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POVZETEK 

V diplomskem delu je podrobno predstavljena terapija s pomočjo konja kot oblika pomoči 

osebam s posebnimi potrebami. Razloženi so vsi pojmi s področja terapije s pomočjo konja in 

spektroavtističnih motenj. Predstavljeni so razlogi za vključitev oseb s spektroavtističnimi 

motnjami v takšno obliko terapije. Na podlagi domače in tuje literature na tem področju je 

bila načrtovana tudi raziskava, ki sem jo izvedla tekom šolskega leta 2009/2010. Namen 

raziskave je bil ugotoviti, ali lahko terapija s pomočjo konja izboljša kvaliteto življenja oseb s 

spektroavtističnimi motnjami. Šest udeležencev v raziskavi je pomembneje ali manj 

pomembneje napredovalo na šestih opazovanih področjih: socializacija, komunikacija, 

čustvena in telesna napetost, pozornost, sledenje navodilom in taktilna preobčutljivost.  

Ključne besede 

spektroavtistične motnje, konj, terapija s pomočjo konja, pozitivni učinki terapije s pomočjo 

konja 

 

EQUINE ASSISTED THERAPY FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH 

AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

ABSTRACT 

Equine assisted therapy is presented as one of possible approaches when helping individuals 

with special needs. This work includes explanation of basic conceptions from the fields of 

equine assisted therapy and autism spectrum disorders. Motives for inclusion individuals with 

autism spetrcum disorders to this form of therapy are presented. Study was planned based on 

presented findings and carried out during school year 2009/2010. The purpose of this study is 

to ascertain possible effects of equine assisted therapy on quality of life of individuals with 

autism spectrum disorders. Six participants have shown significant or minor progress in six 

chosen fields: socialization, communication, emotional and physical tension, attention, 

following instructions and tactile hipersensitivity. 

Key words 

autism spectrum disorders, horse, equine assisted therapy, pozitive effects of equine assisted 
therapy.
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1 UVOD 

 

Vedno več se govori o skrivnostnih razvojnih motnjah. Število otrok s takimi diagnozami 

narašča. Vendar o spektroavtističnih motnjah kljub temu še vedno vemo tako zelo malo. Kot 

bodoča specialna pedagoginja sem se na svoji poti srečala z veliko otroki in mladostniki s 

tovrstno diagnozo. Od nekdaj me je navduševal njihov skrivnostni svet, svet v katerega mi 

nimamo vstopa. Tekom usposabljanja za terapevta s pomočjo konja sem se začela spraševati, 

kako bi terapija s pomočjo konja vplivala na otroke in mladostnike s spektroavtističnimi 

motnjami.  

Želim združiti lastno veselje in navdušenje nad konji z veseljem, ki mi ga daje moj bodoči 

poklic ter omogočiti otrokom in mladostnikom drugačen in zabaven način pomoči. Mislim, da 

so otroci in mladostniki s posebnimi potrebami pogosto nasičeni z raznoraznimi terapevti in 

terapevtskimi situacijami. Terapija s pomočjo konja pa nam omogoča postavitev terapije v 

naravno situacijo. Otrok uživa ob konju, na konju, pri negi, hranjenju in samem jahanju. Nima 

občutka, da je na terapiji, nima občutka da je obravnavan. Poleg tega ne smemo zanemariti že 

dolgo znanega pozitivnega učinka, ki ga imajo živali na človeka. Ravno ta vpliv, odnos med 

človekom in živaljo, pa je ključen pri izvajanju terapije s pomočjo konja. 

Terapija s pomočjo konja se pri nas šele razvija. Veliko ljudi nudi »terapevtsko jahanje«, 

vendar imeti konja in nanj posaditi otroka še ne naredi terapijo s pomočjo konja. Zelo 

pomemben je strokovni pristop. Le dobro zastavljeni cilji, primerno načrtovanje dejavnosti in 

strokovno vodenje, lahko poleg samega veselja ob jahanju, pripeljejo tudi do rezultatov in 

želenega napredka. Zato je cilj moje diplomske naloge predstaviti, kaj naj bi terapija s 

pomočjo konja sploh bila in na praktičnih primerih ugotoviti, kakšne prednosti in morebitne 

slabosti ima terapija s pomočjo konja pri otrocih s spektroavtističnimi motnjami. 

 

»Če  hočete “ozdraviti” človeka z avtizmom, ga pustite samega v njegovi sobi.  

On sam nima avtizma.  

Avtizem ima samo v odnosu do družbe, ki postavlja svoja socialna pravila.« 

(Tony Attwood) 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 SPEKTROAVTISTIČNE MOTNJE 

Prva težava na katero naletimo, ko pričnemo listati literaturo je, kako sploh poimenovati to 

motnjo oziroma spekter motenj. V literaturi zasledimo izraze avtizem, avtistični sindrom, 

spektroavtistične motnje, motnje avtističnega spektra, idr. Ustrezne izraze strokovnjaki iščejo 

že od nekdaj in ko najdejo takšnega, za katerega se vsi strinjajo, da je »pravi«, se ne strinjajo, 

da je postavljen na pravo mesto (Jurišić, 1992). V angleško govorečem delu sveta se je v 

devetdesetih letih uveljavilo ime »autism spectrum disorders« (Steyaert in De La Marche, 

2008). Množinska oblika »disorders« nam pove, da gre za več motenj (klasični avtizem, 

Aspergerjev sindrom, atipični avtizem, idr.) z različnimi simptomatskimi slikami. »Austism 

spectrum« pa je tisto, kar je vsem tem motnjam skupnega – nekakšno jedro. Ker gre za 

spekter nam to pove, da so posamezniki, ki v ta spekter spadajo, lahko zelo različni glede na 

svoje klinične slike (Vodušek, 2010) in ni mogoče postaviti jasne meje, kaj še in kaj ne več 

spada v to skupino motenj (Aarons in Gittens, 1992). 

Pomembno je torej, da tudi v slovenščini ohranimo množinsko obliko, saj ne gre za eno 

motnjo temveč za skupek motenj, ki se nahajajo na širokem avtističnem spektru.  Glede na 

našteto naj bi bil najbolj ustrezen izraz »motnje avtističnega spektra« (Vodušek, 2010). 

Leta 2009 pa je izšla knjiga »Smernice za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi 

motnjami«, ki jo je predstavila delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje (Davidovič idr., 

2009). V knjigi se uporablja izraz »spektroavtistične motnje«, za uporabo katerega sem se 

odločila tudi sama. 
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2.1.1 KAJ SO SPEKTROAVTISTIČNE MOTNJE? 

2.1.1.1 OPREDELITEV  

Nobena oblika duševne motenosti še ni bila deležna tolikšne pozornosti javnosti in obenem 

tolikšnega nepoznavanja iz strani stroke. Pojem avtizem izvira iz grške besede »autos«, kar 

pomeni »sam, lasten, vase usmerjen«. V širšem smislu torej pojem avtizem označuje 

usmerjenost vase kot obliko vedenja in psihopatološko stanje (Brecelj Kobe, 1994).  

Danes spektroavtistične motnje razumemo kot kompleksne razvojne motnje, pri katerih se 

začnejo težave pojavljati v obdobju malčka (Davidovič idr., 2009). Velika odstopanja se 

kažejo na področju socialnega funkcioniranja in komunikacije, prisotne pa so še 

nenavadne aktivnosti in interesi, rituali, stereotipije in slabša sposobnost igre (Batshaw, 

Mauk in Reber, 1997). Začetek pojavljanja motnje je večinoma postopen. Pri približno eni 

tretjini otrok se zdi, da gre za regresijo, saj izgubljajo že osvojene sposobnosti (Davidovič 

idr., 2009). 

MKB – 10 (Mednarodna klasifikacija bolezni) in DSM – IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) uvrščata avtizem med pervazivne razvoje motnje. Te so 

definirane kot skupina motenj za katere so značilne motnje v socialnih interakcijah, 

komunikaciji, ter stereotipne, ponavljajoče se aktivnosti in interesi (Davidovič idr., 2009; 

Dobnik Renko, 2002). Pod pervazivnimi razvojnimi motnjami (MKB 10) najdemo naslednje 

diagnoze (Batshaw, Mauk in Reber, 1997; Boucher, 2009; Dobnik Renko, 2002): 

• Avtizem v otroštvu 

• Atipični avtizem: v DSM-VI se namesto tega izraza uporablja izraz pervazivna 

razvojna motnja, neopredeljena. Ta diagnoza se postavi pri posameznikih, ki 

kažejo odstopanja v socialnem razvoju, komunikaciji ali pa se pri njih razvijejo 

stereotipna vedenja, ki so na nek način netipična za avtizem. Lahko gre za 

blažje težave ali pa se te pojavijo kasneje v življenju. 

• Rettov sindrom je progresivno nevrološko obolenje, ki prizadene le deklice. V 

prvem letu večinoma razvoj poteka normalno, nato pa se začne regresija. 

Prisotni so avtistični vedenjski znaki, stereotipije rok, demenca, epilepsija in 

motnja v duševnem razvoju. 
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• Druge vrste dezintegrativna motnja v otroštvu: gre za regresijo na več 

področjih funkcioniranja po vsaj dveh letih normalnega razvoja. Regresija se 

običajno pojavi na področju govora, socialnih veščin, komunikacijskih veščin, 

pokažejo se avtistične oblike vedenja. Običajno se pojavi tudi zaostanek v 

duševnem razvoju. Gre za progresivno motnjo, najverjetneje povezano z 

motnjami metabolizma. 

• Hiperaktivna motnja z duševno manj razvitostjo in stereotipnim gibanjem 

• Aspergerjev sindrom: lahko bi ga imenovali tudi visokofunkcionalni avtizem. 

Pri posameznikih so prisotne motnje vedenja, socialnega razvoja. Pojavljajo se 

stereotipije in obsedenost z vzorci ter rutinami in zaporedji. Ne pojavlja pa se 

zaostanek v govornem razvoju in na področju mišljenja. Miselni procesi se pri 

nekaterih razvijajo celo hitreje in že v zgodnjem otroštvu prepoznavajo črke in 

besede, idr. Zaradi dobro razvitega govora in kognitivnih sposobnosti jih 

pogosto odkrijejo šele v poznem otroštvu. Težave imajo predvsem na področju 

vzpostavljanja socialnih stikov, navezovanja prijateljstev. Pogosto imajo 

težave pri samostojnem življenju. 

Sama opredelitev motenj oziroma zgornja klasifikacija je sicer neka osnova za diagnostični 

kriterij, vendar je zelo daleč od klinične slike (Jurišić, 1992). Posledično je ta dva 

diagnostična kriterija v praksi težje uporabljati. Podajata nam namreč zelo omejen odgovor na 

vprašanje: »Kaj so spektroavtistične motnje?« in ne opisujeta vseh znakov, ki jih lahko 

opažamo. Pojavlja se tudi vprašanje, ali je smiselno, da je avtizem uvrščen med pervazivne 

razvojne motnje in tako postavljen ob bok Rettovemu sindromu in dezintegrativni motnji v 

otroštvu, ki imata zelo slabo prognozo. Avtizem namreč v splošnem sploh ni napredujoča 

motnja. Lahko se torej zgodi, da v novi izdaji DSM diagnostičnega kriterija avtizem in z njim 

povezana stanja ne bodo več uvrščena v to skupino motenj. Kljub temu pa se moramo 

zavedati, da ne bo nikdar mogoče popolnoma jasno postaviti diagnostičnega kriterija (kot npr. 

pri Downovem sindromu, kjer gre za specifično kromosomsko napako), saj ima avtizem 

preveč širok spekter pojavnosti (Boucher, 2009).  
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2.1.1.2 POGLED V PRETEKLOST 

Avtizem se je v človeški populaciji skoraj zagotovo pojavljal od nekdaj (Boucher, 2009), 

vendar je medicinsko gledano zelo mlada patologija, saj se jo je v strokovni literaturi pričelo 

omenjati šele leta 1943. Takrat je avtizem predstavil javnosti dr. Leo Kanner, ki je bil prvi 

uradno priznani otroški psihiater v ZDA. Opisal je značilnosti po katerih bi otroke s takšno 

motnjo lahko prepoznali (Aarons in Gittens, 1992), ter objavil opažanja o enajstih otrocih, ki 

jih je opazoval (Patterson, 2009). Njegov opis je še danes uveljavljen kot tipičen opis fenotipa 

spektroavtističnih motenj (Steyaert in De La Marche, 2008).  

Uporabil je izraz »avtizem«, ki se je predhodno že uporabljal v povezavi z shizofrenijo 

(Aarons in Gittens, 1992) in ga svetu predstavil kot eno od oblik otroške psihoze. Dejal je, da 

takšni otroci živijo v svojem svetu, se do ljudi vedejo kot do predmetov, ne kažejo želje, da bi 

jih kdo vzel v naročje, so mutistični ali pa se govor pojavi kasneje. Ta govor je eholaličen z 

značilno napačno uporabo zaimkov. Opazil je tudi, da jih ne zanima družba drugih otrok. 

Nekateri otroci so nemirni, avtoagresivni z izbruhi jeze, namesto igre z otroki jih zanimajo 

specifični predmeti, na katere se močno navežejo. Ne kažejo strahu pred dejanskimi 

nevarnostmi (Brecelj Kobe, 1994), obenem pa so pogosto pretirano prestrašeni ob popolnoma 

običajnih stvareh. Prisotna je obsesivna želja po istosti. Pogosto imajo tudi motnje hranjenja, 

pri nekaterih se pojavljajo epileptični napadi. Že Kanner je pravilno sklepal, da je avtizem 

pogostejši pri dečkih kot pri deklicah. Zmotno pa je pripisoval avtizem višjemu 

ekonomskemu sloju. Trdil je, da je prisoten že od rojstva in s tem nakazal biološke vzroke 

motnje. Vendar je vzroke za nastanek pripisoval tudi vzgoji – obsesivnim staršem in čustveno 

hladnim materam (Dobnik Renko, 2002). 

Približno v istem času je avstrijski profesor otroške psihiatrije Hans Asperger, neodvisno od 

Kannerjevih ugotovitev opazil vzorec deviantnega vedenja pri skupini adolescentov (Aarons 

in Gittens, 1992), ter objavil svoje raziskave o tako imenovanih »malih profesorjih« – otrocih 

z zelo visokim inteligenčnim količnikom, ki pa niso bili sposobni razviti socialnih veščin 

(Patterson, 2009). Na začetku se je zdelo, da oba opisujeta isto motnjo. Digby Tantam je prvi 

uporabil izraz Aspergerjev sindrom in ga označil kot posebno skupino (Aarons in Gittens, 

1992). 

V tem času se je avtizem obravnavalo kot psihološko motnjo, kar je le še utrdila objava knjige 

»Prazna trdnjava: otroški avtizem in rojstvo jaza«. Napisal jo je Bruno Bettelheim in v njej 
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zagovarjal teorijo, da je za avtizem kriva »hladilniška mati«, ki otroku ne zna omogočiti 

čustvene navezanosti (Patterson, 2009). Kanner je sicer avtizem ločeval od shizofrenije, 

vendar so ga kljub temu kmalu začeli pojmovati kot »sindrom shizofrenije v otroštvu« 

(Dobnik Renko, 2002). 

Drugačno obravnavanje avtizma je začel psiholog Bernard Rimland iz Kalifornije. Leta 1964 

je objavil knjigo z naslovom »Otroški avtizem: sindrom in njegove posledice za nevrološko 

teorijo vedenja«. Avtizma ni obravnaval kot psihološki problem, temveč kot nevrorazvojno 

motnjo (Patterson, 2009). 

Tudi danes strokovnjaki spektroavtistične motnje obravnavajo kot nevrološko razvojno 

motnjo, z genetskim vplivom v možni interakciji z vplivi iz okolja. Spektroavtistične motnje 

postajajo tudi vse bolj »popularne« in poznane. K temu je veliko prispeval film Rainman, 

poleg tega pa je vse več člankov v raznih revijah, oddaj o posameznikih s takšnimi oblikami 

motenj in vse več ozaveščanja iz strani društev za pomoč osebam s spektroavtističnimi 

motnjami (Lord in Bishop, 2010). 

 

2.1.1.3 POGOSTOST POJAVLJANJA 

Spektroavtistične motnje so bile nekoč skoraj neznane in so veljale za redke motnje, v zadnjih 

10–20 letih pa se je njihova pojavnost drastično povečala (Osredkar, 2009). V sorazmerno 

kratkem času postajajo družbeno vedno večji problem (Patterson, 2009). Spektroavtistične 

motnje zavzemajo pomemben delež v skupini oseb s posebnimi potrebami in so najhitreje 

naraščajoča razvojna motnja (Davidovič idr. 2009). Nimamo pa podatkov, koliko so na hiter 

porast vplivali spremenjeni diagnostični kriteriji, povečano znanje o motnji, dostopnost 

posebnih izobraževalnih programov in koliko potencialni okoljski dejavniki (Osredkar, 2009), 

ki so se v tem času prav tako drastično spremenili (Patterson, 2009). 

Pogostost motnje je bila včasih ocenjena na 1 na 1000 otrok (Siegel, 2003), najnovejši podatki 

pa kažejo, da je pogostost pojavljanja spektroavtističnih motenj v ZDA in razvitem delu 

Evrope kar 1 na 110 otrok (Davidovič idr., 2009; Lord in Bishop, 2010).  

Otroški avtizem je približno tri do štirikrat pogostejši pri dečkih kot pri deklicah. Kar 75– 

80% otrok s pervazivnimi razvojnimi motnjami, z izjemo Rettovega sindroma je namreč 

dečkov (Dobnik Renko, 2002). Spektroavtistične motnje se tako pojavijo pri 1 na 75 dečkov 
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in le pri 1 na 315 deklic (Lord in Bishop, 2010). Pri deklicah pa gre običajno za hujše oblike 

duševne prizadetosti in bolj izraženo avtistično vedenje (Brecelj Kobe, 1994). 

Možnost, da bi imeli v eni družini dva otroka z avtizmom, je od 3 % do 12 %. Pri enojajčnih 

dvojčkih pa je verjetnost, da bosta imela oba otroka takšno motnjo od 90 % do 95 %, kar 

nakazuje genetske vzroke za nastanek motnje (Siegel, 2003). Med otroci s spektroavtističnimi 

motnjami je največ prvorojencev, vendar morda vzrok tiči v tem, da se starši zaradi strahu 

težje odločijo še za enega otroka (Veličković Perat, 1994). 

V Sloveniji se sistematična in organizirana skrb za osebe s spektroavtističnimi motnjami šele 

začenja. Za zdaj še nimamo enotnega registra, zakon o varovanju osebnih podatkov pa 

onemogoča zbiranje podatkov (Švaglič, 2002a) in posledično ne poznamo točnega števila 

posameznikov s spektroavtističnimi motnjami pri nas. Epidemiološke študije so pokazale, da 

pogostost pojavljanja ni odvisna od geografskih in socialnih okolij. Na podlagi tega bi lahko 

sklepali, da se pri nas spektroavtistične motnje pojavljajo enako pogosto kot drugod po svetu. 

Po podatkih Statističnega urada RS o številu otrok do 18. leta, bi bilo tako pri nas v letu 2004 

približno 3000 otrok in mladostnikov s spektroavtističnimi motnjami. Seveda veliko 

posameznikov še ni diagnosticiranih (Davidovič idr., 2009). Ker je simptomatika izražena 

različno jasno in intenzivno, je mogoče, da nekatere od njih obravnavajo pod drugo diagnozo 

(Dobnik Renko, 2002). Poleg tega pa tudi Komisije za usmerjanje, otroke s 

spektroavtističnimi motnjami v programe usmerjajo kot otroke z govorno jezikovnimi 

motnjami, motnjo v duševnem razvoju, dolgotrajno bolne otroke idr. (Davidovič idr., 2009). 

 

2.1.1.4 PRIDRUŽENE RAZVOJNE IN DUŠEVNE MOTNJE 

Skupaj s spektroavtističnimi motnjami se pogosteje kot v običajni populaciji pojavljajo 

naslednje motnje (Batshaw, Mauk in Reber, 1997; Boucher, 2009; Brecelj Kobe, 1994; 

Davidovič idr., 2009; Dobnik Renko, 2002; Lord in Bishop, 2010; Osredkar, 2009; Steyaert in 

De La Marche, 2008):  

• Motnje v duševnem razvoju: po novejših podatkih (Lord in Bishop, 2010) je pogostost 

pojavljanja motnje v duševnem razvoju pri osebah s spektroavtističnimi motnjami 

50% in ne več 75%. 
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• Senzorne motnje (okvare vida, okvare sluha, gibalne motnje, dispraksija) se prav tako 

pojavljajo v večjem deležu kot je pogostnost v splošni populaciji. 

• Specifične učne težave (ima jih 75% otrok s spektroavtističnimi motnjami, pa tudi 

preostali so pogosto ocenjeni pod svojimi sposobnostmi) in težave na področju 

pisanja. 

• Downov sindrom, sindrom fragilnega X kromosoma, Turnerjev sindrom, Williamsov 

sindrom, Prader–Willijev sindrom, sindrom delecije 22q11 kromosoma 

• Tourettov sindrom ali motorični tiki 

• Fetalni alkoholni sindrom 

• Cerebralna paraliza 

• Tuberozna skleroza 

• Nevrofibromatoza  

• Epilepsija (pojavi se pri 17–30% oseb s spektroavtističnimi motnjami, z največjo 

pogostostjo v otroštvu in adolescenci) 

• ADHD sindrom, hiperaktivnost, motnje pozornosti in impulzivno vedenje 

• Psihiatrične motnje (depresija, anksioznost, obsesivno-kompulzivna motnja) se 

pojavljajo kar dvakrat pogosteje kot pri ostalih osebah 

Nekatere motnje se lahko pojavljajo pri vseh oblikah spektroavtističnih motenj (npr. 

anksioznost), druge pa se pojavljajo le pri težjih oblikah spektroavtističnih motenj. Nekatere 

opisane motnje se pojavljajo zelo redko, vendar še vedno pogosteje kot v običajni populaciji 

(npr. Prader-Willijev sindrom) in jih vedno najdemo le v povezavi z nizkofunkcionalnim 

avtizmom (Boucher, 2009). 
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2.1.2 MOŽNI VZROKI ZA NASTANEK SPEKTROAVTISTIČNIH MOTENJ 

Mnenja o tem kaj povzroča spektroavtistične motnje so se v zadnjih desetih letih spreminjala. 

Tudi danes točnih vzrokov za avtizem še ne poznamo. Obstajajo različne teorije, vendar 

nobena od njih še ni dokazana. Glede na pojavne znake lahko sklepamo, da gre za okvaro 

tako centralnega kot tudi perifernega živčevja pod vplivom različnih dejavnikov (Patterson, 

2009). Vzroki so vsekakor kompleksni, najverjetneje se prepletajo še ne dovolj poznani 

genetski in okoljski dejavniki (Osredkar, 2009). Lahko se zelo običajni dejavniki združijo v 

redko in specifično kombinacijo, njihov skupen vpliv pa povzroča, da so spektroavtistične 

motnje tako skrivnostne in neobičajne (Aarons in Gittens, 1992).  

Rezultati genskih, imunskih in drugih raziskav nakazujejo tudi veliko heterogenost znotraj 

same skupine spektroavtističnih motenj, zato nekateri avtorji domnevajo, da imajo različne 

kategorije otrok s spektroavtističnimi motnjami tudi različne in specifične vzroke (Kobal, 

2009).  

 

2.1.2.1 VZGOJA 

Pod vplivom psihoanalitične tradicije so nekoč za nastanek spektroavtističnih motenj krivili 

čustveno hladne in zavračajoče, torej »slabe« starše, predvsem matere oziroma nepravilno 

vzgojo (Dobnik Renko, 2002). Danes vemo, da to ni res. Je pa res, da je otroka s 

spektroavtističnimi motnjami težje vzgajati zaradi njegove drugačnosti in specifičnih vzorcev 

vedenja. Staršem pogosto očitajo, da imajo nevzgojenega otroka, ko ta vpije in nekontrolirano 

teka naokrog, sploh ker so takšne oblike motenj »skrite« – niso vidne navzven (Patterson, 

2009). Kljub temu, da je bila ta teorija zavrnjena, je ameriška psihiatrinja dr. Martha Welch z 

navdušenjem ponovno obudila vzgojo kot možen vzrok za nastanek motnje. Povzela je teorijo 

iz leta 1972, ki pravi, da je vzrok lahko skrit v neuspešni vzpostavitvi odnosa med materjo in 

otrokom. Na podlagi te hipoteze je razvila »terapijo z objemanjem« (Aarons in Gittens, 1992). 
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2.1.2.2 GENETSKI DEJAVNIKI 

Dednost nekaterih oblik spektroavtističnih motenj potrjujejo študije družin s takšnimi otroki. 

V družinah z otrokom s spektroavtističnimi motnjami je verjetnost, da se bo motnja razvila 

tudi pri naslednjem otroku 8,6% (Dobnik Renko, 2002). V opazovanih družinah se tudi pri 

ostalih družinskih članih, večkrat kot v običajni populaciji pojavljajo govorne motnje, 

specifične učne težave ter blažje socialne in kognitivne motnje. To imenujemo širši fenotip 

avtizma (Aarons in Gittens, 1992; Osredkar, 2009). Zanimive so tudi študije dvojčkov, kjer se 

je pokazalo, da sta običajno prizadeta oba enojajčna dvojčka (Aarons in Gittens, 1992). 

Pri nekaterih kromosomskih nepravilnostih (npr. sindrom krhkega X kromosoma, tuberozna 

skleroza, Downov sindrom) je v klinični sliki pogosto mogoče opaziti znake avtističnega 

vedenja, kar bi ponovno lahko pripisali genetskim dejavnikom (Dobnik Renko, 2002; 

Osredkar, 2009).  

Otroci pri katerih se razvijejo različne oblike spektroavtističnih motenj, so torej lahko 

podedovali poškodovane gene svojih staršev ali kakšnih daljnih sorodnikov oziroma se je pri 

njih pojavila genetska mutacija. Poškodovani geni po oploditvi in med razvijanjem 

otrokovega organizma celicam ne posredujejo pravih informacij, kako naj nevtralizirajo in 

izločijo iz telesa potencialno strupene kemične snovi in toksine, ki nastajajo v telesu 

(Patterson, 2009). Zavedati se moramo, da se poškodbe genov lahko pokažejo kasneje. Kljub 

prirojeni motnji se namreč njeno delovanje pokaže šele ob neugodnih zunanjih dejavnikih 

(Veličković Perat, 1994).  

Avtizem vsekakor ni le genetsko pogojena motnja, povzročajo jo še drugi vzročni dejavniki 

(Dobnik Renko, 2002), vendar je pri osebah, ki kažejo avtistične oblike vedenja smiselno 

narediti tudi kromosomsko analizo (Veličković Perat, 1994). 

 

2.1.2.3 METABOLNE MOTNJE 

Prirojene motnje metabolizma so lahko vzrok spektroavtističnih motenj (Dobnik Renko, 

2002). 

Človeku lahko škoduje vsa hrana, na katero je alergičen ali preobčutljiv. Z vnašanjem te hrane 

v organizem povzročamo škodo. Vsa živila, ki jih telo ne more prebaviti do osnovnih 
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sestavnih delcev, namreč dražijo notranjost črevesja in povzročajo vnetja, posledično pa 

privedejo do namnožitve škodljivih organizmov. Istočasno se delno prebavljena hrana, ki 

zmore preiti skozi črevesno steno, lahko vsrka v kri in prenese do celic, kjer povzroča razne 

okvare. Zaradi tega lahko nastopita na eni strani pomanjkanje hranil in na drugi strani 

prisotnost različnih toksinov v otrokovem krvnem obtoku. Vsaka od teh snovi zavira 

normalno celično delovanje in s tem ogroža organe. Še posebej so v nevarnosti občutljivejši 

organi, kamor lahko prištevamo tudi centralni živčni sistem in s tem možgane, ki se pri otroku 

šele razvijajo (Patterson, 2009). 

Čas nastanka možganske okvare je različen. Kljub prirojeni encimski okvari se otrok lahko 

rodi brez znakov okvare. Pri zahtevnejšem načinu prehranjevanja po rojstvu, pomanjkljivi 

metabolni sistem ne zmore več kompenzirati motnje, ta pa postopoma posredno »kvari« 

možgane. V nekaterih primerih se to zgodi hitreje (fenilketonurija), v drugih počasneje, zato 

se tudi spremembe vedenja pojavijo kasneje (Dobnik Renko, 2002). 

Doslej je najbolj pojasnjena povezava med avtizmom in prirojenimi motnjami metabolizma 

aminokislin (Dobnik Renko, 2002). Z avtizmom povezujejo beljakovini gluten in kazein 

(Patterson, 2009). Ti dve beljakovini se lahko vežeta na opioidne receptorje v osrednjem 

živčevju. Študije na živalih so pokazale, da povečano delovanje teh receptorjev povzroča 

vedenje podobno avtističnemu (Osredkar, 2009). Študije na tem področju ne dajejo dovolj 

močnih dokazov. Poleg tega o metabolnih motnjah kot vzrokih za nastanek motenj za zdaj ne 

obstaja nikakršen medicinski konsenz (Davidovič idr., 2009; Steyaert in De La Marche, 

2008).  

 

2.1.2.4 INFEKCIJE 

Imunski sistem je izredno pomemben in zelo občutljiv mehanizem v telesu. Brani nas pred 

mikrobi iz okolja in pred patološkimi celicami znotraj telesa. Nekateri ljudje se že rodijo z 

okvaro mehanizma imunskega sistema, pri drugih ljudeh pa se te okvare razvijejo pozneje. 

Seveda lahko nekateri zunanji vplivi še dodatno okvarijo že tako šibek imunski sistem. V 

kolikor je naš imunski sitem okvarjen, smo bolj dovzetni za razne okužbe in infekcije 

(Patterson, 2009). Okužbe pred rojstvom (tveganje predstavljajo virusi, ki krožijo okrog 

placente in prehajajo v otrokov razvijajoči se nevrološki sistem) in po rojstvu, v visokem 

odstotku povzročajo možgansko okvaro in posledično duševno motnjo v duševnem razvoju. 
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Enaka vzročna povezanost se kaže tudi pri avtizmu. Možganska okvara po rojstvu lahko 

nastane kot posledica vnetja (encefalitis) in njegovega neposrednega toksičnega učinka. Drugi 

vzrok pa so lahko spremenjeni pritiski v lobanji (poinfekcijski hidrocefalus). Kot povzročitelji 

infekcije/vnetja so največkrat omenjeni naslednji virusi: citomegalovirus, herpes, rubela in 

HIV (Dobnik Renko, 2002; Siegel, 2003).  

V zadnjem času se veliko govori in povezuje avtizem s cepljenjem proti ošpicam, mumpsu in 

rdečkam (Dobnik Renko, 2002). Negativen vpliv na razvoj spektroavtističnih motenj naj bi 

imel etil-Hg v timerosalu, ki je prisoten v otroških cepivih. Po letu 1990, kmalu po uvedbi 

timerosala v dve otroški cepivi, je bilo namreč mogoče opaziti povečanje števila otrok s 

takšno diagnozo. Rezultati raziskav o vplivu timerosala iz zadnjega desetletja so izrazito 

nasprotujoči. Predvsem epidemiološke raziskave ne potrjujejo vpliva timerosala v cepivih na 

spektroavtistične motnje, medtem ko raziskave, ki se naslanjajo na biokemične in 

nevrobiološke spremembe ter mehanizme delovanja živega srebra, podpirajo hipotezo o tem 

vplivu. Vpliv je vsekakor večji pri otrocih, ki so bolj občutljivi in imajo prirojene presnovne 

motnje oziroma okvare imunskega sistema (Kobal, 2009). Možnost negativnega vpliva 

cepljenja najbolj vznemirja starše in v današnjem času je tako prisotno veliko nezaupanje do 

različnih cepljenj in znanosti na splošno. Posledično pa se je zmanjšalo tudi število cepljenih 

otrok.  

 

2.1.2.5 NEVROLOŠKI VZROKI 

V zadnjih 10 letih so nevroslikovne tehnike prinesle vrsto dokazov o spremenjeni anatomiji 

možganov otrok s spektroavtističnimi motnjami (Osredkar, 2009). Prizadetih delov možganov 

sicer niso zanesljivo lokalizirali (Dobnik Renko, 2002), vendar so ugotovili, da se 

nepravilnosti v nevroanatomskih značilnostih možganov najpogosteje pojavljajo v področju 

malih možganov, možganskega debla, hipokampusa in amigdale, čelnega in senčičnega režnja 

(Osredkar, 2009). Amigdala in hipokampus, ki sta odgovorna za čustvovanje, agresijo, 

senzorični input in učenje, sta pri osebah s spektroavtističnimi motnjami okvarjena. Ugotovili 

so tudi, da ima 30% otrok s spektroavtističnimi motnjami v otroštvu povečan obseg glave 

(Dobnik Renko, 2002). Pri posameznikih s spektroavtističnimi motnjami je slabša tudi 

prekrvavljenost možganov. Poleg naštetih obstajajo še druge manjše prirojene nepravilnosti. 
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Avtizem naj bi bil tako sindrom možganskih poškodb, nastalih v drugem trimesečju 

nosečnosti (Veličković Perat, 1994). 

 

2.1.2.6 BIOKEMIČNI VZROKI 

Okolje, v katerem živimo, se je v zadnjih desetletjih močno spremenilo: nove tehnologije, 

hiter razvoj gospodarstva, medicine in drugih področij. Lahko rečemo, da človek ni nikoli prej 

tako močno posegal v svoje okolje in tudi zdravje kot v zadnjih desetletjih. Posledično nam 

prostor, v katerem živimo, postaja vse bolj sovražen in strupen. Vsak dan smo izpostavljeni 

onesnaženi vodi, kontaminirani hrani in strupenemu ozračju. Med evolucijo, s pomočjo 

sposobnosti prilagajanja spremenjenim razmeram, je človeški organizem razvil specifične 

kemične procese, ki skrbijo za izločanje škodljivih snovi. Tako večini ljudi onesnaženje še ne 

povzroča večjih težav. Če pa je organizem manj sposoben izločiti odpadne snovi, se le-te 

kopičijo v telesu in sčasoma dosežejo stopnjo, ko že posegajo v normalen celični razvoj 

(Patterson, 2009). 

Vplivi iz okolja, ki lahko pred rojstvom pomembno vplivajo na otrokov razvoj, so pretirano 

uživanje alkohola (fetalni alkoholni sindrom, ki se pogosto prekriva s spektroavtističnimi 

motnjami), uživanje določenih zdravil (valproat, talidomid, mizoprostol) ali drog (Osredkar, 

2009). Na tem področju se pogosto omenja tudi strupenost težkih kovin, saj so pri osebah s 

spektroavtističnimi motnjami pogosto opazili velike koncentracije le-teh v telesu. Težke 

kovine se tako imenujejo zaradi visoke atomske mase in so lahko zelo toksične za naše celice. 

V okolju so prisotne že od nekdaj, vendar še nikdar v tako visokih koncentracijah kot danes. 

V povezavi z avtizmom nas še posebej zanimata aluminij in živo srebro (Patterson, 2009). 

Najbolj raziskovano je živo srebro, predvsem v povezavi s spojino v nekaterih cepivih – 

timerosalom (Osredkar, 2009). Vzroki zastrupitve s težkimi kovinami so lahko še: živo srebro 

v amalgamskih zalivkah v zobeh nosečih mater, strupene kovine v ribah iz onesnaženih vod, 

seveda pa se pojavljajo tudi v prehrani nasploh, predvsem tisti polni dodatkov (Patterson, 

2009). 

Pri osebah s spektroavtističnimi motnjami so prisotne tudi nenormalne koncentracije živčnih 

prenašalcev – serotonina, dopamina, norepinefrina in opioidnih peptidov (Dobnik Renko, 

2002). Funkcije serotonina na osrednje živčevje so uravnavanje razpoloženja, spanja, apetita, 

idr. Pogosto ga povezujejo z depresijo, pomanjkanje tega prenašalca lahko poslabša 
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razpoloženje in povzroča agresijo (Serotonin, 2010). Tudi dopamin deluje v osrednjem 

živčevju, njegovo pomanjkanje povzroča nemotiviranost, brezvoljnost in čustveno praznino. 

Tako kot serotonin je tudi dopamin povezan z razvojem psihoz (Dopamin, 2010). 

Norepinefrin, bolj znan kot noradrenalin, je poleg serotonina eden najpomembnejših 

»hormonov za srečo«. Noradrenalin poživlja možgane, spodbuja sposobnost zaznavanja, 

motivacijo in energijo. Vpliva tudi na predele možganov odgovorne za zvečano pozornost in 

impulzivnost (Noradrenalin, 2010). 

 

2.1.2.7 DRUGI VZROKI 

Pogosteje imajo spektroavtistične motnje otroci, ki se rodijo starejšim materam, starim med 

35 in 45 let, nekatere študije pa kažejo, da naj bi bilo podobno tudi s starejšimi očeti. 

Tveganje se še poveča, če je to njihov prvi otrok, sploh če je deček, saj je avtizem pri njih 

pogostejši. Poleg prvega otroka naj bi bili bolj ogroženi še četrti in vsi kasneje rojeni otroci. 

Na pojav spektroavtističnih motenj lahko vpliva tudi prisotnost rentgenskih žarkov, sploh v 

zgodnji fazi nosečnosti. Večje tveganje je prisotno tudi, če se pojavi krvavitev v zgodnji ali 

srednji triadi nosečnosti, če je otrok nedonošen ali prenošen (Dobnik Renko, 2002; Siegel, 

2003). 
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2.1.3 PODOBA MOTNJE 

Simptomi in značilnosti spektroavtističnih motenj se pri otrocih in odraslih kažejo na različne 

načine in v različnih kombinacijah. To pomeni, da dva posameznika, ki imata enako 

diagnozo, lahko delujeta popolnoma različno in imata tudi drugačne sposobnosti. 

Kljub splošnemu prepričanju, lahko tako nekateri posamezniki s spektroavtističnimi motnjami 

vzpostavljajo očesni kontakt, izkažejo naklonjenost, se pustijo dotikati, se nasmejejo in 

smejijo ter pokažejo tudi veliko drugih čustev. Tako kot mi vsi, se tudi posamezniki s 

spektroavtističnimi motnjami odzivajo na okolje tako na pozitiven kot tudi negativen način in 

se z odraščanjem spreminjajo (Obstaja »zdravilo« za avtizem?, 2010). Tipičnih znakov je več 

(kar nekaj deset) in se med seboj različno kombinirajo. Med razvojem nekateri izginejo, lahko 

se pojavijo novi ali drugačni (Patterson, 2009). 

 

2.1.3.1 MOTNJE V SOCIALNEM FUNKCIONIRANJU 

Motnje v socialnem funkcioniranju so ene izmed najbolj značilnih simptomov otrok s 

spektroavtističnimi motnjami (Jurišić, 1992). Prvi dve leti življenja se običajno razvijajo kot 

ostali otroci, čeprav je o tem obdobju zelo malo znanega. Starši imajo večinoma lepe spomine 

na ta čas, saj naj bi bili v prvem letu življenja dojenčki zelo zadovoljni ter dolgo časa spali in 

zadovoljno ležali v svojih zibkah. Obstaja le malo raziskav, predvsem so to analize posnetkov 

iz teh prvih let življenja in retrospekcija staršev. S pomočjo teh raziskav so opazili, da so 

otroci (s kasneje ugotovljenimi spektroavtističnimi motnjami) manjkrat vzpostavljali direkten 

stik s starši in ostalimi otroci, niso se toliko odzivali na svoje ime ter pokazali zanimanja za 

nekaj, kar jim je nekdo pokazal (Sigman in Capps, 1997).  

Majhni otroci, tudi tisti z motnjo v duševnem razvoju, se odzivajo na različne socialne 

pobude, otroci s spektroavtističnimi motnjami pa jih odklanjajo (Brecelj Kobe, 1994). Starši 

jih najpogosteje označijo s tipično frazo »videti je kot, bi bil v svojem svetu« (Aarons in 

Gittens, 1992), ter opisujejo da so njihovi otroci samozadostni, najraje sami, vedejo se kakor, 

da ostalih ljudi sploh ni, so do njih ravnodušni ali bežijo proč, ne vzpostavljajo očesnega 

kontakta idr. (Jurišić, 1992). Otroci prav tako ne poizkušajo pridobiti pozornosti odraslega, da 

bi delili nekaj, kar so odkrili in jim je v veselje. Ta želja se pri običajnih otrocih razvije že 

pred prvim letom starosti (Aarons in Gittens, 1992). Razlike v obnašanju in vedenju postanejo 
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posebej očitne, ko se začnejo srečevati z drugimi otroki – vrstniki, sošolci, sorodniki idr. 

(Siegel, 2003). Seveda običajno ne gre za popolno odsotnost socialnih kontaktov, saj med 

odraščanjem večina posameznikov razvije nekakšne socialne odnose (Jurišić, 1992). 

Posamezniki s težjimi oblikami motenj so pogosteje popolnoma odmaknjeni in 

nezainteresirani (Brecelj Kobe, 1994). Ostali vzpostavijo socialni kontakt, ko nekaj 

potrebujejo oziroma se približajo na »čudaški«, neprimeren način, brez upoštevanja socialnih 

pravil (Aarons in Gittens, 1992). Težave pri odnosih z drugimi imajo, ker ne razvijejo tako 

imenovane »teorije uma« in med drugim zato ne dojamejo misli/mentalnih stanj drugih ljudi, 

ter posledično ne razumejo njihovih vedenjskih reakcij in se jim ne prilagodijo (Glavič 

Tretnjak, 1994).  

Motnje v socialnem funkcioniranju posameznikom pogosto onemogočajo, da bi dobili 

potrditev svoje uspešnosti in vzpostavili kontakte z drugimi. Pozornost okolice lahko pridobiš 

tudi tako, da si »poreden«. Na tak način se negativne oblike socialnega vedenja pri 

posameznikih še bolj utrjujejo (Švaglič, 2002b). Posamezniki s spektroavtističnimi motnjami 

imajo omejeno sposobnost samokontrole, poleg tega pa se ne ozirajo na odobravanje ali 

neodobravanje okolja, ko določeno vedenje uporabljajo. Težko se držijo pravil in prepovedi, 

ob kršenju le-teh pa ne pogledajo tistega, ki jim je nekaj prepovedal, da bi spremljali njegov 

odziv (Sigman in Capps, 1997).   

Ena izmed bolj problematičnih oblik deviantnega in socialno nesprejemljivega vedenja je 

agresija. Povečana agresivnost je pogost pojav predvsem pri mladostnikih in mlajših odraslih. 

Posebno problematična pa je avtoagresija, v kolikor se pri posamezniku pojavi (Davidovič 

idr., 2009), saj lahko posameznik sam sebi povzroči hude telesne poškodbe (Veličković Perat, 

1994). Avtoagresija, napadi besa in podobni vedenjski vzorci lahko pri osebah s 

spektroavtističnimi motnjami nadomeščajo besedne odzive in pobude in imajo nekakšno 

funkcijo komunikacije (Jurišić, 2006).  

Pri posameznikih se lahko pojavlja še hiperaktivnost (ves čas so v gibanju, izvajajo 

ponavljajoče se dejavnosti, vrtijo se v krogu, neprenehoma govorijo idr.), so pa tudi takšni, ki 

ne bodo storili prav ničesar, če jih posebej ne motiviramo za neko aktivnost. Pri slednjih gre 

za prav ekstremno izogibanje vsakršni dejavnosti. Pojavi se lahko tudi verbalno nasilje 

oziroma uporaba kletvic, žalitev idr. Ti posamezniki znajo vznemiriti in razjeziti ljudi okoli 

sebe. Strokovnjaki še niso enotni, ali gre za določeno stopnjo zavedanja, kaj se dogaja v 
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mislih drugih, ali pa le za zadovoljevanje svojih notranjih teženj, neodvisno od okolice 

(Aarons in Gittens, 1992).  

Pri vsaki analizi vedenja je potrebno moteče, neprimerno vedenje zamenjati z želenim 

vedenjem. Med učinkovite tehnike večinoma sodijo spretnosti primerne komunikacije in 

socialnega vedenja (Jurišić, 2006). V vseh starostnih obdobjih se uporabljajo »social skill 

groups« oziroma skupine za socialne spretnosti, v predšolskem obdobju pa še »floortime« ali 

naravno učenje na tleh (Davidovič idr., 2009). 

 

2.1.3.2 KOMUNIKACIJA IN GOVORNI RAZVOJ 

Pri otrocih s spektroavtističnimi motnjami se kaže zaostanek na področju razvoja govora in 

jezika, nekateri posamezniki navzven delujejo kot bi bili gluhi (Švaglič, 2002a). Rodijo se 

brez sposobnosti receptivnega in senzornega jezikovnega razvoja, težavnost motnje je različna 

od posameznika do posameznika (Švaglič, 2002b) in je povezana s stopnjo duševne 

prizadetosti (Dobnik Renko, 2002).  

V prvih šestih mesecih se lahko pri dojenčku razvijeta gruljenje in čebljanje, vendar se 

kasneje izgubita (Batshaw, Mauk in Reber, 1997). Pri nekaterih težje prizadetih posameznikih 

se govor kasneje sploh ne razvije, pri ostalih pa je moten na različne, vendar zelo značilne 

načine (Brecelj Kobe, 1994). Običajni otroci razvijejo govor zaradi velike želje po 

komunikaciji z drugimi, zato lahko trdimo, da pri otrocih s spektroavtističnimi motnjami ne 

gre le za govorno motnjo, ampak za pomanjkanje motivacije za komunikacijo z okoljem 

(Aarons in Gittens, 1992).  

Kot govorne motnje se pogosto pojavljajo motnje ritma, intonacije, melodije, višine in naglasa 

govora. Prisotna je tudi napačna izgovarjava. Spontano izražanje je zelo redko, odgovori na 

vprašanja so pogosto enobesedni oziroma skopi, posamezniki so nezmožni slediti dialogu in 

se prilagajati sogovorniku (Švaglič, 2002b). Težave imajo z uporabo časov in terminov za čas 

in prostor. Razumevanje jezika je dobesedno in omejeno na konkretno raven, zato imajo 

težave, ko gre za metafore (Brecelj Kobe, 1994; Dobnik Renko, 2002), humor ali sporočanje 

»med vrsticami« (Aarons in Gittens, 1992). 

Najpogosteje opazimo naslednje posebnosti (Aarons in Gittens, 1992; Dobnik Renko, 2002; 

Jurišić, 1992): 
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• Eholalija – »papagajski govor« oziroma ponavljanje govora druge osebe 

• Idiosinkratični govor – navzven nesmiselne besedne povezave. Otrok poveže besede 

ali stavke z nekimi slučajnimi okoliščinami in jih kasneje v takih okoliščinah tudi 

uporablja. Gre za asociativno verbalno učenje. 

• Nauči se fraz, posebnih stavkov in zelo učenih izjav, ki jih uporablja, seveda 

najpogosteje izven konteksta. 

• Nenehno ponavlja televizijske reklame, pesmi, rime, idr. 

• Nenehno govori o določeni temi. 

• Ne vzpostavi očesnega kontakta, ne uporablja gest in obrazne mimike.  

• Potrebe izraža tako, da vodi roko odraslega. 

• Nepravilno uporablja zaimke (o sebi govori v tretji osebi). 

• Ne odziva se na človeški glas, kljub normalno razvitemu sluhu. 

Poleg težav z govorom imajo tudi težave pri komunikaciji z drugimi, saj težje razumejo govor 

drugih ljudi, težave pa imajo tudi s prepoznavanjem neverbalne govorice telesa, gest in 

obrazne mimike (Švaglič, 2002b). Sami pogosto uporabljajo komunikacijo le za izražanje 

svojih potreb, njihove izjave so izven konteksta in ne predstavljajo koristne izmenjave 

informacij. Četudi posameznik veliko govori, je ta govor običajno neodvisen od odziva 

poslušalcev, je sam sebi namen in ga ne moremo imenovati pogovor (Aarons in Gittens, 

1992). En izmed zgodnejših znakov avtizma je pomanjkanje »protodeklarativnega kazanja«. 

Že majhen otrok namreč uporablja kazanje s prstom na določen predmet ali dogajanje, ker želi 

deliti nekaj zanimivega z drugimi. Pri otrocih s spektroavtističnimi motnjami se takšna oblika 

kazanja ne pojavlja, lahko pa opazimo »protoimperativno kazanje«, ki izraža zahtevo. To 

pomeni, da pokaže na neko stvar, ker želi, da mu odrasli zadovolji neko potrebo (Boucher, 

2009). 

Veliko posameznikov lahko komunicira le s pomočjo alternativnih komunikacijskih oblik 

(Batshaw, Mauk in Reber, 1997). Pri nas sta se najbolj uveljavila »sistem komunikacije z 

izmenjavo slik« ali PECS (angl. Picture Exchange Communication System) in znakovni jezik 

(Davidovič idr., 2009). Čeprav starši pogosto verjamejo, da se bo vse uredilo, če se otrok 
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nauči govoriti, je to daleč od resnice. Kot lahko vidimo, je bolj kot govor, okrnjena 

sposobnost komunikacije in želja po uporabi le-te (Aarons in Gittens, 1992). 

 

2.1.3.3 ODPOR DO SPREMEMB  

Odpor do sprememb ali anksiozna obsesivna želja vztrajanja v istosti je ena izmed temeljnih 

lastnosti otrok s spektroavtističnimi motnjami. Strokovnjaki so mnenja, da je značilna težnja 

po ponavljanju zaporedij prisotna pri vseh osebah s spektroavtističnimi motnjami in ima 

nevrološko osnovo (Jurišić, 1992). Značilni so zelo omejeni, stalni in stereotipni vzorci 

obnašanja, interesov in aktivnosti. Posameznik tako vedno sedi na istem stolu, je ob točno 

določeni uri, predmete postavlja na vedno isto mesto idr. Stvari počne v enakem zaporedju in 

na enak način (Batshaw, Mauk in Reber, 1997). Posamezne aktivnosti lahko prekine le on 

sam, vsako vmešavanje, prekinjanje ali onemogočanje le-teh pa lahko posameznika spravi v 

hudo stisko in sproži burne reakcije. Takšne reakcije lahko sproži tudi pogled na polomljen ali 

nepopoln predmet v okolici (Jurišić, 1992).  

To je težek vedenjski problem, posameznik s tem pogosto popolnoma narekuje ritem življenja 

vseh družinskih članov. Od svojih staršev in sorojencev zahteva, da izvedejo določene rituale, 

preden začne sodelovati z njimi, čeprav gre le za odhod v trgovino ali pripravo na skupen 

obrok (Aarons in Gittens, 1992). Velike težave se lahko pojavijo, ko želijo starši na novo 

opremiti stanovanje ali premakniti kos pohištva drugam. Vendar stresa ne predstavljajo le 

takšne spremembe. Tudi dejavnosti, ki jih posameznik rad počne, se lahko hitro spremenijo v 

katastrofo. Tako lahko obisk živalskega vrta namesto veselja povzroči stres, če npr. neka žival 

ni več v določeni kletki (Howlin in Rutter, 1989).  

Vztrajanje v istosti pa poleg družinskega življenja otežuje tudi pedagoško delo, saj 

posamezniki pogosto odklanjajo nove aktivnosti in so sploh zelo nefleksibilni v procesu 

učenja. Odpraviti tega vedenja skoraj ni mogoče, veliko uspešnejši smo, če področja 

posameznikovih interesov širimo in skušamo spodbuditi uporabno delovanje na teh področjih 

(Jurišić, 1992).  

Zanimivo je, da kljub burnim reakcijam in nesprejemanju še tako majhnih sprememb v 

vsakdanjih okoliščinah, lahko drugačne oblike velikih sprememb in doživetij minejo brez 

posebnosti. Tako se lahko isti otrok popolnoma prilagodi izletom ali počitnicam in ne kaže 
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znakov neugodja ob spremembi okolja in vsakdanje rutine v tem primeru (Aarons in Gittens, 

1992). 

 

2.1.3.4 MOTNJE SENZORNE INTEGRACIJE 

Pogoste so motnje v odzivnosti na različne dražljaje, ki so posledica perceptivnih 

nepravilnosti (Dobnik Renko, 2002). Vzrok motnje ni v primarni zaznavi oziroma na čutnem 

nivoju, temveč na nivoju procesiranja dobljenih informacij (Glavič Tretnjak, 1994).  

Posamezniki s spektroavtističnimi motnjami so lahko hipersenzibilni – preobčutljivi, kar 

pomeni, da se bodo izogibali določenim dražljajem. Lahko pa so hiposenzibilni – neobčutljivi 

in iščejo močne stimulacije (Dobnik Renko, 2002).  

V osnovi posamezniki bolje sprejemajo vidne dražljaje kakor slušne dražljaje. Nekateri so 

odlični opazovalci, pritegnejo jih majhni, nepomembni predmeti, osredotočajo se na 

podrobnosti (Veličković Perat, 1994). Mnogi starši opažajo, da njihovi otroci opazujejo 

predmet pod določenim kotom, običajno s kotički očesa (Aarons in Gittens, 1992). Otroci s 

spektroavtističnimi motnjami namreč pogosto raje uporabljajo periferni kot direktni pogled 

(Sigman in Capps, 1997). Slabše vidijo predmete v gibanju (Boucher, 2009). 

Na slušne dražljaje se pogosto slabše odzivajo in jih zato zmotno ocenijo kot gluhe ali 

naglušne (Veličković Perat, 1994). Po natančnem opazovanju se seveda izkaže, da popolnoma 

normalno slišijo, vendar se ne odzivajo na zvoke, ki jim niso v interesu. Pogosto so jim všeč 

glasni zvoki, na drugi strani pa si zatiskajo ušesa ob vsakdanjem zvoku kot je npr. kašljanje 

ali splakovanje straniščne školjke. Spet drugi so lahko preobčutljivi na slušne dražljaje na 

splošno (Aarons in Gittens, 1992).  

Specifična sta tudi okus in vonj (Veličković Perat, 1994). Pogosto posamezniki sprejemajo le 

določeno vrsto hrane in lahko se zgodi, da je njihov jedilnik sestavljen le iz hamburgerjev in 

pečenega krompirčka. Lahko se tudi zelo burno odzovejo na novo kombinacijo hrane, ki se 

znajde na njihovem krožniku. Posebej problematično pa je, če se pri posamezniku pojavi 

posebna navada (značilna predvsem za težje oblike spektroavtističnih motenj), da poje tudi 

tisto, kar je neužitno. Tako lahko je gumbe, pesek, črve, listje idr. Takšni posamezniki 

zahtevajo skrben in stalen nadzor, saj pogosto pogoltnejo neko stvar, preden se okolica sploh 

zave, kaj se je zgodilo (Aarons in Gittens, 1992). Posamezniki s spektroavtističnimi motnjami 
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so lahko zelo neodzivni na različne vonjave, četudi jim izvor vonja držimo tik pred nosom. 

Spet drugi pa so izrazito občutljivi na vonjave in je lahko vonj določenega parfuma ali čistila 

zanje zelo stresen (Duh, Hadžič, Karpljuk in Videmšek, 2006). Posamezniki velikokrat 

ovohavajo, ližejo ali praskajo sebe, različne predmete in tudi druge ljudi. Vse te oblike 

vedenja je potrebno preprečevati že, ko so otroci še majhni, saj postajajo z leti vse bolj utrjene 

in tudi moteče (Aarons in Gittens, 1992; Davidovič idr., 2009). 

Pogosta je preobčutljivost na dotik, ki se kaže v posameznikovem odmikanju ali bežanju pred 

drugimi osebami. Na drugi strani pa se nekateri zelo radi objemajo. Velik problem so 

samopoškodbe; kot so grizenje prstov ali podlakti, udarjanje z rokami ali glavo ob trdo 

podlago, puljenje las, idr., kar lahko povzroči hude telesne poškodbe (Veličković Perat, 

1994). Ob vseh teh vedenjih pa posameznik najverjetneje občuti ugodje ob samostimulaciji, 

sproščenost in ne bolečine (Boucher, 2009). Za osebe s spektroavtističnimi motnjami je 

namreč značilno, da imajo moteno doživljanje oziroma zavedanje bolečine, mraza in vročine 

(Aarons in Gittens, 1992; Boucher, 2009).  

Prevelika ali premajhna občutljivost se pojavlja tudi na področju gibanja in premikanja. 

Preobčutljivost na gibanje se kaže v hudih slabostih med vožnjo z avtomobilom, odklanjanju 

gibanja gor – dol, strahu pred višino idr. Premajhna občutljivost na gibanje pa se kaže v 

hiperaktivnosti, nenehnem gibanju, mahanju z rokami, vrtenjem, skakanjem, zaletavanjem idr. 

Pogosto imajo otroci s spektroavtističnimi motnjami težave z ravnotežjem (Duh idr., 2006). 

Zaradi težav s proprioceptorji lahko pride tudi do težav pri zavedanju lastnega telesa ali 

oblikovanju telesne sheme. Tako je pri posameznikih s spektroavtističnimi motnjami pogosto 

mogoče opaziti »nerodnost«, ki lahko izhaja iz težav z ravnotežjem, neustrezno koordinacijo 

telesa idr. Na drugi strani pa je veliko posameznikov, ki so zelo spretni, uravnoteženi, dobri 

plezalci in se ne bojijo višine (Boucher, 2009).  

Informacije iz več zaznavnih kanalov hkrati se med seboj zmešajo in povzročijo zmedo ter 

preveliko preplavljenost z informacijami, ki jih posameznik ne zmore predelati (Boucher, 

2009). Otroci s spektroavtističnimi motnjami so običajno lahko pozorni le na en dražljaj in ne 

zmorejo deliti pozornosti (Glavič Tretnjak, 1994). To teorijo lahko podkrepimo z dejstvom, 

da imajo posamezniki izredno selektivno pozornost in se ne usmerijo na celoto, temveč na 

posamezne tone, detajle na slikah idr. (Boucher, 2009). Njihova pozornost se tudi zelo hitro 

preusmeri drugam, na druge dražljaje. Izjema so le situacije, ki predstavljajo eno izmed 
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močnih interesnih področij (Aarons in Gittens, 1992). Raje se udeležujejo zunanjih 

dejavnosti, saj težko sedijo pri miru in se koncentrirajo (Duh idr., 2006). 

 

2.1.3.5 ČUSTVA 

Ena izmed najbolj prepoznavnih težav pri osebah s spektroavtističnimi motnjami je tudi 

nesposobnost empatije. Posamezniki se ne morejo vživeti v čustveno doživljanje drugih ljudi, 

posledično jih ne zmorejo tolažiti in prav tako ne sprejemati tolažbe drugih (Dobnik Renko, 

2002). Ko so raziskovali to področje, so namreč ugotovili, da se otroci s spektroavtističnimi 

motnjami niso odzvali na klice svojih staršev, ki so se pretvarjali, da so se poškodovali ali 

znašli v kakšni drugačni stiski. Običajni otroci in otroci z motnjo v duševnem razvoju so se na 

iste klice odzvali z močno izraženo skrbjo in želeli potolažiti starše (Sigman in Capps, 1997). 

Otroci s spektroavtističnimi motnjami ne znajo povezati fizičnega in psihičnega stanja osebe z 

njenim čustvenim izražanjem. Če otrok pade in začne jokati, ne razumejo, da joče zaradi 

bolečine, ki jo je občutil med padanjem. Še večje težave se pojavijo pri kompleksnejših 

čustvih (Boucher, 2009). Že povezovanje osnovne obrazne mimike in določenega čustvenega 

stanja (jeza, žalost, veselje, idr.) je zelo okrnjeno. Tako pri drugem človeku ne prepoznajo 

čustvenega stanja na podlagi izraza na obrazu in gest (Sigman in Capps, 1997). 

Treba pa je poudariti, da otroci s spektroavtističnimi motnjami le redko sploh pogledajo druge 

ljudi, da bi z njimi delili svoje izkušnje in se prav tako ne ozirajo na druge, da bi s tem 

pridobili določene informacije o njihovem doživljanju. Poskus, ki je to potrdil, so izvedli v 

laboratoriju, kjer je bil navzoč otrok s starši, nato pa se je v prostor pripeljal robot. Starši so 

morali izraziti strah ali navdušenje nad robotom. Testirali so običajne otroke, otroke z motnjo 

v duševnem razvoju in otroke s spektroavtističnimi motnjami. Ugotovili so, da se je le trinajst 

od devetindvajsetih otrok s spektroavtističnimi motnjami obrnilo k staršem in želelo videti 

njihov odziv v novi situaciji. Pri ostalih dveh skupinah so to vsaj enkrat naredili vsi otroci. 

Ostali otroci so odziv staršev uporabili kot model za svoje lastno vedenje ob stiku z robotom 

(prestrašenost ali navdušenje), otroci s spektroavtističnimi motnjami pa so se robotu približali 

ne glede na odziv staršev, pa čeprav so jih pred tem pogledali. Otrokom s spektroavtističnimi 

motnjami zato primanjkuje izkušenj, kako se ljudje vedejo v določenih situacijah in se 

posledično ne naučijo pravilnega izražanja čustev (Sigman in Capps, 1997). 
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Lahko posnemajo/igrajo neko vlogo, vendar se niso sposobni vživeti v karakter in izraziti 

počutja te osebe. Lahko rečemo, da enako posnemajo delovanje stroja in aktivnost nekega 

človeka (Aarons in Gittens, 1992). Sposobni so izražati osnovna čustva, vendar ne vedno v 

smiselni povezavi z okoliščinami. Njihova obrazna mimika je medla. Pogosto tudi slabo 

kontrolirajo izražanje čustev in se ne znajo prilagajati situaciji (Dobnik Renko, 2002). 

Pogosteje izražajo negativna (strah, žalost, jeza) kot pozitivna čustva (Sigman in Capps, 

1997). Imajo hude težave s posploševanjem oziroma prenosom izkušenj v novo situacijo. 

Čeprav se primerno vedejo in izrazijo ustrezna čustva v eni situaciji, te izkušnje ne zmorejo 

prilagoditi in prenesti v novo situacijo, ki se pojavi pred njimi (Aarons in Gittens, 1992).  

Nekateri posamezniki se ne bojijo ničesar, drugi pa so ves čas prestrašeni. Večinoma se ne 

bojijo realnih nevarnosti, ampak jih je strah povsem običajnih stvari (Dobnik Renko, 2002). 

Tudi na tem področju se pojavi problem nesposobnosti generalizacije. Kljub temu, da 

posameznika naučimo, izogibati se določeni nevarni situaciji, ta ne prepozna iste nevarnosti v 

malo drugačni obliki oziroma drugačni okoliščini. Z leti sicer spozna vedno več različnih 

situacij in se nauči primernih odzivov, vendar ostane celo življenje zelo ranljiv. Nemogoče se 

je namreč naučiti vseh variacij in predvideti vse mogoče spremembe, na katere lahko v 

življenju naleti (Aarons in Gittnes, 1992). 

 

2.1.3.6 ODNOS DO PREDMETOV IN IGRA  

Najbolj značilna lastnost igre otrok s spektroavtističnimi motnjami je, da se pri večini ne 

razvije domišljijska igra. Naučijo se posameznih sekvenc, ali jih posnemajo (hranjenje punčk, 

slačenje in oblačenje, umivanje idr.), vendar ne razumejo pomena te igre. Največ časa 

posvetijo realistični igri, ki pa je stereotipna, ponavljajoča manipulacija s predmeti (Aarons 

in Gittens, 1992; Dobnik Renko, 2002).  Z drugimi otroci se ne igrajo na običajen način, 

četudi se igrajo skupaj, je ta igra na nek način »vzporedna« in ne »kooperativna« (Davidovič 

idr., 2009). Pogosto radi sestavljajo sestavljanke, kjer so zelo uspešni. Ta spretnost pa ne 

temelji na zaznavi celotne slike, ampak na zaznavanju oblik robov posameznih koščkov 

(Glavič Tretnjak, 1994). Majhni otroci se pogosto intenzivno navežejo na nenavadne 

predmete, npr. na košček žice. Ne kažejo pa zanimanja za predmete, ki so všeč nam in ostalim 

otrokom, npr. plišast medvedek. Zelo jih zanimajo tudi svetleče površine, človeški lasje ali 

brada in vrteči predmeti. Z igračami se ne igrajo na predviden način, temveč se običajno 
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posvetijo le enemu delu igrače. Pogosto urejajo predmete v vrste. Starejši in odrasli 

posamezniki se pogosto pretirano ukvarjajo z različnimi urniki, koledarji, številčnimi vzorci, 

idr. (Batshaw, Mauk in Reber, 1997). Nekateri posamezniki zelo uživajo v grobi igri, vrtenju, 

zibanju, žgečkanju in lovljenju (Aarons in Gittens, 1992). 

 

2.1.3.7 STEREOTIPNA VEDENJA 

Vse že naštete značilnosti spektroavtističnih motenj skrivajo v sebi neko obliko stereotipnega 

vedenja. Stereotipno je tudi gibanje posameznikov (Howlin in Rutter, 1989). Najbolj značilne 

oblike takšnega gibanja so zibanje telesa, zvijanje ali stiskanje rok, cepetanje z nogami ali 

prestopanje iz ene noge na drugo, tleskanje z rokami, vrtenje na mestu ali tekanje v krogu idr. 

(Veličković Perat, 1994). Že omenjena avtoagresivna vedenja kot npr. grizenje, udarjanje z 

glavo ob trdo površino idr. so prav tako oblika stereotipnih vedenj (Howlin in Rutter, 1989). 

Najbolj izrazito se stereotipna vedenja pojavljajo pri težje prizadetih posameznikih, njihovo 

število se zmanjšuje sorazmerno s sposobnostmi posameznika (Brecelj Kobe, 1994).  

Zakaj se pojavljajo? Guganje telesa, kot eno izmed najpogostejših stereotipnih vedenj, 

stimulira čutilo za ravnotežje in posameznika pomirja (Davidovič idr., 2009). Stereotipna 

vedenja so torej najverjetneje neka oblika samostimulacije, ki deluje na posameznike 

sproščujoče. To lahko razloži dejstvo, da se večina teh stereotipnih gibanj pojavlja ob 

povečanem psihičnem pritisku in v stresnih situacijah (Veličković Perat, 1994).  

Pod stereotipna vedenja seveda lahko uvrstimo tudi stereotipno igro, ki je že bila opisana, 

prav tako obsedenost in pretirano navezanost na določene predmete in stalno ukvarjanje z 

njimi. Pogosto se pojavlja tudi stereotipna zahteva do okolja po uporabi vedno istih vprašanj, 

na katera posameznik vedno odgovori na popolnoma enak način. Sem lahko uvrstimo tudi 

ponavljanje besed in stalno govorjenje o isti temi (Howlin in Rutter, 1989).  

Pri nekaterih otrocih so lahko te ponavljajoče se aktivnosti do neke mere ustvarjalne – risanje, 

ustvarjanje vzorcev, gradnja modelov idr. Kljub všečnemu produktu aktivnosti, pa so te v 

osnovi še vedno stereotipne (Aarons in Gittnes, 1992).  
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2.1.3.8 INTELIGENTNOST IN POSEBNE SPOSOBNOSTI 

Osebe s spektroavtističnimi motnjami delimo na visokofunkcionalne in nizkofunkcionalne. 

Pri slednjih je pridružena motnja v duševnem razvoju (Davidovič idr. 2009).  

Tako se tudi na področju inteligentnosti pojavljajo velike razlike med posamezniki. Dr. Leo 

Kanner je v svojem opisu omenil, da so ti otroci občasno delovali kot otroci z motnjo v 

duševnem razvoju, vendar so bili kljub temu »vsi obdarjeni z dobrimi kognitivnimi 

potenciali«. Na inteligenčnih testih so sicer dosegali slabše rezultate, vendar je to opravičeval 

z nesodelovanjem in slabo komunikacijo otrok s spektroavtističnimi motnjami. Tudi kasneje 

so mnogi avtorji opisovali otroke kot »nestabilne«, vendar izredno inteligentne. Še danes se 

avtizem velikokrat povezuje z genialnostjo, vsak avtist pa naj bi bil skriti genij (Jurišić, 2006). 

To seveda ni res, saj danes vemo, da ima večina oseb s spektroavtističnimi motnjami tudi 

motnjo v duševnem razvoju in s tem zmanjšane sposobnosti (Dobnik Renko, 2002).  

Že Farber in Cappute sta leta 1984 v svoje »mite o avtizmu« vključila tudi dejstvo, da dobrih 

mehaničnih sposobnosti ne moremo enačiti z dobrimi kognitivnimi potenciali (Jurišić, 2006). 

Posamezniki imajo namreč lahko zelo dober mehanični spomin, pri nekaterih se pojavlja celo 

fotografski spomin. Slabše si zapomnijo dogodke, govor in kretnje, dobro pa simbole in 

znake. Zapomnitev ni povezana s smiselnostjo ali nesmiselnostjo podatkov (Dobnik Renko, 

2002, Sigman in Capps, 1997). Učijo se lahko torej popolnoma brez razumevanja naučenega, 

kar posledično pomeni, da naučenega ne morejo uporabljati, širiti znanja in posploševati 

(Aarons in Gittens, 1992). Nekatere sposobnosti se lahko pri določenih posameznikih izjemno 

razvijejo. Te so v primerjavi z ostalimi (običajno zmanjšanimi) sposobnostmi izrazito boljše 

in močneje razvite, pomembneje pa izstopajo tudi v primerjavi z običajno populacijo. 

Največkrat gre za sposobnosti na področjih spomina, računanja in zaznavanja (Boucher, 

2009). Kljub neverjetni razvitosti običajno ne prinašajo večjih koristi niti posamezniku, niti 

njegovi okolici. Gre torej za nekakšna omejena področja višjih sposobnosti, imenovana tudi 

»otočki sposobnosti«. Tako ima lahko posameznik neverjetne računske sposobnosti, izstopa 

na področju poznavanja in povezovanja koledarskih datumov in številk, prepoznavanja besed, 

ima risarski talent (fotografsko preslikavanje), glasbeni talent (absolutni posluh) idr. 

(Batshaw, Mauk in Reber, 1997; Glavič Tretnjak, 1994). Redkeje se pojavljajo še izredne 

sposobnosti na področju kreativnosti oziroma ustvarjalne umetnosti (improvizacija ali 

ustvarjanje na področju glasbe, risanja ali poezije). Moramo pa poudariti, da so vsi takšni 

»učenjaki« zelo redki (Boucher, 2009). 
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2.1.4 DIAGNOSTIKA 

V Veliki Britaniji so ugotovili, da je le majhen delež staršev otrok s kasneje postavljeno 

diagnozo, prvič izrazil skrb glede otrokovega razvoja že v njegovem prvem letu. Najpogosteje 

so opazili, da z otrokovim razvojem ni vse v redu v starosti okrog 18. mesecev (Dobnik 

Renko, 2002). Po definiciji pa se morajo simptomi pokazati do otrokovega tretjega leta 

starosti (Batshaw, Mauk in Reber, 1997). Ker se z diagnostiko običajno začne pri tej starosti, 

je le malo znanega o razvoju avtizma pred tem; torej v prvih dveh letih življenja. S tem pa 

primanjkuje tudi informacij, kako čim prej opaziti morebiten pojav spektroavtističnih motenj 

pri zelo majhnih otrocih (Sigman in Capps, 1997). Prvi, ki poleg staršev lahko poda sum, da 

razvoj otroka odstopa glede na sovrstnike, je običajno zdravnik specialist pediater, ki otroka 

srečuje v posvetovalnici na preventivnih pregledih. Razvojni presejalni test Denver II. 

omogoča še bolj sistematično spremljanje razvoja otrok. Za odkrivanje morebitnih 

spektroavtističnih motenj sta najpomembnejši lestvici socializacije in vedenja. Kakršnakoli 

odstopanja pediatra opozorijo na pozornejše spremljanje ali dodatno diagnostiko (Davidovič 

idr., 2009). 

Testiranje sposobnosti otroka s spektroavtističnimi motnjami je zaradi motenj v komunikaciji, 

pozornosti in drugih težav zelo težka naloga (Juršič, 2006). Biološkega markerja še ne 

poznamo, zato diagnozo postavimo na osnovi klinične slike (Osredkar, 2009). 

Izkušeni kliniki lahko hitro prepoznajo znake spektroavtističnih motenj in postavijo hipotezo, 

ki jo je nato potrebno sistematično preveriti. Sledi poglobljen zdravniški pregled z zbiranjem 

anamnestičnih podatkov o razvoju otroka in opazovanje otroka, po možnosti v različnih 

situacijah. Nato se opravi še psihološko testiranje. Sinteza vseh podatkov omogoča relativno 

zanesljivo postavitev diagnoze (Dobnik Renko, 2002). Težave se pojavijo, če strokovnjaki ne 

poznajo dovolj dobro mejnikov otrokovega razvoja in če v omejenem času pregleda otrok 

deluje odzivno in prijazno (Brecelj Kobe, 1994). Otroka naj bi zato dlje časa in sistematično 

opazoval tim strokovnjakov: klinični psiholog, šolski psiholog, pediater, logoped, specialni 

pedagog, delovni terapevt, otroški psihiater, razvojni nevrolog. Na ta način se zmanjša 

možnost, da bi kakšnega otroka s spektroavtističnimi motnjami »spregledali« (Dobnik Renko, 

2002). Kot je običajno tudi pri drugih oblikah motenj, se najhitreje in najlažje prepoznajo 

najtežje oblike spektroavtističnih motenj (Batshaw, Mauk in Reber, 1997). 
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Za postavitev diagnoze morajo biti pri posamezniku vedno prisotni trije glavni znaki: motnja 

v socialni interakciji, motnje komunikacije in pomembno zoženje interesov oziroma 

prisotnost ponavljajočega/stereotipnega vedenja (Davidovič idr., 2009). 

Klinično sliko (ki je še vedno eden izmed najpomembnejših pokazateljev, ali gre za 

spektroavtistične motnje) se izdela na podlagi kriterijev postavljenih v DSM – IV in MKB – 

10 in podpre s standardiziranimi diagnostičnimi instrumenti – vprašalniki in intervjuji. V 

tujini se je kot najboljša kombinacija izkazala uporaba dveh diagnostičnih instrumentov in 

sicer ADOS (The Autism Diagnostic Observaton Scedule) in ADI – R (The Autism 

Diagnostic Interview – Revised) (Steyaert in De La Marche, 2008).  

Pri diagnostiki se pogosto uporabljajo tudi ocenjevalne lestvice. Te so zelo koristne, lahko jih 

uporablja tudi več strokovnjakov, saj ne zahtevajo takšnega usposabljanja, kot uporaba 

intervjujev. S tem pa so tudi manj zanesljivi (Steyaert in De La Marche, 2008) in le na 

rezultatih pridobljenih z njihovo pomočjo, ne moremo postaviti diagnoze. Lahko pa se 

uporabljajo kot sito za prepoznavanje posameznikov, pri katerih bi se lahko razvile tovrstne 

motnje. Imajo torej veliko napovedno vrednost (Boucher, 2009).  

Najpogosteje se uporabljajo naslednje (Brecelj Kobe, 1994; Dobnik Renko, 2002): 

• CHAT – Checklist for Autism in Toddlers  

• ABC lista – Autism Behavior Check List 

• CARS – The Childhood Autism Rating Scale 

• ASIEP – Autism Screening Instrument for Educational Planning, idr. 

 

Za boljše diagnosticiranje in razumevanje same motnje bi bilo potrebno simptome, ki jih s 

pomočjo različnih lestvic opazujemo, ločiti glede na kronološko starost in stopnjo sposobnosti 

posameznika. Zgovoren desetletnik s spektroavtističnimi motnjami ne mora biti ocenjevan s 

pomočjo enake lestvice kot dvoletnik, brez spontanega izražanja ali odrasli, ki uporablja le 

naučene stereotipne fraze (Lord in Bishop, 2010).  

V Sloveniji nimamo lastnega standardiziranega pripomočka za odkrivanje otrok s 

spektroavtističnimi motnjami, razvijajo pa se pripomočki za strukturirani intervju s starši, 

strukturirano igro s sistematičnim opazovanjem, instrumenti za zgodnje prepoznavanje 
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rizičnih otrok, diagnostiko in testi za merjenje kognitivnih primanjkljajev (Dobnik Renko, 

2002). Tako se diagnoza postavi na osnovi klinične slike, psihološkega poročila (ki vključuje 

rezultate ocenjevalne lestvice CARS) in poročila vzgojiteljice oziroma učiteljice. V okviru 

klinične in psihološke ocene se ocenjuje otrokov razvoj, kognitivno funkcioniranje in 

adaptivno vedenje. V kolikor se poda sum na genetsko, nevrološko ali presnovno motnjo, se 

otroka hospitalizira in opravi vse potrebne dodatne preiskave. Samoplačniško diagnostiko s 

svetovno standardiziranimi pripomočki (med drugim tudi že omenjenima ADOS in ADI-R) v 

Sloveniji nudi Center za avtizem. Poleg diagnostike nudi tudi izobraževanja, delavnice in še 

marsikaj drugega za starše in strokovnjake, ki se srečujejo z otroci s spektroavtističnimi 

motnjami (Davidovič idr., 2009). 

Preden otrok dobi diagnozo spektroavtistične motnje, lahko pretečejo meseci ali celo leta. 

Znano je, da je diagnoza običajno postavljena šele po dveh ali treh letih od trenutka, ko starši 

izrazijo svojo skrb glede otrokovega razvoja (Batshaw, Mauk in Reber, 1997). Strokovnjaki 

pogosto zameglijo diagnozo z različnimi oznakami: "razvojni zaostanek na socialnem 

področju in na področju jezika", "znaki avtizma", "avtistične tendence". Ko otrok končno 

pridobi diagnozo, občutijo mnogi starši poleg negativnih čustev tudi določeno olajšanje, saj 

končno lahko razumejo moteče vedenje svojega otroka, ki ga je okolica morda doživljala kot 

nevzgojenega. Kljub temu pa pogosto odidejo domov zgolj z diagnozo in brez jasnih in 

razumljivih opisov otrokovih težav in posebnih potreb (Jurišić, 2006).  

Čim bolj zgodaj postavljena diagnoza je izrednega pomena, sploh zaradi takojšnega nudenja 

pomoči. Tako lahko zavremo razvoj določenih značilnih vedenj in posameznika učimo 

socialnih veščin in komunikacije. Preprečimo lahko veliko stereotipij in sekundarnih 

vedenjskih problemov (Steyaert in De La Marche, 2008). Možgani so z leti vse manj plastični, 

zato je zgodnje odkrivanje eden pomembnejših prognostičnih dejavnikov (Dobnik Renko, 

2002).  
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2.1.5 ŠOLANJE OTROK S SPEKTROAVTISTIČNIMI MOTNJAMI 

O enotnem programu za otroke s spektroavtističnimi motnjami ne moremo govoriti, saj gre za 

izjemno heterogeno skupino otrok (Lord in Bishop, 2010). 

V Sloveniji imamo tri ravni zahtevnosti programov za otroke s posebnimi potrebami:   

- program z enakovrednim izobrazbenim standardom,  

- program z nižjim izobrazbenim standardom, 

- posebni program. 

Otroke se v skladu z njihovimi sposobnostmi in posebnimi potrebami usmerja v te tri ravni 

programov. V času šolanja se poleg sposobnosti in posebnih potreb upošteva tudi učne 

dosežke in posameznikovo funkcioniranje. Otroci s spektroavtističnimi motnjami v Zakonu o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami niso opredeljeni kot posebna skupina. Pod katero 

kategorijo otrok s posebnimi potrebami in v kateri program se bo posameznega otroka 

usmerilo, je torej zelo odvisno od Komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Zakon 

o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami). Najpogosteje se jih usmerja kot dolgotrajno bolne 

otroke, otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroke z govorno-jezikovnimi 

motnjami in kot otroke z motnjo v duševnem razvoju (Davidovič idr., 2009).  

V praksi je torej usmerjanje preveč odvisno od dobre volje državnih uradnikov, 

usposobljenosti in pripravljenosti učiteljev in naklonjenosti vodstva posameznih ustanov 

(Švaglič, 2002a). Omenjene tri ravni šolanja so za otroke s spektroavtističimi motnjami sicer 

nujno potrebne, vendar jih je treba jasno opredeliti (glede na zahtevnost ciljev učenja) in 

ovrednotiti (katere cilje je otrok dosegel). Posebnost programov vzgoje in izobraževanja za 

otroke s spektroavtističnimi motnjami ni zgolj v zahtevnosti programa šolanja, ampak tudi v 

načinu poučevanja in dodatnih ciljih, ki zadovoljujejo vse posameznikove posebne potrebe 

(Jurišić, 2006). Individualizirani program za posameznega otroka mora nujno obsegati cilje iz 

primanjkljajev, ki jih imajo otroci s spektroavtističnimi motnjami, ter specifične prilagoditve 

in pristope. Najbolj uveljavljen pristop k učenju je TEACCH (Treatment and Education of 

Autistic and Related Communication Handicapped Children – Obravnava in učenje otrok z 

avtizmom in motnjami komunikacije) (Davidovič idr., 2009). Ta pristop je zelo strukturiran, 

kar se je pri obravnavi otrok s spektroavtističnimi motnjami izkazalo za izredno uspešno 

(Boucher, 2009).  
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Če so učenci s spektroavtističnimi motnjami usmerjeni v program z enakovrednim 

izobrazbenim standardom v rednih osnovnih šolah, je potrebno učitelje dobro seznaniti s 

posebnimi potrebami na socialnem področju. Ker so učenci s spektroavtističnimi motnjami 

usmerjeni kot učenci z učnimi težavami ali kot učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, se lahko namreč dodatna strokovna pomoč usmerja le na učno pomoč, kar 

pa je za te učence premalo (Jurišić, 2006). 

V Sloveniji nimamo nobene posebne ustanove, ki bi bila namenjena le izobraževanju oseb s 

spektroavtističnimi motnjami, kjer bi strokovno in sistematično skrbeli zanje in 

svetovali/pomagali tudi njihovim družinam. Glede na to, da v Zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami niso omenjeni, bi lahko rekli, da ta kategorija otrok s posebnimi 

potrebami v Sloveniji ne obstaja. Posamezniki s spektroavtističnimi motnjami sicer so, 

spektroavtističnih motenj pa ni (Švaglič, 2002a).  

Problem pri šolanju otrok s spektroavtističnimi motnjami je tudi to, da gre pod vplivom 

prevelikih pričakovanj prepogosto za veliko prizadevanje staršev in strokovnjakov, da bi 

otroci formalno dosegli minimalne standarde programa. Ne pomislijo pa, da je formalno 

spričevalo o izobrazbi kasneje povezano z možnostmi dostopa do drugih pravic socialne in 

družbene skrbi. Glede na to, da so spektroavtistične motnje vseživljenjske motnje in velik 

delež posameznikov potrebuje posebno skrb in pomoč vse življenje, sta usmerjanje otrok s 

spektroavtističnimi motnjami v šolske programe in vrednotenje njihovih dosežkov med 

šolanjem, izrednega pomena. Zato bi morali v času šolanja dosegati predvsem minimalne 

standarde za čim samostojnejše življenje in delo, v skladu s svojimi sposobnostmi (Jurišić, 

2006). 

  



40 
 

2.1.6 PRISTOPI K OBRAVNAVI OTROK S SPEKTROAVTISTIČNIMI 

MOTNJAMI 

Vsak pristop, ki obljublja »ozdravljenje« spektroavtističnih motenj, nas mora že v osnovi 

navdati z nezaupanjem. Ne more namreč obstajati enostavna rešitev za tako kompleksno in 

heterogeno stanje s tako različnimi vzroki (Aarons in Gittens, 1992).  

Način zdravljenja je odvisen od vzrokov, teh pa za zdaj še ne poznamo (Veličković Perat, 

1994). In kot ne poznamo vzrokov za nastanek motnje, ne poznamo tudi »zdravila« za 

zdravljenje spektroavtističnih motenj. To pa ne pomeni, da ni mogoče storiti ničesar, da 

pomagamo posameznikom s to diagnozo (Obstaja »zdravilo« za avtizem?, 2010). Osnovne 

okvare možganov, ki nastane pred rojstvom, ne moremo odpraviti, lahko pa delujemo na 

preprečevanju sekundarno nastalih motenj, ki jih je veliko (Veličković Perat, 1994). 

Zdravljenje je torej predvsem simptomatsko (Brecelj Kobe, 1994). 

Pristop k obravnavi oseb z spektroavtističnimi motnjami mora biti multidisciplinaren in naj bi 

vključeval fizioterapijo, delovno terapijo, psihoterapijo, logopedijo ter posebno izobraževanje 

(odvisno od tega, kakšne pridružene težave ima posameznik). Poleg dela z posameznikom je 

potrebno v obravnave z enakim poudarkom vključevati tudi njihove družine (Marinšek in 

Tušak, 2007). Pri lažjih oblikah motenj je smiselna čim bolj zgodnja obravnava z danes že 

znanimi in uveljavljenimi metodami. Pri težjih oblikah, kjer je prisotna tudi huda 

hiperaktivnost, agresija, slaba vodljivost, zmanjšana sposobnost koncentracije, govorne 

motnje, motnje spanja, epilepsija, pa so te metode težje izvedljive ali v celoti neizvedljive 

(Patterson, 2009). V vsakem primeru smo najbolj uspešni, če delamo s posameznikom 

individualno (Jurišić, 1992). 

Glavnih pet ciljev, ki naj bi jim sledili pri obravnavi otrok s spektroavtističnimi motnjami, je 

(Batshaw, Mauk in Reber, 1997): 

1. Pospeševanje celostnega razvoja 

2. Podpiranje učinkovitega učenja 

3. Zmanjševanje togosti in stereotipnosti 

4. Odpravljanje posebnih neprilagodljivih vedenj 

5. Zmanjševanje družinske stiske 
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Obravnavanje avtizma je vsekakor zelo zahtevno. Obstajajo različni uveljavljeni načini 

zdravljenja, ki se med seboj delno prekrivajo, vendar vsak poudarja različne stvari (Siegel, 

2003). 

Pomembno je, da učinkov in rezultatov posameznih obravnav prehitro ne posplošujemo. Pred 

očmi moramo imeti dejstvo, da nekaj kar pomaga enemu posamezniku s spektroavtističnimi 

motnjami, ne bo nujno pomagalo tudi drugemu (Obstaja »zdravilo« za avtizem?, 2010). Pri 

evalvaciji uspešnosti posameznih pristopov se je potrebno zavedati tudi dejstva, da večina 

otrok s spektroavtističnimi motnjami med šestim letom in adolescenco doseže pomemben in 

spontan napredek, ki ni povezan z obravnavo, ampak razvojem samim (Aarons in Gittens, 

1992). 

Vsekakor je potrebno ves čas iskati nove oblike pomoči in njihove kombinacije, da bi lahko 

čim bolj uspešno pomagali vsakemu posamezniku (Obstaja »zdravilo« za avtizem?, 2010), pri 

tem pa postavljati v ospredje predvsem tiste pristope, ki najbolj spodbujajo otrokovo 

samostojnost in delovanje v vsakdanjem življenju, kar je za otroke s spektroavtističnimi 

motnjami ključnega pomena (Jurišić, 2006). 

Bistvenega pomena je tudi čim bolj zgodnja obravnava otrok, četudi še nimajo postavljene 

diagnoze. Ne smemo čakati, da se klinična slika razvije do stopnje, ko postavitev diagnoze ni 

več težka, ampak ukrepati čim prej. Kasneje kot začnemo, bolj utrjeni so patološki vzorci 

vedenja in možganskih funkcij (Sigman in Capps, 1997; Veličković Perat, 1994).  

 

2.1.6.1 FARMAKOLOŠKI PRISTOP 

Ne obstaja raziskava, ki bi potrjevala, da bi bilo mogoče z nekim zdravilom ozdraviti 

spektroavtistične motnje. Lahko pa se zmanjša oziroma omili sekundarne in druge pridružene 

simptome (Steyaert in De La Marche, 2008). Farmakoloških sredstev se tako poslužujejo 

predvsem pri neobvladljivi hiperaktivnosti, hudih stereotipijah, agresiji, depresiji, težnjah po 

samopoškodovanju, motnjah spanja in seveda v kolikor gre za pridruženo epilepsijo 

(Batshaw, Mauk in Reber, 1997; Brecelj Kobe, 1994).  

Ob uporabi določenih zdravil, naj bi se povečala dovzetnost za druge terapevtske obravnave 

in pristope, saj se neželene oblike vedenja zmanjšajo (Jurišić, 1992), vendar takšen pristop 

vsekakor ni primeren za vse posameznike. Čim bolj bi se morali izogibati predvsem mešanju 
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različnih zdravil. Po začetku jemanja zdravila je običajno potrebnih nekaj tednov, da se 

pokaže, ali zdravilo sploh deluje. Med tem časom pa mora zdravnik posameznika budno 

spremljati, da opazi morebitne zaplete. Zdravnik, ki predpiše zdravilo, naj bi imel čim več 

izkušenj z otroci s pervazivnimi razvojnimi motnjami in tovrstno obliko zdravljenja (Batshaw, 

Mauk in Reber, 1997). Zaradi kompleksnosti motnje je zagotovo nikdar ne bo mogoče 

zdraviti izključno z zdravili, ampak bodo ta lahko vedno le morebitno dopolnilo celostni 

obravnavi. Opozoriti moramo namreč tudi na dejstvo, da dolgotrajna uporaba zdravil pogosto 

povzroči več težav z raznoraznimi stranskimi učinki, kot pa prinese koristi (Veličković Perat, 

1994).  

 

2.1.6.2 BIOMEDICINSKI PRISTOP 

Biomedicinska obravnava se začne s preiskavami krvi, blata, urina in las. S pomočjo 

rezultatov strokovnjaki sklepajo, kateri dejavniki bi lahko prispevali k razvoju 

spektroavtističnih motenj. Zanima jih predvsem vsebnost težkih kovin in koncentracija 

škodljivih bakterij in glivic. Dobijo vpogled v delovanje kemičnih procesov v telesu kot celoti 

ter v posameznih celicah. Na podlagi rezultatov analiz se strokovnjaki odločijo za terapijo. 

Terapije so različne, glede na odkrito stanje v organizmu: zmanjšanje vnosa težkih kovin 

(prehranska dieta), povečan vnos vitaminov in mineralov, terapija s specialno usmerjenimi 

antibiotiki in antimikotiki in dodajanje probiotikov. Strokovnjaki priporočajo tudi različne 

diete, od katerih sta najpogostejši brezglutenska in brezkazeinska dieta. Kasneje se jo lahko 

dopolni še z specifično ogljikohidratno dieto. Leta 2006 je Društvo za avtizem DAN z 

donatorskimi sredstvi izvedlo mini raziskavo, v katero je bilo vključenih 15 otrok s 

spektroavtističnimi motnjami. To je bil prvi projekt zdravljenja otrok z avtizmom po 

biomedicinskem pristopu pri nas. Projekt je potekal pod pokroviteljstvom Autism Research 

Institut iz Kalifornije. Rezultati raziskave so pokazali, da je ta obravnava lahko uspešna, saj se 

je pri udeležencih v raziskavi stanje izboljšalo. Pri večini se je zmanjšala hiperaktivnost, 

agresija, povečala se je sposobnost koncentracije in pozornosti, popolnoma se je normalizirala 

prebava. Izboljšala se je tudi odzivnost in povečalo zanimanje za okolico. Vzorec je bil 

premajhen za kakršnekoli večje zaključke (Patterson, 2009). Tudi drugod po svetu ni bilo 

izvedene bolj zanesljive in znanstvene študije, ki bi potrdila učinkovitost tega pristopa 

(Stwyaert in De La Marche, 2008). 
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Obstaja tudi ketogenska dieta, ki se je uporabljala predvsem za zdravljenje epilepsije, vendar 

so ugotovili, da ima pozitiven vpliv na hiperaktivnost in splošno mentalno stanje. Temelji na 

povečanem vnosu maščob ter minimalnemu vnosu ogljikovih hidratov in proteinov. Na 

pediatričnem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra v Heraklionu na Kret, so med majem 

1999 in majem 2000 izvedli študijo te diete na tridesetih otrocih. Pri sedmih posameznikih se 

je pokazalo, da ne sprejemajo diete že na začetku, pet pa jih je dieto zaključilo kasneje. Od 

preostalih posameznikov se je pri osemnajstih pokazalo izboljšanje. Kot zelo uspešna se je 

dieta izkazala pri dveh posameznikih, medtem ko so se manjši napredki pokazali pri 

posameznikih s težjimi oblikami motnje. Raziskave na tem področju so zelo omejene, vendar 

tudi ta dieta lahko postane alternativna oblika pomoči osebam s spektroavtističnimi motnjami 

(Evangeliou idr., 2003). 

Uporabljajo se še Feingoldova dieta, Anti-Yeast dieta (dieta brez kvasa, za otroke, ki imajo v 

svojem sistemu kandido) in Rotacijska dieta (Diete in dodatki, 2010). 

 

2.1.6.3 PSIHOANALITIČNI PRISTOP 

Na podlagi predpostavke, da na razvoj motnje vplivajo hladni starši in nezadovoljivi družinski 

odnosi, se je razvil psihoanalitični pristop obravnave posameznikov. Gre za zagotavljanje 

varnega prostora, kjer se otroku ne bo več potrebno »zapirati v svoj svet«. Terapevt to dosega 

s sprejemanjem otrokovega vedenja (ne glede na to, ali je to vedenje primerno ali ne) in ko 

otrok vidi, da ni ogrožen naj bi začela avtistična simptomatika počasi izginjati. Ob tem otrok 

ne bi smel imeti stikov s starši, saj naj bi bili ti krivi za njegovo motnjo. Ta metoda je bila 

deležna mnogih kritik, sploh ko so ovrgli vpliv družine na nastanek motnje (Jurišić, 1992).  

Na osnovi predpostavke o avtizmu kot psihološki motnji, se je pogosto uporabljala tudi 

psihoterapija, lahko neposredno z otrokom, ali pa posredno z otrokovimi starši. Tudi to obliko 

so kritiki označili kot neustrezno, saj temelji na napačnem pojmovanju vzrokov. Psihoterapija 

pa se še vedno uporablja predvsem kot pomoč staršem in družinam (Howlin in Rutter, 1989). 

Na podlagi hipoteze, da vzrok motnje tiči v neuspešni vzpostavitvi odnosa med materjo in 

otrokom, se je razvila »terapija z objemom«. Kljub navzven prijetno zvenečemu imenu, se 

pod njim skriva veliko joka, kričanja in hude borbe (Aarons in Gittens, 1992). Gre namreč za 

prisilni telesni kontakt, kjer mati otroka objema kljub njegovemu upiranju. Vztraja, dokler se 
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otrok ne umiri, z njim pa poskuša vzpostaviti tudi očesni kontakt. Kritike te metode, prav tako 

kot pri zgoraj opisanima, letijo na napačno pojmovanje vzrokov nastanka motnje, 

neenakopravnosti očetov in na visok odstotek »ozdravljenih« otrok, ki ga zagovorniki terapije 

navajajo (Jurišić, 1992). 

 

2.1.6.4 VEDENJSKI PRISTOPI 

Socialne veščine in funkcionalna komunikacija sta prioriteti v zgodnji obravnavi otrok s 

spektroavtističnimi motnjami (Steyaert in De La Marche, 2008). Vedenjski pristopi so 

izjemno učinkoviti pri izboljšanju življenjske kakovosti oseb s spektroavtističnimi motnjami. 

Ti pristopi se tudi največkrat preizkušajo in so posledično najbolj preverjeni in uporabljani 

(Jurišić, 2006).  

Pri kakršnemkoli učenju moramo otroke najprej motivirati, saj bodo sami vedno izbrali le 

stvari, ki so jim všeč. Otroci s spektroavtističnimi motnjami se ne trudijo ugajati drugim, 

ampak so zadovoljni, ko delajo stvari, ki ugajajo njim. Ni jim pomembno, ali so drugi 

zadovoljni z njimi, oni sami morajo biti zadovoljni s seboj. Aktivnosti zanje moramo zato 

strukturirati tako, da bodo v njih dosegali zadovoljstvo, veselje ali materialni dosežek. 

Pomembno je spoznati stvari, ki jih motivirajo (Siegel, 2003). Pri vedenjskih ukrepih gre 

večinoma za sistematično krepitev pozitivnega oziroma želenega vedenja in zmanjševanje 

neželenega vedenja. Vsi ti ukrepi so uspešni le v primeru, ko so okrepitve močne in primerne, 

da posameznika dovolj motivirajo in posledično pokaže želeno vedenje oziroma neželeno 

vedenje opušča (Jurišić, 2006). Pri odpravljanju neželenih oblik vedenja je naša uspešnost 

odvisna še od težavnosti samega vedenja, starosti obravnavanega posameznika, ko terapijo 

pričnemo in vključenosti družine ter celotne šole v proces (Batshaw, Mauk in Reber, 1997). 

Pokazalo se je, da kljub individualnemu ali skupinskemu treningu določenih vzorcev ali oblik 

vedenj, posamezniki s spektroavtističnimi motnjami teh pogosto ne zmorejo posplošiti in 

uporabljati v drugih, vsakdanjih situacijah. Od vseh oblik so kljub temu še vedno najbolj 

uspešni individualni pristopi (Steyaert in De La Marche, 2008), ki pa jih ne smemo ločevati 

od domačega okolja in procesa izobraževanja v šoli. Uspešnost vedenjskih pristopov se 

namreč zelo poveča, če jih integriramo v družinsko in šolsko okolje (Batshaw, Mauk in 

Reber, 1997).  
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Namen vedenjskih pristopov je torej zmanjšati težavno vedenje in posameznika naučiti 

pozitivnih vedenjskih vzorcev. Uporabljajo se v kombinaciji z govorno-jezikovno obravnavo. 

Najbolj uveljavljene tehnike so (Davidovič idr., 2009): 

• Pozitivna vedenjska podpora (angl. Positive Behavioral Supports) 

• ABA –  Uporabna vedenjska analiza (angl. Aplied Behavioral Analysis)  

• Vedenjsko – kognitivna terapija 

 

Sploh začetni/zgodnji vedenjski pristopi se poleg vedenja močno osredotočajo tudi na govor. 

Strokovnjaki se ne osredotočajo le na verbalni govor, temveč predvsem na funkcionalno 

komunikacijo. Otrok se tako nauči, npr. izražati svoje želje. Najbolj uveljavljen in uspešen 

pristop je PECS (angl. The Picture Exchange Communication System) ali »sistem 

komunikacije z izmenjavo slik« (Steyaert in De La Marche, 2008). 

Strokovnjaki kljub učinkovitosti posameznih metod trdijo, da ni enega samega pristopa, ki bi 

bil najboljši za vse posameznike in prav tako ni enega samega pristopa, ki bi bil najbolj 

učinkovit za istega posameznika v daljšem časovnem obdobju (Jurišić, 2006). 

 

2.1.6.5 PODPORA DRUŽINI 

Za starše se travma začne, ko izvejo, da je njihov otrok prizadet in bo takšen ostal celo 

življenje. Za razliko od drugih motenj (in s tem ne zmanjšujemo stiske staršev teh otrok), ki 

za prizadetost svojega otroka izvejo, ko je ta še dojenček, starši otrok s spektroavtističnimi 

motnjami vstopijo v starševstvo z občutkom, da imajo zdravega otroka. Mnogi povedo, da so 

se ob postavitvi diagnoze počutili, kot bi jim rekli, da je otrok zbolel za rakom (Aarons in 

Gittens, 1992). Poleg sprejetja same motnje, pa je brez dvoma življenje z otrokom s tovrstno 

motnjo za celotno družino zelo stresno. Za razliko od ostalih otrok s posebnimi potrebami 

imajo ti otroci še veliko dodatnih zahtev – potrebujejo stalen in intenziven nadzor, imajo 

motnje hranjenja in spanja, pojavljajo se vedenja, ki jih je izredno težko obvladovati 

(Batshaw, Mauk in Reber, 1997). Ker otroci navzven ne kažejo svoje motnje in so videti 

popolnoma zdravi in običajni, so starši pogosto deležni tudi kritik okolice. Ob neprimernem 

vedenju in raznih izbruhih jim pogosto očitajo nevzgojenega otroka in nesposobnost 
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postavljanja mej. Starši se tako znajdejo pod še večjim stresom in se raje zadržujejo doma, kar 

zelo slabo vpliva nanje in še toliko bolj na morebitne sorojence (Aarons in Gittens, 1992, 

Sigman in Capps, 1997).  

Največje razočaranje pa doživijo starši ob skrbi za otroka, ker jim v zameno daje le malo 

čustvenih »nagrad«. Starši otrok s spektroavtističnimi motnjami zato potrebujejo veliko mero 

čustvene podpore in pomoči, morda celo terapevtske obravnave. Predvsem pa je pomembno, 

da so vključeni v vzgojno-izobraževalne in terapevtske procese svojih otrok (Batshaw, Mauk 

in Reber, 1997). Vsi strokovnjaki se morajo zavedati, da starši pogosto ne sprejmejo motnje in 

še vedno gojijo upanje, da bo otrok motnjo prerasel. Zato naj bi bili vsi, ki delajo z otrokom in 

njegovo družino realistični, obenem pa do neke mere pustiti živo to pozitivno miselnost in 

upanje ter omogočiti staršem, da se počutijo aktivne v razvijanju otrokovih potencialov 

(Aarons in Gittens, 1992). 

Ne smemo zanemariti tudi ekonomskega vidika težav, s katerimi se soočajo družine. 

Alternativni pristopi k obravnavi otrok s spektroavtističnimi motnjami so plačljivi in 

predstavljajo velik finančni zalogaj. Pogosto en od staršev ostane doma in skrbi za otroka. 

Upoštevati moramo tudi dejstvo, da večina posameznikov s spektroavtističnimi motnjami 

nikdar ni sposobna samostojnega življenja. Zaradi neustreznega sistema, ki ne poskrbi za 

posameznike tudi po končanju šolanja, so pogosto še vedno odvisni od pomoči staršev – tudi 

finančno (Jurišić, 2006; Lord in Bishop, 2010). 

V Sloveniji največ pravic staršem daje Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. 

Uveljavljajo lahko podaljšanje dopusta za nego otroka, dodatek za nego otroka in pravico do 

delnega nadomestila za izgubljen dohodek. Center za avtizem pa staršem omogoča svetovanje 

ter razne skupine za samopomoč, kjer lahko srečujejo druge starše s podobnimi težavami 

(Davidovič idr., 2009). Na srečanjih z drugimi starši si lahko izmenjajo izkušnje in 

predstavijo različne tehnike, kako se soočati z motnjami spanja, toaletnim treningom, 

motnjami hranjenja, oblačenjem in slačenjem, stereotipnimi vedenji ter drugimi deviantnimi 

vedenjskimi vzorci (Aarons in Gittens, 1992).  
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2.1.6.6 DRUGI PRISTOPI 

Obstajajo še drugi, alternativni pristopi k obravnavi otrok s spektroavtističnimi motnjami.  

Leta 1954 je bila v Tokyu na Japonskem ustanovljena prva Higashi šola, ki uporablja koncept 

»Terapije vsakdanjega življenja«. To terapijo je razvil dr. Kiyo Kitahara. Po tem zgledu se je 

ustanovila tudi Higashi šola v Bostonu (ZDA). Učenci so vse dni v tednu ves čas zaposleni in 

nadzorovani, poudarek pa je na telesni aktivnosti, umetnosti in glasbi. Velik pomen se daje 

tudi posnemanju modelov – učiteljev ali sposobnejših učencev. Niso zagovorniki 

individualnih pristopov, ampak skupinskega dela. Neodvisnih raziskav, ki bi pokazale učinke 

takšnega pristopa, še ni (Aarons in Gittens, 1992). 

V svetu (in v Sloveniji) se uporablja tudi trening slušne integracije. Opisanih je več oblik, 

najbolj razširjena sta dva neodvisna avtorja Alfred Tomatis in Guy Berard. Gre za poslušanje 

različnih zvokov (frekvenc); vsak od avtorjev uporablja drugačen način in tudi tehniko 

poslušanja (Jurišić, 2006). Raziskav o učinkovitosti treninga slušne integracije ni veliko, 

obstoječe pa niso pokazale pozitivnih učinkov. Zato sta se Ameriška akademija za pediatrijo 

in Ameriška zveza logopedov, slušnih in govornih terapevtov izrekli proti uporabi te metode 

(Davidovič idr., 2009). 

Zavedanje in uživanje v ritmu in glasbi je značilno za osebe s spektroavtističnimi motnjami, 

pogosto pa te osebe kažejo tudi dobre glasbene sposobnosti. Na podlagi tega se je razvila 

glasbena terapija, ki je še posebej uporabna pri posameznikih, ki niso razvili verbalnega 

govora. Posameznik je s terapevtom v interakciji preko glasbe. Te terapije prav tako kot 

nobene druge ne smemo imeti za čudežno zdravilo. Vendar lahko poleg užitka v glasbi 

omogoči tudi začetek dialoga s terapevtom, kar pripomore k nadaljnjemu pozitivnemu razvoju 

posameznika (Aarons in Gittens, 1992). 

Tudi terapija s pomočjo živali je en izmed alternativnih pristopov. Najpogosteje se kot 

terapevtsko žival uporablja psa ali konja. V tujini je ponekod mogoča tudi terapija s pomočjo 

delfinov, kjer je poleg pozitivnih učinkov same živali treba upoštevati še morebitne pozitivne 

učinke vode (Marinšek in Tušak, 2007). Terapija s pomočjo konja je podrobno predstavljena 

v tem diplomskem delu.  

Če starši pregledujejo različne internetne strani, lahko najdejo veliko pristopov in terapij, ki 

obljubljajo skoraj čudežno ozdravljenje spektroavtističnih motenj (Lord in Bishop, 2010). Žal 
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je veliko izmed njih predstavljenih zavajajoče in obljubljajo to, kar si obupani starši v danem 

trenutku najbolj želijo slišati. Nobena od ponujenih terapij ni dokazano škodljiva otrokovemu 

zdravju, škoda pa je časa, upanja in finančnih sredstev v kolikor obljubljenega napredka ni 

(Jurišić, 2006). Veliko staršev pritegnejo alternativne oblike, saj se zdijo bolj neposredne in 

celo bolj »znanstvene«, kot pa multidisciplinarni pristop učenja korak za korakom (Lord in 

Bishop, 2010). Pomembno je, da se starši seznanijo z obstoječo literaturo in se ne pustijo 

zavesti in ne gojijo lažnega upanja (Jurišić, 2006) ter, da ne nasedajo obljubam o ozdravljenju 

motnje (Brecelj Kobe, 1994). Starši so zelo ranljivi in razumljivo je, da so pripravljeni 

narediti vse, da bi pomagali svojemu otroku. Zato je še toliko večja odgovornost na tistih, ki 

(čeprav dobronamerno) razglašajo svojo metodo ali pristop kot izredno uspešen, nimajo pa 

nikakršnih dokazov, s katerimi bi svoje trditve podprli (Aarons in Gittens, 1992). 
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2.1.7 PROGNOZA  

Meja med čim bolj realno prognozo in na drugi strani spodkopavanjem upanja staršev je 

izjemno tanka. Strokovnjaki naj bi se ravnali po načelu, da naj pričakovanja staršev 

preoblikujejo, le če ta pričakovanja v danem trenutku ovirajo ustrezno ravnanje s posameznim 

otrokom (Jurišić, 2006). 

Kaj pa lahko, ne glede na upanje in pogosto velika pričakovanja, v realnosti pričakujejo starši 

in strokovnjaki? 

Kljub spreminjanju simptomov lahko rečemo, da so spektroavtistične motnje vseživljenjske 

motnje. Nekateri simptomi lahko v odraslosti postanejo šibkejši ali izzvenijo, vendar določena 

stopnja motnje ostane (Lord in Bishop, 2010). Najpogostejše pozitivne spremembe v 

socialnem vedenju so (Boucher, 2009):  

− posamezniki niso več tako odmaknjeni in zaprti vase; 

− tisti, ki so kot otroci odklanjali objemanje s strani staršev, ter niso »nagradili« staršev 

za njihovo skrb, postajajo z leti bolj navezani na tiste, ki zanje skrbijo in to tudi 

pokažejo s svojim vedenjem; 

− tisti, ki kot otroci niso razvili »protodeklarativnega kazanja« s prstom in posledično 

niso delili njim zanimivih stvari ali dogodkov z drugimi, to pogosto spontano razvijejo 

kasneje; 

− tudi prepoznavanje miselnih stanj drugih ljudi se pri nekaterih do neke stopnje razvije; 

− otroci, ki niso iskali družbe vrstnikov, se v adolescenci pogosto trudijo navezati 

prijateljske vezi in v odrasli dobi vzpostaviti seksualna razmerja; 

− vedenjski problemi se z odraščanjem v splošnem zmanjšajo (čeprav je potrebno 

omeniti, da se pri določenih posameznikih vedenjski problemi zaradi neznanega 

vzroka ponovno pojavijo, se vedenjski problemi poslabšajo ali pa se pojavljajo 

ciklično). 

Prognoza je boljša pri posameznikih, ki imajo višje intelektualne sposobnosti, pri katerih se 

govor razvije do petega leta starosti in ki nimajo močno izraženih simptomov, kjer niso 
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prisotne dokazane možganske poškodbe in je bila diagnoza postavljena čim bolj zgodaj, ter je 

bila posledično nudena zgodnja specialno-pedagoška obravnava (Brecelj Kobe, 1994).  

Določene pravice družbene in socialne skrbi imajo lahko samo osebe z motnjo v duševnem 

razvoju (IQ pod 50 ali v nekaterih primerih pod 70). Tako so osebe s spektroavtističnimi 

motnjami, ki nimajo diagnosticirane tudi motnje v duševnem razvoju, po zaključku šolanja 

izvzete iz različnih oblik družbene in socialne pomoči (Jurišić, 2006).  

Prva pomanjkljivost terapevtske obravnave je, da se jo prezgodaj opušča in tako starejši 

posamezniki ostanejo brez strokovne pomoči. Njihovo stanje je posledično slabše, kot bi bilo 

če bi se obravnava nadaljevala tudi v odrasli dobi (Veličković Perat, 1994). Osebnostna rast in 

učenje sta namreč procesa, ki se ne bi smela zaključiti s kronološko odraslostjo (Jurišić, 

2006). 

Drugi problem obravnave pa je težišče šolanja, ki je usmerjeno na pridobivanje akademskega 

znanja in pogosto sloni na mehaničnem učenju. Inteligentnost in znanje sta sicer pomembna 

dejavnika, vendar nam veliko boljšo napoved o uspešnosti v življenju daje posameznikovo 

adaptivno vedenje, ki kaže do katere ravni je oseba sposobna uresničiti svoj potencial med 

prilagajanjem na zahteve okolja (Davidovič idr., 2009). Kljub »normalni« inteligentnosti 

namreč večina oseb s spektroavtističnimi motnjami ne zmore opraviti samostojnega nakupa, 

uporabiti javnega prevoznega sredstva ali sprejeti odločitve v zvezi s skrbjo zase (Jurišić, 

2006). Zato bi se moralo osebam s spektroavtističnimi motnjami omogočiti šolanje, ki 

zagotavlja predvsem usvojitev spretnosti potrebnih za samostojno življenje (Davidovič idr., 

2009) in usposabljanje za delo. V praksi se namreč izkaže, da osebe s spektroavtističnimi 

motnjami kljub srednješolskemu spričevalu oziroma višji izobrazbi ostajajo nezaposlene. 

Pogosto se zaradi pomanjkanja spretnosti, ki bi jih potrebovali za zaposlitev, ne morejo 

zaposliti. Spretnosti pa ne morejo pridobiti, ker se ne morejo zaposliti oziroma zato, ker jih 

niso pridobili med izobraževanjem (Jurišić, 2006). 

Posamezniki v odrasli dobi najpogosteje še naprej živijo s starši ali pa so vključeni v zavod 

oziroma bivalno skupnost; razlike se pojavljajo glede na sposobnosti posameznika. Socialne 

vezi v odrasli dobi najpogosteje vzpostavljajo s tistimi, ki zanje skrbijo. Redki vzpostavijo 

trajnejše prijateljske vezi, najpogosteje se te stkejo, v kolikor so prisotni skupni interesi 

oziroma hobiji. Le 4% posameznikov s spektroavtističnimi motnjami pa vstopi v trajno 

partnersko zvezo (Boucher, 2009). 
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2.2 TERAPIJA S POMOČJO KONJA 

2.2.1 NAVEZA ČLOVEK – ŽIVAL 

Človeško življenje je bilo od nekdaj tesno povezano z živalmi. Nekoč so bile glavni vir 

preživetja, lovili so jih za hrano. Nato se je začelo udomačevanje. Kot prvo so udomačili 

volka, saj je imel podoben socialni sistem kot človek in tudi lovil je podobne živali. Ljudje so 

kmalu ugotovili, da lahko živali izkoristijo v najrazličnejše namene in s tem povečajo lastno 

učinkovitost. Tako so jih pričeli uporabljati kot prevozna sredstva, kot pomoč pri delu na 

poljih, v gozdovih, kot pomočnike pri lovu in čuvaje. Odnos do živali se je skozi zgodovino 

spreminjal, od čaščenja in spoštovanja živalske duše v lovsko-nabiralniški družbi, do 

povezovanja živali s čarovništvom v času inkvizicije (Marinšek in Tušak, 2007). 

Z razvojem in napredkom sodobne družbe nam živali niso več tako neposredno potrebne, 

vendar jih veliko ljudi sedaj vidi v popolnoma novi funkciji – kot hišne ljubljence. Žival tako 

postane zvesti spremljevalec, socialna podpora, ki je lastniku brezpogojno na voljo ves dan. 

Že samo opazovanje živali človeka umiri. Živali nas varujejo pred stresom, božanje mehke 

dlake pa zmanjšuje krvni pritisk, kar ugodno vpliva na srčno-žilni sistem (Marinšek in Tušak, 

2007). 

James H. S. Bossard je že davnega leta 1944 pisal o pomenu domačih živali, predvsem za 

otroke. Žival je po njegovo (Tušak, 2007):  

- vir brezpogojne ljubezni in hkrati naslovnik za zadovoljevanje 

človekove želje po izražanju ljubezni; 

- izpolnjevalec človekove želje po izražanju ljubezni; 

- učitelj otrok pri toaletnem treningu, seksualni vzgoji in pri učenju 

odgovornosti; 

- socialno mazilo; 

- življenjski sopotnik. 

Otrok se veliko lažje vživi v žival, saj je ta neposredna, odkrita in iskrena. Odrasli ljudje 

pogosto prikrivajo svoja čustva, otroci pa so dobri opazovalci telesne govorice in hitro 

zaznajo neskladje. Veliko lažje razumejo, kaj čuti določena žival, kot pa človek. Izkušnje, ki 

jih pridobijo v stiku z živalmi, prenesejo na okolje, ki jih obdaja.  Zato tisti otroci, ki živijo z 

domačo živaljo, veliko bolje prepoznavajo tudi govorico telesa sočloveka, kot tisti ki živali 
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doma nimajo. Zanimiva je tudi ugotovitev, da kljub temu, da živali ne govorijo, prej 

spregovorijo otroci, ki imajo doma domačo žival in je njihov besedni zaklad obsežnejši 

(Marinšek in Tušak, 2007; Tillberg, 2009). 

Pozitivni rezultat odnosa z domačimi živalmi je izboljšana komunikacija, povečanje občutka 

odgovornosti, saj žival nenehno potrebuje hrano, vodo, sprehode, idr. in s tem človeku daje 

občutek, da ga nekdo potrebuje. Vzporedno s skrbjo za žival pa se veča tudi naš občutek 

lastne vrednosti, pomembnosti, kar ugodno vpliva na našo samopodobo. Pozitivnega vpliva 

nimajo le manjši hišni ljubljenci, temveč tudi konji in druga živina ter drobnica, perjad in 

prašiči (Marinšek in Tušak, 2007). 

 

2.2.1.1 ODNOS MED KONJEM IN ČLOVEKOM 

Prvi odnos, ki ga je človek vzpostavil s konjem je bil, podobno kot pri drugih živalih, odnos 

lovec – plen. Vendar so v primerjavi z drugimi živalmi ljudje konja uspeli ujeti razmeroma 

pozno. Zaradi svoje senzibilnosti in hitrosti je namreč zahteval mnogo bolj izurjenega in 

premetenega lovca kot druge živali (Humar, 2005). Lovci so tako dolgo časa opazovali črede 

in jim sledili ter dobro preučili njihove navade in načine reagiranja. Šele takrat so lahko 

razvili uspešno taktiko in jim postavili uspešne zasede (Tušak in Tušak, 2002). 

Ko se je človek ustalil in pričel oblikovati vasi, se je začel ukvarjati s poljedelstvom in 

živinorejo. Udomačitev konja se je prav tako razlikovala od udomačitve drugih domačih 

živali. Človek je kmalu ugotovil, da s silo pri konju ne bo prišel daleč. Ponovno je moral 

dobro spoznati navade konjev. Žrebeta so bila, za razliko od drugih živali, od prvega dne ves 

čas ob materi in veliko hitrejša od človeka. Sklepajo, da se je prva udomačitev zgodila 

naključno, ljudem je najverjetneje uspelo ujeti kakšno počasnejšo, ostarelo, bolno žival ali 

brejo kobilo (Humar, 2005; Tušak in Tušak, 2002). 

Sprva je konj še vedno služil le kot dodaten vir hrane, nato pa so ga začeli uporabljati kot 

prevozno sredstvo – kot tovorno in vprežno žival ter za pomoč pri delu na poljih. Šele okoli 

leta 1200 pred našim štetjem so konja pričeli tudi jahati. Razdalje in poti so se skrajšale, 

človek je uspel nadzorovati vse večja območja in konj je s tem postal človekovo glavno orožje 

v borbah in na roparskih pohodih (Humar, 2005; Marinšek in Tušak, 2007). 
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Z industrializacijo, modernizacijo in predvsem motorizacijo kmetijstva, transporta in vojske je 

pričel konj izgubljati svojo vlogo v gospodarstvu in prometu. Hkrati z upadanjem do sedaj 

pomembnih konjevih vlog je začelo naraščati zanimanje za jahanje kot način rekreacije 

oziroma športnega udejstvovanja (Humar, 2005). 

Konj je torej skozi vso zgodovino spremljal človeka na različnih področjih njegovega razvoja 

in povsod odigral izjemno vlogo: bil je nepogrešljiv v vojni, zanesljiv pri delu, spremljevalec 

v vsakdanjem življenju in zabavi (Humar, 2005). Kljub temu, da je skoraj izgubil vlogo 

pomembnega pomočnika, pa ostaja del našega življenja tudi danes. Odnos med konjem in 

človekom je vse bolj partnerski, prijateljski, kar je tudi temelj za razvoj terapije s pomočjo 

konja. V primerjavi z drugimi terapevtskimi živalmi (psi, mačke idr.) je ravno konj najbolj 

obdržal prvinske nagone in stik z naravo (Predan in Demšar, 2007).  

Kot je bilo že omenjeno, je znano da psihološki učinki živali segajo na veliko področij – 

dvigne se človekovo razpoloženje, depresivna razpoloženja se zmanjšajo. Živali in s tem tudi 

konji, zvišujejo raven motivacije, spodbujajo aktivnost in učenje novih stvari. Na ljudi 

delujejo pomirjajoče in spodbujajo proces regeneracije po psihičnih naporih. Posebnost 

odnosa človek – konj pa je v tem, da je konj velika in mogočna žival s svojo voljo. Njegova 

velikost omogoča človeku celosten telesni stik. Ko človek leži na konju, to v njem lahko 

spodbudi občutke regresije – ležanja dojenčka na materinem trebuhu. Celostni stik s konjem 

spodbuja vsa človekova čutila (Bordjan, 2010). 
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2.2.2 ZGODOVINA IN RAZVOJ TERAPIJE S POMOČJO KONJA 

Ljudje so od nekdaj opažali pozitivne učinke jahanja. Stari Grki so neozdravljivo bolnim 

predpisovali jahanje, ki naj bi jim razveselilo dušo (Tušak, 2007). Starogrški antični zdravnik 

Hipokrat je že leta 460 pr.n.š. zapisal, da »medicinska gimnastika na konju krepi telo in duha« 

in jahanje označil kot obliko zdravega naravnega razgibavanja (Heine, 2003; Tillberg, 2009).  

Leta 1735 je Theodor Quellmalz iz Leipziga poročal o terapevtskem jahanju kot zdravem 

načinu gibanja (Tušak, 2007). Istega leta je predstavil tudi svoj izum – napravo, ki posnema 

gibanje konja in bi ga lahko uporabljali za terapevtsko gibanje (Loffler, 2003).  

Leta 1777 je August Tissot v svoji razpravi opisoval jahanje kot način zdravljenja in 

preventivo pri pljučni tuberkulozi (Tušak, 2007). Leta 1780 je v svoji knjigi »Medical and 

Surgical Gymnastics« izjavil, da je jahanje v koraku najbolj učinkovito. Opisal pa je tudi 

nekaj kontraindikacij (Heine, 2003). V 18. in 19. stoletju je bilo v medicinski literaturi 

mogoče zaslediti še veliko drugih opisov koristnosti jahanja (Tušak, 2007). 

Leta 1870 je francoski zdravnik Chassaigne ugotovil, da jahanje izboljša držo, ravnotežje in 

mišično usklajevanje bolnikom z različnimi nevrološkimi motnjami (Veličkovič Dolenc, 

2007). 

Med prvo svetovno vojno so imeli ranjenci v Oxfordski bolnišnici (Velika Britanija) možnost 

jahanja kot eno od oblik terapije. V Združenih državah Amerike pa so vojnim veteranom iz 

Vietnama z jahanjem pomagali pri ponovnem socialnem vključevanju v družbo. V ta namen 

je bil ustanovljen program »Horses for Heroes« (Tillberg, 2009). 

Prelomnica na področju terapevtskega jahanja je bil uspeh danske jahačice Liz Hartel, ki je 

kljub posledicam otroške paralize na Olimpijskih igrah leta 1952 osvojila srebrno medaljo. 

Leta 1957 ji je uspeh uspelo ponoviti (Demšar Goljevšček, 2010a). Ta nepričakovani in 

odmevni dosežek je povzročil veliko zanimanje za terapijo s pomočjo konja. Prvo terapevtsko 

jahanje za otroke z motnjami gibanja je organizirala norveška fizioterapevtka Elisabet 

Rodthker (Predan in Demšar, 2007).  

V letu 1957 se je terapevtsko jahanje iz Skandinavije preselilo tudi v Anglijo, kjer je Norah 

Jacques pričela s programom terapevtskega jahanja za spastične otroke. Zatem se je 

terapevtsko jahanje začelo hitro širiti tudi v ostalih, razvitejših evropskih državah. Iz Evrope 

pa se je terapija s pomočjo konja kasneje razširila tudi v Ameriko in Kanado (Predan in 
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Demšar, 2007). V Združenih državah Amerike so prvi terapevtski center ustanovili leta 1969. 

Leta 1988 pa je bilo tam že preko 200 centrov za izvajanje tovrstne terapije (Veličkovič 

Dolenc, 2007). 

Leta 1968 je dr. Dietlev Riede, zdravnik in specialist ortopedije in fizikalne medicine, v 

Nemčiji začel projekt, kjer je uporabljal hipoterapijo kot metodo zdravljenja gibalnih obolenj. 

Prav ta projekt je bil podlaga, da je Ministrstvo za zdravstvo v Nemčiji že leta 1973 priznalo 

hipoterapijo kot storitev fizikalne terapije za otroke in mladostnike in je do 18. leta plačana s 

strani socialnega zavarovanja (Predan in Demšar, 2007). 

Leta 1988 je bila objavljena raziskava o učinkih terapevtskega jahanja pri otrocih s cerebralno 

paralizo. Avtorica raziskave, fizioterapevtka Dolores B. Bertoti, poroča o pomembnih 

razlikah v kakovosti drže in gibanja med otroci s cerebralno paralizo pred in po terapevtskem 

jahanju (Veličkovič Dolenc, 2007).  

Pozitivni učinki so bili prvotno vezani na področje medicine in fizioterapije, saj so tu najbolj 

objektivno merljivi. Obliko terapije, kjer je cilj izboljšanje posameznikovega gibanja, so 

poimenovali hipoterapija. Še danes je ta izraz najbolj razširjen in poznan. Kasneje so se 

pojavile raziskave, ki so dokazovale pozitiven vpliv tudi z drugih področij psihosocialne 

rehabilitacije (Demšar Goljevšček, 2010a). 

 

2.2.2.1 ZGODOVINA TERAPIJE S POMOČJO KONJA V SLOVENIJI  

Leta 1977 je v okviru Gorenjskega društva za cerebralno paralizo dr. Tatjana Dolenc 

Veličkovič, v sodelovanju z nevrofizioterapevtko Mileno Rejc, pričela s terapevtskim 

jahanjem v Vrbnjah pri Radovljici (Veličkovič Dolenc, 2007).  

V Topolšici je leta 1989 Ivanka Petrovič začela izvajati terapijo s pomočjo konja za bolnike z 

multiplo sklerozo (Petrovič, 2001). 

Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo je v letu 1993 organiziralo zimsko šolo v naravi v 

Kobilarni Lipica za 25 otrok s cerebralno paralizo. Tam so izvajali tudi terapevtsko jahanje. 

Zaradi prekinitve sodelovanja z gospodom Prešernom v Vrbnjah je razvoj terapevtskega 

jahanja nekoliko zamrl (Veličkovič Dolenc, 2007). 
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Leta 1992 je začela terapevtsko jahanje izvajati Cirila Burja v Zavodu za usposabljanje 

invalidne mladine v Kamniku. Športno rekreativno jahanje za otroke s posebnimi potrebami 

pa v letu 1993 pričneta izvajati še Dada Lavrič in Niko Cankar.  

Leta 1995 je Monika Zadnikar uspešno zaključila tečaj hipoterapije v Avstriji in od takrat 

redno izvaja hipoterapijo v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku. Leta 1996 

začnejo terapevtsko jahanje izvajati v Zavodu dr. Marjana Borštnarja v Dornavi, leta 1999 pa 

še v Zavodu Janka Premrla Vojka v Vipavi (Zgodovina terapevtskega jahanja, 2010). 

V jeseni leta 1999 so pričeli z izvajanjem terapevtskega jahanja tudi na OŠ Glazija v Celju. Za 

izvajanje terapij koristijo prostore Konjeniškega kluba Celje v Škofji vasi.  

Leta 2005 se je začelo terapevtsko jahanje v polnosti razvijati naprej tudi v Zavodu za 

usposabljanje invalidne mladine v Kamniku, ki je postal prvi slovenski izobraževalni center 

za hipoterapevte, pod vodstvom nevrofizioterapevtke in hipoterapevtke Monike Zadnikar 

(Veličkovič Dolenc, 2007). 

Istega leta je bila ustanovljena Ustanova Fundacija Nazaj na konja, s sedežem v Jahalnem 

centru Starošince. Znotraj fundacije je bilo v letu 2008 organizirano prvo usposabljanje 

terapevtov in pomočnikov terapevtov za izvajanje terapije s pomočjo konja. Usposabljanje sta 

do sedaj uspešno zaključili dve generaciji terapevtov (O Fundaciji, 2010). 

Tudi v Sloveniji se na področju terapije s pomočjo konja premikamo naprej. Le urejenost 

izobraževalnega sistema in nadzor nad izvajanjem terapij s pomočjo konja lahko zagotovita 

uporabnikom varno in kvalitetno izvedbo terapije.  
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2.2.3 PODROČJA TERAPIJE S POMOČJO KONJA 

Terapevtsko jahanje je širok pojem; vključuje namreč vse aktivnosti ob konju, s konjem in na 

konju. Povezuje tudi različna znanstvena področja kot so medicina, psihologija, pedagogika in 

šport (Predan in Demšar, 2007). Terapija s pomočjo konja je poseben program, kjer se lahko 

osebe s posebnimi potrebami naučijo ravnanja s konjem, z namenom, da bi razširili področje 

svojih interesov, pa naj bo to z vidika terapije ali rekreacije. Situacija, v kateri se znajdejo, jim 

omogoča multisenzorno učenje, ki jim pomaga dosegati vsakdanje spretnosti, ki jih 

potrebujejo, da so uspešni v svojem življenju (Teichmann Engel, 2008). 

Najprej je bilo krovno ime za različne uporabe konja za osebe s posebnimi potrebami – 

TERAPEVTSKO JAHANJE. Kasneje pa so se v svetu pojavile težnje po preimenovanju 

terapevtskega jahanja v TERAPIJO S POMOČJO KONJA. Razlog za takšno spremembo je 

predvsem v tem, da terapevtski učinki niso vezani izključno na jahanje konja, temveč tudi na 

dogajanje ob konju. Tako je tukaj pomemben tudi vpliv okolja, opazovanje in nega konja, 

učenje ob konju ter samo druženje s konjem (Demšar Goljevšček, 2010a). 

Pod krovnim imenom najdemo tri različne zvrsti terapije s pomočjo konja. Terminologija in 

razdelitve se v literaturi med seboj razlikujejo, trenutno se povsod uvajajo določene 

spremembe. V nadaljevanju bom predstavila tri različna področja terapije s pomočjo konja, s 

terminologijo, ki se trenutno še uporablja. 

  



58 
 

Tabela 1: Razlike med tremi zvrstmi terapije s pomočjo konja 

 

Oblika terapije 

s pomočjo 

konja 

 

HIPOTERAPIJA 

SPECIALNO -

PEDAGOŠKO JAHANJE 

IN VOLTAŽIRANJE 

JAHANJE ZA 

OSEBE S 

POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Znanstveno 

področje 

Medicina Pedagogika, Psihologija Šport  

 

 

 

Opis metode 

 

Oblika fizioterapije, 

ki se izvaja na konju  

Oblika dodatne pomoči 

osebam s posebnimi 

potrebami 

Cilj: spodbujati celosten 

razvoj 

 

Jahanje kot športna 

rekreacija za osebe s 

posebnimi potrebami 

 

 

Izvajalec 

Diplomirani 

fizioterapevt s 

potrdilom o 

dodatnem 

usposabljanju –

hipoterapevt 

Specialni pedagog, 

socialni pedagog, psiholog 

idr. 

s potrdilom o dodatnem 

usposabljanju – npr. 

terapevt s pomočjo konja 

Jahalni inštruktor s 

potrdilom o dodatnem 

usposabljanju 

 

 

 

Uporabniki 

 

Prevladujejo gibalno 

ovirane osebe – 

cerebralna paraliza, 

nevrološka obolenja, 

osebe po poškodbah 

Osebe z motnjami v 

duševnem razvoju, s 

spektroavtističnimi 

motnjami, osebe z 

motnjami čustvovanja, 

vedenja, komunikacije, 

zaznavanja, osebe s 

specifičnimi učnimi 

težavami idr.   

 

Osebe s posebnimi 

potrebami, ki so 

sposobne športnega 

udejstvovanja in 

nimajo prisotnih 

kontraindikacij za 

jahanje 

Cilji Izboljšanje gibalnih 

funkcij in funkcij 

notranjih organov 

Izboljšanje na 

senzoričnem, motoričnem, 

socialnem, kognitivnem in 

emocionalnem področju. 

Rekreacija, druženje z 

»zdravimi« vrstniki, 

športno udejstvovanje 

(Predan in Demšar, 2007; Veličkovič Dolenc, 2007; Zadnikar, 2007) 
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2.2.3.1 HIPOTERAPIJA 

V grščini »hippos« pomeni konj, »therapeia« pa zdravljenje; torej bi lahko izraz hipoterapija 

prevedli kot »zdravljenje s konjem« (Demšar Goljevšček, 2010a). Hipoterapija izhaja iz 

fizioterapije in se opira na medicinska specialistična področja, ki so nevrologija, fiziatrija, 

ortopedija in travmatologija (Predan in Demšar, 2007). 

Počasno konjevo gibanje je zelo podobno naravnemu načinu človeške hoje. Nihajni impulzi 

se pri vsakem konjevem koraku večkrat prenesejo preko medenice na hrbtenico in celotno telo 

jahača. Pri jahanju postanejo aktivne vse mišice jahačevega gibalnega aparata – zadnjične 

mišice, zgornje stegno, trebušne in hrbtne mišice. Vendar je konj še veliko več kot le 

stimulator gibanja in ga nikakor ne moremo zamenjati z aparatom. Konj namreč tudi sam išče 

usklajenost gibanja z jahačem (Petrovič, 2001). Zato ni čudno, da umetna naprava, gugajoči 

leseni konj, ki ga uporabljajo za vestibularno stimulacijo, nima tolikšnih terapevtskih učinkov 

kot jahanje živega konja. Hipoterapije pa ne smemo jemati kot oblike jahanja. Jahač namreč 

ne vodi konja, temveč konj v gibanju vodi jahača (Veličkovič Dolenc, 2007). 

Pri hipoterapiji je najpomembnejši konjev hod-korak. Terapevt mora uskladiti gibalne 

impulze konja z gibalnimi odgovori jahača. Le tako omogoči optimalni gibalni vzorec telesa. 

Glavna naloga hipoterapije je torej omogočiti prehod vseh nihajnih impulzov od konja do 

jahača, saj ti stimulirajo gibalne odgovore, ki ustrezajo gibalnim vzorcem človeka. Jahanje 

brez sedla omogoča tudi pretok toplote iz področja sedenja, navzgor po hrbtenici. Spremembe 

smeri in tempa pripeljejo do ritmičnih menjav položaja telesa na konju, kar spodbuja 

ravnotežje (Petrovič, 2001). 

Fizikalni učinki, ki jih dosežemo s pomočjo hipoterapije so (Zadnikar, 2007):  

- normalizacija mišične napetosti, 

- razvoj vzravnalnih in ravnotežnih reakcij, 

- izboljšanje koordinacije gibanja, 

- krepitev mišične moči, 

- povečanje obsega gibljivosti, 

- pridobitev občutka za telesno simetrijo, 

- vpliv na rast in razvoj kosti ter sklepov, 

- vpliv na kardiovaskularni, respiratorni, prebavni in urinarni sistem.  
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Hipoterapijo je mogoče izvajati na dva načina. Fizioterapevt lahko sedi na konju za otrokom 

in ga pri sedenju popravlja, mu nudi oporo, pomaga pri lahkotnem in sproščenem prilagajanju 

gibanju konja. Drugi način pa je, da fizioterapevt in pomočnik hodita ob konju in s tal 

popravljata držo in sed jahača ter mu omogočata kvalitetno gibanje na konju (Zadnikar, 

2007). Hipoterapija je za jahača najbolj pasivna oblika terapije s pomočjo konja. Jahač 

namreč ne vpliva na konjevo gibanje in nima možnosti kontrole konja (Tušak, 2007). 

Pri procesu hipoterapije poleg jahača in konja sodelujejo še zdravnik, hipoterapevt, pomočnik 

in vodnik konja. Hipoterapijo odobri zdravnik, ki pozna težave jahača in oceni njegovo 

gibalno sposobnost na konju (Petrovič, 2001). Izključiti mora vse morebitne kontraindikacije, 

ki bi jahača med izvajanjem terapije ogrožale (Zadnikar, 2007). Hipoterapevt je običajno 

fizioterapevt, ki je dodatno izobražen na področju ravnanja s konji. Kljub zdravnikovemu 

predlogu o vključitvi v proces hipoterapije, zadnjo odločitev in s tem tudi odgovornost 

prevzame hipoterapevt sam (Petrovič, 2001). 

 

2.2.3.2 SPECIALNO-PEDAGOŠKO JAHANJE IN VOLTEŽIRANJE 

Zaradi raznolike populacije, ki je vključena v tak način terapije, je to najbolj široka oblika 

terapije s pomočjo konja. Vsak človek, ne glede na oviranost, si želi biti sprejet takšen, kot je. 

Osebam s posebnimi potrebami je v družbi velikokrat težko, saj se soočajo z nesprejetostjo s 

strani družbe. Konj tukaj nastopi kot idealen terapevt, saj sprejema vsakega človeka, brez 

ocenjevanja in predsodkov (Lavrič, 2007). Poleg tega druženje z nečim, kar je estetsko in lepo 

– in konj to je – lahko pripomore k temu, da se tudi osebe, ki pridejo v stik s konji, ob njih 

doživijo lepše in so manj obremenjene s svojimi napakami (Gäng, 2004). 

Pri specialno-pedagoškem jahanju je pomemben stik dveh teles; povezanost med konjem in 

jahačem. Tak odnos dveh živih bitij, odnos telesa na telo, težko dosežemo med dvema 

osebama. Med jahačem in konjem ni pogovora, ampak se drug drugega dotikata in preprosto 

čutita (Veličkovič Dolenc, 2007). Konji so izredno senzibilni in občutljivi, imajo natančen 

občutek za zaznavanje razpoloženj in glasov. Prevzamejo tudi skrb za jahača, tako npr. 

obstanejo, če začutijo, da bi le-ta lahko padel iz njihovega hrbta. Jasno izrazijo svoje počutje 

(strah, nemir, neugodje idr.) in zahtevajo jahačev odziv. Za razliko od ljudi, se ne pretvarjajo, 

se ne maščujejo in ne kaznujejo (Gäng, 2004). 
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Konj pomaga tudi pri vzpostaviti terapevtskega kontakta. Ko je kontakt med jahačem in 

konjem vzpostavljen in jahač vidi pristen, ljubeč odnos, ki ga ima terapevt z živaljo, hitreje 

vzpostavi zaupanje do terapevta. Žival je v tem primeru nekakšen katalizator za pogovor s 

terapevtom (Marinšek in Tušak, 2007; Tušak, 2007). 

Jahač do konja občuti strahospoštovanje, po drugi strani pa veliko občudovanje in ljubezen. 

Vse to, skupaj z motivacijo za delo, pa so poznane predpostavke za uspešnost vzgojnih in 

učnih procesov (Gäng, 2004). Jahanje in skrb za konja sta torej indirektni vzgojni sredstvi, ki 

omogočata terapevtu oziroma pedagogu, da preko konja vpliva na udeleženca terapije. Zaradi 

zgoraj naštetih vplivov, ki jih ima konj na jahača, konj terapevtu olajšuje vzgojno delo 

(Globočnik, 2001). Terapevt lahko pri specialno-pedagoškem jahanju uresničuje pedagoške, 

psihološke, rehabilitacijske in socialne cilje. V ospredju ni učenje jahanja oziroma jahanje kot 

šport, temveč spodbujanje posameznikovega razvoja, izboljšanje počutja in sprememba 

neprimernega vedenja. Konj deluje na človeka celostno: telesno, čustveno, duševno in 

socialno (Kaune, 2006). 

Konj pri terapiji sodeluje kot pedagog/terapevt, ki jahaču omogoča (Gäng, 2004) : 

- premagati samega sebe (strah); 

- utrjevati se v ljubezni do živali in razvijanje odgovornosti; 

- obzirno vzpostavljanje kontakta in ob tem doživeti tako prijetne kot neprijetne 

izkušnje; 

- uresničevanje otroških sanj in veselja do razburljivih pustolovščin; 

- vzpostavljanje stika z vrstniki, ki imajo skupne interese; 

- aktivno zapolniti svoj prosti čas. 

Vsi pozitivni učinki specialno-pedagoškega jahanja so podrobno opisani v enem od naslednjih 

poglavij. 

Kljub različnim pedagoškim in drugim ciljem pa nikakor ne smemo zanemariti kakovosti 

gibanja na konju. Le ustrezno gibanje in drža na konju omogoča jahaču oblikovanje pravilne 

telesne podobe. Terapevt tako ves čas kontrolira tudi gibalni odgovor in prilagoditve jahača 

na gibanje konja (Veličkovič Dolenc, 2007). 

V naslovu se poleg specialno-pedagoškega jahanja omenja še izraz voltežiranje. Beseda izhaja 

iz francoske besede »voltiger«, kar pomeni skakati/frfotati (Globočnik, 2001). To je 

terapevtska gimnastika in predstavlja izvajanje gimnastičnih likov na konju, ob konju in nad 
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konjem. Gre bolj za krepitev telesnih sposobnosti in pridobivanje kondicije, primerna pa je za 

spretnejše jahače. Jahač pri tej obliki terapije v veliki meri napreduje tudi na področju 

samozavesti. Ta oblika nam omogoča tako individualno jahanje kot jahanje v manjših 

skupinah. Prav pri slednjih, skupinskih vadbah, lahko še v večji meri dosegamo cilje na 

socialnem področju (Marinšek in Tušak, 2007; Tušak, 2007). 

Terapija s pomočjo konja je izjemna dopolnitev klasičnih terapevtskih obravnav. Poleg 

izboljševanja osnovnih sposobnosti in funkcij osebam s posebnimi potrebami dviguje tudi 

kvaliteto njihovega življenja (Veličkovič Dolenc, 2007). Cilj vsake terapije namreč ni le 

odpravljanje oziroma zmanjševanje motenj, temveč predvsem razvoj potencialov (Lavrič, 

2007). Terapija s pomočjo konja je primerna tako za otroke in mladostnike, kot tudi za odrasle 

osebe. Vendar so otroci pogosto zaradi svoje odprtosti, nepokvarjenosti in naravnih instinktov 

bolj dovzetni za pozitivne učinke terapije s pomočjo konja (Tillberg, 2009). 

 

2.2.3.3 JAHANJE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Z uspehom že omenjene danske jahačice Liz Hartel, ki je dokazala da lahko tudi gibalno 

ovirana oseba kljub fizičnim oviram predstavlja enakovredno konkurenco »zdravim« 

jahačem, se je začel porast športnega jahanja za osebe s posebnimi potrebami (Demšar 

Goljevšček, 2010a). V Skandinaviji in Veliki Britaniji so tako v sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja pričeli organizirati tekmovanja v dresurnem jahanju za osebe s posebnimi potrebami. 

Prvo svetovno prvenstvo je bilo organizirano leta 1987, leta 1996 pa je bilo jahanje prvič en 

izmed para-olimpijskih športov (Lavrič, 2010a). 

Jahanje za osebe s posebnimi potrebami je še najmanj povezano z zdravljenjem oziroma 

zmanjševanjem oviranosti ali prizadetosti. Je pa taka aktivnost pogosto posledica hipoterapije 

oziroma specialno-pedagoškega jahanja, ker oseba želi nadgraditi svoje znanje jahanja in 

ohraniti stik s konji. Glavni cilj jahanja za osebe s posebnimi potrebami je šport, rekreativno 

in zgolj za lastno veselje, ali pa s tekmovalnimi ambicijami (Lavrič, 2007; Veličkovič Dolenc, 

2007). Jahači tako skušajo doseči čim večjo samostojnost pri skrbi za konja in njegovi 

pripravi ter obvladovanju konja  pri samem jahanju (Lavrič, 2007). 

Kot pri ostalih oblikah terapije s pomočjo konja, mora biti tudi pri športnem jahanju 

poskrbljeno za varnost in ustreznost. Inštruktor mora poskrbeti za primernega konja in 
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opremo ter prilagoditi težavnost lekcij sposobnostim jahača. Zato mora biti dodatno 

usposobljen. Pred začetkom jahanja se mora dobro seznaniti z diagnozo in s tem z omejitvami 

ter sposobnostmi jahača. Po potrebi se posvetuje z drugimi strokovnjaki. Le tako ve, koliko 

lahko zahteva in jahaču ne daje prezahtevnih nalog, prav tako pa ne potuhe (Lavrič, 2007). 

Kljub temu, da je jahanje za osebe s posebnimi potrebami v veliki meri športna dejavnost, 

namreč ne smemo zanemariti terapevtskega vidika. Z jahanjem jahač telesno krepi svoje telo, 

z uspehi izboljšuje svojo samopodobo, postaja bolj odločen in samozavesten, stik s konjem pa 

ga napolnjuje z veseljem in toplino. Cilji, ki jih lahko dosegamo, so torej socializacija, 

sprostitev, uživanje in dobro počutje (Lavrič, 2007; Teichmann Engel, 2008). 

Poleg jahanja spada v to kategorijo še vožnja z vpregami – ta je primerna predvsem za tiste, ki 

zaradi nekaterih kontraindikacij (tudi prekomerne telesne teže) ne smejo jahati (Lavrič, 2007). 

Sočasno z napredkom pri jahanju se nekaterim jahačem dvigneta tudi športni duh in 

tekmovalnost. Tisti lahko posežejo po višjih in zahtevnejših ciljih. En od njih je vsekakor 

nacionalno prvenstvo, kasneje pa tudi mednarodno, evropsko ali svetovno. Najboljši pa se 

lahko udeležijo celo para-olimpijade. Tekmovanj se lahko udeležujejo jahači in vozniki vpreg 

z različnimi stopnjami prizadetosti, zato jih smiselno in pravično razvrstijo v eno od petih 

kategorij. V okviru svoje kategorije so konkurenčni in imajo pred začetkom tekmovanja enake 

možnosti. To razvrščanje se imenuje funkcionalna klasifikacija, ki jo uporabljajo le uradno 

priznani klasifikatorji. Jahaču oziroma vozniku podelijo izkaznico s funkcionalnim profilom 

in kategorijo (Lavrič, 2010a). 

Jahanje je enkratna oblika telesne aktivnosti tudi za osebe s posebnimi potrebami, edini 

»minus« je to, da je tudi zelo drag šport, sploh če so posameznikove ambicije tekmovalne 

(Lavrič, 2010a). 

 

2.2.3.4 OSTALA PODROČJA 

Možnosti uporabe terapije s pomočjo konja so praktično neomejene. Vedno več se govori o 

psihoterapevtskem jahanju. Intimen, iskren, globoko občuten telesni kontakt, ki ga oseba 

lahko vzpostavi s konjem, je zelo primeren za terapevtsko intervencijo. Sposobnost telesnega 

izražanja, gestika, emocionalna intencija in pristnost odnosa so bistveni v odnosu s konjem, 

prav tako pa odločilni pri psihoterapevtskem delu. Konjeve reakcije se lahko doživijo in 
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uporabijo kot ogledalo nezavednih duševnih stanj. Če konj na človeka reagira odbijajoče, 

lahko ta človek razmisli o svojem načinu navezovanja kontaktov. Prav tako pa lahko terapevt 

postane bolj pozoren, ali je oseba pristna, ali še vedno deluje nepristno in prikriva agresijo 

oziroma določene strahove. V procesu psihoterapije s pomočjo konja je terapevt bolj 

»naraven« in terapevtski odnos se v tem izkustvenem svetu pokaže kot popolnoma normalen 

medčloveški odnos (Lülik, 2009). 

Omenila bi tudi različne aktivnosti s pomočjo konja. Za razliko od terapije s pomočjo konja, 

kjer je nujen program dela z zastavljenimi terapevtskimi cilji, so aktivnosti s pomočjo konja 

veliko bolj sproščene. Dogajanje je veliko bolj spontano, cilji so splošni (občutek ugodja, 

sproščanje, druženje, prijateljevanje, razvedrilo, …). Posamezniki, ki take aktivnosti vodijo, 

niso omejeni glede na osnovni poklicni profil, predpogoj pa je usposobljenost za poučevanje 

jahanja in delo s konjem (Demšar Goljevšček, 2010a). Tudi aktivnosti s pomočjo konja 

temeljijo na stiku človeka z živaljo, vendar specifični cilji zdravljenja niso načrtovani za vsak 

obisk posebej; potek je spontan, aktivnosti pa potekajo tako dolgo, kolikor je to potrebno. 

Glavni cilj aktivnosti s pomočjo konja je socializacija (Tušak, 2007). 
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2.2.4  ELEMENTI TERAPIJE S POMOČJO KONJA 

Poleg jahača pri terapijah sodelujejo še terapevtski konj in celoten terapevtski tim. Na 

uspešnost oziroma učinkovitost terapije s pomočjo konja vpliva tudi okolje, v katerem se 

terapija izvaja in aktivnosti, ki jih izbere terapevt. Vsi elementi so med seboj povezani in 

soodvisni ter vplivajo na učinkovitost terapije in tudi počutje jahača, konja in terapevtskega 

tima (Tillberg, 2009). 

             

Slika 1: Elementi terapije s pomočjo konja 

 

 

2.2.4.1 JAHAČ 

2.2.4.1.1 INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE 

Terapevt mora že pred začetkom terapije poskrbeti za varnost. Terapija s pomočjo konja 

namreč ni primerna za vse osebe s posebnimi potrebami. Terapevt oziroma inštruktor jahanja 

se je dolžan posvetovati z zdravnikom oziroma dobro poznati indikacije in kontraindikacije, 

da lahko prepreči potencialno nevarnost za posameznega jahača. Le na tak način lahko 

zagotovimo, da bo vsak jahač resnično lahko deležen vseh pozitivnih učinkov terapije s 

pomočjo konja (Teichmann Engel, 2008). 

Kdo so potencialni jahači, ki se lahko vključijo v terapijo s pomočjo konja (Marinšek in 

Tušak, 2007; Scott, 2005; Tillberg, 2009)? 
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� Osebe z različnimi stopnjami motnje v duševnem razvoju, 

� osebe z Downovim sindromom, 

� osebe s spektroavtističnimi motnjami, 

� osebe z cerebralno paralizo, 

� osebe po poškodbah glave, 

� osebe z mišično distrofijo, 

� osebe z multiplo sklerozo, 

� osebe z bolečinami v križu, 

� osebe po amputacijah, 

� osebe po kapi, 

� osebe s povišanim ali znižanim mišičnim tonusom, 

� osebe s psihičnimi težavami (psihoze, nevroze, depresivna stanja, negativna 

samopodoba idr.), 

� osebe z motnjami hranjenja, 

� osebe z vedenjskimi motnjami,  

� osebe, ki se spopadajo z različnimi oblikami zasvojenosti, 

� osebe s težavami na področju socialnega funkcioniranja, 

� osebe z motnjami pozornosti, 

� osebe z hiperkinetičnim sindromom, 

� osebe z motnjami čutil (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni idr.), 

� osebe s specifičnimi učnimi težavami, 

� osebe, ki bolehajo za različnimi boleznimi, ki jih telesno in psihično obremenjujejo 

(astma, diabetes, rak idr.), 

� idr. 
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Možnosti, ki nam jih ponuja terapija s pomočjo konja so praktično neomejene. Vendar 

moramo upoštevati, da se posamezniki (tudi znotraj posamezne motnje) med seboj razlikujejo 

in kar nekomu koristi, lahko drugemu škodi. Zato mora terapevt, preden se terapija s pomočjo 

konja prične, pridobiti zdravniško potrdilo (od staršev, osebe s posebnimi potrebami ali 

direktno od zdravnika), ki zagotavlja, da posamezniku jahanje ne bo škodovalo (Tillberg, 

2009). 

Kontraindikacije za vključitev v terapijo s pomočjo konja so naslednje (Bertok, 2009; Heine, 

2003; Kaune, 2006; Tillberg, 2009): 

� nestabilnost iz medicinskega stališča (pljuča, srce);  

� nestabilnost vratu (na področju prvega in drugega vratnega vretenca) – predvsem pri 

osebah z Downovim sindromom; 

� bolezen krhkih kosti; 

� sveže poškodbe kosti in sklepov; 

� osteoporoza; 

� fuzija ali fiksacija hrbtenice, če se hrbtenica ni več sposobna prilagajati konjevemu 

gibanju; 

� hujše oblike skolioze; 

� akutna hernija; 

� kontrakture sklepov, ki onemogočajo siguren sed; 

� hidrocefalus – če ne moremo zagotoviti dovolj velike čelade oziroma bi čelada 

pritiskala na cerebralni shunt; 

� nenadzorovani napadi epilepsije; 

� hemofilija (motnje strjevanja krvi); 

� okrnjenost občutenja telesa (oseba ne zazna bolečine); 

� alergija na konjsko dlako, prah oziroma ostale stvari v hlevu in okolici; 

� neobvladljiva agresivnost (do sebe ali drugih); 
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� neobvladljiva hiperaktivnost; 

� hude motnje vedenja; 

� idr. 

Pozorni smo tudi na vsakršno nenadno izčrpanost, utrujenost mišic. Pri osebah, ki imajo 

pareze ali paralize, smo bolj pozorni na možen nastanek dekubitusov. Če imajo osebe motnje 

odvajanja, jih pred začetkom terapije opozorimo na čisto in nezmečkano plenico, saj ta ravno 

tako lahko povzroči nastanek ran in odrgnin. Ena izmed kontraindikacij je tudi prekomerna 

telesna teža; dolžni smo namreč poskrbeti tudi za konjev hrbet in njegovo zdravje. Poleg tega 

pa pretežki osebi ne moremo zagotoviti varnosti, saj je terapevt in pomočnik ne moreta 

obdržati v sedlu. V tem primeru lahko izberemo aktivnosti ob konju, kjer posameznik 

preživlja čas s konjem na tleh, ali ga usmerimo v vožnjo vpreg (Bertok, 2009; Tillberg, 2009). 

Terapevt je tisti, ki mora znati reči »NE«. Poleg tega, da poskrbi za varen začetek terapije, 

mora odgovorno presoditi, ali je pravi človek za posameznika, ki želi terapijo. Ni vsak človek 

za vsakogar in tega se mora terapevt zavedati. V kolikor posameznikova motnja, težava 

presega terapevtovo strokovnost, ga je dolžan odkloniti ali usmeriti drugam. Odgovorno mora 

presoditi, ali je posameznik sploh sposoben prejeti pozitivne učinke jahanja. Prav tako ima 

pravico zavrniti vsakogar, s katerim se nikakor ne more osebnostno ujeti, ali konje, če se 

posameznik ne ujame s tistimi, ki so na voljo. Terapevt mora biti ves čas pozoren na reakcije 

jahača in takoj prekiniti terapijo, v kolikor zazna, da bi bilo za jahača ali kateregakoli drugega 

člana tima nadaljevanje nevarno. Neprimerno obnašanje, agresijo do konja vedno kaznujemo 

z zaključkom terapije. Konj ni naš suženj in smo ga dolžni zaščititi. Poleg tega moramo 

upoštevati, da v kolikor je terapija stresna za konja, jahača, terapevta, pomočnika ali vodnika, 

izgubi svoj smisel (Heine, 2003; Tillberg, 2009). 

 

2.2.4.1.2 VLOGA JAHAČA 

Jahač je tisti, zaradi katerega se terapija s pomočjo konja izvaja. Terapevt mora kljub temu, da 

on vodi potek terapije, pustiti jahaču in konju nekaj časa in prostora, da navežeta stik in 

vzpostavita odnos. Brez tega terapija ne bo uspešna (Tillberg, 2009). 
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Jahač mora glede na svoje sposobnosti verbalno ali neverbalno komunicirati s konjem in 

terapevtskim timom. Če želi doseči zastavljene cilje, mora dosledno in vztrajno upoštevati 

navodila terapevta in pravila, ki veljajo v jahalnici in okolici (Hansen, 1997). Pomembno je, 

da se jahač prepusti konjevemu gibanju in vodenju terapevta, da lahko izkoristi vse pozitivne 

učinke, ki mu jih taka terapija nudi (Tillberg, 2009). 

 

2.2.4.1.3 OSNOVNA OPREMA JAHAČA 

Najpomembnejši del opreme vsakega jahača je čelada. Na prvem mestu mora terapevt namreč 

zagotoviti varnost. Jahanje in delo s konjem na tleh vedno predstavlja določeno stopnjo 

tveganja, saj se lahko hitro znajdemo v nepredvideni situaciji. Jahač si mora čelado nadeti na 

glavo, preden začne delati s konjem (Tillberg, 2009). Le v nekaterih posebnih situacijah lahko 

uporabo čelade opustimo. Če izvajamo terapijo s pomočjo konja (predvsem hipoterapijo) na 

način, da terapevt sedi za otrokom na konju, lahko čelada onemogoča dober kontakt z 

jahačem. Terapevt ne more zagotoviti pravilnega položaja telesa in zato se v takem primeru 

čelade ne uporabi. Za varnost dodatno poskrbimo z dvema pomočnikoma, ki hodita vsak na 

eni strani konja. Tudi pri osebah, ki imajo težave s kontrolo glave med jahanjem in jim težka 

jahalna čelada to še otežuje, lahko izberemo lažjo npr. kolesarsko čelado (Bertok, 2009). 

Posebna oblačila za izvajanje terapije niso potrebna. Pomembno je le, da se jahač v njih dobro 

počuti in ga ne ovirajo pri gibanju. Za zagotavljanje večje varnosti lahko jahaču nadenemo 

poseben pas ali brezrokavnik z ročaji, s pomočjo katerih lahko terapevt popravlja položaj 

jahača na konju oziroma prepreči zdrs iz konjevega hrbta (Tillberg, 2009). 

 

             

Slika 2: Varnostni pas (levo) in brezrokavnik (desno) z ročaji 
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2.2.4.2 KONJ 

2.2.4.2.1 TEMELJNE ZNAČILNOSTI KONJA 

Preden pričnemo karkoli delati s konjem je nujno, da spoznamo njegovo naravo. Konj je 

namreč žival, ki je kljub dolgemu življenju skupaj s človekom ohranil svojo prvinskost in 

nagone. Šele ko dobro spoznamo njegov način funkcioniranja, obnašanja, lahko z njim 

vzpostavimo kvaliteten odnos in drug drugega bolje razumemo. Preprečimo pa tudi veliko 

nevarnih situacij, v katerih bi konj odreagiral nagonsko zaradi naše neustrezne reakcije 

(Tillberg, 2009). Konji so po svoji naravi čredne živali. Čreda vsakemu posamezniku nudi 

varnost in zaščito. Iz tega sledi, da noben konj ni rad sam in se mora tega postopoma navaditi. 

Konji imajo v čredi stabilno rang lestvico; ob prihodu novega člana je boj za položaj med 

konji instinktiven. Vsak človek se mora zavedati, da mora v odnosu s konjem vzpostaviti 

ustrezen rang. Le z odločnim in doslednim pristopom bomo pri delu s konjem uspešni. 

Zaupanje lahko izgubimo hitro, da zadevo popravimo pa traja zelo dolgo, saj konji ne 

pozabijo (Selan, 2009). Kako se konj odzove na novega (in tudi »starega«) človeka, je torej 

odvisno od njegovega pristopa: ali pristopi negotovo, samozavestno, prestrašeno, ali 

napadalno. Konjev odziv je različen, vendar vedno v skladu z njegovo naravo (Lavrič, 2007).  

Socialnega funkcioniranja se konji naučijo v skupini. Med igro spoznajo meje, naučijo se, 

kdaj vztrajati in kdaj odnehati. Zato imamo lahko težave s konji, ki so bili sami in niso imeli 

možnosti oblikovati prave konjske narave. Najtežje je namreč izšolati tiste konje, ki so imeli 

veliko stikov z ljudmi in premalo stikov s svojo vrsto (ödberg, 2009). 

Konji so živali, ki se z nevarnostjo soočijo tako, da zbežijo. Konj tako v paniki odreagira za 

nas zelo nerazumno in nam postane nevaren. Konjevo zaupanje in zanesljivost dosežemo le z 

potrpežljivim privajanjem na nove situacije (Selan, 2009). 

Konj ima izredno dober vid – zazna tudi najmanjše gibe našega telesa. Zato tudi tako dobro 

zazna naše razpoloženje. Konjeva leča pa se počasneje prilagaja in je počasnejši pri npr. 

prilagajanju na prehod iz teme na svetlobo in obratno. To upoštevamo pri rokovanju s konjem 

in tako ponovno lahko preprečimo morebitno paniko, ki bi pri konju nastopila, ko za trenutek 

ne bi videl, kje je in kaj se dogaja okoli njega (ödberg, 2009). Kljub dobremu vidu pa ima 

konj tudi »slepe točke«, kjer ne vidi. Če stojimo tik pred njim, vidi le delček našega telesa. Ko 

ima dvignjeno glavo, ne vidi, kaj se dogaja pod njim, med njegovimi nogami in za njegovim 
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repom (ödberg, 2009; Teichmann Engel, 2008). Zavedati se moramo tudi, da konj ne vidi in 

ne kategorizira predmetov tako kot mi. V kolikor konj pozna zeleno posodo za smeti, ki je v 

kotu jahalnice, to ne pomeni, da bo sprejel tudi svetlečo kovinsko posodo za smeti. Vsak 

predmet mora konj spoznati pred začetkom terapije, da preprečimo negativno reakcijo. Konj 

tudi izredno dobro vonja in sliši. Tako ga lahko nenavaden in neprijeten vonj, ali čudni zvoki 

v okolici, spravita v tesnobno stanje ali paniko. Vodnik konja mora biti pozoren na vse novo 

in nenavadno, kar se dogaja v okolici, da lahko pravočasno pomiri konja (Teichmann Engel, 

2008). 

Ko se gibljemo okoli konja, se moramo, upoštevajoč njegovo naravo, vedno držati naslednjih 

pravil (Teichmann Engel, 2008; Tillberg, 2009): 

� preden se konju približamo, ga vedno pokličemo po imenu, da ga ne presenetimo; 

� ko hodimo okoli konja, se ga ves čas dotikamo z eno roko, tako da konj čuti, kje smo, 

tudi če nas v tistem trenutku ne vidi; 

� ko se konj prestraši nekega predmeta, mu dovolimo, da se ustavi in si ga ogleda ter 

ovoha. Ne dovolimo mu, da bi zbežal, ampak ga pomirjamo z nizkim, mirnim glasom 

in počakamo, da premaga svoj strah. 

� izogibamo se krikov, kriljenja z rokami in podobnih nenadnih kretenj, ki bi utegnile 

prestrašiti konja. 

Osnovna pravila je terapevt dolžan posredovati vsakemu jahaču in preveriti, ali jih je ta 

razumel. Poskrbeti mora, da so predstavljena jasno, lahko tudi preko slikovnega materiala. 

Bolje je, da se izogibamo besedni zvezi »ne smeš« in namesto tega uporabimo pozitivno 

oblikovana navodila za obnašanje v jahalnici in okolici konj, ki se jih držimo vsi. Terapevt 

torej ne prepoveduje, ampak sklene dogovor z jahačem, da bo ta navodila upošteval. 

Opredelijo se tudi sankcije, ki sledijo neupoštevanju dogovora (Struminska in Werpachowska, 

2003). 

 

2.2.4.2.2 TERAPEVTSKI KONJ 

Terapevtski konj je enakovreden udeleženec procesa terapije. Brez njega terapije sploh ne bi 

bilo (Tušak, 2007). Izbira primernega konja je izrednega pomena in tudi osnova za uspešno 
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izvajanje procesa terapije. Primerni so starejši konji, ki so že dobro ujahani in izšolani. Takrat 

so tudi psihično bolj zreli, vendar moramo biti pozorni, da niso izgubili potrebne elastičnosti 

(Petrovič, 2001). Za terapevtsko jahanje so primerni različni konji in poniji. Bolj kot rasa 

konja sta pomembna dobrodušen karakter izbrane živali in pozitiven odnos, ki ga s svojo 

živaljo vzpostavi jahalni pedagog (Gäng, 2004). Pri izbiri pravega konja nas torej zanimata 

predvsem njegov temperament in značaj, pozorni pa moramo biti tudi na velikost, zgradbo 

konja in način hoda (Petrovič, 2001). Ker pa imajo posamezniki različne potrebe in 

sposobnosti, je najbolje če imamo na voljo več različnih konjev. Tako povečamo možnost 

izbire med različnimi karakterji in značaji ter najdemo konja, ki posameznemu jahaču najbolj 

ustreza (Gäng, 2004). 

 

� Značaj in temperament 

 
Med terapijo konj prenaša na hrbtu jahača, ki ni vajen jahanja in daje konju veliko motečih 

impulzov. Zato je pomembno, da je konj miren. To pa ne pomeni, da je otopel ali len in ga je 

potrebno ves čas priganjati. Prav tako ne sme biti napadalen, preobčutljiv ali živčen (Petrovič, 

2001). Med terapijo so prisotni različni zvoki, nenadni gibi, hitre spremembe v okolju, na 

katere se konj ne sme preveč nervozno odzvati. Prav tako se mora privaditi na različne 

pripomočke, kot so bergle, invalidski vozički idr. (Marinšek in Tušak, 2007). Zaželene 

lastnosti, ki naj bi jih terapevtski konj imel, so: človekoljubnost, potrpežljivost, voljnost, 

ubogljivost, bistrost in zanesljivost (Petrovič, 2001). Preveč temperamentni, nastopaški 

oziroma viharni konji niso primerni za terapevtskega konja. Izogibamo se tudi konjem, ki so 

imeli v preteklosti slabe izkušnje in se nanje negativno odzivajo z razvadami kot so: brcanje, 

trma in grizenje. Konju pa moramo dovoliti, da na primeren način izraža svojo nejevoljo, saj 

jahačem ne sme dovoliti vsega (Gäng, 2004). 

 

� Zgradba in velikost konja 

Najpogosteje se za terapije uporablja pravokotno grajen konj. Tak konj omogoča jahaču 

udobno sedenje, medtem ko hrbet niha. Ker se terapije večinoma izvajajo brez sedla, je 

zaželeno dobro mišičje hrbta. Dobro je, da je telo ovalno in daljše, saj anatomsko bolj 

odgovarja jahaču kot okroglo. Ta kriterij je še posebej pomemben, ko imamo opraviti z jahači, 

ki imajo adduktorne spazme ali slabšo kolčno gibljivost (Petrovič, 2001). Upoštevati moramo 

tudi primerno velikost konja. Najbolj priporočljiva je srednja velikost. Manjši konj je bolj 

domač, kar daje jahaču večji občutek gotovosti. Lažje tudi premaga strah pri zajahanju in 
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razjahanju, saj je višina konja manjša (Tillberg, 2009). Terapevt in pomočnik terapevta lahko 

brez težav hodita ob konju in imata dober telesni stik z jahačem na konju. To hkrati zagotavlja 

varnost jahača in omogoča terapevtu nadzor nad dogajanjem (Marinšek in Tušak, 2007). 

� Način hoda 

Konjev hod mora biti dolg, mehak, enakomeren in zanesljiv (Marinšek in Tušak, 2007). 

Celotno konjevo gibanje naj bi bilo harmonično, mehko in prožno, saj le tako ugodno vpliva 

na jahača in tudi na konja (Petrovič, 2001). 

 

Ko izberemo primernega konja, pa je seveda izrednega pomena tudi šolanje. Šolanje 

terapevtskega konja se razlikuje od šolanja konja v druge namene. Terapevtski konj mora biti 

sposoben mirno sprejeti veliko dražljajev, ki bi se jih sicer ustrašil. Konj je obkrožen z veliko 

ljudmi, nosi jahača, ki ni vešč jahanja in mu s svojim gibanjem daje veliko nasprotujočih si 

»ukazov«. Med terapijo se uporabljajo različni pripomočki – žoge, pisane rutice, ogledala idr. 

Jahač in ostali se konja dotikajo po vseh delih telesa, tudi tam kjer bi morda konj tega drugače 

ne dopustil. Zato je potrebno konja že od malega pripravljati na njegovo terapevtsko vlogo in 

ga postopno navajati na predmete in dotike po celem telesu. Tisti, ki konja šola, mora imeti 

veliko izkušenj, ki si jih pridobi z dolgoletnim delom z različnimi konji. Upoštevati mora 

pravila šolanja konj, si vzeti dovolj časa in se držati redosleda. Le tako lahko izšola konja, ki 

bo dober terapevtski konj (Kariž, 2007; Tillberg, 2009). 

 

2.2.4.2.3 OPREMA KONJA 

Kakšno opremo bomo uporabili pri terapiji s pomočjo konja je odvisno od vrste in stopnje 

prizadetosti jahača ter od izbora aktivnosti in določenih ciljev za posamezno obravnavo.  

Terapijo običajno izvajamo brez sedla, za večje udobje jahača in konja pa poskrbimo z 

uporabo podlog in podsedelnic. Te morajo biti dovolj velike in čiste, da dosežejo svoj 

namen. Poznamo jih več vrst (Teichmann Engel 1998):  

� običajna podsedelnica  (s pomočjo katere zaščitimo konjev hrbet, sedenje pa je bolj 

udobno tudi za jahača); 
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� western podloga (je večja, pravokotne oblike in debelejša od običajnih); 

� podloga iz ovčje kože (je še mehkejša in debelejša, uporabimo jo lahko tudi za 

razvijanje senzorne integracije); 

� podloga iz gela (predvsem za tiste jahače, ki so nagnjeni k odrgninam in nastanku ran) 

               

Slika 3: Dva primera mehkih podlog 

 

Podsedelnico (oziroma sedlo, v kolikor ga uporabimo) na mestu zadržimo z različnimi 

pasovi. S tem preprečimo, da bi med terapijo podsedelnica zdrsnila iz svojega mesta in 

povzročila odrgnine konjevega hrbta. Na pasove lahko pritrdimo ročaje, da se jahač, dokler ne 

postane pogumnejši, lahko zanje drži (Tillberg, 2009). 

Vajeti služijo komunikaciji med konjem in jahačem. Pri terapiji s pomočjo konja jahači 

običajno ne držijo vajeti v rokah, saj konja vodi vodnik, oni pa izvajajo različne aktivnosti, pri 

katerih potrebujejo tudi roke. Če se odločimo za uporabo vajeti, moramo poskrbeti, da jih 

jahač ne bo pretirano vlekel in s tem povzročal konju bolečino v ustih. V kolikor se jahač na 

konju ne počuti varno, si bo namreč z zategovanjem vajeti skušal ta občutek pridobiti. V 

takem primeru lahko uporabimo tudi vrv, ki jo kot nekakšno ogrlico poveznemu konju okrog 

vratu in se je lahko jahač oprime. S tem ima občutek, da se nečesa drži; tako poveča občutek 

varnosti, obenem pa ne more povzročati bolečine konju (Tillberg, 2009). Običajno izberemo 

vajeti z zankami – zanke so pritrjene na notranjo stran vajeti, njihov namen pa je lažji 

oprijem, saj večina jahačev težko pravilno drži vajeti v rokah. Zanke so lahko tudi barvne; 

otrok s tem utrjuje tudi svoje poznavanje barv, poveča se njegova motivacija. Za jahače, ki 

imajo velike težave s prijemom, lahko izberemo posebej prilagojene vajeti, npr. takšne, ki 

imajo pritrjeno posebno palico, ki jo jahač prime (Teichman Engel, 1998; Tillberg, 2009). 
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Slika 4: Vajeti z barvnimi zankami 

 

Pri terapijah se lahko odločimo tudi, ali bomo uporabljali stremena, ali bomo jahali brez. Če 

se jahač v stremenih dviguje in vstaja jih odstranimo. Običajno jih uporabljamo takrat, ko 

izvajamo terapijo s sedlom. Najbolje je, da uporabimo zaprta stremena, ker preprečimo, da bi 

jahačeva noga zdrsnila skozi streme (Teichman Engel, 1998; Tillberg, 2009). 

 

2.2.4.2.4 SKRB ZA TERAPEVTSKEGA KONJA 

Ko izberemo pravega konja, ga primerno izšolamo in poskrbimo za ustrezno opremo, pa se 

celoten proces še zdaleč ne zaključi. Izrednega pomena je namreč kvalitetna skrb za našega 

terapevtskega konja. Naš cilj je ohraniti psihično in fizično zdravega terapevtskega konja. 

Zavedati se moramo, da le tisti konj, ki je srečen in zadovoljen, lahko postane dober terapevt. 

Bistvo terapije s pomočjo konja je v tem, da konj daruje svojo srčnost, pozitivno energijo, 

nesebično in brezpogojno ljubezen, občutek varnosti in zaščite. V kolikor konj tega sam nima, 

tega tudi jahaču ne more posredovati. Poleg tega pa je pogosto zaradi slabega počutja načeto 

njegovo fizično stanje in s tem zvodeni tudi terapevtski učinek gibanja konja (Ksilak, 2010; 

Tillberg, 2009). Ker konj nima lastne izbire, ali bo pri terapijah sodeloval ali ne, smo ljudje še 

toliko bolj odgovorni za moralno in etično ravnanje z njim. Bistvenega pomena pri pravilni in 

strokovni oskrbi so: prehrana, način vhlevljenja, družba, gibanje, trening in pravi pristop med 

delom in terapijami (Ksilak, 2010). 
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Konjeva prebavila morajo biti glede na njegove anatomske značilnosti ves čas polna. Zato naj 

večji del prehranske lestvice zavzema voluminozna krma kot so: seno, paša in slama. Poleg 

hrane pa mora imeti na voljo tudi velike količine sveže in čiste vode (Ksilak, 2010). V naravi 

se konj pase tudi 18 ur na dan. Za dobro prebavo, in da se izognemo različnim težavam, je 

torej pomembno, da konj veliko žveči. Z žvečenjem se izloča veliko sline in s tem ustreznih 

encimov, ki začenjajo prebavo. Če mu omogočimo celodnevno žvečenje, pa le to stimulira 

tudi konjev parasimpatični živčni sistem, je veliko bolj miren in psihično stabilen (Kramarič, 

2009). V ustreznih izpustih se ne sme zgoditi, da bi konjem zmanjkalo trave, lahko jih 

dodatno zaposlimo tudi s kosi lesa. Tako se lahko konji v miru pasejo in uživajo v socialnih 

kontaktih z drugimi konji. Izpusti namreč niso namenjeni le vzdrževanju fizične kondicije, 

temveč tudi sprostitvi in umiritvi, odvajanju odvečne energije in utrjevanju socialne 

stabilnosti. Konji naj se v prostem času čim več časa zadržujejo na travnikih oziroma 

pašnikih, skratka dovolj velikih izpustih (Tušak, 2007). 

Druženje z drugimi konji mu omogoča izražanje specifičnih vedenjskih vzorcev (igra, 

medsebojna nega idr.) in zadovoljitev njegovega nagona po »biti v čredi«. Konj je namreč 

čredna žival, v čredi pa so jasno postavljena hierarhija in pravila. Za konja je pomembno, da 

utrjuje svoje socialne veščine v družbi sebi enakih (Ksilak, 2010). 

Primerna skrb za konja vključuje primerno okolje, v katerem konj biva. Urejeni, prostorni 

boksi morajo konju omogočati, da se lahko uleže. Boksi naj konju zagotavljajo občutek 

varnega zatočišča, kjer ima mir. Za preprečevanje težav z dihali pa ne smemo pozabiti na 

zračnost (Kramarič, 2009; Tušak, 2007). 

Kot pri vsakem drugem konju je pomembno, da redno skrbimo za njegovo zdravje: 

nadzorujemo notranje zajedavce, ga redno cepimo in skrbimo za zobovje. Skrb za kopita mora 

prav tako postati rutina pri delu s konjem, izrednega pomena pa je tudi pravilno kovanje 

(Kramarič, 2009). 

Izredno pomemben del, ki določa naš odnos s konjem, je trening. Zavedati se moramo, da je 

vsak stik s konjem, vsakršno ravnanje z njim tudi učenje. Zato moramo biti vedno mirni, 

dosledni, enoznačni, nepopustljivi, empatični in vztrajni. Trening naj bo načrtovan in 

raznolik, da za konja ni preveč monoton (Ksilak, 2010). Vsakodnevno delo s konjem 

vključuje lonžiranje. Pri tem ne gre le za nabiranje kondicije ali njeno ohranjanje, temveč tudi 

za ohranjanje in izboljševanje konjeve poslušnosti. Konja lonžiramo vsak dan, razen takrat ko 

ima prost dan (Tušak, 2007). Konj naj bo tudi redno, pravilno jahan. To pomeni, da ga jaha 
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izkušen jahač, z dobrim sedom in sicer v vseh hodih. Vendar je potrebno poleg lonžiranja in 

jahanja konju zagotoviti tudi drugačno gibanje. To je prosto tekanje v izpustih, po različnih 

terenih, svobodno izbiranje hodov, stanje in premikanje po izbiri, skratka sproščanje (Ksilak, 

2010; Lavrič, 2010b). S treningom, jahanjem in lonžiranjem konja ne le učimo, temveč tudi 

skrbimo za njegova gibala. Pomembno je, da ob tem redno pregledujemo konjeve noge in 

smo pozorni na morebitne otekline, praske, rane idr. Poleg tega konja vedno ogrejemo pred 

delom in ga po delu ohladimo. Skrbimo, da je obremenitev ustrezna konjevi telesni 

pripravljenosti (Kramarič, 2009). 

Trening in lonžiranje pa naj ne bosta edini stik konja in človeka. Druženje s človekom krepi 

njun medsebojni odnos, poglablja prijateljske vezi in omogoča boljše poznavanje drug 

drugega. Tako postaneta najboljši terapevtski par (Tillberg, 2009). 

Prosti dnevi in dopust so za konjevo telesno in duševno zdravje izrednega pomena. Pri 

njegovem delu je telo zelo obremenjeno, saj večino časa nosi neizkušene jahače, ki ne znajo 

pravilno sedeti. Prav tako je konj obremenjen psihično, sploh če dela z osebami, ki imajo 

hude duševne in psihične težave. Konj tenkočutno zaznava počutje jahačev, je nekakšen filter 

za vsa negativna in tudi agresivna čustva. S tem pa se tudi prek njegovega telesa pretaka 

ogromno teh negativnih energij. Konj jahača »napolni z energijo«, vendar na drugi strani s 

tem sebe delno izčrpava. Psihično pa konja izčrpava tudi način gibanja, ki ga pri terapijah 

uporabljamo. Hoja v koraku po maneži, kroženje po enem in istem prostoru, uboganje 

enoličnih navodil idr. Vsekakor lahko rečemo, da je za konja to duhamorno. Zato nujno 

potrebuje čas, da si spet opomore (Lavrič, 2010b; Tušak, 2007). 

V kolikor se pri konju pojavijo razvade in tiki, ali celo agresivno vedenje, se moramo 

zavedati, da nam konj s tem sporoča, da se slabo počuti ali ga nekaj boli. Takega konja takoj 

razbremenimo terapij in skušamo ugotoviti vzrok njegovih težav. Pomembno je odstraniti 

vzrok oziroma preprečiti, da bi konj zašel v situacije, ki povzročijo neprimerno vedenje. 

Zavedati se moramo, da je odpravljanje tikov in razvad izredno dolgotrajno in je veliko bolje 

več truda vložiti v preventivo (Ksilak, 2010). Pri odpravljanju tikov in razvad pa moramo 

upoštevati še dejstvo, da konja takšno vedenje sprošča in pomirja. Na nek način mu 

predstavlja beg iz stresne situacije, v kateri je. Zato nikdar ni rešitev, da konju onemogočimo 

vedenje, ampak ugotovimo, kaj vedenje povzroča in odpravimo vzrok konjevega stresa 

(ödberg, 2009). 
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Leta 1735 je T. Quellmalz iznašel simulator konjevega gibanja. Stroj bi si lahko privoščilo 

več ljudi, saj (kot smo videli zgoraj) konj zahteva krmo, prostor, opremo in seveda ogromno 

našega časa. Pri tem pa je pozabil, da k uspehu terapije s pomočjo konja prinese ogromno 

ravno konj – kot živo bitje. S konjem ljudje vzpostavijo oseben, lahko bi rekli prijateljski 

odnos. In tega ne more nadomestiti nobena naprava (Tušak, 2007). Zato je vsakršno 

preračunavanje, koliko energije in časa je potrebno vložiti v skrb za terapevtskega (in seveda 

tudi vsakega drugega konja) brez pomena, saj nam konj v veliko večji meri povrne vse, kar 

smo vanj vložili. 

 

              

Slika 5: Terapevtska konja na pašniku med zasluženim počitkom 

 

 

2.2.4.3 TERAPEVTSKI TIM 

Tim nudi jahaču podporni sistem, kjer lahko varno jaha, sledi navodilom terapevta in doživlja 

terapijo kot pozitivno izkušnjo. Terapevtski tim je sestavljen različno, prilagaja se jahaču, ki 

je na terapiji. Število članov tima je tako odvisno od stopnje prizadetosti jahača in od 

njegovega znanja jahanja. Vsak član tima je pomemben in v kolikor en član odpove, odpove 

celoten tim. Pomembno je, da je tim (ne glede na to, kdo ga sestavlja) usklajen in člani med 

seboj sodelujejo. V času terapije mora vsak član tima vedeti, kako bo terapija potekala. 

Terapevt je glavni član tima in on je tisti, ki ima glavno besedo. Kljub temu, da imajo člani 

tima pravico povedati svoje, mora terapijo vedno voditi le ena oseba. Zelo pomembno je, da 

terapevtski tim sodeluje med seboj in dela s konjem tudi brez jahača. Tako se navadijo drug 

na drugega, spoznajo konja in njegove reakcije. Nove stvari vedno naprej preizkusijo brez 
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jahača. Le z odkritim pogovorom, skupnim načrtovanjem terapij in vajo brez jahača, lahko 

terapevtski tim postane utečen in na terapijah deluje kot celota (Teichmann Engel, 2008; 

Tillberg, 2009). V kolikor terapevt presodi, da nima dovolj znanja za kvalitetno delo z 

jahačem, lahko v tim vključi tudi svetovalca. To je strokovnjak iz nekega področja, ki  nudi 

članom tima strokovno podporo in nasvete v povezavi s potekom terapevtskega programa 

(Teichmann Engel, 2008). 

 

2.2.4.3.1 TERAPEVT 

Terapevt je vodja terapevtskega tima. Pred začetkom terapije mora dobro spoznati jahača in 

njegove posebnosti. Poskrbeti mora za vse pripomočke, ki jih bo posamezni jahač potreboval 

za kvalitetno sodelovanje pri terapiji s pomočjo konja (Tillberg, 2009). Na podlagi 

pridobljenih informacij terapevt izdela individualni načrt dela, v katerem opredeli cilje 

terapije. S pomočjo vseh informacij o jahaču in glede na zastavljene cilje lahko nato izbere 

konja, opremo ter pripravi primerno okolje. Skupaj z ostalimi člani tima mora načrtovati 

vsako terapevtsko obravnavo in jo po koncu tudi analizirati. Na podlagi kritične ocene 

svojega dela načrtuje nadaljnje delo s posameznim jahačem (Mc Gibbon, 1997). Terapevt je 

torej tisti, ki je vedno glavni. S tem nosi tudi vso odgovornost za potek terapije. On izbere 

člane tima glede na potrebe posameznega jahača in jih med seboj usklajuje (Teichmann 

Engel, 2008). Kljub temu, da je terapija s pomočjo konja na nek način tudi sprostitev, poteka 

v naravi in je zabavna, mora terapevt poskrbeti, da bo v vsakem trenutku izvedena tudi 

strokovno in profesionalno (Mc Gibbon, 1997). 

Ne glede na to, s kakšnim namenom se pričnemo ukvarjati s konji, je pomembno, da se 

najprej naučimo osnov ravnanja z njimi. Pri terapiji s pomočjo konja terapevt največ 

pozornosti nameni jahaču, ki je na konju in izboru aktivnosti. Vendar je kljub temu izjemno 

pomembno, da ima primerno znanje jahanja. Čeprav je terapevtski konj deležen posebnega 

šolanja in ima primerne lastnosti, je še vedno živo bitje, ki v primeru raznih dražljajev reagira 

v skladu s svojo naravo. Če terapevt zna delati s konji, pozna njihovo naravo in obnašanje, 

lahko določene konjeve reakcije predvidi in konja tudi obvlada, ter s tem poskrbi za jahačevo 

varnost. Znanje jahanja, ki ga predvideva usposabljanje za terapevte, je na stopnji A. To je 

začetna kategorija v šolanju jahačev za športno jahanje. Tudi ko terapevt določeno stopnjo 
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znanja doseže, je pomembno, da se vrača k svojemu učitelju in se stalno izpopolnjuje (Selan, 

2007).  

Kljub temu, da konja vodi vodnik konja, je terapevt ves čas terapije v konjevem osebnem 

prostoru in v stiku z njim. Konji si dobro zapomnijo vsakršno, dobro ali slabo, ravnanje. Zato 

je pomembno, da terapevt pridobi konjevo zaupanje in si s pravilnim rokovanjem prisluži 

njegovo spoštovanje. Naučiti se mora, kako pristopiti h konju, kdaj, kje in na kakšen način se 

ga dotakniti, kako hoditi ob njem. Pozoren mora biti na gibe in kretnje, ki jih uporablja on in 

tudi jahač, da ne bi konja presenetil oziroma prestrašil. Zaupati mora svojemu timu, vendar se 

obenem zavedati svoje odgovornosti in ves čas nadzorovati potek terapije in opazovati tako 

jahača kot tudi konja (Mc Gibbon, 1997; Selan, 2007). 

Učenje jahanja in ravnanja s konji je »življenjsko delo« – vsak konj je namreč drugačen od 

drugega, pa tudi vsak konj spreminja svoje počutje in razpoloženje. To pa je ravno tisto, kar 

daje delu s konji poseben čar – konj mora postati človekov partner, ne pa športni rekvizit 

oziroma delovno sredstvo. Le če terapevtu uspe vzpostaviti pristen stik s konjem, bo jahanje, 

prav tako pa tudi terapija, prijetna za oba (Selan, 2007; Tillberg, 2009). 

 

2.2.4.3.2 POMOČNIK TERAPEVTA 

Pomočnik terapevta hodi ob konju in ob jahaču, na nasprotni strani kot terapevt. Njegov 

največji pomen je zagotoviti večjo varnost, saj prepreči, da bi jahač na tej strani zdrsnil iz 

konja. Terapevtu pomaga tudi pri zajahanju in razjahanju. Tudi jahač se počuti varneje, ker 

ima na vsaki strani nekoga, ki mu pomaga. Pomočnik pomaga jahaču tudi pri izpolnjevanju 

navodil terapevta (Teichmann Engel, 2008).  

Tako kot ostali člani tima, mora biti tudi pomočnik nekdo, ki pozna konjevo naravo in se ob 

konjih počuti sproščenega. Ves čas mora biti pozoren na jahača in konja, poleg tega pa stalno 

spremljati zahteve in navodila terapevta (Tillberg, 2009). Poznati mora jahačeve posebne 

potrebe in težave, s katerimi se sooča, da mu lahko na pravi način nudi pomoč. Že pred 

začetkom terapije mora biti seznanjen s tem, kar se bo dogajalo na terapiji, z njenim potekom 

in se zavedati svoje vloge v procesu (Teichmann Engel, 2008). 

 



81 
 

2.2.4.3.3 VODNIK KONJA 

Je lahko le nekdo, ki ima ogromno izkušenj s konji in je popolnoma sproščen v odnosu z 

njimi. Dobro mora poznati konjevo naravo in ga biti sposoben obvladati pod vsakršnimi 

pogoji (Teichmann Engel, 2008). Kot vsi člani tima tudi vodnik konja sodeluje pri pripravi 

posamezne terapije in že vnaprej ve, kaj se od njega pričakuje (Tillberg, 2009). Med terapijo 

je zadolžen za vodenje konja in budno spremljanje njegovega vedenje. Poleg tega ves čas 

spremlja tudi potek terapije in je pozoren na navodila terapevta, ki se nanašajo na smer, hitrost 

in način gibanja konja (Petrovič, 2001).  

Običajno je on tisti, ki skrbi za terapevtskega konja tudi izven terapevtskih obravnav. 

Poskrbeti mora za kvalitetno oskrbo – kot je opisana v poglavju Skrb za terapevtskega konja. 

Obvladati mora dresurno jahanje, da konju stalno utrjuje znanje. Konja mora pred začetkom 

vsake terapije ogreti – lonžirati ali jahati. On je odgovoren, da konj pred terapijo spozna nove 

pripomočke, ki jih bo terapevt uporabil. S tem poskrbi, da konj med terapijo ne bo odskočil, 

ker se bo prestrašil neznanih predmetov. Konj mora vodniku zaupati in ga ubogati, kar je 

najpomembnejše za varno izvajanje terapije s pomočjo konja (Petrovič, 2001; Zadnikar, 

2007). 

 

 

Slika 6: Terapevtski tim pri delu 
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2.2.4.4 OKOLJE 

Okolje, v katerem izvajamo terapijo, je prav tako terapevtskega pomena. Oseba pride v svet 

poln novih vonjev, zvokov in stvari. Še preden vstopi v hlev, jo pozdravi pes ali mačka. 

Lahko opazuje tudi druge živali, ki tam živijo. Opazuje lahko seno in drugo hrano za konje, 

razne pripomočke za jahanje oziroma delo v hlevu idr. Terapevt mora pustiti vsakemu 

posamezniku, da se spozna z novim okoljem in pokaže, kaj je tisto, kar ga najbolj pritegne. 

Terapija ni samo jahanje in ni samo ukvarjanje s konjem. Terapevt se mora naučiti, da ni 

preveč »vsiljiv« in da pusti vsakemu posamezniku dovolj časa. Pusti, da okolje, konj ali 

kakšna druga žival, naredijo svoje (Tillberg, 2009). 

 

         

Slika 7: V okolju so tudi druge živali, ki pozitivno vplivajo na počutje udeležencev terapije 

 

Dobro je, da so hlevi in izpusti narejeni tako, da posameznikom omogočajo nemoteno in 

varno opazovanje konjev pri njihovem vsakdanjem početju – prehranjevanju, socialni igri 

znotraj črede idr. (Gäng, 2004). V prostorih, kjer je spravljena oprema, naj vlada red, saj se 

tako posamezniki hitreje naučijo, kje kakšno stvar najdejo. Učijo se tudi skrbeti za red in 

urejenost, saj morajo vsako stvar vrniti na točno določeno mesto. To je še posebej pomembno 

pri osebah s spektroavtističnimi motnjami oziroma slepih in slabovidnih osebah (Tillberg, 

2009). 

Za samo izvajanje terapije s pomočjo konja je dobro, da imamo na razpolago pokrito 

jahalnico, saj nam ta omogoča izvajanje terapije ne glede na vreme in letni čas. Ko pa nam 

vreme in drugi pogoji dopuščajo, se lahko terapija izvede tudi v naravi. Gozdne poti nudijo 
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veliko dodatnih dražljajev, ki jih lahko vključujemo v terapevtsko obravnavo. Poleg tega poti 

izven jahalnice niso tako ravne in s svojo razgibanostjo omogočajo jahaču popolnoma nove 

gibalne občutke (Kaune, 2006). 

 

      

 

Slika 8: Pokrita jahalnica, jahalnica na prostem in izvajanje terapije s pomočjo konja v gozdu 

 

2.2.4.5 AKTIVNOSTI  

Aktivnosti izbere terapevt na podlagi zastavljenih ciljev, potreb posameznega jahača in ob 

upoštevanju svojega strokovnega znanja in usposobljenosti (Tillberg, 2009). Vsak terapevt se 

mora pri tem držati svojega strokovnega znanja. Hipoterapevt bo tako izbiral drugačne 

aktivnosti kot specialni pedagog. Če slednji izvaja terapijo s pomočjo konja v okviru šole ali 

druge vzgojno izobraževalne ustanove, se jahanje vključi v že obstoječi individualizirani 

program za posameznega udeleženca. Terapevt v tem primeru izbira aktivnosti povezane s 

tematiko, ki se obravnava v šoli, da utrjuje in poglablja pridobljena znanja. Obenem pa 

uresničuje tudi druge cilje, ki so zastavljeni pri posamezniku.  
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Uporablja lahko različne materiale, s katerimi poveča učinkovitost terapije in dodatno 

motivira jahača, vendar mora upoštevati, da nič ne sme v ozadje potisniti konja, ki je še vedno 

osrednji terapevtski »pripomoček«. Terapevt tako za dosego ciljev uporablja različne vrvi, 

pisane žogice različnih velikosti, kocke, vrečke s peskom, pisane rutice, obroče, sličice, 

kartice z napisi idr. (Kaune, 2006).  

V jahalnici oziroma maneži se lahko uporabljajo še (Teichmann Engel, 2008): 

� barvni stožci – slalom med stožci, jahanje k določeni barvi stožca idr., 

� prazni plastični ali kovinski sodi – nanje lahko tudi kaj narišemo, 

� pokončne palice na podstavkih – nanje lahko pritrdimo različne predmete, jahamo 

med njimi, nanje mečemo obroče idr., 

� »poštni nabiralnik« – vanj jahač odlaga različne predmete oziroma jih jemlje iz njega, 

uporabljamo ga pri vajah, kjer želimo, da se jahač iztegne, krepi svoje ravnotežje, 

� lesene prepreke – lahko jih položimo na tla in konj stopa čeznje, s čimer se spremeni 

gibanje, ki ga občuti jahač, lahko z njimi omejimo prostor, lahko jih dvignemo na 

kavalete in omogočimo konju tudi manjše skoke idr., 

� črne črke / številke / liki na beli podlagi – poljubno jih razporedimo po jahalnici in z 

njihovo pomočjo izvajamo aktivnosti v zvezi z branjem, preštevanjem, povezovanjem 

likov idr.,  

� prometne znake oziroma internacionalno uveljavljene simbole, 

� kopice sena, 

� avtomobilske gume, 

� vedra, 

� idr. 

Možnosti za aktivnosti in izbiro pripomočkov je ogromno; terapevt mora uporabiti svoje 

znanje in domišljijo. Pred uvedbo novih aktivnosti oziroma pripomočkov pa mora idejo vedno 

najprej preizkusiti v timu, brez jahača na konju (Tillberg, 2009). 
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2.2.5 POZITIVNI UČINKI TERAPIJE S POMOČJO KONJA 

V današnjem svetu cilj medicine oziroma zdravstva ni le ohranitev življenja, temveč nenehno 

stremljenje k izboljšanju kvalitete življenja. Pri tem ima ključno vlogo rehabilitacija. Terapija 

s pomočjo konja je lahko v procesu rehabilitacije odlično dopolnilo. Izboljšuje gibanje, ki je 

ena od osnovnih funkcij za samostojno funkcioniranje. Poleg tega pa ima velik motivacijski 

učinek, tudi pri osebah, ki so na začetku za samo rehabilitacijo nezainteresirane (Tušak, 

2007). 

V vsaki človekovi aktivnosti oziroma vedenju so vedno prisotne tri komponente: gibanje, 

razumevanje in čustvovanje. In vse troje je vedno prisotno tudi pri terapiji s pomočjo konja. 

Med jahanjem se aktivira gibalni sistem – sklepi, kosti in mišice, poleg tega pa tudi centralni 

živčni sistem, naš pogonski motor. V vsakem gibanju sta prisotna tudi mišljenje in 

čustvovanje, ki dasta gibanju smisel in pomen. Poleg širokega področja motorike, se torej 

terapija s pomočjo konja lahko usmerja še na kognitivno in emocionalno področje. Pri 

funkcionalnem treningu so v ospredju naša čutila, zaznavanje in interpretacija dražljajev. 

Duševna terapija pa se osredotoča na razpoloženje, socialne veščine, komunikacijo, 

sproščanje in izražanje čustev. Zato takšno obliko gibanja, kot je terapija s pomočjo konja, 

imenujemo psihomotorična aktivnost. Osnova, podlaga za psihomotorični trening je celostni 

pogled na človeka, nerazdružljiva povezanost telesa in mišljenja. Poleg treh komponent, ki so 

naštete zgoraj, je potrebno vključiti še posameznikovo sposobnost biti, delovati in odzivati se 

na dražljaje iz okolja (De Vos, 2009).  

 

2.2.5.1 POZITIVNI UČINKI NA MOTORIČNEM PODROČJU 

Terapija s pomočjo konja vpliva na naslednja področja motorike (Scott, 2005; Tillberg, 2009; 

Tušak, 2007): 

o senzorični input in percepcijo, 

o vzravnalne funkcije in kontrolo drže telesa, 

o mišično aktivnost in zmožnost gibanja, 

o statično in dinamično ravnotežje, 
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o koordinacijo, 

o sproščanje mišic med ritmičnim gibanjem konja, 

o izboljšanje zaznavanja samega sebe, 

o pomoč pri izgradnji pravilne telesne sheme, 

o izboljšanje cirkulacije in metabolizma, 

o ugoden vpliv na dihalni sistem. 

 

� Senzorični input in percepcija 

Na konju se ves čas nekaj dogaja; med jahanjem konjevo gibanje povzroča nežno in ritmično 

premikanje našega telesa, ki je zelo podobno človeški hoji. S tem naši možgani dobivajo 

ogromno količino informacij. To je še posebno pomembno za jahače, ki se sami ne morejo 

premikati oziroma izvesti določenega gibanja. Tako je za nekatere jahače to edini način, da  

občutijo nekaj hoji podobnega na lastnem telesu (Scott, 2005; Tillberg, 2009). Poleg gibanja 

telesa pa jahanje vzburja tudi čutila za vid, sluh in vonj. Ves čas se jahačevo telo drgne ob 

konjevo in s tem je vzburja taktilne receptorje, ki so v koži po celotnem telesu. Vsi ti dražljaji 

intenzivno prihajajo v jahačeve možgane ter zahtevajo njihovo interpretacijo in integracijo. 

Jahač se tako ves čas uči prepoznavati različne dražljaje, ki mu jih posredujejo čutila in se 

nauči odzivati nanje (Tillberg, 2009). 

� Vzravnalne funkcije in drža telesa 

V kolikor je dotok senzoričnih informacij iz telesa zmanjšan, prav tako pa je zmanjšano tudi 

zaznavanje in razumevanje položaja telesa v prostoru, to močno vpliva na vzravnano in 

pokončno držo telesa. Konj nudi jahaču zanesljiv vir pri iskanju simetričnega položaja telesa 

(Tillberg, 2003). Konjevo tridimenzionalno gibanje, pa tudi pospeški in pojemki imajo 

poseben vpliv na hrbtne in trebušne mišice, ki so ključne za vzravnalne reakcije telesa. 

Ponavljajoče izvabljanje teh reakcij pa prispeva k postopni izgradnji pravilne vzravnane drže 

(Gross Naschert, 2009; Rugelj, 2007). V eni minuti se na jahača prenese od 90 do 110 

impulzov (Rugelj, 2007). Takšnih gibalnih »stimulusov« pa ne moremo nadomestiti z 

nobenim mehaničnim pripomočkom (Lavrič, 2007). 
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� Mišična aktivnost in zmožnost gibanja 

Gravitacija, inercija, pojemki, pospeški in centrifugalne sile vse vplivajo na jahačevo telo med 

jahanjem in zahtevajo od njega stalno prilagajanje premikajoči podlagi in konstantnemu 

gibanju. Jahačeve mišice morajo ves čas slediti spremembam in se aktivno prilagajati (Gross 

Naschert, 2009). Ko jahač začuti gibanje konja in se mu prilagodi, lahko začnemo razvijati in 

krepiti mišice. Gibanje je podobno človeški hoji, le da jahač ni obremenjen s tem, da mora 

premakniti nogo oziroma obdržati ravnotežje na dveh nogah. Konj od jahača zahteva tudi, da 

uporablja obe strani telesa hkrati. S tem se zmanjša morebitna dominantnost ene strani, 

sočasno pa sta aktivirani tudi obe možganski hemisferi (Tillberg, 2009). Ob rednem gibanju 

se mišični tonus normalizira. V kolikor so bile mišice ohlapne, se okrepijo. Spastične mišice 

se sprostijo in jahaču je s tem omogočena njihova uporaba (Tillberg, 2003). 

� Statično in dinamično ravnotežje 

Statično ravnotežje je doseženo takrat, kadar so vse sile, ki delujejo na telo v ravnovesju. Telo 

tako ostaja v načrtovanem položaju. Sposobnost voditi telo skozi nameravano gibanje brez 

izgube ravnotežja pa je dinamično ravnotežje. Za učinkovito ohranjanje ravnotežja je 

zadolžen stalno delujoč nadzorni sistem, ki uravnava učinke gravitacijske sile. Ker pa se 

ljudje gibljemo v pokončnem položaju, je naš sistem že v osnovi nestabilen (Rugelj, 2007). 

Osebe, ki nimajo veliko možnosti gibanja, so zelo omejene v izkušnjah uravnoteženja telesa. 

Ravnotežja namreč ni brez gibanja. Telo mora biti vrženo iz ravnotežja, da se lahko ponovno 

uravnoteži. Med jahanjem se mora telo ves čas prilagajati gibanju konja in ohranjati 

ravnotežje. Je idealna situacija, da se vzpostavijo ravnotežnostne reakcije med možgani in 

mišicami. V kolikor jahač ne uravnoteži svojega telesa, namreč ne more obsedeti na konju 

(Rugelj, 2007; Tillberg, 2009). Jahanje v zavojih (npr. slalom med stožci), po krivuljah in 

redno menjanje smeri nam omogoča izkoriščanje centrifugalne sile in pomaga pri aktivaciji 

stabilizatorjev trupa, ki so odgovorni tudi za ravnotežje (Gross Nasschert, 2009). 

� Koordinacija 

Koordinacija je usklajenost gibov našega telesa. Lahko bi rekli, da jahanje je koordinacija, saj 

jahanje zahteva od jahača veliko mero le-te. Potrebno je usklajevanje gibanja s konjem in 

včasih jahaču že obračanje glave med jahanjem predstavlja težavo. Terapevt postopoma 

dodaja nove izzive, ki od jahača zahtevajo vedno več usklajevanja različnih delov telesa med 

seboj in s konjem (Tillberg, 2009). 
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� Sproščanje mišic  

Temperatura konjevega telesa je približno za 5 stopinj višja od človekove telesne temperature. 

Toplota, ki med jahanjem prehaja v jahačevo telo, sprošča mišice in vzbuja ugoden občutek, 

predvsem v spodnjem delu telesa (Scott, 2005). Tudi ritmično gibanje konjevega hrbta 

sprošča napete in spastične mišice (Tušak, 2007). Jahanje je namreč nekakšna ritmična 

terapija. Udarec, sestavni del nekega ritma, nastane ob vsakem stiku konjevega kopita s tlemi. 

Udarci si sledijo in ustvarjajo specifičen ritem. Konjeva hoja ima tipičen, zelo prepoznaven 

ritem – zvok, ki ga slišimo. Ritem vedno ustvarja vibracije in te vibracije se preko konja 

prenašajo na vsako telo, ki se nanj usede.  Ritem in vibracije pa delujejo na telo sproščujoče in 

pomirjujoče (Grauß, 2009). 

 

2.2.5.2 POZITIVNI UČINKI NA EMOCIONALNO-KOGNITIVNEM 

PODROČJU 

Pozitivni učinki se kažejo na naslednjih področjih (Scott, 2005; Tillberg, 2009; Tušak, 2007): 

o samozavedanje, samozavest, zaupanje v svoje sposobnosti, 

o čustvovanje, 

o zatočišče, 

o sprejemanje, priznavanje in premagovanje strahu, 

o občutek odgovornosti. 

 

� Samozavedanje, samozavest, zaupanje v svoje sposobnosti 

Konjevo gibanje in vsi dražljaji, ki se ob tem porajajo v jahačevem telesu, mu pomagajo, da 

občuti svoje telo. Zave se samega sebe, svojih sposobnosti in ovir. Konj v večini ljudi vzbuja 

občutke strahu, spoštovanja in občudovanja. Obvladati to mogočno žival, se naučiti jahanja – 

kot to počnejo »zdravi« ljudje, daje osebam s posebnimi potrebami občutek samospoštovanja. 

V vsakdanjem življenju so pogosto zapostavljeni, sami sebi se zdijo neuporabni in vedno 

potrebujejo pomoč drugih (Tillberg, 2009). S konjevega hrbta pa je svet za osebe s posebnimi 
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potrebami veliko dostopnejši. Ko premagajo strah in pridobijo novo znanje, jih lahko njihov 

zvesti »terapevt« ponese, kamor želijo in s tem v veliki meri premaga njihovo oviranost 

(Lavrič, 2007). Tako jim dan za dnem, ob napredkih in premaganih ovirah, samozavest raste 

in vedno bolj zaupajo v svoje sposobnosti. Ker se poveča njihovo samospoštovanje, se 

izboljša tudi njihov odnos do okolice, saj se na nek način počutijo enakovredni ostalim 

jahačem (Globočnik, 2001; Tillberg, 2009). 

� Čustvovanje 

Ob konju se nam pogosto zgodi, da nas preplavijo čustva. Med božanjem, čiščenjem ali 

jahanjem, ob stiku s konjem pridejo naša čustva na dan. Konj začuti naše počutje, se odzove 

na naša čustva in nam je lahko na nek način tudi ogledalo, v  kolikor mi sami ne želimo, 

nečesa občutiti. Konj se vedno in direktno odzove na vse, kar začuti v nas. Odnos med 

jahačem in konjem omogoča tudi vzpostavitev čustvene navezanosti med njima, kar je 

predpogoj za uspešnost terapije s pomočjo konja (Bockelmann, 2009; Tillberg, 2009). 

Sprostitev in zabava, ki ju doživlja jahač na terapijah, sproščata endorfine, kar v posamezniku 

vzbuja čustva zadovoljstva in dobrega počutja (Scott, 2005). Občutenje samega sebe in 

zadovoljstvo od premagovanju telesnih naporov daje jahačem občutek notranjega miru in 

zmagoslavja (Globočnik, 2001). 

� Zatočišče 

Posamezniki s posebnimi potrebami so vsakodnevno soočeni z nenehnim opazovanjem, 

najrazličnejšimi terapijami, obkroženi so z zdravniki in drugimi strokovnjaki, veliko časa 

preživijo v »posebnih« ustanovah. Ko pridejo na terapijo, s pomočjo konja pridejo v hlev – 

pozdravi jih pes, lahko sedijo na travi in opazujejo konje, vohajo smrad, ki se širi iz kupa 

gnoja idr. Terapevt lahko v vseh situacijah prenese pozornost iz jahača na konja. Tako se 

jahaču ne zdi, da je v središču pozornosti. Nima občutka, da je ta prostor narejen za 

»posebne« ljudi. Terapevt, pomočnik terapevta in vodič konja niso v belih haljah, ampak v 

jahalni opremi in vidi lahko, kako radi delajo s konji. To je za jahače resničen, normalen svet. 

Tudi med terapijo ni nič samo sebi namen. V kolikor mora premakniti roko med čiščenjem, je 

to z namenom očistiti konja in ne izboljšati funkcijo roke. Terapevt v naravni in sproščeni 

situaciji lahko dosega ogromno ciljev, jahač pa ob tem sploh nima občutka, da je na terapiji 

(Tillberg, 2009). 
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� Sprejemanje, priznavanje in premagovanje strahu 

Pri jahanju je vsakega otroka in tudi odraslega na začetku strah. Terapevt mora to vsakemu 

jahaču povedati, da ta nima občutka, da je z njim nekaj narobe. Sploh tisti, ki imajo čustvene 

in vedenjske motnje, se vsakodnevno soočajo z negotovostjo in želijo prikriti svoj strah pred 

okolico. Pomembno je, da si jahač dovoli priznati, da ga je strah in sprejme te občutke brez 

sramu (Kröger, 2004). Med terapijami se jahač postopoma sprosti, vedno več zna in s tem se 

poveča njegovo zaupanje vase. Vse to pa pomaga pri premagovanju strahu (Tillberg, 2009; 

Tušak, 2007). 

� Občutek odgovornosti 

Osebe s posebnimi potrebami prejemajo veliko pomoči od okolice. Zanje skrbijo starši in 

strokovnjaki, vedno so deležni posebne pozornosti. Nihče od teh ljudi pa ne pričakuje ničesar 

v zameno. Konj pa zase ne more poskrbeti sam – potrebuje vodo, hrano, treba ga je očistiti in 

pospraviti njegov boks. Vsakič znova je potrebno poskrbeti za njegovo dobro počutje. 

Vzporedno s skrbjo, ki jo jahač posveča konju, pri njem raste občutek odgovornosti. To pa 

vpliva tudi na boljšo samopodobo, saj ima občutek, da ga nekdo resnično potrebuje. Poleg 

skrbi za konja mora vsak jahač (v skladu s sposobnostmi) prevzeti tudi skrb za svojo čelado in 

drugo opremo, lahko pa sodeluje tudi pri pripravljanju in pospravljanju jahalnice in okolice 

(Marinšek in  Tušak, 2007; Tillberg, 2009). 

 

2.2.5.3 POZITIVNI UČINKI NA SOCIALNEM PODROČJU 

Pozitivne učinke lahko prepoznamo na naslednjih področjih (Tillberg, 2009; Tušak, 2007;): 

o komunikacija, 

o socialni stiki in občutek pripadnosti, 

o empatija, 

o vključitev lastnih želja in sklepanje kompromisov, 

o samodisciplina in potrpežljivost, 

o zmanjšanje agresivnosti in drugih oblik disocialnega vedenja. 
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� Komunikacija 

Jahač na terapiji spozna, da vsak njegov gib oziroma beseda konju in timu nekaj sporočita. 

Zave se pomena komunikacije, saj lahko z njeno pomočjo nadzoruje konja, obenem pa 

sporoča svoje želje terapevtu (Tillberg, 2009). Konj ima izredno dobro razvito sposobnost 

komunikacije. Z jasnimi telesnimi znaki izraža svoje razpoloženje in jahač se lahko preko 

natančnega opazovanja postopoma nauči prepoznavati to konjevo govorico (Humar, 2005). 

Če posameznik ne more komunicirati verbalno, ker nima razvitega govora, je pogosto v stiski, 

ker težko pride v stik z okolico. Pri konju pa govora ne potrebuje, dovolj je dotik in govorica 

telesa. Neverbalna komunikacija, ki prevladuje pri delu s konjem, ne zahteva niti uporabe niti 

razumevanja govora. Lahko jo uporablja vsak (Tillberg, 2009). 

� Socialni stiki in občutek pripadnosti 

Terapija s pomočjo konja, pa tudi aktivnosti s pomočjo konja, lahko predstavljajo dodatno 

metodo pri učenju in krepitvi socialnih kompetenc. Cilji in učinki terapije s pomočjo konja so 

namreč v bistvenih točkah skladajo s sodobnim procesno-razvojnim modelom vzgoje in 

izobraževanja. Terapija s pomočjo konja omogoča obilo pristnih doživetij, neposrednih stikov 

s konjem, naravo, terapevtskim timom in vrstniško skupino (Demšar Goljevšček, 2010b). 

Jahač, ki redno prihaja na terapije, sodeluje pri skrbi za konja in izraža svoje želje glede 

poteka terapije, je aktivno udeležen v timu. Vidi, da ga konj prepozna in se ga razveseli. S 

konjem sklene iskreno prijateljstvo in ravno zaupanje do konja je pogosto tisti most, da prične 

zaupati tudi sočloveku. Ker aktivno sodeluje in so upoštevane tudi njegove želje, se počuti del 

tima oziroma vrstniške skupine, če sodeluje tudi v taki obliki jahanja. Zgradi identiteto 

»jahača« in se ne počuti več tako drugačnega od »zdravih« vrstnikov. Med vrstniki, ki skupaj 

hodijo na terapije, se pogosto spletejo trajna prijateljstva (Globočnik, 2001; Tillberg, 2009). 

Jahanje zahteva od vsakega človeka precej napora in vloženega truda. Jahač, ki ima 

kakršnekoli težave, pa potrebuje tudi pomoč terapevta in pomočnika. Dajanje in prejemanje 

pomoči postane v procesu terapije nekaj samoumevnega (Kröger, 2004). Ni pa le terapija 

tista, ki nudi jahaču socialne stike. Kraj kjer se terapije odvijajo, je običajno jahalni center, 

kjer se srečuje veliko ljudi. Vsi ti ljudje, ki prihajajo, so nova priložnost za vzpostavljanje 

socialnega kontakta in urjenje socialnih veščin. Kljub razlikam imajo nekaj skupnega – vsi 

imajo radi konje in vsi so jahači (Tillberg, 2009). 
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� Empatija 

Ko je jahač soočen s konjem, opazuje njegovo govorico telesa. Če želi razbrati, kaj mu skuša 

konj povedati, se mora vživeti vanj. Pogosto se zgodi, da razmišlja, kaj bi on želel ali 

potreboval, če bi bil konj. Poleg tega mora konjeve potrebe dati pred svoje. Najprej mora 

konja očistiti, šele potem ga lahko jaha. Najprej mu mora dati hrane in vode, šele nato gre 

lahko domov (Tillberg, 2009). Otroci in mladostniki se veliko raje in lažje vživljajo v konja. 

Razvijajo empatijo, čut in odgovornost do konja, postopno razvijejo odgovornost do vrstniške 

skupine in končno do samega sebe (Demšar Goljevšček, 2010b). 

� Vključitev lastnih želja in sklepanje kompromisov 

Ob konju se otroci in mladostniki naučijo, kako konj reagira, preizkusijo njegove meje, 

pridobijo nova znanja o njegovem vedenju v čredi idr. S pomočjo terapevta vsa ta spoznanja 

in predstave prenesejo v medsebojne odnose. Pozitivno socialno klimo spodbuja sproščeno, 

neformalno vzdušje in delo v naravi. Skupinsko, predvsem pa aktivno delo otroke in 

mladostnike še dodatno motivira. Aktivnost posameznika v procesu mu olajša prenos izkušenj 

v vsakdanje življenje (Demšar Goljevšček, 2010b). Vsak jahač lahko pove svoje želje in 

terapevt jih mora do določene mere upoštevati. Obenem pa se posameznik uči sprejemati 

kompromise, sploh če se terapija odvija v vrstniški skupini in je takih želja posameznikov 

veliko (Globočnik, 2001). 

� Samodisciplina in potrpežljivost 

Že samo sedenje na konju je v začetnih urah terapije napor in zahteva od jahača veliko 

potrpežljivosti in vztrajnosti. Vsak jahač, ki želi napredovati v svojem znanju jahanja, se mora 

naučiti potrpežljivo slediti navodilom terapevta (Tillberg, 2009). Jahanje je ob neupoštevanju 

dogovorjenih pravil nevarno, prav tako je treba biti pozoren pri rokovanju s konjem na tleh. 

Otroci in mladostniki zlahka razumejo, da je potrebno slediti navodilom in pravilom, saj se 

lahko v nasprotnem primeru pojavijo problemi, ki jim niso več kos (Demšar Goljevšček, 

2010b). Konj je plašna žival in do določene mere tudi nepredvidljiva, zato lahko situacija 

hitro postane nevarna. Otrok mora biti discipliniran in obziren, da je lahko terapija prijetna 

izkušnja (Globočnik, 2001). 
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� Agresija in druge oblike neprimernega socialnega vedenja 

Terapija s pomočjo konja je iz teh razlogov zelo dobra metoda za zmanjševanje agresivnih in 

drugih neprimernih oblik vedenja. Tudi najpogumnejši prestopniki ob konju postanejo 

negotovi in malce prestrašeni. Avtoriteta terapevta, ki je v odnosu do konjev sproščen in 

suveren, s tem skokovito naraste (Tušak, 2007; Tillberg, 2009). Konj tukaj igra vlogo 

vzornika, posamezniku kaže sprejemljive oblike socialnega vedenja, obenem pa je učitelj, ki 

ne obsoja in ni užaljen. Posameznik spozna, da je konj velika žival, ki zlahka hudo poškoduje 

(celo ubije) človeka z brco ali ugrizom. Kljub svoji moči pa je konj v stiku z otrokom ali 

mladostnikom nežen, prijazen in umirjen. Posameznik se lahko z njim igra, ga hrani, boža, 

neguje idr. Konj na tako vedenje reagira pozitivno in želi biti v stiku z otrokom ali 

mladostnikom. Vzpostavlja se globok čustven odnos med njima. V kolikor pa posameznik 

uporabi neprimerne oblike vedenja (grožnje, kričanje, agresija, idr.), konj takoj prekine 

oziroma odkloni stik, lahko prične posameznika ignorirati ali pa reagira živčno: stresa z glavo, 

udarja s kopiti ob tla idr.  V vsakem primeru ima posameznik takoj na voljo pristen odziv na 

svoje vedenje, kar mu pomaga pri učenju čustvene komunikacije, predvidevanju reakcij 

okolja in spreminjanju neprimernih oblik vedenja v socialno sprejemljive in zaželene. 

Takojšen uspeh, ki ga vidi v svojem odnosu s konjem in pozitivna samopodoba, ki narašča 

tekom terapije s konjem, posameznika motivira, da nove oblike vedenja preizkuša tudi med 

vrstniki (Bockelmann, 2009). 

 

2.2.5.4 POZITIVNI UČINKI NA PEDAGOŠKEM PODROČJU 

Na pedagoškem področju se pojavljajo naslednji pozitivni učinki (Scott, 2005; Tillberg, 

2009): 

o budnost in pozornost, 

o iniciativa, 

o koncentracija, usmerjenost in motivacija, 

o načrtovanje, izvedba in analiza. 
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� Budnost in pozornost 

Možgani so med terapijo s pomočjo konja popolnoma zbujeni, saj jih ves čas bombardirajo 

senzorični dražljaji. Gibanje že samo po sebi zbuja človekov organizem. Če jahač ni »tukaj in 

zdaj«, lahko hitro izgubi ravnotežje in zdrsne iz konja. Ves čas mora biti pozoren na 

spremembe smeri in se prilagajati konjevemu gibanju (Tillberg, 2009). 

� Iniciativa 

Jahač se ima na terapiji možnost odločati, biti aktiven in prevzeti iniciativo. Če sam ne bo 

pokazal odločnosti, ga bo pri tem prehitel konj sam. Terapevt mora dovoliti, da jahač (dokler 

je to še varno) sam uveljavlja svojo voljo v odnosu s konjem. Poleg tega lahko terapevt 

občasno prepusti pobudo jahaču in ta pove, kaj se bo dogajalo, prevzame kontrolo nad 

potekom terapije. Posameznikom s posebnimi potrebami tega pogosto primanjkuje, saj so pod 

nenehnim nadzorom strokovnjakov in staršev, ki skrbijo zanje in jim odstranjujejo morebitne 

prepreke, s katerimi se bi lahko soočili. Terapija s pomočjo konja je prostor, kjer nihče ne bo 

naredil namesto njega tistega, kar zmore sam (Tillberg, 2009). 

� Koncentracija, usmerjenost in motivacija 

Koncentracija in motivacija sta osnovi za vsakršno učenje. Kot je bilo že omenjeno, jahanje 

povečuje budnost in pozornost jahača. Ravno ta budnost spodbudi sposobnost koncentracije 

in omogoči učenje. Med jahanjem jahač ne more misliti na veliko stvari, ampak se osredotoči 

na dano nalogo v tistem trenutku (Tillberg, 2003). Ko imamo na konju budnega in pozornega 

jahača, ki se je sposoben koncentrirati in usmeriti na nalogo, lahko pričnemo z 

najrazličnejšimi aktivnostmi, preko katerih posameznik usvaja načrtovana znanja (Tillberg, 

2009). Pozitivna čustva, ki jih jahač med jahanjem občuti, so močan motivacijski dejavnik za 

vztrajanje v aktivnostih (Globočnik, 2001). Vsi otroci, tudi tisti, ki jih je na začetku bolj strah, 

so na nek način motivirani za jahanje. Terapevt mora najti način, da to motivacijo razvija in je 

ne zatre (Gäng, 2004). 

� Načrtovanje, izvedba in analiza 

Jahaču terapevt posreduje navodilo za izvedbo naloge. Jahač mora aktivnost načrtovati, 

razmisliti o tem, kako bi lahko nalogo izvedel. Ko naredi načrt, nalogo izvede tako, da pove 

vodniku kam in na kakšen način naj konja odpelje oziroma ga vodi sam, če mu to njegove 

sposobnosti dopuščajo. Po izvedbi naloge sledi analiza, kjer lahko s terapevtom ugotovita, ali 
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je pravilno izvedel nalogo, kaj bi lahko popravil in kako bi ravnal v prihodnje (Scott, 2005; 

Tillberg, 2009). Takšne aktivnosti omogočajo jahaču, da pridobiva učne spretnosti oziroma 

sposobnosti, ki jih nujno potrebuje za uspešno funkcioniranje v svetu. To so (Scott, 2005): 

- sposobnost opravljanja nalog v zaporedju (angl.: sequencing tasks): vsaka naloga je 

pogosto sestavljena iz velikega števila malih korakov, na terapiji se uči te korake 

narediti skupaj v pravilnem zaporedju; 

- koordinacija oko – roka: ujeti žogo, vreči obroč na palico, z vajetmi usmeriti konja v 

želeno smer idr.; 

- sposobnost opravljanja več nalog hkrati (angl.: multi-tasking): jahač ves čas vzdržuje 

ravnotežje, popravlja sed, drži vajeti, posluša in sledi navodilom terapevta idr.; 

- senzorna integracija: aktivnih je več čutil, ki jih jahač tudi aktivno uporablja; 

- stranskost oziroma lateralizacija;  

- prostorska orientacija (zunanja in notranja): zavedanja telesa in prostora se veliko lažje 

naučimo na premikajočem konju kot na invalidskem vozičku; 

- sposobnost načrtovanja gibalnih dejavnosti (angl.: motor planning): jahač ves čas 

trenira svoje mišice, da bodo izvedle načrtovano nalogo – kdaj dvigniti vajeti, kdaj jih 

spustiti, kdaj spodbosti konja z nogo, da spremeni smer gibanja idr. 
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2.3 TERAPIJA S POMOČJO KONJA ZA OSEBE S SPEKTROAVTISTIČNIMI 

MOTNJAMI 

2.3.1 RAZLOGI ZA VKLJUČITEV 

Osebe s spektroavtističnimi motnjami imajo, kot smo že omenili, zelo visoke ali zelo nizke 

emocionalne in senzorne nivoje vzburjenja. Osebam, ki imajo težave s senzorno integracijo, 

lahko učinkovito pomagamo s pravilno senzorno stimulacijo. Zagotovimo posamezniku 

okolje, ki je polno različnih čutnih dražljajev (svetloba, tema, barve, zvoki, različne površine 

idr.) in nato ugotavljamo, kaj ga navduši, prestraši, pomiri ali pusti ravnodušnega. Nato mu 

omogočimo, da se navaja na dražljaje, ki ga motijo, ali jih prilagodimo na tak način, da so mu 

prijetni. Pomembno je, da se vsak posameznik nauči sprejemati čim več običajnih dražljajev, 

saj je nemogoče umakniti vse »moteče« dejavnike iz njihovega okolja (Duh idr., 2006).  

Živali in okolje, v katerem se nahajajo, predstavljajo močne dražljaje, ki vzburjajo hkrati več 

čutov. Terapija s pomočjo konja je tako lahko en izmed načinov takšne senzorne stimulacije. 

Praviloma se posamezniki s spektroavtističnimi motnjami konjev ne bojijo (Marinšek in 

Tušak, 2007) in jih konj že sam po sebi motivira za sodelovanje (Duh idr., 2006). Na podlagi 

tega lahko sklepamo, da bodo osebe s spektroavtističnimi motnjami motivirane za jahanje in 

sodelovanje s terapevtom, povečala se bo njihova pozornost ter zmanjšala občutljivost na 

dražljaje iz okolja. 

V Angliji so leta 1974 ustanovili farmo Somerset Court, kot model skupnosti za odrasle osebe 

z avtizmom. Kasneje so takšno skupnost ustanovili tudi v Združenih državah Amerike in jo 

poimenovali Bittersweet Farms. Temelj delovanja teh skupnosti je omogočiti posameznikom 

življenjsko-resnično situacijo, dati njihovemu delu smisel in jih s tem motivirati ter jih 

aktivno vključevati v načrtovanje in delo. Omogočiti vsakemu čim večjo samostojnost, 

obenem pa jim nuditi podporo in potrebno strukturo. Opirajo se na pozitiven vpliv naravnega 

okolja in živali, ki tam živijo (About us, 2010; Marinšek in Tušak, 2007). 

Osebe s spektroavtističnimi motnjami namreč potrebujejo rednost in predvidljivost v svojem 

okolju. Rituali in rutine jim pomagajo, da si zapomnijo zaporedja in jim omogočajo lasten 

učni proces. Skrb za konja predstavlja več strukturiranih nalog, vedno v enakem zaporedju in 

na enak način, kar posameznikom daje ravno to, kar potrebujejo – rutino in ritual. V pomoč 

jim lahko ponudimo tudi vizualno podporo (Liga, 2009). 
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S pomočjo terapije s pomočjo konja lahko izboljšujemo socialne veščine posameznikov. Pri 

tem uporabljamo že znane in uspešne metode, ki pa jih seveda prilagodimo. Posameznike 

lahko učimo (Howlin in Rutter, 1989): 

- osnovnih pravil vedenja, 

- primernih socialnih odzivov, 

- večje samostojnosti, 

- organizacije svojega okolja in dejavnosti, 

- zavedanja neprimernih oblik socialnega vedenja (stereotipna vedenja, agresija, 

idr.). 

Ker stimulacija čutila za ravnotežje pomirja in ugodno deluje na počutje oseb s 

spektroavtističnimi motnjami, (Davidovič idr., 2009) lahko sklepamo, da tudi jahanje deluje 

pozitivno na telesno in čustveno napetost posameznikov.  

V raziskavi, ki jo je izvedla Schneider leta 2002, v okviru doktorata na Dunajski univerzi in v 

sodelovanju z organizacijo »Österreichischen Autistenhilfe«, je sodelovalo 20 otrok in 

mladostnikov s spektroavtističnimi motnjami. Po koncu raziskave je izpostavila naslednje 

pomembne spremembe (Schneider, 2004):  

o Področje zaznavanja: 

Udeleženci so se veliko bolj zavedali konja, večkrat so se ga dotaknili. Spremenile so se 

njihove reakcije na fizični kontakt. 

o Področje motorike: 

Pred terapijo so bili udeleženci nemotivirani za telesne aktivnosti, med terapijo pa se je 

njihova motivacija povečala za telesne aktivnosti skupaj s konjem. Tako so ob konju radi 

hodili oziroma tekli. Izboljšalo se je njihovo ravnotežje, koordinacija gibanja ter groba in fina 

motorika. Izboljšanje se je pokazalo tudi na področju zaznavanja svojega telesa. 

o Socialne interakcije 

Udeleženci so potrebovali več časa, da so vzpostavili kakršenkoli stik. Vendar se je med 

terapijami pokazalo, da se odnos s konjem zelo izboljšuje. Povečalo se je zanimanje za konja, 
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večkrat se je pojavilo spontano božanje, izboljšal se je tudi odnos s terapevtom. Udeleženci so 

postali bolj tolerantni do fizičnih in drugih kontaktov s prisotnimi ljudmi. Postali so bolj 

odprti in pripravljeni stopiti v kontakt z drugimi, zmanjšalo se je agresivno vedenje. Po koncu 

terapij so bili udeleženci bolj zainteresirani za delo v parih. 

o Razpoloženje 

Brezbrižno oziroma bojazljivo vedenje se je zmanjšalo. Udeleženci so postali aktivnejši, se 

bolj aktivno vključevali v dogajanje in posledično pridobili nova spoznanja/izkušnje, kar je 

vodilo k navdušenju in večji pozornosti. Obrazna mimika udeležencev je bila večkrat 

ocenjena kot bolj izrazna in manjkrat kot toga. 

o Komunikacija in govor 

Med jahanjem in drugim delom s konjem, so bili udeleženci motivirani za govor – podajanje 

ukazov konju. Tudi sam ritem konjevega gibanja spodbuja vokaliziranje. Povečalo se je 

število vokalov, enostavnih besed in fraz. Zmanjšalo se je število normalno strukturiranih 

stavkov, razlog je najverjetneje v tem, da komunikacija s konjem takih stavkov ne zahteva. 

Pomembno se je povečalo tudi neverbalno komuniciranje s pomočjo gest in drugih izrazov 

telesa. Povečala se je uporaba primernih oblik komunikacije, predvsem s konjem, pa tudi z 

ostalimi člani tima. 

o Stereotipno vedenje 

Med izvajanjem terapije so bili udeleženci bolj mirni in stereotipno vedenje se je pojavilo 

manjkrat.  

Ob analizi videoposnetkov se je pokazalo, da se je pomembno podaljšal tudi čas posamezne 

terapije vsakega udeleženca, kar pomeni, da se je povečal njihov interes za sodelovanje. 

Pokazali pa so tudi večjo samostojnost pri pristopanju h konju, zajahanju in razjahanju. 

Terapija s pomočjo konja je torej vsekakor primerna dodatna oblika pomoči tudi za osebe s 

spektroavtističnimi motnjami (Schneider, 2004). Še posebej uporabna se je pokazala pri delu s 

posamezniki s težjimi oblikami motnje in tistimi, ki odklanjajo tradicionalne oblike pomoči. 

Kljub začetnim težavam so kasneje tudi izrazito nemotivirani posamezniki in tisti s hudimi 

vedenjskimi motnjami, postajali vse bolj zainteresirani in kazali željo po sodelovanju (Horvát, 

Németh in Gál, 2003). 
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Raziskav, ki bi potrjevale pozitivne učinke terapije s pomočjo konja na osebe s 

spektroavtističnimi motnjami, ni veliko. Obstaja pa veliko zgodb strokovnjakov in staršev, ki 

posredujejo svoje izkušnje s to obliko terapije in vsi opažajo napredek na različnih področjih 

funkcioniranja oseb s spektroavtističnimi motnjami (Smith, 2009). Paziti moramo, da smo pri 

ocenjevanju pozitivnih učinkov kritični, objektivni in ne prehitro posplošujemo svojih opažanj 

(ödberg, 2009). Terapije s pomočjo konja ne smemo imeti za čudežno zdravilo, ki zdravi 

spektroavtistične motnje. Je pa vsekakor aktivnost, ki lahko pomembno pripomore k večji 

kvaliteti življenja in lažjemu soočanju s težavami, s katerimi se vsakodnevno spopadajo 

posamezniki s spektroavtističnimi motnjami (Horvát, Németh in Gál, 2003).   

Je dodatna terapija in kot taka ne more in ne sme nadomestiti tradicionalnih oblik terapij, 

kamor je vključen posameznik (Marinšek in Tušak, 2007). Poleg tega se pozitivni učinki 

oziroma spremembe vedenja ne smejo pripisovati zgolj terapiji s pomočjo konja. Vedno gre 

za kombinacijo vseh terapevtskih obravnav in oblik pomoči, ki jih je deležen posameznik 

(Schneider, 2004). 
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2.3.2 PRIPRAVA NA IZVAJANJE TERAPIJE S POMOČJO KONJA 

Pred pričetkom izvajanja terapije s pomočjo konja mora terapevt pridobiti čim več podatkov o 

posamezniku, ki bi se vključil v proces. Običajno pridobi podatke od staršev, ki terapevtu 

posredujejo tudi zdravniško potrdilo. S podpisom potrdijo, da so posredovali vse ključne 

podatke, ki bi lahko vplivali na potek terapij. Terapevt na tem mestu presodi, ali je primerno 

usposobljen in dovolj izkušen za delo s posameznikom (Tillberg, 2009). 

Pred začetkom procesa je pomembno, da posameznik obišče prostor, kjer se bodo terapije 

odvijale. Terapevt ima tako priložnost spoznati udeleženca (v kolikor ga ne pozna iz vzgojno- 

izobraževalne institucije) in ga opazovati ter si tako ustvariti lastno sliko o njem. Vsak 

posameznik bo drugače reagiral na novo okolje, zato je pomembno, da ima dovolj časa, da ga 

spozna in se v njem sprosti. Tako se izognemo paniki na prvem terapevtskem srečanju. Pustiti 

mu moramo dovolj časa, da spozna vse člane tima, saj so nepoznane situacije in novi ljudje za 

osebe s spektroavtističnimi motnjami zelo stresne (Horvát, Németh in Gál, 2003). 

Sledi izbira primernega konja in priprava terapevtskega tima. Terapevt začrta cilje in naredi 

plan dela. V kolikor terapija s pomočjo konja poteka v okviru vzgojno-izobraževalne 

institucije (šola, zavod, idr.), se terapevt pri delu s posameznikom opira tudi na 

individualizirani program, ki ga ima posameznik. Tako združuje že zastavljene cilje s 

specifičnimi, ki jih uresničuje le pri terapijah. Tudi aktivnosti, ki jih izbira, v tem primeru 

sledijo šolskemu programu in temam, ki jih posamezniki obravnavajo tam.  

Pred začetkom terapije naj terapevt poskrbi za slikovni razpored dela (korak 1: nadenem si 

čelado, korak 2: pripravim orodje za čiščenje konja, korak 3: čiščenje konja idr.) in druge 

vizualne podpore, v kolikor je posameznik na tak način dela navajen. Lahko uporablja tudi 

tablo, na kateri je razpored aktivnosti, da tako posameznik ve, kaj sledi in ne skuša 

preskakovati posameznih dejavnosti (Horvát, Németh in Gál, 2003). 
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2.3.3 POTEK TERAPEVTSKEGA SREČANJA 

Namen vsakega terapevtskega srečanja je poskrbeti za potrebe jahača. Posamezno srečanje 

ima lahko enega ali več ciljev. Kot je bilo že omenjeno, je terapevt kot vodja tima zadolžen, 

da načrtuje potek srečanja in nato s potekom seznani tudi vse ostale člane tima (Teichmann 

Engel, 2008). Med izvajanjem terapije moramo upoštevati začrtana pravila, ter se do neke 

mere držati rutine, ki osebam s spektroavtističnimi motnjami daje občutek varnosti in 

stalnosti. Vendar jih obenem z uvajanjem nujno potrebnih sprememb navajamo na večjo 

strpnost in fleksibilnost (Horvát, Németh in Gál, 2003). 

 

2.3.3.1 UVOD 

Ko posameznik pride na jahališče, lahko terapevt najprej izkoristi čas za vaje orientacije v 

prostoru – skupaj si npr. ogledata konje v hlevu. Nato s pomočjo sličic (strukturiran prikaz 

dejavnosti) posameznik pove oziroma pokaže terapevtu, kaj mora najprej narediti. Sam poišče 

opremo za čiščenje konja. Sledi prvi stik s konjem. Na prvem srečanju je še posebej 

pomembno, da terapevt omogoči dovolj časa za spoznavanje tako jahaču kot konju. Konj 

mora imeti namreč dovolj časa, da začuti osebo in jo spozna. Prav tako pa velja tudi obratno. 

Oba premagata strah pred nečim novim in neznanim. Od prvega kontakta dalje se začne 

graditi čustvena in fizična bližina med jahačem in konjem. Ravno ta kontakt pa kasneje 

omogoča doseganje pozitivnih učinkov. Ne le prvo, temveč tudi vsa nadaljnja srečanja 

začnemo s pozdravom med konjem in jahačem. To je največkrat dotik med božanjem, 

nekateri pa konja tudi objamejo ali poljubijo. Pozdrav se lahko zgodi v jahalnici, preden jahač 

konja zajaha. Lahko pa konja pozdravi že v boksu, kjer ga tudi očisti in se šele nato 

odpravimo v jahalnico. Čiščenje konja nam ponuja veliko možnosti, saj je jahač v stiku s 

konjem, uporabljati mora obe roki (če ima težave z uporabo katere izmed rok, ga še posebej 

spodbujamo k uporabi obeh), slediti navodilom, kako konja pravilno očistiti, spozna zakaj je 

pomembno, da skrbimo za osebno higieno idr. (Fijavž, 2009). 



102 
 

             

Slika 9: Jahač naj ima vedno možnost, da na svoj način pozdravi konja 

 

Jahač nato ob pomoči terapevta poišče svojo čelado in si jo nadene na glavo. V redkih 

primerih, ko jo zaradi narave spektroavtističnih motenj jahač odklanja, poskušamo za varnost 

poskrbeti drugače (Fijavž, 2009). 

Sledi zajahanje konja, kar je lahko za marsikaterega jahača velik korak, sploh če je prisoten 

strah pred velikostjo in višino živali. Pomembno je, da damo vsakemu jahaču toliko časa, 

kolikor ga potrebuje, da je pripravljen na zajahanje (Schneider, 2004).  

Poznamo več tehnik zajahanja, ki jih lahko uporabimo, pri tem moramo upoštevati 

(Teichmann Engel, 2008): 

- velikost in težo jahača; 

- jahačeve sposobnosti, spretnosti in stopnjo samostojnosti; 

- vrsto okvare, ki je prisotna pri jahaču; 

- možnosti, ki nam jih ponuja prostor; 

- vrsto opreme, ki smo jo dali na konja; 

- konjevo velikost. 

 

Najpogosteje jahač zajaha konja iz klančine – rampe, ki je prilagojena za invalidske vozičke, 

oziroma se uporabijo prenosne stopnice. Rampo vedno uporabimo takrat, ko moramo 

posameznika prenesti na konja, ali mu izdatno pomagati zaradi fizične nezmožnosti. V tem 

primeru je potrebna pomoč dodatne odrasle osebe. Pri zajahanju pa jahaču vedno pomagata, 
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na eni strani terapevt in na drugi strani pomočnik terapevta. Redkeje se odločimo za zajahanje 

iz tal in sicer večinoma pri odraslih in fizično sposobnejših jahačih (Teichmann Engel, 2008). 

 

            

Slika 10: Prenos jahača na konja iz rampe (levo) in zajahanje s pomočjo prenosnih stopnic (desno) 

 

Terapevt mora po zajahanju dati jahaču potreben čas, da začuti konja pod sabo, se dotika 

njegovega telesa, navadi na višino in osvoji premike, ki jih konj samodejno izvaja – dihanje, 

obračanje glave, hrzanje idr. V kolikor udeleženec terapije ne izrazi želje po zajahanju, lahko 

konja vodi na povodcu ob spremstvu terapevta (Schneider, 2004). 

 

2.3.3.2 OSREDNJI DEL 

V osrednjem delu se izvajajo najrazličnejše aktivnosti na konju, v kolikor pa posameznik 

konja ne želi zajahati, se lahko izvajajo na tleh ob konju. Kot smo že omenili, je izbor 

aktivnosti odvisen od terapevta, posameznikovih potreb in institucije v okviru katere se 

terapija s pomočjo konja izvaja. V nadaljevanju bom opisala dejavnosti, ki jih pri svojem delu 

uporablja defektologinja Elizabeta Fijavž, s katero sem sodelovala pri izdelavi praktičnega 

dela diplomske naloge. 

Naprej so na vrsti vaje za ogrevanje, ravnotežje in dober sed. Terapevt posreduje verbalna 

navodila, ali pa na svojem telesu pokaže, kaj naj posameznik naredi. To so lahko:  

- spremembe položaja rok (odročenje, predročenje, vzročenje, zaročenje, priročenje),  



 

- nagibi trupa v različne smeri

odklon v levo ali desno

- rotacije trupa (poglej nazaj, 

- presedanje na konju (posameznik jaha 

- ležanje na konju (ležanje na hrbt

- idr. 

Slika 

 

Vse naštete aktivnosti terapevt »skrije« v zabavne de

predmeta (rutice, sličice) na konju, iskanje skritega predmeta v jahalnici, stegovanje za 

predmetom, objemanje konjevega vratu, 

nalepljenih na konja, dotikanje levega ali des

iztegovanje za ponujenim predmetom, k

metanje obročev na palice idr.

in niso same sebi namen. Po koncu teh

izvajanje nadaljnjih nalog, pa tudi veliko bolj pravilno sedi na konjevem hrbtu.

Med vsemi naštetimi aktivnostmi terapevt skrbi, da 

konja. Konj mora biti osrednji del jaha

uporabljamo, nikakor ne sme biti v ozadju. Terapevt jaha

nagibi trupa v različne smeri (predklon na konjev vrat, zaklon na konjevo za

ali desno idr.),  

(poglej nazaj, levo ali desno),  

(posameznik jaha hrbtno ali bočno na smer giba

(ležanje na hrbtu, na trebuhu, prečno čez konja idr.), 

    

  

Slika 11: Primeri vaj za ogrevanje in dober sed 

Vse naštete aktivnosti terapevt »skrije« v zabavne dejavnosti kot so 

ice) na konju, iskanje skritega predmeta v jahalnici, stegovanje za 

predmetom, objemanje konjevega vratu, božanje konja po trebuhu, dotikanje barvnih pik 

nalepljenih na konja, dotikanje levega ali desnega konjevega ušesa, 

iztegovanje za ponujenim predmetom, kazanje na predmete v jahalnici, 

idr. Pomembno je, da se posameznik ob izvajanju vaj ne dolgo

me sebi namen. Po koncu teh aktivnosti je jahač telesno ogret in s tem pripravljen na 

izvajanje nadaljnjih nalog, pa tudi veliko bolj pravilno sedi na konjevem hrbtu.

Med vsemi naštetimi aktivnostmi terapevt skrbi, da čim bolj usmerja jahač

ednji del jahačeve pozornosti in kljub drugim pripomo

nikakor ne sme biti v ozadju. Terapevt jahača spodbuja k verbalni in neverbalni 
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(predklon na konjev vrat, zaklon na konjevo zadnjico, 

smer giba), 

idr.),  

 

 

avnosti kot so – iskanje skritega 

ice) na konju, iskanje skritega predmeta v jahalnici, stegovanje za 

božanje konja po trebuhu, dotikanje barvnih pik 

nega konjevega ušesa, sezuvanje čevlja, 

azanje na predmete v jahalnici, slalom med stožci, 

Pomembno je, da se posameznik ob izvajanju vaj ne dolgočasi 

ogret in s tem pripravljen na 

izvajanje nadaljnjih nalog, pa tudi veliko bolj pravilno sedi na konjevem hrbtu.  

im bolj usmerja jahačevo pozornost na 

eve pozornosti in kljub drugim pripomočkom, ki jih 

a spodbuja k verbalni in neverbalni 



105 
 

komunikaciji s konjem (dotikanje konja, kazanje na posamezne dele konjevega telesa, 

poimenovanje delov telesa, opis konja idr.). 

Ogrevanju sledijo aktivnosti, s katerimi terapevt dosega zastavljene cilje pri posamezniku. 

Možnosti so praktično neomejene; terapevt mora uporabiti svoje izkušnje in domišljijo. Po 

jahalnici lahko izobesi tablice, na katerih so simboli, črke ali sličice, lahko pa jih ima v rokah 

in jih kaže jahaču. V kolikor so izobešene table, jahač pokaže ali pove, kje se nahaja iskana 

tabla (z rezultatom, pravo sličico, parom idr.). Terapevt se lahko posveti matematiki 

(prepoznavanje likov, številk, povezovanje oblik med seboj, iskanje barv, računanje, 

preštevanje idr.), učenju jezika (prepoznavanje posameznih črk, sestavljanje besed, iskanje 

sopomenk, sestavljanje stavkov, pripovedovanje zgodbe idr.), razvijanju telesne sheme 

(poimenovanje delov telesa, povezovanje delov telesa s konjevimi idr), orientaciji na konju 

(leva stran, desna stran, spredaj, zadaj idr.), orientaciji v prostoru (levo, desno, spredaj, 

zadaj, zgoraj, spodaj idr), orientaciji v času (ura, koledar), prepoznavanju čustvenih stanj 

(opazovanju narisanih izrazov na obrazu, posnemanje izrazov, vživljanje v počutje konja, 

razmišljanje o tem, kako bi se sam počutil v konjevi koži idr.), idr. 

Posamezniki tako usmerjajo konja proti različnim predmetom ali tablicam v jahalnici in ga 

ustavijo pred pravilnim rezultatom, predmetom ali čim drugim. Na tem mestu jahač razvija 

komunikacijo s konjem, saj mu verbalno ali neverbalno (lahko pokaže tudi na sličice) podaja 

ukaze – »pojdi« ali »stoj«, ter ga usmerja v prostoru (Fijavž, 2009). Vodnik konja mora biti 

zelo pozoren na vsa navodila, ki jih konju posreduje jahač in poskrbeti, da s konjem izvedeta 

posredovana navodila. Konj namreč ne ve, katero sličico je posameznik pokazal, običajno so 

tudi ukazi pretihi in se nanje konj sam ne bi odzval. Vodnik tako skupaj s konjem izvede 

dejavnost, kot jo želi jahač. Če posameznik konja vodi na povodcu, včasih še bolj občuti svoj 

neposreden vpliv na konja. Ko se konj ustavi, se povodec zategne in sunkovito zaustavi tudi 

posameznika. V tem primeru se mora posameznik soočiti s problemom in pripraviti konja do 

tega, da mu bo sledil še naprej. Konju mora verbalno ali neverbalno sporočiti svoja navodila – 

naj se giblje, spremeni smer ali se ustavi (Tillberg, 2009). 

Terapevt lahko utrjuje vse tisto, kar se posameznik uči v šoli oziroma razvija tiste 

sposobnosti, ki jih posameznik najbolj potrebuje. Vse teme mora postaviti v novo okolje, jih 

povezati z jahanjem in konjem (Fijavž, 2009). Terapevt lahko v terapijo vključuje stvari, ki so 

posamezniku v veselje oziroma ima do njih poseben interes (npr. številke), kar še poveča 
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navdušenje nad sodelovanjem. Paziti je potrebno le, da ti dodatni elementi ne zasenčijo 

samega konja in jahanja (Horvát, Németh in Gál, 2003).   

Med terapijo terapevt podaja jahaču verbalna navodila, ki so jasna, kratka in preprosta. V 

kolikor posameznik govora ne razume, ali ga razume slabo, si lahko terapevt pomaga s 

vizualnimi oporami. Običajni slikovni material, ki se uporablja v učilnicah ni primeren, saj 

mora biti slika dovolj velika, da jo posameznik vidi od daleč in med gibanjem (Horvát, 

Németh in Gál, 2003).  Terapevt mora biti pozoren, da vedno uporablja jasen in razumljiv 

način posredovanja informacij oziroma navodil. Vedno naj natančno pove, kaj od 

posameznika pričakuje. Namesto »nisi še pripravljen« naj torej reče »nadeni si čelado.« 

(Struminska in Werpachowska, 2003). 

Vsakršno neprimerno vedenje (udarjanje po konju, brcanje idr.) se takoj kaznuje. Konj se 

ustavi in v kolikor vedenje ne preneha, terapijo zaključimo. Pozitivne oblike vedenja in 

vsakršen napredek pa mora terapevt nagraditi z dejavnostjo, ki je posamezniku še posebej pri 

srcu. Lahko jo izpelje med samo terapijo, ali pa udeleženca nagradi po zaključku terapije 

(Smith, 2009).  

 

2.3.3.3 ZAKLJUČEK 

V zaključnem delu posameznik konja razjaha. Ne dovolimo mu, da kar sam skoči dol, takoj 

ko povemo, da je terapija zaključena. Na konju mora sedeti, dokler ni celoten tim pripravljen 

na razjahanje. Kot pri zajahanju mora vodnik konja tudi pri razjahanju dobro nadzorovati 

konja, da se ta vmes ne premakne naprej in ogrozi jahača. Ta lahko razjaha s pomočjo stopnic, 

sestopi na rampo (ali ga v primeru fizične nezmožnosti iz konja prenesejo na invalidski 

voziček, ki je na rampi že pripravljen), ali pa razjaha sam. V kolikor je jahač dovolj spreten, 

se lahko odločimo za zadnjo možnost. Jahač sam zdrsne iz konja, s tem da s trebuhom drsi ob 

konju, za hrbtom pa ga varuje terapevt (Teichmann Engel, 2008; Tillberg, 2009). Tako kot za 

pozdrav si moramo vzeti čas tudi za slovo. Jahač naj konja pohvali in se mu zahvali. Zahvala 

je lahko jabolko, korenje ali sladkorček, ki ga jahač ponudi konju (Fijavž, 2009). 

V kolikor smo jahaču med terapijo obljubili nagrado, je sedaj čas zanjo. Obljubo moramo 

vedno držati, da ne izgubimo jahačevega zaupanja in ne zatremo njegove motivacije. Zato 
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smo ob dajanju obljub premišljeni in obljubimo le tisto, kar jahaču dejansko lahko 

omogočimo (Struminska in Werpachowska, 2003). 

Običajno je jahanje za udeležence že samo po sebi največja in najbolj želena nagrada, zato jih 

ne nagrajujemo dodatno. V kolikor pa se odločimo za »nagrado«, naj bo ta čim bolj povezana 

s konji oziroma kontekstom terapije. Nekaterim je v veselje odpeljati konja v boks, se morda z 

njim še malo »pocrkljati«, ga nahraniti. Nekateri radi sodelujejo pri delu v hlevu in okolici – 

kidajo, pometajo, čistijo opremo idr. Drugim pa je bolj v veselje, da lahko po terapiji še malo 

prosto tekajo po prostoru (kjer sedaj ni konja in to ne predstavlja nevarnosti), se gugajo na 

bližnji gugalnici, sprehajajo po kmetiji ali kaj podobnega (Fijavž, 2009). 

 

             

Slika 12: Razjahanje ob terapevtu (levo) in dve nagradi po želji posameznika (desno) 
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2.3.4 EVALVACIJA 

Ko se poslovimo od udeleženca terapije in poskrbimo za našega terapevtskega konja, sledi 

zelo pomemben del terapije. Kot dobro načrtovanje je izrednega pomena tudi evalvacija. Vsak 

mora kritično oceniti svoje delo in delo drugega. Med terapijo ni primeren čas za pogovor 

med člani tima in podajanje kritik ali drugih pripomb. Ko analiziramo potek terapije, pa vsak 

lahko pove, kaj mu ni bilo všeč, kdaj se je počutil neprijetno, kdaj se mu je zdelo, da stvari ne 

grejo po planu idr. Drugi nas vidijo drugače, kot vidimo sami sebe, zato je za terapevta 

izredno pomembno, da sprejme vse pripombe in skuša določene stvari spremeniti, saj tako 

postaja boljši in uspešnejši pri svojem delu. Oceni se torej posameznikovo vedenje, izpostavi 

morebitne težave (npr. neprimerno vedenje) in načrtuje reševanje takih situacij v prihodnje. 

Ocenjuje se delo vsakega člana tima in načrtuje morebitne spremembe. Ocenjuje se potek 

terapije, analizira ali so bili cilji primerno zastavljeni in ali so bili tekom terapije doseženi. Na 

podlagi vseh ocen in konstruktivne kritike lahko skupaj načrtujejo nadaljnje delo s 

posameznikom (Teichmann Engel, 2008; Tillberg, 2009). 
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2.3.5 MOŽNI ZAPLETI 

Možna težava, ki se lahko pojavlja predvsem na začetku, je nezmožnost predvidevanja 

konjevih reakcij. Posamezniki s spektroavtističnimi motnjami imajo težave z razlaganjem in 

predvidevanjem reakcij, misli, čustev idr. pri drugih osebah oziroma živalih. To onemogoča 

posamezniku, da se pripravi na določeno reakcijo oziroma izzove želeno vedenje. Na tem 

področju potrebuje posameznik veliko spodbud, pomoči in treninga teh veščin (Horvát, 

Németh in Gál, 2003).   

Lahko se zgodi, da se posameznik sploh ne bo zanimal za konja, ali pa ga bo konja pretirano 

strah. V takem primeru posameznika ne silimo k temu, da se konju približa. Mogoče se bo 

bolj zanimal za hlev, orodje, hrano in vodo – v tem primeru dovolimo, da pomaga pri teh 

opravilih in morda sčasoma pride tudi do konja (Tillberg, 2009). Če posameznik strahu ne 

uspe premagati oziroma v jahanju in aktivnostih ne uživa in je za dogajanje nemotiviran, je 

bolje da ga usmerimo v kakšno drugo obliko dodatne terapije – plavanje, glasbena terapija, 

idr. (Horvát, Németh in Gál, 2003).   

Problem se lahko pojavi tudi v primerih, ko je posameznik hipersenzibilen ali hiposenzibilen. 

V primeru hiposenzibilnosti lahko pride do poškodbe, odrgnine, vendar tega posameznik ne 

pokaže oziroma pove. Hipersenzibilni udeleženci pa morda nočejo sprejeti čelade (ki je zaradi 

varnosti obvezna), odklanjajo vsakršne dotike članov tima oziroma jih prevelika količina 

dražljajev iz okolja dodatno vznemirja (Horvát, Németh in Gál, 2003; Tillberg, 2009). 

Veliko posameznikov s spektroavtističnimi motnjami odtava oziroma pobegne, zato je 

potrebno biti še posebno previden in zagotoviti stalen nadzor (Horvát, Németh in Gál, 2003). 

Možna težava je tudi agresivno vedenje do članov tima ali do konja. Takšno vedenje ogroža 

varnost posameznika, poleg tega pa je terapevt dolžan zaščititi tudi druge člane tima, vključno 

s konjem. Terapevt ne sme nikdar ignorirati neprimernega vedenja, izogiba naj se tudi uporabi 

vprašalnic (Zakaj si me potegnil za lase?) in prošenj (Prosim ne brcaj konja). Terapevt naj 

vedno uporabi direktno kritiko vedenja – Takoj prenehaj brcati konja! V kolikor vedenje ne 

preneha, naj zagrozi s kaznijo (najboljša kazen je odvzem ugodnosti nečesa, kar je 

posamezniku všeč) in prekinitvijo terapije. Kazen, s katero zagrozimo, mora biti realna, saj je 

drugače ne moramo izvršiti. Če kljub grožnji vedenje ne preneha, mora terapevt kazen 

izpolniti in prekiniti terapijo. Pri preprečevanju agresivnega vedenja smo lahko uspešni le 

tako, da se na vedenje vedno odzovemo in ukrepamo (Struminska in Werpachowska, 2003). 
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3 PROBLEM IN CILJI 

3.1 PROBLEM 

V svojem diplomskem delu želim predstaviti terapijo s pomočjo konja (v nadaljevanju TPK), 

kot eno izmed oblik pomoči osebam s posebnimi potrebami. V svetu se je izkazala kot 

uspešna metoda, vedno pogosteje pa se pojavlja tudi v Sloveniji. Ker smo se tekom študija z 

njo seznanili le informativno, sem se udeležila usposabljanja za terapevte za izvajanje terapije 

s pomočjo konja, ki ga organizira Ustanova Fundacija Nazaj na konja. Tam sem podrobno 

spoznala terapijo in metode dela, pregledala pa sem tudi domačo in tujo literaturo na tem 

področju. V praksi sem želela preveriti pozitivne učinke terapije s pomočjo konja pri osebah s 

spektroavtističnimi motnjami (v nadaljevanju SAM). Osredotočila sem se na področja, na 

katerih imajo izbrani otroci in mladostniki največ težav: socializacija, komunikacija, čustvena 

in telesna napetost, pozornost, sledenje navodilom in taktilna preobčutljivost.  

Poleg rezultatov raziskave sem želela predstaviti tudi strokovni tim za izvajanje terapije s 

pomočjo konja in izpostaviti vlogo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v okviru same 

terapije.  

 

3.2 CILJI 

1) Preko opazovanja izbranih otrok in mladostnikov ugotoviti, kako TPK vpliva na sledenje 

navodilom pri otrocih in mladostnikih s SAM. 

2) Preko opazovanja izbranih otrok in mladostnikov ugotoviti, kako TPK vpliva na uporabo 

komunikacije pri otrocih in mladostnikih s SAM. 

3) Preko opazovanja izbranih otrok in mladostnikov ugotoviti, kako TPK vpliva na 

sproščanje telesne in čustvene napetosti pri otrocih in mladostnikih s SAM. 

4) Preko opazovanja izbranih otrok in mladostnikov ugotoviti, kako TPK vpliva na taktilno 

preobčutljivost pri otrocih in mladostnikih s SAM. 

5) Preko opazovanja izbranih otrok in mladostnikov ugotoviti, kako TPK vpliva na 

pozornost pri otrocih in mladostnikih s SAM. 

6) Preko opazovanja izbranih otrok in mladostnikov ugotoviti, kako TPK vpliva na 

socializacijo pri otrocih in mladostnikih s SAM. 
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4 HIPOTEZE 

 

Za realizacijo zastavljenih ciljev raziskave se predpostavljajo naslednje hipoteze.  

1) Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo sledili navodilom terapevta. 

2) Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo vzpostavili stik s konjem. 

3) Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo sodelovali s timom. 

4) Izbrani otroci in mladostniki s SAM se bodo naučili uporabljati komunikacijo za izražanje 

svojih želja. 

5) Izbrani otroci in mladostniki s SAM se bodo na terapiji s pomočjo konja umirili in 

sprostili. 

6) Pri izbranih otrocih in mladostnikih s SAM se bo taktilna preobčutljivost zmanjšala. 

7) Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo med terapijo s pomočjo konja sposobni več časa 

zadržati pozornost kot v šolskih situacijah. 

8) Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo izvedli aktivnost od začetka do konca. 
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5 METODE DELA 

5.1 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

Za izdelavo praktičnega dela diplomske naloge sem izbrala opazovalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Na podlagi študija literature in pridobljenega znanja sem spoznala, da s terapijo 

s pomočjo konja vplivamo na vsa področja človekovega razvoja. Odločila sem se, da bom 

opazovala šest področij: sledenje navodilom, komunikacijo, čustveno in telesno napetost, 

taktilno preobčutljivost, pozornost in socializacijo. Na teh področjih imajo otroci in 

mladostniki s spektroavtističnimi motnjami veliko težav. Ker so vsa našteta področja zelo 

široka, sem se osredotočila na specifične segmente posameznih področij, na katere lahko pri 

terapiji s pomočjo konja direktno vplivamo.   

 

5.2 TEHNIKA IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskavo sem izvajala v šolskem letu 2009/2010. Štirje udeleženci že dlje časa obiskujejo 

terapijo s pomočjo konja, dva dečka pa sta se v program vključila v šolskem letu 2009/2010. 

Pred začetkom usmerjenega opazovanja sem pridobila informacije o preteklih srečanjih 

udeležencev, ki obiskujejo terapijo dlje časa. Terapevtske ure so bile posnete z videokamero, 

zato sva z izvajalko terapij lahko analizirali posamezne terapije. Ob analizi videoposnetkov in 

pogovoru o težavah otrok in mladostnikov sem izbrala področja, ki jih želim podrobneje 

opazovati. Zastavila sem si cilje in hipoteze ter na podlagi teh postavila kriterije opazovanja. 

Dodatne informacije o otrocih in mladostnikih sem pridobila od razredničark posameznih 

otrok.  

Terapije s pomočjo konja je izvajala defektologinja Elizabeta Fijavž, ki je tudi terapevtka za 

izvajanje terapije s pomočjo konja. Na terapijah sta bila vedno prisotna še pomočnica 

terapevtke (Damjana Srebotnjak) in vodič konja (Aleš Kučer). Terapevtske ure je snemal g. 

Damjan Fijavž. 

Ker so otroci in mladostniki s spektroavtističnimi motnjami izredno občutljivi in se težko 

prilagajajo nenadnim spremembam, se nismo odločili, da bi se terapevtski tim med raziskavo 

menjal in bi se sama preizkusila v vlogi terapevtke. To bi vsekakor vplivalo na končne 

rezultate. Zato sem bila prisotna le kot opazovalka. 
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Terapija s pomočjo konja se izvaja dvakrat tedensko v okviru interesnih dejavnosti posebnega 

programa pri OŠ Glazija Celje. Vsakič v Konjeniški klub Celje v Škofji vasi pridejo trije 

otroci. Konjeniški klub nudi dva primerno izšolana terapevtska konja za izvajanje terapije s 

pomočjo konja, vodnika konja in pomočnika terapevta. Otroci in mladostniki s 

spektroavtističnimi motnjami imajo terapijo enkrat na tri tedne.  Boljše rezultate bi dosegli, če 

bi imeli terapijo pogosteje, vendar je v program vključenih toliko otrok in mladostnikov, da 

prej ne morejo priti na vrsto.  

Prisotna sem bila na šestih terapijah posameznega udeleženca v času od septembra 2009 do 

maja 2010.  V tem času sem tako opazovala 36 terapevtskih srečanj vseh udeležencev skupaj. 

Po vsakem terapevtskem srečanju sva z izvajalko terapij analizirali potek same terapije in 

naredili evalvacijo, prav tako sva analizirali videoposnetke. Skupaj sva načrtovali nadaljnje 

delo z posameznim udeležencem. 

 

5.3 UDELEŽENCI 

Empirični del diplomske naloge je izveden kot opazovalna študija, v kateri je sodelovalo 6 

otrok in mladostnikov. Udeležence sem izbrala po vnaprej postavljenih kriterijih: 

- diagnoza spektroavtistične motnje, 

- odsotnost kontraindikacij za izvajanje terapije s pomočjo konja, 

- pripravljenost za sodelovanje (pridobila dovoljenje staršev), 

- obiskovanje terapij s pomočjo konja v okviru terapevtskega jahanja, ki ga organizira 

na OŠ Glazija v Celju. 

Zaradi varstva osebnih podatkov so imena otrok spremenjena. 
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5.3.1  ŽIGA 

Žiga se je rodil leta 1999. Že v predšolskem obdobju so se kazala odstopanja od vrstnikov. 

Komisija za usmerjanje ga je opredelila kot otroka z zmerno motnjo v duševnem razvoju in 

ga napotila v osnovno šolo s prilagojenim programom. V septembru leta 2005 je bil vključen 

v prvi razred prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. V decembru 2006 je 

pridobil diagnozo avtizem. Ker v šoli ni napredoval, je bil v decembru 2008 usmerjen v 

posebni program vzgoje in izobraževanja na isti šoli. 

Žiga odklanja sodelovanje pri pouku, težko sledi navodilom. Potrebuje stalno spodbujanje in 

dodatno motiviranje, da dokonča začeto dejavnost.  

Pogosto ponavlja ista vprašanja, na katera ne pričakuje odgovora, oziroma ga ne zazna, tudi 

če mu na vprašanje odgovorimo. Prisotno je ponavljanje besed za drugimi. Ne odziva se na 

smiselno govorjenje drugega in ne pripoveduje o svojih izkušnjah. Spontani govor je hiter, 

stavki so enobesedni ali kratki. 

Velikokrat ima izpade pretirane jeze ali besa. Ko se znajde v stiski, je avtoagresiven (tolčenje 

po glavi s pestjo, metanje po tleh). Je izredno nemiren, velikokrat deluje zmedeno in zbegano. 

Veliko časa je v brezciljnem gibanju oziroma poskakovanju. Težko sedi na stolu (guganje, 

prestavljanje, vstajanje). Ima neutemeljene strahove, takrat se trese, joče in hoče domov. 

Zaradi težav z nemirom in avtoagresijo je jemal Risperdal. Krajše obdobje po uvedbi se je 

pokazalo izboljšanje, vendar kasneje terapija ni več učinkovala. 

Žiga nima težav pri sprejemanju dotikov, prav tako ga ne moti, da se ga dotikajo drugi. Dotika 

se vseh stvari in zna preko otipa ločiti stvari med sabo. 

Žiga ima nizko sposobnost koncentracije. Njegova pozornost je izredno kratkotrajna. Tudi 

zaradi tega pri pouku ne zmore slediti, pritegnejo ga druge stvari. 

Ima težave tudi na področju socializacije. Učitelj ga nenehno opozarja in opominja, vendar še 

vedno prihrumi v razred brez pozdrava in odvrže torbo, ter prične postavljati nesmiselna 

vprašanja. Ne upošteva pravil in omejitev, potrebno je veliko opozarjanja in vztrajnosti. V 

razredu sicer sedi na svojem mestu, vendar počne druge stvari in ni pozoren na dogajanje. Do 

sošolcev je prijazen in do njih ni agresiven. Pozablja na pravila vedenja do drugih, saj reagira 

impulzivno, a je v skupini kljub temu priljubljen. 
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Zaradi vseh navedenih težav je strokovni tim v šolskem letu 2009/2010 predlagal vključitev 

na terapijo s pomočjo konja.  

 

5.3.2 MIHA 

Miha je rojen leta 1996. V predšolskem obdobju je obiskoval redni vrtec. Komisija za 

razvrščanje ga je usmerila v osnovno šolo s prilagojenim programom, kot otroka z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju. V tem času je pridobil tudi diagnozo spektroavtistična 

motnja. Zaradi prepočasnega napredovanja in velikih težav je bil leta 2008 usmerjen v 

posebni program vzgoje in izobraževanja.  

Miha težko sledi navodilom. Delo z njim je možno le individualno, saj v skupinskih 

dejavnostih in pogovorih ne sodeluje. V različne aktivnosti se vključuje samo na pobudo in ob 

stalnem vodenju učiteljice. Delovni prostor zapusti takoj, ko učiteljica ni več prisotna. 

Izraža se enobesedno. Na vprašanja, na katera se odgovori z »da« ali »ne«, običajno odgovori 

z »ne«. Pri vprašanjih odprtega tipa ponovi zadnjo slišano besedo. Zaradi težav v 

komunikaciji in odklanjanju le-te, je težko preverjati znanje in razumevanje. Preko opisovanja 

slik lahko opazimo, da pozna veliko pojmov v povezavi z domačim in šolskim okoljem, 

vendar je pridobljeno znanje mehansko in manj uporabno pri spoznavanju novih učnih vsebin, 

prav tako ni sposoben znanja prenesti v konkretne situacije. Prisotni so samogovori, 

ponavljanje besed ali odlomkov iz njemu ljubih pravljic, risank in oddaj.  

Ob zanj prevelikih zahtevah se razburi, postane agresiven ali odreagira z jokom. Najbolj 

zaskrbljujoči so agresivni napadi na otroke in učitelje, saj je z vsakim letom močnejši in težje 

obvladljiv. Takim situacijam bi se bilo mogoče v celoti izogniti samo tako, da se Mihu ne 

postavi nikakršnih zahtev. 

Ne mara gneče, hrupa ali dotikov, razen če sam izrazi željo po tem.  

Pozornost je izredno kratkotrajna. V kolikor ga dogajanje zanima, vztraja kratek čas, nato pa 

odide in se zaposli po svoji želji. Potrebuje veliko spodbud, dodatnega motiviranja in nagrad. 

Miha ne išče stikov z otroci ali odraslimi. Je zelo introvertiran in se najraje zaposli sam. Če je 

brez nadzora kar gre, tava po okolici in tako obstaja velika nevarnost, da se izgubi. 
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Strokovni tim v šoli je vključitev na terapijo s pomočjo konja predlagal v šolskem letu 

2007/2008. 

  

5.3.3 BLAŽ 

Blaž se je rodil leta 1997. V predšolskem obdobju se niso pojavljala večja odstopanja. 

Vključen je bil v redno osnovno šolo, kjer pa je bil neuspešen. Komisija za usmerjanje ga je 

septembra 2007 usmerila kot otroka z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Pričel je obiskovati 

osnovno šolo s prilagojenim programom. Zaradi hudih vedenjskih težav pri pouku ni zmogel 

napredovati in je bil septembra 2009  ponovno usmerjen kot otrok  z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju in spektroavtistično motnjo, tokrat v posebni program vzgoje in 

izobraževanja.  

Blaž težje sledi navodilom, velik odpor se pojavi, ko zahtevnost naloge povečamo. Takrat 

postane nemiren, verbalno agresiven in odklonilen do zahtev. Težko ga je ponovno umiriti. 

Enostavna navodila razume in tudi izpolni. 

Govor je težje razumljiv, saj izpušča posamezne glasove. Na vprašanja odgovarja besedno, 

stavki so vsebinsko pomanjkljivi. Blaž postane jezen, kadar ga ne razumemo. Uporablja fraze 

ali govorico telesa in nam zna sporočiti svoje osnovne potrebe. 

Deček ima hude težave na področju čustvovanja in vedenja. Kadar se mu postavijo omejitve, 

odreagira s hudo jezo (močno vpitje, metanje po tleh), napadi besa, destruktivnostjo do stvari 

(metanje predmetov po prostoru, uničevanje predmetov) in ljudi (agresija do otrok in 

učiteljev). Pojavlja se tudi avtoagresija (skuša se poškodovati z ostrimi predmeti, udarja z 

železom po zobeh, tišči stvari v grlo), deček po izpadih pobegne iz razreda in se skriva po 

šoli. Nekontrolirani afekti se pojavijo brez zunanjega povoda in ne glede na prostor. Ko je v 

takem stanju je popolnoma nedostopen, ko se umiri pa zelo utrujen in prepoten. V letu 2009 je 

pričel z jemanjem Ritalina.  

Blaž se stvari rad dotika, jih prijema in tudi uporablja. Nima težav na tem področju. Ima 

dobro razvite taktilne občutke. Prijetni, mehki dotiki ga pomirjajo. 
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Pozornost je odkrenljiva in razpršena. Sposobnost koncentracije je kratkotrajna. Pri 

dejavnostih vztraja dlje, če so mu zelo zanimive in niso zahtevne. Interes za sodelovanje je 

kratek. Potrebuje veliko dodatnih spodbud in motivacije, zelo se razveseli pohvale.  

Blaž se rad igra in želi biti med vrstniki, vendar ne zna vzpostaviti in vzdrževati ustreznih 

stikov. Ne sprejema pravil, dogovorov in omejitev, njegovi vedenjski odzivi pa so nevarni 

tako zanj kot za ostale otroke.  

Strokovni tim je vključitev na terapijo s pomočjo konja predlagal v šolskem letu 2007/2008. 

 

5.3.4  ŽAN 

Žan se je rodil leta 2003. Kot dojenček je bil veliko bolan, do drugega leta večkrat tudi 

hospitaliziran zaradi bronhitisa. Pred vpisom v šolo je obiskoval vrtec, kjer je bil vključen v 

program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – v 

obsegu treh ur tedensko. Komisija za usmerjanje je Žana v maju 2009 opredelila kot otroka z 

več motnjami in sicer kot otroka z zmerno motnjo v duševnem razvoju, kot dolgotrajno 

bolnega otroka in kot otroka z lažjo izgubo sluha. Kaže tudi znake spektroavtistične 

motnje. Usmerjen je v posebni program vzgoje in izobraževanja. 

Zaradi težav s pozornostjo težko sledi navodilom, v pomoč mu je slikovni material. Delo z 

dečkom poteka individualno. Potrebuje veliko spodbud, dodatne motivacije, pohvale in 

nagrajevanja. 

Razume enostavna, kratka in konkretna ustna navodila. Z eno ali dvema besedama tudi 

smiselno odgovori na vprašanje. Ob spodbudi, z besedo ali krajšim stavkom opiše dogajanje v 

konkretni situaciji ali na fotografiji. Rad se govorno izraža, pogosto se pači in posnema govor 

učiteljice. Velike težave ima pri izražanju svojih čustvenih in telesnih potreb. Govori v tretji 

osebi in uporablja pomanjševalnice.  

Težko sprejema kakršnekoli aktivnosti, ki od njega zahtevajo miselni napor. Odzove se z 

očitnim neodobravanjem, kričanjem, izbruhi jeze in uporom. Velike težave mu predstavlja že 

sedenje na stolu in osredotočanje na dogajanje v razredu.  
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Žan se vsega dotika, vendar si hitro zapomni slabo izkušnjo. Tistega, kar mu ni bilo všeč, se 

ne dotakne več. Rad ima mehke in sluzaste stvari. Zato še posebej uživa v uporabi prstnih 

barv, plastelina in testa.  

Pozornost je zelo kratkotrajna. Zapušča svoj prostor, teka po razredu, odklanja ponujene 

aktivnosti in ne sledi učnemu procesu. Je zelo živahen in ves čas v gibanju, rad raziskuje 

druge prostore. Potrebuje veliko nežnosti in ustaljen red, da lažje usmerja pozornost. 

Najraje se igra sam in se pri tem opazuje v ogledalu. Stikov z vrstniki ne zna navezati, prav 

tako ne upošteva pravil vedenja do drugih. Če nekaj želi, to preprosto izpuli sošolcu iz rok. 

Potrebuje vodenje odrasle osebe, da vpraša oziroma prosi za neko stvar. Ne pogreša stikov z 

drugimi otroci.  

Strokovni tim je vključitev na terapijo s pomočjo konja predlagal v šolskem letu 2009/2010.  

 

5.3.5  KATJA 

Katja se je rodila leta 1994. V prvih šestih mesecih je bila dvakrat hospitalizirana zaradi 

počasnejšega napredovanja v razvoju. Tudi kasneje so se pojavljale težave na področju 

hranjenja (bruhanje, odklanjanje hrane), veliko joka, nespečnost. Gibalni razvoj je potekal 

počasi, tudi spregovorila je šele pri treh letih. Pri dveh letih je bila vključena v redni vrtec. V 

skupino otrok se ni vključevala, v primeru, da so od nje to želeli, je začela kričati. Pri štirih 

letih je začela jemati Risperdal in potem so bili izbruhi jeze redkejši. Razvoj je izrazito 

neenakomeren. Prvič je bila usmerjena v septembru 2006 in sicer v izobraževalni program z 

nižjim izobrazbenim standardom. Opredeljena je bila kot otrok z več motnjami, kot otrok z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju, kot otrok z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami in kot 

otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Februarja 2007 je pridobila še diagnozo 

avtizem. Komisija za usmerjanje jo je ponovno usmerila v oktobru 2007, kot otroka z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju, v posebni program vzgoje in izobraževanja.  

Katja nima nobenega interesa za šolsko delo. Navodila razume na konkretni ravni, potrebuje 

vodenje, ki pa se mu upira. Sama aktivnosti ne začne, prav tako jih ne izpelje do konca.  

Izredno veliko govori, uporablja veliko besed, vendar jih pogosto prehitro pove in je zato 

sogovornikom govor nerazumljiv. Zna postavljati vprašanja, ob spodbudi odgovarja v 
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povedih. Prisotnih je veliko vulgarnih in žaljivih besed.  Pogovor vedno spelje na njej 

priljubljene in znane teme. Pojavlja se ponavljanje besed, stavkov in vedno istih vprašanj.  

V šolskih situacijah je kronično neuspešna, kar jo frustrira. Povečevanje zahtev stiske le še 

povečuje. Napetost sprošča z neprimernim vedenjem – valjanje pod mizo, slinjenje, lizanje 

otrok, drgnjenje telesa, nedoslednost v oblačenju, metanje predmetov po prostoru in agresija 

do drugih.  

Katja se rada dotika mehkih stvari, kar jo tudi pomirja. Dotika se vsega in nima odpora do 

novih stvari oziroma materialov. Pove, kaj ji je všeč in kaj ne.  

Pozornost je kratkotrajna in zelo odkrenljiva. Močno jo ovirajo dražljaji v okolju (drugi 

otroci, sočasno dogajanje, zvoki). Potrebuje veliko dodatne motivacije, nagrade in stalno 

verbalno spodbujanje. Ko ne želi sodelovati, izsiljuje z jokom, je tudi zelo trmasta. 

Deklica je slabo socializirana. Njena vedenjska odstopanja se kažejo predvsem v skupini 

sovrstnikov. Nenehno išče pozornost, pljuva, potiska in ščipa ostale otroke. Ne zaveda se, da 

imajo tudi drugi ljudje potrebe in želje. Občasno so situacije tako hude, da ima individualno 

obravnavo izven skupine. So pa tudi obdobja, ko je bolj umirjena in vodljiva. 

Strokovni tim je vključitev na terapijo s pomočjo konja predlagal v šolskem letu 2006/2007. 

  

5.3.6  JANEZ 

Janez se je rodil leta 1993. Zelo dolgo ni govoril, zato so mu pri treh letih pregledali sluh, 

vendar niso ugotovili ničesar. Pri štirih letih je padel z balkona in si močno poškodoval glavo, 

vendar so zdravniki ugotovili, da njegovega vedenja to ni spremenilo. V predšolskem obdobju 

je pet let obiskoval redni vrtec. Bil je težko vodljiv, hiperaktiven, razdiralen do stvari in 

agresiven do drugih otrok. Že takrat so se pojavljali napadi besa. Zaradi teh je bilo težko 

opravljati tudi zdravniške preglede. Komisija za usmerjanje ga je maja 1999 usmerila kot 

otroka z zmerno motnjo v duševnem razvoju in primarnim avtizmom. Predlagala je 

vključitev v zavod Dobrna, vendar starši tega niso sprejeli. Zato je bil septembra 1999 

vključen v posebni program vzgoje in izobraževanja na OŠ Glazija. 

 Janez težko sledi navodilom. Delo je možno le individualno, saj v skupinskih dejavnostih in 

pogovorih ne sodeluje. V aktivnosti se vključuje le na pobudo in ob stalnem vodenju 
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učiteljice. Ko se dejavnosti naveliča, vse pospravi na svoje mesto. Ne dokonča začete 

aktivnosti. 

Razumevanje je težko preveriti, saj ne govori in odklanja usmerjene dejavnosti. Na enostavna 

vprašanja odgovarja nebesedno z govorico telesa – prikimavanjem, besedno pa z »NE«. Za 

komunikacijo ima na voljo simbole, ki pa jih ne želi uporabljati. Kljub temu vztrajajo na 

komunikaciji s simboli, ker slike prepozna. 

Sprošča se z samozadovoljevanjem, pogosto se tudi praska do krvi. Prav tako opravi veliko 

potrebo v hlače in potem ne dovoli, da bi ga umili in stuširali. Ko je postavljen pred zahtevo, 

ki je ne želi izpolnjevati, ali mu ni všeč, postane agresiven do učiteljic. Vedno pogosteje je 

agresiven tudi do drugih otrok, jih brca in suva.  

Janez se stvari ne dotika. Če stvari ne pozna, jo odklanja in odriva. Večkrat se mora srečati z 

določenim predmetom in ob spodbudah se potem bežno dotakne predmeta. Prepozna 

neugodne taktilne občutke, drugače pa taktilnih občutkov ne loči. Mehkih stvari se dotakne 

bežno, včasih pa se mu tudi te gabijo. Odklanja dotike drugih oseb. 

Pozornost je kratkotrajna. Je tudi zelo trmast in težko vodljiv. Najraje se zaposli sam – rad 

gleda risanke ali sestavlja sestavljanke. Sodeluje le ob lastnem interesu. 

Janez je zelo introvertiran, najraje je sam. Je neuvideven do ostalih otrok (uleže se na posteljo, 

četudi tam že nekdo leži, hoče sedeti na stolu, na katerem že nekdo sedi), pri telovadbi se 

plazi po sovrstnikih. Preveč ljudi na kupu ga vznemiri, v takih situacijah je nepredvidljiv in 

težko obvladljiv. 

Strokovni tim je vključitev na terapijo s pomočjo konja predlagal v šolskem letu 1999/2000. 
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5.4 METODE DELA 

Pred začetkom usmerjenega opazovanja sem pridobila informacije o vseh šestih udeležencih 

raziskave. Podatke o vedenju posameznih udeležencev so mi posredovale njihove 

razredničarke, pa tudi ostali strokovnjaki, ki jih obravnavajo. O dosedanjem delu v okviru 

terapije s pomočjo konja sem se pogovorila z izvajalko terapij in skupaj z njo analizirala 

videoposnetke. Skupaj sva izbrali področja, ki bi jih bilo smiselno opazovati. Področja sva 

izbrali na podlagi splošno znanih težav, s katerimi se srečujejo posamezniki s 

spektroavtističnimi motnjami in na podlagi konkretnih težav, ki se pojavljajo pri izbranih 

otrocih in mladostnikih. Ta področja so: sledenje navodilom, komunikacija, čustvena in 

telesna napetost, taktilna preobčutljivost, pozornost in socializacija. 

 

Na vsakem od naštetih področij sem izbrala le ožje polje, na katerem lahko neposredno 

delujemo s terapijo s pomočjo konja. Nato pa sem si lahko zastavila kriterije opazovanja. Na 

vsaki terapiji, ki sem jo opazovala, sem spremljala in primerjala prisotnost oziroma odsotnost 

različnih oblik vedenja. Prav tako sem analizirala vse videoposnetke terapij, na katerih nisem 

bila prisotna. Spremembe na posameznem področju sem interpretirala in nato področje 

uvrstila v eno od treh kategorij:  

 

1. poslabšanje (-) 

2. ni sprememb (o) 

3. izboljšanje (+) 

 

Vsako hipotezo sem predstavila posebej s tabelo in grafom. Opisala sem tudi začetno in 

končno stanje posameznega udeleženca. Na koncu sem v interpretaciji vsako hipotezo ovrgla 

oziroma potrdila. Naredila sem tudi skupno interpretacijo vseh hipotez. Zanimalo me je, na 

kolikih področjih so posamezni udeleženci dosegli spremembe in koliko udeležencev je 

napredovalo na posameznih področjih. Tudi te podatke sem predstavila v tabeli in dveh 

grafih.  
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.1 REZULTATI 

I. HIPOTEZA 1: Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo sledili navodilom terapevta.  

Kriteriji opazovanja: 

o Ali usmeri svojo pozornost na terapevta, ko ta podaja navodila? 

o Ali posluša terapevtova navodila? 

o Ali upošteva pravila, ki zagotavljajo varnost ob konju? 

o Ali prisluhne terapevtu, ko mu ta posreduje nova navodila? 

o Ali pove oziroma pokaže, v kolikor navodila ne razume? 

o Ali sledi navodilom in izvede aktivnosti, tako kot mu je naročeno? 

o Ali dela po svoje in neodvisno od navodil? 

o Ali posnema terapevta, kjer se to od njega pričakuje?  

 

Tabela 2: Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo sledili navodilom terapevta 

Otrok / Rezultat  Poslabšanje Ni sprememb Izboljšanje 

ŽIGA    + 

MIHA   O  

BLAŽ   + 

ŽAN    + 

KATJA    + 

JANEZ   O  
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� ŽIGA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Težko je usmeril svojo pozornost na terapevtko, ki mu je podajala navodila. Zanimalo ga je 

vse ostalo, kar se je dogajalo okoli njega – od konj do novega okolja. Težko ga je bilo 

verbalno usmeriti v določeno fazo izvajanja terapije s pomočjo konja. Begal je sem in tja po 

prostoru, ponavljal vedno ista vprašanja. Navodil ni upošteval, videti je bilo kot, da jih ne 

sliši. Navodilo je zaznal šele ob večkratni ponovitvi zahteve. 

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Že po nekaj obiskih terapije s pomočjo konja se je navadil na okolje in na potek dela. Začel je 

poslušati in tudi slediti navodilom. Po desetih mesecih obiskovanja terapije lepo sledi 

navodilom. Še vedno pa rad postavlja vsa mogoča vprašanja med samo terapijo. 

 

� MIHA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Miha je že takoj na začetku sledil navodilom, ki so zahtevala, da se konju približa, ga poboža 

in kako naj ga zajaha. Navodil za izvajanje posameznih vaj za dober sed, ravnotežje, 

orientacijo,… pa ni želel niti slišati. Na ta navodila se je odzval z »ne« in jih ni upošteval, 

čeprav je bil na terapevta pozoren. 

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Tudi ob zaključku opazovanja terapij pri Mihu ni bistvenih sprememb. Navodil za izvajanje 

določenih vaj in akcij na konju ne sprejema najbolje. Določene vaje tudi popolnoma odklanja. 

Čvrsto se drži za ročaj na lonžirnem pasu in jaha. V tem najbolj uživa. Opaziti je mogoče, da 

je podajanje navodil zanj moteče. Če ima dober dan, potem malo prisluhne in upošteva 

terapevta. Le redko pa izvede vajo tako,  kot mu je rečeno.   

� BLAŽ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Na začetku je begal po novem okolju in se je le stežka usmeril na terapevtovo vodenje in 

omejitve, vse novo ga je zanimalo. Ob nujni razlagi navodil glede njegove varnosti v boksu in 

v jahalnici, je poslušal in razumel navodila terapevta, ter jih tudi upošteval. Na konju je 

upošteval navodila terapevta. 
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b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Brez težav usmeri pozornost na terapevta in počaka navodilo. Upošteva navodila, ki 

zagotavljajo varnost ob konju, kar je zanj še posebej pomembno, saj zelo rad čisti konja v 

boksu. Pri sami terapiji izvaja vaje po navodilu. Navodila razume in aktivnosti vedno izvede 

tako, kot mu je naročeno.  

� ŽAN 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Deček je bil na samem začetku zelo vznemirjen in si ni znal predstavljati, kaj bo počel. Zato si 

je ogledal celoten novi prostor, tekal po jahalnici in gledal sošolce, kako jahajo. Kar naprej je 

spraševal in postavljal smiselna in nesmiselna vprašanja. Ker zelo rad govori, ga je bilo zelo 

težko usmeriti v poslušanje navodil. Najpogosteje jih je kar preslišal. Tudi, ko je bil močno 

motiviran, je le bežno upošteval navodila. Ob terapevtovem vztrajanju pri določenih navodilih 

in zahtevah je vpil in odklanjal sodelovanje. 

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Med terapijo še vedno, kar naprej govori in sprašuje. Usmeri svojo pozornost na terapevta, ko 

mu ta podaja navodila, vendar le za kratek čas. Enostavna navodila razume, vendar jih vedno 

ne želi upoštevati. Če terapevtka uporabi metodo pogojevanja, bolje sledi navodilom. 

Sodelovanja ne odklanja več. 

� KATJA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Deklica je na začetku potrebovala precej verbalnih spodbud, ker se je konjev bala. Vsa 

navodila glede varnosti ob konju, zajahanja in razjahanja je razumela in jih upoštevala. 

Odklanjala je navodila za izvajanje vaj ravnotežja in dobrega seda na konju, božanje konja. 

Če navodila ni razumela, je to povedala.  

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Je zelo sproščena, konjev se ne boji več. Vse zahtevane vaje izvaja po navodilu, brez težav 

sledi terapevtu. Veliko sprašuje, zanima jo, zakaj mora to tako narediti oziroma pove, če 

navodila ne razume. Ves čas terapije je pozorna na terapevta.  
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� JANEZ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Na začetku ni upošteval navodil, čeprav so mu bila prikazana s slikovno nadomestno 

komunikacijo. Tekal je po jahalnici in ga je bilo težko umiriti in usmeriti pozornost na konja.  

Ko se je odločil sam, da bo zajahal, je to tudi storil. Med jahanjem je le tu in tam za sekundo 

pogledal terapevta. Navodil za vaje na konju ni upošteval. Dajal je vtis, kot da ne sliši 

navodil, jih ignorira. Delal je po svoje in ni želel sodelovati.  Pravil za varnost na konju ni 

hotel upoštevati in zato je včasih počel nedovoljene stvari (dvigoval noge na konjski vrat, 

nemirno sedel, se glasno smejal…). Prepovedi takega početja ni jemal resno in je moral za 

kazen večkrat razjahati.  

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Je bolj vodljiv kot je bil na začetku, vendar ni bistvenih sprememb. Zmanjšal se je čas 

njegovega tekanja po jahalnici in hitreje zajaha konja. Očesni kontakt s terapevtom je še 

vedno zelo kratek, navodilom za izvajanje aktivnosti ne sledi. Včasih se na terapevtovo 

spodbujanje celo oglasi z »n«, kar pomeni »ne«. Najraje vidi, da ga terapevt pusti pri miru in 

jaha brez navodil. Manj je motečega vedenja na konju. 

 

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Vsi udeleženci so imeli v šoli velike težave pri sledenju navodilom. Ta težava se je pojavila 

tudi, ko so prišli na terapijo s pomočjo konja, vendar v manjši meri kot v šolskih situacijah.  

Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja je bilo opaziti spremembe pri štirih 

udeležencih. Ti štirje so kazali zelo veliko motivacijo za aktivnosti ob konju in na konju, 

sprejeli so pravila in s tem zavedanje, da je potrebno ubogati, če želimo jahati. Dva 

udeleženca pa še vedno ne sledita navodilom. Oba imata težji obliki motnje in izrazito 

odklanjata stik z zunanjim svetom. Zanju je bilo podajanje navodil moteče in ju je vznemirilo. 

Najbolj zadovoljna sta bila, če sta lahko le jahala. Kljub temu, da nista napredovala, se pravil 

v zvezi z varnostjo in obnašanjem v okolici konja držita bolj kot na začetku. 

Hipotezo sem potrdila. Začetne težave s sledenjem navodil povezujem z novo situacijo in 

zanimivim okoljem, kar je na začetku odvračalo pozornost udeležencev. Terapevtka je 
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II. HIPOTEZA 2: Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo vzpostavili stik s konjem. 

Kriteriji opazovanja: 

o Ali kaže zanimanje za konja? Si konja ogleduje in želi pristopiti k njemu? 

o Želi zapustiti prostor, kjer je konj? 

o Ali konja prepozna in ga pokliče po imenu? 

o Ali opazi, če je v jahalnici drugi terapevtski konj? 

o Ali se konja dotakne? Ga boža dlje časa? Ali želi čistiti konja? 

o Postavlja vprašanja o konju in njegovem obnašanju, počutju? 

o Ali želi konja zajahati? 

o Ali se med jahanjem dotakne konja? 

o Ali s konjem komunicira – mu izdaja ukaze, komentira njegovo obnašanje? 

o Ali se odziva na konjeve reakcije? 

o Se na koncu terapije od konja poslovi/se mu zahvali? 

o Ali po končani terapiji govori o konju? 

o Ali želi na terapijo s pomočjo konja, se je veseli? 

 

Tabela 3: Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo vzpostavili stik s konjem 

Otrok / Rezultat  Poslabšanje Ni sprememb Izboljšanje 

ŽIGA    + 

MIHA    + 

BLAŽ .   + 

ŽAN    + 

KATJA    + 

JANEZ  o  
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� ŽIGA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Zelo se je zanimal za konje in je takoj pristopil k njim. Zapomnil si je ime kobile, ki jo je 

jahal. Konja je božal in čistil, vendar površno, ker ima zelo begajočo pozornost. Kar naprej je 

postavljal vprašanja, največkrat ena in ista, vezana na konja. Komaj je čakal, da zajaha konja. 

Med jahanjem ga je božal in si ga ogledoval. Po jahanju se je na hitro poslovil od konja. V 

šoli je veliko pripovedoval o jahanju in komaj čakal naslednjo terapijo.  

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Interes za konje je še vedno zelo močan. Stik, ki ga je vzpostavil s konji, je pristen. Rad čisti 

konja v boksu, se stisne k njemu, ga boža in neguje. Ker je zelo hiperaktiven, vse dela hitro. 

Konja pogosto boža tudi med jahanjem, se uleže na njegov vrat in na hrbet. Sprašuje o 

konjevem počutju, o obnašanju, kaj konj je, kaj konj dela? Verbalno komunicira s konjem in 

se odziva na konjeve reakcije. Po terapiji se poslavlja od konja, mu da sladkorček. V šoli 

pripoveduje o terapiji in kar naprej sprašuje terapevtko, kdaj bo zopet jahal. 

� MIHA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Miha je sprva le od daleč opazoval konja v jahalnici. Potreboval je veliko verbalnih spodbud, 

da se je konju približal. Konja se ni hotel dotakniti, le na hitro in s strahom ga je zajahal. Med 

jahanjem se je konja dotaknil na vratu, več ni želel. Odklanjal je tudi verbalno komunikacijo s 

konjem. Če je konj zaprhal ali se spotaknil, se je močno ustrašil in zakričal. Na koncu terapije 

se je hitro oddaljil od konja, ni se želel posloviti od njega.  

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Miha se konju takoj približa, na hitro ga poboža in pozdravi ter ga želi zajahati. Včasih želi 

narediti par potez čiščenja, včasih to odkloni. Med jahanjem boža konja levo in desno po 

vratu, vendar bolj površno in na kratko. Naučil se je komunicirati s konjem. Na nekatere 

konjeve reakcije še odreagira s kričanjem. Na koncu terapije se poslovi tako, da konja na hitro 

poboža po vratu. Rad odhaja na terapijo. V šoli ob srečanju s terapevtko vedno pove: »konja, 

Betka, konja Betka«. 
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� BLAŽ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Deček je bil sprva zelo vznemirjen, ker je bilo okolje zanj novo in ga je bilo težko usmeriti v 

želeno aktivnost. Kazal je izredno zanimanje za konje. Konja se je dotaknil in ga pobožal že 

pred zajahanjem in ga želel čim prej zajahati. Med jahanjem je konja božal in spraševal o 

konju, čeprav je njegov govor težko razumeti. Od konja se je poslovil, tako da ga je objel 

okrog vratu. V šoli je poskušal vsem dopovedati, da je jahal konja. 

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Blaž pravilno pristopi h konju, ga boža, očisti, jaha in ga med jahanjem boža po vratu, grivi, 

po trebuhu, zadaj na zadnjici. Rad izvaja vaje, kjer leži konju na vratu, na hrbtu in na trebuhu 

čez konja. Vzpostavil je pristen stik s konjem. Čeprav težko govori, s konjem tudi verbalno 

komunicira. Od konja se poslovi tako, da ga objame okrog vratu, ga boža, se stiska k njemu in 

mu da sladkorček. 

� ŽAN 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Na začetku se je konja bal in je želel prostor zapustiti. Nato si ga je ogledoval od daleč. Sprva 

ni želel pristopiti. Na spodbujanje terapevtke se je približal toliko, da je vodil konja na 

povodcu ob pomoči terapevtke. Ime konja si je takoj zapomnil. Med vodenjem je konja 

opazoval in veliko govoril ter spraševal o konju. Konja se ni hotel dotakniti in tudi ne 

zajahati. Na koncu vodenja se je konju verbalno zahvalil. Veliko je govoril o konju in o 

jahanju (čeprav ni bil na konju). Ob vsakem srečanju s terapevtko v šoli je spraševal, kdaj gre 

k konjičku. Rad je prihajal k terapijam, obenem pa ga je bilo strah iti bliže konju. 

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Vsaka terapevtska ura se še vedno začne tako, da konja najprej vodi po jahalnici in vmes 

komunicira s terapevtko in konjem. Še vedno veliko sprašuje. Zelo rad konju pokaže, kaj 

novega, celo zapleše pred njim. Konja tudi poboža in to vedno samo z eno roko. Na hitro 

večkrat potegne tudi s krtačo, vendar pri tem čiščenju ne uživa. Med jahanjem prav tako z eno 

roko poboža konja. S konjem govori. Konju se na koncu verbalno zahvali in ga poboža. Še 

vedno zelo rad pripoveduje o konjičku in sprašuje, kdaj bo zopet jahal. 
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� KATJA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Deklica se je zelo zanimala za konja in čeprav se je bala, je pristopila k njemu. Konja je 

pobožala po vratu, vendar s strahom. Ime konja si je zapomnila. Ni ga želela čistiti. Konja je s 

strahom zajahala in se ga med jahanjem le bežno dotaknila. Postavljala je veliko vprašanj o 

konjevem obnašanju in počutju. Reagirala je na konjeve reakcije in sicer s strahom, ker ni 

vedela, kaj bo. Po terapiji se je konju verbalno zahvalila. V šoli se je želela pogovarjati o 

konju.  

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Katja zelo rada odhaja na terapijo. Izgubila je strah pred konjem. Sedaj je zelo sproščena. 

Pristopi h konju, ga poboža, pokliče po imenu, čisti s krtačo, ga zajaha brez strahu. S konjem 

komunicira. Komentira konjevo obnašanje in se odziva na njegove reakcije. Od konja se 

poslovi z božanjem in prijazno besedo. O konju govori tudi v šoli in komaj čaka, da gre spet 

na jahanje. 

� JANEZ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Janez ni kazal zanimanja za konja, opazoval ga je občasno od daleč, ko je sam krožil po 

jahalnici. Konja je zajahal, brez da bi se mu prej kaj posvetil. Ni ga želel božati, niti čistiti. 

Med jahanjem se ga je na prigovarjanje terapevta včasih malo dotaknil. S konjem ni 

komuniciral (ne govori), niti se ni odzival na konjeve reakcije. Od konja se ni poslovil, je kar 

odšel proč.  

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Ni bistvenih sprememb. Konju se še vedno ne približa z namenom, da bi se ga dotaknil, ali da 

bi ga pobožal. Tudi čistiti ga ne želi. Konja zajaha in najraje samo jaha. Če je dobre volje, se 

ga dotakne na vratu ali malo poboža; enkrat in je zanj dovolj. Tudi po končani vaji se od 

konja ne poslovi, čeprav ga k temu spodbujajo. Na terapijo pa zelo rad prihaja. Če v šoli sreča 

terapevtko, bi takoj odšel z njo. 
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INTERPRETACIJA REZULTATOV  

Pet udeležencev je že od vsega začetka kazalo zanimanje za konja. Dva dečka sta se ga takoj 

želela dotikati in nista kazala nobenega strahu. Trije udeleženci so se v začetku konja bali, 

vendar so ga z zanimanjem opazovali od daleč in terapevtki postavljali vprašanja v zvezi z 

njim. Vseh teh pet udeležencev je že na začetku svoje navdušenje nad konjem delilo z vsemi 

učitelji in sošolci. Veselili so se nove terapije. Le Janez ni kazal nikakršnega zanimanja za 

konja. 

Ob zaključku terapij s pomočjo konja je bilo mogoče opaziti najbolj pristen in globok stik s 

konjem pri dveh dečkih. To sta Žiga in Blaž, ki sta bila že od samega začetka zelo rada in brez 

strahu v konjevi bližini. Konja vedno pozdravita kot prijatelja, ga objemata, božata in se 

stiskata k njemu. Tudi med jahanjem se ga zelo rada dotikata in komunicirata z njim. Sta tudi 

izredno navdušena nad čiščenjem in vsemi drugimi opravili v zvezi s konji. Katja se je uspela 

otresti strahu pred konjem in ga sedaj jemlje kot prijatelja, vendar je v odnosu do njega 

nekoliko bolj uradna. S konjem se veliko pogovarja in ga boža, ni pa tako vidno navdušena 

kot Žiga in Blaž. Nekoliko bolj zadržana sta Žan in Miha. Izgubila sta veliko strahu pred 

konjem in se sedaj brez težav približata konju, ga pobožata. Miha želi predvsem jahati in se 

med jahanjem občasno še dotakne konja. Žan pa veliko raje konja vodi in mu med tem skuša 

povedati, kaj je novega, včasih mu celo zapleše. S konjem je vzpostavil odnos, želi njegovo 

občudovanje in vse v zvezi s konjem ga strašansko zanima.  

Vseh pet veliko govori o konju tudi v šoli. Pripovedujejo o tem, kaj so počeli na terapiji in ne 

skrivajo svojega navdušenja. Če srečajo terapevtko na šolskem hodniku, želijo oditi z njo. Le 

Janez ni vzpostavil stika s konjem, izredno rad pa je nanj sedel in užival v jahanju. 

 

Hipotezo sem potrdila, saj se je pri petih udeležencih pokazal napredek. Tudi v literaturi 

(Schneider, 2004) sem zasledila, da se je med terapijami odnos s konjem pri udeležencih 

izboljševal, povečevalo se je zanimanje za konja, večkrat so se ga želeli dotakniti idr.  

Prvi razlog je tesni telesni stik s konjem med čiščenjem, ljubkovanjem in jahanjem. Na telesni 

stik se je konj odzival, sprejel vsakega jahača in lahko se je vzpostavil odnos med njima, ter 

posledično čustvena navezanost na konja. O oblikovanju takšnega odnosa med konjem in 

jahačem govori tudi Bockelmann (2009).  

Drugi razlog je konjevo odzivanje na jahača. Jahači so namreč opazili, da jih je konj prepoznal 

in se je nanje navezal. Globočnik (2001) meni, da to jahaču pomaga vzpostaviti prijateljski 



 

odnos s konjem. Posledično se jaha

kar vpliva na sproščanje endorfinov (Scott, 2005). 

Tretji razlog je torej dobro poč

 

 

Graf 2: Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo vzpostavili stik s konjem
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III. HIPOTEZA 3: Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo sodelovali s strokovnim 

timom.  

Kriteriji opazovanja: 

o Ali otrok pozna člane tima? Pozna njihova imena? 

o Ali otrok pozdravi vse člane tima? 

o Sprejema člane tima? Je do kakšnega člana tima agresiven? 

o Ali otrok reagira na spremembe v timu? 

o Ali s člani tima komunicira? Ali postavlja vprašanja članom tima? 

o Odgovarja na zastavljena vprašanja? 

o Ali s člani tima vzpostavi očesni kontakt? 

o Sprejema fizični stik s člani tima? 

o Sprejme pomoč od vseh članov tima, v kolikor je to potrebno? 

o Ali se po končani terapiji poslovi od vseh članov tima? 

 

Tabela 4: Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo sodelovali s strokovnim timom 

Otrok / Rezultat  Poslabšanje Ni sprememb Izboljšanje 

ŽIGA    + 

MIHA   o  

BLAŽ    + 

ŽAN    + 

KATJA    + 

JANEZ   o  
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� ŽIGA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Žiga je spoznal člane tima in si zapomnil njihova imena. Komuniciral je z vsemi člani tima, 

postavljal vprašanja in bil do vseh prijazen. Očesni kontakt je vzpostavil samo s terapevtko. 

Na koncu se je poslovil od vseh. 

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Ob prihodu lepo pozdravi vse člane tima. Upošteva navodila glede njegove varnosti ob konju 

od vseh članov tima. Sprejema torej vse člane in z vsemi komunicira. Ob spremembi vodnika 

ali spremljevalca nima zavor in komunicira z novo osebo. Pri verbalni komunikaciji s člani 

tima, ga je potrebno prekinjati, saj drugače ni mogoče izvesti terapevtske ure. Ne odklanja 

fizičnega stika in sprejme pomoč od vseh članov tima. Po končani terapiji se na hitro, vendar 

prijazno poslovi od vseh. 

� MIHA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Miha je spoznal člane tima, vendar si njihovih imen ni zapomnil. Poznal je samo ime 

terapevtke, ker se srečujeta tudi v šoli. Očesni kontakt je vzpostavil samo s terapevtko. Do 

ostalih članov tima je bil indiferenten, vendar ni bil do nikogar agresiven. Vprašanj ni 

postavljal nikomur, le na kratko je odgovarjal na terapevtkina vprašanja. Fizično pomoč je 

sprejemal od vseh članov tima. Sam od sebe ni pozdravil nikogar, ne ob prihodu in ne ob 

odhodu.  

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Stanje se ni spremenilo. Ob opozorilu pozdravi člane tima. 

� BLAŽ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Na začetku je bil zelo sramežljiv in mu je bilo nerodno komunicirati z ostalimi člani tima. 

Spoznal je njihova imena in si jih tudi zapomnil. Sprejemal je pomoč vseh članov tima, če je 

bilo to potrebno. 

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Vedenje do članov tima je bolj sproščeno, ker se jih je navadil in jih sprejel. Vse člane tima 

prijazno pozdravi ob prihodu. Pokliče posameznega člana po imenu, če ga želi, kaj vprašati. 
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Imena bolj težko izgovori zaradi hude motnje govora. S člani tima komunicira in z vsemi 

vzpostavi očesni kontakt. Do nikogar v timu ni agresiven. Sprejme pomoč od vseh članov in 

vsem postavlja vprašanja v zvezi s terapijo in konjem. Od vseh članov se prijazno poslovi. 

� ŽAN 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Spoznal je člane tima, vendar si njihovih imen ni zapomnil. Sprejel je vse člane tima, bil do 

njih prijazen in z njimi komuniciral. Kar naprej jim je med jahanjem postavljal vprašanja. 

Poskušal je vzpostaviti očesni kontakt, kar pa je pri njem težko ugotoviti, ker zaradi motnje 

vida gleda pod določenim kotom. Dovolil je fizični stik in pomoč, če je to potrebno. Ob 

prihodu je vljudno pozdravil in ob odhodu prav tako. 

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Stanje se pri Žanu ni kaj dosti spremenilo. Že na začetku je bil njegov odnos s timom zelo 

dober, vzpostavil je stik z vsemi. Ob koncu še vedno zelo dobro sodeluje z vsemi člani tima. 

Z vsemi je vzpostavil nek odnos. Pri njem izboljšanje vidim predvsem v ohranjanju in 

poglobitvi odnosa s timom.  

� KATJA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

V začetku je bila precej nezaupljiva do ostalih članov tima. Zaupala je le terapevtki, ki jo je 

poznala že iz šole. Ob prihodu je vse prijazno pozdravila, vendar pomoči od drugih članov 

tima ni sprejemala. V komunikaciji se je osredotočila na terapevtko. Ob odhodu je vljudno 

pozdravila. 

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Katja si je zapomnila imena vseh članov. Postala je bolj zaupljiva, ker jih je spoznala. Rada 

jim postavlja vprašanja. Med terapijo kar naprej govori z njimi, tako da jo je potrebno 

občasno ustaviti. Sprejema pomoč od vseh članov tima. Prav tako z vsemi vzpostavi očesni 

kontakt. Če kateri od članov manjka, to opazi in sprašuje, zakaj te osebe danes ni. Ob prihodu 

in odhodu je še vedno vljudna in lepo pozdravlja. 
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� JANEZ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Ob prihodu v jahalnico je dajal vtis, kot da ne vidi prisotnih oseb. Ker ne govori, verbalnega 

pozdrava ni bilo, vendar prav tako ni nakazal pozdrava neverbalno. Do tima je bil 

indiferenten, sprememb ni zaznal. S člani tima ni komuniciral, odzival se je le na terapevtkina 

navodila. Agresiven je bil lahko do katerega koli člana tima, tudi do terapevtke. Občasno je 

vzpostavil bežen očesni kontakt s terapevtko. Največkrat ni dovolil fizičnega dotika in ni 

sprejemal pomoči pri vajah. Po končani terapiji je odšel iz jahalnice brez pozdrava. 

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Stanje se pri Janezu ni spremenilo. Ker ne govori, je težko preveriti ali člane tima pozna, 

vendar se zdi, da jih prepozna po videzu in opazi novo osebo, v kolikor je ta prisotna. Imen še 

vedno ne pozna. Manj je agresivnih izpadov. Do tima je še vedno indiferenten. 

 

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV  

Žiga in Žan že na začetku nista imela nobenih težav z novimi osebami. Blaž in Katja pa sta 

bila nezaupljiva do vseh, razen do terapevtke, ki sta jo poznala že prej. Nista vzpostavila 

nobenega odnosa s člani tima in nista sprejemala njihove pomoči. Mislim, da je bilo pri vseh 

štirih nekoliko lažje preiti v novo situacijo, ker so terapevtko poznali iz šolske situacije in jim 

je vlivala občutek varnosti. Tako so se hitreje in lažje sprostili.  

Ob zaključku terapij s pomočjo konja so vsi štirje napredovali. Vse člane poznajo po imenu, 

jih pozdravijo in se od njih poslovijo. Vsem postavljajo vprašanja, od vseh sprejemajo pomoč 

in vzpostavljajo očesni kontakt (to je bilo nekoliko težko opazovati le pri Žanu, ki ima okvaro 

vida). Opazijo, če kakšen član tima ni prisoten in se pozanimajo, zakaj ga ni.  

Janez in Miha nista kazala zanimanja za nikogar razen za terapevtko že od samega začetka. 

Janez je bil poleg tega večkrat agresiven. Pri njima je vsakršen napredek zelo težko opaziti, 

saj napredujeta zelo počasi. Opaziti je mogoče, da se pri Janezu agresija do kakšnega člana 

tima pojavlja zelo redko. Mislim, da oba prepoznata člane tima in opazita spremembe v 

sestavi tima, vendar se na to ne odzoveta. 



 

Hipotezo sem potrdila, saj so štirje udeleženci vzpostavili stik s 

vse člane tima in z njimi zelo dobro sodelovali med izvajanjem terapij. Podobno je v svoji 

raziskavi opazila tudi Schneider (2004), saj se je med

toleranca do drugih ljudi, izboljšal odnos

pripravljeni so bili stopiti v kontakt z drugi

Prvi razlog je strahospoštovanje

trdi, da ob konju udeleženci

članom tima lažji začetek vzgojno

odnosa. Konj je bil ves čas izvajanja terapij

ter zaupanje v terapevta in posledi

Tušak (2007). Nadalje Tušak (2007) razlaga, da o

negotovi in malce prestrašeni.

previdno in so posledično bolj upoštevali 

prisotnosti skokovito narasla.  

Drugi razlog je stalnost tima. 

tudi to, da se člani tima med terapij

To v literaturi poudarjajo Horvát, Németh in Gá

 

Graf 3: Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo sodelovali s strokovnim timom
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Hipotezo sem potrdila, saj so štirje udeleženci vzpostavili stik s člani tima, spoznali in sprejeli 

lane tima in z njimi zelo dobro sodelovali med izvajanjem terapij. Podobno je v svoji 

chneider (2004), saj se je med terapijami pri posameznikih pove

toleranca do drugih ljudi, izboljšal odnos s terapevtom, posamezniki so postali bolj odprti, 

pripravljeni so bili stopiti v kontakt z drugimi, zmanjšala se je agresivnost idr.

trahospoštovanje skupaj z občudovanjem in ljubeznijo. Gäng (2004) namre

i terapije začutijo to troje, kar omogoča terapevtu in ostalim 

etek vzgojno-izobraževalnega procesa in vzpostavitev medsebojnega 

as izvajanja terapij kot nekakšen most in je pomaga

v terapevta in posledično ostale člane tima. O tem govorita tudi Marinšek in 

Nadalje Tušak (2007) razlaga, da ob konju tudi najpogumnejši postanejo 

 To sem opazila tudi sama, saj so se vsi udeleženci obnašali bo

no bolj upoštevali člane tima. Avtoriteta je članom tima
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IV. HIPOTEZA 4: Izbrani otroci in mladostniki s SAM se bodo naučili uporabljati 

komunikacijo za izražanje svojih želja. 

Kriteriji opazovanja: 

o Ali vzpostavi očesni kontakt? 

o Ali verbalno/neverbalno sporoča, kaj želi? 

o Ali postavlja vprašanja članom tima? Ali odgovarja na postavljena vprašanja? 

o Ali poveže ukaz s posledico – STOJ in POJDI? 

o Ali se zaveda, da ima vsaka njegova beseda oziroma gib svojo posledico? 

o Ali je prisotno govorjenje, ki ni povezano s situacijo oziroma je drugačno, 

neprimerno? 

o Ali skuša preusmeriti pogovor na druge teme? Ponavlja besede za terapevtom, se pači? 

o Ali pove oziroma nakaže, kdaj ima jahanja dovolj? 

o Pove oziroma nakaže, katero vajo bi želel izvajati? 

o Pove, kaj konj želi povedati z določenim obnašanjem? 

 

Tabela 5: Izbrani otroci in mladostniki s SAM se bodo naučili uporabljati komunikacijo za izražanje svojih želja 

Otrok / Rezultat  Poslabšanje Ni sprememb Izboljšanje 

ŽIGA    + 

MIHA  o  

BLAŽ    + 

ŽAN    + 

KATJA    + 

JANEZ   o  
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� ŽIGA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Veliko je bilo verbalne komunikacije. Kar naprej je spraševal in postavljal ista vprašanja, 

smiselna in nesmiselna, preusmerjal pogovor na druge teme. Postavljena vprašanja je večkrat 

kar preslišal. Ni se zavedal, da imata vsaka njegova beseda in gib posledico. 

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Žiga se je naučil poslušati druge in komunicirati takrat, ko mu je dovoljeno. Naučil se je 

strpnosti v komunikaciji. Naučil se je konju dajati verbalna navodila »pojdi, stop« in ugotovil, 

da imajo njegove besed učinek na konja in njegove reakcije. Zelo se je zmanjšalo postavljanje 

enih in istih vprašanj terapevtki. Pogosto izreče želje glede izvajanja kakšne vaje, kar 

terapevtka upošteva oziroma z Žigom sklene kompromis. Opazi spremembe na konju, nasploh 

ga vse v zvezi s konjem zanima, zna povedati, kaj mu konj sporoča. Pove, kdaj ima jahanja 

dovolj. 

� MIHA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

S timom je zelo slabo komuniciral. Očesni kontakt je vzpostavil. Med vajami je bil največkrat 

tiho, vprašanj članom tima ni postavljal. Občasno je govoril sam pri sebi, čisto potiho. Na 

vprašanja terapevtke je največkrat odgovarjal z ja ali ne. Prepoznal je samo tisto vedenje 

konja, ki ga vznemirja – hrzanje, kihanje, spotikanje, opletanje z repom,… S konjem ni 

komuniciral. Prav tako ni znal nakazati, da bi počel kakšno vajo, znal pa je nakazati, da ima 

dovolj. Terapevtko je takrat prijel za ramo in nakazal, da želi razjahati. 

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Stanje je pri Mihu tako, kot je bilo na začetku. 

� BLAŽ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Že od začetka je vzpostavljal očesni kontakt. Komuniciral je verbalno, čeprav je govor težko 

razumljiv. Izdatno si je pomagal s kretnjami, ki nakazujejo dejanje. Znal je povedati, kaj konj 

želi sporočiti z določenim obnašanjem. 
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b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Še naprej se poslužuje okrnjenega govora in kretenj. Na ta način postavlja vprašanja članom 

tima in tudi odgovarja na njihova vprašanja. Naučil se je izgovoriti in dajati konju ukaze »stoj, 

pojdi«. Zaveda se, da ima vsaka beseda ali gib svojo posledico. S kretnjami največkrat dopove 

terapevtki, kaj bi še želel delati, katera vaja mu je še posebej všeč. Komunikacije o temi, ki ne 

bi imela veze z jahanjem, med terapijo ni več. Sam prosi za dovoljenje, če lahko očisti konje  

v boksu. Ob koncu terapije se vedno pritožuje, da je prehitro minilo. Izrazi jezo (na 

sprejemljiv način), ko mora razjahati in jasno pove, da bi še jahal.  

� ŽAN 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Sporazumeval se je z govorom, ki je razumljiv, vendar večkrat nesmiseln in ni imel povezave 

s situacijo pri terapiji. Z govorom je sporočal, kaj želi in česa ne želi. Pogosto je ponavljal 

besede za terapevtko. Kar naprej je postavljal vprašanja članom tima, tako da ga je bilo treba 

zaustaviti. 

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Še vedno zelo rad verbalno komunicira s člani tima. Še vedno rad preusmeri temo pogovora. 

Naučil se je komunicirati tudi s konjem in to mu je v veliko veselje. Glasno posreduje konju 

ukaze »stop, pojdi« in pri tem zelo uživa, ker se konj odzove in ga uboga. Pove, kdaj bi še 

jahal in kdaj ima jahanja dovolj. Se še ne zaveda, da ima vsaka beseda ali gib svojo posledico, 

vendar se uči. 

� KATJA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Katja je bila v komunikaciji na začetku bolj zadržana. Največkrat je bilo prisotno govorjenje  

z željo preusmeritve pozornosti terapevtskega tima na druge stvari. 

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Katja predvsem verbalno sporoča, kaj želi. Veliko komunicira s celotnim timom, postavlja 

vprašanja in tudi odgovarja na vprašanja, ki jih kdo postavi. Očesni kontakt vzpostavi z vsemi 

člani. S konjem komunicira ob dajanju ukazov. Rada se pogovarja o tem, kaj ji konj sporoča v 

določenem trenutku. Opazi konjevo govorico telesa in ve, kaj pomeni. Poveže tudi konjevo 

počutje s svojim (tudi jaz sem jezna v taki situaciji). Včasih je še prisotno govorjenje, ki nima 
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veze s situacijo. Sama pove, katero vajo bi rada delala in celo, zakaj ji je prav ta tako všeč. Se 

zaveda, da ima vsaka beseda ali gib svojo posledico. Ob koncu vaje se vedno pritožuje, da je 

prehitro minilo. 

� JANEZ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Vzpostavil je bežen očesni kontakt s terapevtko. Verbalne komunikacije ni bilo, ker ni 

razvitega govora. Neverbalno je sporočal, če mu kaj ni bilo všeč in sicer: z roko (prijel in 

vodil ali pa odrinil), s kimanjem za odobravanje in odkimavanjem z glasom «n«, če nečesa ni 

želel. Na ta način je tudi odgovarjal na vprašanja. Ni se zavedal posledic svojih gibov – 

dajanje nog konju na vrat, presedanje na konju, pretirano mahanje z rokami idr. Nikdar ne 

nakaže, kdaj ima jahanja dovolj, ker zelo rad jaha. S konjem ne komunicira in ne prepoznava 

konjevih reakcij.  

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Stanje je nespremenjeno. 

 

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV  

Na začetku izvajanja terapij je bilo pri štirih udeležencih (Blaž, Katja, Žiga in Žan) prisotnega 

veliko govorjenja ali izražanja s kretnjami. Veliko je bilo ponavljanja enih in istih vprašanj, 

besed in spreminjanja teme na druge, njim bolj všečne. 

Ob zaključku izvajanja terapij pa je bilo pri vseh štirih opaziti velike spremembe. Najbolj je 

napredovala Katja, saj sedaj veliko več komunicira s konjem in s preostalimi člani tima. Njen 

govor je smiseln, v povezavi s trenutno situacijo. Opazi in pove, kaj pomeni konjeva 

govorica, poveže konjevo počutje s svojim. Ve, da imajo njene besede vedno odziv v okolju. 

Izraža svoje želje in pove tudi, zakaj ima nekaj zelo rada. Tudi ostali trije dečki so zelo 

napredovali. Manj je postavljanja istih vprašanj, preusmerjanja na druge teme ali ponavljanja 

besed za terapevtko in ostalimi člani tima. Naučili so se, da ima njihova beseda ali gib odziv 

na konjevem obnašanju. Prav tako uporabljajo komunikacijo za sporočanje, česa si želijo in 

česa ne.  



 

Miha je že na začetku terapij govoril predvsem sam pri sebi, odgovarjal le na terapevtkina 

vprašanja in pokazal, kdaj ima dovolj jahanja. Stanje je pri njem nes

govori, vendar na začetku tudi neverbalno ni komuniciral. Ne poveže svojih dejanj z reakcijo 

v okolju. Nakaže, le česa ne želi. 

Hipotezo sem potrdila. Štirje udeleženci so za

komunikacijo, spoznali njen namen in primerno izražali svoje želje. Tudi Schneider (2004) je 

v svoji raziskavi ugotovila, da so postali udeleženci bolj mot

jahanja spodbuja vokalizacijo, izboljšalo se je tudi komuniciranje s timom.

Prvi razlog vidim v konjevi odzivnosti

jahačeve impulze in tako nudijo posameznikom takojšnjo in neposredno povratno 

informacijo. Enako pa pričakujejo tudi od jaha

reakcije. To potrjuje tudi Tillberg (2009). 

besedami nadzorujejo konja, prav tako pa terapevt

trudila upoštevati. Tako so ves č

Drugi razlog je konjeva sposobnost komunikacije

sposobnost komunikacije pri konjih, zato lahko

spremembe pri človeku. Konji komunicirajo neverbalno, z

Tudi jahači, ki nimajo tako dobro razvitega govora

svoje želje.  

Tretji razlog pa je odnos med konjem in jaha

pozitiven odnos z živaljo z izboljšanjem komunikacije z

prijatelju, vsakič nekaj povedati, ga pozdraviti

terapevtki, katere dejavnosti želijo izvesti. Za svoj trud so bili nagrajeni takoj, ko je terapevtka 

upoštevala njihove želje. 

Graf 4: Izbrani otroci in mladostniki s SAM se bodo nau
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V. HIPOTEZA 5: Izbrani otroci in mladostniki s SAM  se bodo na terapiji s pomočjo konja 

umirili in sprostili.  

Kriteriji opazovanja: 

o Ali teče po jahalnici? Je nemiren? 

o Ali lahko sedi in počaka, da pride na vrsto? Ali opazuje dogajanje v jahalnici? 

o Ali je agresiven do konja/ članov tima/ ostalih udeležencev terapije? 

o Ali je agresiven do sebe? Se pojavljajo stereotipna vedenja? 

o Ali mirno in tiho zajaha konja? 

o Ali na konju sedi mirno in vzravnano? Ali se na konju nemirno preseda? 

o Ali med jahanjem kriči in maha z rokami? Je med jahanjem fizično napet? 

o Ali želi med jahanjem skočiti iz konjevega hrbta? 

o Ali je videti, da med jahanjem uživa? Se med jahanjem umiri? 

o Ali je po končani terapiji bolj miren in sproščen kot pred terapijo? 

 

Tabela 6:  Izbrani otroci in mladostniki s SAM se bodo na terapiji s pomočjo konja umirili in sprostili 

Otrok / Rezultat  Poslabšanje Ni sprememb Izboljšanje 

ŽIGA    + 

MIHA    + 

BLAŽ    + 

ŽAN   + 

KATJA    + 

JANEZ    + 
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� ŽIGA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Na začetku je opazoval druge, kako jahajo, da bi videl, kaj se bo dogajalo. Težko je čakal in 

sedel pri miru, potrebno je bilo veliko spodbude, da je mirno počakal. Konju se je približal 

mirno, vendar je ob konju nemirno stopical na mestu. Brez težav je zajahal, vendar se je med 

vajami nemirno presedal.  

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Žiga je zelo napredoval in videti je, da ga terapija zelo umiri. Naučil se je mirno počakati, da 

pride na vrsto in rad opazuje druge,  kako jahajo. Sposoben je mirno in tiho sedeti več kot 20 

minut. Vedno pogosteje se odloči, da bo opazoval tudi, ko sam že zaključi z jahanjem.  

� MIHA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Deček je bil že na začetku zelo umirjen, ni begal po jahalnici, konju se je po navodilu 

terapevta približal in ga zajahal. Dogajanje v jahalnici, ko drugi jahajo, ga ni zanimalo. Na 

konju je sedel mirno. Med jahanjem je bilo opaziti fizično napetost, vendar je rad jahal. Na 

konjski hrbet se ni želel uleči. 

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Stanje se pri Mihu ni kaj dosti spremenilo. Že ves čas je zelo umirjen. Ker je dobro spoznal 

okolje in situacijo pri terapiji s pomočjo konja, je videti tudi bolj sproščen. Sploh kadar ima 

dober dan, zelo uživa med jahanjem. Kljub majhni razliki med začetnim in končnim stanjem 

sem se odločila, da gre tudi pri njem za izboljšanje. Cilj je bil namreč, da se na terapiji sprosti 

in umiri, kar se tudi je.  

� BLAŽ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Na začetku je begal vsepovsod. Navodila je sicer upošteval, vendar je vse aktivnosti izvajal 

hitro in nervozno. Pri jahanju je že od začetka užival. 

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Ob pogostem opozarjanju se je naučil vse aktivnosti izvajati bolj počasi. Sedaj počasi in 

nežno boža konja. Vaje na konju izvaja počasi, ne več sunkovito. Med jahanjem je umirjen in 

sproščen. Najbolj pa ga umiri ležanje na konjskem vratu ali hrbtu. Zmore zapreti oči in uživati 
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v pozibavanju. Pogosto sam izrazi željo po tej vaji; pove, da mu ugaja. V šoli ni več 

avtoagresiven, vsaj tisti dan, ko je bil na terapiji s pomočjo konja. Kadar v šoli zapade v afekt, 

se umiri, če mu zagrozijo s prepovedjo jahanja. Zanj je zelo terapevtsko tudi čiščenje konja v 

boksu in pometanje hlevov. Rad se stiska h konju in ga ljubkuje.  

� ŽAN 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Na začetku je bil zelo nestrpen, nemiren, ves čas je hodil po jahalnici. Opazovati je želel 

druge pri jahanju, vendar je hitro začel nekontrolirano teči po jahalnici. Do nikogar ni bil 

agresiven, niti do sebe. Bil je napet. Če je konj zahrzal ali kihnil, se je ustrašil in bi kar skočil 

s konja. Na konjskem hrbtu ni želel ležati.  

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Precej se je umiril. Upošteva pravila, ki se jih morajo držati vsi v jahalnici. Naučil se je mirno 

sedeti in počakati, da pride na vrsto. Rad opazuje druge. Najraje vodi konja po jahalnici na 

povodcu in strašno uživa, ko konj posluša njegove verbalne ukaze. Pri tem je miren, počasen 

in sproščen. Na konju je prav tako umirjen, trudi se slediti navodilom terapevta, vendar še 

vedno precej sprašuje. Na konjevo vedenje in zvoke, ki jih spušča, ne reagira več tako burno. 

Med jahanjem mirno sedi, še vedno pa noče ležati na konjskem hrbtu.  

� KATJA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Katja je bila na začetku bolj nemirna, zelo težko ji je bilo počakati, da pride na vrsto. Nagajala 

je jahajočim otrokom s tem, da je zanalašč ploskala in skušala prestrašiti konja. Po jahalnici 

sicer ni begala, je bila pa verbalno zelo moteča. Sprva je bila tudi na konju nemirna, kar 

naprej se je presedala. Na konjsko kihanje se je odzvala s kričanjem in želela skočiti dol. Ni 

hotela ležati na konju. 

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Deklica je izjemno napredovala. Zelo se je umirila in sprostila. Dojela je, kako in kaj je treba 

početi na konju in ob konju. Sprejela je pravila obnašanja in sledi navodilom terapevta, zato 

so tudi rezultati izjemni. Mirno in zelo rada opazuje dogajanja v jahalnici, mirno zajaha konja. 

Med jahanjem je sproščena in umirjena. Na konja se rada uleže in uživa v zibanju. Po terapiji 

je še ves dan umirjena in polna pozitivnih vtisov ter o tem v šoli veliko pripoveduje. 
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� JANEZ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Preden je prišel na vrsto, je tekal po jahalnici, bil nemiren, na povabilo terapevtke celo 

agresiven do nje. Ko se je sam odločil, je v trenutku zajahal konja z veliko hitrostjo. Med 

jahanjem je nemirno sedel, ni dovolil, da ga terapevtka drži za pas (zaradi varnosti). Ni pa bil 

nikdar fizično napet. Užival je v jahanju na svoj način. Občasno je bil agresiven do konja – 

takrat se je terapija nemudoma prekinila.  

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Janez je zelo napredoval. Pri njem se spremembe pokažejo zelo počasi. Ne teče več po 

jahalnici, h konju lepo in mirno pristopi in ga tudi bolj počasi in z občutkom zajaha. Vajeti 

pusti pri miru in se z njimi ne igra več. Konja na hitro poboža med jahanjem, sedi bolj pri 

miru, ne želi pa se uleči na konjski hrbet. Ni več agresiven do konja. Med jahanjem uživa. Je 

miren in sproščen, se smeji. Včasih je na terapiji celo zaspal. Vedno zelo rad odide na 

terapijo. 

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV  

Na začetku izvajanja terapij je bilo pri petih udeležencih mogoče opaziti nemir, beganje po 

prostoru, nervozo pri izvajanju aktivnosti, hitro in površno izvajanje vaj ter napetost. Na 

konju so se presedali in se igrali z vajetmi. Katja je skušala prestrašiti konja in s tem nagajala 

drugim udeležencem med terapijo. Janez je bil pogosto tudi agresiven. Težko jim je bilo 

počakati, da pridejo na vrsto. Samo Miha je bil že od vsega začetka zelo umirjen, opazna je 

bila le rahla fizična napetost med jahanjem.  

Ob zaključku terapij s pomočjo konja je vseh šest udeležencev napredovalo v želeni smeri. 

Umirjeno počakajo, da pridejo na vrsto in tiho opazujejo druge udeležence terapije. Konju se 

približajo počasi in umirjeno, ni več prestopanja na mestu. Tudi med jahanjem so mirni, 

sproščeni in se ne presedajo več. Žiga, Blaž in Katja zelo radi ležijo na konju in povedo, da jih 

zibanje sprošča. Med terapijami imajo udeleženci na obrazu sproščen, zadovoljen izraz. Miha 

je sedaj na konju tudi fizično manj napet. Po terapiji so veliko bolj umirjeni tudi med vožnjo 

do šole. Predvsem pri Katji in Blažu je mogoče opaziti, da sta še cel dan bolj umirjena. Blaž je 

tudi izrazito zmanjšal število hudih izbruhov avtoagresije v šoli, v kolikor zapade v afekt ga 

hitro pomirijo, če mu zagrozijo s prepovedjo jahanja. 



 

Janez ne teče več po jahalnici, bolj po

miru, se ne preseda in ne igra z vajetmi. Opaziti je, da je zelo sproš

se smeji. Zgodilo se je, da je celo zaspal na konju. Nikdar ne želi zaklju

pri ostalih udeležencih je mog

izrazi željo, da bi še jahal in da 

Hipotezo sem potrdila. Pri vseh udeležencih je bilo mogo

področju umirjenosti in sproščenosti. 

Prvi razlog je konjevo ritmič

povezujejo ritmično premikanje konja s pove

umirjenostjo jahača. Scott (2005) pol

jahačevo telo in ga sprošča. Nadalje tudi Davidovi

za ravnotežje pomirja posameznike s spektroavtisti

zibanju, tesnem telesnem stiku s konjem in izvajanju razli

se udeleženci opazno umirjali.

Drugi razlog vidim v uporabi 

navdajajo posameznike z občutkom varnosti. Varnost pa nas pomi

sprostimo. Opazila sem, da so udeleženci postajali bolj umirjeni in sproš

način dela s konjem in potek terapije. Delo s konjem je zaporedje rutin, ki ostaja ves 

enako. Tudi sama terapija je sestavljena iz s

zaporedju. Le počasi in v jahač

Tretji razlog pa je odnos s konjem

razpoloženje jahačev, zmanjšajo se depresivna in anksiozna stanj

povečano količino endorfinov v telesu (Scott, 2005), ki nastajajo ob pozitivnemu odnosu s 

konjem, lahko sklepamo, da tudi to pripomore k sproš
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ritmično gibanje. Petrovič (2001), Tušak (2007) in Grauß (2009) 

no premikanje konja s povečano sproščenostjo telesa in posledi

a. Scott (2005) poleg tega omenja še toploto konjevega telesa, ki prehaja na 

a. Nadalje tudi Davidovič idr. (2009) omenjajo, da stimulacija 

za ravnotežje pomirja posameznike s spektroavtističnimi motnjami. Ob enakomernem 

nem stiku s konjem in izvajanju različnih vaj za izboljšanje ravnotežja so 

se udeleženci opazno umirjali.  

uporabi rutin. Horvát, Németh in Gál (2003) poudarjajo, da rutine 

čutkom varnosti. Varnost pa nas pomirja in nam omogo

sprostimo. Opazila sem, da so udeleženci postajali bolj umirjeni in sprošč

in dela s konjem in potek terapije. Delo s konjem je zaporedje rutin, ki ostaja ves 

enako. Tudi sama terapija je sestavljena iz segmentov, ki si vedno sledijo po enakem 

asi in v jahačevem ritmu dodajamo nove  stvari.  

odnos s konjem. Bordjan (2010) opisuje, da se med jahanjem dvigne 

ev, zmanjšajo se depresivna in anksiozna stanja. Če temu dodamo še 

ino endorfinov v telesu (Scott, 2005), ki nastajajo ob pozitivnemu odnosu s 

lahko sklepamo, da tudi to pripomore k sproščenosti in umirjenosti med terapijo.
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VI. HIPOTEZA 6:  Pri izbranih otrocih in mladostnikih s SAM se bo taktilna 

preobčutljivost zmanjšala.  

Kriteriji opazovanja: 

o Ali se dotakne konja? 

o Ali prime seno, oves v roko? 

o Ali prime orodje za čiščenje konja? 

o Ali čisti konja? Se ga med čiščenjem dotika?  

o Ali sprejme čelado in si jo povezne na glavo? 

o Ali se med jahanjem dotika različnih delov telesa konja? 

o Ali sprejema dotike terapevta in pomočnika terapevta? 

o Ali sprejema različne zvoke med jahanjem? 

o Ali ponudi konju priboljšek? Ali umakne roko, ko mu jo ta poliže? 

 

Tabela 7: Pri izbranih otrocih in mladostnikih s SAM se bo taktilna preobčutljivost zmanjšala 

Otrok / Rezultat  Poslabšanje Ni sprememb Izboljšanje 

ŽIGA   + 

MIHA    + 

BLAŽ    + 

ŽAN    + 

KATJA   + 

JANEZ   O  
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� ŽIGA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Žiga je bil na začetku bolj zadržan pri vseh aktivnosti okrog konja. Ni želel prijemati stvari in 

izvajati aktivnosti.  

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Ko je Žiga spoznal okolje in pravila, je hitro napredoval. Konja se dotakne, ga boža, da mu 

seno in sladkorček po končani terapiji. Smeji se, če mu konj poliže roko in je ne umakne. 

Uporablja ves pribor za čiščenje konja. Nima težav z nadevanjem čelade. Med jahanjem se 

sproščeno dotika različnih delov konjskega telesa. Sprejema tudi dotike terapevta in 

pomočnika, ki skrbita za njegovo varnost. 

� MIHA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Miha se je bežno dotaknil konja. Sena ni želel prijemati, prav tako pribora za čiščenje ne. 

Konja ni želel čistiti. Ni si želel nadeti čelade na glavo. Ni se želel dotikati raznih delov 

konjevega telesa med jahanjem. Dotike terapevta in pomočnika je dopuščal. 

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Miha se še vedno bežno dotakne konja, vendar sedaj izbere krtačo in vsaj nekajkrat potegne 

po konju. Sprejel je tudi čelado in dovoli, da mu jo damo na glavo. Med jahanjem se konja 

dotika samo po vratu. Še vedno je zelo občutljiv na zvoke. Poskuša dati konju priboljšek, 

vendar roko prehitro umakne. 

� BLAŽ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Na začetku je bil nekoliko zadržan do vseh aktivnosti in pripomočkov, vendar se je konja 

vedno rad dotikal. 

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Konja se zelo veliko in zelo rad dotika. Vzame v roko oves, seno in ves pribor za čiščenje. 

Uporablja vse krtače za čiščenje in konja očisti zelo temeljito. Čelado si na glavo povezne 

sam. Sprejema dotike terapevtke in pomočnika. Po končani terapiji da konju sladkorček in 

uživa, ko mu le-ta oslini roko. 
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� ŽAN 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Sprva se ni želel dotikati ničesar. Ni želel imeti čelade na glavi. Dovolil je le dotikanje 

terapevta in pomočnika med jahanjem. Konja se ni dotikal. 

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Bežno se ob verbalni motivaciji terapevta dotakne konja pred in med jahanjem. Sprejel je tudi 

čelado. Dotakne se pribora za čiščenje, vendar le na hitro potegne po konju in zaključi. Iz 

varne razdalje opazuje, kako kdo drug da konju priboljšek, sam tega še ne želi. 

� KATJA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Sprva se ni želela dotikati pribora za čiščenje. Se je bala, da se bo na krtači zbodla. Čelado je 

sicer sprejela in se med jahanjem konja bežno dotikala. Ni želela dati priboljška konju. Bala 

se je zvokov, ki jih je povzročal konj. 

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Sedaj pozna ves pribor za čiščenje in konja brez težav čisti. Pozna pravila čiščenja konja, med 

čiščenjem se konja dotika. Po vsem telesu se ga tudi med jahanjem. Sprejema dotike 

terapevtke in pomočnika. Zazna razne zvoke in jih bolj umirjeno sprejme. Konju da na koncu 

sladkorček. Moti jo, da ima slinasto roko, kar tudi pove. 

� JANEZ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Janez se je le bežno dotaknil konja pred jahanjem in med jahanjem. Seno je prijel v roko in ga 

odvrgel. Prijel je le eno krtačo za čiščenje, na hitro potegnil po konju in vrnil krtačo. Čelade 

ni želel sprejeti. Med jahanjem se ni dotikal delov konjevega telesa, razen bežno na vratu. Ni 

dovolil dotikov terapevta ali pomočnika. Zvoki med jahanjem ga niso vznemirjali, videti je 

bilo kot, da jih sploh ni opazil. Konju ni želel dati priboljška. 

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Sprememb ni bilo mogoče opaziti. 

 

 



 

INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Udeleženci so imeli na začetku najve

priboljška konju (slina, dihanje, žge

edina, ki sta se konja od vsega za
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Katja sprejema vse zvoke, ki so prisotni med terapijo. Miha in Žan sprejemata 

Dotakneta se pribora za čiščenje in s

Miha je še vedno nekoliko obč

Janez je sicer že od začetka prijemal stvari, vendar jih je takoj odvrgel. 

se to do zaključka terapij ni spremenilo. K

Hipotezo sem potrdila, saj se je pri petih udeležencih pokazalo izboljšanje na opazovanih 

področjih. Razlog je v stimulaciji 

ritmično gibanje konja, ki stimulira celoten g

še vid, sluh in vonj, ki so stalno aktivirani. Okolje tudi neprestano oddaja razli

dražljaje. Terapevtka je med 

terapije v terapijo stopnja omejenosti zmanjševala. Vseh dražljajev se

Ključnega pomena je bilo, da so se udeleženci nau

Duh idr. (2006) govorijo prav o tem.
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VII. HIPOTEZA 7:  Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo med terapijo s pomočjo konja 

sposobni več časa zadržati pozornost kot v šolskih situacijah. 

Kriteriji opazovanja: 

o Ali ga zanima dogajanje v jahalnici? 

o Koliko časa zdrži kot opazovalec terapije? 

o Koliko časa zdrži na sami terapiji? 

o Ali želi predčasno prekiniti terapijo? 

o Ali preusmerja pozornost drugam? 

o Ali gleda naokrog in ni pozoren na terapevta? 

o Ali se upira izvajanju posameznih aktivnosti? 

 

 

Tabela 8: Izbrani otroci in mladostniki s SAM med terapijo s pomočjo konja sposobni več časa zadržati pozornost kot 
v šolskih situacijah 

Otrok / Rezultat  Poslabšanje Ni sprememb Izboljšanje 

ŽIGA    + 

MIHA   + 

BLAŽ    + 

ŽAN   + 

KATJA   + 

JANEZ    + 
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� ŽIGA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Na začetku Žiga ni dolgo zdržal kot opazovalec, čeprav ga je dogajanje v jahalnici zanimalo. 

Na  terapiji je sicer vztrajal do konca, vendar je bil med samo terapijo pozoren tudi na druge, 

nepomembne stvari. Pozornost je bila razpršena na celoten prostor in vse mogoče dražljaje. 

Ves čas je gledal naokrog.  

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Rad opazuje dogajanje v jahalnici. Sedaj  je kot opazovalec bolj strpen in miren. Kot gledalec 

pozorno opazuje drugega jahača 20 min pred svojo terapijo in 20 min po svoji terapiji. Vedno 

pride na vrsto kot drugi, da se vmes malo sprosti. Na sami terapiji zdrži do konca in po 

razjahanju izrazi željo, da bi še jahal. Še vedno opazi tudi vse dogajanje okrog sebe med 

jahanjem, vendar je pozoren na terapevta in izvaja vse vaje, kot mu je naročeno. Nikoli se ne 

upira izvajanju posameznih aktivnosti. 

� MIHA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Dogajanje v jahalnici ga ni zanimalo, zato je zdržal le kratek čas in potem želel ven. Na 

začetku je pogosto želel tudi predčasno sestopiti s konja. Nekatere aktivnosti na konju je 

odklanjal. 

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Kot opazovalec drugih med terapijo zdrži 20 min. Ko zaključi svojo terapijo, pa še vedno raje 

odide iz jahalnice in počaka zunaj. Ko je na terapiji, ne želi predčasno sestopiti iz konja. 

Pozornosti ne preusmerja drugam, ni pozoren na dogajanje v okolju, vendar tudi terapevta 

slabše posluša. Nekatere aktivnosti še odklanja, vendar napreduje tudi na tem področju. 

� BLAŽ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Ker ga vse novo zelo zanima, je rad opazoval dogajanja v jahalnici. Vendar se je hitro 

naveličal in želel zapustiti jahalnico. Tudi na terapiji je občasno gledal naokrog in bi pozoren 

na druge stvari. 
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b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Pripravljen je dlje časa opazovati druge, sploh če mu damo nalogo, kaj naj opazuje. Na sami 

terapiji zdrži do konca in želi podaljšati jahanje. Sam si izmišlja vedno nove aktivnosti, samo 

da mu ne bilo treba razjahati. Pozoren je tudi na svoje opazovalce in jim želi čim več 

pokazati. Je zelo ponosen na svoje jahanje. 

� ŽAN 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Na začetku Žan ni dolgo zdržal kot opazovalec, čeprav ga je dogajanje v jahalnici zanimalo. 

Nekontrolirano bi tekal po jahalnici, nikakor pa ne sedel in opazoval. Med jahanjem je želel 

sestopiti s konja, ali pa je spustil povodec in ni želel več voditi konja. Gledal je naokrog in ni 

bil pozoren na terapevta. Upiral se je izvajanju določenih aktivnosti na konju. 

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Je zelo napredoval. 20 min brez težav mirno opazuje jahača, ki izvaja terapijo pred njim. Ne 

vstaja več in ne hodi oziroma teka po jahalnici. Še vedno postavlja vprašanja v zvezi s terapijo 

in dogajanjem pred njim. Med terapijo včasih še poskuša preusmeriti terapevtovo pozornost 

drugam. Terapije ne želi več predčasno prekiniti, še vedno pa odkloni določene vaje na konju. 

Sklepam, da se še ne počuti dovolj varnega na konju. 

� KATJA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Na začetku je bila zelo nestrpna, ko je čakala na terapijo. Dogajanje v jahalnici je ni zanimalo. 

Spraševala je le, kdaj bo na vrsti. Pogosto je nagajala, počela je tisto, kar druge moti – 

ploskala, kričala, brcala pesek itd. Med jahanjem je gledala naokrog, vendar je bila na 

terapevta pozorna. Predvsem zato, ker jo je bilo strah in je v terapevtu iskala občutek varnosti.  

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Sedaj je Katja na terapiji zelo umirjena. Pozorno spremlja dogajanje v jahalnici. Opazuje 

jahače in komentira njihovo jahanje ter sprašuje, zakaj to počne. Mirno počaka 20 min in tudi 

več, da pride na vrsto. Vse vaje izvaja mirno in pozorno posluša nadaljnja navodila terapevta. 

Med terapijo se rada pogovarja, predvsem o konju. Je pozorna na spremembe v njegovem 

vedenju. Naučila se je strpnosti. Vedno si želi, da bi terapija še trajala in se pritožuje, zakaj je 

že konec. 
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� JANEZ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Dogajanje v jahalnici ga ni zanimalo in je tekal po jahalnici, medtem ko je drugi otrok jahal. 

Zaradi varnosti je moral počakati zunaj, saj ni želel opazovati. Med samo terapijo ni nikdar 

nakazal, da jo želi prekiniti. Med terapijo ni gledal naokrog, vedno le naprej, pred konja. 

Določenih aktivnosti ni želel početi, navodila je enostavno ignoriral ali rekel »n«. 

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Stanje ostaja nespremenjeno. Pozoren je le na samo jahanje, pri čemer uživa. Pri njem sem se 

odločila za izboljšanje predvsem iz tega vidika, ker se je na terapijah umiril in lahko zelo 

dolgo časa jaha. Ne moremo vedeti, kaj se dogaja v njem, ampak videti je zadovoljen in 

pozoren na to kar počne ( jahanje). 

 

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV  

Na začetku so bili vsi udeleženci nemirni in nestrpni. Niso mogli počakati, da bodo prišli na 

vrsto. Kljub temu, da jih je dogajanje zanimalo, so se hitro naveličali in zaposlili po svoje. 

Tudi med samo terapijo je bila pozornost razpršena na dogajanje v okolici, udeleženci so 

spreminjali temo, gledali naokrog in niso bili pozorni na terapevta.  

Janez že od vsega začetka ni kazal zanimanja za opazovanje drugih na terapijah. Med samim 

jahanjem pa je zelo užival, nikdar ni želel predčasno razjahati. Ni gledal naokrog, vedno le 

pred konja. Videti je bilo kot, da je popolnoma v drugem svetu in ni želel, da ga motimo med 

tem, ko uživa. Pozornost je bila usmerjena le na jahanje. Kljub temu, da še vedno ne želi 

sodelovati s terapevtom, je pri njem napredek to, da tako dolgo vztraja pri dejavnosti in ga 

med tem ne zanima nič drugega. 

Ostalih pet udeležencev brez težav počaka 20 minut ali več, da pride na vrsto. Med tem mirno 

sedijo in opazujejo jahača, ki je na vrsti pred njimi. Katja, Žiga, Blaž in Žan želijo pogosto 

opazovati tudi jahača, ki je na vrsti za njimi. Miha pa po koncu svoje terapije raje odide iz 

jahalnice in se z varuhinjo sprehaja po okolici. Med jahanjem so udeleženci veliko bolj 

pozorni na navodila, ki jih podaja terapevtka. Ni več toliko govorjenja, spreminjanja teme in 

preusmerjanja pozornosti drugam. Udeleženci tudi ne gledajo več toliko naokrog. Največkrat 



 

je gledanje naokrog prisotno takrat, ko želijo opazovalcem pokazati

zelo rad nastopa, saj je zelo ponosen na svoje jahanje in spretnosti, ki jih je pridobil. Jahanja 

nihče od udeležencev ne želi pred

terapije. 

Hipotezo sem potrdila, saj so vsi udeleženci napredovali. Med 

miru in v tišini. Tudi na konju so veliko bolj pozorni na terapevta in aktivnosti. 

(2004) je prav tako opazila, da so bili udeleženci v raziskavi bolj pozorni in tudi aktivnejši v 
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VIII. HIPOTEZA 8: Izbrani otroci in mladostniki s SAM  bodo izvedli aktivnost od začetka 

do konca.  

Kriteriji opazovanja: 

o Ali izvede dejavnost tako, kot jo predstavi terapevt? 

o Ali med izvajanjem dejavnosti postane nemiren? 

o Ali želi predčasno prekiniti izvajanje dejavnosti? 

o Ali skuša delati po svoje? 

o Ali se upira in postane agresiven? 

o Ali sprejema le znane aktivnosti, tisto kar že obvlada? 

o Ali sprejme tudi zahtevnejše naloge? 

o Ali dokonča začeto aktivnost? 

o Ali lahko terapijo izpeljemo od začetka do konca? 

 

 

Tabela 9: Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo izvedli aktivnost od začetka do konca 

Otrok / Rezultat  Poslabšanje Ni sprememb Izboljšanje 

ŽIGA    + 

MIHA   + 

BLAŽ    + 

ŽAN   o  

KATJA    + 

JANEZ   o  
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� ŽIGA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Žiga je sprva imel težave z razumevanjem navodil. Ni razumel, kaj terapevtka od njega 

pričakuje. Ker se ni bil sposoben osredotočiti samo na terapevtko, ko mu je ta podajala 

navodila, je to njegove težave še poslabšalo. Zanimalo ga je vse drugo, preusmerjal je 

pozornost drugam in skušal delati po svoje. 

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Sedaj je bolj umirjen in spoznal je pravila, ki veljajo med jahanjem. Veliko bolj je pozoren na 

terapevtko, ko mu ta podaja navodila. Vaje izvaja od začetka do konca brez težav. Dejavnosti 

izvaja, kot mu jih terapevtka predstavi in ne dela več po svoje. Sprejema tudi zahtevnejše 

naloge in je vesel, če je uspešen.  

� MIHA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Na začetku je imel težave z izvajanjem aktivnosti, ni jih izvajal tako, kot mu jih je terapevtka 

predstavila. Ob novih vajah je postal nemiren. Sprejemal je le tiste aktivnosti, ki jih je že 

poznal in obvladal. 

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Ob veliko spodbudah sedaj poskuša izvajati tudi nove in nepoznane aktivnosti. Nekatere vaje 

še vedno predčasno prekine, vendar same terapije ni bilo treba nikoli prekiniti. Vedno brez 

težav zdrži od začetka do konca. 

� BLAŽ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Na začetku je bil površen pri izvajanju vaj. Če je bila vaja zahtevnejša ali nepoznana, je bil 

občasno nervozen, ali pa je vajo izvajal po svoje. Nikdar ni želel vaje prekiniti. 

b.) Ob zaključku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Dejavnosti izvaja tako, kot jih predstavi terapevtka. Včasih predlaga drugačno vajo. Med 

aktivnostmi ni nemiren in ne želi vaje predčasno prekiniti. Vse aktivnosti brezhibno izvede od 

začetka do konca. Vedno je pripravljen na nove, zahtevnejše aktivnosti. Ker je motorično 

spreten, je zelo uspešen pri vseh aktivnostih. 
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� ŽAN 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Na začetku je imel težave z izvajanjem aktivnosti, saj jih ni želel izvajati, kot mu jih je 

terapevtka predstavila. Včasih je postal nemiren in je želel dejavnost prekiniti. Ob tem je 

včasih tudi cepetal in kričal. Poskušal je delati po svoje, predvsem vaje na tleh, ob konju. 

Sprejemal je le tiste aktivnosti, ki so mu bile poznane in jih je z lahkoto obvladal. Terapijo je 

bilo mogoče izvesti od začetka do konca ob veliko spodbudah. 

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Bistvenih sprememb na bolje še ni. Ne pojavlja se več cepetanje in kričanje, če ne želi izvajati 

aktivnosti, vendar jih še vedno ne izvede, v kolikor se mu zdijo prezahtevne.  

� KATJA 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Na začetku se ni osredotočala na same vaje, ker jo je zanimalo vse drugo. Bila je precej 

nemirna. Ker jo je bilo strah, vsake vaje ni dokončala, tako kot bi bilo treba. Take vaje je 

skušala prekiniti, vendar je ob spodbudi terapevtke poskušala dalje. Ni se upirala in ni bila 

agresivna.  

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Na terapiji se sedaj počuti varno in sproščeno. Terapevtki prisluhne in izvede vse vaje tako 

kot je treba od začetka do konca. Terapevtko opozori, če je kakšna vaja drugačna kot 

prejšnjič, ali če kakšne vaje ni na programu. Aktivnosti ne izvaja po svoje. Po navodilu je 

pripravljena izvajati tudi zahtevnejše naloge, le da potrebuje nekoliko več spodbude. 

� JANEZ 

a.) Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja 

Janez je potreboval veliko verbalnega usmerjanja. Podati mu je bilo treba jasna navodila, ki 

jih je sprejel do določene mere. Če mu nekaj ni bilo všeč, je aktivnost odklonil. Največkrat 

aktivnosti ni izvedel tako, kot mu jih je predstavila terapevtka. Poskušal je delati po svoje. 

Težko je sprejemal nove aktivnosti, največkrat je stereotipno ponavljal že znane.  

b.) Ob zaključku izvajanje terapije s pomočjo konja 

Glede na začetno stanje, sprememb na boljše ni. Terapevtka Janezu dopušča, da aktivnosti 

izvaja tudi po svoje. Vendar le tako dolgo, dokler je to varno zanj in za terapevtski tim. Takoj, 
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ko ni mogoče zagotoviti varnosti, mora z aktivnostjo prenehati. Terapijo je kljub težavam 

vedno mogoče izvesti od začetka do konca, ker jaha zelo rad. Na terapiji vedno postane dobre 

volje. 

 

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV  

Na začetku izvajanja terapije s pomočjo konja so imeli vsi udeleženci velike težave s 

sodelovanjem pri aktivnostih. Dejavnosti niso izvajali, kot jim je bilo naročeno. Zanimalo jih 

je vse drugo, vaje so pogosto prekinjali. Ob novih, sploh pa zahtevnejših vajah je bil pri vseh 

prisoten nemir, nezadovoljstvo in odklanjanje aktivnosti. Pri izvajanju so bili pogosto tudi 

površni. Katja je občasno vaje odklanjala zaradi strahu in nezaupanja. Žan je odklanjal vse 

nove aktivnosti, izvajal je le tisto, kar mu je bilo všeč in kar je poznal. Upor je izražal s 

cepetanjem in kričanjem.  

Ob zaključku terapij se je pri štirih udeležencih pokazal napredek. Vaje izvajajo od začetka do 

konca. Med podajanjem navodil so pozorni na terapevtko in izvedejo aktivnost tako kot jim je 

bilo rečeno. Manj je površnosti in nenatančnosti pri izvedbi vaj. Sprejemajo tudi nove in 

zahtevnejše vaje, ob tem niso nejevoljni in ne želijo prekiniti izvajanja terapije. Le Miha 

občasno prekine nekatere aktivnosti, vendar se število teh zmanjšuje. 

Pri Žanu sicer ni več prisotno cepetanje in kričanje, bolj sodeluje in manjkrat prekine terapijo. 

Vendar so trenutno spremembe majhne in še vedno želi izvajati bolj ali manj poznane vaje. 

Janez, kot je bilo že velikokrat povedano, ne želi sodelovati. Ko ima dober dan izvede 

nekatere aktivnosti, vendar je to redko. Nove in zahtevnejše aktivnosti v celoti odklanja.  

Hipotezo sem potrdila, saj so štirje udeleženci zelo napredovali in izvajajo aktivnosti po 

navodilu  od začetka do konca. Tudi Žan bo na tem področju gotovo še napredoval. 

Prvi razlog vidim v zvišani ravni motivacije, o čemer govorijo tudi Globočnik (2001), Gäng 

(2004) in Tušak (2007). Ugotovila sem namreč, da je pri udeležencih med terapijami rasla 

njihova motivacija, posledično pa tudi njihova pozornost (kar sem podrobneje opisala pri 

interpretaciji rezultatov sedme hipoteze). Motiviranost za sodelovanje in sposobnost 

vzdrževanja pozornosti pa sta pomembni pri izvajanju aktivnosti.  



 

Drugi razlog je v stalnosti in 

nalog. Liga (2003) govori o tem, da ni

in pripraviti, da ga lahko zajahamo. Prav tako ga je po kon

boks, nahraniti idr. Posamezniki ob tem spoznavajo, da je stvari pot

do konca.  

Pri tem si lahko pomagamo tudi z uporabo 

(2003) prav slednje omenjajo

sem opazila, da so bili udeleženci bolj vod

uporabila slikovni material. Kot prvo jim je to pomagalo pri orientaciji, kaj morajo narediti. 

Na naslednjo nalogo pa so lahko prešli šele

sličico in se lotili naslednje. Zaradi tega so vedno pogosteje izvajali aktivnosti od za

konca. 

 

Graf 8: Izbrani otroci in mladostniki s SAM bodo izvedli aktivnost od za
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 6.2 SKUPNA INTERPRETACIJA 

 

Tabela 10: Prikaz vseh rezultatov 

OPAZOVANEC / 
HIPOTEZA 

H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 SKUPAJ 

ŽIGA + + + + + + + + 8 

MIHA o + o o + + + + 5 

BLAŽ + + + + + + + + 8 

ŽAN + + + + + + + o 7 

KATJA + + + + + + + + 8 

JANEZ o o o o + o + o 2 

 
SKUPAJ 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
6 

 
5 

 
6 

 
4 

 

Legenda:  +  pomeni izboljšanje, o pomeni ni sprememb, - pomeni poslabšanje 

 

Udeleženci so napredovali na različnih področjih, pa tudi različno hitro. Na vseh področjih in 

zelo izrazito so napredovali Žiga, Blaž in Katja. V šolskih situacijah imajo vsi trije velike 

težave s sledenjem navodilom in izvajanjem aktivnosti od začetka do konca. Na terapijah s 

pomočjo konja so pričele težave hitro upadati in ob zaključku vsi trije izredno lepo sledijo in 

sodelujejo. Tudi njihova komunikacija se je izboljšala, saj ni več prisotnega ponavljanja, 

pačenja in preusmerjanja teme drugam. Vsi trije udeleženci so izboljšali kvaliteto 

komunikacije. So mirni in sproščeni ter sprejemajo tudi zahtevnejše naloge. Z dotiki nihče od 

njih ni imel velikih težav že na začetku, so pa napredovali pri sprejemanju čelade in različne 

opreme za delo s konjem. Pozornost se je izrazito podaljševala, saj so bili sposobni vedno dlje 

časa sedeti in čakati na vrsto, med samo terapijo pa se osredotočali na izvajanje aktivnosti. 

Vsi trije imajo v šoli težave s sprejemanjem pravil, igranjem z vrstniki in vključevanjem 

mednje. Na terapijah so izredno dobro sodelovali s timom, navezali pristen stik s konjem, ter 

dosledno upoštevali navodila. Predvsem Blaž je postal pozoren do drugih in je že vnaprej 

opozoril, da neka stvar enemu od udeležencev ne bo všeč in se bo morda razburil. Tudi Katja 

je prenehala z negativnim načinom iskanja pozornosti in ne nagaja več ostalim udeležencem.  

Žan je prav tako zelo napredoval, sploh glede na to, da se je šele v tem šolskem letu vključil v 

ta program. Precej ga je oviral strah oziroma nezaupanje do konja. Dolgo sploh ni želel 

zajahati. Med terapijami se je zelo umiril in sprostil. Najbolj je napredoval na področju 
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vzdrževanja pozornosti. Kljub temu, da mu je v šoli naporno že sedenje na stolu in rad 

nemirno teka naokrog, se je do zaključka terapij čas mirnega sedenja zelo podaljšal. Zelo 

pozorno opazuje dogajanje v jahalnici in tudi ko sam jaha, nikdar ne želi prekiniti terapije. Na 

konju sedi zelo mirno. V družbi z vrstniki se ne znajde, ne naveže stika in se najraje igra sam. 

Kljub temu je s konjem vzpostavil stik in želel preživljati čas z njim. Že v šoli je terapevtko 

spraševal, kdaj bo spet »jahal konjička«. Konju je želel pokazati nove stvari, mu marsikaj 

povedal. Edino področje, na katerem ni napredoval, je izvajanje aktivnosti od začetka do 

konca. Ob analizi njegovih terapij sva s terapevtko sklepali, da je to najverjetneje, ker se še ne 

počuti popolnoma varnega med jahanjem in odklanja dokončanje aktivnosti, ki od njega 

zahtevajo več truda. 

Miha je v primerjavi s prej opisanimi udeleženci manj napredoval, vendar se je na petih 

področjih tudi pri njem pokazalo izboljšanje. Je zelo introvertiran fant in odklanja stike ter 

komunikacijo z zunanjim svetom. To se je pokazalo tudi na terapijah. Ni kazal zanimanja za 

terapevtski tim, odnos je vzpostavil le s terapevtko. Tako kot v šolskih situacijah je tudi tukaj 

odklanjal komunikacijo. Kljub sodelovanju s terapevtko ni bilo mogoče opaziti sprememb na 

področju sledenja navodilom. Dobili smo občutek, da ga navodila na splošno motijo. 

Nekaterih vaj pa sploh ni želel izvajati in takrat je navodila »preslišal«. Napredek se je 

pokazal predvsem na področju sproščenosti. Med terapijami se je zelo umiril, sprostil. Kljub 

pogostim napadom joka in agresije v šoli, se na terapijah to ni dogajalo. Tudi pozornost se je 

podaljšala, terapije se brez težav izpeljejo od začetka do konca. Toleranten je postal do 

različnih dotikov in čelade, tudi sam se dotika konja, čeprav bežno. S konjem je vzpostavil 

stik na svoj način, zelo rad namreč prihaja na terapije in rad jaha. Na jahališču nima težav s 

sprejemanjem pravil in se vedno lepo obnaša. 

Zadnji udeleženec Janez je napredoval le na dveh področjih. Morda se ob njem pojavi 

vprašanje, zakaj sploh obiskuje terapijo s pomočjo konja, glede na to, da na večini področij ni 

vidnega napredka. Glavni razlog za vztrajanje je ravno v teh dveh področjih, na katerih je 

napredoval. Deček ima zelo težko obliko motnje in je izredno introvertiran. Z njim imajo v 

šoli velike težave, saj je fizično velik, močan in vedno bolj neobvladljiv. Na terapijah se 

umiri, sprosti in zelo uživa. Izraz na njegovem obrazu se spremeni takoj, ko sede na konja. 

Poteze se sprostijo, pogosto se smeji. Na terapijah se neprimerne oblike vedenja ne pojavljajo 

več oziroma zelo redko. Je bolj vodljiv kot v šolskih situacijah. Kljub temu, da ga je zelo 

težko motivirati za kakršnokoli aktivnost, v jahanju uživa in lahko zelo dolgo časa vztraja pri 

tej dejavnosti. Tudi zanj je podajanje navodil moteče, videti je da ne želi, da bi ga motili med 
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jahanjem. Želi pa si jahati, saj terapevtko tudi v šoli pocuka za rokav in želi oditi z njo. 

Seveda počasi napreduje tudi na ostalih področjih. Ker vse udeležence spremljam tudi v 

šolskem letu 2010/2011, bi omenila, da je že v začetku leta sprejel čelado, s katero je imel ves 

čas težave. Poleg tega bolje sledi navodilom in upošteva terapevtko.  

Vsi udeleženci so pokazali napredek, predvsem pa je pri vseh mogoče opaziti veliko mero 

motivacije in želje po jahanju.  

 

 

Graf 9: Število otrok in mladostnikov z izboljšanjem pri posamezni hipotezi 
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ugotovila že pri študiju literature, ponavljajoče se gibanje in stimulacija organa za ravnotežje 

delujeta na osebe s spektroavtističnimi motnjami pomirjujoče. Poleg tega je bila vsaka 

terapevtska obravnava na svežem zraku, v sproščenem vzdušju in je vsakemu omogočala 

zabavo. Na področju pozornosti se je prav tako pri vseh udeležencih pokazal napredek. Med 

jahanjem je treba biti tukaj in zdaj, jahač mora biti pozoren na smer gibanja in morebitne 

spremembe. V kolikor nisi pozoren, hitro izgubiš ravnotežje in pristaneš na tleh. To je en 

izmed razlogov. Vsekakor je en izmed razlogov tudi nova situacija, ki je v vsakemu od 

udeležencev vzbudila radovednost in zanimanje. Ker so jim bile aktivnosti všeč, so lažje 

usmerili pozornost le na dogajanje v jahalnici. Tudi konj sam jih je s svojo velikostjo in 
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drugimi lastnostmi prevzel in uspel zadržati njihovo pozornost. Poleg tega sem že v 

teoretičnem delu zapisala, da posamezniki lažje sledijo dejavnostim na prostem in kjer so 

lahko telesno aktivni. 

Konjeva pojava, ki je udeležence na začetku nekoliko prestrašila, a hkrati navdušila, je 

ključna tudi pri vzpostavitvi stika s konjem. Kot vsaka žival se tudi konj vedno pristno odzove 

na tistega, ki prihaja. Vsak izmed udeležencev je dobil takojšen odziv na svoje vedenje. 

Razveselil se je vsakega posameznika in mu omogočil tako telesno kot čustveno bližino. 

Razen Janeza so vsi udeleženci iskali konjevo pozornost, želeli so se mu približati in 

vzpostaviti stik. V kolikor je bil njihov pristop »napačen«, je konj to jasno pokazal. Vse to je 

terapevtki pomagalo tudi pri doslednemu upoštevanju pravil. Konj se je namreč vedno odzval 

enako in posamezniki so se naučili pravilnega obnašanja v jahalnici. 

Udeleženci so med terapijami ugotovili tudi, da se konj odziva na njihove besede in geste. 

Konj se ne odziva na nesmiselne besede, na ponavljanja in razna spakovanja. V kolikor pa 

uporabimo pravo besedo, se bo konj ustavil, spremenil smer ali pospešil korak. Udeleženec je 

imel možnost videti, da je njegova beseda dosegla takojšnji učinek.  

Na področjih komunikacije, sledenja navodilom, sodelovanja s strokovnim timom in 

izvajanjem aktivnosti od začetka do konca, so napredovali štirje udeleženci. Dva udeleženca 

(Miha in Janez) sta v primerjavi z ostalimi udeleženci veliko bolj introvertirana in imata 

posledično na področjih stikov z drugimi, na področju komunikacije in sodelovanja večje 

težave.  

 

 

Graf 10: Število hipotez pri katerih se je pokazalo izboljšanje, glede na posameznega otroka 
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Vsak udeleženec je napredoval po svoje, v svojem ritmu in na drugačen način. Kljub temu, da 

imajo vsi udeleženci diagnozo spektroavtistične motnje, je to tako širok spekter, da je vsak 

posameznik popolnoma drugačen. Tako tudi napredka enega ne moremo primerjati z 

napredkom drugega. Janez, ki ima glede na ostale »najslabši« rezultat, je glede na svoje 

težave in obliko motnje prav tako napredoval. Pomembno je torej, da posameznikov ne 

primerjamo med seboj, temveč gledamo vsakega posebej in ocenjujemo napredek glede na 

začetno stanje posameznika in njegove sposobnosti.  

Mislim, da terapija s pomočjo konja pomaga razvijati različne sposobnosti osebam s 

spektrovtističnimi motnjami in prispeva k večji kvaliteti življenja. Koliko in na kakšen način 

pa je odvisno od posameznika, saj je oblik te motnje ravno toliko, kot je oseb.  
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      7 SKLEP 

 

Ob pisanju diplomske naloge sem s pomočjo literature potrdila svojo domnevo, da imajo 

živali zelo pozitiven učinek na ljudi. Poleg tega, da so nam zveste in vedno na razpolago, pa 

imajo v določenih situacijah tudi terapevtski učinek. Konj je močno zaznamoval zgodovino in 

razvoj človeka. Njegova vloga se je sicer do današnjih dni spremenila, kar pa ne pomeni, da je 

manjša ali manj pomembna. Terapija s pomočjo konja se dandanes uporablja povsod po svetu 

in se hitro razvija ter širi. Kot kažejo raziskave lahko taka terapija pomembno vpliva na 

kvaliteto življenja različnih oseb s posebnimi potrebami, seveda le v kolikor je strokovno 

načrtovana in izvedena. V diplomskem delu sem podrobno predstavila, kako naj bi se na 

terapijo pripravili, kdo naj bi sodeloval in na kakšen način. Posebej sem se osredotočila tudi 

na terapevtskega konja in skrb zanj, saj je le zadovoljen in dobro oskrbovan konj lahko dober 

terapevt. Odgovornost, da je terapija s pomočjo konja res načrtovana, izpeljana in na koncu 

tudi analizirana/kritično ocenjena, ter da je za vse člane tima poskrbljeno, tako kot je prav, 

mora prevzeti vsak terapevtski tim sam. Ni pa vse le na strani terapevtskega tima. Tudi starši 

in strokovni delavci, ki se odločijo, da bodo posameznika s posebnimi potrebami vključili v 

takšno obliko terapije, morajo prevzeti svoj del odgovornosti. Na žalost pa je v praksi 

namesto strokovnega pristopa pogosto cena tista, ki je odločilna. V Sloveniji je namreč 

terapija s pomočjo konja samoplačniška storitev in tako precejšen finančni zalogaj. Vendar 

poceni »terapije« žal ne dajejo tega, kar sem v diplomskem delu opisala kot pozitivne učinke. 

Ni dovolj le posaditi posameznika na konja in ga voditi naokrog, sploh pa je v takšnem 

primeru vprašljiva tudi varnost. Cena kvalitetne in strokovne terapije je morda res visoka, 

vendar le takšna omogoča napredek posameznika. Ko pa pogledamo še naslednje točke –  

kvalitetna in ustrezna skrb za terapevtskega konja (ki obenem ni tudi šolski konj in bi tako 

delal ves dan), prisotnost celotnega strokovnega tima, dodatna izobraževanja, načrtovanje in 

analiza, skrb za varnost idr., se tudi cena ne zdi več tako visoka. V teoretičnem delu naloge se 

lahko tako vsak, ki ga zanima področje terapije s pomočjo konja seznani s tem, kako naj bi ta 

potekala in na kaj je potrebno biti pozoren.  

Poleg terapije s pomočjo konja sem opisala tudi spektroavtistične motnje. Opisani so vzroki 

nastanka motnje, najbolj značilne težave, s katerimi se posamezniki srečujejo, načini 

diagnostike in šolanja, različni drugi pristopi k obravnavi in kaj čaka posameznike, ko 

odrastejo. Upam, da bodo v prihodnosti osebe s spektroavtističnimi motnjami dobile svoje 
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mesto med ostalimi osebami s posebnimi potrebami in se jim bo tako lažje zagotavljalo 

posebno obravnavo, ki jo potrebujejo.  

V praktičnem delu diplomskega dela sem se podrobneje posvetila šestim otrokom in 

mladostnikom s spektroavtističnimi motnjami, katerih terapije sem opazovala. Ugotovitve se 

skladajo s tem, kar je v svojem doktorskem delu ugotovila dr. Schneider (Schneider, 2004).  

Raziskav, ki bi se ukvarjale prav s področjem spektroavtističnih motenj, ni veliko. Ravno to je 

problem, ki ga vidim na področju terapije s pomočjo konja. Veliko je zgodb posameznikov, ki 

zaradi svoje pozitivne izkušnje verjamejo v učinkovitost take terapije, vendar pričnejo 

prehitro in brez kakršnihkoli znanstvenih raziskav posploševati svoje ugotovitve. To so 

področja, ki jih je težko preverjati, meriti in testirati, vendar le z znanstvenim pristopom lahko 

dolgoročno terapija s pomočjo konja postane uveljavljena oblika pomoči osebam s posebnimi 

potrebami. 

V raziskavi, ki sem jo izvedla, so udeleženci napredovali na vseh šestih opazovanih področjih: 

socializacija, komunikacija, čustvena in telesna napetost, pozornost, sledenje navodilom in 

taktilna preobčutljivost. Ti rezultati temeljijo le na šestih izbranih udeležencih. Prav tako so 

bila opazovalna vprašanja postavljena na podlagi udeležencev in poteka same terapije. 

Rezultatov ni mogoče posploševati. Vzorec je premajhen, obstaja pa tudi možnost 

nezavednega subjektivnega vpliva opazovalca na dobljene rezultate. Samo opazovanje je 

vedno podvrženo subjektivnim vplivom. Ta vpliv bi v nadaljnjih raziskavah lahko zmanjšali z 

večjim številom opazovalcev. Drugačne oblike pridobivanja informacij so bile za potrebe 

diplomske naloge zaradi narave motnje neuporabne. Udeleženci namreč ne morejo 

odgovarjati na vprašanja v zvezi s počutjem, čustvi, občutki idr. Dva od udeležencev sploh ne 

govorita. Prav tako je prisotno ponavljanje vprašanj namesto odgovarjanja. Zato je pri osebah 

s spektroavtističnimi motnjami kljub svoji omejenosti opazovanje najbolj učinkovita tehnika 

zbiranja podatkov. Obstoječih opazovalnih lestvic in drugih pripomočkov nisem mogla 

uporabiti zaradi specifične situacije in ciljev, ki so bili osredotočeni le na samo terapijo s 

pomočjo konja. Zato sem si sama zastavila svoja opazovalna vprašanja. 

V diplomskem delu sem se omejila le na terapijo s pomočjo konja in napredek v tej konkretni 

situaciji. Sprememb vedenja v domačem oziroma šolskem okolju namreč na podlagi takšne 

raziskave ne morem pripisati terapiji s pomočjo konja. Udeleženci so bili poleg te oblike 

terapije vključeni v razne druge obravnave in dejavnosti – logopedija, fizioterapija, delovna 

terapija, psihološka obravnava, druge interesne dejavnosti idr. Nemogoče, pa tudi neetično bi 
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bilo onemogočiti posameznikom drugačne oblike pomoči v času trajanja raziskave. Terapija s 

pomočjo konja je in bo tudi v prihodnosti, ne glede na morebitne nove raziskave, ostala 

dodatna oblika pomoči in ne bo nadomestila tradicionalnih metod dela z osebami s 

spektroavtističnimi motnjami.  

Kljub svojim omejitvam pa rezultati dajejo informacijo o tem, na katera področja lahko 

vplivamo s terapijo s pomočjo konja in na kakšen način s tem pomagamo osebam s 

spektroavtističnimi motnjami. Vsak terapevt bo moral najti svoj način dela, saj so si 

posamezniki med seboj popolnoma različni. Tako kot pri ostalih oblikah pomoči, tudi pri 

terapiji s pomočjo konja ne moremo zagovarjati učinkovitosti posameznih aktivnosti, načina 

dela, poteka terapije idr. Vsak terapevt mora individualno prilagoditi načine in oblike dela 

posamezniku, s katerim dela. Prav tako bo vsak terapevt opažal drugačne pozitivne učinke.  

Najpomembnejše pa je, da ima vsak udeleženec na takšni terapiji možnost, da se sprosti in 

uživa ter tako kvalitetno in prijetno preživlja svoj prosti čas.  
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