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POVZETEK 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge so najprej predstavljene različne opredelitve 

čustveno-vedenjskih težav, ki se izražajo pri otrocih in mladostnikih. Predstavljeni so dejavniki 

tveganja, varovalni dejavniki, način soočanja s težavo ter podane glavne smernice za usmerjanje 

in delo s to populacijo. V nadaljevanju se naloga osredotoči na predstavitev terapije in 

aktivnosti s pomočjo konj in se podrobneje posveti zvrsti, ki se povezuje s psihosocialnim 

svetovanjem. Predstavljeni so učinki delovanja, zgodovina razvoja terapije s pomočjo konja, 

terminologija na tem področju in obstoječe raziskave.  

V empiričnem delu so se v okviru kvalitativne raziskave ugotavljali vplivi psihosocialne 

obravnave ob konju na mladostnika s čustveno-vedenjskimi težavami. Raziskava se osredotoča 

na iskanje pozitivnih oblik dela ob konju, doseganje zastavljenih ciljev iz pripravljenega 

individualnega programa, odzive njegovega vedenja in načine čustvovanja v primerjavi pred in 

po obravnavi ter opazne pozitivne učinke, ki so izbranemu mladostniku pomagali pri reševanju 

njegovih težav. Rezultati so pokazali, da je oblika psihosocialne pomoči ob konju pozitivno 

vplivala na mladostnika s čustveno-vedenjskimi težavami, saj ob upoštevanju določenih 

pogojev omogoča številne senzomotorične, socialne, komunikacijske ter kognitivne učinke in 

vzpodbuja čustveno in psihosocialno področje.  

 

KLJUČNE BESEDE: čustveno-vedenjske težave, težave v duševnem zdravju, terapija 

s pomočjo konj, aktivnosti ob konju, terapevtsko jahanje, psihosocialna obravnava. 

  



 

ABSTRACT 

 

 In the theoretical part of the thesis, various definitions of the emotional and behavioral 

problems that occur in children and adolescents are first presented. Risk factors, protective 

factors, the way of dealing with the problem are presented, and the main guidelines for directing 

and working with this population are given. In the continuation, the work focuses on the 

presentation of equine therapy and related activities, and in more detail pays attention to the 

aspects associated with psychosocial counseling. The effects of the operation, the history of 

development of equine therapy, terminology in this field, and the existing research are 

presented. 

 In the empirical part, through the qualitative research, the effects of psychosocial 

treatment with the horse on the adolescent with emotional and behavioral problems were 

determined. The research focuses on finding positive forms of work with the horse, achieving 

the set goals from the prepared individual program, and compares adolescent’s behavioral and 

emotional responses before and after treatment and also focuses on noticeable positive effects 

that helped the chosen individual to solve his problems. The results showed that the form of 

psychosocial help with the horse had a positive effect on the adolescent with emotional and 

behavioral problems. Taking into account certain conditions, it enables numerous sensory, 

social, communicational, and cognitive effects and stimulates the emotional and psychosocial 

field.  

 

KEY WORDS: emotional-behavioral problems, problems in mental health, equine assisted 

therapy, horseback activities, therapeutic riding, psychosocial treatment; 
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1. UVOD 

 

Veliko mladih po svetu in v Sloveniji se sooča s težavami v duševnem zdravju. Razmere v 

Evropi kažejo, da »približno polovica duševnih bolezni s kroničnim ali ponavljajočim potekom 

nastane pred 14. letom starosti. Z razvojnimi, čustvenimi ali vedenjskimi težavami se sooča 

petina otrok in mladostnikov v Evropi, eden od osmih pa ima diagnosticirano eno duševno 

bolezen« (Bajt, 2011, str. 17). Težave v duševnem zdravju se opazijo z odstopanjem na 

področju razvoja, čustvovanja, vedenja in medsebojnih odnosov. Obstaja več vrst psihoterapije 

in psihosocialnega svetovanja za pomoč pri soočanju s tem povezanimi težavami. Ena izmed 

njih je terapija s pomočjo konj. Pristop, ki vključuje delo z živalmi ni nov je pa manj raziskan 

in preverjen. »Živali imajo očitno nekaj, kar daje človeku občutek varnosti, ugodja in veselja. 

Ob njih se ljudje sprostimo, lažje začnemo pogovor« (Štefe, 2013, str. 8). Zaradi izredno 

pozitivnega vpliva živali v terapevtske namene pri svojem delu uporabljajo zdravniki, delovni 

terapevti, psihologi, socialni delavci, učitelji itd. Prisotnost živali na terapiji na večino pacientov 

namreč vpliva zelo pozitivno, daje jim motivacijo in zato pri terapijah naredijo bistveno več.  

Ljudje za osebni razvoj in reševanje težav 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 (Novak, 2017). V nalogi smo 

pojasnili, kaj so težave v duševnem zdravju, kako se izražajo pri otrocih in mladostnikih, katere 

so oblike pomoči, predstavili smo, kaj je terapija s pomočjo konj, opisali razvoj tega področja, 

terminologijo in proučili obstoječe raziskave. V kvalitativni raziskavi v okviru diplomske 

naloge smo se posvetili proučevanju vpliva psihosocialne obravnave ob delu s konji na 

mladostnika s težavami v duševnem zdravju, predvsem na vedenjske in čustvene težave.  

Obravnavali smo primer dečka, ki ima čustvene in vedenjske težave. Star je 13 let, trenutno 

živi in se izobražuje v vzgojnem zavodu. Deček prihaja iz vaškega okolja, živi skupaj z mamo 

in babico, očeta ne pozna. Pojavljajo se mu izpadi jeze, je agresiven do mame in drugih, ne 

pozna meja, kaj sme in kaj ne, ne zna razločiti, kaj je prav in kaj ne. Njegova komunikacija je 

slaba, neverbalnih sporočil sploh ne zna razbrati. Ob vstopu v adolescenco so se pojavile 

depresija, apatičnost, anksioznost, ob pogovoru je bilo zaznati nizko samospoštovanje. Bil je 

tudi psihiatrično obravnavan in trenutno se zdravi medikamentozno.  

S pomočjo opazovanja med izvajanjem terapije s pomočjo konj ter intervjujev z 

udeležencem in bližnjimi osebami smo opisali in pojasnili posameznikova nova vedenja, 
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reakcije in odstopanja od njegovega navadnega vedenja, doživljanja. S tem smo preverili, 

kakšen je vpliv terapije s pomočjo konj na duševno stanje in vedenje mladostnika. 

 

2. OTROCI IN MLADOSTNIKI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU  

 

2.1. DUŠEVNO ZDRAVJE  

 

Duševno zdravje je širok koncept. Pomeni mnogo več kot le odsotnost duševne bolezni. 

Omogoča širši nabor aktivnosti, ki so neposredno ali posredno povezane s psihičnim dobrim 

počutjem. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) duševno zdravje definira kot »stanje 

dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v 

vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela in prispeva v svojo skupnost« (Svetovna 

zdravstven organizacija, WHO). Omogoča nam zmožnost percepcije, razumevanja in 

interpretacije okolja, v katerem živimo, ter mišljenje in komunikacijo. Duševno zdravje je 

stanje posameznika, v katerem ohranja dober odnos do sebe, drugih in se uspešno sooča z izzivi 

vsakdanjega življenja. Ob pomanjkanju nastopijo težave v duševnem zdravju, pojavijo se 

težave pri soočanju s problemi, slabša samopodoba, pridružene so težave s spanjem, duševne 

stiske. Za bolezni duševnega zdravja pa obravnavamo anksioznost, depresijo itd., ki izražajo 

ponavljajoče se znake in jih razumemo kot neki kontinuum (Klanšček et al. 2009). 

Že od nekdaj so se ljudje spopadali in srečevali s težavami duševnosti. Različni pogledi na 

duševno zdravje so se spreminjali glede na razvoj na mnogih znanstvenih področjih. Med tem 

sta se spreminjala tudi človekov medosebni odnos in obravnava duševnosti z zdravstvenega 

vidika. William Sweetzer je bil eden prvih, ki je v sredini 19. stoletja opredelil pojem »mentalne 

higiene«, ki so ga kasneje dopolnili kot ohranjanje uma pred incidenti in vplivi, ki bi zavirali in 

uničevali njegovo energijo, kakovost in razvoj. Od takrat naprej se razvijajo pristopi in 

spodbujanje prebivalcev o skrbi in ohranjanju duševnega zdravja (World Health Organisation, 

2007). 

 Med duševne motnje sodijo: organske motnje, ki imajo vzroke v možganski bolezni, 

možganski poškodbi ali drugih motnjah v možganih, čustveno-vedenjske, psihotične, 

razpoloženjske, anksiozne, osebnostne motnje, motnje hranjenja (Carr in McNulty, 2006). 

Duševna motnja je oznaka bolezni, ki ima skupne različne kombinacije bolezensko 

spremenjenega mišljenja, čustvovanja, zaznavanja, vedenja itd. V primeru bolezni se lahko 
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bolnik spoprijema s težavami na področju opravljanja vsakodnevnih dejavnosti in delovanja v 

družbi. Duševno zdravje je sestavni del javnega zdravja, ki ne pomeni zgolj odsotnosti bolezni, 

ampak stanje popolnega fizičnega, psihičnega in socialnega dobrega počutja. Zajema vso 

populacijo in predstavlja zdravstveno sliko prebivalstva (Bajt 2009). 

Trenutno se v svetu in Sloveniji vse več pozornosti usmerja tudi na duševno zdravje, kjer 

gre za varovanje zdravja, in ne le na obravnavo in zdravljenje duševnih bolezni. Da bi izboljšali 

duševno zdravje slovenskega prebivalstva, je bil v letu 2008 sprejet zakon o duševnem zdravju, 

napisani so bili različni nacionalni programi za duševno zdravje in uvedena ureditev 

posameznih področij (ZDZdr, 2008). Lahko trdimo, da na duševno zdravje vplivajo številni 

osebnostni dejavniki, družinska struktura in medsebojni odnosi znotraj družine, odnosi na delu, 

zaposlitvene možnosti, zdravstveno in socialno stanje. 

 

2.2. VEDENJSKE IN ČUSTVENE TEŽAVE PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH 

 

Mladostniško obdobje je obdobje zorenja in oblikovanja osebnosti (Ramovš in Ramovš, 

2007). Vsi otroci in mladostniki so kdaj kljubovalni, neubogljivi, nagajivi, uporniški in 

impulzivni (Kesič, Dimic, 2010). Vendar imajo nekateri otroci ali mladostniki na tem področju 

več težav in takrat govorimo o prisotnih čustveno-vedenjskih težavah. Vedenjske in čustvene 

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

čustvenih odzivov. Pojavljajo se v različnih oblikah in težavnostnih stopnjah. Izražajo se lahko 

kot pasivno/umaknjeno ali pa kot agresivno/impulzivno vedenje.  

Strokovnjaki ugotavljajo, da so razlogi za nastanek čustveno-vedenjskih težav različni. 

Lahko so individualni odziv na preplet bioloških dejavnikov, dejavniki razvoja, zaradi vplivov 

socialne deprivacije in interaktivnih dejavnikov socialnega okolja, ki posameznika privedejo 

do čustvenih stisk in izstopajočih vedenjskih odzivov. Raziskave so pokazale, da so vedenjske 

težave pogostejše pri otrocih, ki odraščajo v neugodnem družinskem okolju. Če otrok odrašča 

v družini, kjer so prisotni nasilje, psihično ali fizično maltretiranje, revščina in konfliktno 

okolje, obstaja večja verjetnost, da se bodo pri njem razvile duševne motnje. Duševne težave, 

ki se začnejo v otroškem ali mladostniškem obdobju, predstavljajo visoko tveganje za nadaljnji 

psihosocialni razvoj in duševno zdravje. Preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zdravljenje 

duševnih motenj v razvojnem obdobju so tako bistvenega pomena za otrokov optimalen 

psihosocialni in duševni razvoj. Zavedamo pa se, da težave niso trajne, zlasti, če mladi najdejo 

razumevajoče in spodbudno okolje, v katerem lahko vzpostavijo ravnotežje (Kobalt, 2010). 
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Raziskovalci na tem področju so ugotovili, da so značilnosti otrok in mladostnikov z 

vedenjsko in čustveno motnjo različne – vedenja so lahko neprimerna njihovi starosti ali na 

splošno družbeno nespremenljiva. Ob neprimernem vedenju je pogosto prisoten tudi čustveni 

nemir, ki ga otroci in mladostniki niso sposobni uravnavati (Langerholc, 2009). 

Motnje vedenja se pri otrocih lahko pokažejo na dva načina: lahko so usmerjene navznoter 

(intemalizirane) ali pa navzven (eksternalizirane). Internalizirane motnje so usmerjene v 

otrokovo notranjost, stiske nosi v sebi, jih ne izpove in jih z nikomer ni pripravljen deliti. 

Okolica ne zazna ali potrebuje več časa, da prepozna otrokovo stisko. S to vrsto vedenja ogroža 

lastno zdravje, saj vpliva na njegovo doživljanje sveta. Prisotni so tesnobni občutki, negativna 

čustva, anksioznost, depresivnost in nasploh slabo razpoloženje. Eksternalizirane motnje pa so 

opazne navzven, usmerjene proti civilizacijskim normam, kažejo se kot nasprotovanja, fizični 

napadi, izbruhi jeze, togote in asocialno vedenje. S takim vedenjem otroci sproščajo svojo 

notranjo napetost in opozarjajo na svoje stanje. Okolica hitro zazna neprilagojenost 

posameznika in se na njegova ravnanja odzove s kaznimi in ne sprejemanjem (Budnar, et. al. 

1979). 

Poznamo še več delitev, tipov in dimenzij vedenjsko-čustvenih težav. Paulou in Norwich 

(2000) sta izvedla raziskavo in vedenjske tipe razdelila glede na dimenzije ali dejavnike:  

 Dejavnik 1: čustvene težave: slaba volja, strah pred neuspehom, šolska fobija, pretirana 

sramežljivost, preobčutljivost, izostajanje od pouka, negativizem, izogibanje delu, 

brezdelje, pretirana odvisnost od učitelja, pomanjkanje koncentracije, fizična agresija. 

 Dejavnik 2: nevodljivost: neverbalni hrup (hrup, ki je prisoten v razredu zaradi 

nenehnega vstajanja in premikanja s stoli, brcanja, zehanja itd.), neurejenost, živčnost, 

neprimerno sedenje na stolu, klepetanje med poukom, neubogljivost, žaljiv jezik. 

 Dejavnik 3: kombinacija čustvenih težav in nevodljivost: zamujanje v šolo, oviranje 

drugih otrok, težave pri sodelovanju, iskanje pozornosti, fizična agresivnost, klepetanje, 

brezdelje, pretirana odvisnost od učitelja, pomanjkanje koncentracije, izostajanje od 

pouka, neprimerno sedenje na stolu. 

Quay (po Kobilt, 2010) otroke z vedenjskimi motnjami deli v štiri skupine, in sicer na:  

 otroke, ki so težko vodljivi: so agresivni, ne sodelujejo, ne ubogajo, motijo pouk; njihovo 

vedenje učitelji obsojajo kot nesprejemljivo; 

 otroke, ki so agresivni; navadno pripadajo kateri od tolp in sodelujejo pri delikventnih 

akcijah; 
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 otroke, ki se nezrelo vedejo; njihovo vedenje je pasivno, imajo težave s pozornostjo; 

 boječe otroke: nesamozavestni, odmaknjeni in depresivni. 

 

2.2.1. Motnje vedenja kot posledica čustvenih motenj 

 

Strokovnjaki so potrdili, da je otrokovo spremenjeno vedenje lahko izrazit pokazatelj 

čustvene težave ali problematike. Zdravstvena obravnava otroka z vedenjskimi motnjami med 

drugim pozornost posveča tudi otrokovim navadam, razvadam, kot so: spanje, prehranjevanje, 

govor, obnašanje v javnosti, odnosi do živali itn. Po navedbah pedopsihiatrov se najbolj 

značilne čustvene motnje izražajo v: pomanjkanju ali čezmernem apetitu, motnjah spanja, 

govornih motnjah, pretiranih strahovih (fobijah), enurezi (uhajanju urina), enkoprezi (uhajanju 

blata), najpogostejša opažena motnja, pretirana nemirnost, pa se lahko izraža z živčnimi trzaji 

– tiki. Na čustvene težave nas lahko opozorijo novo nastala stanja, ki tvorijo opazno spremembo 

v značaju.  

Pretirana nemirnost se enači z gibalno nemirnostjo – poimenujemo jo tudi hiperaktivnost – 

ni pa nujno; nekateri otroci so precej aktivni in pri njih je nemirnost smotrna. Pri otrocih z 

vedenjskimi težavami pa gre za nesmotrno, nepotrebno aktivnost. Otrok se znova in znova 

loteva nečesa novega, ne da bi dokončal prejšnje delo. Izraža se kot nezmožnost hotenja 

obvladovanja gibanja. Tu je pomembno postaviti realno ločnico med enim in drugim. Zaradi 

tega so otroci tudi največkrat kaznovani in vzbujajo nezadovoljstvo pri odraslih. Kazni, graje, 

konfliktne situacije in pritiski iz okolja pa le povečajo osebno stisko in posledično otrokov 

nemir (Budnar, et al. 1979). 

Kontinuirana zunanja znamenja lahko posredujejo dragocene informacije o otroku in 

njegovem notranjem dogajanju. Na podlagi opaznih zaznav se lahko oblikuje prilagojeno 

terapevtsko delo, namenjeno posamezniku. Vendar ni nujno, da je vsako nevsakdanje vedenje 

pokazatelj nevroze ali psihične bolezni. Vedenje in čustvovanje sta povezana tudi z razvojno 

potjo otrokove osebnosti, zato je pomembno poznati, kaj je za določeno starostno obdobje 

ustrezno in kaj ne. 
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2.3. SOOČANJE S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI IN 

ZMANJŠEVANJE NJIHOVE MOČI 

 

1 Pomembno je, da vedenjske težave prepoznamo, sprejmemo, se z njimi naučimo shajati 

in jih razumemo. O enem izmed zelo pomembnih dejstev glede obravnave otrok in 

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami govori naslednja misel: »Vsak človek je 

kot vsi ljudje, kot nekateri ljudje in kot noben drug človek« (Berger, 1979). S tem citatom avtor 

opozarja na temeljno vodilo pri delu z ljudmi. Temu sledijo delovanje, usmerjeno v odnose 

otroka s težavami, iskanje konteksta, izvora in vzroka težave. 

Odrasli so si v odnosu do otrok vselej lastili vlogo ocenjevalca oziroma tistega, ki presoja, 

določa, vrednoti in opredeljuje. Razumevanje je prvi korak k zmanjšanju moči težav in 

izboljšanju odnosov s pomembnimi drugimi. Nadaljnji koraki so usmerjeni v iskanje izvora, 

vzroka in konteksta določene težave. Raziskujejo se okoliščine za pojavljanje težav in 

dejavniki, ki vplivajo nanje. Pomembno je, da z otrokom, mladostnikom vzpostavimo primeren 

odnos, ki temelji na dosledni in vztrajni skrbi, temeljna vrednota pa je potrpežljivost, ki nam 

daje upanje pri vedenju otroka, kljub morebitnim odstopanjem od pričakovanega (Lesar, Kobolt 

2010). 

V obravnavi nemirnih otrok se običajno uporabljajo različne vedenjske in kognitivne 

tehnike, ki se med seboj kombinirajo, dopolnjujejo in individualizirajo. Poudarek vedenjskega 

dela terapije je, da se s pomočjo zunanjih meril vpliva na otrokovo vedenje (jasna navodila, 

pravila, posledice, doslednost vzgojnih postopkov, pogojevanje). Kognitivni del je usmerjen v 

vzpostavitev otrokove notranje kontrole. Za razvoj samokontrole in uspešnega reševanja 

različnih življenjskih problemov se skuša spodbujati naslednjih šest splošnih veščin (Anić, 

1990): 

1. določanje problema,  

2. pristop k problemu,  

3. usmerjanje pozornosti, 

4. predpostavke o možnih načinih obvladovanja težav,  

                                                
1 Soočati: delati, povzročati, da se kdo sestane s kom tako, da se ne more izogniti pogovoru, odgovoru; soočati se s kom (SSKJ) 

Zmanjševati: delati kaj (bolj) majhno (npr.: zmanjševati razmik med dvema predmetoma; zmanjševati moč, vpliv nekoga) 

(SSKJ) 
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5. prepoznavanje in popravki napak v reševanju teh, 

6. samopodkrepitev. 

 

Poznamo še druge različne pristope, ki se uporabljajo pri obravnavi čustveno-vedenjskih 

težav in zmanjšujejo njihovo moč.  

Med prevladujoče pristope obravnave čustveno-vedenjskih težav raziskovalca Maras in 

Kutnik (1999) uvrščata: 

 Socialno-vedenjski pristop, ki integrira na kognitivni, psihološki perspektivi. 

Odklonska vedenja, prepoznana kot čustveno-vedenjske težave, ki so po tej teoriji 

okrepljena s socialnim okoljem. Menita, da nekateri zunanji dejavniki vplivajo na razvoj 

čustveno-vedenjske težave, vendar ne morejo biti točno pojasnjeni izključno z učinkom.  

 Socialno-kognitivni pristop, ki opazuje posameznikov vedenjski odziv na situacijske 

dražljaje. Pojavi se kot funkcija zaporedja štirih korakov: kodiranja, mentalna predstava, 

evalvacija odziva in udejanjanje. Posameznik je usmerjen k samostojnemu iskanju 

rešitve. Če je rešitev prepoznana kot ugodna, sprejemljiva, je sprejeta, sicer se vrne k 

ponovnemu iskanju drugih odzivov, dokler ne najde ustreznega.  

 Socialno-odnosni pristop, ki vedenjske in čustvene reakcije pripisuje medosebnim 

temeljem in razvoju socialnih odnosov. Ta pristop se od drugih psiholoških pristopov 

razlikuje na način: raje kot poskušati spremeniti neprimerna vedenja, ko se pojavijo, se 

poudarjajo medsebojni odnosi, ki predstavljajo razlog vedenja. Družina, razredna 

skupina je pomembno središče razvoja, kjer se oblikujejo medosebne socialne norme.  

Prva dva pristopa zanemarjata aktualno odnosno dogajanje v družini in razredni skupnosti. 

Kljub temu dajeta okvir razumevanju težavi in spodbujata posameznika k možnostim iskanja 

rešitev in zmanjšanja težav (Kobolt, 2010). 

 

2.4. DEJAVNIKI TVEGANJA IN VAROVALNI DEJAVNIKI 

 

Med varovalne dejavnike uvrščamo tiste, ki otroku pomagajo iz frustracije. Razlikujejo se 

glede na posameznika. Lahko bi rekli, da ima vsak otrok svoje varovalne dejavnike. Odvisni so 

predvsem od genetske opremljenosti, temperamenta, značajskih potez, socialnih sposobnosti in 

odnosov znotraj njegovega primarnega okolja (Mikuš Kos, 2001). Pri načrtovanju pomoči smo 

vedno usmerjeni v posameznikove varovalne dejavnike, močne točke, ki posamezniku 

pomagajo graditi pozitivno samopodobo. Splošni varovalni dejavniki pri otroku so: 
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temperament, dobre socialne sposobnosti, sposobnost načrtovanja in izvajanje načrtovanega, 

intelektualne sposobnosti, miselna prožnost, sposobnost preizkušanja različnih pristopov pri 

reševanju nalog, aktivna naravnanost in zaupanje. Pri vzpostavljanju varovalnih dejavnikov je 

primarna družina izrednega pomena, saj otroku nudi varnost, prepoznava in uresničuje njegove 

potrebe, mu daje jasna pravila in omogoča stabilnost življenjskih pogojev. Otroci se naučijo 

prevzemanja odgovornosti in gradijo pozitivno samopodobo. Vzporedno so pomembni tudi 

varovalni dejavniki v širšem okolju, ki mu jih omogočajo dobri odnosi z vrstniki, konstruktivno 

prispevanje k skupinskim dejavnostim in zmožnost prevzemanja različnih vlog.  

Dejavniki tveganja so lahko travmatska doživetja, kronično neugodne okoliščine, bolezni.  

Lahko se pojavijo se kot posledica, kadar otroci niso deležni ustreznih odnosov in nimajo 

zadovoljenih primarnih potreb znotraj družine ali v okolju (občutek nesprejetosti, ljubljenosti, 

neavtonomnosti, nepredvidljive spremembe idr.). Vse življenjske okoliščine, ki predstavljajo 

nevarno psihosocialno situacijo, lahko sodijo med dejavnike tveganja za razvoj težav ali motenj 

(Harnach-Beck, 1995). Kljub znanemu pa se moramo zavedati, da so med otroki pomembne 

razlike v reakcijah na obremenitve, stiske ali psihosocialne težave, ki se pri vsakem lahko 

izrazijo v drugačni obliki (Mikuš Kos, 1999). 

 

2.5. USMERJANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV Z VEDENJSKIMI IN 

ČUSTVENIMI TEŽAVAMI  

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v 2. členu opredeli skupino otrok s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami kot posebno skupino otrok s posebnimi potrebami. Na 

podlagi tega so upravičeni do dodatne strokovne pomoči, ki se jim nudi v različnih oblikah. 

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s to populacijo, pripravijo individualni program, ki zajema realne 

in dosegljive cilje za posameznega otroka (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2011). Kot smo že govorili, je vsak svoj individuum, prihaja iz drugega okolja in ima za sabo 

različne socialne izkušnje. Cilji so postavljeni glede na posameznikove zmožnosti in želene 

spremembe. Arnšek navaja, da je pomembno postaviti preventive cilje, ki temeljijo na 

izboljšanju telesnega in duševnega zdravja. Poudaril je, da sta pomembna preprečevanje 

socialne izključenosti in ozaveščanje ljudi, da prevzemajo odgovornost za lastno zdravje in 

življenje (Arnšek, 2002). 

Poleg tega pa so v sistemu oblike pomoči pomembni členi tudi strokovni delavci, ki igrajo 

pomembno vlogo pri usmerjanju otrok ali mladostnikov s čustveno-vedenjskimi težavami. 
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Obravnava posameznika naj bi vsebovala širši spekter profilov, ki bi sestavljali terapevtski tim 

(psihoterapevt, pedopsihiater, socialni delavec, psiholog, pedagog itd.). Poleg tega imajo 

pomembni vlogo tudi starši, ki tvorijo otrokovo primarno okolje in omogočajo najbolj pristno 

usmerjanje otrok s težavami. Če obstaja možnost sodelovanja med terapevtskim timom in 

družino, je uspešnost dokazano večja (Vogrinčič, 2006). 

 Pri nas je vzpostavljenih več programov (tabori, treningi, delavnice), kamor se lahko 

vključujejo otroci s tveganimi oblikami vedenja, in več vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki 

nudijo pomoč pri tovrstnih težavah. Prizadevamo si, da bi bil sistem delovanja institucij 

usklajen in bi sledil izključno koristi otroka. Pomembno je bolj tvorno sodelovanje med 

strokovnimi delavci zavodov, centrom za socialno delo, zdravstvenimi službami in 

pravosodjem. V Sloveniji mreža za pomoč otrokom in mladostnikom z vedenjskimi motnjami 

ni sistemsko povezana. Omejena je na profesionalne vladne organizacije: zavodi za vzgojo in 

izobraževanje, psihiatrični oddelki, svetovalni centri za otroke in mladostnike, delno CSD-ji. V 

praksi je opaziti, da si organizacije otroka med seboj podajajo in prelagajo odgovornost. 

Priporočljivo bi bilo, da bi se vladne organizacije in neformalna združenja povezali v enoten, 

učinkovit sistem socialno pedagoške pomoči za mlade.  

 

3. TERAPIJA S POMOČJO KONJ 

 

Aktivnosti s pomočjo konj temeljijo na stiku človeka s konji. Ob konjih je mogoče 

početi mnogo različnih stvari: lahko jih opazujemo, negujemo, sprehajamo, urejamo njihov 

življenjski prostor idr. Dejavnosti so lahko zasnovane enako ali podobno za različne ciljne 

skupine, ljudi z različnimi težavami. Izvajamo jih lahko individualno, v dvojicah ali skupini. 

Ni načrtovanega, sistematičnega vodenja srečanj in dejavnosti niso usmerjene z določenim 

ciljem. Potek obiska ponavadi poteka spontano (McCulloch v Marinšek in Tušak 2007). 

Terapija s pomočjo konj se za razliko od aktivnosti razlikuje specifično za vsakega 

udeleženca posebej. Terapija je ciljno usmerjena dejavnost, ki temelji na vnaprej 

zastavljenem terapevtskem programu. Na podlagi diagnostične ocene udeleženca se postavi 

individualni program z merljivimi cilji, ki spodbujajo njegov razvoj in odpravljajo 

pomanjkljivosti. Opravljene terapije se beležijo in dokumentirajo v obliki poročil (Marinšek 

in Tušak 2007).  
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3.1. ZGODOVINA TERAPIJE S KONJI 

 

Blagodejni oziroma terapevtski vpliv živali se raziskuje že mnogo stoletij. Zametki 

znanstvenega pristopa segajo v 50. leta 20. stoletja (Mielke 1989). V obdobju razsvetljenstva 

se je razvil nov pogled na odnose med človekom in živaljo. Iz tega obdobja izvirajo tudi prve 

trditve, da vzgoja ob pomoči živali pozitivno vpliva na socializacijo, predvsem socializacijo 

otrok. John Calvin in Thomas Hobbes sta s svojim pisanjem vplivala na ideje sodobnikov, ki 

so razvijali misli o tem, da se otroci samoobvladovanja najbolje naučijo preko skrbi in kontrole 

živali. V 18. in 19. stoletju sta skrb in negovanje živali postala najbolj priljubljena didaktična 

tema otroške in mladinske literature. V poznem 18. stoletju so se v teorijah o vplivu živali na 

socializacijo pojavile ideje o vključevanju živali v obravnave duševno bolnih ljudi. Prvi znan 

eksperiment so izvedli na zavodu za duševno bolne v York Retreadu v Veliki Britaniji, kjer so 

imeli vključene tudi živali, ki so stanovalcem omogočale druženje in vzbujale pozitivna občutja. 

Tuke je opisoval, kako so vse živali domače do pacientov in kako pacientom stik z živalmi 

pomaga pri prebujanju socialnih in dobronamernih čustev (Urichuk in Anderson 2003). Z 

razvojem terapije z živalmi se je konj že zgodaj začel pojavljati v svoji »terapevtski« vlogi. 

Vselej je prisoten kot simbol nečesa dragocenega, veličastnega. Izreki nekaterih znanih 

mislecev o terapevtskem vplivu konja: Hipokrat: »medicinska gimnastika na konju krepi kiri in 

duha«; Diderot: »jahanje konjev blagodejno vpliva na bolnike s psihičnimi težavami«. Na 

podlagi tega lahko trdimo, da se je konj že dolgo v zgodovini uporabljal v terapevtske namene 

in so uporabniki prepoznali pozitivno delovanje. Po 1. svetovni vojni so konje uporabljali v 

terapevtske namene za vojne veterane, omogočili so terapevtsko jahanje, ki je pripomoglo pri 

zdravljenju travm in boljši socialni vključenosti. Prva žarišča razvoja terapije s konji so se 

začela pojavljati v skandinavskih državah, Veliki Britaniji in Nemčiji. V Nemčiji je leta 1972 

dr. Scholz, specialist za nevrologijo, psihiatrijo in psihoterapijo, prvi izvedel raziskavo o 

splošnem pozitivnem vplivu terapije s konji na razvoj sposobnosti medsebojnega 

komuniciranja in samozavesti na kliniki za otroke in mladostnike, univerze Karla. V Sloveniji 

pa se je terapija s konji začela izvajati v 70. letih. Za začetnico štejemo dr. Tatjano Veličkovič, 

specialistko razvojne ortopedije, ki je prva začela izvajati terapijo s konji v okviru Gorenjskega 

društva za cerebralno paralizo. Danes je terapija s konji razvita predvsem znotraj zavodov in 

centrov za usposabljanje in namenjena duševno in telesno prizadetim (Demšar, Goljevšček; 

Predan 2007). 
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3.2. OPREDELITEV TERAPIJE S KONJI 

 

Terapija s pomočjo konja je celostni pristop, ki zajame človeka kot celoto: deluje na njegove 

fizične, psihološke in socialne komponente. Dogaja se ob konju, s konjem ali na konju in je 

prilagojena posameznikovim potrebam in usmerjena k ciljem. Gre za sodelovanje med 

terapevtom, konjem in uporabnikom. Konj ima edinstvene značilnosti, zaradi katerih je v 

posebno pomoč pri terapiji. Zrcali naša vedenja, misli in počutje, ki se jih sami ne zavedamo. 

Uči in omogoča nam biti »tukaj in zdaj«. Njegovo tridimenzionalno gibanje omogoča 

izboljšanje občutka za simetrijo in vpliva na izboljšanje drže, ravnotežja, gibljivosti in 

koordinacije. Ob konju se uporabniki učijo sodelovanja, reševanja težav in upoštevanja navodil. 

Skrb za konja, nega in jahanje vključujejo gibalne spretnosti, omogočajo razvoj zaupanja, 

izražanje čustev, komunikacijo, odgovornost. Izkustvena oblika terapije ob konju omogoča 

izoblikovanje delovnih navad, premagovanje strahov, krepitev samozavesti in zaupanje v lastne 

sposobnosti. Ob vsem tem pa so konji prizanesljivi in potrpežljivi učitelji, ki ne sodijo, 

odpuščajo napake in puščajo odprte možnosti za nove poskuse in nove poti. Uporabnikom 

pomagajo spodbujati zdrave odzive, ki jih želimo prenesti tudi v vsakdanje življenje (Demšar 

Goljevšček, 2010). 

Med del terapije sodijo opazovanje konja, njegovih reakcij, odnosov v čredi, skrb za konja 

in njegov bivanjski prostor, stik s konjem, komunikacija, aktivnosti ob konju, jahanje, druženje, 

socializacija idr. Na konju lahko izvajamo različne vaje v različnih konjskih hodih in z 

različnimi pripomočki. Terapija s konji ni nujno primerna za vse uporabnike, saj lahko kdo 

izmed njih goji strah, ki se izraža v neudobnem počutju v bližini konj. Uporabna je za gibalno 

ovirane, ljudi s težavami na področju duševnega zdravja, ob motnjah avtističnega spektra, 

čustveno-vedenjskih motnjah, pri otrocih z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in 

koncentracije idr.  

 

3.3. TERMINOLOGIJA, VRSTE IN PODROČJA TERAPIJE S POMOČJO KONJ 

 

Ker gre za precej obširno in težavno področje, se pri nas in po svetu pojavlja različna 

terminologija. Več različnih terminov opisuje isto stvar ali se zgodi, da pride do napačne 

uporabe terminov. Trenutno v strokovni in laični javnosti vlada velika zmeda. Več avtorjev 

različno opisuje istovrstno dejavnost, za terapijo s pomočjo živali je trenutno v uporabi kar 

dvajset terminov. Terminologija, ki opisuje določeno področje, je povezana s teoretskimi 
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koncepti in metodo dela. Tudi terapija s konji se razlikuje glede na vrsto uporabnikov in način 

dela. Prvotno so razdelitev pod krovnim terminom terapevtsko jahanje poimenovali: 

hipoterapija, pedagoško-terapevtsko jahanje in športno jahanje za osebe s posebnimi potrebami. 

Kasneje so začele nastajati tudi nove oblike terapevtskih obravnav z uporabo konja, ki so 

temeljile na povezovanju s področjem delovne terapije, psihologije, psihoterapije, psihiatrije 

itd.  

 

Slika 3.1: Novejša strokovna delitev terapevtskega jahanja 

 

Vir: iz arhiva, Zavod nazaj na konja (2010) 

 

 Naknadno so se pridružila še nova spoznanja in nove možnosti za različne obravnave, 

kot so: psihoterapija s pomočjo konja, delavno-terapevtska obravnava s pomočjo konja, 

logopedska obravnava s pomočjo konja. Razlog za spremembo je predvsem v tem, da 

terapevtski učinki ne izhajajo le iz jahanja konja, ampak se veliko terapevtskih ciljev lahko 

dosega tudi ob konju – z opazovanjem in negovanjem konja, učenjem ob konju ter druženjem 

s konjem.  
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Slika 3.2: Mednarodna zveza za terapevtsko jahanje FRDI je predlagala naslednjo delitev in 

uporabo izrazoslovja 

 

Vir: Demšar Goljevšček (2013) 

 

V Sloveniji smo oblike podzvrsti terapije s pomočjo konj razdelili na naslednje oblike: 

 Fizioterapevtska obravnava – hipoterapija: Temelji na nevrofizioterapevtski metodi, 

kjer je cilj izboljšanje posameznikovega gibanja s pomočjo konjevega 

tridimenzionalnega gibanja, ki je sorodno nihanju človeške hoje. Uporablja se 

predvsem za gibalno ovirane, osebe z boleznimi gibalnega aparata, osebe, ki 

potrebujejo rehabilitacijo po nesreči ali možganski kapi. To obliko terapije na konju 

lahko izvajajo le izobraženi fizioterapevti.  

 Specialno-pedagoška obravnava s pomočjo konja: Cilj je razvijati osebne 

sposobnosti, samostojnost, krepitev občutka samozavesti in občutja zaupanja v 

lastne zmogljivosti, pridobivanje delovnih navad in osebne discipline. Uporablja se 

predvsem za osebe z motnjo v duševnem razvoju, otroke s specifičnimi učnimi 

težavami, otroke s hiperkinetično motnjo, otroke in mladostnike z motnjami vedenja 

in osebnosti, čustveno-vedenjskimi motnjami, avtiste, otroke z govorno jezikovnimi 

motnjami, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, odvisnike idr. Izvajajo jo lahko 

izobraženi v smeri pedagogike, specialne pedagogike, socialne pedagogike, 

psihologije, socialnega dela, delovne terapije in psihiatrije  
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 Psihosocialna obravnava s pomočjo konja: Cilj je predvsem razvoj in nadgradnja 

posameznikove osebnosti in socialnih kompetenc, osebnih vrednot, želja, 

vzpostavljanje odgovornega odnosa do sebe in družine, zvišanje frustracijske 

tolerance, prepoznavanje in upoštevanje skupno postavljenih pravil, prilagajanje na 

skupinsko dinamiko, zmanjševanje agresivnega vedenja, učenje komunikacije, 

medsebojne interakcije in zaupanja. Uporablja se pri osebah s težavami v duševnem 

zdravju. Prav tako jo lahko izvaja strokovni kader s področja pedagogike, socialnega 

dela in psihologije.  

 Psihoterapija s pomočjo konja: Temelji predvsem na odnosu in neverbalni 

komunikaciji, kjer terapevt opazuje razvoj tega odnosa in vzajemne reakcije, ki 

izražajo nezavedna notranja stanja, strahove, težave. Preko terapevtove interakcije s 

konjem klient poizkuša prepoznavati in razumeti svoje in konjeve reakcije ter preko 

njih odkriva vzroke in razrešuje notranje konflikte. Cilji obravnave so predvsem 

izboljšanje razpoloženja, premagovanje strahov, povečan občutek sprejetosti, 

varnosti, socialne vključenosti, samozavesti in spoznavanje lastne osebnosti preko 

opazovanja osebnosti konja. Namenjena je predvsem osebam s težavami v 

duševnem zdravju in širši javnosti. Izvajajo jo lahko le izobraženi psihoterapevti 

(Demšar Goljevšček, 2014). 

Vse oblike terapij s pomočjo konj pa se med seboj tudi prepletajo in povezujejo, zato sta tudi 

poimenovanje in terminologija tako kompleksna. 

Za uporabnike s čustveno-vedenjskimi težavami se najpogosteje uporablja 

psihosocialna obravnava ob ali na konju, ki je usmerjena v uporabnikove težave. Terapija se 

izvaja individualno ali v skupinah. Delo na tleh, ob konju, posamezniku nudi boljše priložnosti 

za rast in učenje in mu omogoča boljši fokus. Uči se spoštljivega in sodelujočega odnosa, pri 

katerem se uporabnik zna jasno izražati, krepi čut zase in za drugega, premaguje svoje strahove 

in se uči uveljavljati in sporazumevati na zdrav način. Ob aktivnostih na konju pa je prisotnih 

več dražljajev, ki lahko spodbujajo pozitivne občutke. Ta oblika terapije s konji je usmerjena 

predvsem na uporabnikovo vedenje in odzive živali. Uporabniki se naučijo prepoznavati 

neverbalno komunikacijo. Uporablja se tako za izboljšanje nezmožnosti ali omejevanje kot za 

optimizacijo celotnega delovanja in zdravja (Shultz, 2005). 

 



Čampa, Ajda. 2017. »Vpliv terapije s pomočjo konj in psihosocialnega svetovanja na mladostnika z 

vedenjskimi težavami.« Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije.  

 

15 

 

3.4. UČINKI TERAPIJE IN AKTIVNOSTI S POMOČJO KONJ 

 

Uporaba konja kot intervencijskega sredstva uporabnikom vseh starosti pomaga pri 

reševanju vedenjskih, emocionalnih, duhovnih in odnosnih težav. Uporabnikom pomaga pri 

spopadanju s spremembami in razvijanju pozitivnih pogledov ob soočanju z življenjskimi 

težavami (Mandrell, 2006). 

Pozitivne učinke, ki jih prinašajo aktivnosti in terapija s pomočjo konj, delimo v tri skupine, 

na psihološke, socialne in fizikalne (Burja 1994). Vsi učinki se med obravnavo prepletajo, 

vendar so ciljno usmerjeni glede na način dela in cilj obravnave. Nekaterim skupinam dajemo 

večjo prednost in poudarek zaradi želje po doseganju določenih učinkov.  

 

Psihološki:  

 izboljšanje samozavesti, samozaupanja, 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. 

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,  
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 koristna izbira 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.  

Fizični: 

 normalizacija mišične napetosti,  

 vpliv na samodejne odzive drže, gibanja,  

 izboljšanje koordinacije gibanja,  

 krepitev mišične moči,  

 izboljšano delovanje kardiorespiratornih funkcij,  

 razvoj senzomotorične integracije 

Prevzeto iz gradiva za izobraževanje terapije s pomočjo konj (Demšar, Goljevšček, 2014). 

V okviru psihosocialne obravnave s konji v ospredje postavljamo predvsem psihološke in 

socialne učinke, ki nam pomagajo pri obravnavi posameznikovega doživljanja, čustvovanja in 

načina vedenja. 

 

3.5. OBSTOJEČE RAZISKAVE O VPLIVIH TERAPIJE S KONJI NA TEŽAVE V 

DUŠEVNEM ZDRAVJU  

 

O uporabi terapije s pomočjo konja pri populaciji otrok in mladostnikov s čustveno-

vedenjskimi težavami pri nas do zdaj skoraj ni mogoče najti raziskav in literature. V svetu pa 

je bilo na tem področju izvedeno le nekaj kvalitativnih in kvantitativnih raziskav, saj je 

določena oblika pomoči še v razvoju (Frewin in Gardiner). Ponujajo začetne dokaze o 

pozitivnih vplivih terapije s konji na področju čustvenega, družbenega in vedenjskega 

delovanja otrok, mladostnikov in odraslih. Dokazano je, da se po času, preživetem z živalmi, 

počutimo boljše, mirnejše in srečnejše. Študije so pokazale, da so ljudje s hišnimi ljubljenčki 
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bolj čustveno in fizično predani (Barker, 1999). Bolj merljivi in opazni so rezultati po vplivih 

hipoterapije, kjer lahko pri klientu v relativno kratkem času pride do vidnega izboljšanja. Na 

podlagi zdravljenja duševnih težav s pomočjo konj pa je bilo opravljenih le nekaj kvantitativnih 

študij. Proučevali so psihološko stisko in dobro počutje med 30 udeleženci, starimi od 23 do 70 

let. Ugotovitve iz vprašalnikov so pokazale zmanjšanje psiholoških stisk in manj opaznih 

simptomov po opravljeni terapiji s konji. Udeleženci so poročali, da so bolj neodvisni in 

samozadostni, sposobni živeti v celoti v sedanjosti in manj zaskrbljeni zaradi obžalovanja, 

nezadovoljstva in krivde (Klontz 2007). V drugi raziskavi so proučevali vplive terapije s konji 

pri 63 otrocih, ki so bili priča nasilju med starši in so imeli slabe izkušnje iz otroštva. Po 

povprečju dvajsetih obravnav so vsi otroci pokazali boljše rezultate po testu GAF (globalno 

ocenjevanje funkcioniranja otrok), ki meri psihološko, socialno in šolsko funkcijo pri otrocih 

(Schultz, Remick-Barlow & Robbins, 2007). Raziskava Bowersa in MacDonalda (2001) je 

pokazala zmanjšanje depresije in povečanje samozavesti ob uporabi hipoterapije.  

V Sloveniji je bila v okviru Fundacije Nazaj na konja izvedena raziskava o vplivu 

terapije s pomočjo konj na otroke in mladostnike z agresivnimi vedenjskimi vzorci, imenovana 

»Nasilje je OUT – mi smo IN«. V projektu je sodelovalo 10 osnovnih šol iz podravske regije 

in štiri nevladne organizacije; skupaj je bilo vključenih 26 otrok. Srečanje so izvajali v manjših 

skupinah, ki so vsebovale 6–7 otrok. Vsaka skupina je sodelovala na 12 srečanjih, ki so trajala 

dve šolski uri. Ugotovitve so pokazale, da so udeleženci pridobili pozitivno izkušnjo zaupanja. 

Težave v vzpostavljanju discipline in avtoritete se niso pojavljale. Udeleženci so razvili občutek 

pripadnosti in odgovornosti do konja ter skupine, nekateri so razvili tudi pristne prijateljske 

odnose. Naučili so se primerno izraziti čustva in se seznanili z možnostjo za razvijanje novih, 

drugačnih vzorcev vedenja. Večina je nove vzorce tudi začela uporabljati. Program se je izkazal 

kot resnično uspešen pristop, kar so potrdili tudi strokovni delavci na matičnih šolah in straši 

otrok (Demšar Goljevšček, 2010). 

Izvajalci terapije s pomočjo konj menijo, da je ravno tako pomembno tudi izkustveno 

zdravljenje ob konjih, ki je namenjeno izboljšanju duševnega zdravja. Ob živalih, v zunanjem, 

sproščenem okolju je več motivacijskih dejavnikov, ki posameznikom omogočajo lažje 

doseganje ciljev preko usmerjenih dejavnosti. Kljub temu pa je pomembno poudariti, da je 

testiranje zelo kompleksno, saj je veliko metodoloških omejitev, ki vplivajo na kakovost 

raziskave. Odvisno je, ali ima posameznik željo po stiku s konji ali ob stiku začuti strah, tesnobo 

in kakšni so konji, ki so sestavni del terapevtskega tima, kako se odzivajo, v kakšnem okolju in 

na kakšen način poteka terapija. Terapij med seboj ne moremo primerjati.  
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3.6. IZBIRA PRIMERNEGA KONJA  

 

Pri izbiri primernega konja je pomembno upoštevati uporabnikove želje in cilje terapevtske 

obravnave. Težko je opredeliti, katera pasma je najprimernejša za izvajanje terapije s konji, saj 

je tu prisotnih več dejavnikov. Odvisno je, za katero obliko pomoči ga bomo potrebovali, 

kakšen bo načina dela in kakšnemu uporabniku je namenjen.  

Jasno je, da se terapevtski konj ne rodi, ampak se ustvari s primerno vzgojo in ustreznim 

šolanjem. Pogosto prevladuje prepričanje, da terapevtski konj ne potrebuje nobenih posebnih 

znanj, saj terapije potekajo pretežno v koraku. Konj v vlogi »terapevtskega konja« mora biti v 

osnovi šolan še bolje kot običajni športni konji. Od terapevtskega konja so namreč zahtevani 

maksimalna poslušnost, koncentracija in sodelovanje s preostalimi člani terapevtskega tima. 

Posamezniki, ki izvajajo tovrstne terapije, si konje ponavadi izšolajo sami, z vložkom lastnega 

znanja in izkušenj. Šolanje konj se začne približno pri treh letih starosti, pred tem pa je 

priporočljivo, da se čim več giblje, krepi svoje mišice skozi igro z vrstniki, se nauči črednih 

pravil in je deležen čim več pozitivnih stikov z drugimi konji ter ljudmi. Zgodaj začnemo z 

delom na povodcu, da se že kot žrebe nauči spremljati človeka pri njegovem gibanju. Ob 

začetku šolanja konja navajamo na sedlo in uzdo, delo na lonži, sprejemanje teže jahača, iskanje 

ravnotežja, razvijanje aktivnega, sproščenega in enakomernega gibanja naprej v različnih hodih 

(korak, kas, galop). Pri prehodu na višjo stopnjo znanja se vedno prilagajamo vsakemu 

posameznemu konju posebej, saj konji dozorevajo različno hitro, prav tako so lahko nekateri 

konji bolj učljivi in dojemljivi do novih zahtev. Po osnovnem šolanju se presodi, ali je konj 

karakterno primeren za usposabljanje terapevtskega konja. Za želene značilnosti in ustrezen 

karakter terapevtskega konja se smatrajo: pozornost, komunikativnost, veselje do dela z ljudmi, 

radovednost, odzivnost, učljivost, senzibilnost, ubogljivost, zanesljivost, predvidljivost reakcij 

v novih situacijah, zaupljivost ipd. 

Terapije so za konja tako fizično kot psihično naporne. Konj mora ostati miren, poslušen in 

slediti navodilom, ne glede na reakcije, ki se dogajajo okrog njega. Jahači, ki so gibalno ovirani 

ali imajo težave na področju motorike, običajno močno rušijo konjevo ravnotežje. Navajeni 

morajo biti na različne nepredvidene telesne reakcije jahača. Prav tako sprejemajo in občutijo 

tudi energijo in negativne valove, ki jih jahači oddajajo ob psihosocialni obravnavi. Vse to od 

konja zahteva veliko mero uravnovešenosti in zaupanja do ljudi okoli sebe. Zato je pomembno, 

da terapevtskemu konju omogočimo tudi svobodno gibanje za sproščanje svoje energije in mu 

nudimo odnose s čredo drugih konj. Poskrbeti pa je treba tudi za trening izboljšanja znanja, 
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kondicije in poslušnosti, ki ga izvaja izurjen jahač. Zaželeno je, da se terapevtski konj sprošča 

tudi na terenu, kjer različni dražljaji krepijo njegovo pozornost, senzibilnost in radoživost. 

Konj ne sme biti apatičen, predstavljati mora živo bitje, ki se odziva na dogajanje, ima svoj 

karakter in izkazuje življenjsko energijo, vendar na ustrezen način in tako, da ne prestraši 

jahačev okoli sebe. Glede na cilje, ki jih hočemo doseči v procesu terapije, in glede na značajske 

lastnosti jahača pa izbiramo še konje z dodatnimi specifičnimi lastnostmi. Pomembna sta način 

gibanja konja in njegova velikost. Za osebe s težavami v vedenju in čustvovanju so predvsem 

priporočljivi senzibilni konji višje rasti, ki so se sposobni odzivati na vedenja in neverbalno 

sporočajo svoja občutja. Višji konji lahko vplivajo na vzpostavitev večje samozavesti in dajejo 

občutek pomembnosti (Demšar Goljevšček, 2008). 

 

3.7. NAČIN IZVAJANJA TERAPIJE S KONJI 

 

Človeško-živalska vez je temeljna komponenta terapije s konji in ostalimi živalmi. 

Pomembno je spodbujanje vzpostavitve prostovoljne in obojestranske vezi, ki se oblikuje med 

terapijo in deluje na zaupanju in pripadnosti med uporabnikom in konjem (Chandler, 2001). 

Načrtujejo se aktivnosti in oblikujejo cilji, ki so usmerjeni v izboljšanje stanja, zmanjšanje 

primanjkljajev in pridobivanje sposobnosti. 

Ob začetku in spoznavanju udeleženca si je treba prizadevati za vzpostavitev pozitivne 

socialne klime in postaviti jasna pravila, predstaviti in utemeljiti načina dela.  

Vsako srečanje vsebuje aktivnosti, ki smo jih razdelili v štiri sklope:  

 Opazovanje in spoznavanje konja, njihovega obnašanja, hierarhije v čredi in neverbalne 

komunikacije  

Cilji:    -    pridobivanje znanja o konjih; 

- spoznavanje in opazovanje razlik in lastnosti ter odzivnih reakcij konjev; 

- učenje upoštevanja pravil, usvajanje primernih vzorcev vedenja in 

razumevanje, zakaj je to potrebno (varnost, vzpostavljanje zaupanja s 

konjem); 

- učenje komunikacije s konjem/premagovanje strahov; 

- vzpostavljanje zaupanja do konja; 
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-  razmislek o pravilih in hierarhiji v družbi – kje je moje mesto, kako se 

odzivam jaz, kako se drugi odzivajo name; 

- prenašanje spoznanj na medsebojne odnose: učenje primerne komunikacije.  

 

 Negovanje konja in njegovega bivanjskega prostora 

Cilji:    -     učenje humane skrbi za živali; 

- razvijanje občutka odgovornosti, doslednosti in discipline; 

- razvoj motoričnih in psiholoških veščin skozi interakcije z živalmi; 

- upoštevanje pravil pri skupinskem opravilu in zviševanje frustracijske 

tolerance; 

- učenje dajanja in prejemanja pomoči; 

- vzpostavljanje prijateljskega odnosa do konja in krepitev vzajemnega 

zaupanja. 

  

 Jahanje ali igra s konjem  

Cilji:    -     učenje pravilnega seda in drže na konju; 

- razvijanje občutka odgovornosti, doslednosti in discipline; 

- razvijanje pozornosti in koncentracije; 

- upoštevanje pravil; 

- učenje empatije in zviševanje frustracijske tolerance; 

- učenje sodelovalnega odnosa: dajanja in prejemanja pomoči; 

- vzpostavljanje prijateljskega odnosa do konja in krepitev vzajemnega 

zaupanja; 

- učenje potrpežljivosti in primernega načina komunikacije; 

- sprostitev ob konju; 

- krepitev pozitivne samopodobe in zaupanja v lastne zmogljivosti. 

 

 

 Učenje spretnosti pogovarjanja in reševanja konfliktov skozi druženje 

Cilji:    -     učenje primernega izražanja mnenj in kritike; 

-  spodbujanje ustvarjalnega mišljenja; 

- učenje načrtovanja aktivnosti; 

- učenje izražanja čustev; 
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- učenje izražanja podpore; 

- učenje poslušanja. 

 

 

4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, CILJI, RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA IN METODE DELA 

 

4.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

V raziskavi smo se osredotočili na proučevanje pomoči v obliki terapije s pomočjo konj pri 

že izraženih vedenjskih in čustvenih težavah pri mladostniku. Vedenje o psihosocialni 

obravnavi na konju je malo razširjeno, v Sloveniji pa se izvaja šele v zadnjih desetih letih. 

Večina te oblike terapevtske ponudbe je vezana na zasebni sektor, zato je delo omejeno in 

uporaba relativno redka. 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).  

Domače literature s področja raziskav vpliva psihosocialne obravnave ob konjih pri 

specifičnih uporabnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami skoraj ni mogoče najti, obstoječa 

pa je omejena zgolj na nekaj redkih avtorjev. Z lastno kvalitativno raziskavo opazovanja 

vzorcev vedenja in načina čustvovanja mladostnika smo želeli preveriti subjektivno mnenje o 

vplivu terapije s pomočjo konj ter pridobiti čim več informacij in spoznanj o delu tovrstne 

oblike pomoči.  

 

4.2. RAZISKOVALNI CILJI  

 

Cilj raziskave je ugotoviti, kako terapija s konji v kombinaciji s psihosocialnim svetovanjem 

vpliva na mladostnika s čustveno-vedenjskimi težavami. Z izvedeno raziskavo smo želeli dobiti 

vpogled v način dela, raziskati možne dosežene cilje, glede na vnaprej pripravljen individualni 

program, opazovati vedenja in odzive v interakciji s konji in raziskati pozitivne učinke terapije 

s pomočjo konj nasploh.  

Z raziskavo smo želeli ugotoviti in predstaviti:  

 način dela psihosocialne obravnave ob in na konju z mladostnikom s čustveno- 

vedenjskimi težavami, 

 dosežene cilje pri mladostniku s čustveno-vedenjskimi težavami ob delu s konju, 
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 vedenje in odzive mladostnika s čustveno-vedenjskimi težavami ob stiku s konjem, 

 opažene pozitivne učinke terapije s pomočjo konja pri mladostniku s čustveno-

vedenjskimi težavami. 

 

4.3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE IN HIPOTEZE  

 

RV: Kako terapija s pomočjo konj vpliva na vedenje in čustvovanje mladostnika z vedenjskimi 

težavami? 

V okviru tega smo preverjali:  

- Katere oblike dela s pomočjo konja so koristne pri psihosocialni obravnavi mladostnika s 

čustveno-vedenjskimi težavami? 

- Katere zastavljene cilje po vnaprej določenem individualnem programu je mladostnik s 

čustveno-vedenjskimi težavami zmožen doseči? 

- Kakšni so vedenje in odzivi mladostnika s čustveno-vedenjskimi težavami ob stiku s konjem? 

- Kateri so pozitivni učinki psihosocialne obravnave ob delu s pomočjo konj pri mladostniku s 

čustveno-vedenjskimi težavami? 

 

H1: Psihosocialna obravnava mladostnika s težavami v duševnem zdravju z uporabo terapije s 

pomočjo konj v naravnem, spodbudnem okolju pozitivno vpliva na mladostnika. 

H2: Psihosocialna obravnava mladostnika s težavami v duševnem zdravju z uporabo terapije s 

pomočjo konj ima pozitivne učinke na naslednjih področjih: 

           H2a: Senzomotorično področje 

           H2b: Čustveno in psihosocialno področje 

           H2c: Komunikacijsko in socializacijsko področje 

           H2d: Kognitivno, izobraževalno področje 

 H3: Mladostnik s težavami v duševnem zdravju ima motivacijo in interes za delo in pogovore 

ob konjih. 
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4.4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

Glede na izbrane cilje in namen diplomske naloge smo se odločili za kvalitativni 

raziskovalni pristop. V raziskavo smo vključili dvajset srečanj, kjer smo izvajali psihosocialno 

obravnavo z mladostnikom s čustveno-vedenjskimi težavami v obdobju med junijem in 

avgustom 2017. Vsako srečanje je trajalo približno eno uro, termine pa smo prilagodili 

mladostnikovim šolskim obveznostim v juniju. Predvidevali smo srečanja dvakrat tedensko, 

vendar se je zaradi daljše odsotnosti mladostnika, zaradi hospitalizacije v psihiatrični bolnici, 

časovni okvir podaljšal. Sprva smo mislili, da na podlagi odsotnosti ne bomo mogli nadaljevati 

s srečanji, vendar je mladostnik sam pokazal željo. 

Srečanja smo z mladostnikom izvajali: 

3. 6., 9. 6., 10. 6., 17. 6., 19. 6., 6. 7., 11. 7., 13. 7., 18. 7., 21. 7., 24. 7., 26. 7., 28. 7., 1. 8., 

3. 8., 8. 8., 10. 8., 15. 8, 18. 8., 22. 8. 2017 

 Na začetku smo sodelujočim predstavili namen raziskave, jih povprašali po strinjanju in 

jim zagotovili, da bodo pridobljene informacije uporabljene zgolj za namen diplomske naloge. 

Zaradi varstva osebnih podatkov in identitete, bomo sodelujoča v nadaljevanju naslavljali zgolj 

z mladostnik in njegova mama. Na podlagi poznanih podatkov smo pripravili individualni 

program. Najprej smo pripravili globalno oceno izhodiščnega stanja. Ta zavzema: splošne 

osebnostne lastnosti in značilnosti, senzomotorično področje, kognitivno področje, čustveno in 

psihosocialno področje, izobraževalno področje, močna področja za spodbujanje njegovih 

posebnih sposobnosti, nadarjenosti. Na podlagi ocene doseganja želenih rezultatov smo skupaj 

z mladostnikom, njegovo mamo in terapevtko s pomočjo konj določili cilje in zasnovali 

individualni načrt. Vključili smo naslednja področja, ki zajemajo način njegovega vedenja in 

čustvovanja: senzomotorična, čustveno-psihosocialna, komunikacijsko-socializacijska in 

kognitivno-izobraževalna področja. 

V raziskavo smo vključili vsa opažanja in zaznane spremembe v mladostnikovem vedenju 

in načinu čustvovanja. Ob vsakem srečanju smo pisali krajši zapis o dogajanju na srečanju in 

evidentirali posebnosti. Po končanih dvajsetih srečanjih smo 9. 9. 2017izvedli skupni intervju 

z udeležencem terapije s konji in njegovo mamo, ki je spremljala proces. Povprašali smo ju o 

načinu dela, počutju, doseganju ciljev in splošnih občutkih ob terapiji. Intervju je bil 

polstrukturiran, kar pomeni, da so vprašanja odprtega tipa in lahko sledijo določenemu 

predhodnemu okvirju in razporedu (Kordeš, Smrdu, 2015). Predhodno smo sestavili vprašanja, 
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ki so sledila raziskovalnim vprašanjem in ciljem. Med intervjujem smo postavili še nekaj 

dodatnih vprašanj, ki so se nam zdela relevantna v dani situaciji. Intervju smo izvedli ustno in 

pogovor posneli, na podlagi transkripta pa smo pripravili analizo rezultatov. Odgovore na 

vprašanja smo dopolnili še z lastnega vidika, to je perspektive terapevta s pomočjo konj, na 

podlagi dnevnih zapisov in lastnih opažanj med srečanji.  

Zaradi težav v izražanju občutkov in lastnih čustev so bili odgovori mladostnika bolj 

skromni in nam niso omogočali obširnega vpogleda, odgovori mame pa so bili precej 

subjektivno naravnani, upoštevajoč njena občutja in opažanja v spremembah vedenja. Lastna 

opažanja smo lahko podelili le glede na obdobje srečanj, saj samo imeli omejen pogled v 

situacijo pred obravnavo in o vedenju v domačem okolju.  

 

4.5. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV  

 

Po izvedbi obeh intervjujev in zapisu mnenja terapevtke s pomočjo konj smo začeli 

obdelavo podatkov. Za analizo intervjuja uporabljamo kvalitativno analizo, katere prva faza je 

ureditev besedila (Kordeš in Smrdu, 2015). Sem spada transkribiranje besedila, kjer se intervju 

prepiše. Ker glede na namen naše raziskave način izražanja ni relevanten, temveč je pomembna 

zgolj vsebina, smo intervju za lažje razumevanje zapisali v knjižnem jeziku.  

Pri določitvi kodnih enot smo se držali tega, da je najbolje, da enote določimo smiselno, ne 

mehanično (Mesec, 1998). Tako smo za enoto izbrali smiselno zaključene dele besedila. Pri 

kodiranju smo uporabili deduktivni pristop, ki po besedah Vogrinca (2008) raziskovalcu 

omogoča sistematičnost in analitičnost. To pomeni, da smo kategoriji določili vnaprej, glede na 

raziskovalno vprašanje in hipoteze. Pri tem smo upoštevali načelo, da mora biti deduktivni 

pristop prožen, saj je smiselno, da ima raziskovalec tudi med potekom analize možnost 

oblikovati nove kode, ki niso bile predvidene vnaprej. To se je v več primerih zgodilo tudi med 

našo analizo.  

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

razčlenjenega v enote kodiranja, oblikovali kode 1. reda. Te smo smiselno razporedili glede na 

učinke, oblike dela in cilje obravnave na konju. V drugem delu faze smo določili kode 2. reda, 

ki smo jih skušali med seboj povezati oziroma združiti v predhodno, da bi lahko pridobili 

odgovor na raziskovalno vprašanje in potrdili hipoteze. Kode 2. reda smo med seboj smiselno 

povezali v končne kategorije ter preko njih analizirali intervjuje in napisali utemeljeno teorijo. 
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Na podlagi te in literature smo odgovorili na raziskovalna vprašanja in preverili verjetnost 

hipotez. 

 

5. PREDSTAVITEV IN ANALIZA REZULTATOV 

 

Z raziskavo smo preverili, ali prisotnost konja in psihosocialna obravnava na konju vplivata 

na mladostnikovo vedenje in način čustvovanja. Opazovali smo odzive oziroma vedenja ob 

stiku s konji. Primerjali smo njegovo vedenje in čustvovanje pred in po zaključeni obravnavi s 

konji. Pozorni smo bili na opazne in zaznane spremembe v njegovem vedenju in načinu 

čustvovanja v njegovem načinu vsakdanjega življenja. Ugotovitve so podprte še s tremi 

intervjuji z vidika mladostnika, njegove mame in terapevta s pomočjo konj. 

 

5.1. PREDSTAVITEV IZHODIŠČNEGA STANJA MLADOSTNIKA IN PRIPRAVA 

CILJEV TER INDIVIDUALNEGA PROGRAMA  

 

5.1.1. Družinska anamneza 

 

Sestava družine: 13-letni mladostnik, ki živi skupaj z mamo, babico in teto. Mama je precej 

mlada, neodločna in vsedopuščajoča z izraženo precej slabo samopodobo. Živijo skupaj s teto 

in babico, ki si želita sodelovati pri prevzgoji s svojimi znanji in prepričanji, ki ni nujno, da 

pozitivno vplivajo na mladostnika.  

Splošno vzdušje in razmere v družini: Znotraj družine so vedno prisotni konflikti in 

nestrinjanja med družinskimi člani. Po povedanem lahko predvidevamo, da so prisotni večji 

družinski problemi, travme, ki zaznamujejo celotno družino. Mama mladostnika, ki ga 

obravnavamo, je bila odvisnica od trdih drog, med odvajalnim časom je zanosila. O očetu ni 

nikoli govorila. Družinsko finančno stanje je bilo vedno nizko, saj se preživljajo s socialno 

pomočjo. V celotni družini ni nihče zaposlen. Odnosi s socialnim okoljem, v katerem živijo, so 

slabi, saj z nikomer nimajo stikov. Opisovali so tudi duševne težave pri babici in mami, ki jima 

onemogočajo normalno življenje. Več informacij o družinski klimi, strpnosti, pričakovanjih 

med družinskimi člani nismo mogli pridobiti. 

 

5.1.2. Predstavitev izhodiščnega stanja mladostnika  
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Obravnavali smo dečka, starega 13 let, ki ima izpostavljene vedenjske in čustvene težave. 

Prihaja iz vaškega okolja in trenutno živi skupaj z mamo, babico in teto. Očeta ne pozna. V 

otroških letih sta skupaj z mamo živela v najemniškem stanovanju. Osnovno šolo je obiskoval 

le do petega razreda, potem pa so njegove vedenjske težave postale tako močne, da je bil prvič 

obravnavan v psihiatrični bolnici. Drugače je inteligentno povprečen učenec. Prisotni so izpad i 

jeze, agresiven je do mame in drugih, ne pozna meja, kaj sme in česa ne, ne zna razločiti, kaj je 

prav in kaj ne. Ob vstopu v adolescenco so se pojavile depresija, apatičnost in anksioznost. V 

pogovoru je bilo zaznati nizko samospoštovanje in samomorilne ideje. Ob prvem srečanju je 

bila njegova komunikacija slaba, neverbalnih sporočil ni znal razbrati. Pomoč so iskali na 

centru za socialno delo, kjer je imel psihološke obravnave, uporablja medikamentozno 

zdravljenje. Pred letom se je mama ob pomoči centra za socialno delo odločila, da ga nastanijo 

v vzgojnem zavodu. Tam se ne počuti dobro in večkrat je prišlo tudi do pobegov in 

delikventnega vedenja.  

 

5.1.2.1. Splošni vtis in vedenjske značilnosti 

 

 Na delo s konji pride dokaj urejen, a je zaznati, da so njegova oblačila umazana in 

prežgana s cigareto. Ob prvem stiku je vzpostavil očesni stik in segel v roko. Pokaže spoštljiv 

odnos do sogovornika. Odnos do drugih ljudi je bolj negativističen, prisotnega je veliko 

primerjanja z okoljem. Obrazna mimika in neverbalna komunikacija sta zelo slaba. Na obrazu 

ni možno razpoznati veselja, žalosti, jeze in ostalih primarnih čustev. Na podlagi zaznanega 

menimo, da je introvertirana osebnost, saj je zazrt vase in nima širše socialne mreže, vendar je 

pripravljen vzpostaviti stik z neznancem. Vodljivost je odvisna od situacije, njegovega 

psihičnega počutja (niha med izredno vodljiv in popolnoma nevodljiv). Odstopanja in težje 

prilagajanje zaznamo pri utečenih ritualih, vendar je pripravljen na sprejemanje kompromisov. 

Navodila razume, načeloma jih upošteva, vendar se pojavi tudi upornost in jih namerno ne želi 

izpolnjevati. Opaziti je, da različne teme pogovora lahko vzbudijo različne frustracije. Sam je 

sposoben preusmeriti temo. Na večje frustracije se odzove z delikventnimi dejanji. Ni zaznati, 

da ima razvito strategijo za reševanje konfliktov, saj vedno prihaja z novimi problemi, novimi 

frustracijami, ki mu povzročajo negativne odzive. 

Zanimanje za dogajanje okrog konjev je relativno visoko, saj ga delo s konji veseli in je 

notranje motiviran. Pokaže željo po sodelovanju in je samoiniciativen. Pri delu si želi biti 
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samostojen. Ob občutku sprejetosti, pripadnosti je umirjen. Na odločna, jasna navodila, pravila 

se odzove pozitivno. 

5.1.2.2. Splošno razpoloženje in čustvovanje 

 

V času druženja s konjem je na splošno pozitivno razpoložen. Pripoveduje o depresivnem 

dogajanju v njegovi glavi. Čustev ne izraža in ne ubesedi. Med pogovori o dogajanju je možno 

zaznati znake čustvovanja, ob povzemanju in v besedenju čustev je pritrdilen: »Si žalosten?«, 

»Ja, sem žalosten«. Njegova delikventna dejanja so usmerjena predvsem v agresivno vedenje 

do sebe, drugih ali stvari v okolju. V stiku z živaljo ni imel agresivnega afekta. Včasih je možno 

zaznati rahlo upočasnjeno odzivnost. Frustracije mu povzročijo razdražljivost. Takrat se 

navadno odzove z afektivnimi reakcijami (jok, agresivno vedenje itd.). 

 

5.1.2.3. Ocena senzomotoričnega področja 

 

Gibalne sposobnosti: Je močnejše postave, v ramenskem obroču rahlo zgrbljen. Ni gibalno 

oviran, le bolj okoren. Mišični tonus in kondicija sta slabša. Ima tik z levim očesom, večkrat 

nenadzorovano pomežikne. 

Zaznavanje in čutilne sposobnosti: Čutila so brez okvar. Opaziti je pojav iluzij o imaginarni 

preteklosti. 

5.1.2.4. Ocena kognitivnega področja 

 

Mišljenje: Njegovo mišljenje ni okrnjeno. Predstave so realne. Miselni tok je hiter. V 

sprejemljivih količinah je sklepanje bolj sintetično. Ima možnost divergentnega mišljenja, išče 

več možnosti za rešitev. Frustracije mu povzročajo miselne nepovezanosti, pojavijo se 

vsebinski odkloni in domišljijske pripovedke. Med pogovorom pride do nerazumevanja 

pojmov, zaradi slabega besednega zaklada. Opazna je ustvarjalnost.  

Govor in sporazumevanje: Govor je normalen, hitrost in jakost izgovorjenega sta 

primerna situaciji. Besedni zaklad ni preveč razširjen. Razvojnih ali nevroloških govornih 

motenj ni zaznati. Ima sposobnost poslušanja in razume slišano. Verbalna komunikacije je 

močnejša od neverbalne.  
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Spoznavne sposobnosti: Splošna razgledanost je dobra, ima dober spomin. O stvareh, 

ki ga zanimajo (zgodovin, avtomobili), ve zelo veliko. Glede na opažanje je njegova stopnja 

inteligentnosti dovolj visoka. Sposobnost učenja je okrnjena zaradi pomanjkanja motivacije.  

 

5.1.2.5. Ocena čustvenega in psihosocialnega področja 

 

Lastne potrebe in želje dosega na egocentrični način. Ni zaznati empatije do soljudi, opaziti 

je, da ne razume in se ne odziva na potrebe in zaznave drugih. Poizkušal se je povezati z živalmi 

in besedno sočustvovati z njimi. Zanimali so ga predvsem občutki in čustva, izražena pri konjih. 

Lastnih ciljev za prihodnost nima. Njegovo zavedanje sveta in komunikacijske spretnosti so 

dobri. Kljub temu bi lahko rekli, da je njegova socializacija bolj slaba in socialna mreža majhna. 

Čustvena prilagodljivost in obvladovanje čustev: Čustev ne ozavesti, jih ne izraža in jih 

posledično ne zna obvladovati. Vedno opisuje le jezo, ki jo posledično izraža z agresivnimi 

dejanji.  

Prilagodljivost na okolje in zunanje dejavnike: Zaradi introvertiranosti se težko osredotoči 

na okolje in zunanje dejavnike. Okolju se ne prilagaja. Sposoben je percepcije le iz lastne 

perspektive.  

Strategije za reševanje težav in problemov: Njegov primarni obrambni mehanizem, 

strategija za reševanje težav je delikventno vedenje in zapiranje vase. V času močne frustracije 

ne zna reševati problemov in nima možnosti širšega uvida nad situacijo. Zaznati je, da so 

njegova samopodoba, samospoštovanje in samozavest zelo nizki.  

 

5.1.2.6. Ocena izobraževalnega področja 

 

Sposobnosti za doseganje izobraževalnih standardov in izobraževalni primanjkljaji: 

Potrebuje pomoč pri tekočem branju, s katerim si bo širil besedni zaklad, in osnovah računanja, 

ni še usvojil znanja poštevanke. Učne veščine in spretnosti so mu precej tuje. Drugače je ročno 

spreten, primanjkujejo mu le določenih znanj za usvojitev praktičnih spretnosti. Njegova 

pozornost, motivacija in vztrajnost pri delu so nizke. Pozornost je sposoben usmeriti le na eno 

stvar. Delovnih navad ni možno zaznati. V družini nima nobenih odgovornosti in zadolžitev. 
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Ukvarja se le z igranjem računalniških igric in ročnim ustvarjanjem, ki je precej okrnjeno, 

zaradi slabega poznavanja stvari.  

 

5.1.3. Cilji pri izvajanju psihosocialne obravnave s konji 

  

Na podlagi udeleženčevega izhodiščnega stanja in želenih sprememb, predvsem na 

področju njegovega vedenja in načina čustvovanja, smo skupaj pripravili različne cilje, ki jasno 

in izrecno opisujejo dogajanje ob konjih. Zavzemajo štiri področja: senzomotorični, čustveno-

psihosocialni, komunikacijsko-socializacijski in kognitivno-izobraževalni cilji. 

 

 SENZOMOTORIČNI CILJI: 

- samostojno delo s konjem (čiščenje konj, kopit, povzpenjanje na konja ipd.), 

- pomoč pri hlevskih opravilih; 

 ČUSTVENI IN PSIHOSOCIALNI CILJI: 

- verbalno izraža čustva, 

- ob frustracijah poskuša nadzorovati svoja čustva, 

- druga možnost za izražanje jeze (ne z agresijo),  

- vzpostavitev pozitivne samopodobe (jaz zmorem ipd.),  

- umirjeno delo v sproščenem okolju; 

 KOMUNIKACIJSKO-SOCIALIZACUSKI CILJI: 

- nežaljiva komunikacija, 

- poudarek na neverbalni komunikaciji (vzgled ipd.), 

- mirna, tiha komunikacija; 

 KOGNITIVNO-IZOBRAŽEVALNI CIIJI: 

- pogovori o kognitivnih – izobraževalnih temah, 

- poznavanje poštevanke z vsemi enomestnimi števili,  

- branje navodil o delu s konjem (samostojnost) idr. 
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5.2. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Smiselne kode so v besedilu odebeljene.  

5.2.1. Učinki psihosocialne pomoči v povezavi s terapijo s pomočjo konj 

 

Najprej nas je najprej zanimalo, ali ima psihosocialna obravnava ob konjih pozitivne učinke 

na mladostnika s čustveno-vedenjskimi težavami. Vsi udeleženci v raziskavi so pritrdili, da je 

imela psihosocialna obravnava pozitivne učinke in način dela opisali kot koristen. Iz 

transkriptov intervjujev v prilogi sklepamo, da je mladostnik med obravnavo doživel pozitivno 

izkušnjo s konji. Pogovori s terapevtko v sproščenem, zunanjem okolju med živalmi so dobro 

vplivali na njegov način vedenja in čustvovanja. »Želela sem ga spodbujati v čim več 

delovnih aktivnosti, s katerimi bi lahko razvijal delavne navade,« pravi terapevtka, ki meni, 

da konji zelo motivirajo otroke in mladostnike, zaradi česar delo okoli konja izgubi status dela, 

poleg tega pa vzbuja veselje in dobro počutje. Prav tako je svoje mnenje delila mama: »Mislim, 

da je to nekaj, kar opravlja z veseljem in ga osrečuje. Nikoli ni rekel, da mu ni do tega, da bi 

šel do vas. Ko sem ga opazovala na konju, je bil vedno nasmejan in mi je pomahal, ko sta šla 

mimo. To je bilo zanj zelo neznačilno … Mislim, da so mu konji odprli uvid, da je v življenju 

tudi še kaj drugega …« Na podlagi terapevtkinega in maminega mnenja lahko trdimo, da je 

pristop psihosocialne obravnave ob konju v zunanjem okolju primeren za mladostnika s 

čustveno-vedenjskimi težavami, saj je vključen v izkustveno dejavnost, v kateri je prisiljen 

funkcionirati in ima boljše možnosti in vzgibe za pomoč in opazovanje. Glede na intervjuje je 

jasno, da terapija s konji zvišuje motivacijo in dobro počutje. Mama pravi: »To je bilo zanj 

kot nalašč, ker sta delala počasi in nikoli se vama ni mudilo. On je vedno bolj počasen, sploh 

ko odtava v svoj svet in začne govoriti; takrat se popolnoma izgubi in pozabi na to, kaj bi moral 

narediti. Všeč mi je bilo, ker sta imela rutino in je znanje potem lažje usvojil, ker sta stvari 

vedno znova, v enakem zaporedju, ponavljala.« Za mlade, ki so kakor koli prikrajšani v svojem 

odraščanju, so namreč dejavnosti, ki omogočajo novo učenje in nove izkušnje, še posebej 

pomembne (Kobolt, 2001). Kramaričeva (2004) meni, da tako okolje mnogim mladostnikom 

olajšuje učenje in razreševanje težav. Po razlagi mladostnika: »Ne vem … Tvoji konji so zelo 

mirni, kar mi je zelo fajn … Se mi zdi, da sem mogoče tudi jaz bolj miren, ko sem blizu njih …« 

bi lahko rekli, da se počuti sproščenega in umirjenega. Enako je bilo opažanje mladostnikove 

mame: »Vedno, kadar sem ga opazovala ob konjih, se mi je zdel umirjen in bolj 'tukaj in zdaj'. 
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To je prenesel tudi domov, saj je bil bolj v situaciji in se je temu primerno vedel«. Na podlagi 

tega vidika bi lahko rekli, da je njegovo vedenje postalo bolj umirjeno in sproščeno.  

5.2.2. Oblike dela, ki so koristne pri psihosocialni obravnavi mladostnika s 

čustveno vedenjskimi težavami 

 

Terapevtka s pomočjo konj je med najpomembnejše oblike dela psihosocialne obravnave 

vključila komunikacijo, čustvovanje in odnos s konji: »Stik s konjem mu je veliko pomenil, 

saj je kobilo, s katero sva delala večkrat, objel, jo poljubil, pobožal … Med delom sva se tudi 

veliko pogovarjala. Spraševala sem ga po njegovem počutju, doživljanju, preteklih dogodkih. 

Želela sem, da bi na podlagi svojih občutij verbaliziral in prepoznal lastna čustva.« Po mnenju 

terapevtke se zdi pomembno ustvariti vez med konjem, terapevtom in mladostnikom, ki je 

temelj za vzpostavitev občutka varnost in zaupanja med vsemi vključenimi v obravnavo. 

Poleg tega je pomembno tudi jahanje, kjer se mora mladostnik na konjevem hrbtu skozi 

različne aktivnosti in dinamiko naučiti nadzorovati, kontrolirati svoja čustva, impulze. 

Aktivnosti so bile ciljno usmerjene in osredotočene na mladostnika. Bužan (2010) prav tako 

poudarja prilagoditev dejavnosti vsakemu posamezniku, njegovim spretnostim in potrebam, 

ki so zasnovane na posameznikovih močnih področjih. S tem sledimo 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, 2004). Mladostniku je bilo delo všeč: »Da sem jih lahko jahal, krtačil, se z njimi 

pogovarjal in jih vodil, kamor sem si želel. Pa veliko novega sem izvedel o njih« je navedel kot 

načine dela, ki so ga spremljali med obravnavo. Mama je povedala, da ji je bila obravnava všeč: 

»Sproščen pogovor in umirjenost; tudi sama sem rada prihajala, ker sem se umirila in vesela 

sem bila, ko sem videla sina srečnega.« 

 

5.2.3. Doseženi cilji med psihosocialno obravnavo s konji 

 

Pri delu ob konjih je na relativno preprost način, brez potrebne prisilne motivacije 

mladostnik dosegal zastavljene cilje.  

 SENZOMOTORIČNI CILJI 

Pripravljen je bil pomagati pri hlevskih opravilih in je samostojno delal s konjem. »Ja, ko 

si mi pokazala, kako je treba delati, mi ni bilo težko […]« je glede dela menil mladostnik. 
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Enako je povedala tudi mama, in sicer, da je opazila zagnanost pri delu. »Spodbujala sem ga, 

da je bil čim bolj samostojen, saj je bil dovolj močan in velik, da je zastavljene naloge zmogel 

opraviti sam,« je menila terapevtka, ki je pri mladostniku želela doseči čim večjo samostojnost 

in sproščenost pri delu.  

 ČUSTVENI IN PSIHOSOCIALNI CILJI 

Ob dejavnostih s konjem sta mladostnik in terapevtka želela izboljšati zaznavo čustev in 

jih verbalizirati. Mladostnik je na vprašanje o njegovih trenutnih čustvih odgovoril: »Mislim, 

da sem zdaj vesel in vem, da ni nujno, da si samo jezen. Ko se počutim slabo, pomislim, da sem 

mogoče žalosten ali pa me je strah […],« mama pa je dodala: »Zdi se mi, da se jih je začel bolj 

zavedati in se zaveda, da za njegovo slabo počutje ni vedno kriv nekdo drug. […]« Zaznati je, 

da mama prepoznava sinova čustva preko njegovega vedenja in rekcij. Terapevtka meni, da je 

neustrezno izražena čustva in neprimerno vedenje treba preusmeriti v bolj sprejemljive 

oblike. Glede na težave v njegovem vedenju in hitrih izpadih jeze, ki so se izražali z agresivnimi 

ali delikventnimi vedenji, je terapevtka poskušala predvideti frustracijsko situacijo in z 

mladostnikom razvijati sposobnost kontrole nad lastnim vedenjem in čustvovanjem. 

Mladostnik ji je povedal svoje občutke ob napadu jeze: »Najraje bi vse uničil, polomil, cel svet 

mi gre na živce, vse okoli mene bi udaril ali bi si jih želel celo ubiti.« Na podlagi tega sta med 

terapijo razvijala doslednost, samodisciplino in zmožnost toleriranja frustracije, v povezavi 

z ustreznim obnašanjem do konja. Terapevtka meni, da se mladostnik z vedenjskimi težavami 

s tovrstno terapijo nauči spoštovati prostor, živali, se z njo povezati in na podlagi živega 

odnosa nadzorovati lastna vedenja.  

Med obravnavo je mladostnik vzpostavil tudi pozitivno lastno samopodobo: »Jaz 

zmorem … sčistiti hlev, osedlati konja, usmerjati konja, se z njimi pogovarjati … Se 

pogovarjati s tabo med tem, ko sem na konju …« Prav tako je terapevtka opazila njegovo 

samozavest med tem, ko jaha velikega konja in ima možnost, da ga usmerja sam.  

Po mnenju mladostnika, njegove mame in terapevtke je bil mladostnik s pomočjo konj bolj 

umirjen in sodelovalen. Razvidne so bile izboljšave pri socialnih sposobnostih, razvijal je 

sposobnost empatije in konstruktivne komunikacije. Otrok v odnosu do konja in ostalih 

članov skupine pridobiva občutek pripadnosti in sposobnost socialnega delovanja 

(Kramarič, 2004). Sam pove o lastnih opaznih spremembah: »Hm, kaj pa vem. Rekel bi, da to, 

da sem bil ob konjih vesel, pa sproščen kot oni […].« O umirjenem in razumevajočem 

vedenju govori tudi njegova mama, ki je sina spremljala tudi v domačem okolju po obravnavi. 
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Opisala je: » […] zdel umirjen in bolj 'tukaj in zdaj'. To je prenesel tudi domov, saj je bil bolj 

v situaciji in se je temu primerno vedel. […] Pa tudi zdi se mi, da sta bila njegovo vedenje in 

razmišljanje bolj realna in primerna njegovi starosti. Včasih se je pretvarjal, da je neki junak 

iz igrice in se je tako pogovarjal in si predpostavljal, da strelja ali krade avte.« Terapevtka 

meni, da je bil mladostnik med obravnavo sodelujoč in vodljiv. Med obravnavo je spoznal 

drugačen, koristen način preživljanja prostega časa v naravi, z živalmi. Na podlagi pogovora o 

odstopajočem vedenju je bil pripravljen sprejeti nov način reševanja problemov. Mladostnik 

meni, da bi v kritični situaciji ob napadu jeze odreagiral na podlagi novih spoznanj: »Poskušal 

bi poslušati tvoj nasvet in pomisliti na konje, poskušal bi biti tako kot oni. Miša, če je jezna, 

pokaže, da ji ni prav, da ušesa nazaj in se odmakne. Verjetno bi se tudi jaz odmaknil in si želel 

miru.« Terapevtka meni, da je mladostnik med obravnavo opazno boljše volje, sprejema 

okolico, ob delu je umirjen in vzpostavlja pozitivno komunikacijo z vsemi sodelujočimi.  

 

 KOMUNIKACIJSKO-SOCIALIZACIJSKI CILJI 

Komunikacija med terapevtsko obravnavo je bila sproščena in hkrati spoštljiva. Mama 

meni: »Zdi se mi, da se vam je precej odprl. Vedno, kadar sem bila zraven, se mi je zdelo, da 

je veliko govoril. Tudi, ko sva se vračala iz terapije, se je z mano vedno lepo pogovarjal in mi 

pripovedoval o stvareh […].« Mladostnik pa komunikacijo s terapevtko opredeli kot: »V redu. 

Vedno sva umirjeno govorila, nisva kričala. Če kaj nisem razumel, si mi razložila.« Glede na 

povedano je komunikacija tekla normalno, umirjeno, vendar je terapevtka poudarila, da je 

težje prepoznal neverbalno komunikacijo.  

 

 KOGNITIVNO-IZOBRAŽEVALNI CIIJI  

Glede na zastavljene kognitivno-izobraževalne cilje je mladostnik sodeloval in bil uspešen 

pri razreševanju zastavljenih nalog. Terapevtka pravi, da je brez večjih težav opravil vse 

naloge branja in računanja med aktivnostjo na konju. Mladostnik meni: »Ja, kar na enkrat 

se mi je računanje zdelo zanimivo, težko pa je brati in se hkrati držati na konju [… ].« Mama 

trdi, da v domačem okolju zagotovo ne bi želel glasno brati in računati: »[…] Vem, da 

matematike ne mara, ker mu ne gre preveč dobro […].« 
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Slika 5.3: Mladostnik med terapijo na konju 

 

Vir: osebni arhiv 

 

5.3. SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Na podlagi odgovorov mladostnika, njegove mame in terapevtke s pomočjo konj bi lahko 

potrdili, da terapija s pomočjo konj ob psihosocialni obravnavi pozitivno vpliva na mladostnika 

s čustveno-vedenjskimi težavami. Lahko rečemo, da psihosocialna obravnava ob delu s konji 

mladostniku nudi drugačne izkustvene možnosti, s pomočjo katerih lažje dosega zastavljene 

cilje in se uči preko lastnega doživljanja. Terapija poteka v zunanjem sproščenem okolju, ki 

posamezniku omogoča drugačen pristop ter spoprijemanje in reševanje težav na spontan način. 

Tudi avtorja Globočnik (2001) in Bužan (2010) izpostavljata, da pristop zelo ustreza potrebam 

otrok in mladostnikov, predvsem zato, ker je usmerjen v doživljanje in k dejavnosti. Pri delu 

štejejo tudi konkretne dejavnosti, med katerimi so dejavnosti ob konju, skrb za konja, jahanje, 

stik med uporabnikom, konjem in terapevtom.  

Na podlagi pogovorov z mladostnikom in njegovo mamo lahko rečemo, da sta se njegovo 

vedenje in način čustvovanja spremenila v primerjavi s stanjem pred obravnavo s konji. V 

primerjavi s prejšnjim vedenjem je mladostnik zvišal mejo frustracijske tolerance in uporabil 

pridobljeno znanje s področja empatije in socializacije. Med obravnavo ni bilo opaziti 

impulzivnih čustvenih odzivov ali dejanj. Mama in mladostnik novo vedenje opisujeta kot bolj 

umirjeno in prisotno v situaciji.  



Čampa, Ajda. 2017. »Vpliv terapije s pomočjo konj in psihosocialnega svetovanja na mladostnika z 

vedenjskimi težavami.« Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije.  

 

35 

 

Pri delu z mladostnikom so se pokazali števili pozitivni učinki. Glede na zastavljene cilje 

ugotavljamo, da je mladostnik dosegel vse. V nekaterih je bil bolj uspešen in aktiven kot v 

drugih. Pri delu s konjem je bil samostojen in je pomagal pri hlevskih opravilih. Preko skrbi za 

živo bitje je razvijal delavne navade in odgovornost. Med srečanji se je aktivno učil 

prepoznavanja lastnih čustev in jih poskušal ubesediti. Spoznal in razumel je tudi druge 

možnosti za izražanje jeze. Na podlagi doseženih ciljev je s samostojnim delom s konjem 

pridobival samopodobo, razvijal samozavest in pridobival samospoštovanje. Pozitivni odzivi 

na njegovo delo so ga razveseljevali in opaziti je bilo, da delo rad opravlja. Razumel je pravila 

in se jih je bil pripravljen držati. S terapevtko je umirjeno in spoštljivo komuniciral in jo 

posnemal pri delu in odnosih z drugimi ljudmi. Delo s konji mu je nudilo zvišanje motivacije 

in dobro počutje, ki omogočata tudi začetek procesov učenja. To potrjuje tudi avtorica 

Globočnik (2001, str. 37), ki pravi: »Čustva delujejo na naše vedenje kot močen motivacijski 

dejavnik.« Pozitivni učinki so opazni tudi na njegovem vedenju, saj po opisih ni več zaznati 

hujših prekrškov, delikventnih dejanj ali nesramnosti med komuniciranjem. Na podlagi 

eksperimenta je mladostnik pridobil izkušnje, spretnosti in spoznal koristen način preživljanja 

prostega časa v zaupanja vrednem okolju.  

Glede na spoznanje pri opravljenem delu menimo, da je pri doseganju resničnih sprememb 

pomembna tudi podpora družine in družbe, v katero je mladostnik vpet ozirom v kateri preživlja 

prosti čas. V tem primeru je terapija s pomočjo konj le ena izmed interdisciplinarnih strok, ki 

mladostniku nudijo pomoč in podporo.  
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Slika 5.4: Mladostnik pri pletenju kite iz konjske žime, ki ima simbolno vrednost pri obravnavi 

 
 

Vir: Osebi arhiv 

 

 

5.4. ODGOVOR NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE IN POTRJEVANJE HIPOTEZ 

 

RV: Kako terapija s pomočjo konj vpliva na vedenje in čustvovanje mladostnika z 

vedenjskimi težavami? 

Med raziskavo so se pokazali pozitivni učinki psihosocialnega svetovanja ob terapiji s konji, ki 

je vplivala na mladostnikovo vedenje in način čustvovanja. Opaziti je bilo, da se je po obravnavi 

počutil bolj umirjeno in sproščeno. Na podlagi pogovorov je zviševal frustracijsko toleranco in 

razvijal boljši nadzor nad čustvi in posledičnimi reakcijami. Ob delu s konji je izboljšal 

pozitivno samopodobo in pridobil samozavest. Vplivi pozitivne verbalne in neverbalne 

komunikacije so se kazali v odnosu med mladostnikom, terapevtom in konjem. 

Preverjali smo še:  

- Katere oblike dela s pomočjo konja so koristne pri psihosocialni obravnavi mladostnika 

s čustveno-vedenjskimi težavami? 
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Glede na rezultate raziskave ugotavljamo, da preko splošnih oblik dela, dejavnosti ob konju, 

skrbi za konje, jahanja, stika med uporabnikom, konjem in terapevtom ter pristne komunikacije 

in odnosa pridobivamo pozitivne učinke psihosocialne obravnave ob konju.  

 

-  Katere zastavljene cilje po vnaprej določenim individualnem programu je mladostnik s 

čustveno-vedenjskimi težavami zmožen doseči? 

Po obravnavi bi lahko ocenili, da je mladostnik s čustveno-vedenjskimi težavami zmožen 

doseči in dosega vse zastavljene cilje v sklopu individualnega programa: na področju 

senzomotorike, zaznavanja čustev, psihosocialnega vidika, komunikacije, socializacije, 

kognitivnih in izobraževalnih tem. 

- Kakšni so vedenje in odzivi mladostnika s čustveno-vedenjskimi težavami ob stiku s 

konjem? 

Po opažanju terapevta je njegovo vedenje umirjeno. Dopušča si možnosti čustvovanja. Tudi 

sam meni, da se ob delu s konji umiri in ga pozitivno motivirajo. Njegova mama je prav 

tako opazila večjo umirjenost in boljšo odzivnost na dogajanje in vsakdanje situacije. Nihče 

od sodelujočih ni poročal o večjih delikventnih dejanjih ali nenadzorovanih izbruhih.  

-  Kateri so pozitivni učinki psihosocialne obravnave ob delu s pomočjo konj pri 

mladostniku s čustveno-vedenjskimi težavami? 

Kot pozitivne učinke bi lahko uvrstili njegovo boljšo odzivnost, umirjenost. Pridobil je 

samopodobo in izboljšal lastno samospoštovanje. Naučil se je prepoznavati čustva pri sebi in 

jih poimenovati. Ta mu lahko pomagajo pri lažjem podajanju lastnih občutkov in boljši 

komunikaciji.  

 

H1: Psihosocialna obravnava mladostnika s težavami v duševnem zdravju z uporabo 

terapije s pomočjo konj v naravnem, spodbudnem okolju pozitivno vpliva na 

mladostnika. 

Prvo hipotezo lahko potrdimo, saj so pozitivni učinki obravnave opazni na njegovem vedenju 

in načinu čustvovanja.  

H2: Psihosocialna obravnava mladostnika s težavami v duševnem zdravju z uporabo 

terapije s pomočjo konj ima pozitivne učinke na naslednjih področjih: 
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            H2a: Senzomotorično področje 

Sposoben je samostojnega dela ob konju in pri opravljanju opravil v hlevu.  

             H2b: Čustveno in psihosocialno področje 

Nauči se prepoznavati lastna čustva in jih ubesedi. Ob predvidenih frustracijah poskuša 

nadzorovati svoja čustva in prepozna druge možne oblike izražanja jeze. Ob delu s konjem 

vzpostavi pozitivno samopodobo in je ob delu sproščen in umirjen.  

             H2c: Komunikacijsko in socializacijsko področje 

Njegova komunikacija je umirjena, spoštljiva. Na podlagi vzgledov in zaznavanja drugih se uči 

neverbalne komunikacije. 

           H2d: Kognitivno, izobraževalno področje 

Ob delu s konjem je sposoben opravljati kognitivne in izobraževalne naloge. Med jahanjem je 

sposoben nadzorovati konja in ob tem glasno brati in računati. 

 

H3: Mladostnik s težavami v duševnem zdravju ima motivacijo in interes za delo in 

pogovore ob konjih. 

Delo ob konjih ga motivira in vzbuja interes za nova spoznanja. Ob delu prepozna meje in jih 

upošteva. 

 

 

5.5. OPIS POTENCIALNIH OMEJITEV 

 

V praksi so možne omejitve oziroma večji zapleti pri delu zelo redki, kljub temu pa je 

pomembno poudariti, da je delo z mladostniki s čustveno-vedenjskimi težavami lahko 

nepredvidljivo. Ko gre za posameznika z ekstremno agresivnim ali nekontroliranim vedenjem, 

lahko pride do omejene varnosti konja, terapevta in mladostnika. V našem primeru bi kot 

omejitev lahko poudarili okolje, ki ni bilo vedno umirjajoče in spodbudno. Terapije smo izvajali 

v mestnem naselju, kjer so prisotni različni hrupi in sobivanje ljudi. Delo smo izvajali na 

prostem in bili odvisni od vremenskih razmer. V primeru dežja smo obravnavo prestavili na 

delo v hlevu, ki ni vsebovalo jahanja, ki je predstavljalo velik pozitiven del obravnave. V 

preveliki vročini so bili konji precej občutljivi in zaradi mrčesa nemirni, zato smo srečanja 

prestavili na pozne popoldanske ure. Kljub temu terapija s konji temelji na delu s konji, ki so 

živa bitja in so precej odzivna na zunanje dražljaje. Pomembno je bilo, da se je mladostnik 

naučil dela z njimi in znal prepoznavati njihove reakcije. Pri konjih je bilo zaznati apatičnost in 
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utrujenost po obravnavi, zato se nam zdi pomemben del tudi sprostitev za konja. Zaradi večje 

telesne mase in slabše gibljivosti mladostnika smo tvegali morebitne težave ob padcih.  

Glede na kvalitativno raziskavo, ki smo jo izvedli, bi poudarili, da smo imeli omejitve pri 

pridobivanju podatkov glede mladostnikovega stanja. Pridobili smo le subjektivni pogled 

mladostnika, njegove mame in terapevta s pomočjo konj glede vpliva psihosocialne obravnave 

in dela s konji. Odgovori so temeljili na lastnem opažanju in vidnih spremembah, ki so relativne, 

spreminjajoče se glede na življenjsko obdobje in družinsko situacijo.  

Če bi domneve želeli potrditi, bi morali pripraviti obširnejšo raziskavo, v katero bi vključili 

večjo skupino ljudi, strokovnih sodelavcev, ki so v stiku z dotičnim mladostnikom. Hkrati pa 

bi morali primerjati obravnavo z drugimi vzorci z enakim načinom dela. Kljub temu je treba 

okrepiti razumevanje, da je vsak posameznik svoj individuum, ki prihaja iz drugega 

življenjskega okolja in ima drugačne življenjske težave. Tako bi bilo težko med seboj primerjali 

dva mladostnika, ki imata prisotne čustveno-vedenjske težave ob obravnavi s konji. 

 

6. ZAKLJUČEK 

 

Cilj diplomske naloge je bil raziskati, ali psihosocialna obravnava v zunanjem okolju ob 

konjih pozitivno vpliva na mladostnika s čustveno-vedenjskimi težavami.  

V teoretičnem delu diplomske naloge smo spoznali čustveno-vedenjske težave, ki se 

izražajo pri mladostnikih, prepoznali načine soočanja in oblike pomoči pri tovrstnih težavah. 

Predstavili smo tudi celotno področje aktivnosti in terapije s pomočjo konj, ki je pri nas še 

precej neznan in strokovno neumeščen pristop. 

V raziskovalnem delu smo želeli raziskati, kako terapija s pomočjo konj vpliva na vedenje 

in čustvovanje mladostnika z vedenjskimi težavami. S kvalitativno raziskavo smo ugotovili, da 

je sproščeno okolje ob konjih mladostniku pomagalo pri spremembi vzorcev vedenja in načinov 

čustvovanja. Če povzamemo ugotovitve raziskave, lahko rečemo, da ima psihosocialno 

svetovanje ob terapiji s konji pozitivne učinke na mladostnika s težavami v vedenju. Rezultati 

so najbolj vidni na podlagi doseženih ciljev obravnave, poleg tega pa imajo veliko vrednost tudi 

mnenja, opažanja in misli udeležencev v terapiji.  

Kljub obsežni raziskavi pa obravnavano področje po našem mnenju pušča še ogromno 

neraziskanih vidikov. Raziskovali bi lahko še več aspektov, ki so povezani z dotočnim 
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mladostnikom, ali pa bi v obravnavo vključili še druge mladostnike s čustveno-vedenjskimi 

težavami in njihovo doživljanje primerjali med seboj.  

Ob koncu diplomske naloge lahko dodamo, da psihosocialna obravnava v naravnem okolju 

vzbuja motivacijo in interes za delo.  
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8. PRILOGE 

 

Priloga 1: Transkript intervjuja z mladostnikom 

Priloga 2: Transkript intervjuja z mladostnikovo mamo  

Priloga 3: Vidik terapevta s pomočjo konja 

 

 

Transkript intervjuja z mladostnikom 

 

 Kaj ti je bilo pri delu s konji najbolj všeč?  

Da sem jih lahko jahal, krtačil, se z njimi pogovarjal in jih vodil, kamor sem si želel. Pa 

veliko novega sem izvedel o njih. 

Še kaj?  

Ne vem … Tvoji konji so zelo mirni, kar mi je zelo fajn … Se mi zdi, da sem mogoče tudi 

jaz bolj miren, ko sem blizu njih … Najbolje mi je bilo, kadar sem jahal Mišo, ko je šla 

počasi, pa nisem rabil preveč razmišljati in se držati gor … Dopadlo se mi je, ko sva 

odrezala koščke repov vseh treh konj in spletla tribarvno kitko iz njih … Jo imam doma 

nad posteljo in me spomni na konje. 

Ali je bilo kaj takega, kar ti ni bilo všeč? 

Včasih si preveč drezala vame, da bi govoril o določeni stvari, pa čeprav nisem želel. 

Takrat sem se nerodno počutil.  

 Kaj pa glede ciljev, ki smo jih zastavili na začetku, se ti zdi, da sva jih dosegla?  

Meni si se zdel pri delu s konji in v hlevu precej samostojen. Kaj ti misliš o tem?  

Ja, ko si mi pokazala, kako je treba delati, mi ni bilo težko. Včasih sem pozabil, za kaj 

je kakšna stvar, ampak sem te vprašal. Težko mi je bilo »zauzdat« Mišo. Ali pa peljati 

Gala, ker ni hotel iti. V hlevu si bila zelo natančna in sem moral skoraj vedno še 

popravljati.  

Ko si prvič prišel, si mi rekel, da ne znaš imeti rad. Se ti zdaj zdi kako drugače?  

Ja, zdaj vem, da imam konje zelo rad in pes Marley mi je tudi čedalje bolj všeč, za 

domače (mamo, teto, babico) pa ne vem, če se je kaj spremenilo.  

Glede na to, da sva veliko govorila o čustvih, kako jih občutiš zdaj, kako bi jih opisal?  

Ne razumem, kaj me misliš vprašati … 



 

 

 

Kako bi opisal, da se na splošno počutiš čez dan, ko prideš domov po jahanju? 

Mislim, da sem zdaj vesel in vem, da ni nujno, da si samo jezen. Ko se počutim slabo, 

pomislim, da sem mogoče žalosten ali pa me je strah, samo o tem nočem govoriti, ker 

bi izpadel »meuža«.  

Če si poskušaš predstavljati neko situacijo, ki te jezi in spravlja v slabo voljo, če bi 

predvideval, kako bi recimo odreagiral, ko se počutiš tako? 

Poskušal bi poslušati tvoj nasvet in pomisliti na konje, poskušal bi biti tako kot oni. 

Miša, če je jezna, pokaže, da ji ni prav, da ušesa nazaj in se odmakne. Verjetno bi se 

tudi jaz odmaknil in si želel mir.  

Kaj misliš, če me pogledaš, kako bi zdajle opisal moja ali konjeva čustva?  

Kaj pa vem ... Verjetno nisi jezna, ker ne jokaš ali kričiš, po moje si kar vesela. Miša 

verjetno tudi, ker je zdaj prosta in se lahko pase. 

Kaj bi lahko rekel o agresiji? 

Ja, konja ne bi nikoli udaril, ker če bi ga, vem, da bi oni lahko mene nazaj trikrat bolj. 

Tudi, ko sem na silo vlekel Gala, se ni želel nikamor premakniti, pa sem uporabil vso 

svojo moč, potem sva ga samo spodbudila, mu rekla in je to naredil. Če koga udarim, 

mi je potem vedno žal, ampak to naredim, ker sem razburjen in ne vidim druge možnosti.  

Če bi rekla, jaz zmorem … Kako bi lahko dokončal stavek? 

Jaz zmorem … sčistiti hlev, osedlati konja, usmerjati konja, se z njimi pogovarjati …  

Kaj še?  

Se pogovarjati s tabo med tem, ko sem na konju … 

Kot si že omenil, sva se veliko pogovarjala. Kaj se ti zdi, kakšna je bila najina 

komunikacija – kako se midva sporazumevava? 

V redu, vedno sva umirjeno govorila, nisva kričala. Če kaj nisem razumel, si mi 

razložila.  

Kako pa se ti je zdelo tisto, ko sva šla z računi iz poštevanke skozi labirint in ko si moral 

na konju brati navodila …? Kaj več mi povej o tem. 

Ja, kar naenkrat se mi je računanje zdelo zanimivo, težko pa je brati in se hkrati držati 

na konju … Na koncu se mi zdi, da sem prebral kar razumljivo. 

 Zdaj pa me zanima še, kako bi opisal svoje vedenje, počutje ob konjih in po terapiji 

doma, če bi ga poskusil primerjati s počutjem in tvojim vedenjem včasih.  

Ja, večkrat sem bil agresiven in koga udaril. Zdaj bi verjetno prej premislil in poizkušal 

odreagirati kot konji. Ob konjih nisem bil nikoli jezen. Konji me pomirjajo in se ob njih 



 

 

 

počutim sproščenega, rad sem z njimi, tudi ko zaključiva z delom in greva z mamo 

domov, sem vesel. Večkrat na poti domov se celo pogovarjava.  

Če se poskusiš spomniti, kako se ti je zdelo, ko si prvič prišel k nam?  

Vse se mi je zdelo »brez veze« in mislil sem, kam me spet rine mama. Ampak si se mi 

zdela prijazna in konji so mi bili všeč. Tako da sem se odločil, da bom še prišel.  

 Morda ti opaziš kakšne spremembe v tvojem vedenju, načinu razmišljanje? Kaj so ti 

doprinesli konji? 

Hm, kaj pa vem. Rekel bi, da to, da sem bil ob konjih vesel, pa sproščen, kot oni … Ker 

meni se večkrat zdi, da me nihče ne mara, pri konjih pa ni bilo tako – vedno, ko sem 

prišel, so pritekli k meni. Ko sem jahal, se mi je zdelo, da sem nad vsemi in najbolj 

pomemben na svetu in to, da sem lahko konja vodil, kamor sem želel sam … 

Kaj pa je tisto, kar bi lahko vzel s sabo in bi ti pomagalo pri boljšem življenju? Kaj se 

ti zdi, da si spoznal v tem času, ko si hodil na jahalne ure? 

Mogoče to, da če imaš ti nekoga rad in lepo skrbiš zanj, ima tudi on tebe.  

 

 

Transkript intervjuja z mladostnikovo mamo  

 

 Kaj je bilo po vašem mnenju sinu najbolj všeč pri delu s konji?  

Vedno je govoril o tem, da je lahko sam jahal konje in pomagal pri ostalih opravilih.  

Ker ste bili večkrat tudi prisotni med obravnavo, kaj je bilo pa vam najbolj všeč pri 

našem delu? 

Sproščen pogovor in umirjenost. Tudi sama sem rada prihajala, ker sem se umirila in 

vesela sem bila, ko sem videla sina srečnega.  

Vam morda kaj ni bilo všeč?  

Ne, nič. Na začetku mi je bilo precej nerodno sodelovati, saj nismo ravno družina za 

vzor …  

Kaj pa glede na cilje, ki smo jih zastavili na začetku, se vam zdi, da smo jih dosegli?  

Mislim da ja, saj je bil pri delu precej samostojen in je upošteval vaša navodila. Večkrat 

mi je tudi doma pripovedoval o konjih, načinu jahanja, o tem, kako se konji 

sporazumevajo, bil je bolj prijazen tudi do mene.  

Kako bi lahko opisali njegova čustva?  



 

 

 

Zdi se mi, da se jih je začel bolj zavedati in se zaveda, da za njegovo slabo počutje ni 

vedno kriv nekdo drug. Večkrat mi tudi pove, »pusti me, jezen sem«. Takrat je res 

najbolje, da ga vsi pustimo, ker drugače lahko burno odreagira. Njegova čustva 

zaznavam preko vedenja. Če cel dan preživi v sobi ali spi, je zagotovo žalosten ali jezen, 

kadar je vesel, pa kaj počne okoli hiše in se pogovarja z nami.  

Kako pa bi opisali njegovo zaznavo čustev drugih?  

Tega pa sploh ni, on ne prepozna, če sem jaz žalostna, tudi če jokam. Včasih me vpraša 

le, če sem jezna, pa ne nisem jezna, žalostna sem. 

Kaj bi pa rekli o njegovem agresivnem vedenju?  

Ja, kot že veste se zadnjič ni izšlo. Tako ga je iztirilo, da je moral po koncu šole še en 

teden ostati v zavodu, da ni prenesel. Bil je tako vznemirjen in izgledalo je, da je 

pripravljen narediti vse, da bi bilo po njegovo. Udaril me je in mi grozil s sekiro, zato 

sem poklicala reševalce, ker sem se zbala. Po zdravljenju pa je bil precej neodziven, 

verjetno zaradi zdravil. Na splošno si upam trditi, da živalim ne bi nič storil, saj za 

domačega psa res lepo skrbi.  

Prosila bi, da dokončate stavek. Moj sin zmore … 

Moj sin zmore biti prijazen, razumevajoč, lahko sodeluje … zmore biti samostojen in 

šraufat motor. To, kar ga veseli, vse zmore.  

Kaj bi rekli o najinem umirjenem delu ob konju?  

To je bilo zanj kot nalašč, ker sta delala počasi in nikoli se vama ni mudilo. On je vedno 

bolj počasen, sploh ko odtava v svoj svet in začne govoriti. Takrat se popolnoma izgubi 

in pozabi na to, kaj bi moral narediti. Všeč mi je bilo, ker sta imela rutino in je znanje 

potem lažje usvojil, ker sta stvari vedno znova ponavljala v enakem zaporedju. 

Kaj bi pa lahko rekli o komunikaciji? 

Zdi se mi, da se vam je precej odprl. Vedno, kadar sem bila zraven, se mi je zdelo, da je 

veliko govoril. Tudi, ko sva se vračala iz terapije, se je z mano vedno lepo pogovarjal 

in mi pripovedoval stvari. Najina komunikacija doma je bila še vedno bolj slaba, le če 

me je vprašal, kdaj ima jahanje, ali mi pripovedoval o konjih, je govoril umirjeno. 

Drugače je bil vedno bolj odrezav ali je name celo kričal in me žalil.  

Kaj pa glede njegovega razumevanja nebesedne komunikacije?  

Rekla bi tako, kot za čustva pri drugih, prav tako ne razume te komunikacije. Če ga 

včasih pogledam grdo ali se obrnem stran, to njemu nič ne pomeni. 

Kakšno pa je vaše mnenje o doseganju kognitivno-izobraževalnih ciljev? 



 

 

 

Ja, povedal mi je, da je na konju bral navodila jahanja in da sta računala. Doma tega 

zagotovo ne bi hotel. Vem, da matematike ne mara, ker mu ne gre preveč dobro. Vem, 

da se je v zavodu enkrat odločil, da ne bo delal in tudi testa ni želel rešiti, prav nič ni 

napisal, iz protesta. 

 Zdaj pa me zanima še, kako bi opisali njegovo vedenje, počutje ob konjih in po terapiji 

doma, če bi ga poskusili primerjati z vedenjem v obdobju pred stikom s konji.  

Vedno, kadar sem ga opazovala ob konjih, se mi je zdel umirjen in bolj »tukaj in zdaj«. 

To je prenesel tudi domov, saj je bil bolj v situaciji in se je temu primerno vedel. Prej 

je, recimo, čisto odplaval in sploh ni vedel, da je šla babi v bolnico, pa čeprav je bil 

zraven, ko jo je odpeljal rešilec. Pa tudi zdi se mi, da sta bila njegovo vedenje in 

razmišljanje bolj realna in primerna njegovi starosti. Včasih se je pretvarjal, da je neki 

junak iz igrice in se je tako pogovarjal in si predpostavljal, da strelja ali krade avte.  

Če se spomnite, kako se vam je zdelo, ko ste prvič prišli k nam?  

Nisem bila čisto prepričana, če bo sinu všeč in če boste zmogli sodelovati z njim. Saj 

veste, ko si on nekaj namisli, mora biti po njegovo, ne glede na vse. Priznam, da sem 

bila na začetku prisotna cele ure, ker me je bilo strah, da vam ne bi kaj naredil. Potem, 

ko pa sem začutila njegovo sproščenost, sem začela zaupati v vaše delo.  

 Ste morda opazili kakšne spremembe v njegovem vedenju, načinu razmišljanje? Kaj bi 

lahko rekli, da so prispevali konji? 

Zagotovo to, kot sem že rekla, da je bil bolj v realnem življenju, bolj prisoten. Po jahanju 

je bil tudi vedno bolj umirjen in razumevajoč do mene. Mislim, da je to nekaj, kar 

opravlja z veseljem in ga osrečuje. Nikoli ni rekel, da mi ni do tega, da bi šel do vas. Ko 

sem ga opazovala na konju, je bil vedno nasmejan in mi je pomahal, ko sta šla mimo. 

To je bilo zanj zelo neznačilno. Mislim, da so mu konji odprli uvid, da je v življenju tudi 

še kaj drugega …  

Kaj pa je tisto, kar bi lahko vzeli s sabo in bi vam pomagalo pri boljšem življenju?  

Mogoče ta umirjenost in prijazna komunikacija. Saj vem, da se da povedati tudi bolj 

umirjeno in brez kričanja, ampak sama se tako težko nadzorujem.  

 

Vidik terapevta s pomočjo konja 

 

Moje mnenje je, da je bil mladostnik na splošno izredno sodelujoč in vodljiv. Želela sem 

ga spodbujati v čim več delovnih aktivnostih, s katerimi bi lahko razvijal delavne navade. Vsako 



 

 

 

srečanje je bilo zasnovano tako, da sva skupaj opazovala konje in k njim pristopila. Na prvem 

srečanju mi je povedal, da on ne zna imeti rad, da ne ve, kaj to pomeni, da nima nikogar rad in 

da tudi ne čuti, da bi imel njega kdo rad. Na podlagi tega sem si želela, da vzpostavi čim boljši 

odnos s konji, saj se ti odlično odzovejo ob začutenih reakcijah. Sledilo je čiščenje konja, pri 

katerem je moral uporabiti različne vrste krtače in spoznati njihovo uporabo in namen. Opazila 

sem, da se mu je večkrat zgodilo, da je pozabil, kako že izgleda krtača za grivo ali rep in kaj je 

klin za kopita, sploh po vmesni prekinitvi, ko je bil na zdravljenju na psihiatriji. Prvo srečanje 

po tem je izgledalo kot najina prva ura. Pozabil je imena konj, psov, način dela, a jih je nato 

hitro usvojil. Temu namensko nisem dajala prevelikega poudarka, da je že usvojeno znanje 

pozabil. Stik s konjem mu je veliko pomenil, saj je kobilo, s katero sva delala, večkrat objel, jo 

poljubil, pobožal … Med zastavljenimi obveznostmi sem mu pomagala tudi sama, saj sem želela 

vzbuditi pozitiven vzgled. Med delom sva se tudi veliko pogovarjala. Spraševala sem ga po 

njegovem počutju, doživljanju, preteklih dogodkih. Želela sem, da bi na podlagi svojih občutij 

verbaliziral in prepoznal lastna čustva. Zaznati je bilo, da ob morebitni temi, ki mu povzroča 

nelagodje, to hitro zamenja. Večkrat je uporabil način: »Ti povem, kaj sem danes sanjal?« ali 

pa »Veš, kaj je moja misija v igrici?« Vedno sem bila pripravljena poslušati njegove zgodbe 

vendar sem opazila, da so včasih prisotni nerealni, izmišljeni elementi ali pripoveduje 

neresnično zgodbo. Kot na primer: »Pred časom mi je mama kupila kemikalijo vodikovega 

klorida, ker sem nekaj potreboval v delavnici. Ko sem hotel kaniti na ploščico bakra, sem se 

polil po roki imel sem opekline devete stopnje, ampak na srečo se mi je dobro zacelilo in se nič 

ne pozna.« Tudi tega nisem želela komentirati ali ga celo obsojati z izmišljotinami. Govorila 

sva tudi o njegovih izpadih jeze in nenadzorovani agresivnosti. Pripovedoval mi je, kako se 

takrat počuti: »Najraje bi vse uničil, polomil, cel svet mi gre na živce, vse okoli mene bi udaril 

ali bi si jih želel celo ubiti.« V povezavi s konjevim vedenjem sva govorila o nadzorovanju 

njegovih čustvenih izbruhov. Poskušala sem ga napeljati, da je poskušal predvidevati situacijo, 

se vanjo vživeti in predvideti lastno reakcijo. Zavedam se, da je to le del teorije, ki lahko v 

praksi ob močni čustveni vpletenosti odpove.  

Zadnje srečanje pred njegovo daljšo odsotnostjo je bilo precej nepredvideno in 

neprijetno. Srečanje sva imela v ponedeljek, tik pred odhodom v zavod. Imel je podaljšan 

vikend, vendar je bil obveščen, da zavoda ne bo zapustil s koncem šole, ampak bo tam še kakšen 

teden dlje. Mama je že po telefonu javila, da je precej živčen in težaven. Zunaj je precej 

deževalo, zato se nisem odločila, da bi konja odpeljali ven na dež in jahali. To je bila le še ena 

izmed stvari, ki se ni poklopila z njegovimi pričakovanji, željami. Predlagala sem, da pokrtačiva 



 

 

 

vse tri konje in počistiva hlev. Ni želel veliko sodelovati, bil je brezvoljen. Povedal mi je o vrnitvi 

v zavod in o tem, da ne bo mogel priti domov ob zaključku šole. Konje je bil pripravljen skrtačiti, 

vendar se nanje ni želel usesti. Nato je začel kričati, da je njemu težko, da ne vidi smisla, zakaj 

je tukaj, da bo ušel ipd. Bilo mi je precej neprijetno, saj nisem ravno vedela, česa je sposoben. 

Poklicala sem mamo, če lahko pride ponj malo prej. Na dvorišču si je želel prižgati cigareto, 

česar nisem dovolila. Njegove roke so se tresle in ni bil sposoben komunikacije. Sedela sva na 

pragu, v tišini, ni se mi zdelo primerno govoriti, saj je bil očitno v odmaknjenem stanju. Ponj 

je prišla mama, odhitel je do avta in brez pozdrava odšel. Med tednom mi je mama sporočila o 

nevzdržnem dogajanju v zavodu in hospitalizaciji. Kljub dogajanju se mi zdi prav, da so meje 

ostale nepremaknjene, da se zaveda, do kod lahko in kje ne. Po vrnitvi v domače okolje se je 

oglasil pri nas: »Prišel sem se opravičit za zadnjič.« Sprejela sem opravičilo in se z njim 

normalno, brez občutka obsojanja, pogovarjala. Povprašal me je, ali bi lahko nadaljevala s 

srečanji. 

Konkretne dejavnosti, delo ob konju in na konju, so bile prilagojene njegovim psihičnim 

in fizičnim zmožnostim. Trudila sem se, da najdem optimalno mejo njegovih zmožnosti. 

Spodbujala sem ga, da je bil pri sedlanju konja čim bolj samostojen, saj je bil dovolj močan in 

velik, da je zastavljene naloge zmogel opraviti sam. Ko sva začela z jahanjem, sem želela doseči 

njegovo čim večjo sproščenost in s tem povezano gibljivost na konju. Na začetnih srečanjih sem 

opazila, da je na konju med govorjenjem postal zelo trd in njegova drža je bila toga. Po nekaj 

urah sva dosegla tudi boljšo sproščenost. Včasih pa je tudi namerno zaustavil konja, da mi je 

želeno povedal do konca in bolj zbrano. Komunikacija je bila vedno umirjena in spoštljiva. 

Učila sva se tudi osnove jahanja, in sicer usmerjanja levo in desno, stoj in korak ter ob vodenju 

osnov jahanja sedečega in lahkega kasa. Ob osnovni usvojitvi znanj sem mu dovolila, da je sam 

usmerjal konja in ga peljal, kamor je želel. Opaziti je bilo, da mu to zelo veliko pomeni. Vedno 

me je spraševal, ali bo lahko jahal sam. O tem sva se tudi pogovarjala. Povedal mi je, da mu 

je fino, če lahko gre, kamor sam želi. Mislim, da je to ena izmed komponent, ki odlično vpliva 

na njegovo samopodobo. Med jahanjem je bil vedno odprt, opazoval je tudi okolico in naključne 

ljudi, dajal je občutek, da si želi biti opažen.  

 Pri delu v hlevu je bil izredno površen in hitro zadovoljen z opravljenim delom. Trudila 

sem se, da bi spodbudila občutek za čistočo in pomembnost opravljenega dela. Po pogovoru, 

da to opravlja za konje in da naj sam presodi, ali je to dobro zanje, je postal bolj natančen in 

se je trudil pri delu. Bil je samostojen in ni potreboval pomoči.  



 

 

 

Zastavljene kognitivne cilje je dosegel. Med jahanjem sva se večkrat pogovarjala o 

šolskih temah. Pripravila sem nalogo, da je na vsaki postaji prebral daljše navodilo (primer: 

Odlično si opravil prejšnjo nalogo, zdaj pa zberi konja in ga pelji po diagonali od črke F do C. 

Pri črki A je stožec, okoli katerega naredi krog. Tempo konja naj bo primeren, poskrbi, da ne 

bo hodil prepočasi ali prehitro. Po dolgi ravnini lahko »zakasaš«, pri ovinku pa se ustavi in 

nadaljuj v koraku. Bodi pozoren na svojo držo in začuti konja). Moj cilj je bil, da razločno 

prebere navodila in jih razume. Navodilo zajema več stopenj, ki si jih mora zapomniti in jih 

izvesti v praksi. Navodila sva včasih prebrala večkrat, ponavadi mi jih je še povzel. Vajo z 

računanjem sva izvedla tako, da sem ga spraševala po rezultatih računov iz poštevanke in v 

rokah držala rezultate. Eden izmed njih je bil pravilen, drugi napačen. Njegova naloga je bila, 

da je izbral pravilni rezultat in v tisto smer, v kateri roki sem držala rezultat, usmeril konja. 

Tudi med prostim jahanjem sva vadila hitrost računanja. V primeru, da je bil rezultat napačen, 

je moral zaustaviti konja in ponoviti računanje. Bil je sodelovalen in trudil se je pri opravljanju 

zastavljenih nalog.  

Glede na celotno druženje in spoznavanje mladostnika s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami s psihosocialnim pristopom ob delu s konji bi lahko rekla, da je terapija pozitivno 

vplivala na vedenje in oblike čustvovanja mladostnika. Vidno opazno je bilo boljše počutje. 

Sprejemal je okolico, ob delu je bil umirjen in vzpostavljal pozitivno komunikacijo. 
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