 

Zbiranje podatkov s pomočjo video gradiva omogoča pridobivanje podatkov, ki niso 

omejeni zgolj na to, kaj udeleženi pravijo, ampak se beležijo podatki onkraj te omejitve 

in omogočajo zbiranje vizualnih podatkov, kar omogoča poleg raziskovanja besedne 

tudi nebesedno komunikacijo udeleženih. Uporaba videa omogoča snemanje akcije v 

času dogajanja, namesto zbiranja podatkov o dogajanju v retrospektivi (Flick, 2006, str. 

243). Je pa ponavadi potrebno uporabo video gradiva kombinirati s souporabo drugih 

tehnik, da zagotovimo pridobivanje dovolj širokega spektra podatkov, ki jih za 

raziskavo potrebujemo (Flick, 2006, str. 243). Večkratno ponavljanje posnetkov 

omogoča skoraj popolno zanesljivost zapisovanja, intersubjektivno preverjanje 

kodiranja in interpretacij, teoretično fleksibilnost – saj se lahko isti posnetek pogleda in 

analizira večkrat, s spremenjenimi teoretičnimi predpostavkami ter oceno 

opazovalčevega vpliva na sodelujoče v raziskavi. Tudi v sami refleksiji je lahko video 

posnetek v pomoč, saj strokovnjaku olajša zavzemanje metapozicije in pogled na svoje 

delo s stališča lastnega vpliva na potek analize (Mesec, 1998).  

Slabosti snemanja raziskovalnega procesa so dodatni stroški ter zagotavljanje kvalitete 

posnetkov in predvsem zvoka, ki se ob snemanju oddaljenih aktivnosti lahko porazgubi 

(Gansterer, 2011).  

 

 Polstrukturirani intervju 

Intervju je ena izmed najpogosteje uporabljenih tehnik zbiranja podatkov s pogovorno 

komunikacijo. V raziskavi je uporabljena tehnika polstrukturiranega intervjuja. 

Polstrukturirani intervju je vmesna oblika intervjuja med standardiziranim in 

nestandardiziranim intervjujem. Raziskovalec si vnaprej postavi cilje, ki naj bi jih 

dosegel z intervjujem in oporne točke oziroma nekaj bistvenih vprašanj, navadno 

odprtega tipa, ki so vodilo intervjuja. Preostala vprašanja oblikuje sproti, v smeri 
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pridobivanja podatkov, ki odgovarjajo na njegova raziskovalna vprašanja ter z 

namenom ohranjanja pogovora živega, v skladu s temami, pomembnimi za spraševanca 

in v skladu z njegovo pripravljenostjo sodelovanja in odprtostjo v komunikaciji. 

Spraševalec razpravlja z vpraševancem, ki zanj ni le vir podatkov, ampak ga obravnava 

kot izvedenca proučevane teme, ki raziskovalcu posreduje pomembne informacije. Med 

pogovorom je spraševalec pozoren na vse odzive vprašane osebe, poleg besedne 

komunikacije spremlja tudi nebesedno komunikacijo, vedenje, mimiko obraza, ton 

glasu in podobno, saj dajeta nebesedna komunikacija in socialna dinamika, ki se med 

intervjujem vzpostavita, besedni komunikaciji bolj kompleksno in stvarno podobo 

(Vogrinc, 2008, str. 109).  

Vprašanja za pogovore v tej raziskavi sem oblikovala z namenom pridobivanja 

odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja. Na oblikovanje vprašanj za očeta pred 

in po ogledu video gradiva pa je poleg tega osnovnega vodila vplivalo tudi 

pregledovanje video gradiva. 

 

 Intervju z otrokom 

Pri intervjujvanju otroka je še posebej pomembno, da najprej vzpostavimo osnovni 

kontekst zaupanja in varnosti za otroka, mu zagotovimo zasebnost in se pogovarjamo o 

temah, ki so mu blizu in del njegovega življenja, kot so družina, hišni ljubljenčki, šolske 

in obšolske dejavnosti, sovrstniki, praznovanja, počitnice in podobno. Za spraševalca v 

intervjuju z otrokom je posebnega pomena, da je prijazen, zaščitniški, empatičen, 

odgovoren, pozoren, potrpežljiv, da izraža pristno človeško toplino ter da otroka 

spoštljivo spodbuja in opogumlja, ne pa podcenjuje ali omalovažuje. Prizadevajmo si 

otroka razumeti, ne pa presojati in ocenjevati. Glede na starost otroka prilagodimo 

konkretnost vprašanj, dolžino trajanja intervjuja in si pomagamo s pripomočki, modeli 

ali podobami, ki pogovor čim bolj približajo otroku, njegovim zmožnostim in 

zanimanju. Pomembno je, da poleg vsebine povedanega spremljamo otrokova čustva in 

občutke ter jih po potrebi preverimo, da aktivno poslušamo njegovo zgodbo, se mu 

pridružujemo z zrcaljenjem njegove govorice telesa in njegove besedne komunikacije, s 

čimer uspešneje vzpostavljamo in ohranjamo dober stik z njim. Uporabljajmo izraze iz 

njegovega besednjaka, dobesedno ponavljajmo, parafrazirajmo s svojimi besedami in 
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povzemajmo daljše odgovore ter preverjajmo svoje razumevanje s podvprašanji (Clark, 

2011, v Šugman Bohinc, 2013, str. 70). 

 

3.2.4 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Proces pomoči in postopek zbiranja podatkov za kvalitativno raziskavo je potekal v 

vsakdanjem okolju udeležencev pomoči, saj imajo konje doma in oče že dlje časa hčer 

uči jahanja. Časovni okvir raziskovanja je bil z udeležencema dogovorjen za obdobje 

enega meseca, saj gre za zelo kompleksno metodo raziskovanja in procesa pomoči 

družini, ki vključuje medij – konja in je podprta z uporabo video gradiva, katere 

raziskovanje zajema vpliv konja, učinke uporabe video gradiva na proces pomoči, 

razširjeno analizo video gradiva (z vidika strokovnjaka, udeležencev, analiza neverbalne 

govorice konja, analiza komunikacije med udeležencema), analizo in primerjavo delno 

strukturiranih pogovorov pred ogledi video posnetkov in delno strukturiranih pogovorov 

ob analizah video posnetkov. Dodatno gradivo o preverjanju učinkov procesa pomoči je 

zbrano 6 mesecev po zaključku sodelovanja.  

Proces pomoči je zajemal: uvodni pogovor, prvo snemano enoto socialnopedagoškega 

dela ob podpori konja, delno strukturiran pogovor z očetom pred ogledom video 

posnetka (druga enota), skupno pregledovanje video posnetka z očetom (tretja enota), 

skupno uro z obema udeležencema ob podpori konja (četrta enota), delno strukturiran 

pogovor z očetom pred ogledom video posnetka (peta enota), analizo video gradiva 

skupaj z očetom (šesta enota), snemano enoto socialnopedagoškega dela ob podpori 

konja z udeležencema (sedma enota), zaključni pogovor z obema (osma enota), delno 

strukturiran pogovor z očetom pred ogledom video posnetka (deveta enota), analizo 

video gradiva skupaj z očetom (deseta enota). Šest mesecev po končanem sodelovanju 

je izveden pogovor z udeleženima z namenom preverjanja trajanja učinkov procesa 

pomoči.  

Vsebinski sklopi intervjujev so bili oblikovani v skladu s cilji in namenom raziskave, ob 

upoštevanju pravil kvalitativne metodologije in v skladu z inovativnim načinom 

raziskovanja, ki je vključevalo intervjuvanje pred in po ogledu video posnetkov. 

Vsebinski sklopi uvodnega pogovora zajemajo vprašanja o strukturi družine in odnosih 

v njej, o problemskem stanju in vzrokih zanj z vidika očeta, o načinu in usmerjenosti 
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socialnopedagoškega dela ter vprašanja, namenjena hčeri, ki zajemajo tematiko hišnih 

ljubljenčkov, z namenom pridruževanja hčeri, šole in odnosov s sošolkami, družine in 

odnosov v njej ter o skupnem socialnopedagoškem delu. Vsebinski sklopi delno 

strukturiranih individualnih pogovorov v drugi in tretji enoti so enaki in vsebujejo 

vprašanja o očetovih občutkih, njegovem ravnanju v odnosu do hčere, o njunih virih 

moči ter vprašanja v zvezi z iskanjem bolj konstruktivnih načinov komunikacije in 

ravnanja. V tretji enoti so dodana vprašanja o smiselnosti uporabe video gradiva z 

vidika očeta. Vsebinski sklopi delno strukturiranih pogovorov v peti in šesti enoti 

zajemajo vprašanja o tem, kako oče v novi pomenski perspektivi vidi svoje ravnanje v 

odnosu do hčere, vpliv konja na proces in kako uspešnost in učinke vnosa novih, 

soustvarjenih načinov komunikacije. Na koncu sledijo vprašanja z namenom 

pridobivanja povratnih informacij glede želenega razpleta in smiselnosti procesa. 

Vsebinski sklopi delno strukturiranih pogovorov v deveti in deseti enoti zajemajo 

vprašanja o razumevanju lastnega in hčerinega ravnanja v igri vlog, o razumevanju 

ravnanja konja in odnosu z njim ter razumevanju odnosa med očetom in hčerjo. Delno 

strukturiran pogovor šest mesecev po zaključenem procesu vsebuje vprašanja o 

komunikaciji in odnosu med udeleženimi, o odnosih hčere s sovrstnicami, o preverjanju 

obstoja v procesu pomoči soustvarjenih načinov ravnanja v njunem odnosu ter o njuni 

oceni učinkov procesa po šestih mesecih.  

Zbrani so: dnevniški zapisi, videoposnetki socialnopedagoškega procesa ob podpori 

konja, zapisi delno strukturiranih individualnih pogovorov z očetom pred ogledom 

video posnetkov (po vsaki enoti procesa s podporo konj) in po njem, zapisi 

individualnih pogovorov s hčerko, prilagojenih njeni pripravljenosti in motiviranosti za 

sodelovanje, zapis zaključnega pogovora s sodelujočima članoma družine, zapis 

pogovora z udeleženima šest mesecev po končanem sodelovanju, z namenom 

preverjanja trajanja učinkov procesa pomoči. Uvodni pogovor socialnopedagoškega 

procesa ni bil sneman in je bil zabeležen v dnevniškem zapisu. Ravno tako del tretje ure 

ob podpori konj, ker je hči zavračala sodelovanje na uri in pogovor med očetom, hčerjo 

in strokovnjakom po koncu tretje ure. Ostali deli socialnopedagoškega procesa so 

transkribirani z video posnetkov. Fokus opazovanja in prepisovanja je bil predvsem na 

čustveni naravnanosti udeleženih, besedni in nebesedni komunikaciji, ravnanjih v 

interakcijah oče-hči, hči-oče, oče-konj, hči-konj, hči-sovrstnice ter na podpori konja 
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socialnopedagoškemu procesu. V poševnem tisku opisa dogajanja in pojmov je moja 

interpretacija nebesedne komunikacije udeleženih. 

 

3.2.5 Postopki obdelave podatkov 

 

V skladu s smernicami analize študije primera sem na časovno os razvrstila vse 

pridobljeno gradivo (besedila in video posnetki) in ga (po Glaser in Strauss, 1967, v 

Mesec, 1998, str. 103) kvalitativno kodirala po naslednjih korakih: (1) urejanje gradiva, 

(2) določitev enot kodiranja, (3) odprto kodiranje, (4) izbor in definiranje relevantnih 

pojmov in kategorij, (5) odnosno kodiranje in (6) oblikovanje teorije omejenega dosega. 

V besedilu gradiva naslednje črke pomenijo: O-oče, H-hči, D-družina, J-jaz-

strokovnjak, K-konj, S-sovrstnice hčerke. Enote kodiranja (EK) sem označila s 

številkami in črkami, pri čemer prva številka pomeni 1., 2. ali 3. uro, črke pomenijo: 

U=uvodni pogovor, K=analiza socialnopedagoškega dela s podporo konja, F=zaključni 

pogovor, P=analiza očetovega razumevanja pred ogledom posnetka, Z=analiza 

očetovega razumevanja po ogledu posnetka, R=analiza strokovnjakovega razumevanja 

pred ogledom posnetka, V=analiza strokovnjakovega razumevanja po ogledu posnetka, 

S=strokovnjakovo razumevanje dogajanja po ogledu video gradiva skupaj z očetom in 

zadnjo številko, ki označuje vrstni red enote kodiranja posameznega dela gradiva. Enote 

kodiranja sem določila po odsekih pogovora, torej ena enota je vprašanje osebe, druga 

je odgovor druge in tako naprej ter po opisu ravnanja posameznih oseb, konj. Pri 

kodiranju sem bila pozorna na očesni kontakt oseb, čustveno naravnanost oseb, 

pogostnost in način telesnega kontakta med osebami in s konjem, aktivnost, živahnost 

konja pri osebi, kvaliteto vodenja, dejanja, ko oseba želi nekaj od konja, očetovo 

sprejemanje hčerine iniciative, komunikacijske prvine ipd. Pri formaciji kategorij sem 

bila pozorna na neverbalno komunikacijo udeleženih s konjem, konjev odziv in 

ravnanje, verbalno in neverbalno komunikacijo udeleženih, ravnanje očeta v odnosu do 

hčerke, ravnanje hčerke v odnosu do očeta, ravnanje očeta v odnosu do konja, 

razumevanje lastnega ravnanja očeta, strokovnjakovo razumevanje ravnanja družine 

ipd. Pozorna sem bila tudi na morebitne druge nepredvidene pojme in kategorije.  

 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini              51 

3.2.6 Refleksija pred začetkom sodelovanja z družino 

 

Pred odločitvijo za temo magistrske teme sem veliko časa iskala, kaj bi bilo tisto, kar bi 

me res zanimalo raziskovati in bi bilo primerno za magistrsko delo. Vedela sem, da si 

želim raziskovati na področju socialnopedagoškega dela s konji in od nekdaj sem 

verjela, da je potrebno pri podpori otrokom oziroma mladostnikom vključiti njihovo 

družino. Ko sem začela to področje raziskovati, sem naletela tudi na metodo dela 

»komunikacijski trening z uporabo videa«, ki se izvaja v družini, na njihovem domu. 

Vse skupaj me je vzpodbudilo k nadaljnjemu raziskovanju tematike in kmalu se mi je v 

mislih oblikovala podoba, kaj bi želela raziskati. Nadaljnje delo in iskanje primernega 

primera, ki bi ga lahko vključila v raziskavo, me je pripeljalo do prestrukturirane 

družine, ločenega očeta in njegove hčere. Primer me je še posebej pritegnil, ker imajo 

doma konje in se je tako ponudila priložnost, da v raziskovanje vključim tudi vidik dela 

na domu udeleženih, ki po raziskavah pomembno vpliva na proces socialnopedagoškega 

dela. 

Pred začetkom sodelovanja z družino je bilo v meni veliko radovednosti in navdušenja 

nad novim načinom dela ter raziskovanjem in želje, da hkrati naredim nekaj dobrega za 

družino. Poleg tega pa tudi vprašanj in dvomov o tem, kako bosta udeležena sprejela 

vidik snemanja procesa in koliko bo to vplivalo na njuno sproščenost in pripravljenost 

odprto sodelovati, saj je moje mnenje sovpadalo z mnenji raziskovalcev, ki pravijo, da 

kamera pritegne nase veliko pozornosti in vpliva na ravnanje udeležencev. Ta vidik sem 

se odločila omiliti z načrtom, da se z udeležencema o tem pred začetkom snemanja 

pogovorim ter da ga pri analizi upoštevam kot možen dejavnik vplivanja na proces. 

Drugo, glede česar sem se spraševala, kako bo vplivalo na sam način in potek procesa, 

je bilo dejstvo, da se v družini delo s konji že odvija po ustaljenem načinu, da se s konji 

že dobro poznajo ter da je oče inštruktor jahanja, kar precej vpliva na sam način 

socialnopedagoškega dela ob podpori konj. Odločila sem se za čim večjo odprtost pri 

načinu dela, puščanju dovolj prostora za njune iniciative pri aktivnostih s konji in se 

jima na ta način skušala pridružiti ter jima pustiti čim več odgovornosti za njun odnos in 

način interakcije. Na ta način sem si skušala pustiti tudi odprta vrata za vpogled na 

delovanje družine v čim bolj vsakdanji luči in se hkrati veselila izziva vpletanja 
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socialnopedagoških prvin dela s konji v že obstoječe aktivnosti s konji na njihovem 

domu. 

Kompleksnost modela socialnopedagoškega dela z družino ob podpori konj in 

souporabi video gradiva sem po eni strani videla kot pozitiven vidik, saj je po 

raziskavah delo z družinami zelo pomemben vidik pri delu z otroki, podpora konj 

močno pospeši proces pomoči ter je lahko v veliko pomoč, delo z video gradivom pa 

omogoča udeleženim, da sami prepoznajo svoje načine delovanja, brez da bi jih moral 

strokovnjak pretirano opozarjati na to. Vse skupaj bi lahko doprineslo k širšemu 

razumevanju delovanja družine, hitrejši poti do doseganja želenih sprememb v njenem 

delovanju in močnejšega vtisnenja doživetij zaradi prisotnosti konj, simbola moči, 

senzibilnosti in emocionalne naklonjenosti. Po drugi strani pa se mi je ravno ta 

kompleksnost na trenutke zdela moteč dejavnik, v smislu preokupacije z metodami in 

prenasičenostjo podatkov, zornih kotov, načinov,… ki bi lahko na nek način prehiteval 

naraven potek procesov v udeleženih. Poskušala pa sem pustiti prostor tudi za čisto 

nepričakovane rezultate dela, kar kvalitativno raziskovanje tudi predvideva. 

 

3.2.7 Moja epistemološka pozicija 

 

Pri svojem delu skušam uporabnike razumeti v njihovem vsakokratnem kontekstu, se 

usmeriti nanje ter razumeti njihovo lastno pozicijo. Poskušam biti usmerjena na njihov 

življenjski svet. Delovanje poskušam čim bolj usmerjati na osebno aktivnost 

udeleženih, torej na njihovo lastno prevzemanje odgovornosti, zato tudi moja odločitev, 

da poskušam čim več iniciative za razvoj dogajanja na urah ob podpori konj prepustiti 

udeleženima in običajnemu poteku ur. S tem sem želela krepiti njuno moč, izhajati iz 

njiju, iz vsake trenutne situacije, pomembne za njiju v vsakokratnem kontekstu. S 

souporabo medija-konja in video gradiva sem lahko svojo udeleženost na urah 

socialnopedagoškega procesa ob podpori konj omejila in tako pustila, da se odnos med 

njima dogaja čim bolj spontano, vsakdanje. Gotovo pa je, da sami sebe iz vplivanja na 

dogajanje, ravnanje, odnose ter videnje in analizo ne moremo izključiti in tako sem tudi 

jaz v tem primeru soustvarjala. Vsakega posameznika jemljem kot edinstvenega, 

individualnega in temu primerno je moje delovanje, diferencirano glede na potrebe 

udeleženih v vsakokratni situaciji. Moja pozicija je usmerjena k odpiranju prostora za 
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izražanje otrok, njihovega doživljanja in občutkov ter da je verodostojno njihovo 

mnenje in ne mnenje odraslih o njih. 

V svojem delovnaju se bolj nagibam k hermenevtični epistemologiji, čeprav sem 

mnenja, da so za zagotovitev varnega okolja potrebni tudi jasni dogovori. Dogovor, ki 

ga »objektiviziramo«, dokler ga ne spremenimo, je po mojem mnenju potreben 

predvsem na mestih, kjer se dogovarjamo o pravilih, ki nam omogočajo jasne meje in s 

tem varno okolje. Vpeljevanje hermenevtičnosti pa se mi zdi nujno na čim več 

področjih, povezanih z ugotavljanjem problemskega stanja, svetovanjem, pogovori, 

reševanjem problemov, ustvarjanjem odnosov, iskanjem novih načinov ravnanja idr.  

 

3.2.8 Refleksija sodoživljanja in razumevanja med samim procesom 

 

Uvodni pogovor sem doživela kot zelo pozitiven. Z očetom sva vzpostavila dober stik 

in presenečena sem bila nad odprtostjo v komunikaciji očeta in njegovi pripravljenosti 

ter motivaciji za sodelovanje. S pridruževanjem hčeri sem tudi z njo vzpostavila dober 

stik in že v uvodnem pogovoru se je odprla v komunikaciji. Z veselim pričakovanjem 

sem se dogovorila z njima za naslednje srečanje. 

Prva ura se je začela s presenečenjem, ko se je ure udeležila še ena očetova učenka, 

česar nisem pričakovala, vendar sem pustila, da se stvari odvijajo v njihovem običajnem 

kontekstu. Ura se je začela spodbudno, s sodelovanjem in vključevanjem vseh 

udeleženih ter s pozitivno naravnanostjo. Mojo pozornost je pritegnilo očetovo pogosto 

iskanje potrditev pri meni in njegovo zavzemanje skoraj celotnega prostora v 

komunikaciji. Zapiranje prostora hčeri v komunikaciji se je tekom ure stopnjevalo in 

čeprav je bila ura mišljena kot ugotavljanje problemskega stanja, pri čemer sem jima 

želela pustiti čim bolj prosto pot, da se izrazita v najbolj vsakdanji obliki komunikacije, 

so se mi zdeli očetovo iskanje potrditev, zapiranje prostora hčeri, neobčutljivost za 

njene občutke ter hčerino zapiranje vase in žalost tako moteči dejavniki, da sem težko 

zdržala v vlogi opazovalke in sem čutila, kako sem že v vlogi zaščitnice hčere. 

Presenečena sem bila nad njegovo pozornostjo in emocionalno naklonjenostjo do konj v 

primerjavi z odnosom do hčere, v katerem je manjkalo predvsem to. 
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Ob pregledovanju video gradiva prve ure je bil moj pogled na dogajanje zelo določen z 

vlogo zaščitnice hčeri, kar pa sem ugotovila šele rekurzivno, ob pisanju mojega 

sodoživljanja in razumevanja dogajanja na prvi uri.  

Ob ogledu video posnetka prve ure in pogovoru z očetom o videnem sem bila zelo 

pozitivno presenečena nad tem, kako je videno naredilo vtis na očeta, kako drugače je 

videl svoje ravnanje po ogledu video gradiva in njegovo pripravljenost za spreminjanje 

svojega ravnanja. Ugotavljala sem tudi, kako močno zorni kot našega gledanja vpliva na 

videno. 

Drugo uro sem doživljala kot velik preobrat v očetovem ravnanju in načinu 

komuniciranja s hčerjo, večinoma v kostruktivni smeri, razen občutka, da je šel oče v 

igrivosti in v želji ugoditi hčeri preveč v drugo skrajnost in premalo pozornosti posvetil 

varnosti. 

Ob ogledu video posnetka druge ure skupaj z očetom sem bila usmerjena v nepozornost 

očeta do hčerinega in konjevega počutja in si želela, da bi oče to prepoznal. Pričakovala 

sem, da bo odprt za to, glede na odprtost ob analizi prve ure. Oče pa je bil v obrambni 

drži in se glede (ne)pozornosti nisva strinjala. Spraševala sem se, če sem želela preveč v 

prekratkem času oziroma predvsem sem ugotavljala, da sem bila premalo pozorna na 

njegovo trenutno pripravljenost in da sem bila preveč v poziciji vedočega. 

Na tretji uri sem se počutila najbolj »udeleženo« in celotno dogajanje je bilo zelo 

čustveno obarvano. Prvotni razočaranosti nad hčerinim zavračanjem sodelovanja na uri 

je sledilo zadovoljstvo ob vzpostavitvi stika z njo, ob odpiranju prostora zanjo, njeni 

pripravljenosti za pogovor in dogovoru za sodelovanje z očetom. Preobrat v njenem 

razpoloženju in vedenju me je zelo razveselil, predvsem pa njena odprtost za pogovor z 

očetom in za izražanje njenih občutkov. Vesela sem bila, da sva imela tudi z očetom 

ponovno vzpostavljen dober stik ter da se je zaključni pogovor končal zelo 

konstruktivno. 

Ob pregledu video gradiva sem bila zopet bolj pozorna na očetovo pripravljenost 

sodelovati in z zadovoljstvom ugotavljala, da je med nama še vedno zaupanje ter da je 

oče uspel videti svojo (ne)pozornost do počutja hčere in konja v novi pomenski 

perspektivi. 

Prisotnost konj sem doživljala kot pomemben dejavnik v usmerjanju udeleženih na 

»tukaj in zdaj«, v njihov vsakdanji svet, v podporo običajnemu odnosu med njimi in 
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hkrati kot medij, ki je pripomogel k boljšemu razumevanju ravnanja in doživljanja 

udeleženih, h krepitvi konstruktivnih značilnosti, k motivaciji za sodelovanje in kot 

podpora pri razumevanju v novi pomenski perspektivi in vnašanju novih načinov 

ravnanja. Da so konji del vsakdanjika udeleženih sem doživela kot pozitivno, saj je med 

njimi že vzpostavljeno zaupanje, udeležena jih dobro poznata in razumeta, oče že sam 

uporablja nekatere podporne vidike uporabe konj (emocionalna naklonjenost, 

sproščanje, opogumljanje) in tako jima je bilo vnašanje podpornih aktivnosti s konji že 

zelo domače in blizu. 

Menim, da je na vseh srečanjih na vedenje udeleženih vplivala prisotnost snemanja 

procesa, še bolj kot na hčer na očeta, ki je pogosto pogledoval proti kameri in skušal 

izpostaviti svoje pozitivne načine učenja in pristopa do konj. Kot konstruktiven vidik pa 

sem doživela, da se oče zaradi prisotnosti strokovnjaka in snemanja procesa še dodatno 

trudi izboljšati svoj odnos do hčere. 

Ugotavljala sem, da je bila pri socialnopedagoškem delu potrebna velika mera 

fleksibilnosti, da sem lahko zadostila vsakokratnim novim pogojem-potrebam 

uporabnikov, kar se mi zdi bistven element socialnopedagoškega dela. 

 

3.2.9 Refleksija po zaključenem procesu pomoči 

 

Po zaključenem procesu je v meni odzvanjalo zadovoljstvo. Videla in čutila sem, da je 

proces pomoči premaknil odnos očeta in hčere v konstruktivni smeri. Oče je v kratkem 

času našega srečevanja pogosto poročal o razumevanju lastnega ravnanja in skušal najti 

nove načine ravnanja namesto nekonstruktivnih načinov komunikacije in ravnanja, nad 

čemer sem bila zelo pozitivno presenečena. Zavedam se, da je potrebno nove načine 

ravnanja utrjevati in da bodo zagotovo prihajali na površje tudi še stari, vendar upam, da 

bo razvoj njunega odnosa potekal v konstruktivni smeri. Zelo me je razveselilo veselje 

in asertivnost hčere, ki sta tekom procesa prišla v ospredje. Ko pogledam nazaj na 

celoten proces, opazim, da je bil moj fokus v veliko večji meri na očetovem ravnanju 

kot na hčerinem in da sem bila v vlogi zaščitnice hčeri. K temu je močno pripomogla 

prva ura socialnopedagoške pomoči in s tem vtis o odnosu očeta in hčere ter moja 

naravnanost, ki je vedno v smislu zaščite otrok in prepričanja, da so otroci tisti, ki 

potrebujejo podporo, vodenje, zgled, varnost, razumevanje in ljubezen odraslih ter da 
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smo odrasli tisti, ki jim to nudimo, ki skrbimo za zdrave odnose in za podporo v razvoju 

otrok. 

 

3.3 ANALIZA GRADIVA 

 

V nadaljevanju sledijo primer kodiranja, definicije kategorij in analiza učinkov podpore 

konj ter uporabe video gradiva.  

Opozorilo bralcu: ko v analizi gradiva pišem o »videnju« in »pojavnosti« nečesa, 

mislim na mojo interpretacijo videnega.  

3.3.1 Primer kodiranja 

 

EK Opis dogajanja/besedilo pogovora: Kategorije 1. reda Kategorije 2. reda 

 Transkripcija 1. socialnopedagoške 

ure ob podpori konj 

  

1K1 Oče kaže nepotrpežljivost do hčere. O 

njej in meni: malo razmišljaj, kako 

gre, poglej zakaj ne gre. Tolikokrat si 

to že delala.  

Nepotrpežljivost do 

hčere 

Grajanje hčere 

Iskanje potrditev pri 

meni 

Odnos O-H 

Odnos O-J 

1K2 Hči se jezi: aaah! Krepitev izražanja 

čustev hčere ob 

konju 

Odnos H-K 

1K3 O njej in meni: Treba je sodelovati, 

govoriti en z drugim, ne da en vleče v 

eno stran, drug v drugo in se jeziš. Da 

sodeluješ pomeni tudi, da govoriš 

(zajedljivo). 

Iskanje potrditev pri 

meni 

Grajanje hčere 

NE-sporočilo 

Nepotrpežljivost do 

hčere 

Dolgovezenje  

Ignoriranje hčere 

Odnos O-J 

Odnos O-H 
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Po opravljenem odprtem kodiranju sem definirala kategorije in odnosno kodirala s 

ciljem, da oblikujem teorijo omejenega dosega (grounded theory). Veljavnost svojega 

kvalitativnega raziskovanja sem po Vogrincu (2008), poleg že opisanega, zagotovila še 

z opisom svojega predrazumevanja, epistemološke pozicije, sodoživljanja in 

razumevanja med samim procesom in porazumevanja.  

 

3.3.2 Definicije kategorij 

 

V nadaljevanju so najprej opisane induktivno določene kategorije, ki so bile oblikovane 

z namenom pridobivanja odgovorov na v raziskavi postavljena raziskovalna vprašanja. 

Kasneje pa so bile ob analizi zbranega gradiva deduktivno določene še ostale, za 

raziskavo smiselne kategorije, ki so opisane v nadaljevanju. 

 

Odnos oče-hči (O-H) 

Kategorija odnos O-H vsebuje vse interakcije med očetom in hčerjo v smeri od očeta k 

hčeri. Zajema podkategorije: besedno in nebesedno komunikacijo izraženo s strani očeta 

in namenjeno hčeri (aktivno poslušanje, NE-sporočila, (ne)sprejemanje iniciative, 

očesni kontakt, odpiranje/zapiranje prostora za izražanje, dvojna sporočila, neposredna, 

jasna navodila, potrditev, poimenovanje, jemanje/krepitev moči, poudarjanje 

negativnega, ponavljanje, prelaganje odgovornosti, iskanje novih načinov za 

razumevanje, preobremenitev z informacijami, pridruževanje, posmehljivost), ravnanje 

(vedenje) očeta v odnosu do hčerke (nepotrpežljivost, spodbujanje (samostojnosti, 

samozavesti, odločnosti, asertivnosti, empatije), avtoritarnost, (ne)občutljivost, 

emocionalna naklonjenost, opogumljanje, preusmerjanje od negativnega s humorjem, 

humor, prelaganje odgovornosti, pomoč, toplina, razumevanje, aktivacija, sproščanje, 

razbremenjevanje, spodbujanje stika s konjem), občutke očeta v odnosu do hčere (jeza) 

ter očetovo razumevanje hčere. Primer pojmov iz analiziranega gradiva, ki spada v 

kategorijo odnos O-H, je na primer iz EK 1K3 (grajanje hčere, NE-sporočilo, 

nepotrpežljivost do hčere, dolgovezenje, ignoriranje hčere). 
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Odnos hči-oče (H-O)  

Kategorija odnos H-O vsebuje vse interakcije med hčerjo in očetom v smeri od hčere k 

očetu. Zajema podkategorije: besedno in nebesedno komunikacijo izraženo s strani 

hčere in namenjeno očetu (aktivno poslušanje, kimanje, odkimavanje, kazanje, besedno 

izražanje, sodelovanje, sprejemanje iniciative, pridruževanje očetu), ravnanje (vedenje) 

hčerke v odnosu do očeta (samoiniciativnost, samostojnost, samozavest, 

(ne)motiviranost, umik vase, izklopljenost, empatija, skrb, poslušnost, odločnost, 

asertivnost, iskanje varnosti), občutke hčerke v odnosu do očeta (veselje, žalost) ter 

hčerino razumevanje očeta. Primer pojmov iz analiziranega gradiva, ki spada v 

kategorijo odnos H-O, je na primer iz EK 1K85 (sproščenost H, samoiniciativno 

ogovarjanje očeta, skrb za očeta). 

 

Odnos oče-konj (O-K) 

Kategorija odnos O-K vsebuje vse interakcije med očetom in konjem v smeri od očeta h 

konju. Zajema podkategorije: besedno in nebesedno komunikacijo, izraženo s strani 

očeta in namenjeno konju (dvojna sporočila), ravnanje očeta do konja (skrb, 

neobčutljivost, empatija, emocionalna naklonjenost, prelaganje odgovornosti) ter 

občutke očeta v odnosu do konja. Primer pojmov iz analiziranega gradiva, ki spada v 

kategorijo odnos O-K, je na primer iz EK 2K10 (pozornost do konja, skrb za konja). 

 

Odnos hči- konj (H-K) 

Kategorija odnos H-K vsebuje vse interakcije med hčerko in konjem v smeri od hčere h 

konju. Zajema podkategorije: besedno in nebesedno komunikacijo, izraženo s strani 

hčere in namenjeno konju, ravnanje hčere do konja (iskanje emocionalne naklonjenosti, 

varnosti, asertivnost, odločnost) ter občutke hčere v odnosu do konja. Primer pojmov iz 

analiziranega gradiva, ki spada v kategorijo odnos H-K, je na primer iz EK 2K61 

(krepitev odločnosti ob konju, postavljanje meja). 

 

Odnos hči-sovrstnice (H-S)  

Kategorija odnos H-S vsebuje odnose, interakcije med hčerjo in sovrstnicami. V tem 

primeru sta zajeti obe smeri odnosa oziroma interakcije, saj odnosi med hčerjo in 

sovrstnicami niso bili vključeni v socialnopedagoški proces in se jih dotikamo samo 
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pogovorno ter v iskanju možnih rešitev. Primer pojmov iz analiziranega gradiva, ki 

spadajo v kategorijo odnos H-S, je EK U2 (težave s sovrstnicami, izključenost in 

osamljenost v šoli). 

 

Komuniciranje konja (K) 

V kategorijo komuniciranje K spadajo vse interakcije med konjem in očetom/hčerko v 

smeri od konja k osebi. Zajema podkategorije: konjevo telesno komuniciranje, ravnanje 

konja v odnosu do osebe (preizkušanje meja, izklopljenost, podrejenost, zdolgočasenost 

pozornost, iskanje ugodja, sproščenost, umirjenost), podporo konja pri iskanju 

emocionalne naklonjenosti in varnosti oseb pri njem, podporo konja pri krepitvi 

konstruktivnih značilnosti ravnanja oseb ob njem, uporaba konja v namen krepitve 

konstruktivnih značilnosti in izboljšanja razpoloženja, konjevo zrcaljenje občutkov oseb 

ob njem ter podpora konja kot projekcijsko platno. Primer pojmov iz analiziranega 

gradiva, ki spada v kategorijo komuniciranje K, je na primer iz EK 1K84 (sproščenost 

konja/konj zrcali občutke). 

 

Refleksija očeta (O) 

V kategorijo refleksija O spada rekurzivno razumevanje očeta lastnega razumevanja in 

ravnanja ter razumevanje lastnega ravnanja v novi pomenski perspektivi. Primer 

pojmov iz analiziranega gradiva, ki spadajo v kategorijo refleksija O, je EK 1Z33 (S 

pomočjo video gradiva O opazi na njenem obrazu, da njegovo govorjenje več ne seže 

do nje). 

 

Deduktivno so bile določene kategorije, ki vsebujejo pojme, vezane na počutje, čustva, 

naravnanost oseb in konj in ki niso v neposredni povezavi z drugo osebo in jih ni bilo 

mogoče uvrstiti v katero od kategorij, ki opisujejo interakcije med udeleženimi. 

Kategorija stanje D opisuje strukturo in odnose v družini, ki zajema poleg očeta in hčere 

še druge člane (razširjene) družine. Čeprav fokus raziskovanja ni bil na odnosih, 

povezanih s strokovnjakom, je bilo mestoma smiselno pojme razvrstiti v kategorije, ki 

opisujejo odnose, interakcije v povezavi s strokovnjakom. Tekom analize gradiva so 

bile oblikovane še kategorije učinki podpore konja, učinki video gradiva in učinki 
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procesa pomoči, ki zajemajo učinke socialnopedagoškega procesa, opažene s strani 

udeleženih. 

 

Stanje očeta (O) 

V to kategorijo so zajeti pojmi, ki opisujejo počutje, čustva, naravnanost očeta, ki niso v 

neposredni povezavi z drugo osebo in jih ni bilo mogoče uvrstiti v katero od kategorij, 

ki opisujejo interakcije med udeleženimi (sproščenost, dobro počutje). Dober primer je 

EK zaključnega pogovora z očetom šest mesecev po zaključenem sodelovanju F2, ki 

opisuje očetovo počutje na splošno (dobro počutje in zadovoljstvo očeta). 

 

Stanje hčere (H) 

V to kategorijo so zajeti pojmi, ki opisujejo počutje, čustva, naravnanost hčere, ki niso v 

neposredni povezavi z drugo osebo in jih ni bilo mogoče uvrstiti v katero od kategorij, 

ki opisujejo interakcije med udeleženimi (motiviranost, negotovost, sproščenost, 

razbremenitev, strah, pogum, olajšanje). Primer je EK uvodnega pogovora z očetom U2, 

ki opisuje hčerino počutje na splošno (žalost hčere, hčerino zapiranje vase, 

nemotiviranost za dejavnosti). 

 

Stanje družine (D) 

Kategorija stanje D opisuje strukturo in odnose v družini, ki zajema poleg očeta in hčere 

še druge člane (razširjene) družine. Primer je EK uvodnega pogovora U1 (edinka, ločeni 

starši, urejeni, prijateljski odnosi v prestrukturirani družini, urejeni, prijateljski odnosi z 

maminim novim partnerjem). 

 

Stanje konja (K) 

V to kategorijo so zajeti pojmi, ki opisujejo razpoloženje, stanje konja, kot jo vidijo 

udeleženi in ki niso v neposredni povezavi z drugo osebo in jih ni bilo mogoče uvrstiti v 

katero od kategorij, ki opisujejo interakcije med udeleženimi in konjem ter s strani 

osebe niso dojeti kot podpora konja socialnopedagoškemu procesu. Primer je EK 1Z37 

(len, nezainteresiran konj). 
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Odnos oče-strokovnjak (O-J) 

Kategorija odnos O-J vsebuje vse interakcije med očetom in strokovnjakom v smeri od 

očeta k strokovnjaku. Zajema besedno in nebesedno komunikacijo, izraženo s strani 

očeta in namenjeno strokovnjaku (iskanje potrditev), ravnanje očeta do strokovnjaka, 

občutkov očeta v odnosu do strokovnjaka ter očetovo razumevanje strokovnjaka. Primer 

pojmov iz analiziranega gradiva, ki spada v kategorijo odnos O-J, je na primer iz EK 

1Z83 (O je videti malo jezen zaradi mojega vprašanja). 

 

Odnos hči-strokovnjak (H-J) 

Kategorija odnos H-J vsebuje vse interakcije med hčerko in strokovnjakom v smeri od 

hčere k strokovnjaku. Zajema besedno in nebesedno komunikacijo, izraženo s strani 

hčere in namenjeno strokovnjaku (dajanje zaželjenih odgovorov, zanikanje 

»negativnih« občutkov), ravnanje hčere do strokovnjaka, občutkov hčere v odnosu do 

strokovnjaka ter hčerino razumevanje strokovnjaka. Primer pojmov iz analiziranega 

gradiva, ki spada v kategorijo odnos H-J, je na primer iz EK 3K4 (vzpostavitev stika H 

z J). 

 

Odnos strokovnjak-oče (J-O) 

Kategorija odnos J-O vsebuje vse interakcije med strokovnjakom in očetom v smeri od 

strokovnjaka k očetu. Zajema besedno in nebesedno komunikacijo, izraženo s strani 

strokovnjaka in namenjeno očetu, ravnanje strokovnjaka do očeta, občutkov 

strokovnjaka v odnosu do očeta ter strokovnjakovo razumevanje očeta. Primer pojmov 

iz analiziranega gradiva, ki spada v kategorijo odnos J-O, je na primer iz EK 3K120 

(usmeritev vedočega). 

 

Odnos strokovnjak-hči (J-H) 

Kategorija odnos J-H vsebuje vse interakcije med strokovnjakom in hčerjo v smeri od 

strokovnjaka k hčeri. Zajema besedno in nebesedno komunikacijo, izraženo s strani 

strokovnjaka in namenjeno hčeri, ravnanje strokovnjaka do hčerke, občutkov 

strokovnjaka v odnosu do hčere ter strokovnjakovo razumevanje hčere. Primer pojmov 

iz analiziranega gradiva, ki spada v kategorijo odnos J-H, je na primer iz EK 3K5 

(ugotavljanje možnosti sodelovanja, krepitev moči hčere). 
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Učinki podpore konja (K) 

V to kategorijo spadajo učinki podpore konja v procesu pomoči, opaženi in ubesedeni s 

strani udeleženih. Primer pojmov iz analiziranega gradiva, ki spada v kategorijo učinki 

podpore K, je iz EK 3P32 (Učinki igre vlog s K). 

 

Učinki video gradiva  

V to kategorijo spadajo učinki video gradiva v procesu pomoči, opaženi in ubesedeni s 

strani udeleženih. Primer pojmov iz analiziranega gradiva, ki spada v kategorijo učinki 

video gradiva, je iz EK 1Z89 (O poudari pozitiven vidik video analize, da se vidi, kaj 

dela in koliko pritiska vrši, ker drugače tega ne vemo vedno). 

 

Učinki procesa pomoči 

V to kategorijo spadajo učinki procesa pomoči, opaženi in ubesedeni s strani 

udeleženih, pri čemer ni bilo izraženo, da spadajo med učinke podpore konja ali analize 

video gradiva. Primer pojmov iz analiziranega gradiva, ki spada v kategorijo učinki 

procesa pomoči, je iz EK F24 (O vidi vpliv našega sodelovanja na odprtost v 

komunikaciji H, na veselje H, na konstruktivnejše načine ravnanja v interakciji s H, na 

izboljšan odnos s H). 

 

3.3.3 Analiza učinkov podpore konj v socialnopedagoškem procesu 

 

Na sam proces pomoči ob podpori konj je konstruktivno vplivalo že samo dejstvo, da je 

bil oče že v uvodnem pogovoru zelo naklonjen ideji socialnopedagoške pomoči ob 

podpori konj in da verjame v učinke podpore K. Pove, da je mnenja, da lahko konji 

človeku ogromno dajo na čustvenem področju in da se mu tudi s tega vidika zdi dobro, 

da se hči uči jahanja (U5).  
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 Od žalosti do krepitve veselja in motivacije ob konju (ugotavljanje 

problemskega stanja) 

 

Oče je v uvodnem pogovoru povedal, da je hči (stanje H) pogosto žalostna (U2), da ne 

vidi vzroka za njeno žalost (stanje H) (U3) in da bi ji rad pomagal. Hči pove, da je 

žalostna zaradi (odnos H-S) odnosa s sovrstnicami in izključevanja z njihove strani v 

šoli (U7) in zaradi odnosa očeta do nje (odnos O-H), predvsem premalo časa, 

preživetega z njo (U10).  

 

Tekom ur socialnopedagoškega procesa sem štela pojavnost izražanja veselja in žalosti 

hčere, pojavnost elementov (ne)konstruktivne komunikacije in ravnanj očeta in 

opazovala vpliv odnosa O-H na odnos H-O in stanje H ter povezanost odnosa O-K in 

odnosa H-K s komuniciranjem K.  

 

Na prvi uri socialnopedagoškega procesa ob podpori konj, ki je namenjena ugotavljanju 

problemskega stanja, je videti žalost in umikanje vase pri hčeri (odnos H-O) zelo 

pogosto (1K20, 1K23, 1K28, 1K32, 1K38, 1K42, 1K44, 1K46, 1K50, 1K52, 1K54, 

1K56, 1K59, 1K68, 1K72). Izklopljenost, hčerin umik vase (1K29) ter ubogljivost, 

podrejenost in zdolgočasenost (1K58) zrcali tudi konj (komuniciranje K). Ravno tako 

konj odzrcali odziv in aktivnost na jasno komunikacijo in aktivnost (1K34). Enkrat pa 

zasledimo celo, da hči zrcali (1K72) početje konja v iskanju ugodja (1K70). Hči na 

koncu ure zanika, da je bila žalostna med uro, uporabi pa konja kot projekcijsko platno 

(komuniciranje K) in pove, da je bil žalosten (1K110), ker mu je bilo dolgčas in ker so 

malo delali z njim (1K112). 

 

Vzrok za njeno žalost lahko vidimo v odnosu O-H; ponavljajočemu zapiranju prostora 

za izražanje hčere, pomanjkanju očesnega kontakta, NE-sporočilom, jemanju moči, 

dvojnih sporočil, posmehljivosti, poudarjanju negativnega v njenem ravnanju, 

moraliziranju, nepotrpežljivosti, jezi, grobosti, grajanju, preobremenitvi z navodili in 

pretiranemu ponavljanju vedno enakih navodil, dolgovezenju, prelaganju odgovornosti 

na hčer, neobčutljivosti za hčerino počutje, razvrednotenju njenih občutkov, 

nesprejemanju in razvrednotenju hčerine iniciative in ignoriranju (1K1, 1K3, 1K4, 1K5, 
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1K6, 1K8, 1K10, 1K12, 1K15, 1K19, 1K21, 1K22, 1K24, 1K26, 1K27, 1K31, 1K37, 

1K39, 1K41, 1K43, 1K45, 1K47, 1K49, 1K53, 1K55, 1K57, 1K60, 1K61, 1K64, 1K66, 

1K67, 1K69, 1K73, 1K76, 1K80, 1K93, 1K95, 1K105, 1K106, 1K121, 1K128, 1K130). 

Očetova neobčutljivost in nepozornost se kaže tudi v odnosu O-K (1K41, 1K47, 1K51, 

1K55). Konj pa zrcali (komuniciranje K) agresivnost in dvojne informacije očeta 

(1K63).  

 

Žalost hčere in umikanje vase v odnosu H-O je najbolj prisotno med prvo uro (1K20, 

1K23, 1K28, 1K32, 1K38, 1K42, 1K44, 1K46, 1K50, 1K52, 1K54, 1K56, 1K59, 1K68, 

1K72), na drugi uri ni zaslediti žalosti hčere, kar lahko povežemo z očetovim 

spremenjenim načinom komunikacije (konstruktivne) in ravnanja v odnosu O-H (2K1, 

2K7, 2K16, 2K20, 2K22, 2K24, 2K25, 2K28, 2K30, 2K32, 2K34, 2K35, 2K36, 2K38, 

2K40, 2K42, 2K44, 2K46, 2K48, 2K50, 2K52, 2K54, 2K55, 2K57, 2K59, 2K60, 2K63, 

2K66, 2K68, 2K71, 2K73, 2K75, 2K76, 2K86, 2K88, 2K93, 2K95, 2K98, 2K100, 

2K101, 2K103, 2K105, 2K107, 2K110, 2K112, 2K114, 2K116, 2K119, 2K122, 2K124, 

2K128, 2K130, 2K134, 2K136, 2K138, 2K141, 2K143, 2K145, 2K150, 2K152) ter 

vnašanjem aktivnosti s konji, ki spodbujajo veselje (2K49, 2K115, 3K111, 3K112, 

3K113). Na tretji uri se žalost (odnos O-H, stanje H) zopet pojavi večkrat, in sicer ob 

pogovoru s strokovnjakom in kasneje v odnosu O-H v pogovoru z očetom o vzrokih za 

njeno žalost in iskanju rešitev (3K3, 3K7, 3K8, 3K10, 3K89, 3K93, 3K95, 3K117, 

3K118, 3K119, 3K122). 

 

 Žalost in veselje hčere tekom ur  

 

Hčerino veselje in motiviranost za sodelovanje stanje H je opaziti v odnosu H-K med 

jahanjem (2K69, 2K77), še posebej ob galopiranju konja (3K68, 2K151), ob 

aktivnostih, ki spodbujajo njeno samozavest, samostojnost, samoiniciativnost ter 

asertivnost (2K69, 2K135, 3K5, 3K6, 3K11, 3K12, 3K37, 3K60, 3K70, 3K72, 3K125), 

po izražanju emocionalne naklonjenosti do konja (1K97, 1K99) ter zaradi odnosa O-H, 

pri očetovem pridruževanju (1K98) ter ob vnosu elementov v aktivnosti, ki spodbujajo 

veselje (2K49, 2K115, 3K111, 3K112, 3K113). Pomen veselju ob aktivnostih s konji da 
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oče predvsem v drugi uri socialnopedagoškega procesa (2K38, 2K48, 2K112). 

Motiviranost ob konjih v odnosu H-K se kaže v hitrem premagovanju strahu in ponovne 

motivacije za jahanje celo po padcu s konja (2K99). Oče pove v pogovoru šest mesecev 

po zaključku sodelovanja, da hči večinoma kaže v odnosu H-K motiviranost za učenje s 

konji (F6), kar lahko razumemo kot napredek, če primerjamo z njenim splošnim 

stanjem H nemotiviranosti za dejavnosti pred začetkom našega sodelovanja (U2). Oče 

pove tudi, da na njeno veselje pozitivno vpliva odnos O-H, če uči samo njo (F6, F16), to 

poudari tudi hči v zaključnem pogovoru (F50). V zamenjavi vlog večkrat zasledimo 

izraze veselja (stanje O) tudi pri očetu (3K75). 

 

Graf 1: Žalost/veselje hčere tekom ur SP 

 

Na grafu je prikazano razmerje prisotnosti veselja in žalosti hčere v odnosu H-O na 

posameznih urah procesa, pri čemer je prva ura razdeljena na dva dela. Ne gre za 

časovno razdelitev, temveč samo za poudarek v spremembi čustvenega razpoloženja 

hčere v odnosu H-O po premiku v odnosu O-K, v očetovi naklonjenosti do konja. Prvi 

del ure prikazuje razmerje pojavnosti žalosti in veselja hčere v odnosu H-O do premika 

v smeri očetove naklonjenosti do konja v odnosu O-K, drugi del pa razmerje žalosti in 

veselja hčere v odnosu H-O po spremembi odnosa O-K, torej očetove naklonjenosti in 

ravnanja ter hčerinega iskanja emocionalne naklonjenosti pri konju (odnos H-K). V 

nadaljevanju je bolj podrobno analizirana in prikazana sprememba v očetovem ravnanju 
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na 1. uri ob podpori konja in vpliv spremembe ter podpore konja na hčerino 

razpoloženje. 

 

 Iskanje emocionalne naklonjenosti in varnosti pri konju in vpliv na 

socialnopedagoški proces  

 

Opazovala sem pojavnost iskanja emocionalne naklonjenosti in varnosti v odnosu O-K 

in v odnosu H-K, odziv v komuniciranju K ter povezave z odnosom O-H, odnosom H-O 

ter stanjem H in stanjem O. 

 

Že v uvodnem pogovoru je opaziti v odnosu H-K naklonjenost hčere do konj in ostalih 

domačih živali in kako pogovor o tem pripomore k odprtosti hčere za pogovor v odnosu 

H-J (U6). V procesu pomoči je prvič zaslediti hčerino iskanje emocionalne 

naklonjenosti v odnosu H-K (1K16), potem ko oče v odnosu O-H že nekajkrat ne 

sprejme oziroma razvrednoti njeno iniciativo in ko komunicira z njo predvsem z NE-

sporočili, nepotrpežljivostjo in grajanjem (1K1, 1K3, 1K4, 1K5, 1K6, 1K8, 1K10, 

1K12, 1K15) in postane negotova. Njena negotovost se odzrcali tudi v komuniciranju K 

(1K17). Ko oče prvič pokaže naklonjenost v odnosu O-K (1K57), to vpliva na niz 

zaporednih dogodkov. Prvi premik na 1. uri v smer očetove naklonjenosti in pozitivne 

naravnanosti se zgodi v odnosu O-K (1K57) in zatem naveže v odnosu O-H očesni 

kontakt tudi s hčerjo in opazi njeno žalost (1K61). Naslednji premik v odnosu O-H, ko 

namesto nekonstruktivnih načinov komuniciranja vnese nekaj humorja (1K74), se zgodi 

zatem, ko išče hči naklonjenost v odnosu H-K (1K71), kar ji vzbudi nasmeh na obrazu 

(stanje H). Ta sprememba v odnosu O-H vzbudi v stanju H takoj nekaj sprostitve 

(1K75). Naslednja sprememba v odnosu O-H ponovno sledi iskanju emocionalne 

naklonjenosti, bližine in tolažbe v odnosu H-K, ko se uleže nanj (1K81). Komuniciranje 

K je videti prijazno, podporno naravnano (1K82) in ob tem se omehča tudi oče v 

odnosu O-H, navezuje očesni stik s hčerjo, pokaže občutljivost za njeno počutje, se ji 

začne pridruževati, pokaže razumevanje za njene želje in svoja mnenja podaja s 

konstruktivno komunikacijo ter s toplino in razumevanjem v glasu (1K83). Ob tem tudi 

komuniciranje K zrcali sproščenost hčere (1K84), ki po zelo dolgem času v odnosu H-O 

samoiniciativno ogovori očeta (1K85). Hči se nato dvigne v sedeči položaj in pokaže 
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samozavestno držo ter samoiniciativno ogovori očeta (1K87). Nato zopet išče 

emocionalno naklonjenost v odnosu H-K (1K89), pri čemer je komuniciranje K prijazno 

naravnano (1K90). Oče potem v odnosu O-H sicer spregleda hčerino potrebo po 

emocionalni naklonjenosti in ji reče, da naj se dvigne (1K91), vendar ko čez kratek čas 

naveže očesni stik z njo, zopet pokaže občutljivost za njeno počutje (1K96) in ji dovoli, 

da se uleže nazaj na konja (1K97, 1K98). Po tem se zgodi preobrat v počutju hčere v 

odnosu H-O, ki kaže veselje in motivacijo (1K99, 1K101) in v odnosu O-H, ki daje z 

aktivnostjo sproščanja poudarek hčerinemu počutju: sproščanju, razbremenjevanju, 

veselju in spodbuja odnos H-K, stik s konjem in emocionalno naklonjenost hčere do 

konja (1K100, 1K103). Po tem pokaže oče občutljivost tudi v odnosu O-K in posluh za 

hčerino utrujenost v  odnosu O-H (1K105).  

Pri aktivnosti stanja na konju išče hči najprej varnost v  odnosu H-O (1K125) in v 

odnosu O-H dobi oporo (1K126). Ko pa oče spregleda njen strah in je neobčutljiv za 

njeno počutje v odnosu O-H (1K128), išče hči varnost namesto pri očetu v odnosu H-K 

(1K129). 

 

Graf 2: Prikaz spremembe v očetovem ravnanju ob podpori konja in vpliv 

spremembe ter podpore konja na hčerino razpoloženje 
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Graf prikazuje odvisnost načina komunikacije (nekonstruktivna, konstruktivna) očeta v 

odnosu O-H od izražanja naklonjenosti očeta ali hčere do konja (odnos O-K,  odnos H-

K) ter odvisnost razpoloženja hčere v odnosu H-K, odnosu H-O (žalostna, vesela) od 

izražanja naklonjenosti v odnosu H-K in od načina komunikacije v odnosu O-H. Na x 

osi je beležena pojavnost (ne)naklonjenosti do konja (očeta ali hčere) tekom 1. ure, na y 

osi pa je beležena sprememba v načinu komuniciranja očeta (v smer nekonstruktivne ali 

konstruktivne) ter sprememba razpoloženja hčere (v smer veselja ali žalosti). Za boljši 

pogled na odvisnost spremenljivk je prikazano tudi izražanje emocionalne naklonjenosti 

do konja, pri čemer premik na y osi navzgor predstavlja prisotnost, premik navzdol pa 

odsotnost izražanja emocionalne naklonjenosti do konja v danem trenutku opazovanja. 

Druga ura je veliko bolj sproščena in vesela. V drugi uri hči prvič išče varnost v odnosu 

H-O tik pred padcem s konja (2K83) in oče je takoj po padcu pri njej, vendar gre čez 

njene občutke v odnosu O-H (2K84). Potem izrazi oporo, toplino in jo pomirja (2K88), 

vendar gre zelo hitro naprej (2K90), čeprav je hči (stanje H) še čisto šokirana (2K92). 

Nato hči išče emocionalno naklonjenost in varnost v odnosu H-K (2K96), kjer jo tudi 

dobi (komuniciranje K) (2K97) in hči po tem prvič po padcu s konja spregovori in je 

motivirana, da gre nazaj na konja (odnosu H-K) (2K99). Kasneje tudi oče spodbuja 

iskanje emocionalne naklonjenosti hčere v odnosu H-K (2K107) in hči ga posluša 

(2K108). Oče nato vnese še aktivnost, ki krepi občutek varnosti hčere ob komuniciranju 

K (2K110) in hči je že boljše volje, z nasmehom na obrazu v odnosu H-O (2K111). Hči 

nato še enkrat objame konja odnos H-K (2K117). Pri stanju na konju (2K136), hči še 

trikrat išče varnost v odnosu H-O (2K137, 2K139, 2K142) in oče sprejme iniciativo v 

odnosu O-H (2K138, 2K141, 2K143) pa tudi v komuniciranju K je videti podporo, 

sproščenost, umirjenost, zanesljivost (2K140). Ko se hči spet usede v sedlo, je videti, da 

jo je bilo zelo strah (stanje H) in skoraj pade s konja (2K144). Občutke strahu zanika, a 

išče emocionalno naklonjenost in varnost v  odnosu H-K (2K148). Na tretji uri hči išče 

bližino v odnosu H-O, a je ne dobi (3K3) in nato išče stik v odnosu H-J (3K4). Ob 

dotiku in bližini v  odnosu H-K (3K7), se hči odpre in samoiniciativno začne govoriti o 

stvareh, ki jo žalostijo. Kasneje v pogovoru s strokovnjakom išče bližino tudi v odnosu 

H-J (3K10). V igri vlog hči išče emocionalno naklonjenost v odnosu H-O (3K89) po 

tem, ko jo uščipne konj (komuniciranje K) (3K86). Oče hčeri ne verjame in razvrednosti 

njene občutke v odnosu O-H ob tem (3K90, 3K92, 3K94). Kasneje ji da pozornost 
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(3K101) in hči spet išče njegovo bližino (3K104, 3K111), jo dobi (3K105, 3K112) in 

uživa v njej (3K113) (odnos H-O). Hči išče emocionalno naklonjenost v odnosu H-O v 

zaključnem pogovoru (3K119), kjer jo tudi dobi v odnosu O-H (3K120). V pogovoru 

šest mesecev po zaključku procesa pomoči, oče pove, da več njegove pozornosti v 

odnosu O-H vpliva na hčerino veselje stanje H (F6, F16) in enako pove hči (F50). 

Hči išče emocionalno naklonjenost in varnost predvsem, kadar so prisotni občutki 

žalosti, strahu, negotovosti, bolečine ali pa zgolj, ko si želi bližine. Pogosto jo išče pri 

konju takrat, ko je pred tem poskušala pri očetu, a je ni dobila ali je šel oče prehitro čez 

njene občutke ali ko sama zanika obstoj svojih občutkov (strahu). Zadovoljevanje njene 

potrebe po emocionalni naklonjenosti ob podpori konja pogosto vzbudi naklonjenost 

tudi pri očetu in vpliva na konstruktivnejšo komunikacijo z njegove strani. 

Zadovoljevanje njene potrebe po emocionalni naklonjenosti in konstruktivnejša 

komunikacija z očetom pa vpliva na zmanjšanje njene žalosti, krepitev sproščenosti, 

veselja, motiviranosti, samozavesti, samoiniciativnosti, poguma. V pogovoru s 

strokovnjakom se je hči ob podpori emocionalne naklonjenosti konja odprla v 

komunikaciji in se samoiniciativno razgovorila o problemskem stanju. Tudi šest 

mesecev po zaključku sodelovanja oče navaja, da hči pogosto išče emocionalno 

naklonjenost pri konju ter da ima več njegove pozornosti in da je zato bolj vesela, kar 

potrdi tudi hči. 

 

Graf 3: Hčerino iskanje emocionalne naklonjenosti pri konju v primerjavi z 

iskanjem emocionalne naklonjenosti pri očetu (in strokovnjaku) tekom ur SP 
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V primerjavi hčerinega iskanja emocionalne naklonjenosti pri konju in pri očetu ter 

strokovnjaku tekom ur socialnopedagoškega procesa je videti, da se je iskanje (s 

pozitivnim odzivom očeta) emocionalne naklonjenosti pri očetu tekom ur povečevalo in 

sorazmerno s tem se je iskanje emocionalne naklonjenosti pri konju zmanjševalo, iz 

česar sklepam, da se je hči z iskanjem emocionalne naklonjenosti obračala na konja 

predvsem takrat, ko je ni dobila v odnosu z očetom. To potrjujejo tudi rezultati analize 

očetovega zavračanja hčerine iniciative v prvi uri (1K1, 1K3, 1K4, 1K5, 1K6, 1K8, 

1K10, 1K12, 1K15, 1K91, 1K128), v drugi uri (2K84, 2K90) in tretji uri (3K3, 3K89), 

ki kažejo očiten trend zmanjševanja očetovega zavračanja hčerine iniciative po 

emocionalni naklonjenosti. V tretji uri zasledim tudi iskanje emocionalne naklonjenosti 

pri strokovnjaku, kar je posledica hčerinega zavračanja sodelovanja na uri z očetom in 

posledičnega pridruževanja strokovnjaka k hčeri. 

 

 Zrcaljenje konja in konj kot projekcijsko platno 

Opazovala sem pojavnost komuniciranja K, razumljenega kot zrcaljenje odnosa H-K,  

odnosa O-K, odnosa H-O ter odnosa O-H (torej vedenje konja, ki je odslikavalo vedenje 

osebe trenutek pred tem) ali kot projekcijsko platno (ko je oseba opisala konja z 

značilnostmi ali vedenji, ki so sovpadale z značilnostmi ali vedenji osebe). 

 

Komuniciranje K odzrcali (stanje H): negotovost  hčere (1K17, 2K15), izklopljenost, 

umik vase, podrejenost, ubogljivost hčere (1K29, 1K58), jasno komunikacijo ter 

aktivnost (1K34) in živahnost v drugi uri (2K70). Pri hčerinem iskanju emocionalne 

naklonjenosti v odnosu H-K je videti emocionalno naklonjenost, umirjenost, 

sproščenost in prijazno naravnanost konja (2K109). Konj pogosto zrcali njeno v odnosu 

H-O in očetovo sproščenost v odnosu O-H (1K84, 1K102, 2K64, 2K70, 2K109, 2K118) 

in oče to tudi zazna in ubesedi (2K128). Po padcu hčere konj zrcali njeno napetost in 

strah stanje H in gre sam od sebe v kas (2K120). Zrcali tudi očetovo ravnanje in občutke 

v odnosu O-H. Ko oče z bičem žene konja naprej, s telesom pa ga ustavlja, zrcali 

njegove dvojne informacije in zavije proti njemu, ko ga potem oče bolj požene, gre v 

kas, čeprav to ni bil namen očeta in zrcali njegovo agresivnost (1K63). Agresivnost 

zrcali tudi v tretji uri, ko je oče neobčutljiv za njegovo počutje v odnosu O-K in gre 
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agresivno čez občutke in opozorilne znake, ta uščipne hči v roko (3K86). Na enem 

mestu odzrcali njegovo nepozornost (čeprav jo oče zanika) in se mu ustavi (3K45), ko 

pa se oče prepusti vlogi in je poslušen za navodila hčere, je tudi konj poslušen (3K71). 

Oče se zaveda prenosa občutkov z osebe na konja in enkrat sam ubesedi, da je bil konj 

sproščen po tem, ko se je sprostila hči in da je zrcalil njeno gotovost (2K128). V enem 

trenutku pride celo do zrcaljenja v obratni smeri, ko hči zrcali vedenje konja v iskanju 

ugodja (1K72).  

 

Komuniciranje K kot projekcijsko platno lahko služi za prepoznavanje mišljenja oseb o 

sebi. Oče pravi, da je konj len (1K78), priden, miren, zanesljiv, poslušen in prijazen do 

otrok in s podobnimi značilnostmi opisuje tudi sebe (v gradivu Očetovo razumevanje 

ravnanja) in se jih med procesom lahko opazi pri njem (2K88, 3K67). Hči na koncu 

prve ure zanika, da je bila žalostna med uro, uporabi pa konja kot projekcijsko platno in 

pove, da je bil žalosten (1K110), ker mu je bilo dolgčas in ker so malo delali z njim 

(1K112). V zaključnem pogovoru hči pove, da se konj dobro počuti (F30) in tako opiše 

tudi svoje počutje (F26). Opiše ga tudi kot pridnega in včasih nagajivega, a kot 

ubogljivega (F52, F54), kar lahko služi kot opis tega, kako vidi sebe. 

 

Konjeva sposobnost zrcaljenja in konj kot projekcijsko platno sta v oporo strokovnjaku 

pri njegovem razumevanju družine in problemskega stanja ter posledično udeleženim, 

če strokovnjak svoja opažanja ubesedi in preverja pravilnost svojih opažanj z 

udeleženimi oziroma če se udeleženi sami zavedajo tega, kot v tem primeru (2K128), 

kar pa je bolj redkost kot pravilo. 

 

 Razbremenitev in krepitev sproščenosti ob podpori konj 

Opazovala sem pojavnost komuniciranje K kot podporo pri sproščanju v odnosu O-H, 

odnosu H-O,  odnosu H-K in odnosu O-K. 

Ob emocionalni naklonjenosti hčere v odnosu H-K (1K81) in prijaznem komuniciranju 

K ob tem (1K82), se oče v odnosu O-H (1K83) in hči v odnosu H-O vidno sprostita 

(1K85). Oče poudarja pomen sproščenosti ob aktivnostih s konji (1K91, F8), kar prinaša 

boljše sodelovanje med osebo in konjem in je zelo pomemben dejavnik pri delu s konji. 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini              72 

Pri aktivnostih, ki so namenjene sproščanju in razbremenitvi hčere v odnosu H-K 

(1K103, 2K107, 2K110, 2K112, 2K114, 2K122, 2K132, 3K110) se takoj opazi večjo 

sproščenost in razbremenitev v stanju H (1K104, 2K108, 2K111, 2K113, 2K115, 

2K123, 2K125, 2K133, 3K111) in to tudi sama zazna (2K129). Hči krepi sproščenost v 

odnosu H-K tudi ob zahtevnejših nalogah, ko s sproščenostjo dosega želeno pri konju 

(2K69). Oče šest mesecev po zaključku našega sodelovanja zaznava večjo sproščenost 

pri učenju jahanja v odnosu O-H (F8, F12). 

 

 Osredotočenost na »tukaj in zdaj« (čuječnost), pozornost in koncentracija 

 

Opazovala sem pojavnost osredotočenosti, pozornosti in koncentracije v odnosu H-K in 

odnosu H-O ter bila pozorna na spremenljivke, ki so vplivale na spremembo v hčerini 

pozornosti in koncentraciji. 

 

Osredotočenost na »tukaj in zdaj« prepoznavam tekom celotnega procesa, saj sta oče in 

hči usmerjena v aktivnosti in naloge s konji (z izjemo očetovega iskanja pozornosti pri 

strokovnjaku v odnosu O-J (1K1, 1K3, 1K4, 1K5, 1K69, 2K4, 2K8, 2K27, 2K39, 2K74, 

3K83) in se ne ukvarjata s problemskim stanjem. Tako se lahko odnos in komunikacija 

med njima odvijata v naravnem, pristnem poteku, kar omogoča ugotavljanje dejanskega 

problemskega stanja. Pomembnost osredotočenosti na »tukaj in zdaj« oče še posebej 

izpostavi (1K8, 1K10, 1K19). Pozornost in koncentracija hčere padata (1K28, 1P12, 

1Z22, 1Z43), po tem, ko oče s hčerjo v odnosu O-H nekonstruktivno komunicira (1K1, 

1K3, 1K8, 1K12, 1K15, 1K19, 1K21, 1K24, 1K26, 1K27, 1Z71). Bolj je pozorna 

(1Z60, 1Z64, 2P12, 2P32) po sproščanju in aktivnostih na/ob konju, ki spodbujajo 

veselje (1Z59, 1Z62, 2P32). Čeprav pozornosti in koncentraciji hčere tekom procesa 

pomoči nismo dajali velikega poudarka, sta se njeni pozornost in koncentracija 

povečevali ob vnašanju sproščujočih in veselih aktivnosti. Oče poroča, da šest mesecev 

po zaključenem sodelovanju v procesu pomoči ob podpori konj hči v šoli nima 

pretiranih težav s koncentracijo (stanje H) (F6), kar je v uvodnem pogovoru pred 

začetkom našega sodelovanja navedel kot problemsko stanje H (U2) in področje, za 

katerega bi želel, da se pri hčeri izboljša (U4). Lahko predvidevamo, da je boljša 

koncentracija delno posledica ostalih učinkov procesa pomoči (sproščanje in več veselja 
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hčere, boljšega odnosa med očetom in hčerjo) ter boljših odnosov hčere s sovrstnicami 

v šoli (F4, F32, F34, F36).  

 

 Krepitev empatije, pozornosti in skrbi za konja in ob konju  

Opazovala sem pojavnost empatije, pozornosti in skrbi v odnosu H-K in odnosu O-K ter 

bila pozorna na prenos empatije, pozornosti in skrbi na odnos H-O in odnos O-H. 

 

Oče je kazal skrb in empatijo v odnosu O-K pri opremljanju konja (1K8), ko so opazili 

žebelj, ki mu je povzročil rano in ga je odstranil (2K10, 2K157) ter ko je konj kazal 

znake preobremenjenosti in je to upošteval (3K100). Prek aktivnosti s konjem je 

spodbujal tudi hči k večji pozornosti in občutljivosti v odnosu H-K, ko je poudarjal 

pomembnost, da hči priveže konja in poskrbi za njegovo varnost (2K12), ko je rekel 

hčeri, da naj da konju možnost, da se odkašlja (2K62), pri jahanju hčere (1K105) ter v 

igri vlog, ko je opazil, da je konju težko in je rekel hčeri, da naj gre bolj počasi (3K63). 

Hči je tekom našega sodelovanja kazala empatijo v odnosu H-K, ko se je s precej teže 

usedla na konja in se mu potem opravičila (2K144), ko je opazila kri na njegovi nogi in 

očeta opozorila na to (2K9), skrbela za njegovo varnost, ko ga je opremljala (2K29) ter 

ko je bila pozorna na njegovo živahnost (3K40). S tem se je vzbudila tudi pozornost 

očeta v odnosu O-K, ki je zatem tudi opazil njegovo živahnost (3K41). Aktivnosti s 

konji (komuniciranje K) so krepile skrb tudi za hčerino varnost, saj je poskrbela, da je 

oprema varno nameščena na konju (2K23) ter da nosi varovalno čelado (2K33). Ko je 

oče pozoren na opozorilne znake konja v odnosu O-K, ko zaradi preobremenjenosti 

noče več naprej (3K100), postane pozoren tudi na hčer v odnosu O-H glede ugriza 

konja (3K101), kar je prej zanemaril (3K90, 3K92, 3K94). 

 

 

 Krepitev samozavesti, samostojnosti in samoiniciativnosti 

Tekom analize gradiva sem štela pojavnost ravnanj, vedenj hčere, ki so izražala oziroma 

krepila njeno samozavest, samostojnost in samoiniciativnost.  
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Tekom socialnopedagoškega procesa je hči večkrat krepila (stanje H) samozavest s 

stanjem na konju ob podpori komuniciranja K (1K123, 1K124, 1K127, 2K134, 2K139, 

2K144), zaslediti je tudi večjo samozavest hčere po tem, ko je iskala emocionalno 

naklonjenost oziroma varnost v odnosu H-K (1K87), ko ji je sami uspelo kaj narediti ali 

se spomniti (2K33, 2K37) in ko je bila v vlogi trenerke ob konju v odnosu H-O (3K17, 

3K23, 3K27, 3K29, 3K33, 3K35, 3K38, 3K42, 3K44, 3K48, 3K50, 3K52, 3K54, 3K56, 

3K58, 3K60, 3K62, 3K66, 3K68, 3K70, 3K72, 3K74, 3K76, 3K78, 3K80, 3K82, 

3K108, 3K114, 3K115). Samozavest hčere je zaznati tudi v pogovoru šest mesecev po 

zaključenem procesu pomoči, ko samozavestno izrazi, da napreduje v učenju jahanja 

(F50). 

Samostojnost je hči krepila ob raznih aktivnostih v odnosu H-K, ko ga je sama 

negovala, opremljala (1K7, 1K11, 2K11, 2K13, 2K29), ko je samostojno zajahala 

(2K37), ko je jahala (2K38, 2K56, 2K61, 2K65, 2K67, 2K72). Ko je sama ugotavljala, 

kaj je naredila narobe in sama popravila napako (2K41), ko ji je kobila skočila v galop 

in jo je dala sama v kas (2K69). Ko je samostojno izvajala vlogo trenerke v igri vlog v 

odnosu H-O (3K27, 3K29, 3K33, 3K35, 3K38, 3K42, 3K44, 3K48, 3K52, 3K54, 3K58, 

3K60, 3K62, 3K68, 3K70, 3K72, 3K74, 3K76, 3K80, 3K82). 

Samoiniciativnost hčere se je kazala v odnosu H-K, ko se je sama spomnila, kako priti 

na konja (2K37), ko je sama povedala, kaj želi v prihodnje narediti bolje pri jahanju 

(2K72) v odnosu H-O, ko je sama želela kaj povedati (2K131), ko je očeta prosila za 

pomoč (2K19), ko se je sama odločala, kaj bo naredila (1K7, 1K11, 2K56, 2K74, 

2K125) in ko je dajala očetu navodila v igri vlog, ki se jih je spomnila sama (3K6, 

3K27, 3K29, 3K33, 3K35, 3K38, 3K42, 3K44, 3K48, 3K52, 3K54, 3K58, 3K60, 3K62, 

3K66, 3K68, 3K72, 3K74, 3K76, 3K80). 

Na grafu je prikazano, kako se je pogostost pojavnosti samozavesti, samostojnosti in 

samoiniciativnosti spreminjala tekom ur socialnopedagoških aktivnostih ob podpori 

konj. 
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Graf 4: Samozavest, samostojnost in samoiniciativnost tekom ur  

 

Tekom ur socialnopedagoškega procesa se je večala pojavnost samostojnega, 

samoiniciativnega in samozavestnega vedenja hčere. Je pa opaziti porast pojavnosti 

predvsem z vnosom aktivnosti, ki so naravnane tako, da to omogočajo in spodbujajo: 

samostojno jahanje in vloga trenerke v igri vlog. 

 

 Krepitev odločnosti in asertivnosti ter postavljanje meja 

 

Opazovala sem pojavnost odločnosti in asertivnosti v odnosu H-K in v odnosu H-O ter 

povezanost med obema kategorijami. 

Pri hčeri je bilo tekom analize procesa pomoči opaženih veliko gest, ki so izražale 

asertivnost in odločnost v odnosu do konja. To se je pokazalo v odnosu H-K kot 

odgovor na komuniciranje K. Ko je konj preizkušal njene meje, ko ji je na primer 

povlekel v travo (1K17), mu je hči z neverbalno govorico pokazala, da ne sme (1K18), 

ko ji je hotel vzeti nogo pri čiščenju kopit, je odločno izrazila, da ne sme (2K11, 2K13), 

ko se ji je hotel premakniti, ga je ustavila (2K31, 2K65), ko je hotel po svoje nekam 

zaviti pri jahanju in mu ni dovolila (2K56, 2K67) ter ko ji je vlekel vajeti iz rok (2K61). 

Odločnost hčere v odnosu H-K se je kazala, ko je kaj želela od konja, na primer, da se 

konj premakne (2K3), da gre z njo (3K70), se ustavi (2K41, 2K72, 2K74, 3K48, 3K52, 

3K76) ali da gre v galop (2K79, 3K58, 3K68). V tretji uri pa se kaže prenos odločnosti 
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in asertivnosti hčere v odnosu H-K tudi na odnos H-O, ko izraža svoje nestrinjanje z 

očetovim ravnanjem in ko mu daje navodila (3K14, 3K17, 3K27, 3K29, 3K33, 3K35, 

3K42, 3K44, 3K48, 3K50, 3K52, 3K54, 3K56, 3K58, 3K60, 3K62, 3K68, 3K70, 3K72, 

3K74, 3K76, 3K78, 3K80, 3K82). Oče zaznava tudi šest mesecev po zaključenem 

procesu, da je hči bolj odločna in asertivna (stanje H) (F16, F18), kar zaznava tudi hči 

(F56). Pogostost pojavnosti odločnosti in asertivnosti hčere tekom ur 

socialnopedagoškega procesa se spreminja. V prvi uri se pojavi le dvakrat, v drugi 

pojavnost močno naraste, kar na 12-krat in v tretji še malo, na 15-krat, pri čemer je 

pomembno, da je v tretji uri odločnost in asertivnost izražena v odnosu do očeta kar 9-

krat, v prvih dveh urah pa niti enkrat. Primerjave pojavnosti hčerine odločnosti in 

asertivnosti tekom ur so prikazane na spodnjih grafih. 

Graf 5: Izražanje odločnosti in asertivnosti hčere tekom ur 
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Graf 6: Izražanje odločnosti in asertivnosti hčere v odnosu do očeta tekom ur 

 

 

3.3.4 Analiza učinkov video gradiva 

 

 Primerjava očetovega razumevanja 1. ure procesa pred in med ogledom 

video gradiva 

 

Razumevanje prve ure pred ogledom video posnetka: 

Pred ogledom video posnetka prve ure oče vidi stanje H kot žalostno in zaprto vase, a 

mu je bilo všeč, da je bila kljub temu poslušna in se je trudila (1P8). Meni, da je 

žalostna zato, ker bi rada očetu pokazala, kaj zna, da bi to občudoval, a še ne zna dovolj 

(1P10). Želel bi si, da se ne bi primerjala z znanjem druge učenke in da bi vedela, da 

zanj zaradi manj znanja ni slabša (1P30). Pred jahanjem se mu je zdela nevtralne volje 

(1P34) in ne preveč zainteresirana za jahanje (1P36), čeprav je sama rekla (najprej to 

zanika) (1P40), da naj jo uči (1P38) in pravi, da si želi jahati, samo da bi se primerjala z 

drugo učenko (1P42). Med jahanjem pa se mu je zdela razočarana, ker ni jahala prva in 

boljše volje ob njegovi pozornosti (1P44). Ni mu bilo všeč, da je imela premalo 

koncentracije in ji je uhajala pozornost (1P12). Meni, da je to tipično za njeno starost 

(1P14). Odgovor hčere glede ure se mu je zdel odkrit (1P50). 
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V odnosu O-H mu je bilo všeč, da je kljub strogosti ostal tih, odprt in prijazen (1P20). 

Ni pa mu všeč, da ima občasno previsoka pričakovanja in mu manjka potrpežljivosti 

(1P22). Pri svojem učenju bi rad izboljšal svojo razumljivost otrokom (1P26). V odnosu 

do hčere ne bi ničesar spreminjal (1P28). Misli, da jo pri koncentraciji in pozornosti 

lahko podpre z več vaje, manj strogosti in pritiska ter več veselja pri učenju (1P32).  

 

Konj (komuniciranje K) se mu je zdel len in nezainteresiran (1P46). Pravi, da tak je, 

predvsem na jahališču (1P48). Kasneje sam izpostavi, da bi moral imeti bolj motivirane 

konje in bolj pripravljene na sodelovanje (1P52). 

 

Razumevanje prve ure med ogledom video posnetka: 

Pri svojem odnosu O-H in učenju je poudaril svoj trud vključevati obe učenki, tudi ko 

hči še ni jahala in pogosto pojasnjeval razloge za vrstni red jahanja (1Z2). Sebe je videl 

strožjega v odnosu do hčere (1Z4), kot posledico večjih pričakovanj do nje (1Z8). 

Samoiniciativno je poudarjal svoje pozitivne vidike učenja: opogumljanje, da izrazita 

misli in vprašanja, mirnost pri učenju, odločnost, kadar je to potrebno (1Z13) ter znanju, 

ki ga podaja (1Z16). Do svojega ravnanja je pozitivno naravnan in ne vidi, da ji zapira 

prostor v izražanju, da jo ustavlja, da zelo dolgo govori in da pogosto njegovo 

govorjenje ne seže več do nje (1Z21, 1Z29, 1Z31, 1Z35, 1Z45, 1Z47, 1Z50, 1Z52), do 

odnosa H-O pa kritično: napake pri jahanju, nepozornost (1Z19, 1Z21, 1Z43). Včasih 

sam opazi, da je v odnosu O-H hčeri zaprl prostor za odgovor na njegovo vprašanje 

(1Z18), včasih to spet spregleda (1Z35). Z usmerjanjem strokovnjaka v odnosu J-O 

opazi (refleksija O), da je hčeri neprijetno zaradi njegovega dolgega govorjenja (1Z23), 

kasneje to opazi tudi sam (1Z25, 1Z27), a vseeno misli, da bo to pozitivno vplivalo na 

njeno boljše jahanje (1Z29, 1Z31) in svoje ravnanje razume kot poskus razlage (1Z45). 

V odnosu J-O s spodbudo strokovnjaka opazi (refleksija O) na njenem obrazu, da 

njegovo govorjenje ne seže do nje (1Z33), da je on zainteresiran in ona ne (1Z48), a še 

vedno razume njeno slabo voljo kot posledico tega, da ni šla prva na konja (1Z50). 

 

Konja (stanje K) na začetku video posnetka vidi kot lenega, nezainteresiranega in 

nepripravljenega (1Z37, 1Z39) in kasneje v odnosu J-O ob spodbudi strokovnjaka kot 

živahnega (1Z41), ne vidi pa svojega vpliva pri tem. Kasneje vidi stanje K kot 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini              79 

nezainteresiranega in izklopljenega (1Z54), kot vzrok temu navede svoje dolgočasenje 

(refleksija O) (1Z56). In v tem trenutku se zgodi preobrat v njegovem razumevanju.  

 

Takoj zatem sam opazi (refleksija O), da je s svojim govorjenjem utrudil tudi hčer 

(1Z58). V nadaljevanju vidi, da je hči pozorna (stanje H), ko vnese aktivnost sproščanja 

(1Z60), opazi njeno pozornost in veselje (1Z64), nato sam opazi njeno žalost (1Z65), da 

je na koncu dala odgovor, s katerim je želela ugajati (1Z67) in misli, da bi bil njen 

odkrit odgovor, da se ji je bilo težko koncentrirati in da jo je spravljal v slabo voljo s 

svojim govorjenjem (refleksija O) (1Z69), kar je vplivalo na njeno izgubo pozornosti 

(1Z71). Sam zase pravi, da je predolgo govoril (1Z71), da jo je s tem dolgočasil in 

negativno vplival na njeno motivacijo (1Z73), da ga ni razumela in je želela, da bi 

prenehal govoriti (1Z75), da je bila žalostna (1Z77), da je vršil preveč pritiska (1Z89) 

ter sam izpostavi pozitivne učinke video gradiva, ki so pripomogli k temu, da je videl 

svoje ravnanje v novi pomenski perspektivi (1Z71, 1Z89). Z usmerjanjem strokovnjaka 

v odnosu J-O oče vidi, da jo je velikokrat ustavil (1Z38), da je dejansko malo jahala 

(1Z81), a je zaradi teh vprašanj videti malo jezen (1Z83) in misli, da hči njegovega 

govorjenja ne vidi kot grajo, temveč kot razlago (1Z79). Strinjal se je, da bi lahko 

vnesel več veselosti, sproščenosti, vedrine in igrivosti ter dal več poudarka na potrditve 

hčeri in da bo vnaprej to poskušal (1Z85, 1Z89). Oče zaključi, da prenese kritiko in da 

se lahko vedno kaj novega naučimo, vendar da dvomi, da je v preostalem času takšen v 

odnosu s hčerjo (1Z91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini              80 

Graf 7: Prikaz pogostosti očetovih poročil o razumevanja lastnega ravnanja na 1. 

uri pred ogledom VP in med ogledom VP (pred refleksijo lastnega ravnanja do K 

in po njej) 

 

 

 

Graf prikazuje razmerje pogostosti poročil refleksije O na 1. uri, in sicer pred ogledom 

video posnetka in med ogledom, pri čemer je refleksija O med ogledom razdeljena na 

dva dela, kjer je prelomnica trenutek, ko vidi konja kot nezainteresiranega in 

izklopljenega (1Z54), kot vzrok temu pa navede svoje dolgočasenje (refleksija O) 

(1Z56). V tem trenutku se zgodi preobrat v njegovem razumevanju lastnega ravnanja, 

saj se njegova reflektivnost poveča skoraj za dvakrat. Skupno pa je pogostost refleksije 

O med ogledom video posnetka skoraj za petkrat večja kot pred ogledom. 

 

 Primerjava očetovega razumevanja 2. ure SP pred in med ogledom video 

gradiva 

 

Razumevanje druge ure pred ogledom video posnetka: 

Oče vidi (refleksija O), da je v drugi uri manj govoril  in da je hči več jahala (2P2), da je 

vnesel več veselja (2P4), da je manj popravljal (2P6), poskrbel za vključenost obeh 

učenk (2P8) in je z vsem zadovoljen (2P10, 2P14) ter misli, da ni ničesar, kar bi še 

lahko izboljšal (2P36). Doda, da tudi zaradi padca hčere s konja ni nezadovoljen, ker je 

bila dobro pri stvari (2P10). Padec vidi kot dogodek, ki je šokiral in prestrašil hčer 

(2P20), vendar ga ne vidi kot nekaj slabega, ker je to vedno ena izmed možnosti pri 
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jahanju in izkušnja, ki vzbudi več spoštovanja do konj. Pomembno se mu zdi, da se pri 

tem noben ne poškoduje (2P24). Pove, da je hči tokrat prvič galopirala brez lonže ali 

konja pred sabo, vendar pravi, da je kobila sama skočila v galop in da to ni bil namen 

(2P26). Po usmerjanju strokovnjaka (odnos J-O) (2P27) se spomni, da je bil njegov 

namen, da gre v galop (2P28). 

 

Hčer (stanje H) je videl kot zainteresirano, pozorno, skoncentrirano in veselo (2P32) in 

vzrok za to vidi v tem (refleksija O), da je bila ura bolj vesela, s poudarkom na jahanju, 

konjih ter igri in to izpostavi kot pomembnejše od fokusiranja na prav in narobe ter na 

perfekcionizem (2P12, 2P16, 2P20, 2P32). Vidi, da je tak način zaradi starosti bližje 

puncam (2P18).  

 

Tudi pri stanju K je opazil sproščenost in motiviranost za delo (2P22) ter da je bil bolj 

len, ko ga je skušal dati v galop (2P30).  

 

Pregledovanje posnetkov prejšnje ure (učinki video gradiva) vidi kot koristno, da je 

videl, kaj lahko pri svojem ravnanju izboljša (2P34). 

 

Razumevanje druge ure med ogledom video posnetka: 

Oče vidi (refleksija O), da je poslušal hčer in dal vrednost temu, kar je povedala (2Z2) 

in se strinja, da je veliko več povedala in spraševala, ker ji je dal prostor (2Z6) ter da je 

tudi ona njega bolj poslušala (2Z24). Izpostavi, da uporablja izkustveno učenje (2Z15). 

Pri padcu hčere pove, da mu je bolj pomembno, da se nauči sama zavarovati, kot da jo 

on (2Z36) in da je ne želi dolgočasiti (2Z40) s pretirano skrbjo za varnost (2Z48) ter da 

tudi, če bi bolj poskrbel za varnost, ni nujno, da ne bi prišlo do padca (2Z50), da pa 

vedno pazi na varnost (2Z47). Vidi, da hči trenutno še ne zmore rešiti takšne situacije, a 

pravi, da pri konjih vedno lahko pride do nepredvidljivih situacij (2Z38) in misli, da če 

ne daje poudarka padcu, da ji da priložnost, da krepi zaupanje (2Z40). Zdelo se mu je, 

da se je hči zelo hitro počutila bolje in poudari, da ji niti ni pustil biti slabe volje ter 

vztrajal pri svojem (2Z45) in da želi, da preseže strah (2Z46), hkrati pa misli, da bo 

imela več spoštovanja do konj in jih ne bo dojemala kot žival za crkljanje in igro (2Z52, 

2Z54), temveč kot delovno žival (2Z54). Oče vidi svoj doprinos k njeni sprostitvi po 
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padcu (2Z56). Nadaljeval bo z vnašanjem sproščenosti, veselja, spodbujanjem 

motivacije, pozornostjo na njene občutke in dajanjem prostora hčeri (2Z58). 

 

Presenečen je bil nad tem, koliko hči že zna (stanje H) (2Z4), kasneje pa pravi, da ne ve 

malo ne pa tudi veliko, predvsem da znanja še nima ponotranjenega, da bi ga vedno 

upoštevala oziroma se ji včasih kaj ne zdi pomembno ali pa pozabi (2Z12). Vidi 

samoiniciativnost in samostojnost hčere (2Z14) ter napredek pri jahanju (2Z17), ki ga 

povezuje z njegovim pogostim ponavljanjem opozoril s prejšnje ure (2Z19), z manj 

fokusiranja na pravilno jahanje, teoretiziranje in perfekcionizem ter z vnašanjem 

veselja, motivacije in izkustvenega učenja (refleksija O) (2Z22). Vidi, da hčer še ne 

zmore sama rešiti situacije, kot je bilo ritanje konja (2Z38), a tudi, da si je po padcu 

hitro opomogla (2Z45). Vidi jo kot precej prestrašeno, a želi, da strah preseže (2Z46). 

 

Konja (stanje K) vidi kot lenega, ko sta želela, da gre galop (2Z30). Nato opazi, da je bil 

nezadovoljen in je kazal opozorilne znake (2Z32), a še vedno temu ne da vrednosti in 

pravi, da se ne more konj odločati, kdaj bi delal, kdaj pa ne (2Z34) ter da se mu ritanje 

ne zdi nič takšnega in da mu zaupa (2Z40).  

 

Graf 8: Prikaz pogostosti očetovih poročil o razumevanja lastnega ravnanja na 2. 

uri pred ogledom VP in med ogledom VP 

 

 

Pregled video gradiva druge ure je služil v namen utrjevanja novih načinov ravnanja 

očeta v odnosu O-H in kot potrditev očetu. Sam je zaznal (refleksija O) svoje nove 
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načine ravnanja v odnosu O-H in vpliv spremembe na hčerino počutje in vedenje (stanje 

H). Med ogledom dvakrat toliko kot pred ogledom. Kljub usmerjanju strokovnjaka 

(odnos J-O) in pregledovanju video posnetkov oče ni zaznal ničesar, kar bi bilo 

potrebno izboljšati v odnosu do hčere. 

 

 Primerjava očetovega razumevanja 3. ure SP pred in med ogledom video 

gradiva 

 

Razumevanje tretje ure pred ogledom video posnetka: 

Oče vidi (odnos O-H) hčerino idejo o igri vlog kot zanimivo in nenavadno (3P2). V 

njegovi vlogi (odnos H-O) se mu je zdela zelo stroga (3P10), glasna, odločna in vesela 

in tega je bil vesel (3P12). Misli, da ji je bila vloga všeč, ker mu je lahko pokazala, kako 

je biti v vlogi učenca, če imaš strogega in zahtevnega učitelja (3P14). Dobro se mu zdi, 

da je izrazila frustracijo ob tem in pokazala, kako ga dojema (3P16), a se mu zdi, da je 

pretiravala (3P18). Ob tem, ko jo je ugriznil konj, jo je videl kot občutljivo in 

prestrašeno (3P26) in rekel, da jo je mogoče zato, ker ni pazila (3P28). Na koncu je 

videl sproščenost in odprtost hčere za pogovor (3P30) in vzrok za to vidi v igri vlog 

(učinki podpore K) (3P32). 

 

Na začetku se je težko vživel v vlogo (odnos O-H), kasneje se mu je zdelo zabavno 

(3P4), navodil hčere mu pri tem ni bilo težko upoštevati (3P8). V njeni vlogi se je 

vprašal (refleksija O), če je tudi on tako strog, kot je bila hči v njegovi (3P18) in se 

zamislil nad svojo strogostjo in perfekcionizmom ter bolj razumel njo (3P20). Ugriz 

konja se mu ni zdel nič hujšega (3P26). Zelo je bil vesel, da se je hči sprostila in odprla 

za pogovor ter da vidi, kje ji lahko pomaga (odnos O-H) (3P30). Svoj doprinos k 

sproščenosti in odprtosti za pogovor hčere vidi (refleksija O) v aktivnem poslušanju in 

odpiranju prostora hčeri za izražanje (3P34). 

 

Konja (stanje K) je videl kot poslušnega in živahnega ob njegovih jasnih navodilih 

(3P22) in misli, da se je imel dobro (3P24). Pravi, da je včasih muhast in da je mogoče 

zato uščipnil hčerko (3P28). 
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Razumevanje tretje ure med ogledom video posnetka: 

Oče je težko sprejel (odnos O-H) vlogo učenca in »ubogal« hčer (3Z2, 3Z26), kasneje jo 

je bolj poslušal (3Z24). Vnašal je humor, da je bilo več veselja na uri (3Z4). Pri svojih 

napakah je bil prizanesljiv do sebe (3Z15). S pomočjo vedenja hčere (zrcaljenja 

njegovega) (3Z17) je videl, da je prestrog in da se mora omehčati (refleksija O) (3Z19) 

ter da je perfekcionističen pri učenju in da mu je dobro odzrcalila njegovo ravnanje 

(3Z30). Oče vidi to kot pozitivno, da lahko popravi svoje ravnanje (3Z32). Oče vidi, da 

je konju nekatere stvari težko dopovedati (3Z38) ter da je za hčer to še težja naloga kot 

za njega (3Z40) in da bi moral konje bolje pripraviti na delo z otroki (3Z42).  

 

Hčer vidi kot zelo strogo v odnosu H-O (3Z5, 3Z17, 3Z20) in da se je sčasoma malo 

umirila (3Z20). Meni, da je pri popravljanju pretiravala (3Z28). Videl je, da je malo 

pozabila na varnost (3Z45).  

 

Konja (Stanje K) vidi kot živahnega (3Z9), da razume njegova navodila in da se dobro 

počuti (3Z11). Na mestih, kjer konj ni bil poslušen, prelaga odgovornost za vedenje na 

njega (3Z13, 3Z34, 3Z36) in pravi, da mu je določene stvari težko dopovedati (3Z38). 

Vidi, da je bil za konja pretežak in da mu ni bilo lahko (3Z44), potem ga spet vidi kot 

lenega (3Z48, 3Z52), sčasoma zopet, da je pretežek zanj (3Z54) in da je bil na to med 

uro nepozoren (3Z56).  

 

Ugriz konja (komuniciranje K) najprej vidi kot posledico tega, da mu je bila hči 

preblizu (3Z58), ob ponovnem ogledu vidi, da je imel konj že pred tem vsega dovolj 

(3Z60) in da bi morali biti bolj pozorni na njegovo počutje (3Z62, 3Z66). Oče verjame, 

da nam konji veliko sporočajo, če smo pozorni na njih (3Z64, 3Z70). Potem vidi, da 

tudi pri hčeri kdaj ni pozoren, kako se počuti (3Z68). Vidi, da je bila hči žalostna, ker jo 

je konj uščipnil (3Z72) in da ji najprej ni verjel, vendar da res ni bilo nič takšnega 

(3Z74) ter da ne želi, da je prestrašena in slabe volje zaradi tega (3Z76). Daje možnost 

temu, da bi bilo bolje dati pomen situaciji v trenutku, ko se je zgodila (refleksija O) 

(3Z78) in poudari svoj namen razvedriti hčer (3Z79). Pokaže empatijo do konja, ko ni 

več hotel naprej in je to upošteval (3Z81). Prav se mu zdi upoštevati občutke drugih 

(3Z83). Poudari svojo skrb do hčere in ugriza (3Z84) in se strinja, da bi bilo bolje, da bi 
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dal temu pomen takoj po tem, ko se je zgodilo (3Z86). Vidi, da ima hči rada in da 

potrebuje njegovo pozornost in občutek pomembnosti (3Z90, 3Z93, 3Z95). Vidi učinke 

in koristnost igre vlog ob konju (3Z97). Na koncu vidi, da je pri aktivnosti, ki jo je 

vnesel, hči zelo dobre volje (3Z99) in da je tudi on, ker je med njima več razumevanja 

in dobre volje (3Z101). 

 

Graf 9: Prikaz pogostosti očetovega razumevanja lastnega ravnanja na 3. uri pred 

ogledom VP in med ogledom VP 

 

 

 

Graf prikazuje razmerje pogostosti (refleksije O) pred in med ogledom video posnetka, 

ki se med ogledom poveča za več kot štirikrat. 

 

 Strokovnjakovo razumevanje 1. ure SP 

 

Razumevanje prve ure pred ogledom video posnetka: 

 Odnos J-O,H: presenečenost nad udeležbo druge učenke in sprejemanje situacije 

v običajnem ritmu in kontekstu, krepitev moči očeta (1R1, 1R4) 

 Odnos O-H: Vključevanje obeh in spodbujanje sodelovanja, spodbujanje 

razmišljanja, zapiranje prostora hčeri, ponavljanje navodil, opozoril hčeri, 

nepozornost do hčerinih čustev, potreb, mnenja, NE-sporočila, moraliziranje, 
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zapiranje prostora hčeri pri iskanju emocionalne naklonjenosti pri konju, vnos 

vedrine, spodbujanje poguma, sproščanje (1R2, 1R3, 1R4) 

 Odnos O-J: iskanje potrditev pri strokovnjaku (1R5) 

 

Razumevanje prve ure med ogledom video posnetka: 

 Odnos O-H: krepitev samostojnosti, potrpežljivost očeta, jasnost razlage, 

ponavljanje navodil, opozoril hčeri (3X), spodbujanje sodelovanja, poudarjanje 

pomena komunikacije, dialoga, govorjenje o hčeri mimo nje (3x), NE-sporočila 

(6x), zapiranje prostora hčeri (4x), grajanje (tudi za nezavedne gibe) (4x), dvojna 

sporočila (4x), poudarek na negativnem (6x), zavračanje hčerine iniciative, 

pomanjkanje vzpostavljanja očesnega kontakta, strogost, nepotrpežljivost (3x), 

nepozornost (4x), dajanje oznak, dvojna merila, posmehovanje, potrditev, 

ustavljanje (3x), ignoriranje, razvrednotenje počutja (2x), zahteve po poslušnosti 

(2x) in koncentraciji, verbalno spodbujanje odločnosti, humor, spodbude 

izražanju (2x), glasno opozarjanje, moraliziranje, spodbujanje sprejemanja 

odločitev, poguma, emocionalna naklonjenost, spodbujanje k samozavestnejši 

drži, sproščanje, prijaznost, neupoštevanje hčere, nepreverjanje razumevanja, 

usmerjenost v svoja pričakovanja in želje, zanemarjanje hčerinih želja (1V1, 

1V3, 1V4, 1V7, 1V9, 1V12, 1V13, 1V15, 1V16, 1V17, 1V18, 1V20, 1V21, 

1V22) 

 Odnos O-K: skrb za počutje konja, sproščenost ob njih, zaupljivost, iskanje 

emocionalne naklonjenosti pri K (1V4, 1V6) 

 Odnos H-O: preplašenost hčere v odnosu do očeta (1V2, 1V10, 1V14, 1V16, 

1V23) 

 Odnos O-J: pogosto iskanje potrditev pri strokovnjaku (5x) (1V4) 

 Stanje O: poudarjanje pozitivnega pri sebi (1V4) 

 Stanje H: tihost, zaprtost (3x), žalost, izgubljenost hčere (2x), izraz veselja, 

sprostitev, motivacija, boljša koncentracija (1V8, 1V10, 1V14, 1V19, 1V23) 

 Odnos H-J: dajanje želenih odgovorov, iskanje potrditev, prikrivanje žalosti 

(1V23) 

 Odnos H-K: iskanje emocionalne naklonjenosti pri K (1V18) 
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 Komuniciranje K: sproščenost, prijazna naravnanost, sproščanje s podporo konj 

(1V5, 1V6, 1V18, 1V19, 1V20 

 

 Strokovnjakovo razumevanje 2. ure SP 

 

Razumevanje druge ure pred ogledom video posnetka: 

 Odnos O-H: velika sprememba v očetovem odnosu do hčere, vključevanje obeh 

in spodbujanje sodelovanja, enakovreden odnos do obeh učenk, vnos igrivosti 

(2x), premalo poudarka na varnosti, v ospredju ugoditev hčeri, neprevidnost, 

tolaženje, zanemarjanje hčerinega strahu, kasneje razumevanje strahu, 

prizanesljivost s hčerjo, opogumljanje (2R1, 2R2, 2R5)  

 Odnos O-K: neobčutljivost do K (2R2) 

 Komuniciranje K: strah in opozorilni znaki K (2R3) 

 Stanje H: padec s konja (strah, šok) (2R4) 

 Odnos H-K: vračanje strahu (2R5) 

 

Razumevanje druge ure med ogledom video posnetka: 

 Odnos O-H: trud očeta za boljši odnos, pozornost (2x), potrpežljivost, pozitivna 

naravnanost v komunikaciji (2x), poudarjanje svojih pozitivnih lastnosti, skrb za 

varnost, opozarjanje, pomoč, spodbujanje izkustvenega učenja, potrditve hčeri 

(3x), spodbujanje skrbi za konje, spodbujanje razmišljanja, spodbujanje dialoga 

(2x), humor (5x), spodbujanje samostojnosti (3x), spodbujanje veselja (2x), 

sproščenosti (2x), pozornost (2x), izogibanje NE-sporočilom, pozitivno 

spodbujanje (2x), prijaznost, dajanje moči hčeri, skrajnost v nepostavljanju 

meja, prepuščanje iniciativnosti hčeri, odpiranje prostora, aktivno poslušanje, 

zanemarjanje strahu, prenašanje odgovornosti (3x), neobčutljivost (2x), 

racionaliziranje (2x), dajanje vrednosti hčerinemu počutju, preusmerjanje 

pozornosti od padca, manj igrivosti, kreativno sproščanje, ubesedenje pomena 

petja in sproščenosti hčere na konju, vnos vedrine, krepitev zaupanja, 

spodbujanje premagovanja strahu (2V1, 2V3, 2V4, 2V5, 2V6, 2V7, 2V9, 2V16, 

2V17, 2V20, 2V23, 2V24, 2V26, 2V28, 2V29) 
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 Stanje O: umirjenost očeta (2x), prikrita agresivnost (2x), navzven mirnost-

notranja napetost, previdnost (2V1, 2V3, 2V12, 2V16, 2V19, 2V20) 

 Odnos O-J: iskanje potrditev (4x) (2V1, 2V5) 

 Odnos H-K: postavljanje meja, prenos sproščenosti (2V2, 2V22) 

 Stanje H: samoiniciativnost, padec-strah, jok (2x), šok, prestrašenost, sprostitev, 

veselje, skrivanje strahu za smehom, pogum, boljše počutje, priznavanje strahu 

(2V8, 2V14, 2V16, 2V18, 2V21, 2V24, 2V25, 2V27) 

 Odnos O-K: skrb za varnost, neobčutljivost do K (4x), zahtevnost, neprevidnost, 

nepotrpežljivost, skrb, negativna oznaka (2V3, 2V4, 2V7, 2V10, 2V12, 2V19, 

2V20, 2V23, 2V28, 2V29) 

 Komuniciranje K: opozorilni znaki, stopnjevanje nezadovoljstva, stopnjevani 

opozorilni znaki, mirnost, večja poslušnost, zrcaljenje, projekcijsko platno (2V2, 

2V11, 2V13, 2V15, 2V19, 2V22, 2V23, 2V24, 2V29) 

 

Refleksija po pregledu video posnetka 2.  ure skupaj z očetom 

 Odnos O-H: Nestrinjanje očeta glede pozornosti do hčerinega strahu (2S1) 

 Odnos O-J: obrambna drža očeta (2x), poudarjanje svoje neomajnosti (2S1, 2S2, 

2S3) 

 Odnos J-O: refleksija mojega dela, izguba dobrega stika z očetom, preveč 

vztrajanja pri nepozornosti očeta do hčerinih občutkov?, premalo poudarjanja 

pozitivnih načinov ravnanja očeta?, oče težko sprejema odgovornost za svoja 

dejanja?, išče potrditve?, zahtevala preveč v kratkem času?, v nadalje mu pustiti 

več prostora in časa, da je pripravljen na nadaljnje korake (2S1, 2S3) 

 

 Strokovnjakovo razumevanje 3. ure SP 

 

Razumevanje tretje ure pred ogledom video posnetka: 

 Stanje H: zavračanje sodelovanja na uri, žalost, navdušenost (2x), veselje (2x), 

zapostavljenost (2x), občutek obtičanosti v učenju jahanja, jok (2x), nestrpnost 

(3R1, 3R2, 3R3, 3R6, 3R8, 3R11, 3R13, 3R15, 3R17) 

 Odnos H-O: išče stik, emocionalno naklonjenost (3x), izražanje želje po igri 

menjave vlog, pogrešanje očetove pozornosti, občutek, da jo oče ustavlja v 
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procesu učenja, želja po potrditvi, strah pred izražanjem občutkov, strah pred 

zavrnitvijo, strinjanje za pogovor o njenih občutkih, samoiniciativnost (2x), 

strogost, vživljanje v vlogo očeta, izražanje občutkov žalosti in vzrokov zanje, 

zapiranje vase, preusmeritev od problema z očetom k problemu s sošolkami, 

izražanje hčerinih občutkov, doživljanja, izražanje naklonjenosti (3R1, 3R3, 

3R6, 3R7, 3R8, 3R9, 3R11, 3R13,3R14, 3R15, 3R17) 

 Odnos O-H: nepozornost, sodelovanje v igri vlog, nestrpnost (2x), 

neobčutljivost, neupoštevanje, razvrednostenje občutkov, racionaliziranje, 

zapiranje prostora, nepriznavanje odgovornosti za težave v odnosu, posluh za 

težave, ki niso povezane z njim, nerazumevanje hčerine žalosti, aktivno 

poslušanje (2x), razumevanje, skupno oblikovanje predlogov za izboljšanje 

problemskega stanja, pozornost za njene želje, spodbujanje k pogovoru s 

sošolkami in postavljanju meja, odpiranje prostora (3R3, 3R12, 3R14, 3R15, 

3R16, 3R17, 3R18) 

 Odnos J-H: iskanje možnosti vključitve hčere (2x), upoštevanje hčere, vnos 

vedrine, pridruževanje (2x), krepitev moči hčere, motivacija, potrditev, 

spodbujanje izražanja občutkov v odnosu do očeta (3x), nudenje podpore pri 

pogovoru z očetom, izvzem snemanja intimnega pogovora (3R1, 3R3, 3R4, 3R5, 

3R8, 3R9, 3R17) 

 Odnos H-J: zaskrbljenost in po pogovoru pomirjenost glede namena video 

posnetkov, vzpostavitev stika, iskanje potrditve, odprtost v komunikaciji (2x), 

iskanje varnosti in bližine, izražanje naklonjenosti (3R2, 3R4, 3R5, 3R8, 3R9, 

3R10, 3R17) 

 Komuniciranje K: hči se ob bližini konj počuti varno, se odpre ter izrazi svoje 

občutke, konj kot medij za izražanje občutkov (3R5, 3R7) 

 Odnos O-K: neobčutljivost (3R12) 

 Odnos O-J: iskanje pomoči pri razumevanju hčere, strinjanje, hvaležnost za 

pomoč v odnosu s hčerjo (3R16, 3R18) 

 Odnos J-O: usmeritev k poslušanju hčere (2x), odpiranje prostora hčeri, pogovor 

o strahu hčere v izražanju občutkov, o dajanju moči hčeri (3R16, 3R17, 3R18) 
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Razumevanje tretje ure med ogledom video posnetka (sneman je le del ure – igra vlog): 

 Odnos O-H: težave v sledenju navodil, skrivanje neugodja/čustev za humorjem 

(3x), posmehljivost, neugodje v vlogi, vidi povezavo med hčerinim in svojim 

odnosom do njega/nje pri učenju, neusklajenost besedne in nebesedne govorice, 

dvojna merila, neobčutljivost, nejevera, spregled hčerine iniciative po 

emocionalni bližini, nadomeščanje emocionalne bližine s humorjem (3V1, 3V6, 

3V7)  

 Stanje H: navdušenost, vživljanje v vlogo, glasnost (3V2, 3V3) 

 Odnos H-O: uživanje v zrcaljenju njegovega vedenja, zahtevnost, neobčutljivost 

(3V2) 

 Odnos H-K: neobčutljivost (3V2) 

 Odnos O-J: iskanje potrditev (3V3) 

 Odnos O-K: poudarjanje poslušnosti pri njem, grobost, neobčutljivost (2x), jeza 

(3V3, 3V5) 

 Komuniciranje K: poslušnost ob jasnih in usklajenih navodilih, neposlušnost ob 

neusklajeni (ne)besedni govorici, ob prezahtevnih nalogah, zrcaljenje 

neobčutljivosti/agresivnosti očeta, stopnjevanje opozorilnih znakov (3V4, 3V5) 

 

Razlike v strokovnjakovem razumevanju pred in po ogledu video gradiva so v širini 

razumevanja dogajanja. V dnevniškem zapisu razumevanja 1. ure (pred ogledom video 

gradiva) je bila pozornost strokovnjaka predvsem na kategorijah odnos O-H in odnos O-

J. Med ogledom pa se posveti tudi ostalim. V dnevniškem zapisu razumevanja 2. ure 

(pred ogledom video gradiva) je bila pozornost strokovnjaka predvsem na kategorijah 

Odnos O-H, Odnos O-K, Odnos H-K, Stanje H in Komuniciranje K, ob ogledu pa se 

posveti tudi ostalim. Na tretji uri je pred ogledom posnetka zaslediti v dnevniškem 

zapisu skoraj vse kategorije, med ogledom sta dodani le dve. Bolj kompleksen 

dnevniški zapis po tretji uri gre pripisati dejstvu, da je bil sneman le del srečanja in s 

tem vedenjem je strokovnjak bolj obširno opisal dogajanje v dnevniški zapis. Pozornost 

strokovnjaka je bila med prvim srečanjem usmerjena predvsem na komuniciranje in 

ravnanje očeta v odnosu do hčere, na drugem ni bila pozornost več tako enoznačno 

usmerjena in je bila razširjena še na odnos očeta do konja, odnos hčere do konj, stanje 

hčere in komuniciranje konja. 
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3.4 ZAKLJUČNA INTERPRETACIJA: TEORIJA OMEJENEGA DOSEGA 

 

V nadaljevanju predstavljam glavne ugotovitve empirične raziskave, ilustrirane z 

»/…/navedki/…/ udeleženih oseb v procesu pomoči in jih povezujem s teoretičnimi 

koncepti, poudarjenimi v ležečem tisku. 

 

 Prispevek podpore konja v procesu skupnega ugotavljanja problemskega 

stanja v družini in v procesu pomoči pri soustvarjalnem 

socialnopedagoškem delu z družino: 

 

Na proces pomoči ob podpori konj je gotovo konstruktivno vplivalo dejstvo, da je bil 

oče že v uvodnem pogovoru zelo naklonjen ideji socialnopedagoške pomoči ob podpori 

konj in da verjame v učinke podpore konj. 

 

Pri ugotavljanju problemskega stanja v družini je bil konj v podporo s svojo telesno 

govorico kot odzivom na občutke, verbalno in neverbalno komunikacijo ter ravnanja 

očeta in hčere, torej z zrcaljenjem. Konj je izredno občutljiv in kongruenten. Navzven 

kaže vedenje, ki odraža njegove občutke ob stiku z nekom, kot reakcijo na vedenje te 

osebe v danem trenutku (Opgen-Rhein, Kläschen, Dettling, 2011; Sudekum Trotter, 

2006) ter tako ustvarja okoliščine, v katerih udeleženci lahko prepoznajo svoje značilne, 

tudi problemske načine delovanja in jih vzpodbujajo h konstruktivni komunikaciji in 

sodelovanju (Hill, 2006; Rashid, 2000). Zrcalil je hčerino negotovost (1K17, 2K15), 

izklopljenost, umik vase (1K29), podrejenost, ubogljivost, zdolgočasenost (1K58) in 

jasno komunikacijo ter aktivnost (1K34). Enkrat zasledimo celo zrcaljenje v obratni 

smeri, ko hči zrcali početje konja v iskanju ugodja (1K79). Konj pogosto zrcali hčerino 

in očetovo sproščenost (1K84, 1K102, 2K64, 2K70, 2K109, 2K118) in oče to tudi zazna 

in ubesedi (2K128): »/…/Je bila sproščena, ko si bila ti sproščena in vesela? Nisi imela 

več problemov z njo potem, a ne?/…/.«. Konj je zrcalil tudi agresivnost in dvojne 

informacije očeta (1K63, 3K86), njegovo nepozornost (3K45), poslušnost v igri vlog 

(3K71). S svojim odzivom je pomagal strokovnjaku in udeležencema k ugotavljanju 

problemskega stanja družine. Tako pomaga tudi udeleženim, da bolje zaznajo in 
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razumejo svoje vedenje in morebitno nasprotujočo si verbalno in neverbalno 

komunikacijo (Gansterer idr., 2011). 

 

Podporo konja v procesu ugotavljanja problemskega stanja lahko vidimo tudi v 

primerjavi odnosa očeta s hčerjo (1K1, 1K3, 1K4, 1K5, 1K6, 1K8, 1K10, 1K12, 

1K15, 1K19, 1K21, 1K22, 1K24, 1K26, 1K27, 1K31, 1K37, 1K39, 1K41, 1K43, 1K45, 

1K47, 1K49, 1K53, 1K55, 1K57, 1K60, 1K61, 1K64, 1K66, 1K67, 1K69, 1K73, 1K76, 

1K80, 1K93, 1K95, 1K105, 1K106, 1K121, 1K128, 1K130) in odnosa očeta s konjem 

(1K41, 1K47, 1K51, 1K55), ko v obeh zasledimo očetovo neobčutljivost, nepozornost, 

zapiranje prostora za izražanje, pomanjkanje očesnega kontakta, dvojna sporočila, 

nepotrpežljivost. 

 

Konj pogosto nastopa tudi kot projekcijsko platno, saj udeleženci procesa pomoči zelo 

pogosto opišejo konjevo počutje, želje, lastnosti, probleme in vlogo konja tako, kot se v 

danem trenutku sami počutijo in vrednotijo, kar si sami želijo, kako vidijo svoje 

probleme in vlogo v družini ali kakšni drugi skupini (Sudekum Trotter idr., 2008; 

Taylor, 2001). Oče pravi, da je konj len (1K78), priden, miren, zanesljiv, poslušen in 

prijazen do otrok in s podobnimi značilnostmi opisuje tudi sebe (v gradivu Očetovo 

razumevanje ravnanja) in se jih med procesom lahko opazi pri njem (2K88, 3K67). Hči 

na koncu prve ure zanika, da je bila žalostna med uro, uporabi pa konja kot projekcijsko 

platno in pove, da je bil žalosten (1K110), »/…/Ker mu je bilo dolgčas, ker smo malo 

delali z njim./…/« (1K112), kar lahko razumemo kot opis njene žalosti in občutka 

zapostavljenosti. V zaključnem pogovoru hči pove, da se konj dobro počuti (F30) in 

tako opiše tudi svoje počutje (F26). Opiše ga tudi kot pridnega in včasih nagajivega, a 

kot ubogljivega (F52, F54), kar lahko služi kot opis tega, kako vidi sebe. 

  

Da prisotnost, bližina in kontakt s konjem vplivajo na sproščenost, občutek 

varnosti in odprtost komunikacije udeleženih in s tem na proces prepoznavanja 

njihovih značilnih, tudi problemskih vzorcev delovanja, se je pokazalo najprej že v 

uvodnem pogovoru s hčerjo in njenem izražanju naklonjenosti do konj ter posledični 

odprtosti hčere za pogovor s strokovnjakom o problemskem stanju (U6). Ob dotiku in 

bližini hčere s konjem (3K7), se hči odpre in začne strokovnjaku samoiniciativno 
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govoriti o stvareh, ki jo žalostijo. Konj ponuja uporabnikom topel in mehek telesni 

kontakt s premikajočim bitjem in s tem občutek emocionalne naklonjenosti, bližine in 

varnosti (Mavec in Yogev, 2007), kar prispeva k bolj odprti komunikaciji oseb s 

socialnim pedagogom in k večji želji po sodelovanju. Na ta način se pospeši proces 

prepoznavanja njihovih značilnih načinov delovanja in proces pomoči. 

 

V procesu pomoči prvič zasledim hčerino iskanje emocionalne naklonjenosti pri 

konju (1K16), potem ko oče že nekajkrat ne sprejme oziroma razvrednosti njeno 

iniciativo in ko komunicira z njo predvsem z NE-sporočili, nepotrpežljivostjo in 

grajanjem (1K1, 1K3, 1K4, 1K5, 1K6, 1K8, 1K10, 1K12, 1K15, 1K21): »/…/če jahaš, 

ti čelada v hiši čisto nič ne koristi. Šlamparija! Ajdi, iskat!/…/.« Ta vzorec se ponovi 

tudi v nadaljevanju (1K91 1K128, 2K84, 2K96, (2K117, 2K148), 3K3, (3K4)), kar 

osvetli problemsko stanje med udeleženima – hčerino iskanje naklonjenosti, 

varnosti in stika z očetom ter njegove potrditve in na drugi strani očetovo 

zavračanje hčerine iniciative in nepozornost do njenih občutkov.  

 

Poleg prepoznavanja značilnih vzorcev delovanja emocionalna naklonjenost do konj 

pripomore tudi k uspešnemu procesu pomoči. Tekom socialnopedagoškega procesa 

večkrat zasledim hčerino iskanje emocionalne naklonjenosti pri konju (1K16, 1K71, 

1K81, 1K89) in očetovo izražanje naklonjenosti v odnosu do konja (1K57), kar vpliva 

na niz zaporednih dogodkov. Prvi premik v smer očetove naklonjenosti in pozitivne 

naravnanosti do hčere, ko naveže očesni kontakt z njo in opazi njeno žalost (1K61), se 

zgodi po tem, ko prvič pokaže naklonjenost v odnosu do konja (1K57). Naslednji 

premik v odnosu očeta do hčere, ko namesto nekonstruktivnih načinov komuniciranja 

vnese nekaj humorja (1K74), se zgodi za tem, ko išče hči naklonjenost pri konju 

(1K71). Naslednja sprememba v odnosu očeta do hčere ponovno sledi iskanju 

emocionalne naklonjenosti, bližine in tolažbe hčere pri konju, ko se uleže nanj (1K81). 

Vedenje konja je videti prijazno, podporno naravnano (1K82) in ob tem se omehča tudi 

oče v odnosu do hčere, navezuje očesni stik z njo, pokaže občutljivost za njeno počutje, 

se ji začne pridruževati, pokaže razumevanje za njene želje in svoja mnenja podaja s 

konstruktivno komunikacijo ter s toplino in razumevanjem v glasu (1K83). Ob tem tudi 

konj zrcali sproščenost hčere (1K84). Nato hči zopet išče emocionalno naklonjenost pri 
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konju (1K89), pri čemer je vedenje konja prijazno naravnano (1K90). Po nizu teh 

dogodkov se zgodi preobrat v počutju hčere, ki kaže veselje in motivacijo (1K99, 

1K101) in v odnosu očeta do hčere, ki daje z aktivnostjo sproščanja poudarek 

hčerinemu počutju: sproščanju, razbremenjevanju, veselju in spodbuja stik s konjem in 

emocionalno naklonjenost hčere do konja (1K100, 1K103). Po tem pokaže oče 

občutljivost tudi do konja in posluh za hčerino utrujenost (1K105).  

 

V primerjavi hčerinega iskanja emocionalne naklonjenosti pri konju in pri očetu 

tekom ur socialnopedagoškega procesa prepoznavam, da se je iskanje (s pozitivnim 

odzivom očeta) emocionalne naklonjenosti pri očetu tekom ur povečevalo in 

sorazmerno s tem se je iskanje emocionalne naklonjenosti pri konju zmanjševalo, iz 

česar sklepam, da se je hči z iskanjem emocionalne naklonjenosti obračala na konja 

predvsem takrat, ko je ni dobila v odnosu z očetom. To potrjujejo tudi rezultati analize 

očetovega zavračanja hčerine iniciative v prvi uri (1K1, 1K3, 1K4, 1K5, 1K6, 1K8, 

1K10, 1K12, 1K15, 1K91, 1K128), v drugi uri (2K84, 2K90) in tretji uri (3K3, 3K89), 

ki kažejo očiten trend zmanjševanja očetovega zavračanja hčerinega iskanja 

emocionalne naklonjenosti pri njem. 

 

Hči išče emocionalno naklonjenost in varnost, predvsem kadar so prisotni občutki 

žalosti, strahu, negotovosti, bolečine ali pa zgolj, ko si želi bližine. Pogosto jo išče pri 

konju takrat, ko je pred tem poskušala pri očetu, a je ni dobila ali je šel oče prehitro čez 

njene občutke ali ko sama zanika obstoj svojih občutkov (strahu). Zadovoljevanje njene 

potrebe po emocionalni naklonjenosti ob podpori konja pogosto vzbudi 

naklonjenost tudi v očetu in vpliva na konstruktivnejšo komunikacijo z njegove 

strani. Zadovoljevanje njene potrebe po emocionalni naklonjenosti in konstruktivnejša 

komunikacija z očetom pa vpliva na zmanjšanje njene žalosti, krepitev sproščenosti, 

veselja, motiviranosti, samozavesti, samoiniciativnosti, poguma. V pogovoru s 

strokovnjakom se je hči ob podpori emocionalne naklonjenosti konja odprla v 

komunikaciji in se samoiniciativno razgovorila o problemskem stanju. Tudi šest 

mesecev po zaključku sodelovanja oče navaja, da hči pogosto išče emocionalno 

naklonjenost pri konju ter da ima več njegove pozornosti in da je zato bolj vesela (F6, 

F16), kar potrdi tudi hči (F50).  
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Emocionalna naklonjenost (do) konja vzpodbuja veselje in motivacijo (1K71, 1K99, 

1K101), emocionalno naklonjenost do oseb, empatijo in konstruktivno komunikacijo 

med osebami v procesu pomoči (1K83, 1K100, 1K103, 1K105), empatijo do konja 

(1K105) ter samozavest in samoiniciativnost (1K85, 1K87). Udeleženci raziskave, ki so 

jo opravili Hauge, Kvalem, Pedersen in Braastad, so navedli pozitiven vpliv konjeve 

naklonjenosti do njih, kar je prispevalo k njihovemu boljšemu počutju in večji 

motiviranosti (Hauge idr., 2013). 

 

V procesu pomoči je bil konj v podporo pri spodbujanju veselja in motivacije hčere 

med jahanjem (2K69, 2K77, 2K111), še posebej ob galopiranju konja (3K68, 2K151), 

ob aktivnostih, ki spodbujajo njeno samozavest, samostojnost, samoiniciativnost 

ter asertivnost (2K69, 2K135, 3K5, 3K6, 3K11, 3K12, 3K37, 3K60, 3K70, 3K72, 

3K125), po izražanju emocionalne naklonjenosti do konja (1K97, 1K99) ter med 

očetovim pridruževanjem (1K98) ob vnosu elementov v aktivnosti, ki spodbujajo 

veselje (2K49, 2K115, 3K111, 3K112, 3K113). Motiviranost ob podpori konj se kaže 

v hitrem premagovanju strahu in ponovne motivacije hčere za jahanje celo po padcu 

s konja (2K99). V igri zamenjave vlog s konji zasledimo izraze veselja tudi pri očetu 

(3K75). Ob aktivnostih s konji in predvsem jahanju se telo odzove s povečano močjo, 

motivacijo, pogumom, z občutki veselja in z željo, da bi te aktivnosti obvladali 

(Globočnik, 2000; Kröger, 1983, v Markič, 2009; Magister, 2007). 

 

Iskanje emocionalne naklonjenosti pri konjih in prijazna naravnanost konj ob tem 

prispeva k sprostitvi hčere in očeta. Še večkrat je zaslediti sproščenost hčere po 

izvajanju aktivnosti ob podpori konj, ki so naravnane prav v ta namen (1K104, 2K108, 

2K111, 2K113, 2K115, 2K123, 2K125, 2K133, 3K111). Hči krepi sproščenost ob konju 

tudi ob zahtevnejših nalogah, ko s sproščenostjo dosega želeno pri konju (2K69). 

 

Empatija, pozornost in skrb za konja se krepijo že zato, ker je konj živo bitje in 

vzbuja v osebah emocionalno naklonjenost do njih. Oče in hči sta kazala empatijo in 

skrb za konja, ko sta opazila in oskrbela rano pri njem (2K10, 2K157), ko je konj kazal 

znake preobremenjenosti in sta jih upoštevala (3K63, 3K100), ko je oče poudarjal 

pomembnost, da hči poskrbi za varnost konja in ga priveže (2K12), ko sta dala konju 
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možnost, da se odkašlja (2K62), pri jahanju hčere (1K105), ko se je hči opravičila konju 

(2K144), ko se je s precej teže usedla nanj, ko ga je opremljala (2K29) in bila pozorna 

na njegovo živahnost (3K40), s čimer je vzbudila pozornost očeta do konja (3K41). 

Aktivnosti s konji spodbujajo osebe, ki delajo s konji, da skrbijo tudi za svojo lastno 

varnost s tem, da varno namestijo opremo in uporabljajo varnostno čelado (2K23, 

2K33). Poleg tega se lahko pri socialnopedagoškem delu s konji zasnuje aktivnosti 

tako, da so naravnane k spodbujanju omenjenih značilnosti oziroma se da takšnim 

aktivnostim poudarek. Empatija do konja (3K100) pa je v očetu vzbudila tudi 

empatijo do hčere (3K101) ob ugrizu konja, kar je pred tem zanemaril (3K90, 3K92, 

3K94). 

 

Učenje rokovanja s konji in jahanja je zelo zahtevno in potencialno tudi nevarno, zato 

osvajanje znanja vpliva na dvig samozavesti oseb, ki se učijo teh spretnosti. Še posebej 

pozitivno vplivajo na samozavest aktivnosti kot so galopiranje, stanje na konju in 

podobno, ki zahtevajo še toliko več poguma in kar je bilo večkrat zaznati tudi v tej 

raziskavi. Uspeh pri izvajanju nalog v sodelovanju s tako veliko živaljo, kot je konj, 

krepi moč uporabnika in spremeni perspektivo gledanja na druge izzive v življenju, ki se 

zazdijo bolj obvladljivi (Sudekum Trotter idr., 2008). Samozavest se je pri hčeri krepila 

tudi ob aktivnostih, ki so spodbujale njeno samostojnost in samoiniciativnost. 

Samostojnost je razvijala ob negovanju, opremljanju konja, jahanju in v vlogi 

trenerke. Samoiniciativnost hčerke pa je kazala predvsem pri aktivnostih, ki so ji to 

omogočale: pri jahanju in v vlogi trenerke. Tekom ur socialnopedagoškega procesa 

se je večala pojavnost samostojnega, samoiniciativnega in samozavestnega vedenja 

hčere. Je pa opaziti porast pojavnosti predvsem z vnosom aktivnosti, ki so naravnane 

tako, da to omogočajo in spodbujajo: samostojno jahanje in vloga trenerke v igri vlog. 

 

Konj je velika in močna žival, ki upošteva jasna in odločna navodila in je osebi, ki z 

njim dela, že zato v izziv in aktivnosti z njo krepijo asertivnost in odločnost vedenja 

osebe. Pri hčeri je bilo tekom analize izraženih veliko gest, ki so izražale asertivnost in 

odločnost v odnosu do konja. To se je pokazalo v odnosu hčere do konja kot odgovor 

na vedenje konja, ko je konj preizkušal njene meje, ko je kaj želela od konja. V 
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tretji uri pa se kaže prenos odločnosti in asertivnosti hčere tudi na odnos z očetom, 

česar v prvi in drugi uri ne zasledimo. 

 

 Prispevek video gradiva k razumevanju ravnanja družine, h krepitvi moči 

ter h krepitvi novih, soustvarjenih načinov delovanja družine: 

 

Oče je hčer pred ogledom posnetka videl kot žalostno in zaprto vase, kot vzrok temu pa 

je navedel njeno razočaranje nad tem, da ni jahala prva (1P44) in njeno željo, da bi 

očetu pokazala svoje znanje in bi to občudoval, a še ne zna dovolj (1P10). Med ogledom 

pa opazi, da je hči žalostna, nemotivirana in nepozorna (1Z65, 1Z71, 1Z73, 1Z77) 

zaradi njegovega pogostega ustavljanja aktivnosti, dolgega govorjenja, 

osredotočanja na njene napake in vršenja pritiska (1Z58, 1Z69, 1Z71, 1Z83, 1Z89): 

»/…/Da se ji je bilo težko koncentrirati in da sem jo nerviral, ko sem toliko govoril/…/.« 

 

Do svojega ravnanja v odnosu do hčere je pred ogledom video posnetka oče pozitivno 

naravnan in vidi, da je kljub strogosti, visokim pričakovanjem in občasni 

nepotrpežljivosti tih, odprt in prijazen (1P20). Rad bi bil bolj razumljiv pri poučevanju 

otrok, v odnosu do hčerke pa ne bi ničesar spreminjal (1P28). Ob skupnem 

pregledovanju video gradiva je oče sam zaznaval pozitivne vidike svojega ravnanja in 

samoiniciativno poudarjal svoje pozitivne vidike učenja: opogumljanje, da hči izrazi 

misli in vprašanja, mirnost pri učenju, odločnost, kadar je to potrebno (1Z13) ter znanju, 

ki ga podaja in s tem krepil svojo moč. V začetku pregledovanja je do svojega ravnanja 

zgolj pozitivno naravnan in kritično do hčerinega (napake pri jahanju, nepozornost 

(1Z19, 1Z21, 1Z43)). Čez čas in ob usmeritvi strokovnjaka pa vse večkrat opazi, da 

hčeri zapira prostor v izražanju (1Z18): »/…/postavil sem ji vprašanje in sam 

odgovoril nanj./…/«, da je hčeri neprijetno zaradi njegovega dolgega govorjenja in 

poudarjanja njenih napak (1Z23, 1I25, 1Z27, 1Z33, 1Z48). 

 

Konj se je zdel očetu pred ogledom videoposnetka len in nezainteresiran in pravi, da tak 

pač je (1P48). Med ogledom ga na začetku  pregledovanja enako opiše, kasneje opazi 

tudi njegovo živahnost in nato njegovo nezainteresiranost in izklopljenost. Kot vzrok 

temu navede svoje dolgočasenje (1Z56). Ta trenutek je ključen preobrat v očetovem 
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razumevanju lastnega ravnanja, saj se njegova reflektivnost lastnega ravnanja po 

tem poveča skoraj za dvakrat.  

 

Po tem namreč oče sam zazna in izrazi, da je hči žalostna, nemotivirana in nepozorna 

(1Z65, 1Z71, 1Z73, 1Z77) zaradi njegovega pogostega ustavljanja aktivnosti, 

dolgega govorjenja, osredotočanja na njene napake in vršenja pritiska (1Z58, 

1Z69, 1Z71, 1Z83, 1Z89). Kvalitativna raziskava, v kateri je MacDonald (2004, 

Sudekum Trotter idr., 2008, str. 257) raziskoval programe svetovanja ob podpori konj, 

je pokazala izboljšanje komunikacijskih spretnosti in ostalih veščin, pomembnih za 

gradnjo odnosov. Izboljšanje komunikacijskih in socialnih veščin po udeležbi programa 

svetovanja ob podpori konj zasledimo tudi v raziskavi, ki sta jo izvedla Bowers in 

MacDonald (2001, Sudekum Trotter idr., 2008, str. 257). Skupno je pogostost poročil 

refleksije očeta med ogledom video posnetka skoraj za petkrat večja kot pred 

ogledom. Oče sam izpostavi pozitivne učinke video gradiva, ki so pripomogli k temu, 

da je videl svoje ravnanje v novi pomenski perspektivi in oblikoval nove načine 

ravnanja (1Z71, 1Z89, 2P34). Izkušnje so pokazale, da starši pogosto šele ob ogledih 

video posnetkov prepoznajo elemente otrokovega in njihovega vedenja, ki so jih v dani 

situaciji spregledali in na ta način video posnetek prispeva k vzpostavitvi bolj 

celostnega pogleda na dogajanje, ki omogoča preokvirjanje razumevanja ravnanja in 

komunikacije družinskih članov (Kobolt, 2001).  

 

Oče je že pred ogledom video posnetka povedal, da je v drugi uri manj govoril (2P2), da 

je vnesel več veselja (2P4), da je manj popravljal (2P6), poskrbel za vključenost obeh 

učenk (2P8) in da je z vsem zadovoljen (2P10, 2P14) ter misli, da ni ničesar, kar bi še 

lahko izboljšal (2P36). Hči je videl kot zainteresirano, pozorno, skoncentrirano in 

veselo (2P32) in vzrok za to vidi v tem, da je bila ura bolj vesela, s poudarkom na 

jahanju, konjih ter igri. Ponavljanje snemanja družine v njihovih vsakdanjih situacijah 

pokaže postopno napredovanje staršev v komunikacijskih veščinah že po nekaj 

srečanjih. Z napredkom in izboljšanim odnosom z otrokom so starši neposredno 

motivirani za nadaljnje učenje. Hkrati se poveča njihovo samozaupanje, boljše 

spoprijemanje s težavami in večja trdnost v starševski vlogi (Sholte in Dekker, 1992, v 

Kobolt, 2001). Barbara Lester (2002, v Tetreault, 2006) pravi, da je ena ura 
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terapevtskega dela ob podpori konj učinkovitejša kot mesec dni individualnega 

pogovornega dela. Tudi v pričujoči raziskavi je videti ogromne premike v ravnanju in 

razpoloženju udeleženih že v eni oziroma dveh urah socialnopedagoškega dela. 

 

Pregled video gradiva druge ure je služil utrjevanju novih načinov ravnanja očeta 

v odnosu do hčerke in kot potrditev očetu. Sam je zaznal svoje nove načine 

ravnanja in vpliv spremembe na hčerino počutje in vedenje. Opazil je predvsem, da 

je aktivno poslušal hčer: »/…/Mislim, da sem jo poslušal, ko je kaj rekla in ji dal 

občutek, da je važno, kaj pravi./…/« (2Z2) in se strinja, da je veliko več povedala in 

spraševala, ker ji je dal prostor (2Z6). Konja pred in na začetku ogleda video gradiva 

vidi kot lenega, ko sta želela, da gre galop (2Z30). Nato opazi, da je bil nezadovoljen in 

je kazal opozorilne znake (2Z32), a še vedno temu ne da vrednosti. Med ogledom 

zasledimo dvakrat toliko očetovih poročil samoreflektivnosti kot pred ogledom.  

 

Pred ogledom video posnetka tretje ure se je očetu zdelo dobro, da je hči izrazila 

frustracijo ob igri vlog in pokazala, kako ga dojema (3P16). Ob tem, ko jo je ugriznil 

konj, jo je videl kot občutljivo in prestrašeno (3P26) in rekel, da jo je mogoče zato, ker 

ni pazila (3P28). Na koncu je videl sproščenost in odprtost hčere za pogovor (3P30) in 

vzrok za to vidi v igri vlog ob podpori konja, torej kot učinke podpore konja (3P32). 

 

Med ogledom video posnetka ugriz konja najprej vidi kot posledico tega, da mu je bila 

hči preblizu (3Z58). Tu se je izkazalo za koristno ponovno pregledovanje video 

posnetka, saj je oče ob tem videl, da je imel konj že pred tem vsega dovolj (3Z60) in da 

bi morali biti bolj pozorni na njegovo počutje (3Z62, 3Z66). Oče verjame, da nam 

konji veliko sporočajo, če smo pozorni na njih (3Z64, 3Z70). Potem vidi, da tudi pri 

hčeri kdaj ni pozoren, kako se počuti (3Z68), ko je bila žalostna, ker jo je uščipnil konj 

(3Z72) in da ji najprej ni verjel. Starši ob ogledu video posnetkov sami ugotavljajo, 

kako so komunicirali in ravnali v odnosu z otroki, kar krepi njihovo moč (Sholte in 

Dekker, 1992, v Kobolt, 2001). Daje možnost temu, da bi bilo bolje dati pomen situaciji 

v trenutku, ko se je zgodila (3Z78). Vidi učinke in koristnost igre vlog ob konju (3Z97). 

V Braziliji izvajajo proces pomoči s podporo konj za starše otrok z raznimi, tudi 

čustvenimi in vedenjskimi težavami. Raziskava je pokazala največjo spremembo v 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini              100 

zaznavanju in razumevanju svojih otrok in njihovih potencialov (Perri Hortale, 2006). 

Pojavnost poročil očeta o lastnem razumevanju se med ogledom poveča za več kot 

štirikrat. 

 

S snemanjem procesa pomoči lahko krepimo odgovornost in moč udeleženih s tem, 

da se lahko strokovnjak med samim procesom v veliki meri umakne na stran in je čim 

manj »udeležen«, saj se lahko naknadno, ob skupnem pregledovanju video gradiva, 

pogovori z udeleženimi o videnem. 

 

 Prepletanje učinkov podpore konja in uporabe video gradiva v procesu 

skupnega ugotavljanja problemskega stanja v družini in v procesu pomoči 

pri soustvarjalnem socialnopedagoškem delu z družino: 

 

Konj se je zdel očetu pred ogledom videoposnetka len in nezainteresiran, ker da tak pač 

je (1P48). Med ogledom ga na začetku  pregledovanja enako opiše, kasneje opazi tudi 

njegovo živahnost in nato njegovo nezainteresiranost in izklopljenost. Kot vzrok temu 

navede svoje dolgočasenje: »/…/Verjetno tudi njega dolgočasim./…/« (1Z56).) Ta 

trenutek je ključen preobrat v očetovem razumevanju lastnega ravnanja, saj se 

njegova poročila o reflektivnosti lastnega ravnanja od tega trenutka dalje povečajo 

skoraj za dvakrat. In tu lahko vidimo prepletanje učinkov podpore konj in video 

gradiva, saj videno udeleženemu v procesu pomoči omogoči, da situacijo še enkrat vidi 

kot zunanji opazovalec in s tem v novi pomenski perspektivi, hkrati pa naredi 

prisotnost konja močan vtis tudi med pregledovanjem video gradiva. 

 

Pregledovanje video gradiva prve ure skupaj z očetom je bilo zelo učinkovito, kar se 

vidi v očetovem preokvirjenem razumevanju lastnega ravnanja in njegovi nameri 

spremeniti svoje komuniciranje v odnosu do hčere, kar na drugi uri tudi udejanji. 

Na mestih, kjer je komunikacija oddaljena od konstruktivnega se ustvari prostor 

ustvarjanja novih pomenov, novih načinov komuniciranja (Kobolt, 2001). Očetovi 

spremenjeni načini komuniciranja in ravnanja v odnosu do hčere ter vnašanje aktivnosti 

s konji, ki spodbujajo veselje, vplivajo na razpoloženje hčere v tolikšni meri, da 
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izrazov žalosti na drugi uri procesa pomoči ne zaznamo, nadomesti jih pogosta 

pojavnost veselja. 

 

Povezavo med podporo konja kot projekcijskim platnom in uporabo video gradiva 

najdemo, ko oče v prvi uri opiše konja kot lenega, pridnega, mirnega, zanesljivega, 

poslušnega in prijaznega do otrok (1K78) in podobno opiše sebe med ogledom video 

gradiva (1P20, 1P52). 

 

Prepletanje učinkov podpore konja in souporabe video gradiva zaznava tudi strokovnjak 

pri svojem razumevanju delovanja družine, saj s pomočjo pregledovanja video 

posnetkov opazi odzive, ravnanja konja, ki jih je tekom procesa spregledal oziroma 

jih lahko ob pregledovanju video gradiva bolj podrobno prouči in poišče povezave, kot 

jih na primer prikazuje graf Prikaz spremembe v očetovem ravnanju ob podpori 

konja in vpliv spremembe ter podpore konja na hčerino razpoloženje, ki prikazuje 

odvisnost načina komunikacije (nekonstruktivna, konstruktivna) očeta v odnosu do 

hčere od izražanja naklonjenosti očeta ali hčere do konja ter odvisnost razpoloženja 

hčere v odnosu do konja in v odnosu do očeta (žalostna, vesela) od izražanja 

naklonjenosti v odnosu do konja in od načina komunikacije očeta do nje, česar brez 

uporabe video gradiva ne bi mogli opaziti, analizirati, predstaviti in uporabiti. 

Strokovnjak lahko ob pregledovanju video gradiva opazi, kar je med neposrednim 

dogajanjem zgrešil oziroma na kar v danem trenutku ni bil pozoren ali pa se mu v 

tistem trenutku ni zdelo pomembno (Gansterer idr., 2011). 

 

Prepletanje učinkov podpore konja in uporabe video gradiva lahko vidimo pri 

krepitvi empatije, pozornosti in skrbi za konja in ob konju. Pogosto v 

socialnopedagoškem procesu ob konju zasledimo empatijo in skrb za konja s strani 

očeta in hčere »/…/oh, oprosti/…/.« (1K8, 2K9, 2K10, 2K29, 2K157, 2K144, 3K40), 

spodbujanje hčerine empatije ob konju s strani očeta (1K105, 2K12, 2K62, 3K63) in 

prenos hčerine empatije do konja (3K40) na očetovo empatijo do konja (3K41) in 

prenos očetove empatije do konja (3K100) na očetovo empatijo do hčere (3K101), kar 

je prej zanemaril (3K90, 3K92, 3K94). Ob ogledu video gradiva pa zasledimo še 

dodatno izražanje empatije očeta do konja in hčere (1Z23, 1Z25, 1Z27, 1Z48, 1Z54, 
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1Z65, 1Z77, 2Z32, 3Z40, 3Z44, 3Z54, 3Z64, 3Z70, 3Z68, 3Z72, 3Z81, 3Z83). Pri 

pregledovanju video posnetkov se lahko opazuje pojavnost očesnega kontakta, 

sodelovalnost, prevzemanje vodenja, živahnost konja pri osebi, pojavnost ponavljajočih 

vedenj, strahu, vztrajnosti, samozavestnega in odločnega vedenja, načine 

komuniciranja med osebo in konjem ter ostalih interakcij (Gansterer idr., 2011; Hauge 

idr., 2013). 

 

Prepletanje učinkov vidimo pri krepitvi hčerine pozornosti in koncentracije, do 

česar je posredno privedla konstruktivnejša komunikacija očeta s hčerjo in vnos 

sproščujočih in veselih aktivnosti s konji. Osredotočenost na »tukaj in zdaj« vidimo 

tekom celotnega procesa, saj sta oče in hči usmerjena v aktivnosti in naloge s konji. Pri 

socialnopedagoškem delu ob podpori konj se pozornost udeleženih usmeri na »tukaj in 

zdaj«, v dogajanje sedanjega trenutka (Gäng, 2003). Zelo pozitivno vpliva tudi na 

uporabnike, ki se težko koncentrirajo, saj izpolnjevanje zastavljenih nalog s konji 

zahteva njihovo osredotočenost (Tetreault, 2006). Ob pregledovanju video gradiva je 

oče videl, da je njegova nekonstruktivna komunikacija negativno vplivala na hčerino 

pozornost in koncentracijo, kar je pripomoglo k očetovi konstruktivnejši komunikaciji 

na naslednjih srečanjih in posledično na večjo pozornost in koncentracijo hčere. 

»/…/Dobro je, da sem videl, da predolgo govorim in s tem uspavam otroka in da je 

bolje prej zamenjati temo./…/« (1Z71). Vnos sproščujočih in veselih aktivnosti s 

konjem je razumel kot pozitivno in je dal zato na naslednjih srečanjih tem aktivnostim 

več poudarka. 

 

Tekom ur socialnopedagoškega procesa raste pogostost hčerinega samostojnega, 

samoiniciativnega, samozavestnega, odločnega in asertivnega vedenja. Delno vpliva 

na to vnos aktivnosti s konji, ki to spodbujajo ter sama prisotnost in ravnanje konja, 

ki to krepi, delno pa skupno pregledovanje video gradiva z očetom in posledične 

spremembe v njegovi komunikaciji in ravnanju v odnosu do hčere. 
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 Prispevek video gradiva k razumevanju strokovnjakovega delovanja in 

ravnanja ter  k razumevanju problematike družine:   

 

Večkratno pregledovanje video gradiva je strokovnjaku omogočalo širše razumevanje 

lastnega ravnanja in ravnanja družine. Omogočalo je analizo gradiva z več zornih 

kotov (komunikacija, vedenje, ravnanje, odzivanje, naravnanost oseb in konj) in 

pozornost na več oseb in konj ter odnosov med njimi v vsakem trenutku. Omogočalo je 

večkratno pregledovanje želenih ravnanj in preokvirjanje pomenske perspektive. 

Strokovnjak je ob večkratnem pregledovanju posnetkov lahko pozoren na več vidikov 

lastnega ravnanja in delovanja družine, saj lahko dogajanje pregleda večkrat in z več 

različnih zornih kotov (Gansterer idr., 2011). Z navedenim je pripomoglo k 

zagotavljanju bolj celostnega razumevanja ravnanja in raziskovanja strokovnjaka, 

zmanjšanju selekcije videnega glede na svoje predrazumevanje in pričakovanja ter k 

zmanjšanju vpliva na konstrukcijo problemskega stanja družine (Gansterer idr., 2011; 

Hauge idr., 2013; Kobolt, 2001; Rankelj, 2000). Strokovnjak lahko uporabi video 

gradivo tudi v namen raziskav in evalvacije, kot v pričujoči nalogi.  

 

 6 mesecev po zaključku sodelovanja družina in strokovnjak prepoznavata 

naslednje učinke procesa pomoči:  

 

6 mesecev po zaključku sodelovanja oče prepoznava učinke procesa pomoči v hčerini 

motiviranosti za učenje s konji (F6), kar je v nasprotju z njeno splošno 

nemotiviranostjo za dejavnosti pred začetkom našega sodelovanja (U2) in da je bolj 

vesela (F24). Pravi, da hči v šoli nima pretiranih težav s koncentracijo (F6), kar je v 

uvodnem pogovoru pred začetkom našega sodelovanja navedel kot problemsko stanje 

hčere (U2) in področje, za katerega bi želel, da se pri hčeri izboljša (U4). Oče zaznava 

tudi, da je hči bolj odločna in asertivna »/…/In to pove res na dramatičen in smešen 

način/…/.« (F12, F16, F18), kar zaznava tudi hči »/…/mu pa kar povem, da preveč 

»naklada«/…/.«  (F40, F56). Oče pove, da na njeno veselje pozitivno vpliva, če uči 

samo njo (F6, F16), torej če ji namenja več pozornosti ter da daje pri učenju več 

poudarka na veselje in sproščenost (F8). To poudari tudi hči v zaključnem pogovoru 

(F50). Oče vidi (F14) kot učinke procesa pomoči, da hčeri bolj odpira prostor za 
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izražanje in da jo zna bolj aktivno poslušati, v odprtosti hčere za pogovor in 

njenemu veselju »/…/kako se je hči odprla in kakšno veselje je pokazala/…/.«  (F24). 

Zaznava tudi večjo sproščenost pri učenju jahanja v odnosu s hčerjo (F8, F12). Oče in 

hči navajata, da ima hči boljše odnose s sovrstnicami »/…Fino, dve novi prijateljici 

imam/…/.« (F4, F32, F34, F36). Oče pravi, da imata s hčerko dober odnos, brez 

posebnih težav (F10, F24). Samozavest hčere je zaznati v pogovoru šest mesecev po 

zaključenem procesu pomoči, ko samozavestno izrazi, da napreduje v učenju jahanja 

»/…/In že več znam./…/.« (F50). Hči pove, da se konj dobro počuti (F30), ga uporabi 

kot projekcijsko platno, saj tako opiše tudi svoje počutje (F26). Hči opazi, da jo oče 

bolj aktivno posluša (F40), kar vidi kot učinke procesa pomoči. Kot pozitivno vidi 

tudi naše sodelovanje. 
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4 OBLIKOVANJE SMERNIC MODELA 

 

Model soustvarjalnega socialnopedagoškega dela z družinami ob podpori konj in 

souporabi video gradiva temelji na teoretični podlagi, predstavljeni v prvem delu in na 

izsledkih kvalitativne raziskave, predstavljenih v drugem delu. Naslanja se na naslednje 

premise delovanja socialne pedagogike:  

 spoznanja pomembnosti vključevanja družine in soustvarjanja procesa pomoči 

skupaj z njo,  

 krepitev konstruktivne komunikacije znotraj družine,  

 delovanje v življenjskem prostoru uporabnikov,  

 celostno razumevanje uporabnikov in sodelovanje strok,  

 krožnost procesa ugotavljanja problemskega stanja in procesa pomoči.  

 

Glavne premise delovanja socialnega pedagoga ob tem so:  

 udejanjanje etike udeleženosti,  

 osebno vodenje z elementi hermenevtične konverzacije,  

 odpiranje prostora in pridruževanje uporabniku, 

 udejanjanje ekološke vednosti.  

 

Koraki procesa pomoči ob podpori konj in ob souporabi video gradiva: 

1. skupno ugotavljanje problemskega stanja družine ob podpori konj, 

2. skupno ugotavljanje problemskega stanja, iskanje in krepitev virov moči družine 

ter iskanje in oblikovanje novih, konstruktivnejših načinov komuniciranja in 

ravnanja ob uporabi video gradiva, 

3. krepitev moči družine in novih načinov komuniciranja ter ravnanja ob podpori 

konj, 

4. krepitev moči družine in novih načinov komuniciranja ter ravnanja, evalvacija in 

vrednotenje potekov ter prepoznavanje novih možnosti ob uporabi video 

gradiva, 

5. (večkratna) ponovitev 3. in 4. koraka,  

6. evalvacija, vrednotenje potekov in zaključni pogovor.  
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Video gradivo je strokovnjaku v podporo tako v procesu pomoči kot pri zavzemanju 

metapozicije in izboljševanju svojih načinov ravnanja v procesu pomoči. Omogoča 

kakovostno supervizijo, lahko pa ga uporabimo tudi v raziskovalne namene, kot v 

pričujočem delu. 

V sklepu povzemam ugotovitve kvalitativne raziskave, ki potrjujejo možnosti podpore 

konja in souporabe video gradiva v procesu pomoči, predstavljene v teoretični podlagi 

oblikovanja modela in katerih uporaba zaokroža model soustvarjalnega 

socialnopedagoškega dela z družinami ob podpori konj in souporabi video gradiva. 
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5 SKLEP 

 

Ugotovitve raziskave, predstavljene v nadaljevanju, so vezane na proučevan primer, 

vendar sem s poskusno teorijo svoje ugotovitve umestila v širši strokovni in znanstveni 

kontekst in postavila izhodišča modela soustvarjalnega socialnopedagoškega dela z 

družinami ob podpori konj in souporabi video gradiva. 

 

Pri ugotavljanju problemskega stanja v družini je bil konj v podporo s svojo telesno 

govorico kot odzivom na občutke, verbalno in neverbalno komunikacijo ter ravnanja 

očeta in hčere, torej z zrcaljenjem, v vlogi projekcijskega platna in v primerjavi 

odnosov med udeleženimi z odnosom oseb s konjem. Tako je podpora konja 

pripomogla k ustvarjanju okoliščin, v katerih udeleženci lahko prepoznajo svoje 

značilne, tudi problemske vzorce delovanja in jih vzpodbujajo h konstruktivni 

komunikaciji in sodelovanju (Opgen-Rhein, Kläschen, Dettling, 2011; Sudekum Trotter, 

2006; Hill, 2006; Rashid, 2000).  

 

Prisotnost, bližina, kontakt in emocionalna naklonjenost do konja vplivajo na 

sproščenost, občutek varnosti in odprtost komunikacije udeleženih in s tem na 

proces prepoznavanja njihovih značilnih, tudi problemskih vzorcev delovanja ter k 

uspešnemu procesu pomoči, saj emocionalna naklonjenost, empatija do konja spodbudi 

tudi emocionalno naklonjenost, empatijo do oseb ter sprostitev, veselje in 

motivacijo udeleženih. 

 

Aktivnosti s konji spodbujajo veselje, motiviranost, samozavest, samostojnost, 

samoiniciativnost, odločnost ter asertivnost. 

 

(Večkratno) pregledovanje video posnetkov pripomore k pogledu (tako udeleženih 

kot strokovnjaka) na dogajanje z novih zornih kotov in s tem v novi pomenski 

perspektivi, k pogostejši samoreflektivnosti udeleženih (kar pripomore k oblikovanju 

novih, konstruktivnejših načinov ravnanja), h krepitvi moči udeleženih in h 

krepitvi novih načinov delovanja.  
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Večkratno pregledovanje video posnetkov z različnih zornih kotov in s tem 

opazovanje dogajanja v novi pomenski perspektivi, pripomore k pogostejši 

samoreflektivnosti strokovnjaka in večji etiki udeleženosti. Video gradivo lahko 

služi tudi v namen raziskav in evalvacije. 

 

S snemanjem procesa pomoči lahko krepimo odgovornost in moč udeleženih s tem, 

da se lahko strokovnjak med samim procesom v veliki meri umakne na stran in je 

čim manj »udeležen«, saj se lahko naknadno, ob skupnem pregledovanju video 

gradiva, pogovori z udeleženimi o videnem. 

 

Prepletanje učinkov podpore konja in uporabe video gradiva v procesu skupnega 

ugotavljanja problemskega stanja v družini in v procesu pomoči pri soustvarjalnem 

socialnopedagoškem delu z družino: 

 Pregledovanje video gradiva udeleženemu v procesu pomoči omogoči pogled 

na situacijo, v kateri je udeležen, skozi oči zunanjega opazovalca in s tem v 

novi pomenski perspektivi, hkrati pa prisotnost konja tudi ob pregledovanju 

video gradiva naredi močan vtis in pripomore k večjemu vtisnjenju videnega 

v novi pomenski perspektivi. S pregledovanjem video gradiva lahko posredno 

z zaznavanjam in ubesedenjem videnega, krepimo učinke podpore konja v 

procesu pomoči. 

 Pregledovanje video gradiva in posledično preokvirjanje razumevanja 

lastnega ravnanja omogočijo udeleženim oblikovanje novih, 

konstruktivnejših načinov ravnanja in krepitev že obstoječih konstruktivnih 

načinov ravnanja. Konstruktivnejši načini ravnanja ob vnosu aktivnosti s konji 

(ki jih udeleženi med pregledovanjem posnetka vidi kot pozitivne), ki 

spodbujajo veselje, pa vplivajo na razpoloženje udeleženih v tolikšni meri, da 

že na drugi uri socialnopedagoške pomoči pogosto pojavnost žalosti udeleženke 

s prve ure v celoti nadomesti pojavnost veselja tekom druge ure. Ob tem se 

krepi tudi pozornost in koncentracija udeleženke. 

 Prepletanje učinkov podpore konja in souporabe video gradiva zaznava tudi 

strokovnjak pri svojem razumevanju delovanja družine, saj s pomočjo 

pregledovanja video posnetkov opazi odzive, ravnanja konja, ki jih je tekom 
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procesa spregledal oziroma jih lahko ob pregledovanju video gradiva bolj 

podrobno prouči in poišče povezave. 

 Prepletanje učinkov podpore konja in uporabe video gradiva lahko vidimo 

pri krepitvi empatije, pozornosti in skrbi za konja in ob konju. Pogosto v 

socialnopedagoškem procesu ob podpori konja zasledimo empatijo in skrb za 

konja s strani očeta in hčere, med ogledom video gradiva pa zasledimo še 

dodatno izražanje empatije očeta do konja in hčere. 

 Tekom ur socialnopedagoškega procesa raste pogostost hčerinega 

samostojnega, samoiniciativnega, samozavestnega, odločnega in 

asertivnega vedenja. Delno vpliva na to vnos aktivnosti s konji, ki to 

spodbujajo ter sama prisotnost in ravnanje konja, ki to krepi, delno pa 

skupno pregledovanje video gradiva z očetom in posledično spremembe v 

njegovi komunikaciji in ravnanju v odnosu do hčere. 

 

Nekatere aktivnosti s konji krepijo področje komuniciranja udeležencev. Pri tem se 

primerja interakcije udeleženih s konji z interakcijami med udeleženimi. Opazuje se 

usklajenost telesne govorice konja z njegovimi nameni in usklajenost uporabnikove 

(ne)verbalne govorice z njegovimi nameni, mišljenjem in počutjem. Opazuje se, kako se 

konji odzivajo na komunikacijo udeleženih in kaj nam to sporoča. Išče in krepi se 

obstoječe konstruktivne načine komuniciranja ter nove načine, ki nadomestijo manj 

konstruktivne. Poudarek je na aktivnem poslušanju (z ušesi in očmi), ter na razvijanju 

veščin komuniciranja (Sudekum Trotter idr., 2008). 

 

Učinkovitost socialnopedagoškega dela ob podpori konj in souporabi video gradiva oče 

in hči prepoznavata tudi 6 mesecev po zaključenem procesu. Navajata več veselja, 

sproščenosti, motiviranosti in koncentracije ter samozavesti, odločnosti in 

asertivnosti hčere, boljše odnose hčere s sovrstnicami in boljši odnos očeta in hčere. 

Oče v svojem ravnanju, kot posledici našega sodelovanja, vidi bolj aktivno poslušanje 

hčere, odpiranje prostora hčeri za izražanje, v hčerinem pa večjo odprtost za 

pogovor. 
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 Spodbuda k nadaljnjemu raziskovanju 

 

Raziskava je na več mestih potrdila teoretične postavke, opisane v prvem delu naloge. 

Nekateri vidiki procesa pomoči ob podpori konja, kot na primer primerjava čredne 

dinamike z dinamiko družine oziroma uporaba črede kot projekcijsko platno za družino, 

aktivnosti s prostimi konji, delo na tleh s konji, v preučevanem primeru niso bili zajeti. 

Zanimivo bi bilo raziskati tudi te in ostale možnosti uporabe podpore konj v procesu 

pomoči, kar bi lahko omogočili z daljšim obdobjem sodelovanja z družino. 

Raziskovanje video gradiva odpira vedno nove možnosti, na primer bolj detajlno 

raziskovanje, pogled na dogajanje z novih perspektiv in s strani drugega strokovnjaka, 

kar povečuje tudi zanesljivost študije (Hauge idr., 2013, str. 68). Zanimivo bi bilo 

pogledati na vedno nova razumevanja, ki bi se ob tem porajala.  

 

 Prenosljivost ugotovitev 

 

Kot opozarjata Lincoln in Guba (1985, v Vogrinc, 2008, str. 163), so ugotovitve 

kvalitativnih raziskav, pridobljene s študijo primera, vezane na določen kontekst in 

okolje. Vendar pa polni, z informacijami gosti opisi proučevanega primera, omogočajo 

oblikovanje in prenos smernic, ki po presoji drugih raziskovalcev in praktikov, lahko 

služijo v oporo pri nadaljnjem delovanju in raziskovanju na proučevanem področju. 

 

 Kakovost kvalitativne raziskave 

 

Kredibilnost raziskave (Vogrinc, 2008, str. 159) sloni na skupnem pregledovanju video 

gradiva in validaciji lastnih odgovorov udeleženca. Raziskava je ekološko veljavna, saj 

je eksperimentalna situacija snemana v vsakdanjem okolju udeleženih. Z večkratnim 

pregledovanjem video gradiva, opisom predrazumevanja, medrazumevanja in 

porazumevanja (Vogrinc, 2008, str. 174) ter opisom epistemološke pozicije, je 

zagotovljena večja celovitost raziskave. Raziskava predstavlja različne poglede 

udeležencev, teoretična izhodišča in ugotovitve o proučevani temi ter izpolnjuje kriterije 

ontološke, izobraževalne, katalitične in taktične avtentičnosti (Vogrinc, 2008, str. 165). 

Pri raziskovanju tematike sem upoštevala triangulacijo teorije in virov podatkov, 
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triangulacijo v metodi in med metodami in puščam odprta vrata za triangulacijo 

raziskovalcev (Vogrinc, 2008, str. 178). Kakovost kvalitativnih podatkov sem skušala 

izboljšati z uporabo grafičnih prikazov. Uporabljala sem stalno primerjalno metodo pri 

oblikovanju kategorij, njenih vrednosti in omejevanju teorije (Vogrinc, 2008, str. 172). 

Podatke sem obdelala obširno, z več zornih kotov, kar je pozitivna stran uporabe analize 

video gradiva. 

Večjo zanesljivost raziskave bi lahko zagotovila z daljšim časovnim obdobjem 

sodelovanja in raziskovanja, z bolj sistematičnim delom ter vnaprej pripravljenimi 

orodji in merskimi instrumenti, ki bi že na licu mesta zagotavljala beleženje opazovanih 

spremenljivk in pojavov. Večjo prenosljivost rezultatov bi lahko zagotovila s 

preučevanjem dodatnega primera ali več njih.  
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7 PRILOGE 

 

PRILOGA 1: KODIRANJE UVODNEGA POGOVORA, PROCESA POMOČI OB 

PODPORI KONJA IN ZAKLJUČNEGA POGOVORA 

EK Opis dogajanja/besedilo pogovora: Kategorije 1. reda Kategorije 2. 

reda 

 Uvodni pogovor   

U1 Oče razloži, da je hčerka edinka stara 

osem let, da sta z njeno mamo ločena, 

vendar imata urejene in prijateljske 

odnose. Tudi hči ima po njegovem lep 

odnos tako z mamo kot z njim. Hči živi z 

materjo in njenim novim partnerjem, oče 

živi praktično čez cesto in prihaja 

pogosto na obisk. Velikokrat vsi skupaj 

tudi obedujejo, se družijo, pogovarjajo. 

Konje imata s hčerino mamo še vedno v 

njunem skupnem hlevu. Tudi z maminim 

novim partnerjem se dobro razumeta. 

Ravno tako pravi, da se njegova hči 

dobro razume z njim.  

Edinka 

Ločeni starši 

Urejeni, prijateljski 

odnosi v 

prestrukturirani 

družini 

Urejeni, prijateljski 

odnosi z maminim 

novim partnerjem 

Stanje D 

Odnos O-H 

U2 O pravi, da je hčerka pogosto žalostna, 

da se zapira vase, da je nemotivirana za 

obšolske dejavnosti, da ji pada 

koncentracija pri šolskih dejavnostih, da 

ima težave s sovrstnicami v šoli, da se 

počuti v šoli izključeno in osamljeno.  

Žalost hčere 

Hčerino zapiranje 

vase 

Nemotiviranost za 

dejavnosti 

Slabša koncentracija v 

šoli 

Težave s sovrstnicami 

Izključenost in 

Stanje H 

Odnos H-O 

Odnos H-S 
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osamljenost v šoli 

U3 O pravi, da ne vidi vzroka za njeno žalost 

in da tudi ona ne pove drugega, kot da jo 

žalostijo odnosi s sošolkami, a da se mu 

zdi, da to ni edini vzrok za njeno žalost.  

Odnosi s sošolkami 

kot edini vzrok za 

čustvene težave hčere 

Stanje H 

Odnos H-S 

U4 Rad bi, da ne bi bila tolikokrat žalostna 

ter da bi bila bolj motivirana in 

skoncentrirana pri šolskem delu, učenju 

jahanja in ostalih dejavnostih.  

Želja po večji čustveni 

stabilnosti hčere 

Želja po večji 

motiviranosti in 

koncentraciji pri 

šolskih in obšolskih 

dejavnostih 

Stanje H 

U5 Ideja o socialnopedagoškem delu ob 

podpori njihovih konj oziroma vključena 

v njihove obstoječe aktivnosti s konji se 

mu zdi dobra. Pove, da je mnenja, da 

lahko konji človeku ogromno dajo na 

čustvenem področju in da se mu tudi s 

tega vidika zdi dobro, da se hči uči 

jahanja. Pokaže precej pripravljenosti za 

sodelovanje. Privoli tudi v snemanje 

procesa. Namen in zaupnost podatkov 

sta mu pojasnjena. Predlaga, da naj se s 

hčerko na samem pogovorim, če bo meni 

povedala kaj več o tem, zakaj je žalostna. 

Strinjanje o načinu 

socialnopedagoške 

podpore 

Verjame v podporo 

konj na čustvenem 

področju 

Motiviranost za 

sodelovanje 

Privolitev v snemanje 

procesa 

Stanje O 

Učinki podpore 

konj pri 

socialnopedagoš

kem delu 

U6 S hčerjo najprej govoriva malo o psih in 

konjih, ki jih imajo doma. O njih razlaga s 

toplino in naklonjenostjo. Pove imena, 

koliko so stari in prigodo o psu, ki se zelo 

boji grmenja. S pridruževanjem se hitro 

Naklonjenost H do 

domačih živali 

Odprtost H za 

pogovor 

Odnos H-K 

Odnos H-J 

Stanje H 
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odpre. Potem se malo pogovarjava o šoli, 

kateri predmeti so ji všeč, kako ji gre v 

šoli in nato, kako se razume s sošolkami.  

U7 Pove, da je zelo žalostna, ker da jo 

sošolke izključujejo iz igre in da je še 

posebej žalostna zaradi sošolke, s katero 

se izven šole pogosto igrata skupaj, v šoli 

pa je čisto drugačna do nje in jo skupaj s 

še nekaterimi izključi iz skupine. Vprašam 

jo, zakaj misli, da do tega prihaja. Pravi, 

da ne ve. Vprašam, če sta se kaj skregali. 

Pravi, da ne. Se strinjam z njo, da takšno 

vedenje res ni lepo.  

Žalost H zaradi 

izključenosti v šoli 

Žalost H zaradi 

nelojalnosti 

prijateljice v šoli 

 

Stanje H 

Odnos H-S 

U8 Vprašam jo, če ima kakšno idejo, kaj bi 

naredila. Pravi, da ne ve. Vprašam, če 

misli, da bi pomagalo, da se pogovori z 

njo, da jo vpraša, zakaj se tako vede in da 

ji pove, kako se ob tem počuti. Pravi, da 

bo poskusila. Vprašam še, če so še 

kakšne druge sošolke, s katerimi bi lahko 

navezala prijateljske odnose. Pravi, da ja 

in da bo naslednjič povabila še kakšno 

drugo sošolko na obisk.  

Iskanje rešitev za 

izboljšanje stanja s 

sošolkami 

Odnos H-S 

U9 Potem peljem pogovor še malo na 

družino, pove, da se dobro razumejo, da 

sta se mami in oči ločila, ampak da nič 

hudega, da se še vedno dobro razumejo 

in da je tudi mamin nov prijatelj v redu 

ter da se tudi z njegovo hčerko iz 

prejšnjega zakona dobro razumeta.  

Ločeni starši 

Urejeni, prijateljski 

odnosi v družini 

Urejeni, prijateljski 

odnosi z maminim 

novim partnerjem in 

njegovo hčerjo 

Stanje D 
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U10 Edino za očija sama reče, da včasih nima 

časa zanjo in da še takrat, ko jo uči 

jahanja, da zraven ponavadi uči še eno 

drugo punčko. To pove z žalostnim 

izrazom na obrazu.  

Žalost zaradi premalo 

časa, preživetega z 

očetom in zaradi 

pomanjkanja njegove 

pozornosti 

Stanje H 

Odnos O-H 

U11 Vprašam, če bi raje videla, da samo njo 

uči in pravi, da ja. Jo vprašam, če mu kdaj 

to pove in pravi, da jo noče poslušati. Jo 

vprašam, če ji je v redu, da sem kdaj 

zraven in da se skupaj kaj o tem 

pogovorimo in pravi, da ja. Vprašam, če 

lahko tudi posnamem, povem zakaj in 

pravi da lahko.  

Iskanje rešitev za 

izboljšanje odnosa z 

očetom 

Privolitev v 

socialnopedagoški 

proces 

Privolitev v snemanje 

procesa 

Odnos O-H 

Stanje H 

U12 Se nato skupaj z očetom dogovorimo za 

prvo uro (hči pokaže sama željo za učenje 

jahanja). Se dogovorimo, da naj ura 

poteka kar po njuni zamisli ter da bom 

jaz bolj opazovalka in da bom po potrebi 

morda dodala kakšno aktivnost.  

Dogovor za začetek 

procesa in o načinu 

dela 

Motivacija hčere 

Stanje O 

Stanje H 

 

EK Opis dogajanja/besedilo pogovora: Kategorije 1. reda Kategorije 2. 

reda 

 Transkripcija 1. socialnopedagoške 

ure ob podpori konj 

  

1K1 Oče kaže nepotrpežljivost do hčere. O 

njej in meni: malo razmišljaj, kako gre, 

poglej zakaj ne gre. Tolikokrat si to že 

delala.  

Nepotrpežljivost do 

hčere 

Grajanje hčere 

Iskanje potrditev pri 

meni 

Odnos O-H 

Odnos O-J 

1K2 Hči se jezi: aaah! Krepitev izražanja Odnos H-K 
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čustev hčere ob konju 

1K3 O njej in meni: Treba je sodelovati, 

govoriti en z drugim, ne da en vleče v 

eno stran, drug v drugo in se jeziš. Da 

sodeluješ pomeni tudi, da govoriš 

(zajedljivo). 

Iskanje potrditev pri 

meni 

Grajanje hčere 

NE-sporočilo 

Nepotrpežljivost do 

hčere 

Dolgovezenje  

Ignoriranje hčere 

Odnos O-J 

Odnos O-H 

1K4 O meni: zavestno je treba početi stvari. Iskanje potrditev pri 

meni 

Ignoriranje hčere 

Odnos O-J 

Odnos O-H 

1K5 O meni: Tukaj vidimo, kako rata malo 

nervozna in kako potem enostavne 

stvari ne grejo več od rok. Malo jo bom 

še pustil. 

Iskanje potrditev pri 

meni 

Ignoriranje hčere 

Spodbujanje 

samostojnosti 

Odnos O-J 

Odnos O-H 

1K6 Oče reče, da naj posnamemo, kako 

postrani je dala sedlo na konja. 

Poudarjanje 

negativnega 

Odnos O-H 

Odnos O-J 

1K7 H: Treba je naštimati pravo dolžino 

stremen, da ne greš gor in so potem 

čisto prekratka ali predolga. 

Samoiniciativnost, 

samostojnost  hčere 

 

Odnos H-O 

1K8 O: To zdaj ni pomembno, to bomo 

lahko pogledali, ko bomo na jahališču. 

Zdaj je pomembno to, da si dala sedlo 

čisto postrani na konja.  

Spregled iniciative 

hčere 

NE-sporočilo 

Poudarjanje 

negativnega 

Usmerjenost v tukaj in 

zdaj 

Skrb za konja 

Odnos O-H 

Odnos O-K 

1K9 H: ja, to je zvito pod sedlom. Aktivno poslušanje 

Konstruktivna 

Odnos H-O 
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komunikacija 

1K10 O: Točno. Govoriš o problemih, ki so 

trenutno čisto nepomembni (reče hčeri). 

Treba se je najprej ukvarjati s 

problemom, pred katerim človek 

trenutno stoji, to pomeni, da da najprej 

podsedelnico na konja, nato sedlo, 

pogleda, če je vse v redu in nato zapne 

podsedelni pas.  

Razvrednotenje 

hčerine iniciative 

Moraliziranje 

Usmerjenost v tukaj in 

zdaj 

Odnos O-H 

1K11 H: Še lonžo rabimo. Motivacija, 

sodelovanje, 

samostojnost, 

samoiniciativnost 

Odnos H-O 

1K12 O: To imamo tam (nepotrpežljivo). Nesprejemanje 

hčerine iniciative 

Odnos O-H 

1K13 O: Kaj še rabiš? Neposredno, jasno 

vprašanje 

Odnos O-H 

1K14 

 

H: A, čelado! (veselo, da se je 

spomnila) 

Veselje, motivacija, 

sodelovanje 

Stanje H 

Odnos H-O 

1K15 O ne reče nič. Nesprejemanje 

hčerine iniciative 

Odnos O-H 

1K16 H boža konja.  Negotovost H 

Iskanje emocionalne 

naklonjenosti pri 

konju 

Odnos H-O 

Odnos H-K 

1K17 Konj ji povleče v travo.  Zrcaljenje hčerine 

negotovosti 

Preizkušanje meja 

Komuniciranje 

K 

1K18 H mu pokaže, da ne sme jesti. Krepitev asertivnosti, 

odločnosti ob konju 

Odnos H-K 

1K19 Oče pride zraven, stoji zraven. Hči 

pogleda v kamero in oče ji odločno in 

Nepotrpežljivost očeta 

do hčere 

Odnos O-H 
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jezno reče: H, tukaj je konj, tam je 

kamera, tam je teta, ki gre mimo, kaj je 

tukaj pomembno? (in pokaže na konja) 

Grajanje 

Strogost 

Poudarek na 

negativnem 

Usmerjanje v »tukaj 

in zdaj« 

1K20 Hči je tiho in pokaže na konja. Umik vase Odnos H-O 

1K21 O: če jahaš, ti čelada v hiši čisto nič ne 

koristi. Šlamparija! Ajdi, iskat! 

NE-sporočila 

Grajanje 

Avtoritarnost 

Grobost  

Odnos O-H 

1K22 O: H, rabiš stopničke ali prideš tako 

gor? Prideš tako gor, ok. 

Ji ne da prostora za 

odgovorit 

Odnos O-H 

1K23 H se trudi, ne ve, kaj bi, nerodno ji je, 

nič ne reče, ne vpraša, poskuša,.. 

Negotovost 

Umik vase 

Trud za izpolnitev 

naloge 

Stanje H 

1K24 O: Oh, ja, skočiti kar ne boš mogla gor. 

Ja, ne ne, ne tako. Poskusi, no.  Ti malo 

pridržim streme.  

NE-sporočila 

Pomoč očeta 

Odnos O-H 

1K25 H: aua. Izražanje neprijetnih 

občutkov 

Stanje H 

1K26 O: Kaj aua? Če boš ravno nogo 

dvigovala, ne boš dosegla. Če jaz 

dvigujem ravno nogo, je tudi ne morem 

dovolj visoko dvigniti, da dosežem 

streme (proti meni).Ostani tako in 

dvigni nogo, tako in gremo.  

Razvrednotenje 

hčerinih občutkov 

NE-sporočila 

Posredno naslavljanje 

sporočil 

Dajanje navodil 

 

Odnos O-H 

1K27 O: Kako so ti stremena, so ok? Najprej 

moraš pogledati, kako imaš vajeti, so 

enako dolge. Če jahaš naravnost morajo 

Zapiranje prostora za 

odgovoriti 

Dajanje navodil 

Odnos O-H 
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biti enako dolge. In kako imaš roke? Ne 

tako iztegnjene uuu, ne tako nazaj aaa, 

ampak mehke in sproščene, da jih lahko 

iztegneš naprej in daš nazaj. Torej, 

mehke in sproščene. Pa ne tako, da 

skačejo gor in dol, ampak lepo mirne 

(govori mimo nje, je niti ne pogleda v 

oči.  

NE-sporočila 

Brez očesnega 

kontakta 

Posredno naslavljanje 

sporočil 

Neobčutljivost za 

hčerino počutje 

1K28 H sedi, drži roke, tako kot naj bi jih in 

je videti izgubljena, proti koncu 

izgublja pozornost, gleda okrog.  

Izpolnjevanje navodil 

Izgubljanje 

pozornosti, motivacije 

Umik vase 

Odnos H-O 

Stanje H 

1K29 Konj je tudi izklopljen, ker tudi z njim 

ni nihče v interakciji.  

Izklopljenost konja 

(kot hči)/zrcali 

občutke H 

Komuniciranje 

K 

1K30 Ko O neha govoriti, jo pogleda, ona ga 

pogleda nazaj in potem se oddalji in 

spregovori.  

Očesni kontakt Odnos O-H 

1K31 O: lahko govoriš z mano, lahko govoriš 

s konjem, lahko mi tudi poveš, kaj 

nameravaš.  

Dvojna sporočila 

Odpiranje prostora 

Odnos O-H 

1K32 H. ne odgovori, skuša spraviti konja v 

korak.  

Umik vase 

Izvajanje navodil 

Stanje H 

Odnos H-O 

Odnos H-K 

1K33 O. ji pomaga.  Pomoč hčeri Odnos O-H 

1K34 Konj ugotovi, da se nekaj dogaja, se 

predrami, pogleda nazaj v O. in stopi 

naprej. 

Odziv in aktivnost 

konja na jasno 

komunikacijo 

(zrcaljenje)  

Komuniciranje 

K 

1K35 O: kam gleda konj, ko jahaš na krogu? Neposredno 

naslovljeno sporočilo 

Odnos O-H 

1K36 H: Gleda proti noter. Sodelovanje  Odnos H-O 
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1K37 O: Proti noter. Ok, pojdi naprej. Ne 

tako navznoter. Imej enako dolge vajeti. 

Pojdi v večji krog. Bolj navzven, imej 

tudi noge na njem, malo navznoter, 

malo! Kam gledaš? Kam gledaš? Glej 

naravnost, kamor hočeš, da gre konj, H. 

O. ustavi konja: Ko ti rečem, da glej 

naravnost, glej tukaj med konjeva 

ušesa, naravnost. (Potreplja po roki v 

smislu: poslušaj). Glej naravnost skozi 

njegova ušesa.  

Potrditev 

Poimenovanje 

Dajanje jasnih navodil 

NE-sporočila 

Nepotrpežljivost 

Jemanje moči 

Preobremenitev z 

navodili 

Poudarjanje 

negativnega 

Odnos O-H 

1K38 H. gleda dol, se zapira vase, nemirno 

premika roke in popravlja vajeti.  

Umik vase 

Ne govori 

Negotovost  

Žalosten izraz 

Odnos H-O 

Stanje H 

1K39 O. jo potreplja po čeladi, nestrpno, v 

smislu poslušaj.  

Neobčutljivost za 

hčerine občutke 

Nepotrpežljivost  

Odnos O-H 

1K40 Konj gleda nazaj, kaj se dogaja.  Pozornost konja (tudi 

hčere) 

Odnos H-O 

Komuniciranje 

K 

1K41 O. mu obrne glavo proti naprej, da 

pokaže, kam mora gledati hči in reče: 

Če gledaš stran, se celo tvoje telo obrne 

stran. Drži roke pri miru, glej 

naravnost, skozi njegova ušesa. Tvoje 

noge naj mirno ležijo na konju, ne 

premikaj se ves čas, notranja vajet, če 

gre konj v krogu, je že malo navznoter, 

ni ti pa treba nezavedno vleči še bolj 

navznoter, da konj potem zavije 

navznoter. Drži tudi zunanjo vajet, da 

Neobčutljivost do 

konja 

Preobremenitev z 

navodili 

Ponavljanje 

Zapiranje prostora za 

izražanje, poskušanje, 

učenje 

Jemanje moči 

NE-sporočila 

Poudarjanje 

Odnos O-K 

Odnos O-H 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini              130 

konj ve, ok, tukaj ostanem. Si videla, 

kako je prej zavil navznoter. Raje glej 

skozi njegova ušesa kot nekam vstran, 

na začetku notranje vajeti neee 

potrebuje. In zunanjo malo zadržuješ 

(in se zasmeji).  

negativnega 

Posmehovanje  

1K42 H. je čisto tiho in na miru, pogreznjena 

vase.  

Umik vase 

Ne govori 

Žalosten izraz 

Stanje H 

Odnos H-O 

1K43 O: ok, gremo, glej naravnost, tako. Daj 

mu malo vajeti. Pojdi bolj ven, glej 

naravnost, ne navznoter. Daj mu glavo 

malo navznoter. Ne tvojo, njegovo. 

Kam gledaš, glej naravnost, konj malo 

navznoter. Tako in spet popustiš. Kam 

gleda konj? Kam ti gledaš? 

Dajanje navodil 

Potrditev 

NE-sporočila 

Zapiranje prostra za 

odgovoriti 

Jemanje moči 

Odnos O-H 

1K44 H: naravnost. Tiho odgovori 

Žalosten izraz 

Odnos H-O 

Stanje H 

1K45 O: (ju ustavi) Ne glej gor, ne nekam 

navznoter (to pokaže tudi posmehljivo s 

telesom), gledaš naravnost, če gledaš 

navznoter ali navzven, potem ne vidiš, 

kaj počne njegova glava (z bičkom 

potapka po njeni glavi-čeladi), haloo! 

Kam gledaš,povsod gledaš, samo 

naravnost ne. Gledati moraš naravnost. 

Kaj če tvoj konj gleda navzven? Kaj 

narediš?  

Ustavljanje učenja, 

poskušanja 

Jemanje moči 

NE-sporočila 

Posmehljivost 

Nepotrpežljivost 

Neobčutljivost za 

njene občutke 

Grobost  

Odnos O-H 

1K46 H. ne odgovori. Je žalostna, čisto tiho, 

pogreznjena vase. 

Umik vase 

Žalosten izraz 

Ne odgovori 

Stanje H 

Odnos H-O 

1K47 O: Malo popraviš glavo navznoter. Ne da prostora za Odnos O-H 
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Vedeti moraš, kam hočeš, da konj gre. 

Najprej niti še nog ne rabiš, ampak 

moraš vedeti, kam hočeš, da konj gre in 

mu to povedati.  Poglej stran H. 

(premakne konju glavo). Vidiš to? 

odgovor 

Jemanje moči 

Neobčutljivost za 

njene občutke 

Ponavljanje navodil 

Neobčutljivost do 

konja 

Odnos O-K 

1K48 H. prikima (da bi dala zaželjen 

odgovor). 

Ne govori (odgovarja 

nebesedno) 

Iskanje potrditev 

Odnos H-O 

1K49 O: Stran gledaš in vidiš?! Nepotrpežljivost Odnos O-H 

1K50 H. odkima (z žalostnim izrazom). Ne govori (odgovarja 

nebesedno) 

Žalosten izraz 

Odnos H-O 

Stanje H 

1K51 O: zdaj glej naravnost (spet premakne 

konjevo glavo). Vidiš zdaj? 

Neposredno dajanje 

navodil 

Neobčutljivost do 

konja 

Odnos O-H 

Odnos O-K 

1K52 H. prikima. Ne govori (odgovarja 

nebesedno) 

Žalosten izraz 

Odnos H-O 

Stanje H 

1K53 O: Vidiš lahko samo, če ga gledaš. In 

sedeti moraš vzravnano, ne postrani in 

ko greš v ovink, se ne smeš zvrniti v 

bokih, ampak moraš biti vzravnana. Če 

jahaš v ovinku, mora konj gledati tja 

(mu obrne glavo navzven)? 

Preobremenitev z 

navodili in zapiranje 

prostora za učenje, 

poskušanje 

Jemanje moči 

Ponavljanje sporočil 

Stanje na mestu 

Odnos O-H 

1K54 H. odkima, pokaže v pravo smer 

(žalosten irzaz). 

Ne govori (odgovarja 

nebesedno) 

Žalosten izraz 

Odnos H-O 

Stanje H 

1K55 O: mora gledati tako navznoter (glavo Neobčutljivost do Odnos O-K 
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pretirano obrne navznoter)? konja 

Stanje na mestu 

Jemanje moči 

Poudarjanje 

negativnega 

Odnos O-H 

1K56 H. odkima (žalosten izraz). Ne govori (odgovarja 

nebesedno) 

Žalosten izraz 

Odnos H-O 

Stanje H 

1K57 O. Ne, ker potem bo zavil preveč noter. 

Torej, naravnost je še ok, malo 

navznoter je še bolje, navzven ni ok. (Ji 

vzame vajeti iz rok). Za začetek želim, 

da veš, kam hočeš, da konj gre in mu to 

lahko v ovinkih poveš samo z vajetjo, 

čez čas pa še z nogo. Če hočeš, da 

pogleda noter, mu takole rahlo obrneš 

glavo navznoter in potem spet popustiš, 

če pogleda malo navzven, svojemu 

konju spet obrneš malo navznoter. 

Takole, moj prijatelj, sem poglej.  

NE-sporočila 

Zapiranje prostora za 

izražanje, učenje, 

poskušanje 

Jemanje moči 

Dajanje navodil 

Preobremenjevanje z 

navodili 

Naklonjenost do konja 

 

Odnos O-H 

Odnos O-K 

1K58 Konj je ubogljiv, podrejen, zdolgočasen 

in izklopljen. 

Ubogljivost 

Podrejenost 

Zdolgočasenost 

Izklopljenost (kot 

hči)/ Konj zrcali 

občutke 

Komuniciranje 

K 

1K59 H. je čisto tiho, izklopljena, zazeha, na 

obrazu ima čisto zamorjen izraz. 

Umaknjenost 

Ubogljivost 

Izklopljenost 

Žalosten izraz 

Stanje H 

Odnos H-O 

1K60 O: Moraš mu dati tudi malo časa, 

enostavno probati. Zdaj si hotela vse od 

Dvojna sporočila Odnos O-H 
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enkrat narediti. Pa to ne gre tako. Korak 

za korakom, najprej eno stvar in tisto 

narediti v redu (najprej ji vse obširno 

razlaga, jo obremeni s toliko 

informacijami, potem pa ji reče-čisto v 

nasprotju s tem- da naj najprej samo 

eno stvar naredi.) Pusti zdaj noge, tisto 

in tisto in je v redu.   

1K61 O jo pogleda: Kaj si zdaj žalostna? 

(Presenečeno) Ne rabiš biti žalostna. 

Korak za korakom, H. Imamo čas. 

Gremo lahko počasi. Ne gre za hitrostni 

trening in kako hitro in super bomo vse 

naredili. Gre za konja in tebe. In ti rečeš 

konju, ok, hočem, da ne gledaš navzven 

na krogu, ampak naravnost ali rahlo 

navznoter. Ok, to je zdaj tvoja prva 

naloga. Ok?  

Očesni stik 

Opazi, kakšne občutke 

izraža 

Presenečenost nad 

njenimi občutki 

žalosti 

Zanikanje 

pomembnosti njenih 

čustev 

Spodbujanje hčere 

Dvojne informacije 

Izvrševanje nalog 

Odnos O-H 

1K62 O želi pognati konja z bičem, s telesom 

pa ga ustavlja. 

Dvojne informacije 

konju 

Odnos O-K 

1K63 Konj zavije najprej proti njemu, ker mu 

daje dvojne informacije s telesom 

(dvojne informacije hčeri in konju), 

potem gre stran od njega, ker ga bolj 

požene, gre tudi v kas, čeprav to ni bil 

namen O.) 

Zrcaljenje dvojnih 

informacij 

Zrcaljenje 

agresivnosti 

Komuniciranje 

K 

1K64 In potem očitajoče hčeri: Kaj narediš, 

če gre konj naravnost? Samo gledaš 

aliii? (Kot da bi morala ona to urediti). 

Ok, kaj boš zdaj naredila? Če želiš, da 

Prelaganje 

odgovornosti za svoja 

dejanja na hčer 

Izražanje jeze 

Odnos O-H 
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konj zavije? Neposredna vprašanja 

1K65 H: Malo mu bom glavo obrnila proti 

noter. 

Sodelovanje  

Besedno izražanje  

Odnos H-O 

 

1K66 O: Tako je.  Primi lepo vajeti. In pazi, 

kaj zdaj narediš? Malo mu obrneš glavo 

v to smer. Ne tvojo glavo, ostani ti 

naravnost, njemu obrni glavo. Govorim, 

kaj naredi z vajetmi. Malo obrni 

njegovo glavo. Gre za to, da poskusiš, 

kaj se zgodi, če mu obrneš glavo. Reci 

mu, halo, malo sem zaviješ. In spet 

popustiš. In še v drugo stran in 

popustiš. In še enkrat v mojo smer in 

ustavi. Poglejmo, a so vajeti postale 

predolge zdaj? Popravi.  

Potrditev 

Neposredna navodila 

NE-sporočila 

Spodbujanje 

odločnosti 

Dvojne sporočila 

 

Odnos O-H 

1K67 O: Hočem, da izkusiš, kaj se zgodi, če 

malo povlečeš in da si upaš. Da malo 

povlečeš eno vajet in vidiš, kaj se zgodi 

in drugo in vidiš, kaj se zgodi, ne da 

samo gledaš in ne narediš nič. Hočem, 

da si upaš. Če boš pregroba, ti bom že 

rekel. Da si pogumna, da si upaš 

poskusiti. Kaj se zgodi, če potegneš v 

eno smer in kaj če v drugo. Ker če 

preden to delaš, damo zraven še noge, 

bo vse zmešano. Gremo naravnost. In 

zaviješ. Glej bolj v njegovo glavo, da 

vidiš, kaj se dogaja. Ja. Zdaj si malo na 

stran povlekla. Stoj. Poglej, kaj delaš, 

takole pa takole vlečeš. Tako se ne 

jaha! Povlečeš tako in tako.  

Dvojna sporočila 

NE-sporočila 

Opogumljanje 

Preobremenitev s 

sporočili 

Neposredna navodila 

Potrditev 

Jemanje moči 

Nepotrpežljivost 

Izražanje jeze 

Odnos O-H 

1K68 H. sedi zgrbljena v dve gubi.  Umik vase Odnos H-O 
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Stanje H 

1K69 O: Ker tako na fino še ne znaš, poskusi 

tako. Ja, povlečem in obrne glavo (O. 

pogleduje v kamero, kot da želi 

pokazati, kako zna). Hočem, da narediš 

tako in tako, ne tako in tako. Poglej, 

kako lepo obrača glavo.  

Iskanje potrditev  

Poudarjanje 

negativnega 

Ponavljanje 

 

Odnos O-H 

1K70 Konj se obrne nazaj in si spodi muho 

blizu H-jine noge.  

Iskanje ugodja Komuniciranje 

K 

1K71 H pogleda proti njemu in se na pol 

nasmehne zaradi kontakta konja. 

Iskanje emocionalne 

naklonjenosti pri 

konju 

Odnos H- K 

1K72 H se potem spet zgrbi v dve gubi. Malo 

zaokroži z rameni. 

Umik vase 

Iskanje ugodja (kot 

konj)/ zrcaljenje 

početja konja 

Stanje H 

Odnos H-K 

1K73 O: Če stran gledaš, ne vidiš, kaj dela. 

Glej ga in povleci z vajetmi in če ti 

uspe, če obrne glavo, si reci, super, to 

mi je zdaj uspelo. Zdaj gre v pravo 

smer. Glej, kam gleda. In tvoje roke, 

daj mi jih sem in malo povleci. To in to. 

Tako!  

NE-sporočila 

Poudarjanje uspeha 

majhnih korakov 

Iskanje novih načinov 

za boljše razumevanje 

Potrditev  

Odnos O-H 

1K74 O: Aaa, in zdaj vidim, kaj si želela 

narediti, sem in tja, cp, cp, cp, ne 

plešemo (vnese malo humorja.)  

Preusmerjanje od 

negativnega s 

humorjem  

Odnos O-H 

1K75 H. se nasmehne.  Izraz sprostitve 

Sprejetje iniciative O 

Odnos H-O 

Stanje H 

1K76 O: Tako in tako. Ja, še poskusi. To je z 

veliko moči. Če si ti zdaj konj in jaz 

jahač, tako in tako. Tako in tako, ne pa 

tako in tako. Pazit moraš, kaj delaš in si 

Potrditev 

NE-sporočila 

Spodbujanje 

asertivnosti 

Odnos O-H 
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upati probati. Rad bi, da to razumeš in 

da probaš. In rečeš, dragi konj, to želim 

od tebe. In draga hči, hočeš nekaj od 

konja, kajne..  

Dvojna sporočila 

1K77 H. se malo nasmehne. Iskanje potrditve Odnos H-O 

1K78 O: Malo je len. Prelaganje 

odgovornosti na 

konja/ Konj kot 

projekcijsko platno 

Komuniciranje 

K 

Odnos O-K 

1K79 H: Noče delati. Pridruževanje očetu Odnos H-O 

1K80 O: Hoče, samo rabi kaj od tebe. Poskusi 

zdaj malo na mestu mu premikati glavo. 

Levo, ja, desno. Tako. Še.  In popustiš. 

In še. Ti malo pomagam. Poglej, kam ti 

grejo roke. Skrajšaj vajeti. In še v eno 

smer in drugo. Eh, poglej, kako se 

matraš, kot da imaš kakšen vozel kje. 

Poglej, tako, čisto lepo in spet popustiš. 

No, pejmo, glej med ušesa, gremo malo 

naravnost mimo drevesa. Op, op, op, 

op, kje je tvoja glava. Spet malo 

popustiš. Tukaj mimo, ovinek, velik 

ovinek. Tukaj sem, tukaj, H. tuuuukaj!! 

In spet popustiš, popustiš. Ne tako 

veliko vleči. Naredi malo večji krog, ni 

treba toliko vleči. Večji krog. Popustiš. 

Ustavi ga malo. Gremo malo naravnost 

in potem v to smer. Lahko malo 

pogledaš v smer, v katero hočeš it in 

potem si spet tukaj z glavo. Zelo 

pomembno. En mora vedeti, kam gresta 

in to si ti. Gremo naravnost, obe roki 

Prelaganje 

odgovornosti na hčer 

Jasna navodila 

Potrditev 

Pomoč 

Nekonstruktivna 

komunikacija 

Strogost 

Nepotrpežljivost 

Preobremenitev z 

informacijami 

NE-sporočila 

 

Odnos O-H 
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imaš naravnost, pomembno in potem 

zaviješ. Op, op, op, koncentriraj se na 

konja. Ok (ustavi konja). 

1K81 H. se uleže na konja in išče tam 

emocionalno naklonjenost, sprejetost, 

bližino, tolažbo. 

Iskanje emocionalne 

naklonjenosti, bližine, 

tolažbe pri konju 

Komuniciranje 

K 

Odnos H-K 

1K82 K je umirjen, stoji pri miru in prijazno 

naravnan 

Emocionalna 

naklonjenost konja 

Komuniciranje 

K 

1K83 O se precej omehča, ko to vidi: Ne gre 

mi za to, da rečem, da ne znaš. Hočem, 

da se opogumiš nekaj narediti in potem 

se pogovorimo o tem. In da probaš 

narediti najprej eno stvar in vse ostalo 

zdaj ni pomembno. Vem, da bi ti rada 

vse naenkrat, ampak ne gre. Vzemi si 

malo časa, vzemi si malo časa, da si 

upaš in poskusiš najprej nekaj narediti. 

In vidiš, kaj se zgodi. Ne moreš se 

usesti na konja in perfektno jahati. Do 

tam je veliko veliko majhnih korakov. 

In zato ne rabiš biti nič žalostna. Ja, ti 

bi rada pokazala, da znaš tudi 

galopirati. Ampak tudi, če te imam na 

lonži in dam konja v galop in ga ne 

znaš kontrolirati, bo težko.   

Občutljivost očeta za 

hčerino počutje/ 

emocionalna 

naklonjenost očeta ob 

konju 

Pridruževanje hčeri 

Razumevanje njenih 

želja 

konstruktivno 

podajanje svojega 

mnenja in želja 

Govori s toplino in 

razumevanjem v glasu 

Večja sproščenost O 

Navezuje očesni stik 

Komuniciranje 

K 

Odnos O-H 

Stanje O 

1K84 Konj je ob tem tudi zelo sproščen, 

dremlje. 

Sproščenost konja/ 

konj zrcali občutke 

Komuniciranje 

K 

1K85 H: Na majici imaš brenclja (prvič po 

zelo dolgem času samoiniciativno 

spregovori). 

Sproščenost H 

Samoiniciativno 

ogovarjanje očeta  

Skrb za očeta 

Odnos H-O 

Stanje H 

1K86 O. ga odžene in govori naprej: Če imaš Sprejemanje hčerine Odnos O-H 
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hišo iz kart, je najpomembnejša spodnja 

vrsta. Je tako? Če spodnja dobro stoji, 

potem lahko gradiš naprej, drugače ne. 

Zato pravim, kaj želim? Jahati ovinke. 

Ok, kaj za to potrebujem? Konja, vajeti 

in.. 

iniciative 

1K87 H. se dvigne v sedeči položaj in reče 

samoiniciativno: In pogum, da si upam 

reči konju, pojdi tja. 

Samozavestna drža 

Aktivno poslušanje 

Samoiniciativno 

spregovori 

Krepitev samozavesti 

ob konju 

Odnos H-O 

Komuniciranje 

K 

1K88 O: Tako je, da sprejmeš odločitev.  Potrditev  Odnos O-H 

1K89 H. se spet uleže. Iskanje emocionalne 

naklonjenosti pri 

konju 

Odnos H-K 

Komuniciranje 

K 

1K90 K je umirjen, stoji pri miru in prijazno 

naravnan 

Emocionalna 

naklonjenost konja 

Komuniciranje 

K 

1K91 O:  Želim, da rečeš, želim to. Dvigni se 

H. Lahko se tudi malo bolj pokonci 

usedeš. Bolj ravno se usedi, pa ne bit 

napeta, sproščeno. In zdaj glej skozi 

njegova ušesa. Tukaj se zelo veliko 

dogaja. Če ne gledaš v to smer, zelo 

veliko spregledaš. Če gledaš navznoter, 

gre konj lahko po svoje. Kako je pri 

vožnji kolesa? 

Spodbujanje 

asertivnosti 

Spregled hčerinih 

potreb 

Spodbujanje k 

samozavestnejši drži, 

sproščenosti  in 

aktivnemu 

sodelovanju 

Iskanje primerjav za 

boljše razumevanje 

Odnos O-H 

1K92 H: Naravnost gledam.. Aktivno poslušanje 

Konstruktivna 

komunikacija 

Odnos H-O 
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1K93 O. jo prekine: Tako je. Na kratko že 

pogledaš levo in desno, da se v koga ne 

zaletiš, ampak potem gledaš naravnost 

in se koncentriraš na kolo.  

Jemanje moči 

Zapiranje prostora 

 

Odnos O-H 

1K94 Ona odločno pokima.  Aktivno poslušanje 

Potrditev razumevanja 

Odločnost  

Odnos H-O 

1K95 O: In tega trenutno ne počneš pri konju, 

ne koncentriraš se nanj. In potem počne 

konj kar nekaj. Če pa se koncentriraš 

nanj, potem vidiš, oh, saj je čisto lahko. 

In kaj lahko potem počneš? Halo (jo 

podreza v nogo, ker je gledala 

navzdol)! Lahko naprej poskušaš. In ni 

treba takoj še z nogami in z vsem, ker 

že samo z rokami ni čisto enostavno. In 

kaj je še pomembno? Da si rečeš, to si 

upam. Dobro. Gremo malo še brez 

štrika. Grem jaz malo pred vama in ti 

poskušaš malo levo in desno.  

NE-sporočila 

Poudarjanje 

negativnega 

Nepotrpežljivost  

Grobost 

Ponavljanje  

Dvojna sporočila 

Aktivacija  

Odnos O-H 

1K96 O jo pogleda: Ali rabiš kratko pavzo? 

Eno rundo spanja na konju? 

Očesni stik 

Občutljivost za njeno 

počutje 

Odnos O-H 

1K97 H: Mhm (se uleže nazaj na konja). Potrditev  

Iskanje emocionalne 

naklonjenosti pri 

konju 

Odnos H-O 

Odnos H-K 

1K98 O: Eno rundo spanja. Z deko ali brez (z 

nasmehom)? 

Pridruževanje 

Emocionalna 

naklonjenost 

Humor  

Odnos O-H 

1K99 H se smeje in se hitro spet dvigne gor. Veselje Odnos H-O 
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Motivacija  

1K100 O: Brez. Spusti vajeti.  Noge ven iz 

stremen in počasi, čisto mehko, počasi 

se ulezi. Naj roke padejo dol, res naj 

padejo dol. Nočejo pasti dol? So 

prirasle? (humor) 

Humor  

Pridruževanje  

Odnos O-H 

1K101 H. se zasmeje. Veselje  Stanje H 

1K102 K je sproščen, prijazno naravnan. Sproščenost Komuniciranje 

K 

1K103 O: In zdaj se čisto počasi povleci 

navzgor. Čisto počasi. Brez da se držiš. 

Čistooo počasi. Ja, ja, ja. Glavo 

pokonci. Raztegni se malo, čim bolj 

visoko, glavo gor. Roke nad glavo, 

zaploskaj. Nagni se malo v desno, še 

malo, še malo, še malo, kolikor si upaš 

in da še ne padeš. In še v drugo stran. 

Poskusi se dotakniti njegovih ušes. 

Objemi ga. iztegni roke in noge stran 

od konja. (Gredo v korak.) Kakšen je 

občutek? Je kaj težje kot s stremeni?  

Sproščanje hčere na 

konju 

Spodbujanje stika s 

konjem 

Razbremenjevanje  

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

1K104 H: Ok. Razbremenitev  Stanje H 

1K105 O: Spusti noge, naj padejo ob konju. 

Bolje, ne? In še roke. Takole dvigni 

roke in odločno, sem jahačica, takole in 

takole… In zdaj čisto počasi, umirjeno 

in mehko. Sem, in tja. Primi zdaj vajeti. 

In čisto mehko. In še v drugo stran. 

Dobro. In popustiš in spet potegneš. Z 

občutkom. Kaj počneš zdaj? Spet si 

prišla na to, to, to. Daj sem roke, ni 

treba tako, samo roke, samo tukaj, tako 

Spodbujanje 

odločnosti 

Spodbujanje 

občutljivosti za konja 

Potrditev 

Konstruktivna 

komunikacija 

NE-sporočila 

Posmehljivost 

Posluh za njeno 

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 
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(poskušata z rokami.) Ne tako, ne kot v 

nintendo igrici, tam delajo tako, ampak 

tisto gre samo v igrici, tukaj ne gre 

tako. Ampak tako, poskusi še malo. 

Malo se še ulezi.  

utrujenost 

1K106 O: Zdaj bova zaključila (v kamero). Kar 

dolgo sva se trudila, nisva daleč prišla, 

ampak vseeno sva. Da je ozavestila, kaj 

počne.  

Govori o hčeri, kot da 

je ni zraven 

Odnos O-H 

Odnos O-J 

1K107 J: Kako si se imela na uri?   

1K108 H: Lepo mi je bilo jahati in mi je bilo v 

veselje in upam, da se bom bolje 

naučila. Rada bi bila izvajalka trikov na 

konju, ampak rada bi tudi, da mi bolje 

uspe z vajetmi.  

Dajanje zaželjenih 

odgovorov 

Stanje H 

Odnos H-J 

Odnos H-O 

1K109 J: Kako se je imel K?   

1K110 H: Malo je bil tak, žalosten. K kot projekcijsko 

platno 

Komuniciranje 

K 

1K111 J: Zakaj misliš, da je bil žalosten?   

1K112 H: Ker mu je bilo dolgčas, ker smo 

malo delali z njim. 

K kot projekcijsko 

platno 

Komuniciranje 

K 

1K113 J: Je bilo tebi tudi kaj dolgčas?   

1K114 H: Hm..ne. Zanikanje 

»negativnih« 

občutkov 

Odnos H-J 

1K115 J: Kaj ti je bilo danes še posebej všeč?   

1K116 H: Še posebej mi je bilo 

všeč..hm..hehe..hmm../premor/ 

Ne zmore se spomniti, 

kaj ji je bilo všeč 

Stanje H 

Odnos H-O 

Odnos H-J 

1K117 J: Kar razmisli..   

1K118 H: Danes mi je bilo najbolj všeč..mm, 

da se naučiš..ko mi je oči pokazal, kako 

Dajanje zaželjenih 

odgovorov 

Stanje H 

Odnos H-O 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini              142 

z rokami.., da dobim malo občutka, 

kako naj delam z vajetmi. 

Odnos H-J 

1K119 J: In kaj ti ni bilo všeč?   

1K120 H: Nič takšnega, vse mi je bilo všeč. Zanikanje 

»negativnih« 

občutkov  

Stanje H 

Odnos H-O 

Odnos H-J 

1K121 O: Razen tega, da si jahala druga? (Ne 

počaka na odgovor.) A ti povem zakaj? 

(Ne počaka na odgovor.) Ker vem, da 

še ne jahaš tako dobro na tem konju, 

zato sem dal najprej njo in ko sem 

videl, kako je razpoložen, sem si upal 

dati tudi tebe na njega. Ker je kar velik 

in močan in če ima na sebi začetnika in 

gre recimo v galop, imamo problem. 

Trenutno bolje jaha S, ampak to ni nič 

slabega. Važno, da se imaš fino. 

Odgovarjanje v 

njenem imenu 

Zapiranje prostora 

NE-sporočila 

Jemanje moči 

Dvojna sporočila  

Odnos O-H 

1K122 O: Boš poskusila še stati na konju? Vnos pozitivnega 

Zadovoljevanje njenih 

želja 

Krepitev samozavesti 

ob konju 

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

1K123 H: Ja. Samozavest Stanje H 

1K124 O: S pomočjo ali brez? Kar poskusi 

brez. Tako. Noge nazaj, dvigni se. 

Tako, kar poskusi, najprej dvigni eno 

koleno, no, daj. Dobro je tako, dobro, 

dvigni se počasi, počasi, kar daj.  

Konj je umirjen, zanesljiv. 

Opogumljanje  

Krepitev samozavesti 

ob konju 

Usmerjanje z jasnimi 

in kratkimi navodili 

Potrditev 

Umirjenost K 

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

1K125 H. malo stoka, javka, izraža strah, 

negotovost in se nagiba k očetu v 

Strah 

Negotovost 

Stanje H 

Odnos H-O 
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iskanju varnosti pri njem.  

Konj je umirjen, zanesljiv. 

Iskanje varnosti pri 

očetu 

Umirjenost K 

Komuniciranje 

K 

 

1K126 O: Mehke, sproščene noge imej. Tukaj 

je moja roka, dvigni se, tako. Evo, 

spusti se.  

Dajanje jasnih navodil 

Komuniciranje  

Opogumljanje  

Odnos O-H 

1K127 H. je kar strah pa se opogumlja, se 

spusti.  

Strah 

Pogum  

Krepitev samozavesti 

ob konju 

Stanje H 

Komuniciranje 

K 

1K128 Potem jo O. potapka po kolenih.  Neobčutljivost za 

hčerino počutje (strah) 

Odnos O-H 

1K129 H se ustraši in se na hitro spusti, skoči 

nazaj v sedlo in se olajšano hihita in 

objema konja, ko je varno v sedlu.  

Strah 

Olajšanje  

Iskanje varnosti pri 

konju 

Stanje H 

Komuniciranje 

K 

Odnos H-K 

1K130 O: Kaj pa je? Eh. Skoči dol. Razvrednotenje njenih 

občutkov 

Odnos O-H 

 Transkripcija 2. socialnopedagoške 

ure ob podpori konj 

  

2K1 O: Kaj moraš paziti pri čiščenju? Jasno vprašanje Odnos O-H 

2K2 H: Da je konj čist in pogledaš, če ima 

kje kakšne poškodbe. 

Aktivno poslušanje in 

odgovarjanje 

Odnos H-K 

Odnos H-O 

2K3 H. odločno premakne kobilo. Krepitev odločnosti 

ob konju 

Odnos H-K 

Komuniciranje 

K 

2K4 O. pripravlja opremo in pove meni: 

preden uporabimo opremo, moramo 

pogledati, če je vse v redu z njo. 

Ignoriranje hčerinega 

odgovora 

Iskanje potrditev  

Odnos O-H 

Odnos O-J 

2K5 O: Glejta, da bosta v petih minutah na 

jahališču. Bi jahala s sedlom ali pasom? 

Avtoritarnost 

Možnost izbire 

Odnos O-H 

2K6 H: S pasom bi. (Samozavestno) Ali naj Izražanje želja Odnos H-O 
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ji oglavko zdaj gor pustim ali ne? Samozavest 

Samoiniciativnost 

Stanje H 

2K7 O: Kar pusti še gor. Jasen odgovor Odnos O-H 

2K8 O v kamero: Ali si našla kakšne 

poškodbe na konju? 

Iskanje potrditev Odnos O-H 

Odnos O-J 

2K9 H: Ja, tam ima kri. Pozornost do konja Odnos H-K 

Komuniciranje 

K 

2K10 O: Kar mi tukaj res ni všeč, je tisti 

žebelj, ki stran štrli (ga odreže, obrusi). 

Pozornost do konja 

Skrb za konja 

Odnos O-K 

Komuniciranje 

K 

Odnos O-H 

2K11 H: Ne, ne (Odločno kobili, ki ji nagaja 

pri čiščenju nog). 

Krepitev odločnosti, 

samostojnosti ob 

konju 

Odnos H-K 

Komuniciranje 

K 

2K12 O: H. kaj je to? Zakaj je nisi privezala? 

Veš kaj se lahko zgodi, če jo pustiš 

neprivezano? Lahko zbeži, se 

poškoduje. Priveži jo, stvari moraš 

urediti kot jih je treba.  

Skrb za varnost konja 

Postavljanje meja 

Odnos O-K 

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

2K13 H: Ne. Ne! (Kobili odločno, ko ji hoče 

vzeti nogo.) 

Krepitev odločnosti, 

samostojnosti ob 

konju 

Odnos H-K 

Komuniciranje 

K 

2K14 H: (Malo negotovo kobili): Ne.  Negotovost  Stanje H 

2K15 Kobila ji vzame nogo. Prepoznavanje 

negotovosti pri H/ 

Zrcaljenje konja 

Komuniciranje 

K 

2K16 O: Kaj je? Pozornost do hčere Odnos O-H 

2K17 H: Ko sem ji hotela očistiti kopito, mi 

ga je vzela in me opraskala po prstu 

(malo jokavo). 

Iskanje pozornosti pri 

očetu 

Odnos H-O 

2K18 O: Aha. Neobčutljivost do Odnos O-H 
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hčere 

2K19 H: A mi pomagaš? Samoiniciativnost Odnos H-O 

2K20 O: Samo malo. /premor/ Kaj ne gre? Sprejetje iniciative Odnos O-H 

2K21 H: Ne vem točno, kako to gre. Konstruktiven 

pogovor 

Odnos H-O 

2K22 O: Takole. V redu. Aktivno poslušanje 

Konstruktiven 

pogovor 

Odnos O-H 

2K23 H: Premika se (podsedelni pas). Pozornost na varnost Odnos H-O 

Komuniciranje 

K 

2K24 O: Bomo na jahališču še malo zategnili. Aktivno poslušanje 

Potrditev 

Odnos O-H 

 

2K25 O: Ok, kaj še rabita? Jasna vprašanja 

Krepitev 

samostojnosti 

Odnos O-H 

 

2K26 H: Uzdo. Samostojnost  Odnos H-O 

2K27 O v kamero: za čelade ne bom nič 

rekel, ampak šele ko bomo na jahališču. 

Iskanje potrditev 

Izkustveno učenje 

Odnos O-H 

Odnos O-J 

2K28 O: Kako boš naredila? Jasna vprašanja Odnos O-H 

2K29 H. pripravlja uzdo: Najprej dam vajeti 

gor, potem oglavko dol. Vajeti dam 

najprej gor, da kam ne zbeži. Potem še 

uzdo.  

Razlaga početja 

Krepitev 

samostojnosti 

Skrb za varnost kobile 

Motivacija  

Odnos H-O 

Odnos H-K 

Komuniciranje 

K 

2K30 O: Ti bom pomagal na tej strani, ti pa 

daj na tvoji. 

Pomoč hčeri Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

2K31 H: Ne (kobili). Hej! Krepitev odločnosti 

ob konju 

Odnos H-K 

Komuniciranje 

K 

2K32 O: Lahko gremo? Smo še kaj pozabili? Krepitev Odnos O-H 
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samostojnosti 

2K33 H: Ja, čelado (tišje). Vem, kaj smo 

pozabili. Nekaj zelo pomembnega: 

čelado! 

Iskanje potrditve 

Zadovoljstvo, da se je 

spomnila 

Samozavest  

Motiviranost  

Skrb za varnost ob 

konju 

Odnos H-O 

 

2K34 O: Ja, zelo dobro. Sem hotel že, da se 

najprej usedeš gor in te potem 

spomnim. Ok, super si se spomnila. No, 

že zadnjič smo pozabili na čelado. 

Moramo nekaj narediti, da se že prej 

spomnimo na to. Šibaj po čelado. Cak 

bum! 

Potrditev 

Pohvala 

Humor 

Jasnost izražanja 

Odnos O-H 

2K35 O: Gremo na jahališče. Jasnost izražanja Odnos O-H 

2K36 O: Ok, gremo na konja. Če potrebuješ 

pomoč, povej. Še malo zategnimo pas. 

Tako. To ni zato, da se držiš, samo 

tako, za malo varnosti, za vsak slučaj. 

Premisli, kako boš prišla gor.  

Krepitev moči hčere 

Krepitev 

samostojnosti 

Skrb za varnost 

Spodbujanje 

razmišljanja 

Odnos O-H 

2K37 H. si pripravi stopničke in gre sama gor. Krepitev 

samoiniciativnosti, 

samostojnosti, 

samozavesti, 

motiviranosti  

Stanje H 

Komuniciranje 

K 

2K38 O: najprej malo sama jahaj in preveri, 

kako je konj, če je s tabo, kako vama 

gre, malo v koraku, malo ustaviš, malo 

v kas, naredi kakšen veliki, mali krog in 

veliko veselja ob tem. 

Krepitev 

samostojnosti ob 

konju 

Poudarjanje 

pomembnosti stika s 

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 
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konjem 

Poudarjanje veselja ob 

aktivnostih s konji 

2K39 O meni: prve minute bom samo malo 

opazoval in pustil, da sama jaha in bom 

potem povedal, kaj vidim. 

Iskanje potrditev Odnos O-J 

Odnos O-H 

2K40 O: H. nekaj smešnega vidim pri tebi. 

Skoči s konja. Poglej vajeti. 

Preusmerjanje od 

negativnega na humor 

Odnos O-H 

2K41 H: Uou (konju). Pogleda vajeti in se 

zasmeji (je obrnila levo in desno). 

Popravi. 

Krepitev 

samostojnosti, 

odločnosti ob konju 

Nerodno ji je ob 

napaki 

Odnos H-K 

Komuniciranje 

K 

Stanje H 

2K42 O: Včasih je smešno, če zamenjaš levo 

in desno, ampak tukaj je fino, da 

pogledaš. Kako boš prišla gor? 

Humor 

Odpiranje prostora 

hčeri 

Odnos O-H 

2K43 H. dvigne nogo, da bi ji pomagal. Iniciativa  Odnos H-O 

2K44 O: Ti pomagam? Nudenje pomoči Odnos O-H 

2K45 H: Ja.  Odnos H-O 

2K46 O: Si dala pravo nogo? Potrpežljivost Odnos O-H 

2K47 H: Ne. Sama ugotovi napako Odnos H-O 

2K48 O: Kaj bi se zgodilo? (Jo dvigne in jo 

posede tako, da gleda proti nazaj. 

Humor  Odnos O-H 

2K49 H. se smeje. Smeh 

Krepitev veselja ob 

konju 

Odnos H-O 

Stanje H 

Komuniciranje 

K 

2K50 O: No, zdaj ko je vse obrnjeno, se pa 

obrni. 

Humor  Odnos O-H 

 

2K51 H. se obrne. Poslušnost 

Motiviranost 

Odnos H-O 

 

2K52 O: Dobro. Vajeti tako ali tako? Potrditev Odnos O-H 
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Jasna komunikacija 

2K53 H: Tako. Samozavest  Odnos H-O 

Stanje H 

 

2K54 O: Dobro. Zdaj spet vse štima. Potrditev  Odnos O-H 

2K55 O: Kam hočeš iti H.? Jasno vprašanje Odnos O-H 

2K56 H: Tu okrog. /premor/ Ne (kobili). Odgovor očetu 

Samostojnost 

Samoiniciativnost  

Krepitev odločnosti 

ob konju  

Odnos H-O 

Odnos H-K 

2K57 O: Kam gleda glava, če jahaš 

naravnost? 

Jasno vprašanje Odnos O-H 

2K58 H: Naravnost. Samozavest Odnos H-O 

2K59 O: Hočem, da tudi na drugi strani držiš 

vajet. 

Jasno sporočilo Odnos O-H 

2K60 O: H. pridi na to stran. Zdaj bomo 

poskusili, da bo vse tole zgledalo bolj 

živahno. Daj malo več nog. Tako, 

dobro. Glej naravnost. 

Jasno sporočilo 

Potrditev  

Odnos O-H 

2K61 H: Ne (kobili). Ne mi vleč vajeti. Ne. Krepitev 

samostojnosti, 

odločnosti ob konju 

Postavljanje meja 

Odnos H-K 

2K62 O: Popusti ji malo vajeti, da se 

odkašlja, potem spet primi krajše. 

Skrb za konja 

Potrpežljivost  

Odnos O-H 

Odnos O-K 

2K63 O: Malo jo ustavi, počakaj. Zdaj pojdi 

naprej.  

Jasna navodila Odnos O-H 

2K64 Kobila je bolj živahna in sproščena 

zdaj. 

Živahnost kobile 

Sproščenost kobile 

Komuniciranje 

K 

2K65 H: Ne! (Ko se hoče kobila popraskat.)  Krepitev 

samostojnosti, 

Odnos H-K 
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odločnosti ob konju 

2K66 O: Kar pojdi naprej. Spodbujanje  Odnos O-H 

2K67 H: Ne (ko zavija kobila proti notri). Krepitev 

samostojnosti, 

odločnosti ob konju 

Odnos H-K 

2K68 O: Ustavi. Počakaj. Zdaj pa v kas. Še 

malo, tam skrajšaj. 

Jasna sporočila Odnos O-H 

2K69 H. zacvili, ko gre kobila v galop, potem 

ji jo uspe dati v kas. (Veliko bolj 

sproščena in vesela kot prejšnjo uro.)  

Strah 

Krepitev 

samostojnosti, 

sproščenosti, veselja 

ob konju  

Stanje H 

Odnos H-K 

2K70 Tudi kobila je sproščena in bolj 

živahna. 

Sproščenost, 

živahnost kobile/ konj 

zrcali občutke 

Komuniciranje 

K 

2K71 O: Dobro. Pojdi še malo kas. Dobro, 

dobro. Malo jo ustavi. Kako so tvoje 

vajeti? 

Potrditev 

Jasna sporočila 

Odnos O-H 

2K72 H: Rekel si, da naj povem, kaj hočem 

zdaj bolje narediti. Hej (kobili)! 

Samoiniciativnost 

Krepitev 

samostojnosti, 

odločnosti ob konju 

Odnos H-O 

Odnos H-K 

2K73 O: Najprej stoj, potem mi pa povej. 

Super. 

Nepotrpežljivost 

Potrditev  

Odnos O-H 

2K74 H: Stoj zdaj. Bolje želim narediti, da ne 

bova ves čas navznoter zavijali in da 

bom pazila, da bom imela malo krajše 

vajeti. 

Krepitev asertivnosti 

ob konju 

Samoiniciativnost 

Iskanje potrditev 

Odnos H-K 

Odnos H-O 

2K75 O: Ja, pazi, da gre počasneje, boš lažje 

sedela, če bo šla počasi. In ni ti treba 

jahati lahki kas, brez stremen je to 

skoraj nemogoče. Ok, pejmo. 

Potrditev 

Jasna navodila 

Odnos O-H 
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2K76 O: Ja še ostani zunaj, zadrži vajet, malo 

jo poženi. Ja, še, naj gre mimo in se ne 

ustavi. Tako, ja super. 

Potrditev 

Jasna navodila 

Odnos O-H 

2K77 H. žene kobilo, motivirana, vesela. Krepitev 

motiviranosti, 

Veselja ob konju  

Odnos H-K 

2K78 O: Ok, še enkrat kas in galop. Nepremišljenost 

Iskanje potrditev 

Odnos O-H 

2K79 H: galop! Krepitev odločnosti 

ob konju 

Odnos H-K 

2K80 Kobila ima ušesa nazaj, izraža 

nezadovoljstvo. 

Nezadovoljstvo kobile 

Opozorilni znaki 

kobile 

Komuniciranje 

K 

2K81 O: Galop!  Neobčutljivost za 

kobilo 

Odnos O-K 

2K82 Kobila začne galopirati in ritati. Stopnjevanje 

nezadovoljstva in 

opozorilnih znakov 

kobile 

Komuniciranje 

K 

2K83 H. se ustraši in zacvili: Oči, nee! (In 

pade.) 

Strah 

Iskanje varnosti pri 

očetu 

Stanje H 

Odnos H-O 

2K84 O: Spusti vajeti! Vstani. Perfektno. 

(napetost v telesu) Kaj se je zgodilo? 

(Je pri njej in jo dvigne nazaj na 

kobilo.) 

Dvojna sporočila 

Neobčutljivost za 

hčerine občutke 

Odnos O-H 

2K85 H: Aua! Izraz  bolečine Stanje H 

2K86 O: Kje je aua?  Preverjanje  Odnos O-H 

2K87 H: Aua. Izraz bolečine Stanje H 

2K88 O (jo poboža): Kje je aua H.? 

(Umirjeno.) Tukaj? Boli? Usedi se lepo. 

Si se ustrašila? Ja? 

Občutljivost za 

hčerine občutke 

Toplina 

Odnos O-H 
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Pomirjanje 

Vprašanja o počutju 

2K89 H. prikima. Potrditev  

Šokirana  

Odnos H-O 

2K90 O: Greva skupaj malo v koraku? Saj ni 

bilo hudo. Je v redu? Ni bilo prehudo, 

ne? Pridi. 

Minimaliziranje 

hčerinih občutkov 

Odnos O-H 

2K91 O (gresta naprej): Če se zgodi, da konj 

malo rita, ne čakaj, samo pogumno 

skoči s konja. Ne predolgo čakati. Če bi 

jaz za tabo tekel, bi šla še bolj hitro. 

Ok? Smo že poskusili s premikajočega 

konja izstopiti? Dajmo malo vaditi. S 

katere strani boš skočila dol? 

Prelaganje 

odgovornosti 

Opogumljanje 

Minimaliziranje 

hčerinih občutkov 

Dajanje moči 

Opravičevanje  

Odnos O-H 

2K92 H. skomigne. Šokirana  Odnos H-O 

Stanje H 

2K93 O: Z leve, z običajne? S katere greš 

ponavadi gor? 

Pridruževanje hčeri Odnos O-H 

2K94 H. prikima. Poslušnost  Odnos H-O 

2K95 O: No, poskusi. Perfektno.  Dajanje moči Odnos O-H 

2K96 H. se nasloni na konja z glavo. Iskanje emocionalne 

naklonjenosti, 

varnosti, bližine pri 

konju 

Odnos H-K 

2K97 Kobila je umirjena, prijazno naravnana. Komuniciranje K Komuniciranje 

K 

2K98 O: Greš spet gor? Odpiranje prostora Odnos O-H 

2K99 H: Ja. Krepitev motiviranosti 

ob konju  

Odnos H-O 

Komuniciranje 

K 

2K100 O: Ok, ena, dva tri. Pomoč  Odnos O-H 

2K101 O: Je bilo hudo skočiti s konja? Ne a Pridruževanje Odnos O-H 
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ne? Opogumljanje  

2K102 H: Ne. Potrditev Odnos H-O 

2K103 O: Spet zaupaš? Preverjanje Odnos O-H 

2K104 H. skomigne. Negotovost Stanje H 

2K105 O: Malo počitka? Občutljivost za 

počutje hčere 

Odnos O-H 

2K106 H. prikima. Potrditev Odnos H-O 

2K107 O: Hej, veselo je. Malo se stisni s 

kobilico. Ulezi se. Tako. Malo je imela 

veliko energije in je malo ritala. 

Poskus razvedritve 

Spodbujanje iskanja 

emocionalne 

naklonjenosti pri 

kobili 

Racionaliziranje  

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

2K108 H. se še malo uleže in stisne h kobilici. Iskanje emocionalne 

naklonjenosti pri 

kobili 

Sproščenost  

Odnos H-K 

2K109 Kobila je umirjena, sproščena, prijazno 

naravnana. 

Emocionalna 

naklonjenost K/ 

zrcaljenje 

Komuniciranje 

K 

2K110 O: Malo dvigni roke kot da so krila in 

letiš. Malo se še ulezi. In se počasi spet 

dvigni. Nagni se na stran, toliko da ne 

padeš. In še enkrat izskoči. Tako. Nič 

hudega, ne? 

Krepitev sproščenosti, 

samozavesti ob konju 

Krepitev občutka 

varnosti ob konju 

Opogumljanje  

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

2K111 H. odkima (z nasmehom na obrazu). Komunikacija z O Odnos H-O 

2K112 O: Super. Jo dvigne in jo posadi na 

konja, da gleda proti nazaj. 

Potrditev 

Razbremenitev ob 

konju 

Humor 

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

2K113 H. se zasmeje. Sproščanje Stanje H 

2K114 O: Greva tako eno rundo? Dajanje moči Odnos O-H 
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Sproščanje 

2K115 H. se smeje. Veselje 

Sproščenost ob konju 

Stanje H 

Komuniciranje 

K 

2K116 O: Povej, kako je, če jahaš obrnjena 

nazaj? Greva malo hitreje? Ooo, kam 

lezeš? Da ne padeš še tako dol. Raje 

skoči dol. Zavihti nogo čez in skoči. 

Tako, super. 

Odpiranje prostora 

Opogumljanje 

Potrditev  

Odnos O-H 

2K117 H. objame kobilo. Iskanje emocionalne 

naklonjenosti pri 

konju 

Odnos H-K 

2K118 Kobila je umirjena, sproščena, prijazno 

naravnana. 

Emocionalna 

naklonjenost K 

Komuniciranje 

K 

2K119 O: pojdi spet gor. (Jo dvigne.) Gremo v 

korak, pojdi enostavno v krog okrog 

mene. Tako, vedno ji potem tudi 

popusti vajeti. 

Pomoč 

Jasna navodila 

Minimaliziranje 

hčerinih občutkov 

Odnos O-H 

2K120 Kobila gre sama od sebe malo v kas. Odražanje napetosti v 

hčeri/ konj zrcali 

občutke 

Komuniciranje 

K 

2K121 H. se takoj ustraši. Strah 

Negotovost  

Stanje H 

2K122 O: V redu je H., v redu je.  Delaj malo 

večji krog. Zdaj pa zapoj nekaj zraven. 

Pomirjanje 

Sproščanje  

Odnos O-H 

2K123 H. poje pesmico in se nasmehne in bolj 

sprosti.  

Sprostitev 

Razbremenitev  

Stanje H 

2K124 O: Ok, jahaj naprej, malo večji krog. In 

zdaj naravnost. 

Jasna navodila Odnos O-H 

2K125 Ko H. neha peti, se celo malo prikloni z 

nasmeškom. 

Sproščenost  

Samoiniciativnost  

Stanje H 

2K126 J: A je bilo kobili všeč, ko si pela?   
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2K127 H: Ja.   

2K128 O: Je bila sproščena, ko si bila ti 

sproščena in vesela? Nisi imela več 

problemov z njo potem, a ne? 

Ubesedenje prenosa 

sproščenosti s hčere 

na kobilo/ zrcaljenja 

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

2K129 H: Ja. Potrditev prenosa 

sproščenosti 

Odnos H-O 

2K130 O: Potem nisi imela več strahu, kajne? 

In je šla tudi kobila lepo s tabo. 

Ubesedenje 

premagovanja strahu 

Ubesedenje 

sodelovanja kobile s 

hčerjo zaradi njene 

gotovosti /zrcaljenja 

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

2K131 H: Ampak ko sem.. Samoiniciativnost  Odnos H-O 

2K132 O. jo prekine: Še zažvižgaj kaj. Zapiranje prostora 

Usmerjenost v 

sproščanje 

Odnos O-H 

2K133 H. zažvižga. Poslušnost 

Sproščenost  

Stanje H 

Odnos H-O 

2K134 O: Hočeš še enkrat pokazati, kako stojiš 

na konju? 

Opogumljanje 

Krepitev samozavesti 

ob konju 

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

2K135 H: Ja. Krepitev 

motiviranosti, 

Poguma ob konju  

Odnos H-O 

Komuniciranje 

K 

2K136 O: Če padeš, padi v moje roke, ne na 

drugo stran. Počasi.  

Humor 

Skrb za varnost 

Odnos O-H 

2K137 H. lovi njegovo roko. Negotovost  

Iskanje varnosti pri 

očetu 

Odnos H-O 

Stanje H 

 

2K138 O: Au! (Z nasmeškom.) Prst mi boš 

zlomila. Počasi se dvigni, sproščene 

noge. 

Humor 

Jasna navodila 

Odnos O-H 
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2K139 H. zacvili, ko O. spusti njeno roko, išče 

njegovo podporo. Potem se opogumi.  

Negotovost 

Iskanje varnosti pri 

očetu 

Krepitev samozavesti 

ob konju 

Stanje H 

Odnos H-O 

Komuniciranje 

K 

2K140 Kobila je sproščena, umirjena, 

zanesljiva. 

Emocionalna 

naklonjenost, varnost 

K 

Komuniciranje 

K 

2K141 O: sproščene noge, v redu je. Pomirjanje Odnos O-H 

2K142 H: oči! (Se ustraši.) Strah 

Negotovost  

Iskanje varnosti pri 

očetu 

Stanje H 

Odnos H-O 

2K143 O: V redu je, tukaj sem. Zaploskaj. Pomirjanje 

Zagotavljanje varnosti 

Opogumljanje 

Preusmerjanje 

pozornosti 

Odnos O-H 

2K144 H. zaploska, potem se nazaj usede 

precej s težo in se opraviči konju: oh, 

oprosti. Ko hoče iti dol, skoraj pade na 

drugo stran.  

Opogumljanje H 

Strah H 

Krepitev samozavesti, 

empatije ob konju 

 

Stanje H 

Komuniciranje 

K 

2K145 O. jo prime za nogo in reče s 

humorjem: Rekel sem ti, da ni na drugi 

strani nikogar. Dobro, da imaš čelado, 

če bi padla na glavo. Ok, skoči dol. 

Humor 

Skrb za varnost 

Odnos O-H 

2K146 H. se smeje. Sramežljivost  Stanje H 

2K147 O: Pazi H., lahko bi se zgodilo, da tako 

padeš dol. Si še malo prestrašena? 

Skrb za varnost 

Minimaliziranje 

hčerinih občutkov 

Odnos O-H 

2K148 H: Ne. (Se še kar smeje, boža in objema Zanikanje občutkov Odnos H-O 
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konja.) Iskanje emocionalne 

naklonjenosti in 

varnosti pri konju 

Odnos H-K 

2K149 Kobila je umirjena, sproščena, prijazno 

naravnana. 

Emocionalna 

naklonjenost K 

Komuniciranje 

K 

2K150 O: A naj grem potem še jaz malo na 

kobilo? 

Humor Odnos O-H 

2K151 H: Ja, ja, ja! (skače vsa vesela.) V 

galopu. Uii. 

Krepitev veselja, 

Navdušenosti ob 

konju  

Stanje H 

Komuniciranje 

K 

2K152 O: Kako je s prestrašenostjo H.? Občutljivost za 

hčerine občutke 

Odnos O-H 

2K153 H: No ja, res sem se ustrašila, ampak 

zdaj je že spet v redu. 

Olajšanje Stanje H 

Odnos H-O 

2K154 O: Mhm. Si razmislila, da bi naslednjič 

prej skočila dol? 

Prelaganje 

odgovornosti 

Racionaliziranje, 

neusklajeno z realno 

situacijo 

Odnos O-H 

2K155 H: Ja, ampak si nisem upala. Priznavanje strahu Odnos H-O 

2K156 O: Ja, točno, ne gre, če si ne upaš. 

Ampak če si malo pogumen in če želiš 

biti izvajalka trikov na konju, imaš zdaj 

možnost, da rečeš, ok, naslednjič bom 

malo bolj pogumna.  

Minimaliziranje 

hčerinih občutkov 

Racionaliziranje 

neusklajeno z realno 

situacijo 

Odnos O-H 

2K157 (Na koncu oskrbijo še ranico konju.) Skrb za konja Komuniciranje 

K 

 1. (neposnet) del 3. 

socialnopedagoške ure ob podpori 

konj samo s hčerjo (dnevniški zapis) 

  

3K1 Najprej je bilo videti, da ne bo nič z uro 

s H, ker je rekla očetu, da ne bo jahala, 

H zavrača sodelovanje 

na uri 

Stanje H 

Odnos H-O 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini              157 

ker da je mraz. Bila sem razočarana in 

razmišljala, kaj lahko naredim. Ko smo 

še malo govorili o tem, da naj bi O S dal 

lekcijo iz jahanja, je vprašala, če lahko 

gleda. Tako sem vedela, da mraz ni 

vzrok njeni odločitvi, da ne sodeluje pri 

uri. Potem sem razmišljala, če bi jo 

lahko povabila k sodelovanju na kak 

drug način, morda s predlogom kake 

igre skupaj z očetom, vendar sem se 

odločila, da je ne bom na vsak način 

poskušala privabiti k sodelovanju in da 

pustim, da se stvari odvijejo po svoje.  

H išče stik O 

Iskanje možnosti 

vključitve H 

Upoštevanje H 

Odnos J-H 

3K2 Potem me je presenetila z vprašanjem, 

če bom posnetke pokazala še komu 

drugemu in da tega ne želi. Da je ne 

moti, če snemam, vendar da ne kažem 

nikomur. Seveda sem ji še enkrat 

obrazložila, da je to le zame in za mojo 

raziskavo in potem je bila pomirjena.  

Zaskrbljenost hčere 

glede namena 

videoposnetkov 

Pomirjenost H glede 

zasebnosti uporabe 

video posnetkov 

Odnos H-J 

Odnos J-H 

3K3 Skupaj smo odšli ven, odločila sem se, 

da bom vseeno malo posnela O in S, 

poskušala vnesti malo vedrine v vse 

skupaj in se malo pošalila s H. Stala je 

zraven precej nesrečna in kot da ne ve, 

kaj bi sama s sabo. Potem je zelo tesno 

sledila očetu in iskala njegovo bližino. 

On se je večinoma ukvarjal s S in kmalu 

je odnehala in začela plezati po 

drevesu. Tudi jaz nisem dolgo snemala 

Vnos vedrine 

Žalost hčere 

Iskanje bližine očeta 

Nepozornost očeta 

Približevanje J k H 

Odnos J-H 

Stanje H 

Odnos H-O 

Odnos O-H 
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in šla bližje k H.  

3K4 Sama je vzpostavila stik z mano, če 

lahko tudi ona malo snema in sva 

skupaj malo snemali.  

Vzpostavitev stika H z 

J 

Pridruževanje J k H 

Odnos H-J 

Odnos J-H 

3K5 Malo sva kramljali in potem sem jo 

vprašala, če bi si želela iti eno igrico z 

očetom in z njeno kobilico in je bila 

takoj za. Rekla sem ji, da naj se sama 

spomni, kakšno nalogo bi dala očetu.  

Ugotavljanje možnosti 

sodelovanja 

Krepitev moči hčere 

Motivacija za delo s 

konjem in očetom 

Odnos J-H 

Komuniciranje K 

Odnos H-J 

3K6 Takoj je prišla na idejo, da bi ona dala 

lekcijo očetu, ko bi on jahal njeno 

kobilico in bila je navdušena!  

Izražanje želja H po 

igri zamenjanih vlog 

Krepitev 

samoiniciativnosti, 

veselja, motivacije H 

ob K 

Odnos H-J 

Stanje H 

Komuniciranje K 

3K7 Šli sva bližje konj, H je začela božati 

konja ter govoriti o tem, da zakaj 

vedno vsi jahajo njeno kobilico. 

Vprašala sem jo, zakaj jo to moti in 

odgovorila je, da zato, ker nima nihče 

časa zanjo in da potem pridejo vedno 

še drugi otroci in da se potem oče bolj 

posveča drugim otrokom in da je ona 

vedno v ozadju. Išče njegovo 

emocionalno naklonjenost. 

Hči se ob bližini konj 

počuti varno, se 

odpre ter izrazi svoje 

občutke 

Konj kot medij za 

izražanje občutkov H 

Ljubosumnost H 

Pogrešanje očetove 

pozornosti, časa zanjo 

Iskanje emocionalne 

naklonjenosti očeta 

Občutek 

zapostavljenosti H 

Žalost H 

Odnos H-K 

Komuniciranje K 

Odnos J-H 

Odnos H-O 

Odnos H-J 

3K8 Vprašala me je, če mislim, da dobro Iskanje potrditev H Odnos H-J 
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jaha in sem ji odgovorila, da ja in da ne 

poznam veliko otrok njene starosti, ki 

že jahajo in da se mi zdi že to veliko. 

Rekla je, da oče misli, da S bolje jaha 

kot ona in da s S vedno kaj novega dela 

in da S napreduje, z njo pa je vedno na 

istem mestu in se nikamor ne 

premakne. (V tem trenutku je šel s S 

ven na pašnik in jo opogumljal, da naj z 

enega konca prigalopira na drugega.) Z 

njo ni še nikoli počel kaj takega in 

začela je jokati. Zelo si želi potrditve, 

predvsem od očeta. 

Potrditev H s strani J 

Občutek 

zapostavljenosti H s 

strani očeta 

Občutek obtičanosti v 

učenju jahanja 

Občutek H, da jo oče 

ustavlja v procesu 

učenja  

Očetovo spodbujanje 

in napredovanje S v 

učenju jahanja 

Jok hčere 

Želja po potrditvi 

očeta 

 

Odnos J-H 

Odnos H-O 

Stanje H 

3K9 Vprašala sem jo, če bi želela očetu to 

povedati in je rekla, da ne, da si ne upa 

in da bi itak rekel, da to ni res in da ne 

bi bilo nič drugače. Sem jo 

opogumljala, da naj vseeno poskusi in 

da če ne bo šlo, da ji bom pomagala. In 

potem se je strinjala. Oče ji ne daje 

prostora, da se izrazi in jo je zato strah 

poskusiti. 

Spodbujanje izražanja 

občutkov H O 

Strah H pred 

izražanjem občutkov 

O zaradi očetovega 

zapiranja prostora H 

Strah pred zavrnitvijo 

O 

Opogumljanje H s 

strani J 

Nudenje podpore H s 

strani J 

Strinjanje H za 

pogovor z očetom o 

Odnos J-H 

Odnos H-J 

Odnos H-O 
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njenih občutkih 

 

 

3K10 Razgovorila se je tudi o primeru iz šole, 

kar jo je tudi zelo prizadelo. Potem se 

je stisnila k meni. Iskala je varnost in 

bližino. Nekoga, ki jo posluša in 

razume.  

Izražanje občutkov H 

glede odnosa s 

sošolkami 

Žalost H 

Iskanje varnosti in 

bližine H pri J 

Odnos H-S 

Odnos H-J 

3K11 Nato je bilo ure s S konec in je 

povedala očetu, kakšno nalogo ima za 

njega. Z navdušenjem, veseljem.  

Samoiniciativen 

nagovor H očeta  

Navdušenost, veselje 

H  

Odnos H-O 

Stanje H 

    

 Transkripcija 3. socialnopedagoške 

ure (snemanega dela) ob podpori 

konj 

  

 Igra vlog: hči-trenerka, oče-učenec   

3K12 Hči čisto navdušena nad vlogo, kar teče 

naokrog in se pripravlja. 

Veselje,  navdušenje  

ob konju  

Stanje H 

Komuniciranje 

K 

3K13 O: Lahko brez sedla jaham? Mi je čisto 

premajhno (ga hkrati že odpenja). 

Vprašanje z 

zapiranjem prostora 

za odgovor 

Odnos O-H 

3K14 H: Neee! Odločnost Odnos H-O 

Komuniciranje 

K 

3K15 O: Dal bom dol, to bi me motilo. Neupoštevanje hčere Odnos O-H 

3K16 J: A nismo rekli, da poslušaš in vprašaš 

trenerko? 

Jasna navodila Odnos J-O 

3K17 H: Jaaa. Samozavest Odnos H-O 
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Odločnost  Komuniciranje 

K 

3K18 O: H. to ni ok, to bi me samo motilo. 

Kaj naj s tako kratkimi stremeni? 

Pridruževanje 

Nepotrpežljivost 

Odnos O-H 

3K19 H: Ok. Strinjanje Odnos H-O 

3K20 O: Trenerka, smem jahati brez sedla? 

(posmehljivo) 

Posmehljivost  Odnos O-H 

3K21 H: Ja. Strinjanje Odnos H-O 

3K22 O: Ok, zdaj moram najbrž gor? Humor (zakrivanje 

pravih občutkov) 

Odnos O-H 

3K23 H: Jaa, noo, gremo že! Odločnost 

Samozavest  

Nepotrpežljivost 

Posnemanje očetove 

vloge 

Odnos H-O 

3K24 O: Kako, no? A moram gor? Humor (prikrito 

nestrinjanje s 

poslušnostjo) 

Jemanje moči 

Odnos O-H 

3K25 H: Ja no. Manjša odločnost Odnos H-O 

3K26 O: Kako? A tako? (in skoči gor tako, da 

gleda proti nazaj.) 

Humor (prikrito 

nestrinjanje s 

poslušnostjo) 

Odnos O-H 

 

3K27 H. pride zraven in glasno reče: Neee! 

Dol. 

Odločnost 

Samozavest 

Samostojnost  

Samoiniciativnost   

Odnos H-O 

3K28 O: Kaj pa je? (In skoči dol.) Igranje vloge 

humorista 

Odnos O-H 

 

3K29 H: Drugače se moraš obrnit! Jasno dajanje navodil 

Uživanje v avtoritarni 

vlogi 

Odnos H-O 
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Samozavest 

Samoiniciativnost 

Samostojnost 

Odločnost  

3K30 O: Kako? A z glavo navzdol? Igranje vloge 

humorista 

Odnos O-H 

 

3K31 H: Ahhh, ne. Groza. Veselje Stanje H 

 

3K32 O: Grem tako, no. (In se usede prav.) Poslušnost Odnos O-H 

3K33 H: Tako. Zdaj pa primi vajeti tako. Bolj 

sproščeno. (In vleče zelo grobo.) Tako, 

gremo naprej! Ok, dve rundi. 

Posnemanje očetove 

vloge 

Uživanje v avtoritarni 

vlogi 

Dvojna sporočila 

Samozavest 

Odločnost 

Samoiniciativnost 

Samostojnost  

Odnos H-O 

Odnos H-K 

Komuniciranje 

K 

3K34 O: Kaj dve rundi? Igranje vloge 

humorista 

Odnos O-H 

3K35 H: Dve rundi v koraku. Ampak 

živahno. Živahno! Lepo v ovinek. In 

gremo, korak, živo! 

Jasno dajanje navodil 

Samozavest  

Samostojnost 

Samoiniciativnost  

Asertivnost 

 

Odnos H-O 

Komuniciranje 

K 

3K36 O. jo ves čas močno žene. Agresivnost 

Neobčutljivost do 

konja 

Odnos O-K 

3K37 O: Dva cela kroga? Igranje vloge 

humorista 

Odnos O-H 

3K38 H: Ja. Dva v koraku, potem pa naprej. Potrditev  Odnos H-O 
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Odločnost  

Samozavest 

Samostojnost 

Samoiniciativnost  

3K39 O: A sem jaz tudi tako strog? Primerjanje njenega 

vedenja s svojim 

Odnos O-H 

Refleksija O 

3K40 H: ja. Zelo gre pridno. Potrditev 

Samozavest 

Pozornost do konja 

Odnos H-O 

Odnos H-K 

3K41 O: Ja, zelo gre pridno. Potrditev Odnos O-K 

3K42 H: Še en krog. Samozavest 

Samostojnost 

Samoiniciativnost 

Odločnost  

Odnos H-O 

3K43 O: V koraku?  Odnos O-H 

3K44 H: Ja. Zavijaj, zavijaj, zavijaj. Bodi pri 

svojem konju (ko pogleda stran). 

Posnemanje vloge 

očeta 

Samozavest 

Samostojnost 

Samoiniciativnost 

Odločnost  

 

Odnos  H-O 

3K45 Kobila se mu ustavi.  Zrcaljenje 

nepozornosti očeta 

Komuniciranje 

K 

3K46 O: Saj sem. Ajde, gremo. (Sicer reče s 

precej mirnim glasom, a žene jo zelo 

močno) 

Nestrpnost 

Dvojna sporočila 

Agresivnost  

Odnos O-H 

Odnos O-K 

3K47 O: Ne rabiš biti tako stroga. Umirjanje H Odnos O-H 

3K48 H: Aaaaa (v smislu: ustavi) Odločnost 

Samoiniciativnost 

Samozavest 

Samoiniciativnost  

Odnos H-K 
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3K49 J: Dela O. vse ok?  Odnos J-H 

3K50 H: Ne. Strogost 

Samozavest 

Odločnost  

Odnos H-J 

Odnos H-O 

3K51 J: Kaj ni ok?  Odnos J-H 

3K52 H: Preveč iztegnjene roke drži, bolj k 

sebi jih mora dvigniti..jaaa. Hoooo. (Da 

se konj ustavi.) Tako, tako. Hm. Ja, 

tako. 

Jasna navodila 

Krepitev samozavesti, 

samoiniciativnosti, 

samostojnosti, 

asertivnosti, 

odločnosti ob konju  

 

Odnos H-O 

Odnos H-K 

3K53 O. precej mrko gleda. Izraz slabe volje Odnos O-H 

3K54 H: Razmišljaj, da boš moral zdaj dve 

rundi galopirati. 

Jasna navodila 

Asertivnost 

Samozavest 

Samostojnost 

Samoiniciativnost    

Posnemanje O 

Odnos H-O 

3K55 O: Dve rundi? Igranje vloge 

humorista 

Odnos O-H 

3K56 H: Ja, dve celi. Odločnost 

Samozavest  

Odnos H-O 

3K57 O: Kje začnem? Dajanje moči Odnos O-H 

3K58 H: Tukaj v tem kotu. Še naprej, naprej 

in zdaj. Galop! Galop, galop, galop, 

uiii. Krajšaš. 

Jasna navodila 

Grajanje 

Krepitev samozavesti, 

samostojnosti, 

samoiniciativnosti, 

asertivnosti ob konju 

Odnos H-O 

Odnos H-K 

3K59 O: Krajšam naj? (Ko je že skrajšal in še 

bolj zavije noter. Kot da se hoče izviti, 

Prikrivanje napake s 

humorjem 

Odnos O-H 
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da ni skrajšal.) 

3K60 H: Neee, ne smeš. Bolj moraš iti ven. 

Ostati moraš zunaj. Kobila vedno krajša 

kroge. Uou, uou. (ploska zraven, 

vesela) 

Postavljanje meja 

Jasno dajanje navodil 

Samozavest 

Samostojnost 

Samoiniciativnost   

Krepitev veselja ob 

konju 

Odnos H-O 

Stanje H 

Komuniciranje 

K 

3K61 O: Na tem konju sploh ne moreš sedeti 

(se zasmeje). 

Opravičevanje sebe Odnos O-H 

3K62 H: Hej, galop. Odločnost 

Samozavest 

Samoiniciativnost  

Samostojnost  

Odnos H-O 

3K63 O: Naj gre malo bolj počasi. Občutljivost za kobilo Odnos O-K 

3K64 H. se ji približa od zadaj. Neobčutljivost za 

kobilo 

Odnos H-K 

3K65 O: O,o H. ne tako blizu. Skrb za varnost Odnos O-H 

3K66 H: Ajdi gremo, galop. Odločnost 

Samozavest 

Samoiniciativnost 

Odnos H-O 

3K67 O: Počasi.  Pomirjanje 

Občutljivost za kobilo 

Odnos O-H 

Odnos O-K 

3K68 H: Galop, galop, galop. Ja, super! 

Naprej. Zdaj pa gremo na krog. Gremo, 

sem noter. (vzame vajeti v svoje roke in 

ga pelje proti noter, malo v kas.  

Krepitev 

motiviranosti, 

samozavesti, 

samoiniciativnosti, 

samostojnosti, 

asertivnosti, veselja 

ob konju  

  

Odnos H-O 

Komuniciranje 

K 

3K69 O. tiho pusti H. povod in vodenje.  O se prepusti vlogi Odnos O-H 
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3K70 H: Zdaj vaju jaz malo peljem. Tako, in 

zdaj na krog. Hooouu.  

Motiviranost, 

samozavest, 

samoiniciativnost, 

samostojnost, 

odločnost ob kobili 

Uživanje v vlogi 

 

Odnos H-O 

Odnos H-K 

3K71 Kobila jo posluša in se ustavi. Je 

pozorna na njo in na O.  

Poslušnost kobile ob 

njeni odločnosti/ 

zrcaljenje občutkov 

očeta 

Komuniciranje 

K 

3K72 H: Ja, tako (mu vrne vajeti). In zdaj v 

korak in na krog.  

Krepitev 

motiviranosti, 

samozavesti, 

samoiniciativnost, 

samostojnost, 

asertivnosti, veselja 

ob konju 

Odnos H-O 

Komuniciranje 

K 

3K73 O: Ja, sem slišal, moja draga učiteljica. Poslušnost 

Potrditev 

Odnos O-H 

 

3K74 H: aa, lep krog. Lepo v koraku moraš iti 

in delati lep krog. In zdaj boš dobil eno 

nalogo. 

Jasno dajanje navodil 

Asertivnost 

Samozavest 

Samoiniciativnost 

Samostojnost  

Uživanje v vlogi 

Odnos H-O 

3K75 O: Saj to je zabavno. Krepitev veselja ob 

konju 

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

3K76 H: Ho ho (ustavi kobilo, vzame vajeti.) 

Zdaj pa gremo v koraku in ti se moraš 

obrniti okrog. 

Samozavest, 

samoiniciativnost, 

samostojnost, 

Odnos H-K 

Odnos H-O 
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odločnost ob kobili 

Jasno dajanje navodil 

Zahtevnost 

3K77 O: Ok, ti me pelješ v koraku in hočeš, 

da se obrnem okrog? 

Preverjanje 

razumevanja 

Odnos O-H 

 

3K78 H: Ja. Potrditev 

Odločnost 

Samozavest  

 

3K79 O: Ok, potem me moraš lepo počasi 

voditi. 

Skrb za varnost Odnos O-H 

3K80 H: Ja, in potem se boš obrnil spet proti 

naprej. 

Jasno dajanje navodil 

Asertivnost 

Samozavest 

Samoiniciativnost 

Samostojnost  

Uživanje v vlogi 

Odnos H-O 

3K81 O. se napol obrne in skoči dol. Igranje vloge 

humorista 

Odnos O-H 

3K82 H: Nee! Ampak naredi zdaj zares! Odločnost 

Asertivnost 

Samozavest 

Samostojnost 

Odnos H-O 

 

3K83 O: Vedno zdrsnem dol (gre spet gor in 

še 2x pade dol in spet skoči gor-

neobčutljivo na to, kako je pri tem 

kobili.) 

Pogleduje v kamero 

Igranje vloge 

humorista 

Iskanje potrditev 

Neobčutljivost za 

kobilo 

Odnos O-H 

Odnos O-K 

3K84 Kobila se kar malo ugrezne ob njegovih 

skokih na njen hrbet. Ko gredo naprej, 

zamahne z repom in da ušesa nazaj.  

Kobila kaže 

opozorilne znake ob 

preobrmenjevanju 

hrbta 

Komuniciranje 

K 

3K85 Oba to spregledata. Oče še malo Neobčutljivost za Odnos O-K 
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pobobna po njenem zadnjem delu. kobilo Odnos H-K 

3K86 Kobila uščipne H v roko. Stopnjevani 

opozorilni znaki 

Zrcaljenje 

agresivnosti 

Komuniciranje 

K 

3K87 H: Aua. Izraz bolečine Stanje H 

3K88 O: In se spet obrnem okrog (in se). Kaj 

je bilo aua? 

Igranje vloge 

humorista 

Neprizadetost ob 

hčerinem izrazu 

bolečine 

Odnos O-H 

3K89 H: Ugriznila me je (na robu joka). Izraz bolečine 

Žalost H 

Iskanje pozornosti 

Odnos H-O 

Stanje H 

3K90 O: Kaj te je? Ugriznila? (nejeverno) Ali 

te je malo podrezala? 

Minimaliziranje 

hčerinih občutkov 

Nejevera 

Odnos O-H 

3K91 H: Ugriznila.  Odnos H-O 

3K92 O (posmehljivo, nejeverno): Ugriznila 

te je? 

Minimaliziranje 

hčerinih občutkov 

Nejevera 

Posmehljivost 

Odnos O-H 

3K93 H: Ko sem bila tako, me je. Razlaga 

Žalost H 

Odnos H-O 

3K94 O: Pojdi zdaj naprej, ok? Razvrednotenje 

hčerinih občutkov 

Zapiranje prostora 

Odnos O-H 

3K95 H. gre naprej. Poslušnost 

Žalost 

Skrivanje svojih 

občutkov 

Odnos H-O 

3K96 O: Pojdi malo bolj naprej, imej jo malo Racionaliziranje Odnos O-H 
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na daljših vajetih in te ne bo mogla. 

Ok? 

Prelaganje 

odgovornosti 

3K97 O: A se še malo obrnem? To sploh ni 

tako lahko, lahko zdrsneš dol. Kaj še 

lahko naredim? Lahko vajeti položiš na 

vrat. In lahko to tako narediš (se obrne 

proti nazaj, prime vajeti in skuša jahati 

obrnjen proti nazaj). 

Preusmerjanje 

pozornosti s 

humorjem 

Minimaliziranje 

hčerinih občutkov  

Neobčutljivost za K 

Odnos O-H 

Odnos O-K 

3K98 H. se smeje. Preusmeritev 

pozornosti 

Stanje H 

 

3K99 Kobila noče več naprej. Izražanje 

preobremenjenosti 

Komuniciranje 

K 

3K100 O. neha, ker kobila noče več naprej in 

skoči dol. 

Upoštevanje izražanja 

preobremenjenosti 

kobile/ krepitev 

empatije do konja 

Odnos O-K 

3K101 O: Kje te je ugriznila? Krepitev empatije do 

hčere 

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

3K102 H: Tukaj.   Odnos H-O 

3K103 O. pogleda, ni nič hudega, ne reče nič. Minimaliziranje 

dogodka 

Odnos O-H 

3K104 H. išče njegovo bližino. Iskanje bližine, 

emocionalne 

naklonjenosti 

Odnos H-O 

 

3K105 O. jo potem malo objame in malo v 

smehu reče: Joj, kaj vse se je zgodilo, 

padla s konja, pojedel  jo je konj. (Jo 

dvigne in da na kobilo.) 

Malo emocionalne 

naklonjenosti potem 

Humor namesto 

emocionalne 

naklonjenosti 

Minimaliziranje 

dogodkov, 

Odnos O-H 
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občutkov hčere 

3K106 J: So bile naloge v redu izpeljane?  Odnos J-H 

3K107 O: Sem približno dobro izpeljal naloge? 

Ali moram še malo vaditi? 

Igranje vloge učenca Odnos O-H 

3K108 H: Še malo vaditi. Strogost 

Samozavest  

Odnos H-O 

3K109 J: Še malo obrnemo vlogi?  Odnos J-H 

3K110 O: Še malo vaditi?! (Z nasmeškom.) 

Greš še malo, obrnjena nazaj? 

Nejevera 

Naklonjenost 

Sproščanje hčere 

Odnos O-H 

3K111 H: Ja. Hihi. (Se ga drži okrog vratu.) Sproščenost 

Veselje 

Išče varnost in 

emocionalno 

naklonjenost pri O ob 

podpori K 

Odnos H-O 

Komuniciranje 

K 

3K112 O: Ne vem, če ne boš padla. (Jo malo 

premakne k sebi.) 

Humor 

Je ob njej, jo objema 

Krepitev veselja ob 

konju 

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

3K113 H: hihi, aaa (se ga oprime in zdrsne s 

kobile v smehu.). 

Uživanje v bližini in 

občutku varnosti ob 

očetu ob podpori K 

Odnos H-O 

Komuniciranje 

K 

 Neposnet dnevniški zapis zaključka 3. 

ure 

  

3K114 Po koncu naloge me je poiskala in me 

vprašala, če lahko zdaj rečeva očetu, 

kar sva se zmenili, a sem ji predlagala, 

da počakava, da S ne bo zraven.  

Stik H z J 

Samoiniciativnost, 

samozavest H 

Predlog J počakati na 

primeren trenutek 

 

Odnos H-J 

Stanje H 

Odnos J-H 
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3K115 Potem je šla do očeta in mu rekla na 

uho, da mu bo nekaj povedala, ko S ne 

bo zraven. 

Stik H-O 

Samoiniciativnost, 

samozavest H 

Odnos H-O 

Stanje H 

3K116 On je ni vzel resno in je to povedal na 

glas. 

Neupoštevanje H Odnos O-H 

3K117 Potem smo šli mi trije stran, ker je 

hotel takoj izvedeti in H je začela 

govoriti, zakaj  je žalostna. Da nikoli ni 

samo z njo, da vedno uči še druge 

otroke, da vsi jahajo njeno kobilico. 

Nepotrpežljivost O 

Iniciativnost H 

Odprtost H v 

komunikaciji 

Stanje O 

Odnos H-O 

3K118 Dovolil ji je zelo malo povedati, potem 

pa je on dolgo govoril in zavračal, kar je 

povedala H. Ko je nehal, ji je spet dal 

čas, da pove en stavek, potem pa je 

spet on govoril in govoril. To je počel 

toliko časa, dokler se ni pogreznila vase 

in utihnila. 

O ustavi H v 

pripovedovanju 

Racionaliziranje O 

Iniciativnost H 

Odprtost H v 

komunikaciji 

Razvrednotenje 

občutkov H 

H utihne in se zapre 

vase 

Odnos O-H 

Odnos H-O 

3K119 Potem je začela govoriti o dogodku v 

šoli in tu jo je poslušal, ker ni bil on 

vzrok njene žalosti. Potem se mu je 

usedla v naročje in razjokala. 

Menjava teme H, kjer 

ni O vzrok žalosti H 

Aktivno poslušanje O 

Iskanje emocionalne 

naklonjenosti H pri O 

Izražanje žalosti H 

Odnos H-O 

Odnos H-S 

Odnos O-H 

3K120 Vprašal me je, če jaz vem, zakaj je tako 

žalostna in rekla sem mu, zelo odločno, 

da če jo bo poslušal in je ne bo ves čas 

prekinjal, da bo tudi izvedel. 

Emocionalna 

naklonjenost 

Iskanje pojasnitev O 

pri J 

Usmeritev vedočega J 

Odnos O-K 

Odnos O-J 

Odnos J-O 
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3K121 Slišal me je in res spremenil svoj 

nastavek in jo zares poslušal. Ni mu 

povedala čisto vsega, kar meni, vendar 

veliko.  

Aktivno poslušanje O 

Odprtost v 

komunikaciji H 

Odnos O-J 

Odnos O-H 

Odnos H-O 

3K122 Ko se je zjokala in mu povedala, smo 

skupaj poskušali oblikovati predloge, 

kako bi stanje izboljšali. Najprej v šoli, s 

sošolkami potem pa še v njunem 

odnosu. Dogovorili smo se, da ji bo dal 

v četrtek lekcijo jahanja, kjer bo samo 

ona prisotna, H pa je rekla, da moram 

biti tudi jaz zraven. 

Skupno oblikovanje 

predlogov za 

izboljšanje stanja v 

šoli in njunem odnosu 

 

Odnos J-H 

Odnos J-O 

Odnos H-S 

Odnos O-H 

Odnos H-O 

Odnos H-J 

3K123 V šoli ne upa povedati sošolkam, da jo 

žalosti, ker ji ne pustijo, da se igra z 

njimi. Sploh njeni najboljši prijateljici, ki 

pride velikokrat k njej na obisk, ko pa je 

v družbi z drugimi sošolkami, jo 

ignorira. Tako sva jo z O oba 

vzpodbujala, da naj se pogovori z njimi 

ali vsaj s to prijateljico in da naj ne 

pusti, da se tako obnašajo do nje. 

Negotovost H 

Spodbujanje H v 

asertivnosti do S s 

strani O in J 

Odnos H-S 

Odnos O-H 

Odnos J-H 

3K124 Jaz sem jo potem na zabaven način 

vzpodbujala tudi, da mora ravno tako 

povedati tudi očetu, da jo mora 

poslušati in je ne ves čas prekinjati in 

tudi on mi je pritrdil in priznal, da 

včasih ne posluša in da naj mu to kar 

pove. 

Spodbujanje H s strani 

J v asertivnosti do O 

Strinjanje in 

spodbujanje H v 

asertivnosti s strani O 

Odnos J-H 

Odnos J-O 

Odnos O-J 

Odnos O-H 

3K125 Smejala se je in rekla, da bo. Bila je zelo 

vesela in nasmejana in objela očeta in 

Razbremenitev in 

veselje H 

Odnos H-O 

Odnos H-J 
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mene. Emocionalna 

naklonjenost H do O 

in J 

3K126 Ko sva bila sama, sva se pogovorila o 

tem, da se mu ni upala sama povedati, 

da je žalostna in zakaj ter moja 

opažanja, da je pogosto ne posluša, ne 

jemlje resno in prekinja. Se je strinjal in 

se mi zahvalil, da sem mu odprla oči in 

mu pomagala v odnosu do hčerke. 

Pogovor J z O o 

negotovosti H v 

pogovoru z O 

Strinjanje in 

hvaležnost O 

Odnos J-O 

Odnos O-J 

3K127 Tega intimnega pogovora nisem 

snemala, ker se mi ni zdelo primerno. 

Spoštovanje 

intimnosti med O in H 

Odnos J-O 

Odnos J-H 

 

Zaključni pogovor o preverjanju učinkov šest mesecev po zaključenem procesu 

EK Opis dogajanja/besedilo pogovora: Kategorije 1. reda Kategorije 2. 

reda 

 POGOVOR Z OČETOM:   

F1 J: Kako si kaj?   

F2 O: Dobro. Stvari tečejo v pravi smeri. 

Boljše je tudi z delom zadnje čase. Sem 

kar zadovoljen. 

Dobro počutje in 

zadovoljstvo očeta 

Stanje O 

F3 J: Super. Kako je kaj H v šoli, kako se 

razume s sošolkami? 

  

F4 O: Zdaj se je spoprijateljila z dvema 

drugima sošolkama, tako da ne omenja 

več toliko tiste prejšnje družbe sošolk in 

mislim, da se s temi dobro razume. 

Včasih pride tudi katera na obisk.  

Boljši odnosi H s 

sovrstnicami 

Odnos H-S 

F5 J: Kako je z njeno koncentracijo in 

motivacijo pri šolskih in obšolskih 

dejavnostih? 
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F6 O: V šoli nima zdaj pretiranih težav s 

koncentracijo, je pa še vedno kdaj 

frfrasta. Za jahanje pokaže večinoma 

motivacijo, kdaj pa tudi ne. Predvsem je 

vesela, če učim samo njo. 

H nima pretiranih 

težav s koncentracijo 

Krepitev motiviranosti 

H ob konju 

Pozornost očeta vpliva 

na njeno veselje 

Stanje H 

Odnos O-H 

Komuniciranje K 

F7 J: Kako je H na splošno?   

F8 O: Mislim, da bolje. Še vedno je kdaj 

žalostna, včasih pove, zakaj, včasih ne. 

Malo se večkrat spomnim, da nimam 

takšnih govoranc med jahanjem in da 

dajem več poudarka na veselje in 

sproščenost kot na učenje in 

perfekcionizem. Včasih pa me tudi ona 

»prijazno opomni« (v smehu), da preveč 

samo govorim, kot smo se takrat 

dogovarjali. 

H se boljše počuti 

Včasih je še žalostna 

Včasih izrazi vzrok 

žalosti 

O ji daje več prostora 

O daje več poudarka 

na veselje, sproščenost 

H ga samoiniciativno 

opomni, če ji ne da 

prostora  

Stanje H 

Odnos O-H 

Odnos H-O 

F9 J: Kako se vidva razumeta?   

F10 O: Dobro, lahko rečem, da imava dober 

odnos. Nimava težav, razen običajnih 

med starši in otroki. 

O vidi odnos s H kot 

dober odnos, brez 

posebnih težav 

Odnos O-H 

F11 J: Praviš torej, da te spomni, da moraš 

tudi ti njo poslušati? 

  

F12 O: Ja, to si je zelo dobro zapomnila (v 

smehu). In to pove res na dramatičen in 

smešen način, tako da se ponavadi temu 

kar nasmejiva. 

Asertivnost H  

Sproščenost O in H ob 

odpiranju prostora H 

Odnos H-O 

Odnos O-H 

F13 J: Kako vajini pogovori drugače? Saj 

veš v zvezi s tem, kar smo se 

pogovarjali, da ji pustiš, da tudi ona več 

pove, da jo poslušaš, da je ne prekinjaš.. 

  

F14 O: Včasih se spomnim na to, predvsem O pazi, da ne zapira Odnos O-H 
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kadar preveč govorim (v smehu) in se 

ustavim. Mislim, da jo manj prekinjam 

in bolj poslušam. Mi je takrat prišlo 

precej do živega. 

prostora H 

O bolj posluša in manj 

prekinja H 

O vidi to kot učinke 

našega sodelovanja 

Učinki procesa 

pomoči 

F15 J: No, super. Kako gredo ure jahanja?   

F16 O: Tudi dobro, saj pravim, predvsem 

kadar samo njo učim (v smehu). Tudi v 

učenju napreduje, se vidi, da je malo 

starejša. Zdi se mi, da si tudi bolj upa 

kaj poskusiti in kaj vprašati, reči. 

O vidi, da dobro 

vpliva na H, da ji daje 

več pozornosti 

Krepitev poguma in 

asertivnosti H ob 

konju 

Odnos O-H 

Stanje H 

Komuniciranje K 

F17 J: Kako se razumeta s kobilico?   

F18 O: Dobro. H jo ima zelo rada, vedno jo 

nekaj objema. Je pa tudi precej odločna 

in vztraja pri svojem. 

O vidi emocionalno 

naklonjenost H do 

konj 

Krepitev odločnosti in 

vztrajnosti H pri konju 

Odnos H-K 

Komuniciranje K 

F19 J: Kako se obnaša kobilica? Je 

poslušna? Še kaj rita in nagaja? 

  

F20 O: Kobilica je pridna, včasih tudi malo 

trmasta in samosvoja, ampak nič 

hujšega, ni hudobna. H tudi od takrat ni 

padla z nje. Lahko ji zaupam. 

K je pridna, malo 

trmasta, samosvoja, ni 

hudobna, vredna 

zaupanja 

H ni več padla s konja 

Odnos K-H 

F21 J: Kako je K?   

F22 O: K je priden, miren, zanesljiv.. včasih 

še preveč miren (v smehu). Zna biti 

prava lenoba. Ampak je pa poslušen in 

prijazen do otrok. 

K je priden, miren, 

zanesljiv, len, 

poslušen in prijazen 

do otrok (Konj kot 

projekcijsko platno) 

Komuniciranje K 

F23 J: Kako se ti zdi, da je bilo naše   
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sodelovanje koristno?  

F24 O: Moram reči, da se večkrat spomnim 

na to. Presenečen sem bil nad tem, kako 

se je H hitro odprla in kakšno veselje je 

pokazala na tretji uri v primerjavi s 

prvo. Tudi to, kar sem videl pri sebi, da 

delam narobe, mi je veliko pomenilo in 

pomagalo v odnosu do H. 

O se večkrat spomni 

na naše sodelovanje 

O vidi vpliv našega 

sodelovanja na 

odprtost v 

komunikaciji H, na 

veselje H, na 

konstruktivnejše 

načine ravnanja v 

interakciji s H, na 

izboljšan odnos s H 

Učinki procesa 

pomoči 

Stanje H 

Odnos O-H 

 POGOVOR S HČERJO:   

F25 J: Kako si kaj?   

F26 H: Dobro. H se dobro počuti Stanje H 

F27 J: Kako kaj kužki? Se F še boji 

grmenja? 

  

F28 H: Dobro. Ja, še vedno se skriva in joka, 

ko grmi. Če ga božaš, je pa bolje (Z 

nasmeškom). 

Emocionalna 

naklonjenost H do 

živali 

Stanje H 

F29 J: Rabi malo tolažbe, praviš. Kako pa 

kaj kobilica? 

  

F30 H: Tudi dobro. K se dobro počuti 

(projekcijsko platno) 

Komuniciranje K 

F31 J: No, fino. Kako se imaš v šoli?   

F32 H: Fino, dve novi prijateljici imam 

(pove veselo). 

Boljši odnosi H s 

sovrstnicami in to jo 

veseli 

Odnos H-S 

Stanje H 

F33 J: Super. Kako se razumeš z njima? A 

to sta sošolki?  

  

F34 H: Ja, sošolki. Dobro, tudi k meni na 

obisk prideta. 

Boljši odnosi H s 

sovrstnicami 

Odnos H-S 
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F35 J: No, fino. Kako pa je s tisto sošolko, s 

katero sta bili takrat prijateljici? 

  

F36 H: Nisva več takšni prijateljici. Ona se 

druži v šoli z drugimi sošolkami. 

Prekinitev 

nekonstruktivnih 

odnosov 

Odnos H-S 

F37 J: Aha. Pa ti je v redu tako?   

F38 H: Ja, ker ni prava prijateljica in jaz 

imam zdaj druge. 

Pomirjenost H s 

prekinitvijo odnosov 

Stanje H 

F39 J: No, potem pa vse ok. Kaj pa oči, te 

kaj bolj posluša? 

  

F40 H: Hihi, ja. Če me pa ne, mu pa kar 

povem, da preveč »naklada«, tako kot si 

rekla. 

H občuti več 

aktivnega poslušanja 

O in več prostora za 

izražanje v odnosu z 

O 

H je bolj asertivna v 

odnosu z O 

Odnos O-H 

Odnos H-O 

F41 J: In kaj pravi?   

F42 H: Jah, včasih se smeje in me potem 

bolj posluša, včasih je pa malo jezen. 

H vidi, da O včasih 

sprejema njeno 

asertivnost, včasih ne 

Odnos O-H 

F43 J: Amapak je bolje, praviš?   

F44 H: Mhm. H vidi, da imata boljši 

odnos z O 

Odnos O-H 

F45 J: Se veliko vidita?   

F46 H: Ja, kar. Včasih ga ni, ko gre kam 

drugam delat, drugače se pa kar veliko 

vidiva. 

H in O se kar veliko 

vidita 

Odnos O-H 

F47 J: Kako to misliš, da gre drugam delat?   

F48 H: Ja, za več dni, kam dlje.   

F49 J: Aha. Drugače se pa vidita, fino. Kako 

pa kaj ure jahanja? 
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F50 H: Fino. Zdaj imam večkrat sama (pove 

veselo). In že več znam (samozavestno). 

H je vesela, ker ima 

več pozornosti očeta 

H vidi svoj napredek v 

učenju jahanja 

Krepitev samozavesti 

ob konju 

Odnos O-H 

Stanje H 

Komuniciranje K 

F51 J: Verjamem, ja. Pa že takrat ti je šlo 

fino. Kako se kobilica obnaša? 

  

F52 H: Dobro, pridna je pa nagaja včasih (se 

zasmeje). 

K vidi kot pridno in 

včasih nagajivo (Konj 

kot projekcijsko 

platno) 

Komuniciranje K 

F53 J: A ti nagaja?   

F54 H: Ja, včasih je trmasta, ampak potem 

uboga. 

K vidi včasih kot 

trmasto, a ubogljivo 

(Konj kot projekcijsko 

platno) 

Komuniciranje K 

F55 J: Kaj pa moraš narediti, da te uboga?   

F56 H: Moram se ji upati povedati, kaj 

hočem in kaj nočem. In biti odločna in 

potem uboga.  

Krepitev odločnosti, 

asertivnosti ob konju 

Odnos H-K 

Komuniciranje K 

F57 J: No, super. Pa je oči bolj strog ali se 

tudi kaj zabavata na urah jahanja? 

  

F58 H: Včasih je kar strog, ampak vedno je 

tudi kaj zabavnega na uri. Pa zdaj se 

tudi jaz učim novih stvari, ni z mano 

vedno na istem mestu. 

O strog pri učenju, a 

tudi zabaven in 

napredujeta pri učenju 

jahanja 

Odnos O-H 

F59 J: Ja, sliši se, da ti gre super. Kako se pa 

kaj spomniš našega druženja? 

  

F60 H: Fino je blo. Sploh, ko sem jaz učila 

očija. In zdaj me večkrat posluša (z 

nasmehom). 

H vidi naše 

sodelovanje kot 

pozitivno in učinek v 

Učinki procesa 

pomoči 

Odnos O-H 
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tem, da jo O bolj 

aktivno posluša 

 

 

PRILOGA 2: KODIRANJE OČETOVEGA RAZUMEVANJA PRED IN MED 

OGLEDOM VIDEOPOSNETKA 

EK Besedilo pogovora: Kategorije 1. reda Kategorije 2. 

reda 

 Besedilo pogovora z očetom po 1. 

socialnopedagoški uri ob podpori konj 

pred ogledom video posnetka  

  

1P1 J: Kaj ti je bilo všeč pri poučevanju S?   

1P2 O: Da poskuša narediti, kar se ji reče. Poslušnost S  

1P3 J: Kaj ti ni bilo všeč?   

1P4 O: Da so se napake ponavljale in da se 

je premalo koncentrirala. 

Ponavljanje napak S 

Premalo koncentracije S 

 

1P5 J: Kaj si želiš, da bi šlo prihodnjič bolje?   

1P6 O: Da bi prej reagirala, da bi prej 

naredila, kar mora, da gre konj tja, 

kamor ona želi, da gre. 

Želja O po hitrejšem 

reagiranju S 

Želja O, da bi S bolje jahala 

 

1P7 J: Kaj ti je bilo všeč pri poučevanju H?   

1P8 O: Da čeprav sem jaz njen oče in se 

včasih zapre vase in je žalostna, ko jo 

učim, da vseeno potem poskuša slišati 

in narediti bolje.  

Kljub žalosti in zaprtosti 

vase poslušnost in trud H 

Stanje H 

1P9 J: Zakaj misliš, da je žalostna?   

1P10 O: Ker bi rada pokazala, kaj zna in ker 

bi rada tudi očetu pokazala, kaj zna in 

da bi to videl in občudoval in je 

žalostna, ker ni še vse tako kot bi 

Žalost H, da ne more 

pokazati O, kaj zna oziroma 

še ne zna dovolj, da bi O to 

občudoval 

Stanje H 
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moralo biti. 

1P11 J: Kaj ti ni bilo všeč?   

1P12 O: Da se je težko koncentrirala in ji je 

uhajala pozornost na druge stvari in ni 

bila pri konju, pri stvari. 

Premalo koncentracije 

Uhajanje pozornosti 

Stanje H 

1P13 J: Zakaj misliš, da se težko koncentrira 

in ji uhaja pozornost? 

  

1P14 O: Ker je to tipično za njeno starost. Tipične lastnosti te starosti Stanje H 

1P15 J: Koliko je stara S?   

1P16 O: Enake starosti sta.   

1P17 J: Ima ona tudi probleme s 

koncentracijo? 

  

1P18 O: Ona ima več volje in ji je zato lažje 

opazovati. H se trudi narediti, tako kot 

rečem in če ji ne gre, potem njena 

pozornost hitro odplava drugam, da se 

izmuzne iz situacije  

Več volje S, zato lažje 

opazuje 

 

1P19 J: Kaj ti je bilo pri tvojem ravnanju 

všeč? 

  

1P20 O: Da sem poskušal, čeprav sem bil 

strog, ostati tih in odprt in prijazen.  

O strog, tih, odprt in 

prijazen 

Odnos O-H 

Refleksija O 

1P21 J: Kaj ti ni bilo pri tvojem ravnanju 

všeč? 

  

1P22 O: Ker včasih pričakujem, da morajo 

nekaj že znati in mi manjka 

potrpežljivosti. 

Občasno previsoka 

pričakovanja O 

Manjko potrpežljivosti O 

Odnos O-H 

Refleksija O 

1P23 J: Vidiš kakšno razliko pri poučevanju  

S in H? 

  

1P24 O: Poskušam biti enak, ampak mislim, 

da sem malenkost strožji pri svoji 

Malenkost bolj strog pri H Odnos O-H 
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hčeri. 

1P25 J: Bi rad pri sebi kaj spremenil pri 

poučevanju? 

  

1P26 O: Rad bi znal bolj v jeziku otrok 

razložiti, kaj mislim, da bi me bolje 

razumeli. 

Želja po večji razumljivosti 

otrokom 

Odnos O-H 

1P27 J: Bi rad spremenil kaj v odnosu do 

tvoje hčerke? 

  

1P28 O: Spontano rečeno, ne, ker mislim, da 

sem na zelo dobri poti z njo. 

V odnosu do hčere ne bi O 

ničesar spreminjal 

Odnos O-H 

1P29 J: Z njene strani?   

1P30 O: Da se ne bi primerjala s S in da ne bi 

imela v mislih, da mora znati toliko kot 

ona in da bi vedela, da ni zame nič 

slabša, če trenutno še ni tam kot S. 

Želja O, da se H ne bi 

primerjala s S 

Želja O, da bi H vedela, da 

zanj ni slabša, če manj zna 

kot S 

Stanje H 

1P31 J: Misliš, da ji lahko s čim pomagaš, da 

ostane bolj skoncentrirana, 

osredotočena na konja, uro jahanja? 

  

1P32 O: Več vaditi z njo in ne biti tako strog, 

ne vršiti toliko pritiska, da bo videla, da 

ni samo težko, ampak da je to nekaj 

veselega.  

Komuniciranje hčeri z več 

vaje, manj strogosti, 

pritiska in več veselja 

Odnos O-H 

1P33 J: Kakšne volje se ti je zdela pred 

jahanjem? 

  

1P34 O: Nevtralne, ne slabe, niti preveč 

dobre. (Meni se je zdela dobre volje, 

motivirana.) 

O vidi H kot nevtralne volje Stanje H 

1P35 J: Si imel občutek, da je zainteresirana 

za jahanje? 
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1P36 O: Tudi ne preveč. O vidi H kot ne preveč 

zainteresirano za jahanje 

Stanje H 

1P37 J: Ampak ona ti je sama rekla, da bi 

želela, da jo učiš? 

  

1P38 O: Ja. O se strinja, da je H sama 

rekla, da naj jo uči 

Stanje H 

1P39 J: Ampak vseeno misliš, da ni bila 

pretirano motivirana? 

  

1P40 O: Morala bi sama od sebe reči, da si 

želi jahati  

O še vedno vidi H kot ne 

preveč zainteresirano za 

jahanje 

Stanje H 

1P41 J: Saj kolikor se spomnim, je sama 

rekla.  

  

1P42 O: Ja, samo je vedela, da pride S in je 

zaradi tega rekla, če bi jo učil. Jaz pa 

hočem, da se zase uči, ne zato, da bi se 

primerjala s S.  

O vidi H, kot da želi jahati 

zato, da bi se primerjala s S 

Stanje H 

1P43 J: In kakšne volje je bila med 

jahanjem?  

  

1P44 O: Najprej je bila razočarana, ker je 

bila prva na vrsti S. Potem se mi zdi, da 

je bila spet dobre volje, ko je imela 

mojo pozornost.  

H vidi kot razočarano, ker ni 

jahala prva in boljše volje 

ob njegovi pozornosti 

Stanje H 

Odnos O-H 

1P45 J: Kakšne volje je bil konj?   

1P46 O: Tudi bolj len in nezainteresiran. Len, nezainteresiran konj Odnos O-K 

1P47 J: Zakaj misliš, da je bil len in 

nezainteresiran? 

  

1P48 O: Je bolj len konj in se mu ne da kaj 

dosti na jahališču. 

Len konj Odnos O-K 

1P49 J: Kaj misliš o odgovoru H, ko sem jo   
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vprašala, kaj ji je bilo všeč in kaj ne pri 

uri jahanja? 

1P50 O: Mislim, da je zelo odkrito 

odgovorila.  

Odgovor H glede ugajanja 

ure vidi kot odkrit 

Odnos H-J 

Odnos H-O 

1P51 J: Bi še sam rad kaj povedal?   

1P52 O: Da je moj konj na jahališču prava 

lenoba. (Z nasmehom) Če hočeš 

poučevati otroke, moraš dati tudi ti 

več pozornosti temu, da so pripravljeni 

sodelovati in so motivirani, ker je že 

tako težko otroka motivirati, še težje 

pa je, če konj ni motiviran. 

Oznaka konja kot lenobe 

Kritika sebe, da bi moral 

imeti bolj motivirane konje 

in bolj pripravljene konje, ki 

so bolj pripravljeni 

sodelovati (projekcijsko 

platno) 

Komuniciranj

e K 

Odnos O-K 

Refleksija O 

    

 Besedilo pogovora z očetom po 1. 

socialnopedagoški uri ob podpori konj 

med ogledom video posnetka 

  

    

1Z1 Pohvalim ga, kako je na začetku ure 

dobro vključeval obe, postavljal 

vprašanja, s čimer ju je vključeval, tako 

da sta bili motivirani in sta sodelovali. 

Tudi ko je podajal znanje, je bil kratek, 

jedernat in jasen. Na začetku jahanja 

je obe vključeval.  

  

1Z2 Tudi sam je rekel, da je poskušal H 

vseeno vključevati, da se ne bi počutila 

zapostavljeno, ker ni jahala prva. Zakaj 

jaha druga, je razložil 5x. 

Vključevanje obeh v 

aktivnost 

Pojasnjevanje razlogov, da 

je H jahala druga 

Odnos O-H 

Odnos O-S 

Odnos O-J 

1Z3 J: Se ti zdi, da si s katero bolj strog?   

1Z4 O: Ja, s hčero. Strožji do hčere Odnos O-H 
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Refleksija O 

1Z5 J: Zakaj pa si bolj strog s hčerjo kot s S?    

1Z6 O: Je pač tako.  Ni razloga Odnos O-H 

1Z7 J: Se ti zdi tako prav?   

1Z8 O: Tako pač je, ker več pričakujem od 

svoje hčere. 

Strogost kot posledica 

večjih pričakovanj 

Odnos O-H 

Refleksija O 

1Z9 J: Kako vidiš S?   

1Z10 O: Je pozorna. Ni slabe volje.  S vidi kot pozorno in dobre 

volje 

Odnos S-O 

1Z11 J: Je zadovoljna?   

1Z12 O: Vidim, da je zadovoljna. S vidi kot zadovoljno Stanje S 

1Z13 O. pove veliko o tem, kako uči, 

poudarja dobre stvari, ki jih naredi. Da 

jima reče, da naj bosta pogumni in 

povesta, kaj mislita ali vprašata, če ju 

kaj zanima. Pove, da mirno razlaga in 

da če katera trikrat ponovi isto 

napako, da potem pa že bolj jasno 

pove, kaj mora narediti in da potem 

prej ukrepa, vendar še vedno mirno.  

Poudarek na svojih 

pozitivnih načinih učenja O 

O vidi, da ju opogumlja, da 

izrazita misli, vprašanja 

O vidi mirnost v svojem 

načinu učenja in odločnost, 

kadar se mu to zdi 

potrebno 

Odnos O-H 

Odnos O-S 

Refleksija O 

1Z14 J: Si upa S odgovoriti nazaj in povedati, 

kaj misli? 

  

1Z15 O: Ja. S si upa odgovoriti, 

povedati, kaj misli 

Odnos S-O 

1Z16 O. ves čas komentira, kaj je delal, kaj je 

hotel razložiti. Sam se ne posveča 

temu, kako se počutita punci, kako se 

do njiju odnosno vede. 

O daje poudarek načinu 

svojega učenja in znanju, ki 

ga podaja in ne daje 

pozornosti počutju punc in 

odnosu do njiju 

Odnos O-H 

Odnos O-S 

1Z17 J: Si videl, kaj se je zdaj zgodilo?    
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1Z18 O: Ja, postavil sem ji vprašanje in sam 

odgovoril nanj. Se zgodi včasih (s 

smehom).  

O vidi, da je zaprl prostor H 

za odgovor na njegovo 

vprašanje 

Refleksija O 

Odnos O-H 

 Zdi se mi, da O. zelo težko prenese, če 

kaj ne naredi dobro. 

  

1Z19 O: Presenečen sem bil, da H ne doseže 

stremena. 

Presenečenost, da H nečesa 

ne zmore 

Odnos O-H 

1Z20 J: Ko H razlaga o držanju vajeti, ga 

vprašam, če kaj opazi. 

  

1Z21 O: Ja, da vsakič znova vedno iztegne 

roke. (Njegova kritika je vedno za njo, 

sebe sploh ne opazi.) 

Kritičnost O do H 

Nekritičnost O do sebe 

Odnos O-H 

Stanje O 

 

1Z22 J: Kaj pa v zvezi z njeno pozornostjo?   

1Z23 O: Ja, da si misli: Oči, gremo že naprej. 

(Prvič opazi razpoloženje H zaradi 

njega!) 

O opazi, da je H neprijetno 

zaradi njegovega dolgega 

govorjenja 

Refleksija O 

1Z24 J: Kaj zdaj vidiš (ko jo je ponovno 

ustavil, ker ni gledala naravnost)? 

  

1Z25 O: (po dolgem razmisleku) Mogoče 

predolgo govorim in bi jo moral prej 

spustiti naprej. (Prvič vidi svojo 

napako!) 

O opazi, da predolgo govori 

in ustavlja aktivnost 

Refleksija O 

1Z26 J: Kaj tukaj vidiš?   

1Z27 O: Da jo nervira, da toliko časa 

vztrajam pri svojem. 

O vidi, da H nervira, da 

toliko časa vztraja na mestu 

pri svojem 

Refleksija O 

1Z28 J: A ona kaj dobi od tega, da ti toliko 

časa govoriš?  

  

1Z29 O: Mislim, da že premisli in da bo 

naslednjič bolje.  

O misli, da toliko govorjenja 

pripomore k temu, da H 

Odnos O-H 
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premisli in bo naslednjič 

jahala bolje 

1Z30 J: Ko njegov govor še kar traja, ga 

vprašam, če se mu zdi, da pride to do 

nje? 

  

1Z31 O: Ja, mislim, da. O misli, da še več 

govorjenja še vedno pride 

do H 

Odnos O-H 

1Z32 J: Poglej jo v obraz.   

1Z33 O: Ja, v tem trenutku ne pride do nje. 

(Z mojo vzpodbudo opazi, da govori v 

prazno-pozitvna stran videoanalize.) 

S pomočjo video gradiva O 

opazi na njenem obrazu, da 

njegovo govorjenje več ne 

seže do nje 

Refleksija O 

1Z34 J: Vprašal si jo, če je žalostna. Pa si 

počakal, da odgovori?  

  

1Z35 O: Rahlo je odkimala z glavo. (Potem 

pa je spet naprej govoril.) Ne vidi, da ni 

počakal na njen odgovor. 

O ne vidi, da ji je zaprl 

prostor za odgovor na svoje 

vprašanje 

Odnos O-H 

1Z36 J: Kako je razpoložen konj?   

1Z37 O: Jah, len in nezainteresiran. Len, nezainteresiran konj  Stanje K 

1Z38 J: Zakaj se ti zdi nezainteresiran?  Odnos J-O 

1Z39 O: Ja, on je bolj len, ko je na jahališču 

in ni dovolj pripravljen. 

Len, nepripravljen konj  Stanje K 

1Z40 J: Kako gre zdaj?  Odnos J-O 

1Z41 O: Ja, zdaj gre kar živahno naprej. Živahnost konja Odnos O-K 

1Z42 J: Kaj vidiš (ko jo je četrtič ustavil in 

imel govoranco)? 

  

1Z43 O: Da H ni pri stvari. O vidi nepozornost H Stanje H 

1Z44 J: In kaj delaš ti?   

1Z45 O: Poskušam ji razložiti, kaj naj naredi. O vidi svoje ponavljanje kot Odnos O-H 
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poskus razlage 

1Z46 J: In zakaj misliš, da ni pri stvari?   

1Z47 O: Ne vem.  O ne ve, zakaj H ni pri stvari Stanje H 

1Z48 O: Jaz sem zainteresiran, ona ne. 

(nasmeh) Nerodno mu je. 

O pravi, da je on 

zainteresiran in ona ne 

Videti je, da je O nerodno 

Refleksija O 

Stanje O 

1Z49 J: Kakšne volje je H?    

1Z50 O: Mislim, da še vedno slabe, ker ni šla 

prva na konja. Še  vedno ne vidi 

svojega vpliva. 

O vidi H slabe volje, ker ni 

šla prva na konja 

Stanje H 

1Z51 J: Še vedno zato? (Sploh ne vidi, da jo 

dela majhno in da je ves čas negativen) 

  

1Z52 O: Ja.   

1Z53 J: In kako je razpoložen konj zdaj?   

1Z54 O: Nezainteresiran je, izklopljen. Nezainteresiranost, 

izklopljenost konja 

Stanje K 

1Z55 J: Malo prej je bil živahen. Zakaj, misliš, 

da je zdaj nezainteresiran in 

izklopljen? 

  

1Z56 O: Verjetno tudi njega dolgočasim. (Se 

zasmeje.) 

Dolgočasenje K s strani O 

Refleksija lastnega ravnanja 

Komuniciranj

e K 

Refleksija O 

1Z57 J: Kaj se smeješ?   

1Z58 O: H zeha. Govoril sem toliko, da je 

utrujena. 

O vidi, da je H utrujena, ker 

toliko govori 

Refleksija O 

1Z59 J: Kaj vidiš (pri sceni, ko se je ulegla)?    

1Z60 O: Da je spet pri stvari. O vidi da je H spet pozorna, 

ko vnese aktivnost 

sproščanja 

Stanje H 

Refleksija O 

1Z61 J: (pri sproščanju) Delaš to vedno?   
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1Z62 O: Ne vedno, ampak pogosto. Da se 

sprostijo, da je malo veselja. Tukaj si že 

veliko več upa. Veliko bolj si že zaupa.  

O pogosto vnese vaje, ki 

sproščajo in vnašajo veselje 

O opazi pogum in zaupanje 

H pri vaji 

Odnos O-H 

Stanje H 

1Z63 J: Kakšne volje je zdaj H?    

1Z64 O: Zdaj je spet pri stvari in vesela. O opazi pozornost in 

veselje H 

Stanje H 

1Z65 O: Tukaj je že spet žalostna. (Sam je 

opazil.) 

O sam opazi žalost H Stanje H 

1Z66 J: Je bila odkrita pri odgovoru, ko sem 

jo vprašala, kako ji je bilo? 

  

1Z67 O: Ne, samo povedala je stavke, 

umetne, ne njene. (Pred ogledom 

videoposnetka tega ni opazil.) 

O vidi, da želi H z 

odgovorom ugajati 

Stanje H 

Odnos H-O 

Odnos H-J 

1Z68 J: Kaj misliš, kakšen bi bil njen odkrit 

odgovor? 

  

1Z69 O: Da se ji je bilo težko koncentrirati in 

da sem jo nerviral, ko sem toliko 

govoril. Mislim, da je še veliko bolj 

igriva kot S in ne jemlje tega tako 

resno. Vedno ima konje tudi pred 

nosom in se ne veseli tega toliko, ker 

je tega že navajena. Mogoče čez par 

mesecev, ko bo malo dozorela. Mislim, 

da je bilo zanjo fino, da je bila na 

jahalnih počitnicah, da se je lahko učila 

še od koga drugega. 

O vidi, da se je bilo H težko 

koncentrirati in da jo je 

spravljal v slabo voljo 

O vidi, da je H še igriva  

O misli, da se H manj veseli 

jahanja, ker je to nekaj, kar 

ima ves čas na razpolago 

 

Stanje H 

Odnos O-H 

Refleksija O 

1Z70 J: Vidiš kakšne razlike pri poučevanju S 

in H? 

  

1Z71 O: Trudim se pri obeh enako. Pri H O izpostavi svoj trud pri Refleksija O 
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sem predolgo govoril, vendar ko želi 

človek kaj povedati, pozabi na čas. 

Dobro je, da sem videl, da predolgo 

govorim in s tem uspavam otroka in da 

je bolje prej zamenjati temo. 

obeh učenkah 

O vidi, da je pri H predolgo 

govoril in pojasni zakaj 

O izpostavi pozitiven vidik 

video analize, da je tako 

videl, da predolgo govori in 

s tem izgubi pozornost H in 

da mora prej zamenjati 

temo 

Učinki video 

gradiva 

1Z72 J: Misliš, da jo motiviraš?   

1Z73 O: Ne, s tem govorjenjem sem jo 

dolgočasil. (Na koncu posnetka je zelo 

dobro uvidel svojo vlogo pri 

razpoloženju in motivaciji H) 

O vidi, da je ponovno z 

govorjenjem dolgočasil H 

Refleksija O 

1Z74 J: Kaj vidiš pri H, poleg tega, da je 

utrujena? 

  

1Z75 O: Da me ne razume, da bi rada, da 

neham govoriti. 

O vidi, da ga H ne razume in 

da bi rada, da neha govoriti 

Refleksija O 

1Z76 J: Je žalostna?   

1Z77 O: Ja, še vedno. O vidi, da je H žalostna Stanje H 

1Z78 J: Misliš še vedno, da zato, ker ni prva 

jahala ali mogoče zato, ker jo samo 

grajaš in nič ne hvališ? 

  

1Z79 O: Mislim, da ne zaradi tega. Da ne vidi 

to tako, kot da jo grajam, ampak ji 

razlagam.  

O se ne strinja, da H vidi 

njegovo govorjenje kot 

grajo, ampak kot razlago 

Stanje H 

1Z80 J: Koliko časa je H zares jahala?   

1Z81 O: Malo. O vidi, da je H dejansko 

malo jahala 

Refleksija O 

1Z82 J: Kolikokrat si jo ustavil?   
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1Z83 O: Nisem štel-malo jezno. Velikokrat. O vidi, da je H velikokrat 

ustavil 

O je videti malo jezen 

zaradi mojega vprašanja 

Refleksija O 

Odnos O-J 

1Z84 J: Bi lahko večkrat vnesel to veselost, 

kot si jo pri sproščanju? Misliš, da bi 

pomagalo? 

  

1Z85 O: Ja. Mislim da bi in bom poskušal. O se strinja, da bi lahko 

večkrat vnesel veselost in 

sproščanje in bo poskušal 

Refleksija O 

Odnos O-H 

1Z86 Na koncu sem povedala še jaz, kako 

sem videla dogajanje. Da je na začetku 

vključeval obe, da je bil jedrnat, jasen 

in ne prezahteven, da je na koncu H 

lepo sprostil in vnesel nekaj vedrine.  

  

1Z87 Da pa je po mojem mnenju vmes 

preveč grajal, premalo hvalil, predolgo 

govoril, bil preveč usmerjen v to, kar bi 

morala narediti in da bi bil lahko bolj 

pozoren na njo, na njene občutke, 

želje in da bi imel lahko več dialoga z 

njo.  

  

1Z88 Povedala sem mu tudi, kako sem jaz 

videla H: žalostno in kot da se ji zdi, da 

nič ne zna in da mu želi ugajati ter si 

želi pohvale.  

  

1Z89 Zaključila sva s tem, da bo naslednjič 

poskusil z več vedrine in pohvale in ne 

tako resno, malo bolj igrivo in 

sproščeno. Rekel je, da je dobro, da se 

O bo poskušal vnesti več 

vedrine, igrivosti in 

sproščenosti ter dal več 

poudarka na potrditvah 

Odnos O-H 

Refleksija O 

Učinki video 

gradiva 
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človek tako vidi, ker drugače ne vemo 

vedno, kaj delamo, koliko pritiska 

vršimo.  

hčeri 

O poudari pozitiven vidik 

video analize, da se vidi, kaj 

dela in koliko pritiska vrši, 

ker drugače tega ne vemo 

vedno 

1Z90 Zahvalila sem se mu in poudarila, da je 

važno, da iz tega dobimo pozitivne 

izkušnje in da ugotovimo, kaj lahko 

izboljšamo. Pohvalila sem ga, da je 

dobro opazil, kaj bi lahko bolje naredil.  

  

1Z91 Rekel je, da lahko prenese kritiko in da 

se vedno lahko kaj novega naučimo. 

Dvomi pa, da je takšen v odnosu z njo 

v ostalem času. 

O pravi, da prenese kritiko 

in da se lahko vedno kaj 

novega naučimo 

O dvomi, da je v 

preostalem času tudi tak v 

odnosu s hčerjo 

Stanje O 

Refleksija O 

Odnos O-H 

    

 Besedilo pogovora z očetom po 2. 

socialnopedagoški uri ob podpori konj 

pred ogledom video posnetka 

  

    

2P1 J: Kaj bi rekel o drugi uri?   

2P2 O: Manj govoril, več jahanja 

(zadovoljno). 

O vidi, da je manj govoril in 

da je H več jahala 

Refleksija O 

Odnos O-H 

2P3 J: Še kaj?   

2P4 O: Več veselja sem vgradil. O vidi, da je vnesel več 

veselja 

Refleksija O 

Odnos O-H 

2P5 J: Ja?   

2P6 O: Manj popravljal. O vidi, da je manj popravljal Refleksija O 
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Odnos O-H 

2P7 J: Še kaj?   

2P8 O: To kar dobro opiše. Jahali sta ena 

ob drugi, kar jima je bilo v veselje in 

sta bili obe ves čas vključeni. 

O vidi, da je z aktivnostjo 

vnesel veselje in 

vključenost obeh 

Refleksija O 

Odnos O-H 

2P9 J: Je kaj, s čimer nisi bil zadovoljen?   

2P10 O: Nič mi ne pade na pamet. Tudi to, 

da je H padla, ni nič takšnega, nisem 

nezadovoljen zaradi tega. Je bila dobro 

pri stvari. 

O  je z vsem zadovoljen 

Padec H ne vidi kot kaj 

posebnega, ni nezadovoljen 

zaradi tega, ker je bila 

dobro pri stvari 

Odnos O-H 

Stanje H 

2P11 J: Kaj si rekel to o H?   

2P12 O: Bila je zainteresirana, ves čas pri 

stvari, vesela, kar mi je veliko bolj 

pomembno kot da se fokusiramo na 

to, kaj je prav in kaj ne. 

O vidi zainteresiranost H, 

pozornost, veselje. To mu 

je pomembnejše kot 

fokusiranje na prav in 

narobe 

Stanje H 

Odnos O-H 

2P13 J: Si bil zadovoljen?   

2P14 O: Z mano ali s puncama? Bil sem bolj 

zadovoljen z vsemi udeleženimi. 

O je zadovoljen z vsemi 

udeleženimi 

Refleksija O 

2P15 J: Zakaj?   

2P16 O: Ker ni šlo toliko o jahanju in 

perfekcionizmu, temveč o veselju, 

jahanju, konjih, igri. 

O je zadovoljen, da ni dajal 

toliko poudarka učenju in 

perfekcionizmu, temveč 

veselju, konjem, igri 

Odnos O-H 

Refleksija O 

2P17 J: In punci?   

2P18 O: Mislim, da je bilo to njima bližje, ker 

sta še mladi in jima je ta igriv način 

bolj ugajal. 

O vidi, da je tak način bližje 

puncam zaradi njune 

starosti 

Stanje H 

Odnos O-H 

Refleksija O 

2P19 J: Kakšne volje sta bili?   
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2P20 O: Dobre volje, veseli. H je bila po 

padcu šokirana in prestrašena, vendar 

si je hitro opomogla in bila na koncu 

ure že H, kot ponavadi. 

O vidi, da sta bili punci 

veseli in dobre volje, 

šokiranost H po padcu ter 

da si je hitro opomogla 

Stanje H 

2P21 J: Pa razpoloženje kobile?   

2P22 O: Tudi bolj sproščena in motivirana. Sproščenost, motiviranost 

K 

Stanje K 

2P23 J: Prej si rekel, da te ni motilo, da je H 

padla, kako to? 

  

2P24 O: Ne zdi se mi slabo, da je padla, ker 

je to vedno ena možnost pri jahanju in 

je to pač izkušnja. Nisem spoznal še 

nobenega jahača, ki ne bi padel s 

konja. Moram poudariti, da je 

pomembno, da se noben ne 

poškoduje, vendar pa tako počasi kot 

je zdrsnila H, vzbudi le nekaj več 

spoštovanja do konj. 

Padec ne vidi kot nekaj 

slabega, ker je to vedno 

ena od možnosti pri jahanju 

in izkušnja 

Poudari pomembnost tega, 

da se noben ne poškoduje 

in da padec vzbudi več 

spoštovanja do konj 

Odnos O-H 

Odnos O-K 

 

2P25 J: Sta tudi že prej galopirali brez lonže?   

2P26 O: S ja. H je do sedaj le na lonži ali za 

drugim konjem (za mamo), vendar pa 

naj ne bi kobila zagalopirala, temveč le 

kasala in je skočila v galop. 

O pove, da je H prvič 

galopirala brez lonže ali 

konja pred sabo 

O pravi, da naj kobila ne bi 

galopirala, ampak samo 

kasala in da je  sama skočila 

v galop  

Odnos O-H 

Odnos O-J 

2P27 J: Kolikor se spomnim, si namenoma 

želel, da gre v galop? 

  

2P28 O: Ja, saj res. O pritrdi, da je bil namen, 

da gre kobila v galop 

Refleksija O 
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2P29 J: Si opazil kaj posebnega pri kobili, ko 

si jo skušal dati v galop? 

  

2P30 O: Da je bila malo lena. Len konj Stanje K 

2P31 J: Je bila H bolj pozorna in 

skoncentrirana kot prejšnjič? 

  

2P32 O: Ja, ker je bila cela ura bolj zanimiva 

in sproščena. 

O vidi, da je bila H bolj 

pozorna in skoncentrirana 

kot prejšnjič in vidi vzrok za 

to v bolj zanimivi in 

sproščeni uri 

Stanje H 

Odnos O-H 

Refleksija O 

2P33 J: Misliš, da je bilo pregledovanje 

posnetkov prejšnje ure koristno? 

  

2P34 O: Ja, mislim, da ja. Lahko sem videl, 

kaj nisem v redu naredil in sem to 

sedaj izboljšal. 

O vidi pregledovanje video 

posnetkov koristno v tem, 

da je videl, kaj lahko 

izboljša 

Učinki video 

gradiva 

2P35 J: Bi naslednjič še kaj izboljšal?    

2P36 O: Ne, zaenkrat mislim, da ne. O misli, da ni nič, kar bi v 

tem trenutku še lahko 

izboljšal 

Stanje O 

    

 Besedilo pogovora z očetom po 2. 

socialnopedagoški uri ob podpori konj 

med ogledom video posnetka 

  

    

2Z1 J: Misliš, da si bil bolj pozoren na 

potrebe H, njena čustva? 

  

2Z2 O: Mislim, da sem jo poslušal, ko je kaj 

rekla in ji dal občutek, da je važno, kaj 

pravi. 

O misli, da je poslušal H in 

dal vrednost temu, kar je 

povedala 

Refleksija O 

Odnos O-H 
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2Z3 J: Ko kaj vprašaš, kaj se ti zdi, H veliko 

govori, zna? 

  

2Z4 O: Velikokrat čisto nekaj drugega 

odgovori, kot bi pričakoval. Ve že 

veliko. 

O je presenečen nad 

znanjem H 

Odnos O-H 

Stanje H 

2Z5 J: Sem bila presenečena, koliko je 

povedala in spraševala. Se mi zdi, da 

tudi zato, ker si ji dal prostor za to.  

  

2Z6 O: Ja, se strinjam. O se strinja, da je veliko več 

povedala in spraševala, ker 

ji je dal prostor 

Odnos O-H 

Refleksija O 

2Z7 J: Kaj lahko še rečeš o H, ko jo gledaš 

pri delu s konjem? 

  

2Z8 O: Da je že odvezala konja. (Najprej 

opazi pomankljivosti). Je stroga in 

motivirana in si upa tudi kaj reči kobili. 

Da je odvezala konja pa zame ni imelo 

nobenega smisla. 

O najprej kritičen do H 

O vidi H kot strogo, 

motivirano in odločno v 

odnosu do kobile 

O še enkrat opozori na 

njeno napako 

Odnos O-H 

Odnos H-K 

2Z9 J: Koliko časa H že čisti kopita?   

2Z10 O: Dve leti. H dve leti čisti kopita Stanje H 

2Z11 J: Misliš, da ve in zna že veliko za to 

starost? 

  

2Z12 O: Težko je reči. Ne morem reči, da 

malo, ne pa tudi veliko. Ve, vendar še 

nima toliko v sebi, da bi to vedno 

upoštevala. Včasih se ji preprosto ne 

zdi pomembno. Ali pa pozabi. 

O pravi, da H ne ve malo ne 

pa tudi veliko o konjih 

O pravi, da to še nima 

ponotranjeno, da bi vedno 

upoštevala, kdaj pozabi ali 

se ji zdi nepomembno 

Stanje H 

Odnos O-H 

Odnos H-K 

2Z13 J: Kako se ti je zdelo, ko je H sama   
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prišla na konja, ko si rekel, da naj se 

poskuša spomniti, kako bi prišla na 

konja?  

2Z14 O: Sama se je spomnila, kako priti na 

konja in to je naredila brez moje 

pomoči. 

O vidi, da je H na svoj način 

in samostojno prišla na 

konja 

Stanje H 

Odnos H-K 

2Z15 O: Ko se je S obrnilo sedlo, sem 

zanalašč počakal, ker me ni prosila za 

pomoč, ker sem to že večkrat poudaril, 

da se lahko zgodi, vendar si bo tako 

bolj zapomnila, kot pa če bi še petkrat 

rekel.  

O poudarja izkustveno 

učenje 

Refleksija O 

2Z16 J: A je njen pogled bolj usmerjen tja, 

kamor jaha, kot prejšnjič? 

  

2Z17 O: Ja. O vidi napredek pri jahanju 

H 

Odnos O-H 

Stanje H 

2Z18 J: Zakaj misliš?   

2Z19 O: Mislim, da ji je to ostalo od prejšnje 

ure. Tako da le ni bilo zaman, da sem 

tolikokrat ponovil (Zadovoljno). 

O povezuje napredek H z 

njegovim pogostim 

opozarjanjem s prejšnje ure 

Stanje H 

Odnos O-H 

2Z20 J: Misliš, da ima to kaj opraviti s tem, 

da temu ne posvečaš takšne 

pozornosti kot zadnjič? 

  

2Z21 O: Ja, tudi mogoče, ali pa mešanica 

obojega. 

O pritrdi, da na napredek 

vpliva tudi, da ne daje temu 

toliko pozornosti kot 

prejšnjič 

Odnos O-H  

Stanje H 

Refleksija O 

2Z22 O: Pri prehitevanju ena druge sem 

želel vnesti veselje, motivacijo in da 

preprosto jahata in ne da samo 

O poudari, da je želel vnesti 

veselje, motivacijo in 

izkustveno učenje jahanja 

Odnos O-H 

Refleksija O 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini              197 

fiksiram, kaj je treba in kako. in ne samo teoretiziranje in 

perfekcionizem 

2Z23 J: Misliš, da več sprašuješ?   

2Z24 O: Misliš, če je več dialoga? Ja, jaz ju 

bolj poslušam in one mene. 

O vidi, da je več 

obojestranskega aktivnega 

poslušanja 

Odnos O-H 

Odnos H-O 

2Z25 J: Misliš, da je to v redu?   

2Z26 O: Ja, fino. O se zdi to fino Refleksija O 

2Z27 J: Se strinjam. Jaha H pogosto brez 

sedla?  

  

2Z28 O: Ja, pozna to in ima rada. O pravi, da H rada jaha brez 

sedla 

Odnos H-K 

2Z29 J: Kako je tukaj razpoložen K (ko jo 

priganja v galop)? 

  

2Z30 O: Ne da se ji. Len konj Stanje K 

2Z31 J: Kaj pa zdaj izraža K?   

2Z32 O: /premor/ Ni ji prav, ušesa ima 

nazaj. 

Nezadovoljstvo, opozorilni 

znaki K 

Stanje K 

Komuniciranj

e K 

2Z33 J: Je želela kaj sporočiti?    

2Z34 O: Ja, da se ji ne da, samo ne more se 

zmišljevati, kdaj ona bi delala, kdaj pa 

ne. 

Neobčutljivost za K Odnos O-K 

2Z35 J: Kaj misliš tukaj o varnosti? (Pri 

padcu H) 

  

2Z36 O: Zame je pomembnejše, da si upajo 

skočiti s konja, če pride do tega, da 

lahko padejo s konja, kot pa da jih 

zavarujem ne vem še s čim. 

O poudari pomembnost, da 

se same naučijo zavarovati, 

rešiti iz nevarne situacije 

kot da jih on zavaruje 

Odnos O-H 

2Z37 J: Misliš, da ona to zmore, če se   
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prestraši? 

2Z38 O: V tem trenutku ne. Ampak v nekem 

trenutku prideš do tega, da konj naredi 

nekaj, kar ne pričakuješ. Slej ko prej. 

O vidi, da v tem trenutku H 

ne zmore sama rešiti 

takšne situacije 

Nepredvidljivost K 

Stanje H 

Odnos O-H 

Odnos O-K 

2Z39 J: Se ne bojiš, da bi se tako prestrašila, 

da ne bi hotela več jahati? 

  

2Z40 O: Kaj naj bi jih imel še dlje na lonži, 

ampak jih ne bi potem dolgočasil? Pa 

to, kar se je zgodilo pri kobili, se mi ne 

zdi nič takšnega in vem, da ne bo 

naredila nič hudega. Mislim, da ima 

tako H tudi priložnost, da si bolj zaupa, 

če ne naredimo iz tega velike stvari in 

ji damo čas. 

O jih noče dolgočasiti 

Neobčutljivost za 

opozorilne znake K  

Zaupanje v K 

Misli, da s tem, da ne daje 

poudarka padcu, krepi 

zaupanje H 

Odnos O-H 

Odnos O-K 

2Z41 J:  Bodi kasneje pozoren, kako H 

reagira na podobne situacije.  

  

2Z42 O: Rad bi poudaril tudi, da se ne 

moremo nikoli popolnoma zanesti na 

opremo. 

O poudari, da oprema ne 

nudi popolne zanesljivosti 

 

2Z43 O: Skočiti dol ali ne? O se sprašuje, kdaj skočiti s 

konja in kdaj ne 

Odnos O-K 

2Z44 J: Kaj tukaj opaziš pri H?   

2Z45 O: Z vsakim metrom se počuti bolje. 

Nisem ji niti pustil, da bi bila predolgo 

slabe volje ali kaj šele, da bi odnehal. 

(Se strinjam, ampak mislim, da je 

zanemaril njene občutke strahu.)  

O vidi, da se H hitro počuti 

vedno bolje in da ji sam ni 

pustil biti slabe volje ter 

vztrajal 

Neobčutljivost za njen strah 

Odnos O-H 

Stanje H 

Refleksija O 

2Z46 O: S je bolj pogumna kot H. H je precej 

prestrašena, ampak je ne mislim 

O pravi, da je H precej 

prestrašena, bolj kot S, on 

Stanje H 

Odnos O-H 
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zadrževati v tem strahu, ampak želim, 

da ga preseže.  

želi, da ga preseže 

2Z47 O: Kot otrok sem bil vedno v vato 

zavit, ko pa sem šel na svoje, sem se 

preizkušal tudi v nevarnih športih in se 

nisem nikoli poškodoval, tako da 

pazim na varnost.  

Pravi, da je bil sam v 

otroštvu zavit v vato in da 

se je šele kasneje preizkušal 

v adrenalinskih aktivnostih 

in vedno pazil na varnost 

Stanje O 

 

2Z48 O: Želim pa hčer opogumiti že malo 

prej. 

H želi opogumiti že prej Odnos O-H 

2Z49 J: Misliš, da potrebuje H takšne 

situacije, da se prestraši ali potrebuje 

več varnosti? 

  

2Z50 O: Ne morem reči, da na lonži pa ne bi 

prišlo do padca. 

O pravi, da bi lahko padla, 

tudi če bi bolj poskrbel za 

varnost 

Odnos O-H 

Odnos O-K 

2Z51 J: Torej misliš, da je bilo to ok v vseh 

pogledih? 

  

2Z52 O: Ja, naslednjič bo imela več 

spoštovanja. To ni žival za crkljanje in 

igro. 

Pravi, da bo imela H zato 

več spoštovanja in ne bo 

dojemala konja kot žival za 

crkljanje in igro 

Odnos H-K 

2Z53 J: Misliš, da je bila nespoštljiva in 

igriva?  

  

2Z54 O: Še vedno smatra konja kot crkljivo 

žival in ne kot delovnega konja. 

Pravi, da H dojema konja 

kot crkljivo žival 

Odnos H-K 

2Z55 J: Super je bilo to s petjem.    

2Z56 O: Ja, to ji je res pomagalo, da se je 

sprostila.  

O vidi, da jo je z aktivnostjo 

sprostil 

Refleksija O 

Odnos O-H 

2Z57 J: Super je bilo tudi na koncu, stanje na 

konju, ko si je H upala več. 
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2Z58 Zaključila sva s tem, da nadaljuje v 

smeri vnašanja sproščenosti, veselja in 

spodbujanja motivacije pri H ter da ji 

daje prostor in je pozoren na njene 

občutke. 

O bo nadaljeval z 

vnašanjem sproščenosti, 

veselja, spodbujanjem 

motivacije, dajanjem 

prostora H in pozornostjo 

na njene občutke 

Odnos O-H 

 Besedilo pogovora z očetom po 3. 

socialnopedagoški uri ob podpori konj 

pred ogledom video posnetka 

  

3P1 J: Kakšna se ti je zdela ideja H o igri 

vlog? 

  

3P2 O: Zanimiva in nenavadna. (smeh) Zanimivost in nenavadnost 

ideje H 

Odnos O-H 

3P3 J: Kako ti je bilo v vlogi učenca?   

3P4 O: Na začetku sem se težko vživel, 

potem je bilo pa tudi zabavno. 

Težko vživel v vlogo, 

kasneje zabavno 

Odnos O-H 

3P5 J: Kako je bilo slediti njenim 

navodilom? 

  

3P6 O: Smešno. Smešno slediti navodila H Odnos O-H 

3P7 J: Je bilo težko poslušati navodila 

hčerke? 

  

3P8 O: Pa niti ne. Navodil H ni bilo težko 

upoštevati 

Odnos O-H 

3P9 J: Kakšna se ti je zdela v tej vlogi?   

3P10 O: Zelooo stroga. (v smehu) H zelo stroga Odnos H-O 

3P11 J: Še kakšna druga sprememba?   

3P12 O: Ja, zelo je bila glasna, odločna in 

vesela, kar je kar neobičajno in za kar 

sem vesel. 

H glasna, odločna, vesela 

O vesel tega 

Odnos H-O 

Odnos O-H 

3P13 J: Zakaj misliš?   
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3P14 O: Ker ji je bilo všeč, da lahko pokaže 

očku, kako je, če ti nekdo ves čas 

govori, kaj in kako moraš delati in je 

zahteven. Mislim, da si me je kar malo 

privoščila. 

H pokazala O, kako je biti v 

vlogi učenca 

Odnos H-O 

3P15 J: Se ti zdi, da je bilo za H koristno, da 

je bila v tej vlogi? Da se je izrazila, 

malo pokazala, kako dojema tvojo 

vlogo? 

  

3P16 O: Ja, mislim, da je bilo dobro zanjo, da 

je pokazala, kako me dojema in dala 

malo ven frustracijo. 

Dobro za H, da izrazi 

frustracijo in pokaže 

dojemanje učenja O 

Odnos H-O 

3P17 J: Si se kaj videl v njej?   

3P18 O: Ja, vprašal sem se, če sem jaz tudi 

tako strog, samo mislim, da je 

pretiravala. (z nasmehom) 

Refleksija O o svoji 

strogosti 

Refleksija O 

3P19 J: Je bila zamenjava vlog koristna tudi 

zate? 

  

3P20 O: Ja, čisto drugače sem dojel obe 

vlogi skozi oči učenca. Še malo bolj 

sem se zamislil nad strogostjo in 

perfekcionizmom pri učenju. Pa tudi 

malo bolj razumem, kako je v njeni 

koži. 

Refleksija O o obeh vlogah, 

strogosti, perfekcionizmu 

Razumevanje H 

Refleksija O 

Odnos O-H 

3P21 J: Super. Kako je bila pa K?   

3P22 O: Kar poslušna in živahna. Če ima 

jasna navodila, potem lepo dela (pove 

ponosno). 

K poslušna, živahna, 

upošteva jasna navodila 

Ponos O 

Komuniciranj

e K 

Stanje O 

3P23 J: Kako je bilo K všeč vse skupaj?    

3P24 O:Mislim, da se je imela prav fino. K dobro razpoložena Odnos O-K 
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Neobčutljivost za K 

3P25 J: Kaj misliš o tem, da je ugriznila H?   

3P26 O: Ni bilo nič hujšega, malo jo je 

uščipnila mogoče. H je malo občutljiva 

in prestrašena. 

Neobčutljivost za H 

H vidi kot občutljivo in 

prestrašeno 

Odnos O-H 

3P27 J: Zakaj misliš, da jo je uščipnila?   

3P28 O: Včasih zna biti malo muhasta. Ali pa 

H ni pazila in ji je rinila preveč v nos, 

česar konji ne marajo. 

Neobčutljivost do K 

Prelaganje odgovornosti na 

H 

Odnos O-K 

Odnos O-H 

3P29 J: Bi še kaj dodal o uri, učiteljici, konju?   

3P30 O: Zelo sem vesel, da se je H tako 

sprostila in odprla v pogovoru. 

Predvsem na koncu, da mi je povedala, 

zakaj je žalostna in da vidim, da ji 

lahko pomagam pri tem. 

O veselje ob sproščenosti in 

odprtost za pogovor H ter 

spoznavanju, kje ji lahko 

pomaga 

 

Odnos O-H 

3P31 J: Zakaj, misliš, da se je tako odprla?   

3P32 O: Mislim, da je bila cela ura v tej 

smeri, da se ona odprto izrazi. Med 

uro se je sprostila in potem ji je bilo 

veliko lažje govoriti z mano. 

Učinki igre vlog s K 

Sproščenost H 

Učinki 

podpore K 

Stanje H 

3P33 J: V čem, misliš, da si ji ti pomagal pri 

tem? 

  

3P34 O: Predvsem mislim, da s tem, da sem 

jo res poslušal in da je nisem ves čas 

prekinjal. (z opravičujočim 

nasmeškom)  

O vidi svoj napredek v 

aktivnem poslušanju in 

odpiranju prostora H 

Refleksija O 

Odnos O-H 

3P35 J: Super. Tudi jaz mislim, da je to zelo 

pomemben korak v smeri boljšega 

odnosa med vama in da ji lahko na ta 

način zelo pomagaš. Kar tako naprej. 
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 Besedilo pogovora z očetom po 3. 

socialnopedagoški uri ob podpori konj 

med ogledom video posnetka 

  

3Z1 J: Kako je bil tale začetek v vlogi 

učenca? 

  

3Z2 O: Tukaj res še nisem dojel, da jo 

moram »ubogati« (s poudarkom) pa 

tudi nemogoče bi bilo jahati na tem 

sedlu. 

O težko sprejme vlogo 

učenca 

Racionaliziranje O 

Odnos O-H 

3Z3 J: Tukaj se ti je zdelo že bolj zabavno?   

3Z4 O: Ja, malo sem se pošalil, da je bolj 

veselo. 

Vnos humorja O Odnos O-H 

3Z5 O: Kako je tukaj H stroga! Tukaj si je 

res dala duška. 

Strogost H Odnos H-O 

3Z6 J: Si jo poslušal?   

3Z7 O: Ja, čisto pridno sem jo ubogal (z 

nasmehom).  

Poslušnost O Odnos O-H 

3Z8 J: Kako sta vidva s kobilico (ko jo zelo 

močno žene)? 

  

3Z9 O: Lepo je šla, živahno. Živahnost K 

Neobčutljivost za K 

Odnos O-K 

3Z10 J: Kako je njej?   

3Z11 O: Čisto v redu, razume, kaj hočem od 

nje. 

Dobro počutje K 

Neobčutljivost za K 

Jasna sporočila O 

Odnos O-K 

Stanje O 

3Z12 J: Tukaj se ti je ustavila?   

3Z13 O: Ja, zmotil jo je drug konj, ko sva šla 

mimo. 

Odgovornost na K, da se je 

ustavila 

Odnos O-K 

3Z14 J: H te tukaj spomni, da nisi bil 

pozoren. Je bilo kaj na tem? 
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3Z15 O: Ja, mogoče res za trenutek, samo 

ne moreš biti 100 procenten. 

Prizanesljivost do sebe Stanje O 

3Z16 J: Meni se je zdelo zanimivo, da je bila 

H pozorna na take podrobnosti. Kaj se 

tebi zdi? 

  

3Z17 O: Mislim, da mi je vrnila strogost pri 

učenju, haha. 

Vidi zrcalo H njegovi 

strogosti 

Refleksija O 

3Z18 J: In, kako si to doživel?   

3Z19 O: Ja, mislim, da se moram malo 

omehčati, ko jo učim. Preveč sem 

strog. 

O vidi, da mora biti manj 

strog do H 

Refleksija O 

3Z20 O: Tukaj se je H že malo umirila s 

strogostjo. 

Umirjanje H Odnos O-H 

3Z21 J: Kaj tukaj opaziš?   

3Z22 O: Da je H opazila, da je premalo 

stroga, haha.  

Večja strogost H 

O opazi najprej njo 

Odnos O-H 

3Z23 J: Pa pri sebi?   

3Z24 O: Da jo poslušam. Poslušanje O Refleksija O 

3Z25 J: Ja. Ti kaj ni bilo v redu? Zgledaš malo 

mrk. 

  

3Z26 O: Malo čudno je, ko te hči takole 

popravlja in je kar naenkrat glavna. 

Težko sprejema podrejeno 

vlogo 

Odnos O-H 

3Z27 J: Pa je popravljala smiselne stvari?   

3Z28 O: Je, čeprav je tudi pretiravala in 

popravljala stvari, ki so že bile v redu. 

Pretiravanje H 

Prizanesljiv do sebe 

Odnos H-O 

Stanje O 

3Z29 J: Vidiš tu kaj podobnosti s tvojim 

načinom učenja? 

  

3Z30 O: Ja, tudi jaz hočem, da je vse prav. 

Dobro mi je pokazala šibke točke.  

O vidi zrcalo H njemu 

Perfekcionizem O 

Odnos H-O 

Refleksija O 

3Z31 J: Se ti zdi to pozitivno?   
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3Z32 O: Ja, lahko popravim stvari. O vidi možnost izboljšanja 

Učinki analize video gradiva 

Refleksija O 

3Z33 J: Kako je šlo tukaj?   

3Z34 O: Ja, K ima tukaj problem, vedno hoče 

zavijati navznoter (reče s slabo voljo). 

Prelaganje odgvornosti na K Odnos O-K 

3Z35 J: Kako je tukaj z vajino komunikacijo?   

3Z36 O: Navajena je, da otroke tukaj okrog 

prinaša in potem vedno poskuša. 

Prelaganje odgovornosti na 

K 

Odnos O-K 

3Z37 J: Pa ji je težko/lahko dopovedati, kje 

želiš, da gre? 

  

3Z38 O: Kar težko. Težko je sporočiti K, kaj 

želiš od nje 

Odnos O-K 

3Z39 J: Kako misliš, da je H, ko ji skuša to 

dopovedati?  

  

3Z40 O: Še težje, ker je manjša in še ne zna 

toliko. 

O vidi, da je H še težje 

sporočiti K, kaj želi od nje 

Komuniciranj

e K 

3Z41 J: Ima kar težko nalogo praviš?   

3Z42 O: Ja in kobila bi morala biti bolj 

pripravljena za delo z otroki. Moral bi 

več delati z njo. 

O vidi, da bi moral bolj 

pripraviti kobilo za delo z 

otroki 

Refleksija O 

3Z43 J: Kaj je bilo tukaj?   

3Z44 O: Tudi za K sem jaz pretežak, ji ni 

lahko galopirati z mano. 

Pozornost do K 

Krepitev empatije ob K 

Odnos O-K 

Komuniciranj

e K 

3Z45 O: Tukaj je H malo zaneslo pa ve, da ne 

sme tako blizu od zadaj. 

Skrb za varnost O Odnos O-H 

3Z46 J: Ja, fino, da si poskrbel za varnost.   

3Z47 J: Kako je K, ko jo jahaš?   

3Z48 O: Mislim, da v redu. Neobčutljivost za K Odnos O-K 

3Z49 J: Kako je tebi na njej?   
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3Z50 O: Malo hecno, ker je tako majhna 

(smeh). 

  

3Z51 J: Se ti zdi K zadovoljna?   

3Z52 O: Malo lena, drugače pa ja, 

zadovoljna. 

Prečaganje odgovornosti za 

K 

Neobčutljivost do K 

Odnos O-K 

3Z53 J: Pa tukaj?   

3Z54 O: Pretežak sem za njo. Empatija do K Komuniciranj

e K 

3Z55 J: Si bil na to pozoren med uro?   

3Z56 O: Ne, bolj sem se koncentriral na 

nalogo. 

O vidi, da je bil nepozoren Refleksija O 

3Z57 J: Zakaj misliš, da jo je ugriznila?   

3Z58 O: Preblizu ji je bila. Prelaganje odgovornosti na 

H 

Odnos O-H 

3Z59 J: Samo za to? Kako ji je bilo preden jo 

je ugriznila? 

  

3Z60 O: Vsega je imela že dovolj. Empatija do K Komuniciranj

e K 

3Z61 J: Bi lahko to preprečili?   

3Z62 O: Mogoče, morali bi bolj gledati kako 

je K pri vsem skupaj. Jaz sem pretežak 

za njo. 

O vidi, da bi morali biti bolj 

pozorni na K 

Refleksija O 

Komuniciranj

e K 

3Z63 J: Se ti zdi, da nam K povejo, ko jim kaj 

ni v redu in da lahko preprečimo 

ugrize, padce, če smo pozorni na 

njihove opozorilne znake? 

  

3Z64 O: Ja, konji nam veliko spročajo. O vidi, da konji veliko 

sporočajo 

Komuniciranj

e K 

3Z65 J: Se ti zdi, da sta bila dovolj pozorna   
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na njo? 

3Z66 O: Ne, malo sva pozabila na njo. Bolj 

morava paziti, kaj zmore in kako ji je.  

O vidi, da bi morali biti bolj 

pozorni na K 

Refleksija O 

Komuniciranj

e K 

3Z67 J: Vidiš kakšno povezavo med tvojo 

pozornostjo do počutja K in H? 

  

3Z68 O: /premor/ Pri obeh kdaj pozabim na 

to. 

O vidi, da je kdaj nepozoren 

do H in K 

Refleksija O 

3Z69 J: So nam lahko konji v pomoč, da nas 

malo spomnijo na takšne stvari? 

  

3Z70 O: Ja, konji nam veliko povejo. Samo 

včasih jih mi ne slišimo. 

Zrcalna vrednost K, če smo 

pozorni 

Komuniciranj

e K 

3Z71 J: In kako je bilo H, ko jo je K uščipnila?   

3Z72 O: Žalostna je bila, k srcu si je vzela. Žalost H Odnos O-H 

3Z73 J: Si bil pozoren na to?   

3Z74 O: Najprej sem mislil, da je ni zares 

ugriznila. No, saj v bistvu jo je samo 

malo uščipnila. 

O H ni verjel 

Zmanjšuje pomen  situacije 

Odnos O-H 

3Z75 J: Se ti zdi, da bi bilo H bolje, če bi ji 

verjel? 

  

3Z76 O: Včasih pretirava in potem ne vem, 

kdaj ji verjeti in kdaj ne. Pa tudi nočem 

je zavijati v vato. Včasih se pri konjih 

zgodi tudi kaj takšnega in nočem dajati 

temu preveč pozornosti, da ne ostaja 

nekaj prestrašena in slabe volje zaradi 

tega. 

O ne želi H zavijati v vato, 

ne želi, da je prestrašena, 

slabe volje 

Odnos O-H 

3Z77 J: Misliš, da ne bi šla prej čez to, če bi 

dal temu nekaj pozornosti? 

  

3Z78 O: Ne vem, mogoče. O daje možnost, da bi bilo Refleksija O 
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bolje prej dati pomen 

situaciji 

3Z79 O: Tukaj sem jo hotel malo razvedriti. O poudari svoj namen 

razvedritve H 

Odnos O-H 

3Z80 J: Kako je bilo K pri tem?   

3Z81 O: Ni ji bilo, sploh ni hotela naprej. 

Zato sem potem nehal. 

Empatija do K Odnos O-K 

Komuniciranj

e K 

3Z82 J: Se strinjam, da je imela dovolj in 

mislim, da je prav, da si to upošteval. 

Da upoštevamo občutke drugih. 

  

3Z83 O: Ja, tako je prav. O vidi pravilnost 

upoštevanja občutkov 

Refleksija O 

3Z84 O: Tukaj sem potem pogledal, če se H 

kaj pozna ugriz pa res ni bilo nič 

poznati. 

O poudari svojo skrb do H Odnos O-H 

3Z85 J: Ja, se mi zdi fino, da si dal pomen 

temu, čeprav mislim, da bi bilo bolje, 

če bi takoj preveril. Tudi če ni nič 

takšnega, mislim, da bi se H bolje 

počutila. Bolj varno. Pa še ti bi bil 

prepričan, da ni nič takšnega. 

  

3Z86 O: Ja, to je res. O se strinja o pravočasnosti 

dajanja pomena situaciji 

Odnos O-H 

3Z87 J: Kako se je tukaj zdelo H, ko je imela 

tvojo pozornost? 

  

3Z88 O: To ima rada. H ima rada pozornost O Odnos H-O 

3Z89 J: Se ti zdi, da je dobro za njo, da ima 

tvojo pozornost, naklonjenost? 

  

3Z90 O: Ja, rabi to. Včasih mislim, da je to že O vidi, da H rabi pozornost, Refleksija O 
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prerasla, ampak vidim, da ni. naklonjenost O Odnos O-H 

3Z91 J: Ja, rada ima tvojo naklonjenost in 

pozornost. Rabi to. 

  

3Z92 J: Kako jo tukaj vidiš?   

3Z93 O: Všeč ji je pozornost in da je 

pomembna. 

H je všeč pozornost, 

pomembnost 

Stanje H 

3Z94 J: Je dobro, da ima ta občutek?   

3Z95 O: Ja, včasih je že dobro, ne bi pa bil 

vsak dan v tej vlogi, hehe. 

O vidi, da je to dobro za H Odnos O-H 

3Z96 J: Mogoče lahko to vidiš kot neko 

orodje, da vadita, da jo tudi ti poslušaš 

in da ji daš ta občutek, da je 

pomembna.  

  

3Z97 O: Ja, ni si slabo to zapomniti. O vidi koristnost orodja pri 

delu s K 

Komuniciranj

e K 

 

3Z98 J: Fino, da si tukaj še malo obrnil vlogi. 

Kakšne volje je H? 

  

3Z99 O: Zelo dobre. H je zelo dobre volje Stanje H 

3Z100 J: Pa ti?   

3Z101 O: Tudi. Vesel sem, da je ona vesela in 

da je med nama več razumevanja in 

dobre volje. 

O je vesel 

Več razumevanja in dobre 

volje med H in O 

Stanje O 

Odnos O-H 

Odnos H-O 

 

 

PRILOGA 3: KODIRANJE STROKOVNJAKOVEGA RAZUMEVANJA PRED IN 

MED OGLEDOM VIDEOPOSNETKA 

  

EK Opis dogajanja/besedilo pogovora: Kategorije 1. reda Kategorije 2. 

reda 
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 Moje razumevanje dogajanja 1. 

socialnopedagoške ure ob podpori 

konj pred ogledom video posnetka 

  

1R1 Na začetku ure sem bila presenečena, 

ko sem videla, da je prišla še druga 

učenka, saj sem mislila, da bosta na 

uri samo oče in hči. Spomnila pa sem 

se, da o tem nisva nič govorila, le 

meni se je zdelo samoumevno. Nisem 

nič rekla in pustila, da se stvari 

dogajajo v njihovem običajnem ritmu 

in kontekstu.  

Presenečenost nad 

udeležbo druge učenke in 

sprejemanje situacije v 

običajnem ritmu in 

kontekstu 

Krepitev moči očeta 

Odnos J-O 

Odnos J-H 

1R2 Všeč mi je bilo na začetku ure, ko je 

lepo vključeval obe, da sta sodelovali 

med sabo in si delili delo pri čiščenju 

in opremljanju konj. Vzpodbujal je 

tudi njuno razmišljanje, tako da jima 

je postavljal vprašanja in ne samo 

podajal znanja. 

Enakomerno vključevanje 

obeh, hčere in druge 

učenke 

Spodbujanje sodelovanja 

Spodbujanje razmišljanja 

Odnos O-H 

Odnos O-S 

Odnos J-O 

1R3 Meni se je zdelo, da je hčer delal 

večino časa majhno in večkrat razlagal 

eno in isto stvar. Ni bil pozoren na njo, 

na njena čustva, potrebe, želje, 

razpoloženje, mnenje, besede. Ko jo 

je kaj vprašal, ji je dal zelo malo časa, 

da je kaj odgovorila, komaj kakšno 

besedo, če sploh. Ni je vzpodbujal, 

temveč samo karal in moraliziral in 

govoril, kaj dela slabo, zelo malo pa, 

kaj dela dobro.  

Zapiranje prostora hčeri 

Ponavljanje navodil, 

opozoril hčeri 

Nepozornost do hčerinih 

čustev, potreb, mnenja 

NE-sporočila 

Moraliziranje 

 

 

Odnos O-H 

Odnos J-O 
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1R4 Ko je hči iskala emocionalno 

naklonjenost pri konju, ji je rekel, naj 

se dvigne in posluša. Konstruktivno se 

mi je zdelo, ko je proti koncu ure 

poskušal vnesti nekaj vedrine z vajami 

ležanja, stanja na konju. Še naprej ga 

bom spodbujala, da naj sam vnaša te 

elemente.  

Zapiranje prostora H v 

iskanju emocionalne 

naklonjenosti pri konju 

Vnos vedrine 

Spodbujanje poguma 

Sproščanje 

Krepitev moči očeta 

Odnos H-K 

Odnos O-H 

Odnos J-O 

1R5 Takoj po uri mi je precej razlagal, zakaj 

je kaj naredil, kot da bi se opravičeval 

in iskal potrditev pri meni. 

Iskanje potrditev pri 

strokovnjaku 

Odnos O-J 

    

 Moje razumevanje dogajanja 1. 

socialnopedagoške ure ob podpori 

konj med ogledom video posnetka 

  

    

1V1 Na začetku priprave oče prepusti delo 

puncama in se ne vmešava, razen če 

ga kaj vprašata.  

Krepitev samostojnosti Odnos O-H 

Odnos O-S 

1V2 Hči ga zelo tiho in po mojem mnenju 

malo preplašeno vpraša, kako naj da 

kobilici uzdo čez glavo.  

Preplašenost hčere v 

odnosu do očeta 

Odnos H-O 

Odnos J-H 

1V3 Oče ji potrpežljivo in obširno razloži, 

kako ter na kaj naj pazi. Pri sedlanju 

hčerko 3x opozori, kako naj pazi, nekaj 

drugače naredi. Spodbuja ju tudi, da 

naj si pomagata, pogledata ena k 

drugi. Poudari pomen komunikacije v 

interakciji med dvema, da morata 

govoriti, ne samo da ena vleče, druga 

Potrpežljivost očeta 

Jasnost razlage 

Ponavljanje navodil, 

opozoril hčeri 

Spodbujanje sodelovanja 

Poudarjanje pomena 

komunikacije, dialoga 

Govorjenje  o hčeri mimo 

Odnos O-H 

Odnos J-O 
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pa se jezi. In da se potem še osnovne 

stvari pozabi (reče proti H).  

nje 

NE-sporočila 

1V4 Oče se pri razlagi zelo pogosto obrača 

k meni, kot da želi razlagati meni o 

svojem početju in išče potrditve pri 

meni. Ko hči drugi punci nekaj razlaga, 

jo prekine in pravi, kaj da govori, da 

morata zdaj pripraviti konja. Hči začne 

razlagati, da ji razlaga nekaj v zvezi s 

konji, a jo prekine, da to zdaj ni 

pomembno, da je pomembno, da je 

dala podsedelnico na konja postrani. 

In potem začne zopet govoriti, kako 

da govori o nepomembnih stvareh 

preden sploh pridejo na vrsto, 

namesto da bi o tem, kar se trenutno 

dogaja. Govori v kamero. Potem 

razlaga sproti, kaj morata pogledati, 

preveriti. Pove, kako bo ura potekala. 

Pove, kako bo pripel lonžo, da konju 

brzda v ustih ne bo povzročala 

bolečine med lonžiranjem. Besedam 

druge punce pritrjuje, hči bolj 

opozarja. V komunikaciji s hčerjo 

pogosto uporablja NE-sporočila, 

zavrača njeno iniciativo, ne 

vzpostavlja očesnega kontakta, jo 

prekinja in ji zapira prostor v 

izražanju. Z besedno in nebesedno 

komunikacijo daje pogosto dvojna 

Iskanje potrditev pri 

strokovnjaku 

Zapiranje prostora hčeri 

Dvojne informacije 

NE-sporočila 

Grajanje 

Ponavljanje NE-sporočil 

Negativna ojačanja 

Podajanje informacij, 

navodil 

Skrb za počutje konja 

Potrditev drugi učenki 

Zavračanje hčerine 

iniciative 

Pomanjkanje 

vzpostavljanja očesnega 

kontakta s hčero 

Strogost do hčere 

Nepotrpežljivost do hčere 

Poudarjanje negativnega 

pri hčeri 

Poudarjanje pozitivnega 

pri sebi (oče) 

 

Odnos O-J 

Odnos O-H 

Odnos J-O 

Odnos O-K 

Odnos O-S 

Stanje O 
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sporočila. Ves čas se zdi, da je do 

hčere veliko bolj strog, nepotrpežljiv 

in poudarja njene negativne strani. 

Glede svojega načina dela pa govori o 

pozitivnih stvareh in išče potrditev 

zanje.  

1V5 Konja sta sproščena, prijazna.  Sproščenost konj 

Prijazna naravnanost konj 

Komuniciranje 

K 

 

1V6 Oče se ju pogosto dotika, je zelo 

sproščen in zaupljiv z njima. Pri njima 

išče emocionalno naklonjenost.  

Sproščenost očeta do konj 

Zaupljivost očeta do konj 

Iskanje emocionalne 

naklonjenosti očeta pri 

konjih  

Odnos O-K 

Komuniciranje 

K 

1V7 Oče hčer spet opozarja, da kamera in 

okolica nista pomembni, temveč konj. 

Sam pa daje ravno tako veliko 

pozornosti okolici namesto njej in 

konjem. Reče ji, da je »šlampasta«, 

ker je pozabila čelado. Pozabili sta ju 

obe deklici. To vidim kot dvojnost 

meril in negativna sporočila hčeri. 

Med jahanjem drugi punci zelo 

potrpežljivo razlaga, kako naj usmerja 

konja, ga spodbudi, veliko ji pritrjuje, 

jo pohvali. Pri hčeri si vzame veliko 

več časa, da ji razlaga, kako naj sedi na 

konju in poudari, da lahko pove, kaj 

dela, kaj želi od konja. Z njo je manj 

potrpežljiv, večkrat z nestrpnim 

Opozarjanje hčere 

NE-sporočila hčeri 

Dvojna sporočila  hčeri 

Nepozornost do hčere 

Dajanje oznak hčeri 

Dvojna merila do učenk 

Potrpežljivost do druge 

učenke 

Potrditve drugi učenki 

Nestrpnost do hčere 

Poudarjanje negativnega 

pri hčeri 

Posmehovanje hčeri 

Grajanje za nezavedne 

gibe hčere 

Potrditev hčeri 

Odnos O-H 

Odnos O-S 
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glasom govori z njo in pogleduje proti 

kameri (s pogledom, kot da hoče reči, 

to sem že tolikokrat povedal). Včasih 

se ji posmehne, in zelo veliko razlaga 

in jo kara tudi za nezavedne gibe. Ves 

čas ponavlja iste stavke in fiksira, kaj 

dela narobe. Enkrat jo pohvali. 

1V8 Hči je čisto tiho in zaprta vase. Videti 

je žalostna in izgubljena.  

Tihost in zaprtost hčere 

Žalost hčere 

Izgubljenost hčere 

Stanje H 

1V9 On ves čas razlaga, jo ustavlja in spet 

razlaga in ne opazi oziroma se ne 

zmeni, kako je njej.  

Ustavljanje hčere 

Ponavljanje graje 

Poudarjanje napak 

Nepozornost do počutja 

hčere 

Odnos O-H 

1V10 Ona je videti čisto odmaknjena. Odmaknjenost hčere Stanje H 

Odnos H-O 

1V11 Oče pa še kar razlaga in razlaga.  Nepozornost do hčere Odnos O-H 

1V12 Po približno 2 minutah stanja na miru 

in njegove razlage, opazi, da je 

žalostna in vpraša, če je zdaj žalostna 

in reče, da nima biti za kaj, da naj 

samo posluša, uboga in se 

koncentrira. Niti ji ne da prostora, da 

odgovori.  

Ustavljanje 

procesa/učenja 

Pozornost za hčerino 

počutje 

Razvrednotenje hčerinega 

počutja 

Zapiranje prostora hčeri 

Dajanje navodil 

Zahteve po poslušnosti in 

koncentraciji 

Odnos O-H 

1V13 Kmalu jo zopet ustavi in govori, kaj naj 

naredi, da naj si upa biti bolj odločna. 

Ustavljanje 

procesa/učenja 

Odnos O-H 
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Čeprav ji ravno on ves čas jemlje moč 

pri tem in ji tako daje dvojna 

sporočila. Pusti jo naprej in čez pol 

minute jo spet ustavi in še bolj 

nepotrpežljivo in z ne-sporočili govori, 

kako se ne jaha. Potem spet veliko 

govori.  

Besedno spodbujanje 

odločnosti 

Dvojna sporočila 

Nepotrpežljivost do hčere 

NE-sporočila 

1V14 Ona ne sledi, ne govori in je čisto 

zaprta vase.  

Izgubljenost hčere 

Tihost in zaprtost hčere 

Stanje H 

Odnos H-O 

1V15 Spet se ji posmehne.  Posmeh hčeri Odnos O-H 

1V16 Potem se pošali, se tudi ona 

nasmehne.  

Humor 

Nasmeh hčere 

Odnos O-H 

Odnos H-O 

1V17 Potem zopet govori, da ga mora 

poslušati in ubogati, da drugače ne bo 

nič in da mora povedati, kaj dela. 

Čeprav se ne ustavi z govorjenjem in ji 

ne da zares prostora za kaj povedati. 

Dvojna sporočila. Potem jo glasneje 

opozarja. Potem spet razlaga in o 

hčeri govori kot o njej, kot da je ni 

zraven z veliko moraliziranja, kako 

mora sprejeti kakšno odločitev, biti 

kdaj pogumna in odločna in jasno 

povedati konju, kaj želi od njega. 

Hkrati pa ji ne dovoli, da pove kaj 

njemu in da zares kaj pove konju in 

naredi na njem.  

Zahteva po poslušnosti 

Zahteva po izražanju 

namer 

Zapiranje prostora 

izražanju 

Dvojna sporočila 

Govorjenje mimo hčere 

Glasno opozarjanje hčere 

Moraliziranje 

Spodbujanje sprejemanja 

odločitev, poguma 

Spodbujanje izražanja 

hčere v zahtevah do konja 

 

Odnos O-H 

1V18 Ko se hči uleže na konja, jo najprej 

pusti ležati in to tudi v njem vzbudi 

emocionalno naklonjenost, potem jo 

Emocionalna naklonjenost 

Spodbujanje hčere k 

samozavestnejši drži 

Odnos H-K 

Odnos O-H 

Komuniciranje 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini              216 

spodbudi, da se dvigne k 

samozavestnejši drži. Na koncu naredi 

vajo sproščanja na konju. Pri stanju na 

konju jo je lepo vzpodbujal, vendar, 

ko jo je bilo res strah, je  zanemaril 

njen strah-njena čustva, potrebe 

večkrat zanemari. 

(razlika razumevanja pred 

ogledom) 

Sproščanja hčere 

Ignoriranje počutja 

K 

1V19 Hči ima končno malo nasmeška na 

obrazu in celo nekaj pove. Po tem hči 

bolje jaha, tudi več motivacije je videti 

pri njej.  

Sprostitev hčere 

Motivacija hčere 

Boljša koncentracija hčere 

Stanje H 

Komuniciranje 

K 

1V20 Oče pa je tudi bolj prijazno naravnan.  Prijaznost očeta Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

1V21 Na koncu pove, da jahanje ni enako 

videoigrici in da mora razmišljati, kaj 

dela. Potem v kamero razlaga, da ji je 

koncentracija padla in da bosta zato 

nehala, da nista ravno veliko dosegla, 

ampak da je že to dobro, da jahač 

ozavesti, kaj dela na konju.  

Poudarjanje negativnega 

Govorjenje mimo hčere 

Odnos O-H 

1V22 Zdelo se mi je, da zelo malo upošteva 

hči, njeno starost in ji ne da prostora 

se izraziti, postaviti vprašanja. Ni 

preveril ali je kaj od njegovih razlag 

sploh razumela. Zdel se mi je zelo 

usmerjen v to, kaj si on želi, da bi se 

hči naučila, ne glede na njene želje in 

pripravljenost.  

Neupoštevanje hčere 

Zapiranje prostora hčeri za 

izražanje 

Nepreverjanje 

razumevanja hčere 

Usmerjenost v svoja 

pričakovanja in želje ter 

zanemarjanje hčerinih 

Odnos O-H 

1V23 Hči je na koncu povedala, da je bilo Dajanje želenih odgovorov Odnos H-J 
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jahati lepo, da ji je bilo v veliko veselje 

in da upa, da bo znala kdaj boljše 

jahati. Rada bi se naučila tudi kakšnih 

trikov s konjem in naučiti bolje voditi 

konja in pravilno držati vajeti. Zelo ji je 

bilo všeč, ko ji je oče pokazal, kako 

mora delati z vajetmi. Meni se je 

zdelo, da želi z odgovorom ugajati in 

se prikupiti očetu. Ne omeni, da ji 

karkoli ne bi bilo všeč, čeprav je bila 

večino časa zelo žalostna in 

umaknjena.  

hčere 

Ugajanje hčere 

Prikrivanje žalosti 

Odnos H-O 

Stanje H 

    

 Moje razumevanje dogajanja 2. 

socialnopedagoške ure ob podpori 

konj pred ogledom video posnetka 

  

    

2R1 Popolnoma drugačna ura kot prejšnja. 

Oče je na začetku ravno tako 

vzpodbujal sodelovalen odnos med 

obema puncama. Sledila je zelo igriva 

ura, kjer sta bili obe vključeni ves čas 

ali izmenjaje.  

Velika sprememba v 

očetovem odnosu do 

hčere 

Spodbujanje sodelovanja 

Enakovredna vključenost 

obeh učenk 

Vnos igrivosti 

 

Odnos O-H 

Odnos O-S 

2R2 Svoj odnos do hčere je zelo spremenil, 

grajanja praktično ni bilo. Imel je 

precej bolj enakovreden odnos do 

obeh. Zelo veliko je vzpodbujal, vnašal 

igrive elemente,… morda je šel malo 

Enakovreden odnos do 

obeh učenk 

Spodbujanje 

Vnos igrivih elementov 

Premalo poudarka na 

Odnos O-H 

Odnos O-S 

Odnos O-K 
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preveč v igrivo skrajnost? Na trenutke 

sem imela občutek, da ne daje prave 

vrednosti varnosti in da kar preveč 

dela tako, da je H po godu. Tako ji je 

tudi rekel, da naj gre v galop na kobili, 

brez sedla, brez lonže, sam pa je 

kobilo od zadaj pognal v galop.  

varnosti 

V ospredju ugoditev hčeri 

Neprevidnost 

Neobčutljivost do konja 

 

2R3 Ta se je ustrašila in ritnila.  Strah in odziv kobile z 

ritanjem 

Komuniciranje 

K 

2R4 H je izgubila ravnotežje in padla.  Padec hčere Stanje H 

2R5 Bil je takoj pri njej in jo tolažil ter takoj 

posadil nazaj na konja. Zdelo se mi je, 

da je zopet zanemaril njena čustva-

tokrat strah in kar nekako pometel z 

njim. Sicer je kasneje pokazal več 

razumevanja za strah in je bil 

prizanesljiv z njo in jo vzpodbujal, da 

je šla nekako čez strah, vendar pa se 

je ta vrnil ob vsaki vsaj malo podobni 

situaciji. 

Tolaženje hčere 

Zanemarjanje hčerinega 

strahu 

Kasnejše razumevanje 

strahu 

Prizanesljivost s hčerjo 

Opogumljanje 

Vračanje strahu pri hčeri 

 

Odnos O-H 

Odnos H-K 

    

 Moje razumevanje dogajanja 2. 

socialnopedagoške ure ob podpori 

konj med ogledom video posnetka 

  

    

2V1 Že takoj na začetku ure je opaziti 

očetov trud, da daje pozornost tudi 

hčeri in bolj potrpežljivo ter pozitivno 

govori z njo. Še vedno precej razlaga v 

kamero/meni, kot da želi ugajati in 

Trud očeta za izboljšanje 

odnosa 

Pozornost hčeri 

Potrpežljivost do hčere 

Pozitivna naravnanost v 

Odnos O-H 

Stanje O 

Odnos O-J 
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poudariti svoje pozitivne lastnosti, 

skrbnost, skrb za varnost; išče 

pozitivne potrditve.  

komunikaciji s hčerjo 

Poudarjanje svojih 

pozitivnih lastnosti očeta 

Iskanje potrditev očeta 

Očetova skrb za varnost 

2V2 Hči postavlja kobilici meje.  Krepitev postavljanja meja 

ob konju 

Odnos H-K 

Komuniciranje 

K 

2V3 Oče opazi, da je kobilico pustila 

neprivezano in začne govoriti, zakaj je 

ne sme pustiti neprivezano in kaj se 

lahko zgodi, če je ne priveže, ampak 

se veliko prej ustavi kot na prejšnji uri. 

Ko ima hči težave z dvigovanjem nog 

kobilice, ji pomaga, brez govorjenja. 

Ko naredita kaj narobe, jima ponavadi 

pusti, da sami ugotovita in se učita na 

napakah. To tudi pove, ko ju ni zraven. 

Veliko ju vzpodbuja k razmišljanju, 

govorjenju, dejanjem. Večkrat pohvali 

hči, ko ima kakšno idejo, ko kaj prav 

pove. Čutiti je več umirjenosti v 

njegovem glasu.  

Očetova skrb za varnost 

konj 

Opozarjanje očeta 

Pomoč hčeri 

Spodbujanje izkustvenega 

učenja 

Potrditev hčeri 

Umirjenost očeta 

 

Odnos O-K 

Odnos O-H 

Stanje O 

2V4 Zelo pozitivno se mi zdi, da jima 

razlaga stvari o konjih, ki so vezane na 

varnost, na zdravje konja, večkrat ju 

tudi sprašuje in ne samo razlaga. 

Vnese tudi nekaj humorja. Večkrat 

pove, da če rabita pomoč, naj rečeta, 

drugače pa ju pusti, da sami 

Spodbujanje skrbi za konje 

Spodbujanje razmišljanja 

Spodbujanje dialoga 

Humor 

Spodbujanje 

samostojnosti 

Spodbujanje veselja 

Odnos O-K 

Odnos O-H 
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pripravljata stvari. Pred jahanjem 

pove, da naj uživata med jahanjem.  

 

 

2V5 Za razliko od prejšnje ure jima na 

začetku pusti, da gresta sami naokrog, 

to tudi pove v kamero in da bo malo 

opazoval ter šele potem povedal, kaj 

opazi. Najprej dela z obema naenkrat, 

potem s hčero in nato z drugo punco 

(o tem sva govorila, da da kdaj tudi 

hčeri prednost). Opaziti je, da skuša 

vnašati veselje in sproščenost v uro.  

Spodbujanje 

samostojnosti 

Dajanje prednosti hčeri 

Spodbujanje veselja, 

sproščenosti 

Iskanje potrditev 

Odnos O-H 

Odnos O-J 

2V6 Hčeri veliko manj časa razlaga stvari, 

predvsem se izogiba govoriti, kaj NE 

dela prav. Na tej uri je čutiti veliko 

sproščenosti, veselja, oče zelo 

prijazno, pozitivno govori z obema in 

daje veliko več moči hčeri.  

Izogibanje NE-sporočilom 

Spodbujanje veselja, 

sproščenosti 

Pozitivne spodbude očeta 

Prijaznost očeta 

Dajanje moči hčeri 

Odnos O-H 

2V7 Zdi pa se mi, da zopet nekoliko brez 

občutka, v drugo skrajnost, brez 

postavljanja meja, z manj 

upoštevanja, kako je konjema pri tem 

(kot da bi bila prejšnja ura samo 

pedagoška, ta pa samo vesela, 

sproščena, samo da se imamo fino). 

Veliko več iniciative pušča njima, 

sprašuje, kaj bi naredili, kaj mislita, da 

bi lahko izboljšali,..  

Neobčutljivost do konj 

Skrajnost v nepostavljanju 

meja 

Prepuščanje iniciative 

hčeri 

Spodbujanje dialoga 

Krepitev samostojnosti 

 

Odnos O-K 

Odnos O-H 

2V8 Hči samoiniciativno pove, kaj bo bolj 

pazila.  

Samoiniciativnost hčere Stanje H 

 

2V9 Oče ji pusti govoriti, jo posluša in ji da Odpiranje prostora hčeri Odnos O-H 
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potrditev. Njegova pozornost je veliko 

bolj enakomerno porazdeljena med 

obe. Veliko vnaša humor in s 

humorjem poskuša tudi na lahkoten 

način popraviti napake pri jahanju.  

Aktivno poslušanje očeta 

Potrditev hčeri 

Pozornost do hčere 

Vnos humorja 

 

 

2V10 Veliko več zahteva od konj in potem 

na vsak način skuša spraviti hčerino 

kobilico v galop.  

Zahtevnost do konj 

Neobčutljivost do konj 

Odnos O-K 

2V11 Kobila kaže opozorilne znake, da ji ni v 

redu. 

Opozorilni znaki konj Komuniciranje 

K 

2V12 Oče jih spregleda, vztraja pri svojem.  Neobčutljivost za počutje 

konj 

Prikrita agresivnost očeta 

Odnos O-K 

Stanje O 

2V13 Kobila začne ritati. Stopnjevanje 

nezadovojstva kobile 

Stopnjevani opozorilni 

znaki kobile 

Komuniciranje 

K 

2V14 Hči pade z nje. Zelo se ustraši, joka na 

tleh zraven kobile.  

Padec hčere 

Hči se zelo ustraši 

Jok hčere 

Stanje H 

2V15 Kobila mirno čaka zraven.  Mirnost kobile Komuniciranje 

K 

2V16 Oče ostane navzven zelo miren, 

opazim pa napetost v telesu. Pride 

zraven, hčer pobere in takoj dvigne 

nazaj na kobilo (se mi zdi, da gre prek 

hčerinega strahu), potem ji govori, da 

ni nič hudega in da bi morala prej 

skočiti s kobile in potem kar nadaljuje, 

Navzven kazana mirnost in 

notranja napetost očeta 

Zanemarjanje hčerinega 

strahu 

Prenašanje odgovornosti 

na hčer 

Neobčutljivost za počutje 

Stanje O 

Odnos O-H 

Stanje H 
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čeprav hči še vedno joka in je vidno 

pretresena in ni v stanju voditi konja. 

Potem gre kar na to, da če konj začne 

ritati, da je potrebno skočiti s konja in 

želi, da to obe naredita. Potem želi kar 

nadaljevati z uro, skuša vnesti nekaj 

humorja, čeprav hči še kar joka na 

konju in je iz sebe. Zanemarja hčerine 

občutke strahu. 

hčere 

Racionaliziranje 

Vnos humorja 

Jok hčere 

Hči je iz sebe 

 

2V17 Vidi, da hči ne sledi njegovim 

navodilom. Se vrne k njej, še malo 

govori z njo, potem nadaljuje in vnaša 

veliko humorja. Vede se, kot da padca 

ne bi bilo.  

Dajanje vrednosti 

hčerinemu počutju 

Pogovor s hčerjo 

Vnos humorja 

Preusmerjanje pozornosti 

od padca 

Odnos O-H 

2V18 Pri hčeri je večkrat opaziti, da se ob 

nenadnem gibu kobilice prestraši.  

Prestrašenost hčere Stanje H 

2V19 Tudi pri drugi punci konj enkrat, sam 

od sebe (ko ga on žene s strani), skoči 

v galop (kar lahko kaže na agresivnost 

očeta).  

Prikrita agresivnost očeta Stanje O 

Odnos O-K 

Komuniciranje 

K 

2V20 Drugače ura poteka precej kot da se 

ne bi nič zgodilo. Je pa čutiti več 

previdnosti s strani očeta in malo več 

umirjenosti in manj razposajenosti. 

Super se mi zdi, ko reče hčeri, da naj 

mu nekaj zapoje med jahanjem in jo 

na ta način skuša sprostiti.  

Previdnost očeta 

Umirjenost očeta 

Manj igrivosti 

Kreativno sproščanje 

hčere 

Stanje O 

Odnos O-H 

Odnos O-K 

2V21 Hči z veseljem poje in se vidno sprosti.  Sprostitev hčere 

Veselje hčere 

Stanje H 
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2V22 Ob tem se sprosti tudi kobilica in gre 

raje z njo.  

Prenos sproščenosti na 

konja 

Večja poslušnost konja 

Odnos H-K 

Komuniciranje 

K 

2V23 Nato še ubesedi to in ju sprašuje, kako 

se jima zdi, da petje vpliva na jahanje.  

Oče ubesedi pomen petja 

in sproščenosti H na konja 

Odnos O-K 

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

2V24 Na koncu se dogovorimo, da vnesemo 

še nekaj vedrine z igricami. In 

naredimo vajo za vzpostavljanje 

zaupanja. Najprej je hčer strah (zdi se 

mi, da strah skrije v smeh), potem se 

opogumi. Pri stanju na konju jo je lepo 

vzpodbujal, vendar, ko jo je bilo res 

strah, je  zanemaril njen strah-njena 

čustva, potrebe večkrat zanemari. 

Proti koncu vpraša hčer, kako je, če je 

še prestrašena.  

Vnos vedrine 

Vnos aktivnosti za krepitev 

zaupanja 

Skrivanje strahu za 

smehom 

Pogum hčere 

Nepozornost za hčerin 

strah 

Odnos O-H 

Stanje H 

Komuniciranje 

K 

2V25 Hči pove, da je bolje, da pa se je 

udarila.  

Boljše počutje hčere Stanje H 

2V26 Vpraša, če bi naslednjič manj časa 

čakala in prej skočila s kobile.  

Prenašanje odgovornosti 

na hčer 

Racionaliziranje  

Odnos O-H 

2V27 Hči pravi, da jo je bilo strah.  Priznavanje strahu Stanje H 

2V28 Oče pravi, da če te je strah, potem nič 

ne narediš, da pa če si malo bolj 

pogumen in se odločiš, da boš skočil s 

konja, da se tako lahko izogneš padcu 

(meni se zdi, da se je prehitro zgodilo, 

da bi sploh lahko skočila s konja in 

Spodbujanje 

premagovanja strahu 

Prelaganje odgovornosti 

za varnost 

Neobčutljivost za konja 

Neprevidnost 

Odnos O-H 

Odnos O-K 
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mislim, da bi moral sam prej 

previdneje ravnati s konjem, manj in 

potrpežljivejše zahtevati stvari od 

njega in tako preprečiti padec). Govori 

o tem, da je treba ukrepati, če pride 

do nevarne situacije, da je najslabše 

narediti nič, ker potem samo čas 

mineva in pademo v nevarnost.  

Nepotrpežljivost 

 

2V29 Na koncu še spomni, da morajo 

pogledati in oskrbeti rano na konjevi 

nogi, ki so jo opazili na začetku ure in 

s tem da pomen zdravju in dobremu 

počutju konja. Pohvali H in reče, da 

sta bila konja bolj lena. (Meni se zdi, 

da delata v okviru svojih zmožnosti, v 

skladu z znanjem jahačic in da sta 

manj živahna zaradi vročine.)    

Skrb za konja 

Potrditev hčere 

Negativna oznaka konj 

(projekcijsko platno) 

Odnos O-K 

Odnos O-H 

Komuniciranje 

K 

    

 Refleksija po pregledu video 

posnetka 2.  ure skupaj z očetom  

  

    

2S1 Nisva prišla skupaj glede pozornosti 

do njenega strahu. Pravi, da je 

zadovoljen s tem, kako je reagiral. Da 

ni perfektno, vendar dobro. Vnaprej 

bom skušala biti pozorna na to, koliko 

je pozoren na njena občutja, čustva, 

potrebe. Poskusila bom vnesti 

aktivnost, ki bi to bolj osvetlila.  

Nestrinjanje očeta glede 

pozornosti do hčerinega 

strahu 

Obrambna drža očeta 

Refleksija mojega dela 

 

 

Odnos O-J 

Odnos J-O 

Odnos O-H 

2S2 O zelo poudarja, da stoji za svojimi Obrambna drža očeta Odnos O-J 
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dejanji in da ne dela vsega slabo. In da 

se ne obrača po vetru, temveč stoji za 

svojimi dejanji. Ves čas se mi je zdelo, 

da je bil v obrambni drži. Zdelo se mi 

je, kot da se počuti, da je zmagal, kot 

da sva na nasprotnih bregovih.  

Poudarjanje svoje 

neomajnosti 

Izguba dobrega stika z 

očetom 

 

2S3 Sem preveč vztrajala na tem, da vidi, 

da ni pozoren na njene občutke? Sem 

premalo poudarila dobre lastnosti? Ali 

samo težko sprejema odgovornost za 

svoja dejanja? A je bil tako prepričan, 

da je vse super naredil, da je 

pričakoval samo hvalo? Možno, da je 

bilo preveč za njega v tem času. Bolje 

da mu pustim več prostora, ker 

drugače gre v obrambno držo in ga 

lahko še izgubim. 

Refleksija mojega dela: 

-preveč vztrajala pri 

(ne)pozornosti do hčerinih 

občutkov? 

-premalo poudarila 

pozitivne strani? 

-težko sprejema 

odgovornost za svoja 

dejanja? 

-išče potrditve? 

-preveč v kratkem času? 

-pustiti mu več prostora in 

časa, da je pripravljen na 

nadaljnje korake 

 

Odnos J-O 

Odnos O-J 

    

 Moje razumevanje dogajanja 3. 

socialnopedagoške ure ob podpori 

konj pred ogledom video posnetka 

  

    

3R1 Najprej je bilo videti, da ne bo nič z 

uro s H, ker je rekla očetu, da ne bo 

jahala, ker da je mraz. Bila sem 

razočarana in razmišljala, kaj lahko 

H zavrača sodelovanje na 

uri 

H išče stik 

Iskanje možnosti vključitve 

Stanje H 

Odnos H-O 

Odnos J-H 
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naredim. Ko smo še malo govorili o 

tem, da naj bi O S dal lekcijo iz 

jahanja, je vprašala, če lahko gleda. 

Tako sem vedela, da mraz ni vzrok 

njeni odločitvi, da ne sodeluje pri uri. 

Potem sem razmišljala, če bi jo lahko 

povabila k sodelovanju na kak drug 

način, morda s predlogom kake igre 

skupaj z očetom, vendar sem se 

odločila, da je ne bom na vsak način 

poskušala privabiti k sodelovanju in da 

pustim, da se stvari odvijejo po svoje.  

H 

Upoštevanje H 

3R2 Potem me je presenetila z 

vprašanjem, če bom posnetke 

pokazala še komu drugemu in da tega 

ne želi. Da je ne moti, če snemam, 

vendar da ne kažem nikomur. Seveda 

sem ji še enkrat obrazložila, da je to le 

zame in za mojo raziskavo in potem je 

bila pomirjena.  

Zaskrbljenost hčere glede 

namena videoposnetkov 

Pomirjenost H glede 

zasebnosti uporabe 

videoposnetkov 

Odnos H-J 

Stanje H 

3R3 Skupaj smo odšli ven, odločila sem se, 

da bom vseeno malo posnela O in S, 

poskušala vnesti malo vedrine v vse 

skupaj in se malo pošalila s H. Stala je 

zraven precej nesrečna in kot da ne 

ve, kaj bi sama s sabo. Potem je zelo 

tesno sledila očetu in iskala njegovo 

bližino. On se je večinoma ukvarjal s S 

in kmalu je odnehala in začela plezati 

po drevesu. Tudi jaz nisem dolgo 

Vnos vedrine 

Žalost hčere 

Iskanje bližine očeta 

Nepozornost očeta 

Približevanje J k H 

Odnos J-H 

Stanje H 

Odnos H-O 

Odnos O-H 
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snemala in šla bližje k H.  

3R4 Sama je vzpostavila stik z mano, če 

lahko tudi ona malo snema in sva 

skupaj malo snemali.  

Vzpostavitev stika H s J 

Pridruževanje J k hčeri 

Odnos H-J 

Odnos J-H 

 

3R5 Malo sva kramljali in potem sem jo 

vprašala, če bi si želela iti eno igrico z 

očetom in z njeno kobilico in je bila 

takoj za. Rekla sem ji, da naj se sama 

spomni, kakšno nalogo bi dala očetu.  

Ugotavljanje možnosti 

sodelovanja 

Krepitev moči hčere 

Motivacija za delo s 

konjem in očetom 

Odnos J-H 

Odnos H-J 

Komuniciranje 

K 

3R6 Takoj je prišla na idejo, da bi ona dala 

lekcijo očetu, ko bi on jahal njeno 

kobilico in bila je navdušena!  

Izražanje želja H po igri 

zamenjave vlog 

Navdušenost H 

Odnos H-O 

Stanje H 

3R7 Šli sva bližje konj, je začela božati 

konja ter govoriti o tem, da zakaj 

vedno vsi jahajo njeno kobilico. 

Vprašala sem jo, zakaj jo to moti in 

odgovorila je, da zato, ker nima nihče 

časa zanjo in da potem pridejo vedno 

še drugi otroci in da se potem oče bolj 

posveča drugim otrokom in da je ona 

vedno v ozadju. Išče njegovo 

emocionalno naklonjenost. 

Hči se ob bližini konj 

počuti varno, se odpre ter 

izrazi svoje občutke 

Kobila kot medij za 

izražanje občutkov H 

Pogrešanje očetove 

pozornosti, časa zanjo 

Iskanje emocionalne 

naklonjenosti očeta 

Občutek zapostavljenosti 

H 

Odnos H-K 

Komuniciranje 

K 

Odnos H-O 

3R8 Vprašala me je, če mislim, da dobro 

jaha in sem ji odgovorila, da ja in da 

ne poznam veliko otrok njene starosti, 

ki že jahajo in da se mi zdi že to veliko. 

Rekla je, da oče misli, da S bolje jaha 

kot ona in da s S vedno kaj novega 

dela in da S napreduje, z njo pa je 

Iskanje potrditev H 

Potrditev H s strani J 

Občutek zapostavljenosti 

H s strani očeta 

Občutek obtičanosti v 

učenju jahanja 

Občutek H, da jo oče 

Odnos H-J 

Odnos J-H 

Odnos H-O 

Odnos O-S 

Stanje H 
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vedno na istem mestu in se nikamor 

ne premakne. (V tem trenutku je šel s 

S ven na pašnik in jo opogumljal, da 

naj z enega konca prigalopira na 

drugega.) Z njo ni še nikoli počel kaj 

takega in začela je jokati. Zelo si želi 

potrditve, predvsem od očeta. 

ustavlja v procesu učenja  

Očetovo spodbujanje in 

napredovanje S v učenju 

jahanja 

Jok hčere 

Želja po potrditvi očeta 

 

3R9 Vprašala sem jo, če bi želela očetu to 

povedati in je rekla, da ne, da si ne 

upa in da bi itak rekel, da to ni res in 

da ne bi bilo nič drugače. Sem jo 

opogumljala, da naj vseeno poskusi in 

da če ne bo šlo, da ji bom pomagala. 

In potem se je strinjala. Oče ji ne daje 

prostora, da se izrazi in jo je zato strah 

poskusiti. 

Spodbujanje izražanja 

občutkov H O 

Strah H pred izražanjem 

občutkov O zaradi 

očetovega zapiranja 

prostora H 

Strah pred zavrnitvijo O 

Opogumljanje H s strani J 

Nudenje podpore H s 

strani J 

Strinjanje H za pogovor z 

očetom o njenih občutkih 

 

 

Odnos J-H 

Odnos H-O 

Odnos H-J 

3R10 Razgovorila se je tudi o primeru iz 

šole, kar jo je tudi zelo prizadelo. 

Potem se je stisnila k meni. Iskala je 

varnost in bližino. Nekoga, ki jo 

posluša in razume.  

Izražanje občutkov H glede 

odnosa s sošolkami 

Iskanje varnosti in bližine 

H pri J 

Odnos H-S 

Odnos H-J 

3R11 Nato je bilo ure s S konec in je 

povedala očetu, kakšno nalogo ima za 

njega. Z navdušenjem, veseljem. Tudi 

nalogo je tako izvajala, bila pa je tudi 

Samoiniciativen nagovor H 

očeta  

Navdušenost, veselje H  

Strogost hčere 

Odnos H-O 

Stanje H 
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stroga do njega (kot je on vedno z 

njo).  

Vživljanje H v vlogo očeta 

3R12 Oče se je dobro držal in jo poslušal, 

razen v nekaterih trenutkih pa sem ga 

opomnila, da je ona šefica. Na 

nekaterih mestih je bil neobčutljiv na 

počutje in opozorilne znake konja. 

Enkrat je nato K ugriznila H. 

Neobčutljiv je bil tudi na to. 

Sodelovanje očeta v igri 

vlog 

Nestrpnost očeta ob igrani 

vlogi učenca 

Neobčutljivost do K 

Neobčutljivost do H 

Odnos O-H 

Odnos O-K 

3R13 Po koncu naloge me je poiskala in me 

vprašala, če lahko zdaj rečeva očetu, 

kar sva se zmenili, a sem ji predlagala, 

da počakava, da S ne bo zraven. 

Potem je šla do očeta in mu rekla na 

uho, da mu bo nekaj povedala, ko S 

ne bo zraven.  

Samoiniciativnost hčere za 

pogovor z očetom 

Nestrpnost hčere, da 

govori z njim 

Odnos H-O 

Stanje H 

3R14 Oče je ni vzel resno in je to povedal na 

glas. Potem smo šli mi trije stran, ker 

je hotel takoj izvedeti in H je začela 

govoriti, zakaj je žalostna. Dovolil ji je 

zelo malo povedati, potem pa je imel 

on svojo govor o tem, da nima biti za 

kaj žalostna. Ko je nehal, ji je spet dal 

čas, da pove en stavek, potem pa je 

spet on govoril in govoril in 

racionaliziral svoja dejanja.  

Neupoštevanje hčere 

Nestrpnost očeta 

Izražanje občutkov žalosti 

in vzrokov zanje H 

Očetovo razvrednotenje 

občutkov H 

Racionaliziranje svojih 

dejanj O 

Odnos O-H 

Odnos H-O 

3R15 To je počel toliko časa, dokler se ni 

pogreznila vase in utihnila. Potem je 

začela govoriti o dogodku v šoli in tu 

jo je poslušal, ker ni bil on vzrok njene 

Zapiranje prostora hčeri 

Nepriznavanje svojega 

dela odgovornosti O za 

težave v odnosu s H 

Odnos O-H 

Odnos H-O 

Odnos H-S 

Stanje H 
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žalosti. Potem se mu je usedla v 

naročje in razjokala.  

Zapiranje vase hčere 

Preusmeritev hčere od 

problema z očetom k 

problemu s sošolkami 

Očetov posluh za težave, 

ki niso povezane z njim 

Iskanje emocionalne 

naklonjenosti H pri očetu 

Jok hčere 

3R16 Vprašal me je, če jaz vem, zakaj je 

tako žalostna in rekla sem mu, zelo 

odločno, da če jo bo poslušal in je ne 

bo ves čas prekinjal, da bo tudi 

izvedel.  

Nerazumevanje hčerine 

žalosti 

Iskanje pomoči pri J v 

razumevanju hčere 

Odločna usmeritev J očeta 

k poslušanju hčere 

Odnos O-H 

Odnos O-J 

Odnos J-O 

3R17 Slišal me je in res spremenil svoj 

nastavek in jo zares poslušal. Ni mu 

povedala čisto vsega, kar meni, 

vendar veliko. Sama nisem motila 

njunega pogovora. Ko se je zjokala in 

mu povedala, smo skupaj poskušali 

oblikovati predloge, kako bi stanje 

izboljšali. Najprej v šoli, s sošolkami, 

potem pa še v njunem odnosu. 

Dogovorili smo se, da ji bo dal v 

četrtek lekcijo jahanja, kjer bo samo 

ona prisotna, H pa je rekla, da moram 

biti tudi jaz zraven. V šoli ne upa 

povedati sošolkam, da jo žalosti, ker ji 

ne pustijo, da se igra z njimi. Sploh 

Aktivno poslušanje očeta 

Izražanje hčerinih 

občutkov, doživljanja v 

odnosu z O 

Razumevanje očeta 

Skupno oblikovanje 

predlogov za izboljšanje 

problemskega stanja 

Dajanje pozornosti hčerini 

želji po več kvalitetnega 

časa samo z O 

Spodbujanje H k pogovoru 

s sošolkami 

Spodbujanje H k 

postavljanju meja 

Odnos O-H 

Odnos H-O 

Odnos J-H 

Odnos J-O 

Odnos H-S 

Odnos H-J 

Stanje H 
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njeni najboljši prijateljici, ki pride 

velikokrat k njej na obisk, ko pa je v 

družbi z drugimi sošolkami, jo 

ignorira. Tako sva jo z O oba 

vzpodbujala, da naj se pogovori z 

njimi ali vsaj s to prijateljico in da naj 

ne pusti, da se tako obnašajo do nje. 

Jaz sem jo potem na zabaven način 

vzpodbujala tudi, da mora ravno tako 

povedati tudi očetu, da jo mora 

poslušati in je ne ves čas prekinjati in 

tudi on je pritrdil, da včasih ne posluša 

in da naj mu to kar pove. Smejala se je 

in rekla, da bo. Bila je zelo vesela in 

nasmejana in objela očeta in mene.  

sošolkam 

Spodbujanje H k 

odločnosti v odnosu z O 

Strinjanje vseh, da se da 

hčeri več prostora v 

pogovoru 

Strinjanje O k 

aktivnejšemu poslušanju H 

Veselje H 

Izražanje naklonjenosti H 

do O in J 

3R18 Ko sva bila sama, sva se pogovorila o 

tem, da se mu ni upala sama 

povedati, da je žalostna in zakaj ter 

moja opažanja, da je pogosto ne 

posluša, ne jemlje resno in prekinja. 

Se je strinjal in se mi zahvalil, da sem 

mu odprla oči in mu pomagala v 

odnosu do hčerke.  

Pogovor z O o strahu H 

pred izražanjem občutkov 

očetu 

Pogovor o aktivnem 

poslušanju, dajanju moči 

hčeri 

Strinjanje in hvaležnost 

očeta za pomoč v odnosu 

s H 

Odnos J-O 

Odnos O-J 

Odnos O-H 

3R19 Tega intimnega pogovora med 

očetom in hčerjo nisem snemala, ker 

se mi ni zdelo primerno.  

Izvzem snemanja 

intimnega pogovora 

 

    

 Moje razumevanje dogajanja 3. 

socialnopedagoške ure ob podpori 
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konj med ogledom video posnetka 

(sneman je le del ure – igra vlog) 

    

3V1 Na začetku igre vlog je bilo očetu 

precej težko »poslušati« hčer. To je 

skrival za humorjem, tudi 

posmehljivostjo na trenutke.  

Težave očeta v sledenju 

navodil hčere 

Skrivanje neugodja za 

humorjem 

Posmehljivost očeta 

Odnos O-H 

 

3V2 Hči je bila na začetku res zelo 

navdušena in se je zdelo, da si želi 

očeta privoščiti in mu res dobro 

pokazati, kako je biti v obratni vlogi. Je 

uporabljala nekaj njegovih fraz in 

načinov učenja. Bila je zelo glasna, 

zahtevna in neobčutljiva za njega in za 

kobilo.  

Navdušenost hčere 

Vživljanje hčere v vlogo 

očeta  

Uživanje H v tem, da očetu 

pokaže, kako je biti na 

njenem mestu 

Glasnost hčere 

Zahtevnost hčere 

Neobčutljivost hčere za 

očeta 

Neobčutljivost hčere do 

konja 

Stanje H 

Odnos H-O 

Odnos H-K 

3V3 Zdelo se mi je, da se oče zelo trudi 

pokazati, kako dobro zna jahati in 

kako zelo je poslušna kobila pri njem, 

čeprav je zgledalo njegovo priganjanje 

kobile precej grobo, neobčutljivo do 

nje in pogosto pretirano. Na trenutke 

je zgledal zelo mrk ob hčerinem 

ukazovanju in vlogi, ki jo je imel. Na 

trenutke je vse zavil v humor, v enem 

trenutku pa je videl povezavo med 

Iskanje potrditev očeta 

Poudarjanje poslušnosti 

kobile pri njem 

Grobost v usmerjanju 

kobile 

Neobčutljivost očeta do 

kobile 

Mrkost očeta ob podrejeni 

vlogi 

Humor očeta 

Odnos O-K 

Odnos O-H 

Odnos O-J 
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svojim in hčerinim »učenjem«. 

Njegova umirjenost v glasu in načinu 

govorjenja je pogosto v nasprotju z 

grobostjo do kobile (npr. ko se mu 

kobila ustavi in mirno reče: Ajde, 

gremo. Hkrati pa jo zelo močno brca 

(žene). Na več mestih pokaže slabo 

voljo, če ga kobila ne »uboga«. Ko 

kobila ne posluša hčere, vedno 

popravlja hčer, ko je pri njem na 

enakih mestih in na enak način 

neposlušna pa korigira njo.  

Oče opazi povezavo med 

hčerinim in svojim 

načinom učenja 

Neusklajenost besedne in 

nebesedne govorice očeta 

Dvojna merila za 

neposlušnost kobile 

Jeza nad neposlušnostjo 

kobile 

3V4 Kobila je poslušna, kadar ji dajeta 

jasna in usklajena navodila. 

Neposlušna je, kadar ima pretežko 

nalogo ali kadar dobiva nejasna, 

dvojna sporočila.  

Poslušnost kobile ob 

jasnih in usklajenih 

navodilih 

Neposlušnost ob 

prezahtevnih nalogah (kot 

H) 

Neposlušnost ob 

neusklajeni besedni in 

nebesedni govorici 

Komuniciranje 

K 

3V5 Na nekaterih mestih sta oba precej 

neobčutljiva za počutje in znake 

kobile, da ji nekaj ni v redu oziroma ji 

je pretežko. Npr. ko oče 3x zapovrstjo 

skoči na njen hrbet in potem kobila 

uščipne hčer v roko.  

Neobčutljivost očeta za 

počutje kobile 

Kobila zrcali 

neobčutljivost/agresijo 

očeta  

Stopnjevanje opozorilnih 

znakov kobile 

Odnos O-K 

Komuniciranje 

K 

3V6 Ravno tako pokaže neobčutljivost ob 

tem, ko kobila uščipne hčer oziroma ji 

Neobčutljivost očeta ob 

hčerini bolečini ob ugrizu 

Odnos O-H 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini              234 

celo ne verjame, da jo je ugriznila. 

Temu da vrednost šele na koncu ure.  

kobile 

Oče ne verjame hčeri 

3V7 Oče spregleda tudi hčerine znake želje 

po njegovi bližini oziroma ne posveča 

temu veliko pozornosti in zavije to v 

humor. Zdi se, da humor pogosto 

uporabi, da zakrije prava čustva, svoja 

in hčerina. 

Spregled hčerine iniciative 

po emocionalni bližini 

Nadomeščanje 

emocionalne bližine s 

humorjem 

Prikrivanje čustev s 

humorjem 

Odnos O-H 

 

 


