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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava vprašanje ustreznosti terapije s pomočjo konja kot socialno pedagoške 

metode dela z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Ta problematika je danes 

naraščajoč pojav med mladostniki, kar pa socialno pedagoško stroko kliče k iskanju novih, otrokom in 

mladostnikom prilagojenih metod dela. V tujini obravnavano metodo že več let uspešno uporabljajo 

kot dopolnilno in samostojno obravnavo na pedagoškem področju, pri nas pa se v te namene počasi 

uveljavlja šele v zadnjih desetih letih.  

V teoretičnem delu so najprej predstavljene različne opredelitve in klasifikacije čustvenih in 

vedenjskih težav ter podane glavne smernice za delo s to populacijo. V nadaljevanju se delo 

osredotoči na terapijo in aktivnosti s pomočjo konja, kjer se podrobneje posveti zvrsti, ki se nanaša 

na pedagoško področje. V empiričnem delu se je s pomočjo kvalitativne raziskave, v katero je bilo 

vključenih pet strokovnjakinj s področja terapevtskega dela s konji, želelo ugotoviti ali je obravnavana 

metoda dela ustrezna za socialno pedagoško delo s populacijo otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami. Raziskava se je osredotočila na vprašanja o najustreznejših oblikah dela za 

omenjeno skupino, pozitivnih učinkih in ciljih, ki se z njimi lahko dosegajo, ugotavljala pa je tudi, kako 

se otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami odzivajo v stiku s konjem ter ali 

obstajajo možne omejitve za izvedbo dejavnosti. Rezultati so pokazali, da je pedagoško-terapevtsko 

jahanje/voltižiranje najprimernejša zvrst terapije s pomočjo konja za populacijo otrok in 

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter s številnih vidikov zelo ustrezna kot socialno 

pedagoška metoda. Ob upoštevanju določenih pogojev, omogoča številne kognitivne in socialne 

učinke, terapijo pa je mogoče prilagoditi posamezniku in vsem želenim ciljem. Delo se zaključuje s 

spoznanjem, da obstajajo nekateri primeri, v katerih so omejitve za uporabo obravnavane metode 

dela, vendar pa so v praksi precej redki.  Se pa težave nahajajo predvsem v trenutnih razmerah v 

slovenskem prostoru, za katere pa se podaja tudi nekaj možnih rešitev. 

KLJUČNE BESEDE: otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, aktivnosti in terapija s 

pomočjo konja, metoda dela s pomočjo konja, pedagoško-terapevtsko jahanje/voltižiranje.  



 

 

ABSTRACK 

The thesis looks at the adequacy of using equine-assisted therapy (EAT) as a social-pedagogical 

method of working with children and adolescents with emotional and behavioural problems. Due to 

the growth in numbers of children with these issues in recent years, social pedagogy discipline ought 

to look for new and more diverse methods that could help them better (and try to adjust them to the 

individual's needs). The EAT has been successfully used abroad as a sole or additional form of 

treatment in social pedagogy for many years, but has only started to be implemented here in 

Slovenia in the last decade. 

The theoretical part first presents different definitions and classifications of emotional and 

behavioural problems and cites the main approaches to dealing with them. Then it focuses on the 

role of equine-assisted therapy, with the emphasis on the form that is based on pedagogy. In the 

empirical part was used the qualitative research method, to look at the adequacy of this kind of 

therapy for social pedagogical work with people who have emotional and behavioural problems. In 

order to achieve this were involved five professionals from the equine-assisted therapy field. The 

research was focused on the questions of the most suitable methods used to treat individuals, the 

positive effects of these methods and the goals that can be achieved with their implementation; it 

was also interested in how these people react to the EAT and if there are any possible limitations to 

be aware of. It was found that the most suitable kind of EAT for people with emotional and 

behavioural problems is educational and remedial riding. It is a very adequate social-pedagogical 

method from various view-points. Following certain protocols it offers several cognitive and social 

benefits. The therapy can also be adjusted to each individual and to specific goals. The empirical 

findings conclude that there are some cases in which the therapy has very limited effects, but they 

are rather rare. However, the problem mostly lies with the current situation of EAT in Slovenia for 

which the thesis states a few possible solutions. 

KEY WORDS: children and adolescents with emotional and behavioural problems, equine-assisted 

activities and therapy, equine-assisted therapy method, educational and remedial riding. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko ne moreš hoditi, naj ti pomagam teči.                                                                                                                                

Ko se bojiš, naj te naučim zaupati.                                                                                                                                        

Ko se počutiš šibkega, naj ti pomagam zgraditi moč.                                                                                      

Ko ne moreš najti svojega glasu, naj govoriva brez besed.                                                                                             

Ko ne moreš doseči, naj te povzpnem nad svet.                                                                                                

Ko se hočeš vdati, naj ti pokažem, kako daleč lahko greš.  

                                                            Kristie Kershaw 
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1 UVOD 

Etični kodeks na področju socialne pedagogike med drugim narekuje naslednje: »Socialni pedagog 

skrbi za svoj profesionalni razvoj; tekoče spremlja razvoj profesije, posebno na svojem delavnem 

področju; uvaja nove metode dela ter deluje v skladu s tekočimi strokovnimi dognanji« (Sande, 

Dekleva, Kobolt, Razpotnik in Zorc-Maver, 2006, str. 194). Ob prvem branju navedenih odgovornosti, 

ki jih imamo socialni pedagogi, se napisano morda zdi zelo splošno in brez posebnega pomena za 

praktično socialno pedagoško delo. Tekom celotnega študija in zahvaljujoč številnim praktičnim 

izkušnjam dela z ljudmi, ki sem si jih nabrala v zadnjih letih, pa sem prišla do spoznanj, da je zgoraj 

navedeno še kako pomembno in v praksi loči dobrega socialnega pedagoga, od tistega, ki je to 

predvsem na papirju. Študij mi je namreč odprl nove poglede na razumevanje situacije drugih in mi 

pokazal, da ljudje za učenje, osebni razvoj in razrešitev težav po navadi potrebujejo mnogo več kot 

zgolj univerzalna teoretična znanja strokovnjaka. Potrebujejo aktivnosti, nove izkušnje, različna 

doživetja, skozi katera pridobijo nova praktična izkustva in se skozi njih učijo. To poudarja tudi 

avtorica Kobolt (2001), ki pravi, da mladi za učenje poleg odnosa potrebujejo tudi nove izkušnje, ki se 

lahko pridobijo iz izkustva drugačnih odnosov ter z novimi in drugačnimi aktivnostmi. Zato je za nas 

socialne pedagoge tako pomembno, da skrbimo za svoj profesionalni razvoj in hkrati tudi razvoj 

stroke ter uvajamo nove metode dela, ki bodo skladne s tekočimi strokovnimi spoznanji in hkrati 

ustrezne za trenutne potrebe obravnavane populacije. Sodobna socialna pedagogika se zelo dobro 

zaveda pomena uporabe različnih dejavnosti in zato ves čas razvija različne modele, ki vključujejo 

uporabo raznovrstnih medijev (prav tam). Na nas socialnih pedagogih kot posameznikih pa leži 

odgovornost, da bomo k temu razvoju tudi sami kaj aktivno prispevali ter se novih metod tudi sami 

posluževali v praksi. 

Eno primarnih populacij socialno pedagoške stroke predstavljajo otroci in mladostniki s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami. O tej skupini govorimo, kadar je splošno socialno ravnanje otroka oziroma 

mladostnika spremenjeno v tolikšni meri, da ne ustreza več na podlagi družbenega konsenza 

dogovorjenim normam vedenja, ki sicer veljajo v konkretnem okolju. Glede na poročanja učiteljev in 

drugih strokovnih delavcev je to v današnjem času naraščajoč pojav tako v osnovni kot srednji šoli, 

kar nas brez dvoma nagovarja k iskanju novih, ustreznejših in bolj učinkovitih načinov ter medijev za 

delo s to populacijo (Dekleva, 2011). Sama sem mnenja, da je otrokom in mladostnikom potrebno 

ponuditi možnosti, ki jim bodo blizu in bodo v njih vzbudile osebni interes ter motivacijo, saj bodo le 

tako možni tudi nadaljnji procesi. Hkrati pa se mi zdi, da je v njih to zanimanje veliko lažje vzbuditi, če 

tudi ti kot strokovni delavec resnično verjameš v neko dejavnost in tudi ti čutiš iskreno veselje do nje. 

Zato izbira teme diplomskega dela zame ni bila težka, saj so mi konji osebno zares zelo blizu in jih v 
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več vidikih vidim tudi kot odlične pomočnike pri socialno pedagoškem delu, s katerimi bi osebno z 

veseljem sodelovala v praksi. 

Sama sem namreč že od malih nog velika ljubiteljica konjev, prav tako pa sem se vrsto let tudi 

rekreativno ukvarjala z jahanjem. Tako sem preko lastnih izkušenj spoznala, kako pomirjajoč in 

pozitiven vpliv imata jahanje ter že sam stik s konjem na posameznika, kako svetlejši je videti celoten 

svet s konjevega hrbta in kako se nam odpre drug svet, ko vstopimo v konjski hlev. Vse to me je tudi 

pripeljalo do zanimanja za aktivnosti in terapijo s konjem ter do odločitve za izbrano temo 

diplomskega dela. Izvajanje omenjene terapije in aktivnosti ter njihovo učinkovitost sem imela lansko 

leto priložnost spoznati tudi osebno, ko sem kot prostovoljka mesec dni aktivno sodelovala v eni od 

organizacij za izvajanje terapije in aktivnosti s pomočjo konja imenovani »Ser Tacna« na jugu Peruja. 

Tam sem spoznala primer dobre prakse, kjer je z ustreznimi znanji s področja pedagogike in 

terapevtskega dela s konji, veliko ljubezni do sočloveka in konjev ter s celo precej omejenimi 

finančnimi sredstvi, mogoče zelo učinkovito pomagati otrokom in mladostnikov s težavami na 

različnih področjih. Pri tem pa njim ter njihovim družinam s pomočjo prijatelja konja tekom vsakega 

terapevtskega obiska pričarati veselje na obraz.  

V svojem delu zato raziskujem in predstavljam ustreznost uporabe omenjene metode dela pri 

socialno pedagoškem delu z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, s čemer pa 

želim narediti korak k spodbuditvi vpeljave obravnavane metode dela v redno socialno pedagoško 

prakso dela s to populacijo.  

V teoretičnem delu naprej predstavim, kaj razumemo pod pojmom čustvene in vedenjske težave ter 

podam nekaj najpomembnejših klasifikacij in usmeritev za delo s to populacijo. V drugem delu se 

osredotočim na aktivnosti in terapijo s pomočjo konja, kjer izpostavim obstoječe delitve le teh, 

pojasnim, kakšni so pozitivni učinki ter raziščem možno uporabo omenjene metode dela v 

pedagogiki. Podam pa tudi pregled že obstoječih spoznanj glede njene uporabe pri otrocih in 

mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami.  V empiričnem delu pa sem to vprašanje 

podrobneje raziskala, saj je o ustreznosti metode dela s pomočjo konja za to skupino, pri nas 

raziskanega ter napisanega še precej malo. Zanimalo me je, katere oblike dela s pomočjo konja so 

primerne za to populacijo, katere pozitivne učinke prinaša in kateri so cilji, pomembni za to skupino, 

ki jih omogoča. Želela pa sem raziskati tudi, kako se omenjeni otroci in mladostniki odzivajo v stiku s 

konjem ter katere so možne ovire oziroma omejitve pri uporabi te metode dela. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE 

2.1.1 OPREDELITEV TER RAZUMEVANJE ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH TEŽAV 

Vsi otroci in mladostniki so kdaj kljubovalni, neubogljivi, nagajivi, uporniški in impulzivni. In tako  

vedenje je običajno za odraščajočega posameznika (Kesič Dimic, 2010). Vendar pa imajo nekateri 

učenci na tem področju več težav in takrat govorimo o »otrocih in mladostnikih s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami/motnjami« (prav tam), oziroma »otrocih in mladostnikih s težavami v socialni 

integraciji«, kot jih raje širše poimenuje socialno pedagoška stroka (Poljšak Škraban, 2011).  

Čeprav zakonodaja, ki jo na tem področju ureja »Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami« 

(ZOUPP-1, 2011, čl. 2), uporablja izraz »čustvene in vedenjske motnje«, pa v stroki obstaja precejšnja 

terminološka zmeda, saj je v praksi mogoče najti veliko izrazov, ki se pogosto uporabljajo sinonimno, 

čeprav označujejo različne odzive (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010). To med drugim kaže na velike 

razlike v pristopih in razumevanju, hkrati pa govori tudi o tem, da so omenjene težave zelo raznolike. 

Nekateri izmed izrazov, ki jih lahko najdemo, so naslednji: čustvene in vedenjske težave, čustvene in 

vedenjske motnje, socializacijske motnje, vzgojna nevodljivost, socialno integracijske težave, socialna 

oškodovanost, moteče vedenje, odklonsko vedenje, izstopajoče vedenje, motnje vedenja in 

osebnosti ter še drugi izrazi (prav tam).  

Jaz bom tekom dela uporabljala izraz »čustvene in vedenjske težave«, saj poleg izraza »težave v 

socialni integraciji«, tega osebno vidim kot najustreznejšega. To pa predvsem z razlogom, ker zajema 

tako emocionalni, kot vedenjski vidik težav, kar opozarja na dejstvo, da sta najpogosteje oba med 

seboj soodvisna in drug drugega vzdržujeta (prav tam). Poleg tega pa se mi uporabljeni termin 

»težave« zdi manj stigmatizirajoč v primerjavi z izrazom »motnje«. Hkrati pa je v zadnjem času tudi 

eden izmed dveh, ki se najbolj uveljavljata in ga zagovarjajo številni sodobni avtorji (prav tam).  

Kaj natanko pa je torej tisto, kar opredeljujejo, oziroma zajemajo tako imenovane čustvene in 

vedenjske težave? Treba je omeniti, da ne obstaja enotna opredelitev le teh,  saj se opredelitve med 

seboj razlikujejo in si mnogokrat celo nasprotujejo. Poleg tega pa se je potrebno zavedati, da gre pri 

čustvenih in vedenjskih težavah za širok kontinuum različnih vedenj, ki sega od lažjih in redkeje 

izraženih, do težjih in pogosteje izraženih (Kobolt in Rapuš Pavel, 2009). Zato bom v nadaljevanju 
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predstavila nekaj izbranih opredelitev omenjene kategorije, kar bo omogočilo razumevanje njihove 

kompleksnosti in pestrosti. 

Avtorici Kobolt in Rapuš Pavel (prav tam, str. 7) kot eno izmed poenostavljenih razlag, podajata 

opredelitev, da so čustvene in vedenjske težave: 

 »individualni odziv na preplet bioloških dejavnikov,    

 dejavnikov razvoja,   

 vplive socialne deprivacije (izgube, nezadovoljene potrebe in strese),  

 ter interaktivne dejavnike socialnega/življenjskega okolja, v katerem predvsem domače in 

tudi šolsko okolje pomenita dva ključna vira – bodisi podpore in s tem preprečevanja 

nastajanja in vzdrževanja ali pa prispevata k nastajanju čustvenih stisk in izstopajočih 

vedenjskih odzivov.«     

Avtorici Kobolt in Rapuš Pavel (prav tam) pa nista edini, ki izpostavljata pomembnost upoštevanja 

dejavnikov nastanka pri opredelitvi ter načrtovanju pomoči pri omenjenih težavah. Tudi dokument 

izdan s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, z naslovom »Kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami« (Kobolt idr., 2015), za nastanek 

omenjenih težav poudarja učinkovanje bioloških, psiholoških, socialnih in okoljskih dejavnikov. 

Dodatno pa se izpostavlja še pomen različnih deprivacij, ki na otrokove čustvene in vedenjske odzive 

ter njegovo psihosocialno stanje, vplivajo samostojno ali pa v medsebojni kombinaciji (prav tam). 

Vsi avtorji pa omenjenih težav ne opredeljujejo preko dejavnikov nastanka, temveč tudi skozi druge 

vidike, kot so recimo oblike, v katerih se manifestirajo.   

Tako recimo Evans in sodelavci  (2003, v Kobolt in Rapuš Pavel, 2009, str. 8)  čustvene in vedenjske 

težave opredeljujejo kot »širok spekter, ki sega od socialne neprilagojenosti do nenormalnih 

čustvenih odzivov, so mnogovrstne in se pojavljajo v različnih oblikah in težavnih stopnjah. 

Manifestirajo se bodisi kot pasivno/umaknjeno ali pa kot agresivno/impulzivno vedenje.«  

Atkinson in Hornby (2000; po Ayers, 2002, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010, str. 95) menita, da se 

čustvene in vedenjske oblike izražajo na naslednje načine: 

  vedenje je letom neprimerno ali pa je na kakršen koli drug način socialno neustrezno,  

 vedenje moti tako učenca samega, kakor njegove sošolce pri učenju, 

 v njihovem vedenju je opaziti znake čustvenega nemira, težave pa se izražajo tudi pri 

vzpostavljanju ter vzdrževanju pozitivnih socialnih odnosov. 
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Kauffman (1977, po Lewis, 1987, v prav tam, str. 96) poda definicijo, »da so otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami tisti, ki se na okolje kronično odzivajo na izrazito neprimeren način«. Pri tem pa 

je potrebno upoštevati še vpliv okolja. Takšno vedenje okolje namreč moti, zato postanejo tudi odzivi 

okolja pogosto nestrpni, odklonilni. Zato je ključnega pomena zavedanje dejstva, da težave niso 

nekaj, kar je odvisno zgolj od posameznika, temveč so tudi interakcijsko določene (prav tam). 

Kot lahko vidimo na podlagi predstavljenih opredelitev, otroci in mladostniki s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami izražajo vrsto zelo različnih vedenj. Težave so tako lahko pretežno 

internalizirane (čustvene težave), eksternalizirane (vedenjske težave) ali pa kombinirane (čustvene in 

vedenjske težave ) (Kobolt, 2011), vendar pa sta vedno prisotni obe dimenziji, ki sta medsebojno 

soodvisni (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010).  

2.1.2 ŠOLSKO PODROČJE 

»Šola je socialni prostor, ki ni prilagojen posamezniku, kot individuumu, temveč le kot članu neke 

socialne skupine, za katero veljajo nekatera določena pravila« (Raičević, 1992, str. 51). Tako šola 

danes od otrok poleg intelektualnih sposobnosti, zahteva tudi druge, kot so samodisciplina, 

vztrajnost in pripravljenost za sodelovanje ter dobro razvite delavne navade in sposobnosti 

socialnega prilagajanja. Zato ne preseneča, da za otroke, ki se čutijo negotove in nesprejete, ki se ne 

znajo in ne zmorejo ustrezno uveljaviti, poleg tega pa imajo pogosto težave z vsemi prej omenjenimi 

zahtevami šole, le ta pogosto postane prostor nenehne ogroženosti in pogostih neuspehov (Svetin, 

Jakopič, 2005; Vodopivec-Glonar, 1987). 

Tako so po mnenju avtorja Opara (2005), ravno otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami tista skupina, ki po navadi povzroča največ težav v šolski praksi. Ti namreč težko upoštevajo 

šolska pravila in z neprilagojenim vedenjem pogosto motijo tako učitelje kot tudi sošolce (Kobolt in 

Rapuš Pavel, 2009). Predvsem pa imajo težave pri izpolnjevanju učiteljevih pričakovanj. Glede na 

izvedene raziskave, te še posebej moti njihovo brezdelje ter neizpolnjevanje šolskih zahtev (prav 

tam). Zaradi vsega tega so pogosto zaznamovani kot vzgojno težavni (Škoflek, Selšek, Ravnikar, 

Bezničar in Krajnčan, 2004). Manjkajo pa jim tudi osnovne socialne spretnosti, ki so potrebne za 

pridobivanje prijateljev, zato težko navežejo stik z vrstniki (Lewis, 1987, v Kobolt in Rapuš Pavel, 

2009).  

Avtor Škoflek (v Krajnčan, 2007) opozarja, da so čustvene in vedenjske težave odvisne od notranjih 

(razpoloženjskih) in zunanjih (sošolcev, učiteljev, predmetov, razredne klime) dejavnikov, kar se kaže 
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tudi v šolskem prostoru. Le te se tako lahko izražajo na zelo različne načine, zato jih avtor na tem 

področju deli v tri pojavne oblike: 

 prva oblika čustvenih in vedenjskih težav se pojavlja v zvezi s poukom in se kaže preko 

klepetanja, pozabljanja, izgubljanja šolskih potrebščin in/ali zamujanja, 

 druga oblika se pojavlja v odnosih do sošolcev in učiteljev ter se izraža v načinih, kot so v 

prepiri, žaljenje, agresivno vedenje, užaljen umik, kajenje, uživanje drog in/ali alkohola, 

 tretja oblika pa se kaže v odnosu do lastne (ne)uspešnosti in jo prepoznamo preko vedenj, kot 

so izmikanje šolskim obveznostim, odkrito zavračanje učenja in učiteljev, apatičnost, 

izostajanje od pouka ter splošna neuspešnosti. 

 

Kot je mogoče spoznati iz predstavljenega, večina otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami s šolo nima pozitivnih izkušenj. Kot navaja Vzgojni program (Škoflek idr., 2004), imajo kljub 

povprečnim intelektualnim sposobnostim, večinoma  slabšo učno uspešnost. Razlogi za to se nahajajo 

predvsem v slabo osvojenih učnih in delovnih navadah, nizki splošni razgledanosti ter pomanjkanju 

intelektualnih izkušenj. Zaradi številnih učnih neuspehov pa posledično tudi izgubijo motivacijo za 

šolske obveznosti in šolo zavračajo.  

Tako je neuspešnost na šolskem področju, poleg vzgojne težavnosti otrok in mladostnikov s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami, kar drugi najpogostejši vzrok za usmeritev teh posameznikov v 

vzgojni program, še posebej za namestitev v vzgojno ustanovo. Zato je izjemno pomembno, da se 

poleg usmerjenosti k vzgoji, pomoč hkrati namenja tudi njihovih težavam v šoli, ki tako ne ostanejo v 

ozadju (prav tam). 

Kot je možno opaziti iz predstavljenega šolskega področja, se čustvene in vedenjske težave zelo 

pogosto sočasno pojavljajo tudi z drugimi primanjkljaji. Ne kombinirajo pa se zgolj z omenjenimi 

učnimi težavami, temveč velikokrat tudi s psihološkimi, biološkimi in socialnimi (Kobolt, 2011; Vovk-

Ornik, 2015). 

2.1.3 KLASIFIKACIJA ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH TEŽAV 

Danes so čedalje pogostejši strokovnjaki, ki dvomijo o celotnem izrazju na področju čustvenih in 

vedenjskih težav. Vendar pa se v praksi za enkrat še ni zgodil prestop od kategorialnega pristopa k 

socialno-participativni paradigmi dela z mladostniki s tovrstnimi težavami. Kategorije nam služijo kot 

pripomoček tako za orientacijo, kot tudi za sporazumevanje med različnimi strokami, ki so v praksi 
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pogosto zastopane v timskih obravnavah. Le te imajo vlogo nekakšnega urejevalca in prispevajo k 

večji preglednosti (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010). 

Kljub različnim prednostim, ki nam jih omogoča klasificiranje težav in motenj, pa je potrebno tudi 

zavedanje nevarnosti, ki jih le to prinaša, na kar opozarja več avtorjev. Med njimi sta na primer 

avtorici Kobolt in Rapuš Pavel (2009, str. 9), ki pravita, »da kategorije ne zmorejo v zadovoljivi meri 

opisati vseh dimenzij, ki jih je potrebno zajeti in da z njimi izgubimo »konkretnega otroka«. 

Zaskrbljenost pa na tem mestu izraža tudi avtorica Razpotnik (2011), ki izpostavlja problem  

dekontekstualizacije in pomanjkanja refleksije ter ostanke prejšnjih diskurzov pri obstoječih 

klasifikacijah. Pri tem vidi  nevarnost, da otroci in mladostniki ter njihovi starši, ne dobijo potrebne 

pomoči, ki bi celoviteje odgovarjala problemom, s katerimi se soočajo. Poleg tega izpostavlja tudi 

nevarnost za objektivizacijo, patologizacijo ter obravnavo posameznikov skozi prizmo individualne 

odgovornosti. Potrebno pa je omeniti še problem stigmatizacije, na katerega med drugim opozarja 

avtorica Kobolt (2011). 

Za boljše razumevanje trenutnega pojmovanja čustvenih in vedenjskih težav, pa se mi vseeno zdi 

pomembno podati kratek pregled nekaterih obstoječih klasifikacij. Te se med seboj bolj ali manj 

razlikujejo, deloma zaradi različnih namenov, deloma zaradi različnih avtorjev oziroma družbenih 

okolij, v katerih so nastale, pa tudi glede na vrsto, v katero spadajo (Krajnčan in Škoflek, 2000). Med 

njimi sta v slovenskem prostoru med najbolj znanimi Bregantova etiološka klasifikacija disocialnih 

motenj (1987) ter klasifikacija Bečaja (1989), ki govori o Disocialnem vedenjskem sindromu (Metljak, 

Kobolt in Potočnik, 2010). Prva omenjena (Bregant, 1987) disocialne motnje deli v pet kategorij, pri 

čemer pa razvrščanje poteka glede na njihov izvor. Avtor Bečaj (1989) v svoji klasifikaciji podaja 

sedem pojavnih oblik disocialnega vedenjskega sindroma, teh pa za razliko od prejšnjega, ne 

utemeljuje z vzročnimi dejavniki, oziroma vzroke zanje vidi v kombinaciji več dejavnikov. Ta zagotovo 

spada med eno pomembnejših v praksi, saj so diagnostične značilnosti, ki jih opredeljuje, danes tudi 

kriteriji nameščanja v vzgojne zavode (prav tam). Še ena od klasifikacij, ki poteka na podlagi 

vedenjskih oblik, v katerih se te izražajo, je razvrstitev vedenjskih motenj po Myschkerju (v Metljak, 

Kobolt in Potočnik, 2010).  Ta otroke z vedenjskimi težavami/motnjami razvršča v štiri skupine, kjer je 

vsaka opredeljena z določenimi simptomi (prav tam). Svojo delitev čustvenih in/ali vedenjskih težav 

pa podaja tudi Zavod Republike Slovenije za šolstvo (Volk-Ornik, 2015) v dokumentu z naslovom 

»Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami«. Omenjena klasifikacija zajema pet skupin, v katerih se »čustvene in/ali vedenjske 

motnje«, kot so poimenovane v  dokumentu, lahko pojavljajo kot enovita (otrok s čustvenimi 

motnjami, otrok z lažjimi oblikami vedenjskih motenj, otrok s težjimi oblikami vedenjskih motenj) ali 
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pa kot kombinirana skupina (otrok s čustvenimi motnjami in lažjimi oblikami vedenjskih motenj, 

otrok s čustvenimi motnjami in težjimi oblikami vedenjskih motenj). Pri tem pa se, kot je mogoče 

opaziti, upošteva tudi stopnjo izraženosti primanjkljajev (prav tam). 

2.1.4 NAČELA IN SMERNICE ZA DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI S 

ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI 

O enem izmed zelo pomembnih dejstev glede obravnave otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami nam govori naslednja misel: »Vsak človek je kot vsi ljudje, kot nekateri ljudje in 

kot noben drug človek.« (Berger, 1979, v Kobolt in Rapuš Pavel, 2009, str. 2).  S tem citatom nas avtor 

Berger (prav tam) opozarja na eno temeljnih spoznanj, ki nam mora biti vedno vodilo pri delu z ljudmi 

in še toliko bolj pri delu z osebami s posebnimi potrebami. Če se osredotočimo na obravnavo mladih 

s čustvenimi in vedenjskimi težavami, to pomeni razumeti, da se le ti med seboj razlikujejo (Kobolt in 

Rapuš Pavel, 2009). Čeprav za te otroke in mladostnike pravimo, da imajo nekatere posebne potrebe 

in jih opredeljujemo kot osebe, ki se težje prilagajajo na pričakovanja in zahteve okolja, pa imajo 

hkrati nekatere enake potrebe, želje, in probleme kakor vsi ostali, kot nekateri izmed nas, pa tudi 

takšne, ki jih ima le eden izmed njih (Kobolt, 2011).  Poleg tega gre pri čustvenih in vedenjskih 

težavah za kontinuum različnih težav, ki so zelo kompleksne in se pogosto kombinirajo tudi z drugimi 

motnjami, zaradi česar ni mogoče govoriti o nekih splošnih, enovitih oblikah dela, ki bi ustrezale 

celotni omenjeni skupini. Zato danes obstajajo različni pristopi, metode in intervencije, usmerjene k 

obravnavi omenjene populacije, kjer pa je v naboru mnogih, vedno potrebno najti tisto, ki je za 

posameznika najustreznejša (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). Pri tem se socialno pedagoške intervencije 

nahajajo v kontinuumu med izobraževanjem, vzgojo, svetovanjem in socialno terapevtskim delom, 

kjer pa so te razmejitve v praksi precej nejasne in težko določljive (Kobolt, 1997). 

Vseeno pa so glede obravnave otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami nekatere 

smernice jasno podane in zbrane v dokumentu imenovanem Vzgojni program (Škoflek, idr., 2004), ki 

predstavlja temeljni dokument na tem področju dela.  Le ta določa, da se omenjena skupina otrok in 

mladostnikov v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami usmerja: 

 V vzgojno-izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

 V zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, kadar gre za otroke s čustvenimi 

in vedenjskimi težavami, pri katerih težave ogrožajo njihov normalen razvoj,  oziroma ogrožajo 

okolico v tolikšni meri, da potrebujejo vzgojo v zavodu. 
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Omenjen program pa postavlja smernice tudi na področju ciljev, h katerim je potrebno težiti pri 

nudenju obravnave skupini otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Le ti so sicer 

predvideni za izvajanje vzgojnega programa v vzgojnih ustanovah, vendar pa so nam tudi sicer 

pomembno vodilo pri delu z omenjeno populacijo. Tako pri njihovi obravnavi v prvi vrsti veljajo 

vzgojno-izobraževalni cilji, kjer pa je pri njihovem uresničevanju vedno potrebno upoštevati 

specifične razvojne primanjkljaje posameznika (prav tam). Glavni cilj je ponovna uspešna vključitev 

otroka ali mladostnika v običajno življenjsko sredino, za uresničevanje osrednjega cilja pa je pri 

izvajanju vzgojnega programa vedno potrebno slediti naslednjim ciljem  (prav tam, str. 10):    

 »preventivni socialno-varstveni in zdravstveni cilji,    

 učno-vzgojni cilji (zagotavljanje šolske uspešnosti in celovite vzgoje),   

 kompenzacijski cilji (nadoknadenje zamujenega, nadomestitev manjkajočega v razvoju otroka 

oziroma mladostnika),  

 osebnostno in socialno integrativni cilji (spreminjanje/odpravljanje socialno nesprejemljivih 

navad, odnosov, vedenj, razbremenjevanje občutkov manjvrednosti, razvijanje zdravega 

samozaupanja, postopno vključevanje v običajno življenjsko okolje, usposobitev za družbeno 

sprejemljiv način življenja in delovanja itd.).« 

 

Ne glede na izbrano obliko dela, pa je pri sledenju tem vzgojnim ciljem, vedno potrebno upoštevati 

naslednja načela, ki jih zastavlja Vzgojni program (prav tam): 

 Načelo timskega dela, katero služi predvsem dejstvu, da posameznik potrebuje celostno 

strokovno pomoč: vzgojno-učno, psihološko, socialno ter po potrebi tudi ustrezno 

zdravstveno nego oziroma somatsko in psihično zdravljenje, za kar skrbi tim strokovnjakov.  

 Načelo individualizacije, kar pomeni, da pri obravnavi otrok in mladostnikov upoštevamo 

njihove razlike v telesnem, kognitivnem, socialnem in čustvenem razvoju. Vsak otrok ali 

mladostnik je namreč enkraten, drugačen od drugih, zato mu je treba omogočiti, kar se da 

ustrezno in njemu prilagojeno obravnavo.  S tem namenom se za vsakega posameznika na 

začetku obravnave izdela tudi individualizirani vzgojni načrt. 

 Načelo pozitivne vzgojne usmerjenosti, katero pomeni predvsem to, da morajo dejavnosti 

delovati usklajeno ter ustrezno vrsti in stopnji posameznikovih težav ter njegovim potrebam 

in sposobnostim. Predvsem pa mu je potrebno pomagati tam, kjer pomoč najbolj potrebuje. 
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Pomembna pa je tudi kontinuiteta in življenjska funkcionalnost posameznikovih aktivnosti, 

izkušenj in programov nudenja pomoči nasploh.    

 Načelo aktivne vloge in soodgovornosti otroka ali mladostnika v procesu lastnega razvoja. 

To načelo se nanaša predvsem na pomen lastnih izkušenj za človekovo socialno učenje, 

pomen učenja osnovnih veščin samooskrbe, ki sledijo cilju njihove osamosvojitve ter pomenu 

aktivne vloge pri različnih dejavnostih in skupnemu življenju ter delu v vzgojni ustanovi.  

 Načelo kompenzacije razvojnih primanjkljajev in vrzeli določa intenzivno in učinkovito 

strokovno pomoč, katera omogoča  kompenzacijo razvojnih primanjkljajev in vrzeli. 

 Načelo kontinuiranega vzgojno-izobraževalnega procesa narekuje, da se otroci in 

mladostniki, nameščeni v vzgojnih ustanovah, ter tudi tisti izven njih, lahko upoštevajoč 

stopnjo njihove težavnosti, pa tudi objektivnih možnosti, vključujejo v vzgojno-izobraževalni 

program, ki je za njihov osebnostni razvoj najbolj ustrezen.  

 Načelo sodelovanja z družino, narekuje, da je z družino potrebno sodelovati in ji pomagati pri 

vzgoji, oziroma ji pomagati ohraniti stike, če je njihov otrok usmerjen v vzgojno ustanovo. 

 Načelo inkluzije, integracije in normalizacije. Ta načela zagotavljajo pogoje, ki so potrebni za 

uspešno reševanje čustvenih in vedenjskih težav, katere vedno nastajajo znotraj določenega 

socialno-kulturnega konteksta in je zato pomembno, da jih znotraj tega tudi obravnavamo. 

Poleg že omenjenih načel, je nujno potrebno omeniti tudi usmerjenost na posameznikovo socialno 

mrežo, katere se v procesu obravnave nikoli ne sme izključiti. Poleg posameznika, moramo za 

uspešno doseganje ciljev, intervencije namreč usmeriti tudi na delovanje njegovega ožjega in širšega 

okolja ter upoštevat medsebojno vplivanje med temi sistemi (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006).  

Pri vsakem pedagoškem delu pa sta ključnega pomena še dva dejavnika, na katera opozarja avtorica 

Kobolt (2001). Prvi je brez dvoma odnos kot temelj vsakega pedagoškega vplivanja, ki se oblikuje med 

uporabnikom in strokovnim delavcem. Poleg tega, pa so pomembne tudi različne aktivnosti, saj 

odraščajoče osebe za novo učenje potrebujejo nove izkušnje. Te pa lahko pridobijo iz izkušnje 

drugačnih odnosov ter z novimi dejavnostmi, katere moramo tako vpeljevati tudi pri delu z omenjeno 

populacijo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami (prav tam). 
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2.2 TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO KONJA 

2.2.1 OPREDELITEV TER DELITEV TERAPIJE IN AKTIVNOSTI S POMOČJO 

KONJA  

Aktivnosti in terapija s pomočjo konja postajajo v svetu vse bolj priznana in uporabljena metoda dela, 

tako v okviru medicinske in psihosocialne obravnave, kot tudi na pedagoškem področju, katero je za 

mojo nalogo še posebej relevantno (Demšar Goljevšček, 2010). 

Delitve aktivnosti in terapije s pomočjo konja se skozi čas nekoliko spreminjajo, poleg tega pa se tudi 

v sedanjosti srečamo z več obstoječimi razdelitvami ter poimenovanji posameznih podzvrsti, kjer so 

nekatere bolj in druge manj uveljavljene. Večina pa jih je v slovenski prostor »prinesena« iz drugih 

držav. Zato bom v nadaljevanju prestavila le nekaj najpomembnejših opredelitev in sprememb na 

tem področju.  

Prvotna razdelitev, ki izhaja iz germansko govorečega sveta in jo v slovenskem prostoru danes kljub 

novejšim razdelitvam še vedno uporablja mnogo strokovnjakov, kot krovni pojem uporablja izraz 

»terapevtsko jahanje« (angl. Therapeutic horseback riding). Ta zajema naslednje tri oblike dela s 

pomočjo konja za osebe s posebnimi potrebami (Demšar Goljevšček, 2010; Globočnik, 2001):  

PODROČJE ZVRST TERAPEVTSKEGA JAHANJA 

medicina hipoterapija 

pedagogika pedagoško-terapevtsko jahanje/voltižiranje 

šport športno jahanje za osebe s posebnimi potrebami 

Tabela 1: delitev terapevtskega jahanja 

Kasneje so se pojavile težnje, da bi izraz »terapevtsko jahanje« zamenjali z izrazom »terapija s 

pomočjo konja« (Equine Assisted Therapy). Terapevtski učinki namreč niso vezani zgolj na jahanje, 

temveč se veliko terapevtskih ciljev lahko dosega tudi preko drugih dejavnosti s konjem, zaradi česar 

je izraz »terapija s pomočjo konja« s tega vidika res ustreznejši (Demšar Goljevšček, 2010). 
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Na podlagi teh sprememb se je oblikoval nov model razdelitve terapije s pomočjo konja, ki je v veljavi 

danes in le to deli na štiri osnovna področja (Bužan idr., 2010):  

PODROČJE ZVRST TERAPIJE OPIS ZVRSTI 

medicina hipoterapija 

 

Na nevrofiziološki osnovi se predpiše osebam z 

nevrološkimi gibalnimi motnjami. 

ergoterapija Izvaja jo delovni terapevt z namenom  senzorne 

integracije otroka. 

psihologija psihoterapija s 

pomočjo konja 

Temelji na odnosu in nebesedni komunikaciji med 

konjem in človekom. Izvaja se z namenom lažjega 

prepoznavanja in razumevanja svojega vedenja, 

odkrivanja vzrokov in reševanja konfliktov. 

pedagogika pedagoško jahanje Omogoča pozitivne vedenjske spremembe ter nudi 

podporo psihološkemu, socialnemu in rehabilitacijskemu 

področju.  

konjeniški 

šport 

športno jahanje Omogoča ljudem z različnimi primanjkljaji, da so 

udeleženi v konjeniškem športu, kar nekaterim pomeni 

možnost  članstva v športni ekipi, drugim prijetno 

preživljanje prostega časa. 

Tabela 2: nov model delitve terapije s pomočjo konja 

V zadnjem času pa se je na Mednarodni zvezi za terapevtsko jahanje F.R.D.I. (The Federation Riding 

for the Disabled International) razvila ideja, da bi se kot krovni termin začel uporabljati izraz 

»področje aktivnosti s pomočjo konja«, ki bi obsegal dve glavni podpodročji: terapijo s pomočjo konja 

in aktivnosti s pomočjo konja, obe pa bi zajemali različne podzvrsti (Demšar Goljevšček, 2010). V 

enem od predlogov za novejšo razdelitev omenjenega širšega področja (prav tam), pa je kot eno 

izmed navedenih vej terapije s pomočjo konja, mogoče najti tudi »socialno-pedagoško obravnavo«, 

kar kaže na obstoj ter pomembnost uporabe terapije s pomočjo konja kot metode pri socialno 

pedagoškem delu.  
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Katere pa so glavne razlike med terapijo in aktivnostmi s pomočjo konja?  

Terapija s pomočjo konja  (TPK)  zahteva posebej izdelan in načrtovan program dela, z v naprej 

opredeljenimi terapevtskimi cilji,  opisom izbranih metod, postopkov in pripomočkov ter vodeno 

evalvacijo srečanj. Terapevtske obravnave lahko vodijo le posebej usposobljeni strokovnjaki z 

ustrezno osnovno izobrazbo, med katere spada tudi socialni pedagog (Demšar Goljevšček, 2010). 

Aktivnosti s pomočjo konja (APK) so v primerjavi s terapijo manj formalizirane, cilji se posebej ne 

določajo, temveč so splošni: dobro počutje, druženje, razvedrilo, ipd. Razlika je tudi v tem, da jih 

lahko vodijo posamezniki, ne glede na osnovni poklicni profil, vendar z ustreznim dodatnim 

usposabljanjem (prav tam). Oboje pa se lahko izvaja v individualni ali skupinski obliki (Terapia del 

comportamiento y las emociones, 2014).  

Iz predstavljenih modelov razdelitev je mogoče opaziti, da terapija in aktivnosti s pomočjo konja 

izhajajo iz različnih strokovnih področij, glede na to pa ločimo različne podzvrsti, med katerimi ni 

mogoče potegniti jasne meje, saj se področja med seboj prekrivajo. Vsaka zvrst ima svoje metode 

dela in je usmerjena k jasno zastavljenim ciljem, ki pa so vezani na posamezno področje delovanja 

(Bužan idr., 2010; Demšar Goljevšček, 2010). Od specifičnih značilnosti in potreb posameznika ter od 

oblike težav pa je odvisno, katero zvrst bomo v praksi izbrali (Globočnik, 2001). 

2.2.2 UČINKI TERAPIJE IN AKTIVNOSTI S POMOČJO KONJA 

V nadaljevanju bom predstavila pozitivne učinke, ki jih prinašajo aktivnosti in terapija s pomočjo 

konja, vendar pa se bom podrobneje posvetila tistim, ki so vezani na pedagoško področje uporabe 

terapevtskega dela s pomočjo konja. 

Glede na ugotovitve začetnikov metode, lahko te razdelimo v tri skupine: psihološki, socialni in 

fizikalni (Burja, 1994, v Globočnik, 2001), kjer pa sta, kot poudarjajo številni avtorji (Bužan idr., 2010; 

Globočnik, 2001; Žgur, 2001), na pedagoškem področju v ospredju prvi dve skupini, saj so fizikalni 

vezani predvsem na hipoterapijo. Vseeno pa osebno menim, da nobene skupine učinkov ni mogoče 

popolnoma zanemariti in jo obravnavati kot nepomembno za določeno populacijo, saj tako, kot se 

med seboj prekrivajo posamezne zvrsti terapije s konjem, tudi ni mogoče strogo ločiti učinkov 

izhajajočih iz le teh. Enako pa velja tudi na področju težav in motenj, kjer ima nek posameznik v 

praksi zelo redko zgolj eno, ločeno od drugih. Zato vidim kot zelo pomembno za nas strokovnjake, da 

poznamo področja tudi nekoliko širše.  
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Najpomembnejši pozitivni učinki so naslednji (Bužan idr., 2010; Globočnik, 2001; Zurc, Dovžan, 

Ahčin in Gašparić, 2013; Terapia del comportamiento y las emociones , 2014; Žgur, 2001):  

1. Psihološki: 

 izboljšanje samozavesti, samozaupanja in podobe o sebi, 

 povečanje samostojnosti, 

 večja sproščenost, 

 občutek zadovoljstva in izboljšanje razpoloženja, 

 zvišanje motivacije, 

 izboljšanje pozornosti in koncentracije, 

 dvig strpnosti, 

 razvoj občutka odgovornosti, 

 večja vztrajnost, 

 pridobitev novih znanj, 

 zvišanje frustracijske tolerance, 

 izboljšanje splošnega počutja. 

 

2. Socialni: 

 izboljšanje sposobnosti povezovanja in komuniciranja z drugimi, 

 razvijanje prijateljstev, 

 izboljšanje socialnih veščin, 

 razvoj empatije, 

 izboljšanje sposobnosti sodelovanja in solidarnosti, 

 razvoj sposobnosti usklajevanja svojih potreb in zahtev z drugimi, 

 koristna izraba prostega časa,  

 izboljšanje sposobnosti konstruktivnega reševanja konfliktov, 

 razvijanje življenjskih navad, 

 razvoj spoštovanja do živali, 

 upoštevanje in sledenje pravilom in navodilom,  

 izboljšanje sposobnosti adaptacije na različne pogoje, 

 pridobitev občutka sprejetosti, varnosti in pripadnosti, 

 usmeritev zdrave agresivnosti in sposobnost zdrave uveljavitve, 

 izboljšanje kontrole čustvenih izbruhov in vedenja, 

 zmanjšanje nasilnega in drugega neustreznega vedenja. 
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3. Fizični: 

 normalizacija mišične napetosti, 

 vpliv na samodejne odzive drže in gibanja, 

 izboljšanje koordinacije gibanja,  

 krepitev mišične moči,  

 izboljšano delovanje kardiorespiratornih funkcij,  

 razvoj senzomotorične integracije. 

2.2.3 UPORABA KONJA NA PODROČJU PEDAGOGIKE  

Terapevtsko delo s pomočjo konja je v Sloveniji sicer že znano in je prav tako že kar nekaj let v rabi, 

vendar pa je najbolj poznano ter razširjeno na področju medicine, kjer se izvaja pod imenom 

»hipoterapija«, precej manj pa na področju pedagogike, kjer se v našem prostoru bolj uveljavlja šele 

zadnja leta (Globočnik, 2001). Tu je razvito tako imenovano »pedagoško-terapevtsko  

jahanje/voltižiranje«, ki je eno izmed štirih osnovnih zvrsti terapije s pomočjo konja (Bužan idr., 2010) 

in se uvršča  med pedagoško-psihološke intervencije (Globočnik, 2001). V tujini se z njegovo uporabo 

lahko pohvalijo že precej časa, saj jim služi kot ena izmed privlačnejših terapevtskih metod za otroke 

in odrasle, uporabljajo pa jo tako za podporno, kot tudi samostojno terapijo (MKZ Rakitna, 2016). 

Zajema pedagoške, psihološke, psihoterapevtske, rehabilitativne ter socialno-integrativne učinke 

(Hipoterapia, 2016; Terapevtsko jahanje, 2007), v literaturi pa ga pogosto najdemo tudi pod izrazom 

»specialno-pedagoško jahanje/voltižiranje« (Globočnik, 2001). Sama bom za to zvrst tekom naloge 

uporabljala prvi omenjen izraz, saj se mi osebno zdi v primerjavi z drugim, ta bolj ustrezen. Menim 

namreč, da lahko izraz »specialno« zavajajoče napeljuje na misel, da je zvrst namenjena predvsem 

specialno pedagoški stroki, kar pa ne drži. Zato vidim bolj smiselno uporabo izraza »pedagoško-

terapevtsko«, kjer prvi pridevnik kaže na področje, iz katerega izhaja zvrst ter njeno usmerjenost v 

primarno pedagoške cilje, drugi pa na njeno ciljno in formalizirano naravnanost.   

O vlogi, ki jo ima metoda s pomočjo konja na pedagoškem področju, podaja dobro razlago avtorica 

Globočnik (2001, str. 342), ki pravi: »jahanje in skrb za konja sta v pedagogiki indirektni vzgojni 

sredstvi, ker pedagogi ne vplivajo na otroke in mladostnike sami, ampak preko konja, kar jim olajšuje 

njihovo vzgojno delo«. S pomočjo omenjene dejavnost se namreč lažje uvaja učne procese, spodbuja  

pozitivne vedenjske spremembe in dosega celotno senzibilnosti (Terapevtsko jahanje, 2007).  

Priporoča se predvsem za osebe z depresijo, z različnimi aksioznimi motnjami ali posttravmatsko 

stresno motnjo, za ljudi, ki imajo za seboj težke življenjske izkušnje, ali pa želijo bolje spoznati sebe in 
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spremeniti svoje vedenje ali počutje (MKZ Rakitna, 2016).  Prav tako pa se zelo priporoča tudi  za 

otroke in mladostnike s specifičnimi težavami, kot so težave na področju pozornosti in koncentracije, 

težave v socialnih stikih, motnje čustvovanja, odvisnostne motnje ter motnje hranjenja, za 

posameznike z nizko samopodobo, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter tiste s 

pomanjkanjem motivacije in interesov. Zelo pa je ustrezna tudi za pretirano sramežljive in vase 

umaknjene ter take z agresivnim ali drugače neprilagojenim  vedenjem (prav tam; Hipoterapia, 2016). 

2.2.3.1 IZVAJANJE  PEDAGOŠKO-TERAPEVTSKEGA  JAHANJA/VOLTIŽIRANJA 

Kot pravita avtorica Globočnik (2001) in Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna (2016), se v tej 

dejavnosti kombinirajo jahalna športna vsebina in ravnanje s konjem ter njegov vpliv na človekovo 

telesno, duševno, duhovno in socialno področje. Osrednja vloga konja na terapiji je, da postane 

pomočnik terapevtu in hkrati omogoča boljše razumevanje notranjega dogajanja (MKZ Rakitna, 

2016). Eden zelo pomembnih elementov terapevtskega jahanja/voltižiranja, je vzpostavljanje 

empatičnega terapevtskega odnosa, kjer ima konj vsekakor zelo pomembno vlogo. S pomočjo tega 

odnosa poskuša posameznik prepoznavati in spreminjati svoje vedenjske in čustvene vzorce, ki 

težave vzdržujejo, izboljšati socialne veščine in na ta način vzdrževati oziroma ponovno vzpostaviti 

ravnovesje z okoljem. Terapija pa jim pomaga tudi, da postanejo aktivnejši pri načrtovanju in 

usmerjanju svojega življenja in osebnostni rasti (prav tam).  Pri vsem tem pa so poleg že omenjenega, 

zelo pomembni elementi terapije tudi čustvena navezava stika s konjem, namenske vaje ter 

skupinska dinamika (Terapevtsko jahanje, 2007). Zaradi vsega naštetega je konj zelo priljubljen in 

dragocen pomočnik oziroma soterapevt pri terapiji (MKZ Rakitna, 2016).   

Terapija se izvaja kot aktivni trening skupine in je sestavljena iz treh glavnih delov (Globočnik, 2001):             

1. Aktivnosti povezane s konjem (nega konja, sedlanje, skrb za konja - čiščenje, ipd.).                                                                                                                                                                         

2. Voltižiranje - jahanje na vodenem konju, pri čemer se izvajajo različne vaje za ravnotežje.                                                                                                                                                                        

3. Samostojno jahanje. 

Pedagoško-terapevtsko jahanje/voltižiranje izvajajo posebej usposobljene osebe z zaključeno 

poklicno izobrazbo na področju pedagogike, specialne pedagogike, psihologije, delovne terapije  ali 

socialne pedagogike. Opraviti pa je potrebno še dodatno izobraževanje s področja terapevtsko-

pedagoškega jahanja/voltižiranja ter pridobiti status inštruktorja jahanja (prav tam). 

Na tem mestu bi opozorila še na terminološki vidik, kjer sta na strokovnem področju potrebni 

precejšnja natančnost in jasnost, saj se terminologija vedno odseva tudi v praksi. Tu želim izpostaviti 

dve stvari. Kot prvo bi želela poudariti, da socialni pedagog kot strokovnjak glede na svojo temeljno 
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izobrazbo ni terapevt, kar pomeni, da njegovega dela ni mogoče imenovati ter razumeti kot terapijo. 

Vendar pa na področju socialno pedagoške metodike, sama vseeno navajam in zagovarjam tako 

izvajanje aktivnosti, kot terapije s pomočjo konja. Potrebno pa je zavedanje, da se tu izraz »terapija« 

ne navezuje na socialno pedagoško obravnavo kot tako, temveč na delo strokovnjaka, ki je po 

izobrazbi socialni pedagog, vendar pa ima opravljeno še dodatno usposabljanje za terapevta s 

pomočjo konja, poleg tega pa pri svojem socialno pedagoškem delu s pomočjo konja upošteva tudi 

vse zakonitosti tako imenovane »terapije s pomočjo konja«, kar le tem daje možnost omenjenega 

naziva.  

Kot drugo stvar pa bi želela izpostaviti, da sem v literaturi skoraj povsod zasledila izraz konj kot 

»medij« pri terapevtskem delu, kar pa sama ne vidim kot najbolj ustrezno. Zdi se mi namreč, da s tem 

izrazom konja poimenujemo preveč »predmetno« in s tem postavljamo v ozadje dejstvo, da konj ni 

predmet, ki ga »uporabljamo«, temveč živo bitje, s katerim »sodelujemo«. Kar je v praksi zelo 

pomembno upoštevati. Zato tekom dela, za konja raje uporabljam izraza »pomočnik« in 

»soterapevt«, ki se mi v tem pogledu osebno zdita ustreznejša, hkrati pa za prihodnje vidim potrebo 

po bolj celostnem razmisleku in premiku na tem področju. 

2.2.3.2 UPORABA  PEDAGOŠKO-TERAPEVTSKEGA JAHANJA/VOLTIŽIRANJA PRI 

SOCIALNO PEDAGOŠKEM DELU Z OTROKI IN MLADOSTNIKI S ČUSTVENIMI IN 

VEDENJSKIMI TEŽAVAMI 

Kot je bilo v prejšnjih poglavjih že predstavljeno, je pri delu s skupino otrok in mladostnikov s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami, med različnimi zvrstmi aktivnosti in terapije s pomočjo konja, 

najustreznejše tako imenovano »pedagoško-terapevtsko jahanje/voltižiranje«. V nadaljevanju 

predstavljam, zakaj je metoda dela s pomočjo konja tako ustrezna za delo z otroki in mladostniki ter 

kaj pravijo različni avtorji in tuje raziskave o njeni ustreznosti za populacijo odraščajočih s čustvenimi 

in vedenjskimi težavami. Predstavila pa bom tudi, zakaj bi bila metoda primerna kot način dela s 

socialno pedagoškega vidika. 

Ustreznost metode dela s pomočjo konja za delo z otroki in mladostniki 

Številni avtorji kot so Bužan idr. (2010), Globočnik (2001) in MKZ Rakitna (2016) omenjeno metodo 

dela vidijo kot še posebej ustrezno in prilagojeno za delo z otroki in mladostniki. Avtorica Globočnik 

(2001) pri tem kot zelo pomemben vidik izpostavlja dejstvo, da pristop zelo ustreza njihovih 

potrebam, ker je usmerjen v doživljanje in k dejavnosti. Poleg tega jim jahanje nudi raznolike 

možnosti za izkušnjo samega sebe, razvoj socialnega vedenja ter ureditev vrednostnega sistema (prav 

tam). Sama pa na tem mestu dodatno vrednost vidim tudi v jahanju kot športni dejavnosti, ki jim 
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hkrati prinaša fizično aktivnost in zdrav način preživljanja prostega časa, česar mladim v današnjem 

času pogosto primanjkuje. Po mnenju avtorjev Bužan idr. (2010) pa skrb za konja in delo z njim 

pozitivno vplivata tudi na samopodobo in samovrednotenje ter spodbujata razvoj samostojnosti, kar 

je pri odraščajočih posameznikih osrednjega pomena. 

Prednosti metode dela s pomočjo konja pri delu z osebami s posebnimi potrebami 

Veliko prednosti pa ima metoda dela s pomočjo konja za otroke in mladostnikov s posebnimi 

potrebami, med katere spada tudi skupina otrok in mladostnikov s čustvenih in vedenjskih težav. Ti 

namreč zahtevajo celostno obravnavo, katera pa se s pomočjo konja lahko uspešno zagotavlja. 

Jahanje in aktivnosti povezane s konjem vključujejo udeležbo celega telesa, duše in duha, zato učenje 

ne poteka samo na kognitivnem področju, ampak tudi telesnem, čustvenem in socialnem (Globočnik, 

2001; Bužan idr, 2010). Avtorica Globočnik (prav tam) pa posebno vrednost terapije vidi tudi v 

doživljajski izkušnji, pozitivnih občutjih ter potrditvi, ki jih le ta omogoča odraščajoči osebi. To odlično 

strne v naslednjih  besedah: »Stopiti v gibalni dialog s konjem je za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami enkratno gibalno doživetje, ki jim prinaša veselje, zadovoljstvo in izkušnjo uspeha« (prav 

tam, str. 343). Zelo podobno vidi omenjeno obravnavo tudi ameriški strokovnjak Hart (2000, v 

Sudekum Trotter, Chandler, Goodwin-Bond in Casey, 2008), ki pravi, da konj omogoča vrhunsko 

doživetje, verjetno neenako nobeni drugi, s popolnoma edinstveno psihološko izkušnjo, ki poteka v 

veselem socialnem vzdušju. Potrebno pa je izpostaviti še eno prednost, ki jo navaja avtorica 

Globočnik (2001), to je, da jim aktivnost daje tudi možnost potrditve ter uveljavljanja na socialno 

sprejemljiv način. 

Uporaba metode dela s pomočjo konja pri skupini otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami 

Čeprav to specifično področje v primerjavi z nekaterimi drugimi zvrstmi terapije in aktivnosti s 

pomočjo konja, pri nas še ni tako raziskano in preverjeno, pa imajo različni tuji strokovnjaki z uporabo 

omenjene metode dela za to populacijo, že bogate in utečene izkušnje.  V slovenskem prostoru  je za 

enkrat ena redkih terapevtov s pomočjo konja, pri kateri najdemo raziskavo in spoznanja s 

konkretnega področja uporabe metode dela pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami, avtorica Branka Globočnik. Ta v svojem članku (Globočnik, 2001) natančneje razlaga tudi o 

sodelovanju s konjem kot pomočnikom oziroma soterapevtom pri socialno pedagoških obravnavah. 

Kakor navaja, je osrednji cilj pedagoško-terapevtskega jahanja/voltižiranja pri populaciji odraščajočih 

s čustvenimi in vedenjskimi težavami, da s pomočjo konja vzgajamo in prevzgajamo (prav tam). Tu 

izhajamo iz razumevanja, da je odklonsko vedenje posledica neustreznega socializacijskega razvoja 
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ter da ga je s primernim vzgojnim vplivanjem mogoče spremeniti v za posameznika in družbo bolj 

učinkovite in ustreznejše oblike vedenja (Scheipl, 1993, v prav tam). Tu ima stik s konjem pomembno 

vlogo v več pogledih. Še posebej pri posameznikih, ki so predvsem zaradi slabih preteklih izkušenj, 

izgubili zaupanje v sočloveka, le ta postane vmesni člen v procesu ponovne vzpostavitve zaupanja, 

kar omogoča občudovanje, ki ga žival sproži pri mladem človeku (Kluwer, 1988, v Globočnik, 2001). 

Konj pa ne omogoča samo socialne interakcije, temveč pozitivno vpliva tudi na psihične procese, ki 

nadomestijo »socialne primanjkljaje«, nastale zaradi motenih socializacijskih procesih (Globočnik, 

2001). Spodbujanje »zdravilnih« psihičnih procesov izpostavljajo tudi ameriški avtorji Sudekum 

Trotter idr., (2008), ki podajajo razlago, da terapija zagotavlja varno in brezskrbno okolje, ki omogoča 

notranje zdravljenje ter spodbuja optimalno rast in razvoj posameznika. Bogat pomen omenjene 

živali v procesu socializacije pa vidijo tudi avtorji Bužan idr. (2010), ki izpostavljajo še dva vidika. Kot 

pravijo, konj lahko pomaga pri učenju socialnih veščin in obvladovanju čustev, saj omogoča 

doživljanje brezpogojne sprejetosti in ljubezni, kar je izkušnja, ki jo ti otroci in mladostniki brez 

dvoma zelo potrebujejo. Tudi avtorja Chandler (2005, v Sudekum Trotter idr., 2008) in Hirvoven 

(2010) metodo vidita kot zdrav način za pridobivanje socialnih veščin in posledično kot pomembno 

alternativo prevladujočim že obstoječim terapijam. 

Pomemben vidik pa so tudi številne motivacije, ki jih sprožajo konj in dejavnosti povezane z njim. 

Avtorica Globočnik (2001) pravi, da se kot posledica teh, aktivirajo različni učni procesi, ki se lahko 

prenesejo na ostala področja mladostnikovega življenja. Avtor Baum (1980, v prav tam) na tem 

mestu opisuje dva načina učenja z udeležbo. Eden izmed teh je »učenje z zgledom«, kjer se v 

čustveno toplem vzdušju, ki ga je mogoče ustvariti pri delu s pomočjo konja, posameznik 

podzavestno uči. Druga oblika učenja pa je »učenje na podlagi izkušenj«, kar poteka preko občutkov 

zadovoljstva pri delu s konjem, kjer bo okrepljeno tisto učenčevo vedenje, ki povečuje zadovoljstvo s 

samim seboj ter pozitivno vpliva na občutek lastne vrednosti (Globočnik, 2001). Tudi avtorica 

Chandler (2005, v Sudekum Trotter idr., 2008) meni, da konj pozitivno pripomore k posameznikovi 

motivaciji, kot dodaja, pa tudi k sodelovanju v običajnih terapijah. 

Omenjena avtorica Chandler (prav tam) pa navaja še en vidik vreden izpostavitve. Ta je, da konj nima 

pričakovanj, predsodkov ali motivov. Kar omogoča uporabniku, da se lahko »odpre« in prejme 

povratno informacijo preko konjevih reakcij. To pa je po njenem mnenju »ključ za zdravljenje« - 

izražanje pravih čustev ter interakcije z drugim bitjem, kar omogoča razvoj realnega samo-koncepta.  

Kot je mogoče povzeti iz predstavljenih ugotovitev glede vrednosti, ki jo ima stik s konjem za otroke 

in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami, le ta pomaga predvsem pri razvijanju bolj 
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pozitivne samopodobe, učenju novih spretnosti ter zmanjševanju neprilagojenih oblik vedenja in 

čustvovanja, kar poudarjajo tudi avtorji Bužan idr. (2010). Enako sta pokazali ameriški raziskavi, kjer 

je bila ena izvedena z mladostniki z odklonskim vedenjem (Chandler, 2005, v Sudekum Trotter idr., 

2008), druga pa s celotno populacijo osnovnošolskih otrok od petega do osmega razreda, ene od 

osnovnih šol (Pendry, Carr, Smith in Roeter, 2014). Pri obeh so bile namreč po udeležbi v programu 

terapije s konji, dokazane statistično pomembne razlike tako v povečanju pozitivnega, kot v 

zmanjšanju negativnega socialnega vedenja, obe pa sta dokazali tudi povečanje socialnih kompetenc.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Terapevtsko delo s pomočjo konja je v Sloveniji sicer že znano in je prav tako že kar nekaj let v rabi, 

vendar pa je poznano ter razširjeno predvsem na področju medicine, kjer se izvaja pod imenom 

»hipoterapija« (Globočnik, 2001).  Precej manj pa je razširjeno védenje o tem, da je mogoče različne 

aktivnosti s pomočjo konja uporabljati tudi na pedagoškem področju v vzgojno-terapevtske namene, 

kamor spada tako imenovano »pedagoško-terapevtsko jahanje«, ki se v našem prostoru bolj 

uveljavlja šele v zadnjih desetih letih (Bužan idr., 2010). Omenjena metoda ima veliko prednosti za 

delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, med katere spada tudi populacija otrok in 

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami (Globočnik, 2001; prav tam).  Vendar pa se kljub 

vse pogostejši problematiki čustvenih in vedenjskih težav med mladimi v Sloveniji, le redko uporablja 

kot metoda dela s to skupino. Predvsem pa je večina te terapevtske ponudbe pri nas za enkrat 

vezana zgolj na zasebni sektor, v izjemno redkih primerih pa je kot redna praksa dela vključena v 

javne vzgojno-izobraževalne ustanove.  

Po pregledu domače literature na tem področju opažam tudi, da za uporabo metode dela pri 

specifični skupini čustvenih in vedenjskih težav, tako literature, kot kakršnih koli raziskav, skoraj ni 

mogoče najti, obstoječe pa je omejeno zgolj na nekaj redkih avtorjev. Posledično pa tudi ni mogoče 

dovolj utemeljeno govoriti o izkušnjah in uporabnosti metode dela za konkretno populacijo. Z 

empiričnim delom sem zato želela vsaj delno zapolniti te vrzeli ter predstaviti že obstoječe izkušnje 

dela v Sloveniji. Na podlagi teh pa različne predpostavke in tuje ugotovitve o pomenu terapije za 

omenjeno populacijo, tudi preveriti in konkretno utemeljiti ter na tak način prinesti spoznanja, ki 

bodo nova in uporabna. 

V svojem diplomskem delu sem zato želela raziskati, če in kako je delo s pomočjo konja primerno kot 

oblika socialno pedagoške pomoči pri delu z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami. Zanimalo me je, katere oblike dela s pomočjo konja so primerne za to populacijo, kako jim 

lahko pomagajo in katere so možne ovire pri uporabi te metode dela z omenjeno skupino. Želela pa 

sem raziskati tudi, kako se otroci in mladostniki odzivajo oziroma vedejo v stiku s konjem. 
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3.2 CILJI RAZISKAVE 

Skozi pet intervjujev sem želela dobiti vpogled v izkušnje in mnenja različnih terapevtk s pomočjo 

konja, ki imajo pri svojem terapevtskem delu otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami. 

Z raziskovanjem sem želela tako ugotoviti in predstaviti: 

 katere oblike dela s pomočjo konja so koristne pri socialno pedagoškem delu z otroki in 

mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, 

 kateri so pozitivni učinki dela s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, 

 kateri so cilji dela s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami, 

 kakšne so možne omejitve ter zapleti pri delu s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami, 

 kako se otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami vedejo ter odzivajo v stiku 

s konjem. 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

RV1: Katere oblike dela s pomočjo konja so koristne pri socialno pedagoškem delu z otroki in 

mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami? 

RV2: Kateri so pozitivni učinki dela s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami? 

RV3: Kakšni so cilji dela s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami? 

RV4: Ali obstajajo kakšne omejitve ali pa možni zapleti pri delu s pomočjo konja pri otrocih in 

mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami in kakšni so? 

RV5: Kako se otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami odzivajo ter vedejo v stiku s 

konjem? 
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3.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA  

3.4.1 VZOREC IN POSTOPEK IZBIRE 

Intervjuje sem izvedla s petimi strokovnjakinjami, ki delajo na področju aktivnosti in/ali terapije s 

konji, vse pa se pri svojem delu med drugim srečujejo tudi s populacijo otrok in/ali mladostnikov s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami. Štiri od teh imajo prvotno izobrazbo s pedagoškega področja, od 

tega sta dve univ. dipl. socialni pedagoginji. Vseh pet pa ima dodatno narejeno še usposabljanje iz 

področja terapije in/ali aktivnosti s konji. Intervjuvanke sem načrtno izbrala po kriterijih pedagoške 

izobrazbe (socialno pedagoška je bila prednost), terapevtskega dela s konji ter pedagoški 

usmerjenosti le tega, pomembno pa je bilo tudi, da imajo (ali pa so imele) med uporabniki 

posameznike s čustvenimi in vedenjskimi težavami.  

Raziskovalni vzorec  tako sestavljajo:  

• Branka Globočnik, univ. dipl. socialna pedagoginja, spec. zakonske in družinske terapije, NLP 

master coach ter terapevtka za izvajanje terapevtskih obravnav s pomočjo konj. V preteklosti 

vzgojiteljica in izvajalka terapije s pomočjo konja v Centru za izobraževanja, rehabilitacijo in 

usposabljanje Kamnik - CIRIUS. V času izvedbe raziskave zaposlena v Vzgojno-izobraževalnem zavodu 

Višnja Gora.  

• Petra Markič, univ. dipl. soc. ped.,  terapevtka za izvajanje terapevtskih obravnav s pomočjo konj, 

terapevtka s pomočjo konja po modelu EAGALA. Predavateljica v izobraževalnih programih za 

terapevtsko delo s pomočjo konja v Fundaciji nazaj na konja, zaposlena v Zdravilišču Rakitna, kjer je 

izvajalka terapij in aktivnosti s pomočjo konj.  

• Urša Rangus, univ. dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok, terapevtka za izvajanje terapevtskih 

obravnav s pomočjo konj in behavioristka za pse. Idejna vodja zavoda Villa Artemida, v katerem je 

tudi zaposlena kot terapevtska s pomočjo konj. 

 Nina Beznik, univ. socialna delavka, terapevtka za izvajanje terapevtskih obravnav s pomočjo konja 

in strokovnjakinja obrazne refleksoterapije Sorensensistem. V preteklosti zaposlena v CUDV Draga na 

Igu kot vzgojiteljica in izvajalka terapij s pomočjo konja. V času raziskave terapevtka s pomočjo konj v 

centru za svetovanje in usmerjanje otrok, mladostnikov in staršev Platea, katerega je tudi 

soustanoviteljica.  
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 Leticia Palacios Salas, univ. dipl. profesorica računalništva in informatike, terapevtka s pomočjo  

živali, terapevtka za izvajanje terapevtskih obravnav s pomočjo konj in ustanoviteljica organizacije za 

izvajanje aktivnosti in terapije s pomočjo konja Ser Tacna-terapias asistidas con animales.  

3.4.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Glede na izbrane cilje in namene diplomskega dela sem se odločila za uporabo kvalitativnega 

raziskovalnega pristopa. V okviru le tega sem izvedla 5 individualnih polstrukturiranih intervjujev, kjer 

sem sprva predvidela zgolj tri, nato pa sem dobila možnost za izvedbo še dveh, katera se mi je glede 

na bogastvo dobljenih informacij, zdelo smiselno dodatno vključit v delo. Za polstrukturirani intervju 

velja, da so vprašanja odprtega tipa in lahko sledijo določenemu predhodnemu okviru in razporedu 

(Kordeš in Smrdu, 2015). Tudi jaz sem predhodno sestavila okvirna vprašanja za intervjuvanke, pri 

katerih sem sledila raziskovalnim vprašanjem in ciljem. Le ta prilagam v prilogi in jih je mogoče najti v 

poglavju 7.1. Sem pa intervjuvankam nato zastavila tudi nekaj dodatnih vprašanj, ki so se mi zdela 

relevantna v dani situaciji.  

Po pripravi vprašanj za postrukturirane intervjuje, sem vzpostavila stik z izbranimi strokovnjakinjami, 

s katerimi sem želela le te izvesti ter jih prosila za sodelovanje. Enega pa sem izvedla naknadno med 

svojim enomesečnim prostovoljstvom v organizaciji za izvajanje terapij s pomočjo konja, v Peruju. 

Opazila sem namreč, da ima ustanoviteljica organizacije, ki je tudi terapevtka, ogromno izkušenj in 

znanja na tem področju, hkrati pa ima pri svojem delu izjemno veliko otrok in mladostnikov s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami. 

Vsem intervjuvankam sem na začetku predstavila namen diplomskega dela in cilje raziskave. 

Zagotovila sem jim, da bodo pridobljene informacije uporabljene zgolj za namen izdelave 

diplomskega dela, vse pa so se strinjale tudi z objavo njihove identitete ter osebnih podatkov, ki so 

relevantni za nalogo. 

Vse sogovornice so se ob večini vprašanj precej razgovorile, saj imajo s področja terapevtskega dela s 

konji precej praktičnih izkušenj ter znanja, kar so tekom pogovora tudi delile z menoj.  

 Intervju z Branko Globočnik sem opravila 8. 6. 2016, v eni od kavarn v Ljubljani in je trajal 45 

minut. 

 S Petro Markič sem ga izvedla 23. 6. 2016, v kavarni v Kranju in je trajal 70 minut.  
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 Z Uršo Rangus je srečanje potekalo 8. 8. 2016, v Zavodu Villa Artemida, kjer sem si ogledala tudi 

njihove hleve in prostor, kjer se izvajajo terapije, intervju pa je trajal 40 minut. 

 Z Nino Beznik sem se srečala 10. 8. 2016, v eni od kavarn v Ljubljani. Intervju je trajal 25  minut.  

 Z Leticio Palacios Salas sem ga izvedla 10. 10. 2016, tekom svojega prostovoljstva v njeni 

organizaciji imenovani Ser Tacna. Le ta je trajal 35 minut. 

Pri izvajanju intervjujev sem uporabila list papirja z v naprej napisanimi smernicami za intervju ter 

nekaterimi konkretnimi vprašanji in pa svinčnik za opravljanje morebitnih sprotnih zapiskov. 

Uporabila pa sem še snemalnik zvoka na  mobilnem telefonu, saj sem intervjuje tudi posnela, to pa z 

razlogom, da sem se tako lažje posvetila samim pogovorom ter jih kasneje tudi dobesedno prepisala. 

Intervju z Leticio Palacios Salas je potekal v španskem jeziku, zato sem ga najprej dobesedno 

prepisala, nato pa še prevedla. Vse intervjuvanke so bile za snemanje pogovora že predhodno 

vprašane in so se s tem strinjale. Čeprav dobesedni prepisi izvedenih intervjujev vsebujejo še veliko 

zanimivih informacij, ki jih ni bilo mogoče vključiti v nalogo, le teh ne prilagam, saj je njihov obseg 

prevelik, ostajajo pa shranjeni v mojem osebnem arhivu. 

3.4.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Po izvedbi vseh treh intervjujev, sem pričela z analizo. Za analizo intervjuja uporabimo kvalitativno 

analizo, katere prva faza je ureditev besedila (Kordeš in Smrdu, 2015). Sem spada transkribiranje 

teksta, kjer se intervju prepiše »na čisto«, da je le ta nato uporaben za nadaljnjo analizo. Tu velja 

splošno pravilo, da se pri transkripciji čim manj opušča in spreminja, česar sem se tudi sama držala 

(Mesec, 1998). Ker glede na namen moje raziskave, način izražanja ni relevanten, temveč zgolj 

vsebina, sem intervjuje za lažje razumevanje zapisala v knjižnem jeziku.  

V naslednji fazi sem besedilo najprej razčlenila na komponente, da sem dobila enote kodiranja. Pri 

določitvi kodirnih enot sem se držala tega, da je najbolje, da te enote določimo smiselno, ne 

mehanično (Mesec, 1998), tako da sem za enote izbrala smiselno zaključene dele besedila.  

Nato sem lahko pričela s kodiranjem, katerega primer podajam v prilogi, ki se nahaja v poglavju 7.2. 

Pri kodiranju sem uporabila deduktivni pristop, ki po besedah avtorja Vogrinca (2008), raziskovalcu 

omogoča sistematičnost in analitičnost. To pomeni, da sem kategorije določila v naprej, glede na 

prebrano literaturo in raziskovalna vprašanja ter jih nato iskala v besedilu. Pri tem sem upoštevala 

načelo, da mora biti deduktivni pristop vedno prožen, saj je smiselno, da ima raziskovalec tudi med 



26 

 

potekom analize možnost oblikovati nove kode, ki niso bile predvidene v naprej (prav tam). To  se je v 

več primerih zgodilo tudi tekom moje analize. 

V tako imenovani fazi odprtega kodiranja, sem na podlagi dobesednega zapisa intervjuja, 

razčlenjenega v enote kodiranja, oblikovala kode 1. reda. V drugem delu faze sem te kode poskušala 

med seboj povezati, oziroma združiti v predhodno – s pomočjo teorije ter raziskovalnih vprašanj 

oblikovane - kode 2. reda. Nato pa sem kode 2. reda smiselno povezala v končne kategorije ter preko 

njih analizirala intervjuje in napisala utemeljeno teorijo. Na podlagi le te in literature, pa v 

nadaljevanju naloge podajam odgovore na raziskovalna vprašanja.  

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

Za lažje razumevanje in boljšo preglednost, v nadaljevanju intervjuvank ne bom imenovala po imenih, 

temveč bom za Branko Globočnik uporabljala izraz intervjuvanka A, za Petro Markič intervjuvanka B, 

za Uršo Rangus intervjuvanka C, za Nino Beznik intervjuvanka D in za Leticio Palacios Salas 

intervjuvanka E. 

RV1: Katere oblike dela s pomočjo konja so koristne pri socialno pedagoškem delu z otroki 

in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami? 

TERAPIJA S POMOČJO KONJA KOT METODA SOCIALNOPEDAGOŠKEGA DELA 

Tu me je najprej zanimalo, ali se terapija s pomočjo konja intervjuvankam sploh zdi primerna in 

koristna kot socialno pedagoška metoda dela s to populacijo. Vse intervjuvanke so na vprašanje 

odgovorile pritrdilno in metodo opisale kot zelo koristno in ustrezno za socialno pedagoško delo z 

omenjeno skupino. Pomembna se mi zdi razlaga intervjuvanke B, ki ustreznost metode kot socialno 

pedagoške vidi predvsem v tem, da omogoča delo v skupini in s tem lažje doseganje različnih 

socialnih ciljev ter učenje skozi lastno doživljanje, vse to pa poteka v ne obremenjujočem okolju, ki 

ima še dodatno vrednost: »Bi pa še to izpostavila, da mi socialni pedagogi zelo delujemo v skupini, mi 

gremo v okolje, mi ne iztrgamo posameznika, ki ima problem ven in ga ne izoliramo v neko sobo, 

ampak gremo tja, raziščemo situacijo, pogledamo in sploh ta del, kot jaz na primer delam, kar je 

skupinsko, se mi zdi, da je tudi zelo koristno za doseganje različnih socialno pedagoških ciljev. Pač 

konj, to okolje in ta skupina … ta otrok je zdaj znotraj tega in on mora tukaj funkcionirati in ti mu 

tukaj pomagaš, ga opazuješ in poskušaš na tak ali drugačen način.«. Tudi avtorji Globočnik (2001) in 

Bužan idr. (2010) izpostavljajo, da pristop zelo ustreza potrebam otrok in mladostnikov predvsem 

zato, ker je usmerjen v doživljanje in k dejavnosti. Za mlade, ki so kakorkoli prikrajšani v svojem 
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odraščanju, so namreč dejavnosti, ki omogočajo novo učenje in nove izkušnje, še posebej pomembne 

(Kobolt, 2001). Prednost dela v okolju, ki je odmaknjeno od šolskega in družinskega pa poudarja tudi 

avtorica Kramarič (2004), ki pravi, da tako okolje mnogim mladostnikom zelo olajšuje učenje in 

razreševanje težav. Kot zelo ustrezen pristop pa terapijo opisuje tudi intervjuvanka D, o kateri pove 

naslednje: »… lahko rečem, da je terapija s pomočjo konja res čudovit pristop, s pomočjo katerega 

otrok ali mladostnik lahko hitreje napreduje in lažje razrešuje težave, s katerimi se srečuje.«. 

Enakega mnenja so tudi avtorji Woodcock Rengifo, Ortiz Dulce, Bravo Rosero, Meza Erazo, Rondón 

Delgado (2008), ki terapijo s pomočjo konja vidijo kot pristop, ki omogoča drugačen pogled od 

tradicionalnega, pri čemer konj olajšuje proces spreminjanja in izboljšanja. 

PEDAGOŠKO-TERAPEVTSKO JAHANJE/VOLTIŽIRANJE KOT NAJUSTREZNEJŠA ZVRST  

Vse intervjuvanke so kot najustreznejšo zvrst terapije s pomočjo konja navedle pedagoško-

terapevtsko jahanje/voltižiranje. To zvrst je kot najprimernejšo za omenjeno populacijo izpostavil že 

tudi avtor Wingate leta 1981 (v Globočnik, 2001), s tem pa se strinjajo tudi številni drugi avtorji, kot 

so: Bužan idr. (2010),  Globočnik (2001), Fundacija Hipoterapia (2016) in Žgur (2001), ki omenjene 

otroke in mladostnike navajajo kot eno glavnih skupin, katerim je ta dejavnost namenjena. 

NAJPOMEMBNEJŠE DEJAVNOSTI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI 

TEŽAVAMI 

Intervjuvanke pa so znotraj terapije s pomočjo konja izpostavile tudi nekatere konkretne dejavnosti, 

ki se jim zdijo še posebej pomembne pri delu s populacijo otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami. Najpogosteje izpostavljene so bile jahanje, čiščenje in nega konja, uporaba 

socialnih iger ter stik in komunikacija med uporabnikom in konjem.  Kaj so intervjuvanke povedale 

glede omenjenih oblik, pa predstavljam v nadaljevanju. 

Intervjuvanka B je kot posebej koristne izpostavila model dela EAGALA1, delo na konju (jahanje), kjer 

še posebej pomembno vidi voltižiranje2 ter uporabo socialnih iger s pomočjo konja (»Pravzaprav je 

veliko stvari, ki se mi zdijo koristne pri delu s to populacijo. Tako delo na konju, kot tudi po modelu 

                                                           

1
 EAGALA model pomeni praktično uporabo konj v namene osebnostne rasti in učenja. Terapije potekajo izkustveno, pri tem 

sodeluje tim, ki ga sestavljajo konji, strokovnjak za konja in strokovnjak za človeka. Delo poteka na tleh in tako ne vključuje 

jahanja, saj temelji na tem, da je pri delu konj v enakovrednem položaju kot človek, je njegov učitelj (MKZ Rakitna, 2010). 

2
 Pri voltižiranju gre za jahanje enega ali več posameznikov na istem vodenem konju, pri tem pa izvajajo predvsem različne 

vaje za ravnotežje (Globočnik, 2001). 
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EAGALA.«, »[…] za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami se mi kakšne socialne 

igre zdijo zelo primerne.«, »Drugače sem pa jaz velika »pristašica« voltižiranja … Zato, ker se mi zdi, 

da jim to gibanje na konju zelo paše, da jih zelo potegne, da jih zelo motivira. Sploh na primer, če daš 

dva posameznika na konja, pa si morata potem malo pomagat pa sodelovat med seboj. Tako, da se 

mi zdi voltižiranje res zelo dobro, ker jih ježa tudi zelo vleče.«). Jahanje pa kot zelo pomembno 

izpostavljata tudi intervjuvanki A in E, od katerih pa je prva prav tako še dodatno poudarila pomen 

voltižiranja, intervjuvanka E pa socialnih iger. Te se lahko izvajajo pri jahanju ali pa ob konju 

(intervjuvanka E: »Pomembno je tudi jahanje, ker se bodo na konjevem hrbtu morali naučiti 

nadzorovati, kontrolirati svoja čustva, impulze,  vse to skozi različne dinamike, aktivnosti, socialne igre 

z drugimi otroki, v katere se lahko vključuje tudi različne didaktične pripomočke.«, intervjuvanka A: 

»In to delo vzbuja, vsaj pri večini, tako kot sem jaz videla, eno veselje, dobro počutje, samo jahanje pa 

sploh. Tudi ti sama veš, kako se počutiš pri jahanju, da se izboljša splošno počutje, prinaša boljše 

razpoloženje, pa tudi samozavestnejši se počutiš ter da zmoreš, da pravzaprav premagaš strah, ga 

obvladaš, […]«, »Zelo pomembno je tudi voltižiranje, oziroma pri voltižiranju prav to, da lahko … zdaj 

pri otrocih je to izvedljivo, pri mladostnikih manj, … da jih gre lahko več skupaj na konja, recimo dva 

ali trije. In se morajo potem drug drugega varovati, gledati, opazovati in kontrolirati, ker če eden 

pade, lahko potem drugega potegne in tako. Da res sodelujejo. To je tudi za razbijanje antipatij.«). 

Intervjuvanki C in D in sta  povedali, da težko izpostavita neke konkretne aktivnosti, saj so le te ciljno 

usmerjene in se tako vedno prilagodijo vsakemu posamezniku posebej ter njegovim potrebam. Na to 

pa je opozorila tudi intervjuvanka E in povedala, da so dejavnosti, ki jih je sicer izpostavila, zgolj neka 

osnova, ki jo uporabljajo. Vendar pa se, kot pravi,  konkretne aktivnosti vedno izberejo in prilagodijo 

za vsakega posameznika posebej. Prilagoditev dejavnosti vsakemu posamezniku, njegovim 

sposobnostim in potrebam pa zagovarjajo tudi avtorji Bužan idr. (2010), ki ob tem še poudarjajo, da 

je le te vedno potrebno načrtovati na posameznikovih močnih področjih. S tem se sledi tudi načelu 

individualizacije in načelu pozitivne vzgojne usmerjenosti, ki spadata med ene temeljnih usmeritev za 

delo s populacijo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami (Škoflek idr., 2004).  

Vse tri omenjene intervjuvanke (C, D in E) pa so izpostavile elementa, ki se jim zdita posebej 

pomembna pri delu z odraščajočimi s čustvenimi in vedenjskimi težavami. To sta vzpostavljanje stika 

oziroma vezi ter komunikacija med konjem in posameznikom.  

Intervjuvanka E pa poleg stika ter že omenjenega jahanja, kot pomembna elementa terapije 

izpostavlja še dva: »Zelo pomemben element je tudi poslavljanje otroka oziroma mladostnika od 

konja ob koncu njegove terapevtske ure […]«, »[…] zelo pomembno tudi to čiščenje konja na začetku 
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ure, pred jahanjem.« Poseben pomen čiščenja konja pri tej  populaciji pa poudarja tudi intervjuvanka 

A, ki le tega vidi kot enega najpomembnejših delov terapije. 

 INDIVIDUALNO IN/ALI SKUPINSKO DELO 

Pri oblikah dela s pomočjo konja me je zanimal tudi vidik individualnega in skupinskega dela. Vsem 

petim intervjuvankam se za omenjeno skupino otrok in mladostnikov zdita zelo ustrezni obe obliki 

terapije s pomočjo konja, tako individualno delo, kot tudi delo v paru oziroma skupini. Vse so 

povedale tudi, da je odločitev za individualno ali pa skupinsko obliko predvsem odvisna od 

posameznika in pa ciljev, ki jih želimo s terapijo pri nekom doseči. Pri tem sta intervjuvanki A in B 

poudarili, da je sploh pri socialno pedagoškem delu s to skupino otrok in mladostnikov, skupinska 

oblika še posebej pomembna. To namreč vidita kot najustreznejšo za doseganje socialnih ciljev, kot 

sta spreminjanje neustreznih oblik vedenja ter pridobivanje socialnih veščin, kateri so po njunem 

mnenju pogosto v ospredju pri delu s to populacijo. Številne prednosti skupinskega dela in konkretno 

skupinske terapije za mladostnike pa poudarja tudi avtorica Carrel (2000). Po njenem mnenju jim ta 

omogoča interakcijo z vrstniki, odkritje, da niso edini, ki doživljajo določene izkušnje, čustva in težave, 

zmanjšuje neugodje, ki je pri individualni terapiji pogosto v med odraslim in mladostnikom, omogoča 

pa jim tudi trening socialnih spretnosti, katere ima ta skupina še posebej slabo razvite (prav tam).  

Intervjuvanka A poudarja, da ima vsaka oblika svoje prednosti in slabosti. Glede skupinske oblike 

pove: »Tu je pa tako, socialno pedagoško delo je predvsem delo v skupini, ker je pomembna skupinska 

dinamika, ker se drug od drugega učijo. In se mi zdi, moje izkušnje tako kažejo, da je zelo pomembno 

skupinsko delo, močnejši vpliv ima.« Pri individualni obliki pa kot prednost izpostavi, da se pedagog tu 

lahko bolj posveti posamezniku in njegovemu občutju, posledično pa je ta oblika tako bolj intenzivna.  

Intervjuvanka E pa najustreznejši način uporabe oblik vidi naslednje: »Mislim, da je na začetku 

predvsem pomembno ustvariti vez med konjem, terapevtom in otrokom. Ko pa to uspemo doseči, 

pa lahko nato otroka začnemo vključevati v skupinske oblike, kjer sodeluje še z enim, oziroma lahko 

tudi več otroki.« Omenjen pristop tudi jaz osebno vidim kot najustreznejši, saj  za socialno pedagoško 

delo velja, da temelji na odnosu med strokovnjakom in uporabnikom (Kobolt, 2006). Zato je za 

uspešno delo ključnega pomena vzpostavitev občutka varnosti in zaupanja med vsemi vključenimi. Le 

na tak način bo posameznik namreč zmožen izraziti svoj položaj, kar pa je osnovni pogoj za 

spremembe (prav tam). Tak odnos pa je po mojem mnenju na začetku lažje ustvariti z individualnim 

načinom dela, saj imajo otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami pogosto z 

zaupanjem do drugih še nekoliko več težav, zaradi česar moramo temu procesu posvetiti še dodatno 

pozornost. Ko to dosežemo, pa se vključitev posameznika v skupino tudi meni zdi še kako 
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pomembna. Enak način dela predlagajo tudi avtorji Bužan idr. (2010), pri tem pa za vključitev 

posameznika v skupino, podajajo še en pogoj. Pravijo, da je dejavnosti priporočljivo s posamezniki 

najprej izvajati individualno, nato pa jih postopoma vključiti v skupino, vendar šele, ko so zmožni 

podrejanja in dela v le tej.  

R2: Kateri so pozitivni učinki dela s pomočjo konja pri otrocih in  mladostnikih s čustvenimi 

in vedenjskimi težavami? 

POZITIVNI UČINKI 

Vse intervjuvanke opažajo pri uporabi terapije s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami številne pozitivne psihološke in socialne učinke.  

Med najpogosteje izpostavljenima sta zvišanje motivacije in dobro počutje. Intervjuvanke A, B, D in E 

pravijo, da konj že s samo »pojavo« zelo motivira otroke in mladostnike, zaradi česar delo okoli konja 

izgubi status dela, poleg tega pa skupaj z jahanjem vzbuja veselje ter dobro počutje. Enaka opažanja 

podaja na podlagi raziskave tudi avtorica Žgur (2001), pri kateri je bilo v pedagoško jahanje vključenih 

šest otrok. Tudi tam so otroci pokazali veliko navdušenje nad jahanjem, z enako motivacijo pa so se 

lotili tudi del okoli konja, čeprav so ta zahtevala tudi nekaj spretnosti in vztrajnosti. Pozitivna 

naravnanost pa se je pokazala tudi na drugih področjih, kot so šolsko delo in različne zaposlitve (prav 

tam). Ker so otroci in mladostniki pri dejavnostih s konjem visoko motivirani, pa lahko kot pravi 

intervjuvanka B, tudi »steče ta proces učenja«. To potrjuje avtorica Globočnik (2001), ki pravi, da 

čustva vplivajo na obnašanje kot močan motivacijski dejavnik. Avtor Baum (1980, v prav tam) opaža, 

da konj pri posamezniku sproži raznolike motivacije, posledično pa se sprožijo tudi učni procesi, ki se 

lahko prenesejo na ostala življenjska področja. Pri terapiji s pomočjo konja govori o dveh načinih 

učenja z udeležbo. To sta »učenje z zgledom« in »učenje na podlagi izkušenj«.  

S tem, ko se otroci in mladostniki učijo, da je konj živo bitje in zahteva tudi določeno redno oskrbo, 

pa razvijajo tudi delavne navade in odgovornost, kot poudarjajo intervjuvanke. Intervjuvanka D o 

tem pove naslednje: »Otroci in mladostniki vedo, da je za konja treba skrbeti in ga negovati, če ga 

želimo jahati. Zdi se mi ključnega pomeni, da razumejo, da jahanje ni nekaj samoumevnega, ampak 

moramo za konja najprej poskrbeti, da se dobro počuti, je čist, negovan, nahranjen, šele nato bo z 

veseljem sodeloval z nami in ga bomo lahko jahali.«. »S tem, ko se morajo vsakič pred terapijo doma 

spomniti ter prinesti s seboj ta priboljšek, pa razvijajo tudi odgovornost,« dodaja intervjuvanka E. 

Posledice tega, da skrbijo za živo bitje, pa so po mnenju intervjuvank B, D in E tudi pozitivne 

spremembe pri dvigu samozavesti, izboljšanju samopodobe ter razvoju samospoštovanja. To s 
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pomočjo že omenjene raziskave ugotavlja tudi avtorica Žgur (2001). Ta razlaga, da se otroci preko 

opravljenih nalog, vezanih na skrb za žival in preko pridobivanja zaupanja pri konju, potrjujejo v 

odnosu do drugih, kar pa jim omogoča razvoj ustrezne samozavesti in samozaupanja. 

Avtorice A, D in E izpostavljajo pozitiven vpliv tudi za področje vedenja. Po njihovem mnenju je 

omenjena dejavnost med drugim zelo pomembna za učenje spoštovanja dogovorjenih norm in 

pravil, ki so pri tej terapiji nujne za zagotavljanje varnosti in doseganje ustreznega odnosa s konjem. 

Tudi avtorji Bužan idr. (2010) pravijo, da je pri delu s skupino otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami zelo pomembno, da pred terapijo jasno postavimo meje in določimo pravila 

vedenja. Neustrezno izražena čustva in neprimerno vedenje pa je po njihovem mnenju potrebno 

preusmeriti v bolj sprejemljive oblike (prav tam). Pozitivne učinke intervjuvanke opažajo tudi pri 

sposobnosti kontrole nad lastnim vedenjem in čustvovanjem (intervjuvanka E pravi: »Pomembno je 

tudi jahanje, ker se bodo na konjevem hrbtu morali naučiti nadzorovati, kontrolirati svoja čustva, 

impulze, […]), razvoju doslednosti in samodiscipline, zmožnosti toleriranja frustracije, pri učenju 

asertivnega vedenja ter pri tem, da so se v odnosu do konja sposobni obnašati ustrezno. Kot pravi 

intervjuvanka A, je »že samo konjevo okolje tisto, ki že samo po sebi spodbuja, povzroči, da se 

mladostniki obnašajo ustrezno, da ne divjajo, so umirjeni, se ne pretepajo, ker bo konj odgovoril na 

tako vedenje.« Konjevo vedenje je namreč odziv na naša dejanja (Bužan idr., 2010). Pri tem pa se 

omenjeni intervjuvanki A zdi ključnega pomena še naslednje: »[…], da pedagog potem skozi to ujame 

mladostnika, ko se umiri. Potem, ko se enkrat umiri, pa lahko ti z njim delaš naprej.« O tem, kako 

poteka zmanjševanje vedenjskih težav s pomočjo terapije, pa dober opis poda tudi intervjuvanka E: 

»Pozitivni učinki in spremembe, ki jih jaz opažam pri tej vrsti terapije, so predvsem, da se naučijo 

spoštovati prostor živali, da se naučijo povezovati z živaljo in na ta način, čeprav težko verjamemo, 

začnejo tudi kontrolirati čustva, vedenjske težave, ki jih imajo, tako v šoli, kot tudi doma.« 

Vse intervjuvanke kot zelo pomembno področje izboljšanja izpostavijo tudi socialne sposobnosti, kot 

sta empatija in medsebojna pomoč. Poleg tega konj po njihovih besedah tudi olajšuje socialne stike, 

kar je prav tako zelo pomembno. Ta vidik izpostavlja tudi avtorica Kramarič (2004), ki pravi, da otrok 

v odnosu do konja in do ostalih članov skupine pridobiva občutek pripadnosti in na novo pridobiva 

sposobnosti socialnega funkcioniranja. Omenjena terapija tako omogoča tudi pridobitev izkušnje 

sprejetosti in zaupanja vrednega okolja, v katerem se lahko počutijo varno. To zelo lepo opiše 

intervjuvanka A, ki pove naslednje: »Vsi so v bistvu motivirani, vmes je posrednik, ki je v tem primeru 

konj in vsak od njih se bo potrudil, da bo zaščitil sebe, v prvi vrsti sebe, pa potem tudi ostale. Tako, da 

se preko konja potem razvijajo medsebojna pomoč, sočutje in empatija. Kar je pa pri teh mladostnikih 

največji problem […]. Iz takega okolja po navadi izhajajo. Tukaj je pa bistveno, da pridobijo novo 
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izkušnjo sprejetosti, ljubečega okolja, zaupanja. Konj jih pa sprejme. Ne glede na to, kdo so, kaj 

delajo, od kje prihajajo.« Podobno opisuje situacijo teh otrok in mladostnikov ter s tem povezano 

prednost terapije tudi intervjuvanka E: »Na tej terapiji se oni ne počutijo obsojane, kritizirane. 

Velikokrat je namreč otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami etiketiran kot slab otrok. Tu ni tako. 

Tukaj mu damo možnost, da odpre svoje srce in najde prostor, kjer ni kritiziran, obsojan. Niti ni viden 

kot grdi raček, ki uniči in škoduje okolju. Nasprotno. Tu poskušamo krepiti njegovo samospoštovanje 

in prepričanje vase. Ter hkrati popraviti neustrezne odzive.« Tudi intervjuvanka B pravi, da je ena od 

pomembnih konjevih lastnosti ta, da posameznika sprejme brez vsakega obsojanja. Enako poudarjajo 

avtorji Bužan idr. (2010), ki pravijo, da konj omogoča doživljanje brezpogojne sprejetosti. 

Intervjuvanka B med pozitivnimi učinki, ki jih prinaša stik s konjem, izpostavlja še eno stvar, ki se mi 

zdi pomembna za obravnavano populacijo. To je, da otroci in mladostniki s pomočjo konja lažje 

govorijo o sebi in svojih občutjih, s čimer imajo sicer lahko precej težav. Kot pove, to velikokrat 

poteka preko »projeciranja«, kar opiše v naslednjih besedah: »Pol pa mnogi rečejo: "Ja, mislim, da je 

zadovoljen, samo malo ga je strah." In on projicira, on bo začel o sebi govoriti. Ker počasi začnejo tudi 

o svojih čustvih govoriti, ampak jih pripišejo konju.« Tudi avtorica Kramarič (2004) opaža, da konj 

mladostnikom omogoča projekcijo in identifikacijo vsebin, kot so lastno vedenje, izkušnje, strahovi in 

želje, pri čemer sebe tako ne rabijo neposredno izpostavljati.  

Tako omenjena intervjuvanka B, kot tudi intervjuvanka E, pa predstavita še en pomemben vidik te 

vrste terapije. To je, da otrokom in mladostnikom pokaže drugačen, koristen način preživljanja 

prostega časa, v naravi, z živalmi. Zavedata se namreč, da danes ti vse preveč časa preživijo za takimi 

in drugačnimi ekrani in vse premalo v naravi. Hkrati tudi odpravljanje delinkventnega vedenja  temelji 

na spoznanju, da imajo mladi vedno več prostega časa, ki ga preživljajo brezciljno in nesmiselno 

(Zalokar-Divjak, 1996, v Globočnik, 2001). Zato avtor Zalokar-Divjak (prav tam) poudarja, da je zelo 

pomembno, da so dejavnosti, ki jih umeščamo v njihov prosti čas take, ki so usmerjene k osebnostni 

rasti. Kar pa za terapijo s pomočjo konja zagotovo velja, saj je, kot pravi avtorica Globočnik (2001), to 

športna dejavnost, ki jo imajo otroci in mladostniki zelo radi, preko nje pa svoj čas preživljajo koristno 

ter smiselno, in to pod vodstvom pedagogov, ki so usposobljeni za delo z odraščajočimi. 

Intervjuvanka D pa poleg že vseh omenjenih pozitivnih učinkov opaža še nekatere, ki se mi jih zdi 

vredno omeniti. To so izboljšanje pozornosti in koncentracije, zmanjševanje učnih težav ter 

premagovanje strahov.  
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OBSTOJNOST UČINKOV IN SPREMEMB TER POTREBNI POGOJI 

Pri tem raziskovalnem vprašanju se mi je zdelo pomembno izvedeti tudi, ali intervjuvanke opažajo, da 

so doseženi učinki in spremembe po navadi dolgotrajne, ali zgolj kratkotrajne. Vse intervjuvanke so 

povedale, da so spremembe dolgotrajne, kadar se posameznik terapij udeležuje redno in pa dovolj 

dolgo časa. Intervjuvanki A in C pravita, da je po njunem mnenju terapije priporočljivo obiskovati 

nekje enkrat na teden, ali pa enkrat na štirinajst dni. Vse pa poudarjajo, da gre tu za procesnost in je 

zato pomembno razumeti, da le teh ni mogoče pričakovati iz danes na jutri. Pomemben pa se mi zdi 

tudi še en pogoj, na katerega opozarja intervjuvanka C. To je, da si je za posameznika vedno 

potrebno vzeti dovolj časa, saj se ji predvsem za otroke in mladostnike s čustvenimi težavami zdi 

pomembno, da se jim da čas, ki ga glede na trenutne okoliščine in počutje potrebujejo ter se ne hiti s 

predvidenimi dejavnostmi. V ta namen priporoča, da si terapevt posameznih terapij ne organizira 

neposredno eno za drugo, temveč si vsem pusti recimo pol ure časa, kar uporablja tudi sama.   

Intervjuvanka E pa kot pomemben pogoj za doseganje dolgotrajnih in zares opaznih sprememb 

navaja še en vidik. To je, da ni dovolj zgolj sama terapija s konjem, temveč mora biti podpora tudi pri 

drugih pomembnih agentih v otrokovem življenju, kot sta dom in šola, kjer otrok preživi večji del 

časa. Kot pravi, je namreč pomemben »skupek vsega, česar je otrok deležen«. Če se k določenim 

spremembam ne bo težilo tudi na teh dveh področjih, potem te ne glede na visoko učinkovitost 

terapije, žal ne bodo mogle vztrajati na daljše obdobje. O vrsti podpore, na katero se nanaša, razlaga 

takole: »In s tem, ko govorim o podpori, ne mislim zgolj, da starši podpirajo, da otrok hodi na terapijo 

in, da si želijo, da bi se njegovo vedenje spremenilo. Temveč se nanašam tudi na to, da morajo za 

spremembe v otrokovem vedenju tudi sami spremeniti nekatere stvari doma, v vzgoji otroka in v 

njihovem odnosu do njega. Včasih so namreč starši tisti, ki s svojim vedenjem in vzgojo nehote 

spodbujajo otrokovo nezaželeno vedenje. Tako je pomembno, da upoštevajo nasvete, ki jim jih damo 

in tudi oni sami uvedejo spremembe doma, če je to potrebno. […] Če pa otrok ni deležen te podpore 

od doma, iz šole, pa bodo te spremembe žal bolj kratkotrajne ...« Na ta vidik opozarjata tudi avtorici 

Kobolt in Rapuš Pavel (2006), ki pravita, da v procesu obravnave, posameznikove socialne mreže 

nikoli ne smemo izključiti, temveč se moramo usmeriti tudi na delovanje njegovega ožjega in širšega 

okolja ter medsebojno učinkovanje med temi sistemi. 

Intervjuvanki A in B pa za dolgoročnost rezultatov poudarjata tudi potrebo po ciljni usmerjenosti 

terapij in spremljanju le teh, kar pomeni, da se je na vsako terapijo potrebno pripraviti, zastaviti 

določene cilje, ki jih želimo pri posamezniku doseči in evidenco tudi voditi. To zagovarjajo tudi avtorji 

Bužan idr. (2010, str, 125), ki pravijo, da mora vsak posameznik imeti svoj individualni program, »ki se 
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sproti dopolnjuje in popravlja«. Tu pa poudarjajo še pomen interdisciplinarne povezanosti različnih 

strok s terapijo (prav tam), na kar opozarjata tudi intervjuvanki B in C. Kot pravita, mora terapija 

vedno potekati vzporedno z drugimi terapijami, če jih posameznik obiskuje. Glede tega intervjuvanka 

C pravi naslednje: »In jaz vedno zagovarjam to, da gre terapija s pomočjo konj vzporedno še z ostalimi 

terapijami. Jaz starše vedno prosim, že prvič, ko pridejo, da mi zberejo čim več dokumentacije in, da 

mi čim več povedo. Naj mi ne skrivajo stvari, naj mi povedo, kako delajo na ostalih terapijah […]. Da 

bomo šli vsi približno v isto smer.« Intervjuvanka B pa pove, kako to rešujejo v organizaciji, kjer je ona 

zaposlena: »Na Rakitni ima vsak otrok svojo mapo, kamor različni strokovnjaki, ki smo z njim delali, 

potem vložimo svoja opažanja o njem. Tako, da je to zelo celotno, ker niso vključeni izključno h 

konjem, ampak tudi v različne športne dejavnosti, socialne igre, psihodramo, in še druge stvari. In 

vsak ima tudi svojega terapevta […]. Tako, da moram tudi jaz potem, po končani uri in po aktivnosti s 

skupino teh, recimo sedmih otrok, ki sem jih imela, za vsakega otroka napisat,i kaj smo počeli, moja 

opažanja, kaj se je dogajalo, zakaj se je dogajalo in tako.« S tem pa sledimo tudi dvema 

pomembnima načeloma dela z omenjeno populacijo, to sta »načelo timskega dela« in pa »načelo 

pozitivne vzgojne usmerjenosti« (Škoflek, idr., 2004). 

R3: Kakšni so cilji dela s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami? 

V OSPREDJU PSIHOLOŠKI IN SOCIALNI CILJI DELA 

Intervjuvanke A, D in E so povedale, da se po njihovem mnenju in izkušnjah, s pomočjo konja lahko 

pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami dela na vseh želenih ciljih, temu 

ustrezno pa je potrebno prilagoditi terapijo.  

Vse intervjuvanke so izpostavile nekatere konkretne cilje, ki se jim zdijo pri uporabi terapije s 

pomočjo konja pri omenjeni populaciji najpomembnejši, pri čemer pa je bila večina psiholoških in 

socialnih ciljev. Delo na teh dveh področjih pa je pri odraščajočih s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami tudi sicer v ospredju, saj se neustrezne oblike vedenja tu najbolj izražajo (Bužan idr., 2010). 

Kot izpostavljajo intervjuvanke A, B, D in E, sta ena temeljnih ciljev, ki jih želimo doseči pri otrocih in 

mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami, nudenje varnega prostora in vzpostavitev 

zaupanja, saj imajo pogosto slabe izkušnje z odraslimi in jim ne zaupajo. Posledica tega pa je 

velikokrat ravno kljubovalno, neustrezno vedenje. Tu pa preko konja pridobijo zaupnika, ki jih posluša 

brez obsojanja in ob katerem se počutijo varno ter se mu zaupajo. Intervjuvanka D to opisuje takole: 

»Eden izmed zelo pomembnih ciljev je vsekakor izboljšati življenje otrok in mladostnikom ter jim 
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omogočiti varen prostor, kjer lahko predajo svoje težave, jezo, žalost, strah in se jih naučijo 

premagovati.  In konji so v tem odnosu pedagogi, ki vzgajajo in so hkrati njihovi zaupniki, saj jim lahko 

povedo vse, kar jim leži na duši in kar v odnosu do drugih oseb pogosto zelo težko storijo. In to je 

pogosto eden izmed zelo pomembnih in prvih ciljev, ki si jih zastavimo, da lahko nato kasneje težimo 

in dosegamo še ostale.« Zelo podobnega mnenja je tudi intervjuvanka E, ki pravi, da otroci in 

mladostniki velikokrat izražajo vedenjske težave, ker na ves glas prosijo za pozornost in je tako 

vedenje, njihov edini način, da jo pridobijo. Zato kot prvi cilj terapije in osnovo za doseganje vseh 

nadaljnjih, tudi ona vidi ustvarjanje zaupanja vrednih odnosov. Pri tem pa kot še enega pomembnega  

poudarja delo na frustracijski toleranci. Z omenjenima intervjuvankama pa se glede ustvarjanja 

zaupanja kot primarnega cilja strinja tudi intervjuvanka A, ki ta proces odlično strne v naslednjih 

besedah: »Ampak najprej je pa potrebno ustvariti zaupanje, se pravi primerno okolje, kar je pa spet 

lažje preko živali. Najprej zaupanje do živali, do konja, potem pa se prenese na pedagoga. Ta trikotnik 

se vzpostavi – konj, otrok oziroma mladostnik in pedagog, socialni pedagog v tem primeru.« Pomen 

konja pri vzpostavljanju zaupanja in večanju socialne interakcije pa poudarjajo tudi avtorji Bužan idr. 

(2010), ki pravijo, da je v prisotnosti konja lažje navezati stik s terapevtom in drugimi ljudmi.  

Intervjuvanka B pa na tem področju opaža možnost še enega "dosežka". To je, da se mladostniki  tu 

naučijo, da zaupanje v avtoriteto ni vedno slabo, kar razlaga z naslednjimi besedami: »Tukaj, kjer si 

pa recimo želi navezati stik s konjem in se mu prikupiti, ampak ne ve kako, pa zahtevo odraslega 

doživi kot pomoč. In tudi doživi to, da če sledi, če uboga, to ni vedno nujno slabo. […] Da ne rabi vedno 

nujno nasprotovati. […] Zaupati in konju in odraslemu kot jahalnemu pedagogu. Da vidijo: "Probam, 

zaupam, sem se vrgel v neznano in sem preživel. In je bilo ok." Ker pogosto imajo drugačno izkušnjo.«  

To ugotavlja tudi avtorica Kramarič (2004), ki pravi, da odraščajoči s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami na tak način ugotovijo, da potrebujejo pomoč odraslih, ki so jo v takih okoliščinah 

pripravljeni sprejeti, pri čemer pa ima konj ključno vlogo.  

Vse intervjuvanke kot enega zelo pomembnih ciljev, na katerem se lahko dela, navajajo izboljšanje 

neustreznega vedenja, kamor med drugim spada zmanjševanje agresije, doseganje bolj 

funkcionalnega vedenja in učenje prilagajanja. S tem ima namreč omenjena skupina otrok in 

mladostnikov največ težav. Avtorji Bužan idr. (2010) pravijo, da je pri delu z vedenjskimi težavami, 

umiranje le teh prvi korak terapevtske ure. Na ta način se namreč vznemirjenost in agresivnost 

zmanjšata, kar omogoča boljše pogoje za učenje. 

O učenju prilagajanja intervjuvanka B pravi, da le to s pomočjo konja poteka na dveh ravneh: »Eno je 

v sami socialni situaciji- skupini. […] Ker vidijo, da če želijo tega svojega motivatorja - konja na tak ali 
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pa drugačen način, se bodo morali prilagoditi, ker drugače ne bo šlo. […] Kdaj so tudi kot skupina 

preglasni, preživahni, sploh ti mlajši, ki so tako navdušeni […] in so kdaj tako živahni, da konj na to 

zelo odreagira in zelo pokaže. […] Po drugi strani se pa otroci oziroma mladostniki tudi prilagajajo 

recimo ritmu konja. Ti, ko jahaš, moraš pustiti svoj ritem in sprejeti ritem konja.«. Glede učenja 

ustreznega vedenja s pomočjo konja, pa intervjuvanka C pove naslednje: »Jaz mislim, da že zaradi 

tega, ker imajo vsaj v večini malo rešpekta pred njimi. […] Pa tudi, ko enkrat predstaviš konja kot plen, 

kot nebogljeno bitje, ki se vsega boji, potem tudi oni nanj začnejo drugače gledati. Konj je še vseeno 

nekaj, kar jih motivira, da se oni umirijo. Prvi cilj mi je vedno ta, da bo neka izboljšava, ko bo on s 

konjem. Potem gremo pa naprej. In prenašamo tudi na druga področja.« Podoben opis izboljšanja 

vedenja s pomočjo konja podaja tudi intervjuvanka B, ki pravi: »Potem trenirajo tudi drugačne 

socialne načine vedenja, pri konjih, v kombinaciji s konji. Sigurno je eno - to, da si umirjen. […] Tako, 

kot veva - konj ne vidi posameznice kot na primer rjavolasko/rdečelasko, ampak nas vidi kot energijo: 

preživahno/umirjeno […]. Pri konju vedno prav pride, da se poskušaš umiriti.« S pomočjo terapije pa 

je mogoče spodbujati tudi učenje konkretnih vedenjskih oblik, kjer intervjuvanki B in E izpostavljata 

»zahvalo« in pa »učenje pomoči«. Zahvala konju ob koncu ure  je za omenjeno skupino otrok in 

mladostnikov pomemben element terapije, saj na ta način posamezniku, kot pravi intervjuvanka B: 

»Pokažeš, da konj ni stroj in, da se je prav tudi konju zahvaliti za to, da te je nosil, da se je potrudil 

zate in tako.« Enakega mnenja je tudi intervjuvanka E, ki v svojih besedah odlično razloži, zakaj je 

učenje zahvale zanje tako pomembno: »Na ta način se učijo, da stvari in čas, ki jih prejemajo od 

drugih niso samoumevni, temveč je potrebno zanje tudi prositi in se na koncu posamezniku zahvaliti, 

ne glede na to ali je to neka oseba, recimo starš ali konj. Veliko teh otrok in mladostnikov je namreč 

vajena stvari dosegati z izsiljevanjem, agresijo, neprimernim vedenjem, nikakor pa ne s prošnjo, niti 

niso vajeni zahvale.« Prav tako pomembno pa je učenje sprejemanja in nudenja pomoči ter 

spoznanje, da to ni vedno slabo, kar intervjuvanka B opisuje takole: »[…] da moja pomoč ali pa moja 

zahteva ni vedno mišljena kot kazen in pa tudi, da pomagajo drug drugemu. Si pomagajo konja 

razjahat, zajahat […], tako posameznik vidi, da je lepo nuditi pomoč in da ni nič narobe tudi pomoč 

kdaj sprejeti.«  

Intervjuvanke pa so razložile tudi, kako poteka doseganje nadaljnjih ciljev s pomočjo konja, ko so že 

omenjeni primarni cilji (umiritev, nudenje varnega prostora in vzpostavitev zaupanja) enkrat 

doseženi. Intervjuvanka A pravi: »Uči se pa tu otrok oziroma mladostnik skozi to, ko opazuje, pa tudi 

preko lastnih izkušenj, doživljanja, predvsem pa tudi preko tega, kako pedagog dela s konjem.« 

Intervjuvanki B in C poudarita tudi pomen učenja preko transferja »konj - ostale situacije«. Kot 

povesta, lahko na ta način ugotovitve glede vedenja konj prenašajo na svoje situacije, ali pa se recimo 



37 

 

s pomočjo pogovora o konju, lažje pogovarjajo tudi o drugih temah, ki so povezane z njimi samimi. 

Sicer pa proces doseganja ciljev po navadi poteka na način, da se neko spremembo najprej uvaja pri 

posameznikovem odnosu s konjem, to je na sami terapiji, nato pa se to spremembo prenaša na 

druga področja in situacije v njegovem življenju (»Prvi cilj mi je vedno ta, da bo neka izboljšava, ko bo 

on s konjem. Potem gremo pa naprej. In prenašamo tudi na druga področja.« (intervjuvanka C)). 

Na kognitivnem področju pa intervjuvanke kot pomembne izpostavljajo naslednje cilje: dvig 

samozavesti, izboljšanje samopodobe ter učenje ustrezne presoje samega sebe, ohranjanje in 

izgradnja motivacije, izboljšanje pozornosti in koncentracije ter odpravljanje bojazni (intervjuvanka 

B: »Ker v njih je zelo veliko bojazni. In v teh njihovih napadih in agresivnem vedenju se zelo pogosto 

kaže to, da so pravzaprav  zelo negotovi v sebi in delujejo po principu, da je napad najboljša 

obramba«). Vse omenjene, razen zadnjega, najdemo tudi med glavnimi kognitivnimi cilji 

obravnavane terapije, tako pri avtorici Globočnik (2001) kot tudi pri Žgur (2001).  

Intervjuvanka B pa je edina izpostavila tudi nekatere fizične cilje, ki se lahko dosegajo z omenjeno 

terapijo, čeprav so, kot je povedala sama, pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami po navadi najpomembnejši kognitivni in pa socialni. Omenjena intervjuvanka navaja 

naslednje: »No, potem na motoričnem področju so pa glavni cilji predvsem samorazvijanje fine in pa 

grobe motorike, posredovanje različnih znanj, telesnih izkušenj.«   

R4: Ali obstajajo kakšne omejitve ali pa možni zapleti pri delu s pomočjo konja pri otrocih 

in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami in kakšni so? 

MOŽNE OMEJITVE  

Vse intervjuvanke so poudarile, da se jim terapija zdi izjemno ustrezna za otroke in mladostnike s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami in kakršnekoli možne omejitve oziroma zaplete vidijo kot zelo 

redke. Izpostavile so nekatere primere, kjer so lahko določene omejitve za izvedbo dejavnosti, 

vendar pa so ob tem poudarile, da so izpostavljeni primeri, glede na njihove izkušnje v praksi precej 

redki. 

Intervjuvanke B, C, D in E so kot eno od možnih omejitev, kjer je potrebno razmisliti o ustreznosti 

uporabe terapije s pomočjo konja, izpostavile primer, ko gre za posameznika z res ekstremno 

agresivnim in nekontroliranim vedenjem, ali pa celo disocialno simptomatiko. Kot pravijo, lahko v 

takem primeru že izpostavljamo nevarnosti integriteto in varnost konja, terapevta ter tudi otroka. 
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Intervjuvanki A in D kot možno omejitev izpostavljata možnost, da posameznik ne prihaja rad na 

terapijo, oziroma mu le ta povzroča stres zaradi strahu pred konjem ali pa katerim drugim 

elementom terapije. Intervjuvanka D za primere, ko je to res izrazito, opozarja naslednje: »[…] potem 

tovrstna terapija ni primerna zanj. Ker lahko naredimo več škode kot koristi in povzročimo nepotreben 

strah, pa tudi nekih pozitivnih učinkov, oziroma sprememb ne bomo mogli doseči.« Kot pravi 

intervjuvanka A, pa tudi to ni nujno ovira, saj obstaja ogromno različnih dejavnosti, ki jih lahko 

izvajamo z  otroki in mladostniki s pomočjo konja. 

Intervjuvanke A, C in E pa izpostavljajo še en vidik, ki ga zaznavajo kot možno omejitev pri omenjeni 

terapiji. To je samoplačništvo terapije s pomočjo konja, kar zna biti za nekatere družine otrok in 

mladostnikov tudi ovira, saj le ta zaradi finančne pogojenosti ni vsem dostopna. To zelo dobro opiše 

intervjuvanka E, ki se sicer nanaša na situacijo v Peruju, vendar pa so glede povedanega, razmere v 

Sloveniji zelo podobne: »V večini držav, med katerimi je tudi Peru, terapija s pomočjo konja namreč ni 

vključena v zdravstveno zavarovanje, niti ni ponujena znotraj organizacij, kot so šole in podobno. 

Temveč so v celoti strošek družine otroka in resnica je, da je ogromno družin, ki si tega zaradi 

finančnih stisk ne morejo privoščiti, čeprav ta vrsta terapije ni nič dražja od mnogih drugih. Pogosto 

pa so ravno otroci iz družin z nizkimi dohodki tisti, ki najbolj potrebujejo to vrsto terapije.«. Le ta v 

svoji organizaciji omenjen problem rešuje tako, da posameznikom iz socialno šibkih družin omogoča 

zelo znižane cene terapij. Kot bolj učinkovito in dolgoročno gledano boljšo rešitev pa predlaga enako 

kot intervjuvanka A, to je uvedba omenjene terapije v vzgojne zavode in druge javne ustanove. 

Intervjuvanka C pa kot rešitev težave vidi naslednje: »Potrebno bi bilo tudi uvesti na napotnico, kot 

imajo to na Rakitni3«. Pri tem pa intervjuvanka A poudari kot omejitev terapije tudi dejstvo, da je ta 

finančno precej zahtevna tudi za izvajalca: »Ampak je pa res, da to stane, ker ni samo konj, ampak 

potrebuješ tudi  jahalnico, primerno okolje, … seveda stroški so.« S tem se strinja tudi intervjuvanka C, 

ki pravi, da je ena od posledic ne subvencioniranosti terapije in nižjih cen terapije pri nas tudi ta, da si 

organizacije, ki to izvajajo, ne morejo privoščiti toliko zaposlenih, kot bi bilo potrebno.  

Potrebno pa se mi zdi izpostaviti še en vidik vezan na konkretne razmere v Sloveniji, na katerega 

opozarja omenjena intervjuvanka C, v naslednjih besedah: »Kakorkoli se mi zdi, da smo kot narod še 

                                                           
3
 V Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna so za enkrat edini v Sloveniji, ki imajo terapijo s pomočjo konja 

vključeno v svoje redne programe za otroke in mladostnike (kateri so v prvi vrsti namenjeni ravno 

posameznikov z različnimi čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami) in le ta posledično za uporabnike programov 

ni plačljiva. V sklopu te terapije izvajajo psihoterapevtske aktivnosti s pomočjo konja in pedagoško jahanje 

(MKZ Rakitna, 2010). 
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vedno tako narejeni, da kar je dokazljivega, kar je oprijemljivega, kar vidimo, v to verjamemo, to 

nekaj velja, vse ostalo pa ne. […] Problem je v tem, da, ko bo nekdo rekel, da gre na terapijo s konji … 

se mu bo osemdeset procentov znancev smejalo. […] Tako, da tu mora biti zelo veliko podpore s strani 

družine, oziroma nekoga bližnjega, ki posamezniku reče, da je to v redu, da to ni nič nenormalnega. 

Tako, da jaz mislim, da na tem področju - podpore in načina mišljenja, […] da bi se lahko na tem 

področju naredilo malo več, recimo kakšnih izobraževanj, predavanj, oziroma kaj podobnega.«. 

R5: Kako se otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami odzivajo ter vedejo 

v stiku s konjem? 

VEDENJE IN ODZIVANJE V STIKU S KONJEM 

Intervjuvanke so glede vedenja otrok in mladostnikov v stiku s konjem najpogosteje izpostavile dve 

prevladujoči opažanji. Kot najpomembnejšega so vse navedle, da tudi otroci in mladostniki, ki se sicer 

vedejo agresivno, moteče, do konja te agresivnosti skoraj nikoli ne izražajo ali pa jo želijo prekriti. 

Kot razlog za tako spremembo v vedenju pa navajajo več dejavnikov. Kot pravi intervjuvanka A, je to 

zato, »Ker konj hitro postane nemiren, vzpostavi distanco, v bistvu ne dovoli takega obnašanja.« 

Podobnega mnenja sta tudi intervjuvanki B in E, ki poleg že izpostavljenega, kot pomemben razlog 

navajata še, da otroci in mladostniki konja občudujejo, želijo biti z njim, ga jahati in le temu ugajati. 

Intervjuvanka B pravi, da zato tudi posamezniki, ki so sicer agresivni, to svojo agresivnost v odnosu do 

konja poskušajo prikriti, vendar pa je to po njenem mnenju težko in se le ta pogosto še vedno kaže, 

vendar na bolj prikrite načine. Intervjuvanka E pa poleg dejstva, da si želijo stika s konjem, izpostavi 

tudi dejavnik »impresioniranosti« nad njim in celotno novo izkušnjo, kar vpliva na njihovo vedenje. 

Podobne razloge navaja tudi intervjuvanka D:  »Konji delujejo na nas pomirjevalno, zato se tudi otroci 

oziroma mladostniki v stiku z njimi umirijo. Po mojih izkušnjah sicer nasilni otroci oziroma mladostniki 

do konja niso nikoli bili agresivni, tudi če so prišli v situacijo, kjer bi v drugem okolju odreagirali z 

nasiljem. Otroci, ki jih vključimo v terapijo s pomočjo konja, čutijo do konj namreč spoštovanje, morda 

celo strahospoštovanje in vsekakor tudi občudovanje.« Zanimiv je tudi vidik, na katerega opozarja 

intervjuvanka C. Ta pravi, da ti otroci in mladostniki predvsem do nekaterih odraslih oseb, lahko tudi 

sovrstnikov, pogosto gojijo neke dolgotrajne zamere, katerih posledica je tudi neustrezno vedenje, 

medtem ko do konja teh zamer nimajo. Izpostavi pa tudi opažanje, da se vedenje pogosto nekoliko 

razlikuje glede na specifične težave, ki jih ima posameznik in pa tudi glede na spol. Tako opaža, da se 

posebej pri fantih s prevladujočimi vedenjskimi težavami lahko zgodi, da se predvsem z namenom 

postavljanja pred sovrstniki, lahko začnejo agresivno vesti do konja. Za dekleta, ki imajo predvsem 

čustvene stiske pa izpostavlja, da jim konj v prvi vrsti predstavlja zaveznika in zaupnika. 
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Poleg že omenjenega izboljšanja vedenja v odnosu do konja, pa so vse, razen intervjuvanke C, 

izpostavile še drugi pomemben vidik. Ta je, da večina otrok in mladostnikov v stiku s konjem in sami 

terapiji zelo uživa, so pa nekateri na začetku zaradi nove izkušnje lahko nekoliko bolj previdni, ali 

pa čutijo strah do določene značilnosti oziroma dejavnosti vezane na konja in se potem postopoma 

opogumijo. Po mnenju intervjuvank D in E je tak odziv, glede na dejstvo, da gre za neko novo 

situacijo, povsem normalen, kar zelo dobro opiše intervjuvanka E: »Ampak to ni negativen, slab 

odziv, […] nekateri otroci na začetku potrebujejo nekoliko več časa, da se privadijo. Ker v vsakdanjem 

življenju niso izpostavljeni veliko dražljajem, naravi, temveč so zelo odmaknjeni in zaposleni z 

računalniki, mobiteli in tablicami doma. Tako se jim ob neposrednem stiku z naravo in konji, 

popolnoma spremeni panorama. Vendar pa nato prihajajo z velikim veseljem in pričakovanjem.« Vse 

intervjuvanke pa ob tem opozarjajo, da je v takih primerih ključnega pomena, da se posameznika v 

nič ne sili in da je udeležba vedno prostovoljna, saj terapija sicer nima smisla in tudi ne bo učinkovita. 

Potrebno pa je opozoriti tudi na dejstvo, ki ga navaja intervjuvanka E. Ta pravi, da se kljub 

izpostavljenim prevladujočim oblikam vedenja v stiku s konjem, le to zelo razlikuje med 

posameznimi otroki in mladostniki ter se celo spreminja pri posameznem otroku. Nanj namreč 

vpliva več dejavnikov. Eden od teh je poleg že omenjenega spola in specifičnih težav posameznika, 

na kar je opozorila intervjuvanka C, brez dvoma tudi starost. Razlike v vedenju glede na starost opaža 

intervjuvanka E, ki ima pri svojem delu v nasprotju z ostalimi intervjuvanki, večinoma zgolj otroke, 

kjer je večina mlajših od 12 let. Kot pravi omenjena intervjuvanka, je pri mlajših otrocih, na začetnih 

terapevtskih srečanjih včasih tako, da se nočejo ločiti od staršev in želijo vse doseči s kljubovanjem, 

izsiljevanjem, jokom in kričanjem. Tudi v stiku s konjem se včasih vedejo kljubovalno in ne upoštevajo 

navodil ter želijo uveljavljati svojo voljo. Vendar pa se, kot razloži, tekom terapij te reakcije skoraj v 

vseh primerih spremenijo. Medtem ko glede na njena opažanja, starejši otroci agresivnega vedenja v 

stiku s konjem velikokrat ne izražajo na začetku. Tako so včasih celo izvajalci terapije tisti, ki želijo 

ustvariti situacije, v katerih posameznik pokaže manj ustrezna vedenja, s katerimi sicer reagira v 

drugih situacijah vsakdanjega življenja (»Glede na izkušnje lahko rečem, da se problematične 

vedenjske oblike iz vsakdanjega življenja včasih ne pokažejo v tem prvem stiku s konje, […] njihova 

reakcija je tako drugačna, bolj sprejemljiva in včasih smo potem mi tisti, ki jih želimo pripeljati do 

njihovih meja. Da lahko potem res vidimo tisto neustrezno vedenje, ki ga sicer izraža v šoli ali pa 

doma.«). 

Zanimiv pa je še en dejavnik, ki ga izpostavi kot enega tistih, ki vplivajo na posameznikovo vedenje in 

je glede na njena opažanja, pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami še 

posebej izrazit. Kot pove, je vedenje otroka v odnosu do konja pogosto odvisno tudi od tega, kateri 



41 

 

starš (oziroma katera druga oseba) ga pripelje na terapijo, saj se z enim vedejo tako, z drugim 

drugače, to pa vpliva tudi na odnos do konja in vedenje na sami terapiji. To opisuje z naslednjimi 

besedami: »Vedno delaš skladno z odnosom, vezjo, ki je z družino. Pogosto imajo ti otroci s čustvenimi 

in vedenjskimi težavami neko vedenje, nek odnos, ko pridejo z mamo, ko pa pridejo z očetom, pa je 

drugačno. Tako, da tudi vse to precej vpliva na njihov odnos in vedenje do živali.« 
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Čeprav o uporabi terapije s pomočjo konja pri populaciji otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, pri nas do sedaj skoraj ni mogoče najti raziskav in literature, pa se kot kaže, 

terapija predvsem v zasebni praksi že uporablja za omenjeno populacijo tudi pri nas. Vse 

intervjuvanke, od katerih štiri delujejo v Sloveniji, namreč imajo pri svojem terapevtskem delu tudi 

redne uporabnike z obravnavane skupine.  

S pomočjo raziskave tako ugotavljam, da vse intervjuvanke na podlagi praktičnih izkušenj, terapijo s 

pomočjo konja vidijo kot zelo koristno in ustrezno socialno pedagoško metodo dela s skupino otrok in 

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Kot najustreznejšo zvrst terapije izpostavljajo 

pedagoško-terapevtsko jahanje/voltižiranje, katero kot najprimernejšo za to populacijo navajajo tudi 

številni avtorji, med katerimi so Bužan idr. (2010), fundacija Hipoterapia (2016),  Žgur (2001) in 

Wingate (1981, v Globočnik, 2001). Znotraj te pa so pri delu z obravnavano populacijo posebej 

pomembne tudi nekatere konkretne dejavnosti, med katerimi so jahanje, socialne igre s pomočjo 

konja, stik in komunikacija med uporabnikom in konjem ter čiščenje in nega konja. Omenjeno 

terapevtsko zvrst je mogoče izvajati v individualni ali skupinski obliki, kjer pa sta se za obravnavano 

skupino, kot zelo ustrezni, izkazali obe.  

Pedagoško-terapevtsko jahanje/voltižiranje prinaša otrokom in mladostnikom s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami številne pozitivne psihološke in socialne učinke. Med najpogosteje 

izpostavljenima sta zvišanje motivacije in dobro počutje, ki pa omogočata tudi začetek procesov 

učenja. To potrjuje tudi avtorica Globočnik (2001), ki pravi, da čustva delujejo na naše vedenje kot 

močen motivacijski dejavnik. Otroci in mladostniki pa preko skrbi za živo bitje razvijejo tudi delavne 

navade in odgovornost ter izboljšajo področje samozavesti, samopodobe in samospoštovanja. Zelo 

pozitivni učinki so opazni tudi na področju vedenja in socialnih veščin, kjer ima populacija otrok in 

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami še posebej veliko težav. Pedagoško-terapevtsko 

jahanje/voltižiranje omogoča tudi pridobitev izkušnje sprejetosti in zaupanja vrednega okolja, hkrati 

pa jim pokaže drugačen, koristen način preživljanja prostega časa. Vse pozitivne spremembe pa se 

lahko obdržijo na daljši rok zgolj z izpolnjevanjem določenih pogojev, kjer je v prvi vrsti potrebno, da 

se posameznik terapevtskih srečanj udeležuje redno in pa dovolj dolgo. Pri sami terapiji pa je 

pomembna ciljna usmerjenost le te in vodenje evidence za vsakega posameznika, za kar avtorji Bužan 

idr. (2010) priporočajo, da ima vsak uporabnik svoj individualni program. Ti opozarja tudi na pomen 

interdisciplinarne povezanosti različnih strok s terapijo, zato mora obravnava s pomočjo konja vedno 

potekati vzporedno z drugimi terapijami, če jih posameznik obiskuje. Za doseganje resničnih 
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sprememb, pa ni dovolj zgolj sama terapija s pomočjo konja, temveč je potrebna tudi podpora pri 

drugih agentih v otrokovem življenju, kot sta dom in šola, kjer le ta preživi večino časa.  

Pomembno spoznanje je, da se lahko z obravnavano terapijo, oziroma natančneje z zvrstjo 

pedagoško-terapevtskega jahanja/voltižiranja, dela na vseh želenih ciljih, temu ustrezno pa je 

potrebno prilagoditi konkretne dejavnosti. Ne glede na izbrane cilje, pa obstajajo trije temeljni, 

katere zaradi specifike populacije, po navadi najprej želimo doseči. Prvi je pogosto umirjanje, ki 

omogoča lažje nadaljnjo delo (prav tam). Pomembna pa sta tudi nudenje varnega prostora in 

vzpostavitev zaupanja, saj imajo velikokrat slabe izkušnje z odraslimi in jim ne zaupajo, posledica tega 

pa je neustrezno vedenje. Ko so ti trije primarni doseženi, pa se predvsem preko opazovanja, lastnih 

izkušenj in doživljanja, nato dosega ostale zastavljene cilje.  

Kljub temu da ima obravnavana skupina otrok in mladostnikov največ težav pri vedenju in v odnosih 

do drugih, pa je pri njihovem odzivanju v stiku s konjem, opaziti precej pozitivna opažanja. Tu 

prevladujeta dva najpogostejša pojava. Prvi je, da tudi otroci in mladostniki, ki se sicer vedejo 

agresivno, moteče, do konja te agresivnosti skoraj nikoli ne izražajo ali pa jo želijo prekriti. Drugo pa 

je, da večina otrok in mladostnikov v stiku s konjem in sami terapiji zelo uživa, so pa nekateri otroci in 

mladostniki na začetku zaradi nove izkušnje ali pa občutka strahu, lahko nekoliko bolj previdni. 

Vsekakor pa se vedenje v stiku s konjem zelo razlikuje med posameznimi otroki in mladostniki ter se 

celo spreminja pri posameznem otroku. Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo nanj so: spol, starost in 

specifične težave posameznika, vedenje pa je pogosto odvisno tudi od tega, kateri starš otroka 

pripelje na terapevtsko srečanje, saj odnos do posameznega starša, vpliva tudi na vedenje na sami 

terapiji. 

Eno pomembnih spoznanj raziskave je, da se intervjuvankam pedagoško-terapevtsko 

jahanje/voltižiranje zdi izjemno ustrezno za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami in kakršnekoli možne omejitve oziroma zaplete, vidijo kot zelo redke. Ena od možnih 

omejitev je, da posameznik ne prihaja rad na terapijo, oziroma mu le ta povzroča stres zaradi strahu 

pred konjem ali pa katerim drugim elementom terapije. O uporabi obravnavane metode dela pri 

posamezniku pa je potrebno razmisliti tudi, ko gre za posameznika z res ekstremno agresivnim in 

nekontroliranim vedenjem in lahko v takem primeru že izpostavljamo nevarnosti integriteto in 

varnost konja, terapevta ter tudi samega otroka oziroma mladostnika. Vendar pa sta v praksi glede 

na izkušnje, oba primera zelo redka. Za nekatere družine pa je resna ovira lahko tudi samoplačništvo 

terapije, ki trenutno prevladuje v naši državi in le ta zaradi finančne pogojenosti tako ni vsem 

dostopna. Kot najbolj učinkovito in dolgoročno gledano najboljšo rešitev problema, se podaja predlog 
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vključitve omenjene terapije v vzgojne zavode in druge institucije ali pa uvedbe le te na napotnico, 

kar pri nas za enkrat obstaja zgolj v eni od ustanov. Potrebno pa je opozoriti na še en problematični 

vidik, vezan na konkretne razmere v Sloveniji. To je prevladujoča miselnost oziroma naravnanost k 

verjetju v že dokazane in uveljavljene terapije, zaradi česar se izpostavlja potreba po izobraževanju 

javnosti glede omenjene metode dela. 
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5 ZAKLJUČEK 

Na začetku diplomskega dela je mogoče zaslediti citat avtorice Kristie Kershow, ki nam prikazuje 

nevsiljivo in ne obsojajočo pomoč, ki jo lahko konj skozi iskren odnos, kot prijatelj in učitelj nudi 

posamezniku. Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami imajo namreč z ljudmi, še 

posebej z odraslimi pogosto zelo slabe izkušnje in jim ne zaupajo. Poleg tega pa jim velikokrat 

primanjkuje tudi notranje motivacije za spremembe, zato je z njimi še toliko težje vzpostaviti dober 

pedagoški odnos, ki pa je temelj za vso nadaljnjo socialno pedagoško delo in posledično tudi pogoj za 

spremembe. Zato je konj pri delu s to skupino nedvomno odličen pomočnik oziroma soterapevt, s 

pomočjo katerega lahko strokovnjak, kot je socialni pedagog, posamezniku pomaga ponovno 

vzpostaviti zaupanje v sočloveka, vzbuditi motivacijo za spremembe ter vrniti voljo do življenja in 

socialnih stikov. Posledično pa vplivati tudi na doseganje bolj funkcionalnih vedenjskih oblik. 

Strokovnjakinje so v empiričnem delu izrazile strinjanje s tem in še drugimi vidiki ustreznosti 

omenjene metode dela za socialno pedagoško delo s populacijo otrok in mladostnikov čustvenimi in 

vedenjskimi težavami ter tako opozorile na spoznanje, da le ta v sebi nosi velik potencial, neprimerljiv 

drugim alternativam, ki ga je brez dvoma potrebno bolj izkoristiti.  

Ob zaključevanju naloge opažam, da je bila glavna omejitev, s katero sem se soočala tekom procesa 

izdelave naloge, njena dolžinska omejenost, kar me je oviralo predvsem pri empiričnem delu. 

Zastavljenih raziskovalnih vprašanj je bilo namreč dokaj veliko, prav tako vanj vključenih intervjuvank, 

zelo izčrpni pa so bili tudi njihovi odgovori, kar vse vsekakor vidim kot veliko prednost za moje 

raziskovalno delo. Vendar pa zaradi omejenega obsega, posledično nekaterih raziskovalnih vprašanj 

nisem mogla razdelati tako podrobno, kot bi si glede na dobljene podatke s strani intervjuvank želela. 

Poleg tega pa kljub trudu, da bi pri podajanju rezultatov, kar najbolj celotno zajela večino pridobljenih 

informacij, nekaj teh vseeno ostaja ne predstavljenih in tako premalo izkoriščenih. 

Kljub precej obsežni zastavitvi empiričnega dela,  pa obravnavano področje po mojem mnenju pušča 

še ogromno neraziskanih vidikov. Sama bi za prihodnje v prvi vrsti predlagala še raziskavo o 

učinkovitosti obravnavane terapije pri čustvenih in vedenjskih težavah, ki bi temeljila na 

strukturiranem spremljanju določene skupine, katera bi bila skozi neko daljše časovno obdobje 

vključena v terapevtsko obravnavo s pomočjo konja. Ključnega pomena pa se mi zdi, da bi raziskava 

poleg ugotovitev, ki bi jih podali terapevti, zajemala tudi mnenja in opažanja dejanskih uporabnikov 

terapije ter njihovih staršev. Na ta način bi preko podatkov, ki bi jih omogočilo strukturirano 

spremljanje, prišli do določenih bolj zanesljivih spoznanj, hkrati pa bi nam pogled uporabnikov in 

njihovih staršev zagotovo prinesel tudi nove ugotovitve, ki bi bile v veliko pomoč pri nadaljnjem 
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načrtovanju in uporabi omenjene metode dela.  Po drugi strani pa bi taka spoznanja, ki bi bila tako 

bolj celostna in zanesljiva, morda lahko pripomogla tudi k temu, da bi država v bodoče več prispevala 

tudi v pedagoško-terapevtsko jahanje/voltižiranje, kot je recimo to že doseženo pri hipoterapiji. 

Vsekakor pa delo želim zaključiti s predlogom, ki so ga v empiričnem delu izpostavile intervjuvanke, 

glede na praktične izkušnje z omenjenim področjem ter predvsem glede na pridobljena spoznanja 

tekom celotnega dela, pa se izjemnega pomena zdi tudi meni osebno. Pedagoško-terapevtsko 

jahanje/voltižiranje bi želela predlagati kot eno izmed dodatnih oblik dela v naših vzgojnih zavodih in 

drugih podobnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Socialni pedagog bi bil pri tem zelo ustrezen kot 

izvajalec terapij s pomočjo konja, saj je posebej usposobljen za delo z otroki in mladostniki s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami, kateri predstavljajo eno prevladujočih populacij teh ustanov, 

hkrati pa je glede na zahtevano predhodno izobrazbo, tudi eden najustreznejših profilov za to 

dodatno strokovno kvalifikacijo. V takem primeru bi bila terapija vsaj za posameznike vključene v 

ustanovo, finančno ne pogojena in tako dostopna večjemu delu populacije, hkrati pa bi bila za te 

posameznike tudi bolj kontinuirana. S tem se ne nanašam zgolj na terapevtske ure, ki bi vključevale 

različne oblike jahanja in druge strukturirane dejavnosti, temveč tudi na vsakodnevno oskrbo konj in 

pa na sam stik z živaljo ter njenim okoljem, ki ima že samo po sebi zelo pozitiven vpliv na človeka. Na 

ta način bi zavodi pridobili novo, mladostnikom prilagojeno in zanje atraktivno metodo dela, hkrati pa 

bi bilo del programa mogoče nameniti tudi zunanjim otrokom in mladostnikom. S tem sodelovanjem 

zavodov z drugimi ustanovami, kot so ostali vzgojni zavodi, osnovne šole, ali pa zgolj posamezni 

obiskovalci, pa bi bili ti tudi bolj vključeni v okolje in bolj odprti zanj. 
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7 PRILOGE 

7.1 VPRAŠANJA ZA INTERVJUJE 

1. Najprej me zanima glede Vaše izobrazbe. Tako prvotne, kot tudi tiste povezane s terapevtskim 

delom s pomočjo konja, če mi lahko poveste prosim nekaj o tem. 

2. Kako ter kje ste po dokončani izobrazbi na tem področju, začeli Vaše terapevtsko delo s konji 

uresničevati oziroma izvajati? Kje ga izvajate sedaj (v primeru, da ga)? 

3. Katere vrste dejavnosti s konji nudite ter katerim populacijam so le te namenjene? 

4. Ali imate oziroma ste imeli pri svojem terapevtskem delu s pomočjo konjev tudi otroke in/ali 

mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami? 

5. Ali se Vam zdi delo s pomočjo konjev zanje primerno ter koristno? 

6. Katere oblike aktivnosti oziroma terapije s pomočjo konja pa se Vam zdijo koristne pri delu z otroki 

in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami? 

7. Ali se Vam s temi otroki in mladostniki zdi bolj ustrezno delati individualno ali skupinsko? 

8. Katere pozitivne učinke oziroma spremembe opažate Vi osebno pri izvajanju aktivnosti in/ali 

terapije s pomočjo konja pri otrocih in  mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami? 

9. Opažate, da so te spremembe po navadi bolj kratkotrajne ali tudi dolgotrajne?  

10. Kateri so po Vašem mnenju najpomembnejši cilji metode dela s pomočjo konja pri delu z otroki in 

mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami? 

11. Ali za posameznika na koncu obiska naredite tudi kakšno poročilo oziroma zapiske, s katerimi le 

tega spremljate ter vodite evidenco? 

12. Ali se Vam zdi, da se »problematični« vedenjski vzorci, ki jih sicer kažejo nekateri mladostniki, 

enako izražajo tudi v stiku s konjem ali je tam kaj drugače (npr. če je nek mladostnik sicer pogosto 

nasilen v odnosu z drugimi, ali tak po navadi tudi do konja, oziroma tekom dejavnosti z njim)? 

13. Kako pa se sicer, glede na Vaše praktične izkušnje na tem področju,  otroci in mladostniki s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami po navadi vedejo ter odzivajo v stiku s konjem?  

14. Kakšen je po navadi otrokov oziroma mladostnikov odnos do konja, kako se to kaže? 

15. Kakšen je po navadi odnos teh otrok in mladostnikov do udeležbe na terapiji s pomočjo konja ter 

njihovo počutje na le tej? Ali na terapevtske ure večinoma radi hodijo in na njih uživajo ali je 

večkrat opaziti recimo ravno nasprotno? 

16. Ali vidite kakšne možne omejitve, oziroma  zaplete pri uporabi terapije s pomočjo konja pri  delu 

s to populacijo? 

17. Po izobrazbi ste sicer tudi socialna pedagoginja. Kako vidite delo s pomočjo konja kot socialno 

pedagoško metodo dela s to populacijo? Ali se Vam zdi ustrezna glede na glavne cilje socialno 
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pedagoškega dela s to skupino ter ostale vidike te stroke? (to vprašanje namenjeno zgolj 

intervjuvankam s socialno pedagoško izobrazbo) 

18. Ali se Vam zdi, da se v Sloveniji v zadnjih letih aktivnosti in terapija s pomočjo konja pogosto 

uporabljajo kot metoda dela z omenjeno populacijo (ČVT)? Menite, da bi jo bilo potrebno bolj 

razširiti pri delu s to skupino? 

19. Želite dodati še kaj, česar nisem vprašala? 
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7.2 PRIMER KODIRANJA 

BESEDILO INTERVJUJA KODE 1. REDA KODE 2. REDA  KODE 3. REDA 

L: Kako pa te terapije po navadi 

potekajo, skupinsko ali individualno, 

kaj je bolj ustrezno za to populacijo? 

Ali je čisto odvisno od posameznika? 

B: Tu je pa tako, socialno pedagoško 

delo je predvsem delo v skupini, ker je 

pomembna skupinska dinamika, ker 

se drug od drugega učijo.  

In se mi zdi, vsaj moje izkušnje tako 

kažejo, da je zelo pomembno 

skupinsko delo, močnejši vpliv ima. 

L: Da je bolj učinkovito. 

B:. Ja, ja, seveda. Pa tudi individualno 

delo je pomembno. Ker takrat se pa 

pedagog bolj posveti posamezniku ter 

njegovemu občutju, premagovanju 

strahu in tako. Bolj intenzivno je. 

L: Pa verjetno se lahko tudi bolj 

posveti individualnim potrebam? 

B: Ja. Bolj lahko upošteva individualne 

potrebe posameznika. 

Ker pri skupinskem je pa bolj 

orientirano na skupino, pa skupinske 

procese. 
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