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POVZETEK
Konje uporabljajo v terapevtske namene na področju medicine, psihologije in tudi pedagogike
že vrsto let. Terapija s pomočjo konja se uporablja zaradi konjevega specifičnega gibanja in
psiholoških učinkov. Vpliva na kontrolo trupa, emocionalno področje, senzoriko, govorni in
kognitivni razvoj, izboljšuje ravnotežje, pomaga uravnavati mišični tonus ter razvijati grobo in
fino motoriko. Jahanje ima pozitivne učinke tudi na respiratorni in krvožilni sitem, spodbuja
možgansko delovanje in izboljšuje pomnjenje. V magistrskem delu smo se osredotočili na
opazovanje napredka pri osebah s posebnimi potrebami na področju ravnotežja, fine motorike
in spomina. Oblikovali smo štirinajstdnevni program in ga izvedli s šestimi osebami s posebnimi
potrebami. Vsako področje smo testirali pred prvo in po zadnji terapevtski obravnavi. S
kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami smo preverili napredek na posameznih področjih.
Rezultate smo obdelali s T-testom za odvisne vzorce z relativno razliko napredka in Cohen d
preizkusom. V magistrskem delu smo želeli odgovoriti na raziskovalno vprašanje, ali lahko v
štirinajstih dneh dosežemo pomemben napredek na vseh opazovanih področjih. Raziskava je
potrdila statistično pomemben napredek na vseh treh področjih (ravnotežje, fina motorika in
spomin). Potrdili smo tudi veliko praktično vrednost programa.
Ključne besede: terapija s pomočjo konja, terapevtsko jahanje, terapevtska obravnava,
posebne potrebe, ravnotežje, fina motorika, spomin.
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ABSTRACT
Horses have been used as therapeutic animals for a number of years in the fields of medicine,
psychology, and education. Several types of therapeutic treatments involving horses have
been developed, taking advantage of the horse’s specific movements and psychological
effects. Such treatments offer several benefits: they improve one’s sense of balance, help to
regulate muscle tone, affect torso control, facilitate the development of gross and fine motor
skills, and affect one’s emotions, sensory processing, speech development, cognitive
development, and educational capacities. Horseback riding also positively affects the
respiratory and cardiovascular systems, promotes brain activity, and improves one’s memory.
In this thesis, I have focused on observing three different domains (balance, fine motor skills,
and memory) in individuals with special needs. I designed a 14-day programme, which I carried
out with six riders. I tracked their progress in the three aforementioned domains, using
quantitative methods to examine their performance at the end of the programme, and
compared the results with the initial (pre-programme) measurements. I was interested to see
whether the riders would have made significant progress after 14 days in all three domains
observed. The progress has been tracked both qualitatively and quantitatively. The results
have been processed by using a paired-samples t-test and Cohen’s d. With the aid of the 14day therapeutic horseback riding, the riders exhibited statistically significant progress in all
three domains (balance, fine motor skills, and memory), showing the programme to be highly
effective.

Keywords: equine-assisted therapy, therapeutic horseback riding, therapeutic treatment,
individuals with special needs, balance, fine motor skills, memory.
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1. UVOD
Ali lahko prek terapevtske obravnave s konji v štirinajstih dneh dosežemo izboljšanje na področju
spomina, fine motorike in ravnotežja? To je bilo glavno vprašanje, na katerega smo želeli odgovoriti v
pričujočem magistrskem delu.
Ravnotežje je eno glavnih področij vplivanja terapevtskega jahanja. O izboljšanju ravnotežja po
dolgotrajni obravnavi piše veliko avtorjev — Benda (2003), Hyun (2016), Kovač (2009), McGibbon
(1998), Mutoh (2017) in drugi. Želeli smo preizkusiti, ali bo napredek opazen tudi po štirinajstdnevnem
programu.
Spomin smo izbrali, ker veliko avtorjev — na primer Semolič (2016), Swanson in Siegel (2001), McCabe
in sod. (2010), Rogge (2017) — pišejo, da se prek novih oblik gibanja vzpostavljajo nove sinaptične
povezave. Zanimalo nas je, ali trditev drži in ali lahko prek gibalne aktivnosti — jahanja, izboljšamo
spomin.
Želeli smo raziskati tudi področje, ki je neposredno povezano s šolskim delom. Odločili smo se za fino
motoriko, ker je to pomembna veščina za funkcioniranje v vsakdanjem življenju, prav tako pa je
pomembna za razvoj grafomotorike. Pri opazovanju otrok, s katerimi delamo, se nam je zdelo, da bi na
tem področju potrebovali več spodbud.
Oblikovali smo štirinajstdnevni program in zasnovali vaje, prek katerih bi vključeni jahači lahko
napredovali na opazovanih področjih. Želeli smo ustvariti program, ki bo dostopen in koristen vsem
osebam s posebnimi potrebami ne glede na njihove specifične lastnosti. Program je zasnovan tako v
obliki seznama priporočenih aktivnosti, ki jih bodo jahači opravljali glede na svoje sposobnosti in tako
napredovali in usvajali nova znanja ter spretnosti z njim lastno hitrostjo.
Štirinajst dni je zelo kratek čas za usvajanje novih spretnosti. Najbolj podobna raziskava, ki smo jo našli,
je testirancem ponudila 20 obravnav (de Araujo, 2001). V našo raziskavo vključeni jahači so jahali le 10
dni in zato nas je zanimalo, ali je v tem času možno doseči merljiv napredek na izbranih področjih.
V raziskavo je bila vključena zelo raznolika skupina šestih jahačev. Stari so od štiri do triindvajset let,
razlikujejo se po motivaciji, obiskujejo zelo različne izobraževalne programe in so v terapevtske
obravnave vključeni iz popolnoma različnih razlogov, saj pripadajo tudi vsak svoji skupini oseb s
posebnimi potrebami.
Opravili smo multiplo študijo primera. Vsi jahači so opravili testiranja na posameznih področjih pred in
po izvedbi terapevtskega programa ter se udeležili vseh predvidenih obravnav. Z multiplo študijo
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primera si želimo približati uporabo terapije s pomočjo konj v pedagoškem delu in podati
predloge za nadaljnje raziskave.
V magistrskem delu so obravnavane osebe s posebnimi potrebami poimenovane z izrazom 'jahači'.
Aktivnost na konju namreč prinese udeležencem novo identiteto — postanejo jahači. Osebam s
posebnimi potrebami to veliko pomeni, saj jih postavi v novo socialno okolje, kjer jih z vsemi ostalimi
osebami, ki obiskujejo konjeniška društva, povezuje isti interes. To zelo pomembno področje v
magistrskem delu ni posebej omenjeno, je pa izpostavljeno prek tovrstnega poimenovanja testirancev
v štirinajstdnevni testni izvedbi programa.
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2. TERAPEVTSKO JAHANJE
Aktivnosti in terapije s pomočjo konjev so pogosto vključene v programe dela z otroki z različnimi
posebnimi potrebami marsikje po svetu. Ob delu s konji so namreč terapevti opazili mnogo pozitivnih
učinkov na različnih področjih razvoja (Nastran, 2002). Terapije s pomočjo konja vplivajo na kognitivni
in konativni razvoj (Žgur, 2016), zato so primerna oblika podporne obravnave. Vključujejo pedagoške,
psihološke, psihoterapevtske, rehabilitativne in socialnointegrativne vidike pomoči s konji pri osebah s
posebnimi potrebami. Jahanje je pri tem postavljeno v ozadje, v ospredju je individualna podpora
zdravega razvoja posameznika, kar dosežemo s spreminjanjem počutja in vedenja. Stik s konjem na
osebo deluje celostno — na telesnem, socialnem, emocionalnem in duševnem nivoju (Gang, 2016).
Marinšek in Tušak (2007) navajata, da izhajajo različni terapevtski pristopi s konji iz štirih ved: medicine,
pedagogike, psihologije in športa (Globočnik, 2001).
B. Globočnik (2014) deli programe s konji glede na cilj programa in način pristopa na:


hipoterapijo,



športno jahanje za osebe s posebnimi potrebami,



specialno pedagoško jahanje in voltažiranje.

2.1. Hipoterapija
Gre za medicinsko intervencijo, ki je namenjena pacientom z gibalno nepravilnostjo. Njeni cilji so
izboljšanje drže, ravnotežja in gibljivosti. Pacienti so najpogosteje vključeni v hipoterapijo zaradi
nevrološke oškodovanosti (Marinšek in Tušak, 2007). Hipoterapijo izvaja fizioterapevt s končanim
izobraževanjem za hipoterapevta (Globočnik, 2014) in s specialnimi znanji (Žgur, 2018). To je posebna
oblika fizioterapije, ki nadgrajuje osnovno fizioterapijo, in se jo izvaja kot dodatno obliko. Predpiše jo
lahko zdravnik specialist (CIRIUS Kamnik, 2014).
Konj pri hipoterapiji služi kot terapevtsko sredstvo za prenos gibanja v koraku. Nihanje konjevega hrbta
se prenaša na pacienta, kar njegovo medenico spodbuja v naravno gibanje ljudi med hojo. Konj lahko
prenese na pacienta več kot 100 dražljajev na minuto (Bužan, 2010). Cilj hipoterapije je izboljšanje
motenj gibanja po nevroloških gibalnih konceptih (Adamič Turk in Japelj, 2010). Prenos konjevega
gibanja namreč sprošča telo, sočasno krepi mišice in pospešuje cirkulacijo krvi (Marinšek in Tušak,
2007). Mišična napetost jahača se normalizira, razvijejo se avtomatske reakcije, izboljšata se
koordinacija in orientacija ter občutek za simetrijo (Poženel in Žgur, 2018).
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Pri hipoterapiji dosežemo več interakcij hkrati:
1. Tridimenzionalno gibanje – konj prenese svoje gibanje na jahača v treh ravninah: sagitalna
ravnina – gibanje naprej in nazaj; frontalna ravnina – gibanje levo in desno; transverzalna
ravnina – rotacijsko in diagonalno gibanje medenice (Bužan, 2010).
2. Mehke nihajne dražljaje, ki nastajajo zaradi konjeve hoje in povzročajo:


sprostitev mišičnega tonusa,



istočasno graditev centralnega mišičnega tonusa,



prekinitev patoloških vzorcev,



enakomerno ponavljanje pravilnih gibalnih vzorcev (CIRIUS Kamnik, 2014).

3. Motivacijo za izvajanje in sodelovanje pri terapiji. Konj je namreč velik motivator za izvajanje
morebiti dolgočasnih ali napornih vaj, ki bi jih opravljali na običajnih fizioterapevtskih
obravnavah (Marinšek in Tušak, 2007).
4. Odnos, ki nastane med pacientom in konjem (Gang, 2016).

Hipoterapija je glede na ostale veje terapevtskega jahanja za jahača najbolj pasivna. Jahač namreč
ostaja v odnosu do konja popolnoma pasiven, ne vpliva na gibanje, smer in hitrost ježe. Naloga jahača
je, da pozicionira svoje telo glede na gibanje konja, hipoterapevt pa jahača usmerja, da sedi v različnih
položajih na premikajočem se konju (Marinšek in Tušak, 2007).

2.2 Specialno pedagoško jahanje in voltažiranje
Če je hipoterapija opisana kot medicinski vidik terapevtskega jahanja, se specialno pedagoško jahanje
in voltažiranje uvrščata pod psihološko edukacijski vidik. Namenjena sta različnim rizičnim skupinam
oseb, tako da se program popolnoma prilagodi vsakemu posamezniku glede na njegove posebnosti,
potrebe, sposobnosti, primanjkljaje in dotedanje obravnave (Marinšek in Tušak, 2007).
Motorika (gibalni razvoj) je tesno povezana z zaznavnim in spoznavnim razvojem jahača in torej tudi z
njegovo razvijajočo inteligenco. Mišice skrbijo za kondicijo telesa in možganov (Schmidt, 2017), konj
pa z vsakim korakom stimulira mišično-gibalne impulze posameznika (Kovač, 2009). Pri
specialnopedagoškem jahanju je izrednega pomena, da konj postane jahaču partner, kar mu omogoča
napredovanje tudi na čustvenem in socialnem področju (Gang, 2016).
Pri specialnopedagoškem jahanju gre za prepletanje konjeniškega športa in vzgojnih vsebin prek konja,
ki je za jahača močan motivator. Razvijajo se pomembne veščine in vrline, pomembne za življenje.
Izkušnje so jahaču ponujene prek opazovanja konjeve narave, pa tudi prek nege in skrbi za konja ter
njegovo okolico. S konjem jahači hodijo na sprehode, se igrajo socialne in vzgojne igre, konja vodijo, se
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povezujejo znotraj skupine ali s terapevtskim timom, ustvarjajo in tudi jahajo. Gre za veliko širši spekter
ponujenih dejavnosti kot pri ostalih področjih intervencij s konjem (Globočnik, 2001).
Voltažiranje je izvajanje gimnastičnih elementov na konju. Lahko je individualno, ali skupinsko
(Marinšek in Tušak, 2007). Vključuje aktivnosti s konjem, različno gibanje okrog konja in na konju ter
izvajanje gimnastičnih položajev na konjskem hrbtu v različnih hodih – v koraku, kasu ali galopu.
Dinamično okolje ponuja udeleženim izobraževalno, socialno, kreativno in gibalno izkušnjo (Rhodes,
2007).
Področja vplivanja specialnopedagoškega jahanja in voltažiranja (Gang, 2016):


Navajanje na vzročno-posledična razmerja: konji so v svojem obnašanju konstantni, vedno
reagirajo enako na določene dražljaje in se enako odzivajo na določena povelja.



Prepoznavanje čustev, učenje empatije: konji so občutljivi, pokažejo strah, nemir,
zadovoljstvo, presenečenje. Konj se ustavi, če otrok izgublja ravnotežje, mu sledi in je prisoten,
ko mu je težko. Prek konja jahače učimo o čustvih, in ker konj pristno reagira na neprimerno
vedenje, jih učimo tudi, kako lahko s svojim vedenjem vplivajo na čustva drugih.



Učenje odgovornosti: ob skrbi za konja, krtačenju, kidanju, pripravljanju opreme in hranjenju
učimo jahače, da je konj živo bitje, za katerega je potrebno poskrbeti. Tako kot mi, mora imeti
tudi konj zagotovljene osnovne biološke potrebe, za njihovo izpolnjevanje pa je odgovoren
človek.



Zavedanje lastnega telesa, orientacija na sebi in v prostoru: jahač sprejema signale od konja in
v svojem telesu spoznava nove gibalne vzorce. Prek svojega telesa se lahko izraža in vpliva na
konja. Pridobi izkušnjo ritmičnega gibanja, jahanja na visokem konju, vplivanja na smer in
hitrost gibanja v jahališču, koordinacije telesa pri izvajanju voltažirnih vaj in lovljenja ravnotežja
v različnih položajih.



Izboljšanje pozornosti in koncentracije: jahač nenehno sprejema signale in sporočila od konja,
saj konj nanj vpliva v vsakem trenutku. Jahač mora biti pozoren na izvajanje vaj, saj lahko
kadarkoli izgubi ravnotežje.



Sredstvo motivacije: ukvarjanje s konji in jahanjem je lahko močna motivacija za napredek na
področjih, ki so za otroke sicer problematična.



Izboljšanje samopodobe: otroci se z ježo ukvarjajo z nečim estetsko lepim, konj pa jih vse
sprejema takšne, kakršni so. Otrok samega sebe doživlja lepšega in boljšega kot pred stikom s
konjem, lastni primanjkljaji ga manj obremenjujejo. Otroci jahajo na visokem konju in lahko
kontrolirajo veliko, veličastno žival. Pridobijo občutek moči in obvladovanja.
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Pridobivanje zaupanja: gibanje in toplota konja blagodejno vplivata na občutja. Jahači se
telesno sprostijo, začnejo zaupati vase, v konja in v terapevta, ustvari se varno ter sproščujoče
okolje. To, da jim konj sledi, ko ga vodijo, in da so nošeni, jim daje občutek varnosti in
sprejetosti.



Socialno področje: pridobijo novo identiteto jahača, kjer so enaki vsem ostalim, ki so vključeni
v delo s konjem in proces jahanja. Med urami ježe trenirajo socialne spretnosti, se učijo
sodelovanja v skupini in primerne komunikacije.

2.3. Športno jahanje za osebe s posebnimi potrebami
Pri športnem jahanju za osebe s posebnimi potrebami gre za učenje klasičnih jahalnih veščin. Učijo se
pravilnega seda, uporabe jahalnih dejstev in izvedbe določenih dresurnih elementov (diagonale,
srednje linije, mali, veliki krog, serpentine, obrati, prehodi med posameznimi hodi ipd.). Jahač med
jahanjem deluje na konja z nogami, težo in z vajetmi. To delovanje na konja v konjeniški stroki
imenujemo jahačeva dejstva. Samo s sodelovanjem vseh treh dejstev, lahko jahač samostojno vpliva
na konja, ga vodi in jaha v ritmu (Donner, 1995). Pri učenju športnega jahanja je pomembna tudi
vključitev jahačev v pripravo konja na delo (krtačenje, sedlanje, uzdanje) (CIRIUS Kamnik, 2014).
Športno jahanje daje osebam s posebnimi potrebami enak položaj kot ostalim jahačem – pomembna
je izvedba elementov in gracioznega gibanja konja ne glede na to, kdo sedi v sedlu. Osebo s posebnimi
potrebami z drugimi jahači povezuje skupen interes – konj – hkrati pa aktivno preživlja prosti čas in se
vključuje v socialno okolje (Naglost, 2016). Ob učenju jahanja se jahači učijo pravilnega delovanja na
konja, razvija se usklajenost med jahačem in konjem, kar vodi k občutkom sreče in tudi k vedno večji
samostojnosti (CIRIUS Kamnik, 2014).
Cilji športnega jahanja za osebe s posebnimi potrebami so (CIRIUS Kamnik, 2014):


učenje jahalnih veščin,



razvijanje prijateljstva,



urjenje v odločnosti in potrpežljivosti,



samodisciplina,



razvijanje športnega duha in tekmovalnosti.

Dresurno jahanje za osebe s posebnimi potrebami je tudi olimpijska disciplina. Fetih (2007, v Naglost,
2016) navaja, da je na tekmovanjih dovoljena uporaba določenih pripomočkov, ki omogočajo varen
nastop udeležencev. Jahači so razdeljeni v štiri kategorije glede na težavnost in glede na vrsto
primanjkljajev (Naglost, 2016). V Evropi se organizirajo tekmovanja na mednarodnih ravneh. V Sloveniji
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nam aprila 2019 manjka še en jahač z dresurno licenco, da bi lahko ustanovili nacionalno ekipo
paradresure.
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3. POZITIVNI UČINKI TERAPEVTSKEGA PROGRAMA S KONJI
3.1. Senzomotorično področje
Pri terapijah s pomočjo konja, ne glede na vrsto obravnave, izkoriščamo predvsem tridimenzionalno
gibanje konja v koraku (Bužan et al., 2010), ki je podobno človeški hoji. Gre za stimulacijo mišičnogibalnih impulzov, s katerimi vplivamo na nevro-motorično področje posameznika (Kovač, 2009). Z
jahanjem izboljšujemo regulacijo mišičnega tonusa in vplivamo na koordinacijo. Zaradi simetričnega in
enakomernega gibanja razbijamo morebitne nepravilne motorične vzorce posameznika (Ward, 2013),
spodbujamo simetrično delovanje mišic (Benda, 2003), izboljšujemo telesno držo, kontrolo trupa in
ravnotežja (Ward, 2013). Opazili so tudi velike napredke v stabilnosti, fleksibilnosti in moči mišic
(Lemke, 2014). Vzravnana drža na konju vpliva na kontrolo trupa in glave. Ob rednem obiskovanju
terapevtskega jahanja so osebe s cerebralno paralizo pomembno izboljšale hojo in ravnotežje (Mutoh,
2018). Zaradi drže je tudi prsni koš v boljši poziciji, dihanje je olajšano, omogoča boljši izdih, vrat je
vzravnan, glava pokončna, kar jahaču omogoča boljšo artikulacijo govora (Naglost, 2016).
Otroci, ki imajo težave s senzorno integracijo, so s pomočjo terapevtskih obravnav s konjem zmanjšali
občutljivost na določene senzorne dražljaje in izboljšali svoje odgovore ob izpostavljenosti motečim
dražljajem (Bass, 2009).

3.2. Socialno področje
Žgur in Lemut (2016) izpostavljata, da na dejavnosti s konji pogosto gledamo le z medicinskorehabilitacijskega vidika, čeprav imajo terapije s pomočjo konj vpliv tudi na razvoj socialnega področja.
Poleg vpliva na motorične komponente se kažejo napredki tudi v večji socialni sprejetosti, pripadnosti
ter zrelosti. Napredke v socialnem funkcioniranju otrok z gibalno oviranostjo opažajo predvsem zato,
ker jih konjevo gibanje izenači z zdravimi vrstniki – zmorejo to, kar zmorejo ostali, konji se pod vsemi
osebami gibljejo enako (Lemke, 2014).
S terapijami s pomočjo konja lahko izvajamo tudi treninge ustreznih vedenjskih vzorcev. Pozitivni vplivi
so se namreč pokazali tudi pri uravnavanju neprimernega vedenja (Holm et al. 2014).

3.3. Kognitivno področje
Terapevtsko jahanje pomembno vpliva na vzpostavljanje novih sinaptičnih povezav v možganih (Hyun,
2016), kar je zelo pomembno za učenje novih motoričnih vzorcev, prav tako pa vpliva tudi na učenje
ostalih spretnosti, na primer kognitivnih veščin. Hillman je leta 2010 potrdil, da že 20 minut hoje
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neposredno pred preizkusom branja pri otrocih rezultat izboljša za 5 % (Schmidt, 2017). Da se branje
po hipoterapiji izboljšuje, je v svoji raziskavi potrdila tudi E. Žgur (2004). Ker konjevo gibanje stimulira
delovanje mišic, ki je podobno človeški hoji (Bužan et al., 2010), bi moral biti rezultat podoben. S
hipoterapijo so bili pri učencih s posebnimi potrebami tudi zares potrjeni kognitivni učinki na
izboljšanje branja (Žgur, 2017) in računanja (Marinšek in Tušak, 2007). Konj je živo bitje, stalno
komunicira in reagira na dražljaje ostalih vpletenih v terapevtsko delo in je zato idealen za spodbujanje
napredka na področju pozornosti in koncentracije (Globočnik et al., 2001). Konjevo gibanje neprestano
daje impulze, na katere mora uporabnik odgovarjati s svojim telesom. Prav tako je potrebno vložiti
veliko truda za usvojitev jahalnih veščin, ježa pa hkrati zahteva veliko previdnosti in predvidevanja. Ob
rednem delu se tako povečuje tudi fizična in mentalna kondicija (Naglost, 2016), krepi vztrajnost in
samospoštovanje (Ward, 2013). Ježa vpliva tudi na boljše pomnjenje, motivacijo, uravnavanje afektov
in izražanje čustev (Bass, 2009).
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4. CILJNA SKUPINA TERAPEVTSKEGA PROGRAMA S KONJI
Ciljna skupina oblikovanega štirinajstdnevnega programa so različne skupine oseb s posebnimi
potrebami:


osebe z motnjami v duševnem razvoju,



slepi in slabovidni oz. osebe z okvaro vidne funkcije,



gluhi in naglušni oz. osebe z okvaro sluha,



osebe z govorno-jezikovnimi motnjami,



gibalno ovirane osebe,



dolgotrajno bolne osebe,



osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,



osebe z avtističnimi motnjami,



otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. (Zakon o usmerjanju učencev s
posebnimi potrebami-1).

V podpoglavjih bomo opisali pozitivne učinke terapevtskega jahanja na posamezne skupine oseb s
posebnimi potrebami. Izpostavili bomo področja, na katerih je bilo opravljenih več raziskav in so
pomembna za vključitev v programe terapevtskega jahanja pri posameznih skupinah oseb.

4.1. Osebe z motnjami v duševnem razvoju
Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju terapevti uporabljajo žival kot nagrado; po vsaki uspešno
rešeni skupini matematičnih nalog je otrok na primer lahko jahal ponija. Ena od večjih težav pri učenju
oseb z motnjo v duševnem razvoju je tudi koncentracija. Prek konja lahko pozornost zadržijo dalj časa,
hkrati pa se urijo tudi v vztrajnosti (Marinšek in Tušak, 2007).
Osebam z motnjo v duševnem razvoju stik s konjem pomaga k večji sproščenosti in umirjenosti. Jahanje
pozitivno vpliva na njihovo ravnotežje, držo in hojo. Po vključitvi v terapevtske programe s konji
izboljšajo komunikacijo, očesni stik in iskanje kontakta z drugimi. Osebe raje sodelujejo v skupinskih
aktivnostih, kažejo večjo motivacijo za delo in boljšo verbalno komunikacijo (Nekič, 2013).

4.2. Osebe z okvaro vidne funkcije in slepoto
Večini se zdi jahanje nekaj zabavnega in samoumevnega, osebam z okvaro vidne funkcije pa lahko
zaradi težav s prostorsko predstavljivostjo predstavlja nekaj neprijetnega. Cilj terapevtske obravnave
za slepe in slabovidne je boljše zavedanje svojega telesa, saj prek gibalnih vaj na konjevem hrbtu
(ležanje na konju, obračanje ipd.) kljub gibajočemu se konju ohranjajo občutek za smer naprej, nazaj,
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levo, desno, gor in dol ter krepijo prostorsko orientacijo in usvajajo druge oblike gibanja (Naglost,
2016). Poleg tega konju sčasoma začnejo zaupati, saj konj sam pazi, da se ne zaleti v ograjo, koga ne
pohodi ipd.

4.3. Osebe z okvaro sluha in gluhoto
Gluhe in naglušne osebe pri svoji komunikaciji veliko uporabljajo telesno govorico. Konji se na našo
postavitev v prostoru odlično odzivajo, zelo se odzivajo tudi na odločno ali sključeno držo. Gluhi in
naglušni prek vodenja hitro ustvarijo vez s konjem, čutijo se sprejete in razumljene.
Jahanje zanje predstavlja velik izziv, saj težko hkrati sledijo navodilom terapevta in se osredotočajo na
konja. Tako se poglobijo v lastno telo, mu prisluhnejo in se naravno odzivajo na konjevo gibanje (Gang,
2016).

4.4. Osebe z govorno-jezikovnimi motnjami
Vzravnana drža med jahanjem vpliva na kontrolo trupa in glave. Prsni koš je ob tem v boljši poziciji,
dihanje je olajšano, izdih je pravilnejši, vrat vzravnan in glava pokončna. Z izboljšanjem teh dejavnikov
jahač lažje artikulira govor. Zabeleženih je več primerov, ko so jahači začeli govoriti prav na konju
(Naglost, 2012).

4.5. Gibalno ovirane osebe
Jahanje spodbuja simetrično delovanje mišic, kar je izrednega pomena za gibalno ovirane osebe, ki
zaradi svojega primanjkljaja pogosto nimajo možnosti za naravno in simetrično gibanje. Za pomembne
spremembe naj bi bilo dovolj že osem minut hipoterapije (Benda, 2003). Za gibalno ovirane osebe na
invalidskem vozičku je izjemna izkušnja, da so enkrat za spremembo visoki. Poleg tega se lahko gibljejo
enako kot vsi ostali jahači (Lemke, 2014).
Otroke s cerebralno paralizo so vključili v osemtedensko terapevtsko obravnavo s konji in ugotovili, da
so po končanem programu prehodili daljšo razdaljo, bolje so tekli, podaljšala se je dolžina koraka,
izboljšala pa se je tudi kondicija (McGibbon, 1998). Leta kasneje so opravili nadgradnjo raziskave in
ugotovili, da je tem otrokom jahanje pomagalo zmanjšati motorične ovire tudi pri drugih grobomotoričnih funkcijah (Sterba, 2007). Izboljšal se je reakcijski čas, hoja je postala zanesljivejša, obseg
gibljivosti medenice se je povečal, izboljšala sta se drža in stabilnost trupa (Žgur in Poženel, 2018).
Pri otrocih z mišično distrofijo so opazili velike napredke v stabilnosti, fleksibilnosti in moči mišic.
Jahanje jim je pomagalo pri izboljšanju stabilnosti in ravnotežja. Med običajnimi fizioterapevtskimi
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obravnavami so opazili napredke po vključevanju v terapevtske programe s konji. Otroci so lažje razširili
noge, v trupu pa so bili močnejši kot kadarkoli prej. Poleg izboljšav na fizičnem področju so pri gibalno
oviranih osebah napredke opazili še na socialnem (Lemke, 2014) in čustvenem področju (Žgur in
Poženel, 2018).

4.6. Dolgotrajno bolne osebe
Dolgotrajno bolni otroci so pogosto v bolnišnicah ali doma, nimajo stalne socialne mreže in pogosto
menjajo prijatelje ter sošolce. V bolnišnicah in bolnišničnih šolah ob programih s konji doživljajo
čudovito izkušnjo, saj so lahko zunaj v naravi in počnejo stvari, ki jih lahko počno tudi drugi zdravi otroci
– jahajo konja. Starši, ki so bili intervjuvani v tej raziskavi, poudarjajo, da je odlično, ker sta terapevt in
konj vedno enaka, kar predstavlja eno od stalnic v negotovem življenju njihovih bolnih otrok. Osebje v
bolnišnicah se namreč hitro menja in tudi družba drugih pacientov ni nikdar stalna. Programe s konji
opisujejo kot čudovito izkušnjo, napredke opažajo na emocionalnem in socialnem področju (Lemke,
2014).

4.7. Osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
Konj je močan motivator za doseganje vzgojnih in učnih ciljev (Marinšek in Tušak, 2007). Pri osebah s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja lahko prek jahanja urimo pozornost in spomin,
povečujemo besedni zaklad in urimo bralne veščine (Žgur, 2004; Malone b.d.). Med jahanjem se
namreč aktivno povezujeta obe možganski hemisferi. Pri treningu branja je lahko konj hvaležen
poslušalec, ki osebe motivira in jih ne obsoja, poleg tega je konj zaradi nenehne igre ušes tudi aktiven
poslušalec (Naglost, 2016).

4.8. Osebe z avtističnimi motnjami
Za osebe z avtističnimi motnjami so značilni kvalitativen primanjkljaj v socialni interakciji in
komunikaciji ter ponavljajoči se in stereotipni modeli vedenja, interesov in aktivnosti (DSM-IV, 1994).
Glede na značilnosti avtističnih motenj se zdi, da je terapevtsko jahanje idealen pristop, saj prek konja
vzbudimo zanimanje za stvarno okolje in vzpostavljamo komunikacijo (Marinšek in Tušak, 2007). Konj
se na določen znak vedno enako odzove, kar osebam z avtističnimi motnjami predstavlja varnost in
strukturirano okolje, ki ga potrebujejo za optimalno funkcioniranje. Najprimernejši konji so tisti, ki
poleg običajnih fizičnih znakov za določen ritem gibanja, ustavljanje, ipd. poznajo tudi glasovne ukaze.
Ko jahač spozna, da se konj odziva na njegov glas, začne vzpostavljati neposredno verbalno
komunikacijo (Marinšek in Tušak, 2007). Poleg napredka na področju komunikacije jahači izboljšajo
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socialno področje in bolje nadzorujejo čustvene odzive, opažajo pa tudi napredek pri ravnotežju in
koordinaciji (Buck, 2015).
Osebe z avtističnimi motnjami se pogosto umikajo v svoj notranji svet, zato mora terapevt neprestano
menjavati vaje. Raznoliki in razgibani elementi pomagajo ohranjati pozornost (Marinšek in Tušak,
2007), ki se po periodičnem vključevanju v terapevtski program podaljšuje. Po vključitvi v terapevtske
programe s konji se opazno izboljšajo tudi senzorne reakcije. Usvojena socialna vedenja in ustrezne
senzorne reakcije, ki so se pojavile med terapijami, se ob prenehanju programov spet poslabšajo in ob
nadaljevanju s terapevtskimi obravnavami s konjem spet izboljšajo (Ward, 2013).
Velik napredek so pokazali otroci z avtističnimi motnjami, ki so bili vključeni v raziskavo socialnega
funkcioniranja pred terapevtskim programom s konjem in po njem. Program se je izkazal kot zelo
učinkovit (Bass, 2009).

4.9. Osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
Za osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami je pomembno, da se pomirijo, najdejo stik s seboj in se
ne čutijo osamljene. S tem, da morajo negovati in skrbeti za žival, jih učimo potrpežljivosti in
odgovornosti. Ko božajo in stiskajo živali, odvračajo svojo pozornost od ogrožajočih, anksioznih
dražljajev. Prek živali začnejo navezovati tudi zaupen odnos s terapevtom in tako izboljšujejo socialne
interakcije ter se učijo socialno sprejemljivega vedenja (Marinšek in Tušak, 2007). Večkrat namreč
osebe s čustveno-vedenjskimi motnjami hrepenijo po pozornosti in pomembnosti. V iskanju tega
položaja se pogosto zatečejo k vzbujanju negativne pozornosti na uničevalen način, saj jo lažje in hitreje
pridobijo. Prek konja dobijo pozitivno pozornost, poleg tega so dejavnosti s konji usmerjene v
konstantno gibanje in opazovanje in tako ni časa za iskanje stranpoti. Naslednji varovalni dejavnik pri
terapevtskih obravnavah s konji je, da so konji velike in mogočne živali, ki so občutljive in hitro reagirajo
na zunanje dražljaje. Nekateri si ne upajo izvesti neprimernega ali agresivnega vedenja iz strahu, drugi
iz spoštovanja do veličastne živali (Globočnik, 2001).
Otroci, ki so zavračali bližino drugih oseb (tako fizično kot emocionalno), so konja pustili k sebi in prek
konja kasneje začeli v svoj osebni prostor spuščati tudi ljudi (Rothe, 2005).
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5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Sem inštruktorica jahanja, izvajam tudi tečaje jahanja za osebe s posebnimi potrebami in sem končala
izobraževanje za terapevta s pomočjo konja pri zavodu Nazaj na konja. Ob svojem delu ugotavljam, da
je otrokom s posebnimi potrebami zelo težko zagotoviti kontinuirano obravnavo s pomočjo konja.
Razlogi so naslednje posebnosti populacije oseb s posebnimi potrebami:
1. Pogoste obravnave pri ostalih strokovnjakih (logopedske, fizioterapevtske, delovno
terapevtske obravnave idr.).
2. Občutljivejša zdravstvena stanja – pogosto imajo te osebe več pridruženih težav. Pogoste so
alergije, občutljivost na sonce, vročino, mraz ipd. Večkrat so naročene na operacije, po katerih
je potrebno mirovanje in nato rehabilitacija.
3. Popoldneve imajo zapolnjene z raznimi dejavnostmi – velikokrat hodijo na plavanje, plesne
urice ali telovadbo.
4. Mobilnost pri gibalno oviranih osebah ali pri osebah, ki potrebujejo popolno nego in pomoč
pri npr. oblačenju, lahko zahteva veliko časa in energije njihovih spremljevalcev. Zato se
pogosto skušajo organizirati tako, da nimajo preveč dejavnosti v istem tednu.
5. Osebe s posebnimi potrebami že v času izobraževalnega procesa doživljajo veliko stisk in
naporov, zato so v popoldanskem času pogosto utrujene in težje sodelujejo v dodatnih
dejavnostih.

Težave s kontinuiranim izvajanjem terapevtskih programov s pomočjo konja imamo tudi zaradi specifik
izvajanja terapij:
1. Terapije se lahko izvajajo le v okolju, kjer je primerna infrastruktura za konje (navadno izven
mest, kar pomeni daljšo vožnjo).
2. Izvedba v naravi pomeni veliko količino cvetnega prahu, čebel, sena in drugih možnih
alergenov.
3. Vremenski vplivi – pokrito jahališče sicer zagotavlja zaščito pred vetrom in dežjem, vendar ni
zaščita pred mrazom ali hudo vročino.
4. Finančni vidik – terapevtsko jahanje je iz cenovnega vidika zahtevno. Z eno osebo namreč
delajo trije: terapevt, konj in pomočnik terapevta. Poleg tega je tudi vzdrževanje infrastrukture
zelo drago, če želimo zagotoviti optimalne pogoje za izvajanje terapevtskega programa
(trening konj, oprema za izvajanje dejavnosti, pokrito jahališče, dostop za gibalno ovirane ipd.).
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Za šolanje konja in njegovo oskrbo je potrebno tudi primerno usposobljeno osebje in veliko
časa, kar zahteva precej sredstev.

Zaradi vseh teh dejavnikov se pogosto dogaja, da jahači ne obiskujejo celoletnih terapevtskih
programov. Veliko je prekinitev ali daljših izostankov, kar zmanjša pozitivne vplive terapevtskega
jahanja na osebe, ki program obiskujejo. To je velika škoda, saj terapije s pomočjo konja poleg vseh
pozitivnih učinkov predstavljajo tudi zelo priljubljen hobi za osebe, ki terapije obiskujejo. Da bi
zagotovili napredek in kontinuirane obravnave v strnjenem nizu, smo pomislili na skrajšanje programa.
Starši bi lahko izbrali termin, ki bi njim in otrokom najbolj ustrezal (glede na ostale dejavnosti,
obravnave, operacije, obdobje alergij ipd.). Prav tako bi si mnogi lažje privoščili enkratni strošek, kot
pa dejavnost, ki bi mesečno obremenjevala družinski proračun.
Osebam s posebnimi potrebami zelo težko zagotovimo kontinuirano obravnavo zaradi njihovih
posebnosti in zaradi dejavnikov, ki vplivajo na izvajanje terapij s pomočjo konja (vremenske razmere,
zdravje otrok, nasičeni urniki z drugimi obravnavami ipd.). Ob študiju mnogih raziskav in na osnovi
lastnih izkušenj smo ugotovili, da udeleženci navadno obiskujejo terapije od enkrat do dvakrat na teden
in v daljšem obdobju, vendar redko opravijo več kot 12 srečanj. Zato smo se odločili, da oblikujemo
štirinajstdnevni intenzivni terapevtski neprekinjen program, pri katerem bomo opazovali vpliv
terapije s pomočjo konja na ravnotežje, fino motoriko in spomin.
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6. ZASNOVA TERAPEVTSKEGA PROGRAMA
Terapevtsko jahanje je primerno tudi kot preventivna dejavnost (Naglost, 2016). Krajši in dostopnejši
terapevtski program bi bil podporni program vsem ostalim obravnavam, ki so jih deležne osebe s
posebnimi potrebami.
Če se navežemo na pretekla teoretična izhodišča: vse prednosti terapevtskega jahanja bi lahko
izkoristili v krajšem času in tako otrokom pomagali, da v času obravnave napredujejo na določenem
področju, ki ga sicer razvijajo pri drugih strokovnjakih na različnih terapijah, v zdravstvu, doma ali v
šoli. V dveh tednih bi izboljšali določeno področje, kar bi bila nova odskočna deska za nadaljnje
obravnave, ki so jih deležni pri drugih strokovnjakih.
Pri oblikovanju programa smo za opazovanje določili naslednja področja: ravnotežje, fina motorika in
spomin.

6.1. Ravnotežje
Ravnotežje je sposobnost ohranjanja stabilnosti drže med mirnim stanjem ali med gibanjem. Ločimo
statično (v mirovanju) in dinamično ravnotežje (Moharič, 2009). Optimalno vzpostavljeno ravnotežje
omogoča učinkovito notranjo stabilnost ne glede na podporno površino (Semolič, 2016).
Normalen razvoj ravnotežja se začne pri dojenčku, ko iz kotaljenja preide v rotacijo in kasneje v
vzravnavo. Organizacija telesa v tem najzgodnejšem obdobju je temelj drže in vzpostavljanja
ravnotežnega položaja v različnih situacijah (različne podporne ploskve, statični položaj, gibanje ipd.).
Osnova za normalne gibalne vzorce se vzpostavi že takoj po rojstvu v obdobju sinaptogeneze z
usklajevanjem delovanja leve in desne možganske hemisfere ter živčno-mišičnim povezovanjem.
Dozorevanje živčnega sistema vodi v optimalen razvoj posameznikovega potenciala (Semolič, 2016).
Vzpostavi se določena telesna drža in če se to zgodi na optimalen način, omogoča posamezniku
gibanje, ki mu ne povzroča velikega napora (Cummings, 2015). Iskanje ravnotežja v obdobju
najzgodnejšega razvoja pomeni izzivanje učnih procesov, kar dokazuje visoko korelacijo med
ravnotežjem in kognitivnimi sposobnostmi (Semolič, 2016). Ravnotežje in drža sta tesno povezana in
vplivata drug na drugega. Telesna drža je namreč odgovor na ravnotežje in ni nikdar fiksna. 'Pravilne'
drže za vsakega posameznika ne bi smeli soditi po zunanjem videzu, temveč po njeni funkcionalnosti
(Cummings, 2015). Center našega ravnotežja so medenica in notranje trebušne mišice ob hrbtenici
(Swift, 1985). Otrok, ki se mu v zgodnjem otroštvu vsiljuje določene gibalne vzorce (posedanje,
postavljanje na noge, prehitre poravnave v drži), ali 'normalnih' gibalnih vzorcev ni sposoben
vzpostaviti, je običajno tog v medenici, mišice pa delajo preveč, saj s svojim delovanjem nadomeščajo
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oporo skeleta. Ni rečeno, da oseba ne obsedi ali ne shodi – večina jih, vendar so mnoge izvedbe gibanja
negotove, hrbtenica ne razvije zdravih krivin, stopala se krivijo (Semolič, 2016). Pomembno je, da starši
in strokovnjaki prepoznajo zgodnje nepravilne motorične vzorce otrok. To so npr. povečan mišični
tonus, prekrižane noge, krivljenje v hrbtu, nezmožnost nadzorovanja glave po tretjem mesecu idr.
(Semolič, 2008). Zelo pomembna je zgodnja obravnava pri ustreznih strokovnjakih, vendar so takšne
osebe kasneje lahko vseeno nestabilne in imajo pogoste težave z ravnotežjem. Zelo pomembna,
vendar pogosto zanemarjena komponenta ravnotežja je tudi čas. Govorimo o fazi, ko oseba išče svoje
izvorno gibanje. Običajno se to dogaja v prvih mesecih življenja oziroma do prvega leta otrokove
starosti. Pri osebah, ki so v razvoju počasnejše ali gibalno ovirane, je to obdobje lahko tudi precej daljše.
Telo za reagiranje potrebuje čas (Bowlby, 1999 v Semolič, 2016). Čas, da spremeni položaj in reagira,
je v stanju iskanja ravnotežja daljši kot čas, v katerem želimo pomagati dojenčku ali osebi iz navidezno
zapletenega položaja. Torej osebi skrajšamo čas, da sestavi določen gibalni odgovor, s čimer ji
preprečimo, da bi razvila svoje notranje ravnotežje (Semolič, 2016). Če je čas na prvi pogled neodvisna
komponenta ravnotežja, je v resnici ena od pomembnejših.
Naslednja takšna komponenta je dihanje. Če dihamo globoko, sproščamo svoje telo, smo v manjši
tenziji in lažje ohranjamo ravnotežje. Z nekaj globokimi vdihi si lahko celo izboljšamo ravnotežje na
konju. Pomembno je, da med ježo ne zadržujemo sape, saj tako v telesu ustvarjamo dodatne napetosti
(Swift, 1985).
Prednost jahanja je, da tudi osebam z 'nenormalnimi' gibalnimi vzorci omogoči izkušnjo naravnega
gibanja in jih sili v iskanje ravnotežja na gibajočem se telesu (Ward, 2013). Ravnotežje na konju je zelo
odvisno od našega 'centra' oziroma težišča. Večinoma velja zmotno prepričanje, da je težišče človeka
v prsnem košu ali tik pod njim, še posebno, če gledamo jahača na konju v sedečem položaju. Center
ravnotežja, torej težišče, je tik nad medenico, približno za popkom. Torej moramo kot terapevti v prvi
vrsti vplivati na ta predel, hkrati pa nam jahanje omogoča največ možnosti za vplivanje nanj, saj je na
tem delu očiten neposreden vpliv konjevega gibanja na jahača. Če želimo vplivati na zgornji del telesa,
se dvigne težišče, daje občutek večje teže, napetosti in zmanjšuje zmožnost koordinacije (Swift, 1985).
Na izboljšanje ravnotežja moramo vplivati po vrsti, tako kot bi potekal normalen razvoj ravnotežja – od
centra navzven. Prvi koraki v iskanju ravnotežja in vzpostavljanju telesne drže se dogajajo prek rotacij
v medenici. Izravnava se bo zgodila kot posledica pravilnega razvoja ali vsaj izboljšanega gibanja in
rotacije medenice (Semolič, 2016). Pri jahanju in dobremu ravnotežju na konju je pomembno, da je
položaj težišča vedno nad stopali jahača (Slika 1). (Swift, 1985).
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Slika 1 Primerjava dveh jahalnih drž. Pri obeh je težišče nad stopali (Swift, 1985).

Prav zaradi specifike konjevega gibanja in zaradi težavnosti ohranjanja ravnotežja, ki vključuje
praktično celo telo, je jahanje razširjena oblika terapevtskih obravnav. V CIRIUS Kamnik (Zadnikar,
2011) so opravili raziskavo, povezano z ravnotežjem in kontrolo trupa pri osebah s cerebralno paralizo.
V raziskavi so potrdili, da je že krajši čas sedenja na premikajočem se konju pomembno vplival na
izboljšanje drže in ravnotežja (Zadnikar, 2011). Podporna terapevtska oblika pomoči s konji je bila
zasnovana v CIRIUS Vipava, kjer so potrdili, da se je že po treh mesecih podporne terapije za osebe s
posebnimi potrebami povečala gibljivost medeničnega obroča in doseg spodnjih udov (Žgur in Poženel,
2018).

6.2. Fina motorika
Fina motorika je sposobnost, da oseba izvaja natančne gibe rok, pri tem pa ohranja dobro koordinacijo
oko-roka. Dobro razvita fina motorika mišic prstov in dlani omogoča uspešno učenje pisanja. Razvoj
fine motorike je zelo pomemben, saj zahteva usklajeno delovanje živčevja in mišičnega sistema
(Hrovat, 2017). Razvoj finomotorične spretnosti je odvisen od razvitosti grobomotorične funkcije in je
tesno povezan tudi s splošnim funkcioniranjem osebe. Hkrati fina motorika nikakor ni odvisna od dobre
telesne pripravljenosti in kondicije osebe (Skowronski, 2018).

6.3. Spomin
Spomin je ena pomembnejših kognitivnih sposobnosti in je izmed vseh najlažje merljiv, zato smo ga
izbrali za spremljanje napredka na kognitivnem področju. Med različnimi kognitivnimi sposobnostmi
so visoke korelacije (Musek, 2012), najvišje korelacije so med izvršilnimi funkcijami in kapacitetami
delovnega spomina (McCabe in sod., 2010), oboje pa je tesno povezano s hitrostjo predelovanja
informacij (Musek, 2012). Že od zgodnjega otroštva naprej je uspeh otrok v šoli izjemno odvisen od
sposobnosti priklica informacij (Zambo, 2006). Pravimo, da ima oseba dober spomin, kadar so
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informacije v njem dostopne, organizirane in obnovljive – torej omogočajo dober priklic. Če pa so
informacije nepopolne, med seboj nepovezane ali napačno razumljene (izkrivljene), je priklic slab in za
osebo pravimo, da ima slab spomin (Schacter, 2002 v Zambo, 2006). Osebe s posebnimi potrebami
imajo pogosteje težave tudi v kapaciteti spomina ali pa njihova kratkotrajna pozornost in koncentracija
onemogočata, da bi informacije sploh lahko predelale in skladiščile v spomin (Swanson in Siegel, 2001).
McCabe in sod. (2010) so potrdili tudi visoko povezanost pozornosti in spomina.
Rogge (2017) je ugotovil visoko korelacijo spomina, prostorske kognicije in ravnotežja. Ob izboljšanju
ravnotežja se izboljšata tudi prostorska kognicija in spomin. Dober delovni spomin je povezan z učnim
uspehom in pridobivanjem strokovnega znanja. Slab delovni spomin je povezan z neuspehom, lahko
vodi v zasvojenosti, ljudje s slabim delovnim spominom težje sprejemajo pomembne odločitve
(Alloway, 2013). Spomin je torej izjemno pomembna kognitivna funkcija, njegovo izboljšanje pa bi
lahko zaradi visokih korelacij vplivalo tudi na izboljšanje ostalih kognitivnih funkcij.

6.4. Načrt programa
Navadno pri izvedbi rednih terapevtskih programov oblikujemo individualiziran program za vsakega
udeleženca, vendar tu zaradi specifičnosti programa nastane problem. Program traja le štirinajst dni,
kar ni dovolj, da bi lahko strokovni tim spoznal osebo in oblikoval individualni program. Torej mora biti
program zasnovan tako, da lahko terapevt sproti upošteva individualen napredek vsakega
posameznika in hkrati tako, da bo omogočal vključitev širokega spektra oseb s posebnimi potrebami.
Program smo zato oblikovali kot »ček listo«, v nadaljevanju imenovano kontrolni seznam. Kontrolni
seznam smo razdelili na posamezna področja, za vsako področje je zapisan seznam vaj. Terapevt izbere
vaje, ki jih je jahač sposoben opraviti, in nato nadaljuje z ostalimi vajami, ki so predvidene za napredek
na določenem področju. Na ta način je možno program nadgraditi tudi z drugimi področji (npr.
socialnim) in za posamezna področja vnesti nove vaje.
Kontrolni seznam se nahaja v prilogi.

6.5. Vaje učinkovanja na posamezna področja
Vaje so navedene v kontrolnem seznamu. Tu jih podrobneje predstavljamo po posameznih področjih.

6.5.1. Trening ravnotežja
Trening ravnotežja je potekal ves čas sedenja na konju, saj že samo konjevo gibanje sili jahača, da v
vsakem koraku usklajuje svoje ravnotežje s konjevim (Marinšek in Tušak, 2007).
Z različnimi vajami smo podkrepili konjevo gibanje in skušali zagotoviti, da bi jahači svoje ravnotežje
hitreje izboljšali.
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1. DIHANJE: Z globokim dihanjem lažje ohranjamo ravnotežje in sproščamo tonus v telesu. Za
aktiviranje stabilizatorskih notranjih trebušnih mišic je pomembno, da globoko vdihnemo tako,
da trebuh potegnemo navznoter in ne navzven, kot bi to storila večina ljudi (Swift, 1985).
2. JEŽA V RAZLIČNIH HODIH: Konj pozna tri osnovne hode – korak, kas in galop. Pri vsakem od teh
hodov je gibanje konja popolnoma drugačno. Korak je gibanje v štirih taktih, pri čemer sta na
tleh ves čas vsaj dve nogi. Med jahanjem koraka krepimo gibalne vzorce medenice, ki jih
človeška medenica izvaja med hojo. Kas je gibanje v dveh taktih in je za jahača najbolj zahtevno
gibanje. Sočasno se naprej in nazaj pomikata diagonalna para nog, vmes pa je faza lebdenja.
Galop je gibanje v skokih – v treh taktih. Je konjevo najhitrejše gibanje.
Jahač je, da bi ohranil ravnotežje, prisiljen svojo držo prilagoditi konjevemu gibanju in mu
slediti. Večina programa poteka v koraku, nekaj pa tudi v kasu. Jahači, ki oba hoda dobro
usvojijo, lahko preidejo tudi v galop.
3. ISKANJE SREDINE: Jahača posadimo na konja tako, da je nagnjen preveč na levo ali desno stran
konja. Nekateri ne opazijo, da visijo na eno stran. V tem primeru jih potegnemo še bolj na
konjev bok. Stopnjujemo nagib, dokler jahač ne zazna, da ne sedi naravnost. Vajo ponavljamo
vsakič na začetku ure, ko jahača posadimo na konja, po vsakem obratu in vsakič, ko jahač sam
visi na katero od strani. Ko jahač zazna, da ne sedi na konjevi sredini, je njegova naloga, da se
sam poravna.
4. LEŽANJE NA HRBTU: Jahač se uleže nazaj na konjev hrbet, ko se konj giblje v koraku. Ko je
sposoben popolnoma sprostiti svoje telo v tem položaju, zapre oči.
5. OBRAT: Obrat jahač sprva naredi na mirujočem konju, kasneje tudi med korakom. Pri obratu
jahač eno od nog dvigne čez konjev vrat. Nato popravi svoje sedišče tako, da se usede čez
hrbtenico nekoliko bolj nazaj in sedi na konju postrani. Zadnji korak je, da drugo nogo zavihti
čez konjev hrbet in tako obrne svoj položaj na konju. S hrbtom je tako obrnjen proti konjevi
glavi.
6. JEŽA VZVRATNO: Vsako gibanje ima tudi svoje nasprotno enako gibanje, kar vzdržuje statičen
položaj telesa v dinamičnih situacijah (Cummings, 2015). Da bi dobili dve različni variaciji para
gibanj, jahača obrnemo nazaj. Konj se pri tej vaji giblje z enakomernim izdatnim korakom
naprej. Jahač je obrnjen tako, da gleda nazaj, torej proti konjevemu repu. Če jahačem vaja v
koraku ne predstavlja izziva, jo izvedemo v kasu.
7. LEŽANJE NA TREBUHU: Ko je jahač obrnjen nazaj, se uleže na konjev hrbet tako, da leži na
svojem trebuhu. Cilj vaje je, da se jahač popolnoma sprosti in je hkrati sposoben obstati na
mestu – ob nizkem mišičnem tonusu in dobrem ravnotežju začne jahač lesti nazaj, proti
konjevemu repu.
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8. JEŽA POSTRANI: Jahač ima obe nogi na enem konjevem boku. Poiskati mora ustrezen položaj,
da med gibanjem konja ne zdrsne z njega ali se ne prevrne nazaj.
9. JEŽA NA KOLENIH: Jahač se dvigne na kolena, medtem ko konj hodi. Nogi ležita na dolgih
hrbtnih mišicah ob konjevi hrbtenici, prsti na nogah so obrnjeni tako, da konja ne žulijo v
ledveni del. Jahača spodbujamo, da se zravna in da razširi roki.
10. LASTOVKA: Jahač jaha na kolenih. Z rokama se drži za voltažirni pas. Nato eno od nog namesti
čez hrbtenico in drugo iztegne nazaj. V stabilnem položaju lahko iztegne naprej še eno od rok.
11. STOJA: Jahač vstane na konju in se nato previdno usede nazaj na njegov hrbet. Ko vajo
suvereno opravi na mirujočem konju, lahko vstane med konjevim gibanjem v različnih hodih.
Vaje ravnotežja smo vključevali po stopnji zahtevnosti med ostale posamezne vaje za izboljšanje drugih
dveh področij. Težje naloge so prišle na vrsto, ko je bila osvojena predhodna, lažja vaja.

6.5.2. Trening fine motorike
Priporočljive dejavnosti za razvoj fine motorike so: prijemanje, držanje in izpuščanje igrač, prijemanje
drobnih predmetov (pincetni prijem), obuvanje in sezuvanje, ipd. (Hrovat, 2017). Na podlagi teh
priporočil smo oblikovali vaje fine motorike, ki smo jih povezali z jahanjem.
Trening fine motorike je potekal pred, med in po vsakem jahanju.
Potrebni pripomočki:


različne krtače (različni ročaji in smer krtačenja),



gumice za grivo,



klin za kopita,



mast za kopita,



oprema za jahanje, pasovi za nameščanje opreme,



barvne vajeti,



bič ali dežnik,



ščipalke za obešanje perila,



svileni trakovi, pentlje.

Slika 2 Ena od aktivnosti med jahanjem: držanje vajeti z obema rokama na različnih barvah
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Aktivnosti pred jahanjem:


krtačenje konja z različnimi krtačami,



pletenje kitk ali čopkov,



čiščenje kopit,



mazanje kopit z mastjo (čopič),



nameščanje opreme in zapenjanje pasov,



krašenje konja s trakovi in ščipalkami (glede na želje in sposobnosti).

Aktivnosti med jahanjem:


držanje vajeti z obema rokama na različnih barvah (preprijemanje vajeti) (Slika 2),



držanje vajeti z eno roko (z levo in desno),



pobiranje trakov in ščipalk za perilo s konja,



pravilno držanje vajeti: pesti so obrnjene pokonci, palec pokriva stisnjeno pest. Vajet vstopa v
pest med mezincem in prstancem, nato iz pesti pride med palcem in kazalcem. Ko imamo obe
vajeti v eni roki, obrnemo pest vodoravno. Eno vajet držimo med palcem in kazalcem, drugo
pa med prstancem in mezincem.



držanje vajeti z obema rokama: ko prijahajo do biča ali dežnika, ustavijo konja, preprimejo
vajeti v eno roko, poberejo bič ali dežnik, ga prestavijo na drugo stran jahališča in ponovno
primejo vajeti z obema rokama.

Aktivnosti po jahanju:


božanje, pohvala konja,



odpenjanje opreme,



razpuščanje kitk in čopkov.

6.5.3. Trening spomina
V program smo kot pomembno komponento vključili tudi trening spomina. Spomin se hitreje izboljšuje
med fizično vadbo (McEwen, 2017), zato smo spomin trenirali med jahanjem. Sprva smo podajali le
enostavna navodila. Ko so izpolnili prvo navodilo, smo podali naslednjega.
Primer:
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1. »Primi vajeti!«
2. »Poženi konja v korak!«
3. »Naredi krog okoli mene!«
4. »Ustavi se pri črki A!«
5. »Obrni se nazaj!«
6. »Poženi konja v korak!«

Postopoma smo navodila združevali:
1.

»Primi vajeti in poženi konja v korak!«

2.

»Naredi krog okoli mene, nato se ustavi pri črki A in se obrni nazaj!«

Jahačem smo postavljali vedno zahtevnejše poligone, ki so jih morali izvesti. Dolžino in zahtevnost
poligona smo prilagajali vsakemu posamezniku. Poligoni in zaporedja vaj so bila vsakokrat drugačna,
elementi pa enaki, nove smo le dodajali k že poznanim. Vedno smo začeli s krajšim poligonom, ki smo
ga podaljševali.
Uporabljene vaje:


Slalom okoli stožcev. V slalom postavimo od 3 do 12 stožcev. Včasih naredimo tudi dve različni
dolžini slaloma.



Prestop ovir na tleh.



Labirint iz ovir na tleh.



Krog okoli stožca.



Vrata (jahač konja usmeri med visoki stojali za preskakovanje ovir).



Stoj (pri določeni črki, v vratih ipd.).



Kas (od določene točke do druge določene točke).



Jahanje vzvratno, na kolenih.

Ko je bil poligon zapolnjen z vsemi vajami, smo ga podaljševali s ponavljanjem vaj. Primer enega izmed
uporabljenih poligonov prikazuje Slika 3.
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Slika 3 Prikaz poteka treninga spomina.

6.6. Preverjanje napredka na izbranih področjih opazovanja
6.6.1. Testi ravnotežja
Vpliv na mišični tonus in ravnotežje smo želeli preveriti z Bergovo lestvico za oceno ravnotežja (Rugelj,
2013). Iz literature je razvidno, da bi za oceno ravnotežja potrebovali vsaj 20 minut (Moharić, 2009),
kar je za populacijo naših jahačev bistveno preveč časa, saj imajo večinoma težave s pozornostjo.
Testiranje je zaradi različnih kriterijev pri posameznih nalogah zahtevno za ocenjevalca, zato bi nujno
potrebovali pomoč fizioterapevta, kar bi za vseh šest testirancev težko zagotovili. Odločili smo se za
enostavnejši test, da bi ravnotežje lahko izmerili tudi sami v primeru fizioterapevtove odsotnosti in ki
bi bil dovolj enostaven in kratek, da bi ga lahko nemoteno izpeljali z vsemi jahači.
Test, ki je zanesljiv in v dobrem sorazmerju z Bergovo lestvico za ocenjevanje ravnotežja, je Časovni
vstani in pojdi test. Ta test je bil uporabljen v raziskavi Žgur in Poženel (2018) ter v raziskavi pacientov
z Alzheimerjevo boleznijo (de Araujo, 2001). Ta test je enostaven in hiter za izvedbo ter dobro
napoveduje sposobnost varne in samostojne hoje osebe v zunanjem okolju. Zaradi oblike testa je
poimenovan tudi L-test. Testiranec sedi na začetku poligona, nato na znak vstane in hodi tri metre
naravnost, nato sedem metrov levo in nazaj po isti progi do stola. Meri se čas od trenutka, ko vstane,
in dokler se ne usede nazaj (Moharić, 2009). Merili smo čas pri hoji vzvratno po daljši liniji istega testa
(7 m). L-test smo opravili pred prvo ježo in po njej ter pred zadnjo ježo in po njej. S tem smo želeli
preveriti, kolikšen vpliv na rezultat ima vmesna ježa. Da bi se izognili vplivu testa na izboljšanje
rezultatov, smo se odločili, da testa ne bomo opravljali še kdaj vmes, saj bi že s samim izvajanjem testa
trenirali tudi njegovo izvedbo.
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Naslednji uporabljen test je bil Testiranje stoje na eni nogi. Oseba stoji na nogi, ki si jo izbere sama. Če
stoji dlje kot 30 sekund, je tveganje za padec zelo majhno, če pa stoji manj kot 5 sekund, je tveganje za
padec zelo veliko (Moharić, 2009). Testiranje smo izvedli na prednostni in neprednostni nogi ter z
odprtimi in zaprtimi očmi.
Iz ABC baterije gibanja (Jurgec, 2016) smo si izbrali še preprost test ravnotežja stopanje peta-prsti v
ravni liniji. Jahači, ki so bili vključeni v štirinajstdnevni program, niso mogli vsi stopiti v zahtevan položaj,
kaj šele v njem hoditi. Rezultati so predstavljeni v poglavju rezultati.

6.6.2. Testi fine motorike
ABC GIBANJA 2 ZA OCENO OTROKOVEGA GIBANJA
Otroke razvrstimo v štiri kategorije glede na starostno obdobje (4-6, 7-8, 9-10, 11-12 let). Običajno
testiramo otroke, stare med 4 in 12 let. Za vsako kategorijo je predvidenih 8 nalog. Pred vsakim
testiranjem najprej ugotovimo, kateri sta otrokova dominantna roka in noga (Jurgec, 2016).
Po osmih nalogah seštejemo dobljene točke. Manjši seštevek točk pomeni boljši rezultat. Večji kot je
seštevek točk, večje je odstopanje od povprečja in pomeni rizični gibalni zaostanek (Jurgec, 2016).
VREDNOTENJE REZULTATOV:
0 – ne odstopa od povprečja, povprečje
1 – že slabše
5 – stopnjujemo do 5, to je najslabši rezultat
Dve normi: 1. centil in 15. centil

ABC gibanja 2 je presejalni test za ugotavljanje težav. Če ima otrok težave, je zelo nespreten in je
potrebna gibalna obravnava, saj so težave na področju gibanja povezane s kognitivnim in čustvenim
razvojem (Jurgec, 2016). Iz ABC gibanja 2 smo izbrali tudi test za oceno fine motorike. Ker so v program
vključeni jahači zelo različnih starosti z zelo različnimi sposobnostmi, smo sklenili, da jih bomo merili s
časom in primerjali rezultat pred prvo in po zadnji obravnavi. Če bi želeli ocenjevati po normah, bi bili
vsi v območju točk 4 in 5.
Uporabili smo naslednje teste, njihovi rezultati so predstavljeni v poglavju rezultati:

1. NALOGA: DAJANJE KOVANCEV V ''ŠPAROVČEK''


Podlaga, ''šparovček'', kovanci (12).
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Otrok mora dati kovance v ''šparovček''.



Nalogo izvaja z desno in levo roko, če ne zmore, jo izvaja le z dominantno roko.

2. NALOGA: VTIKANJE ŽEBLJIČKOV V LUKNJICE V LESU


Lesena plošča z luknjicami in žebljički (12).



Otrok vtika žebljičke v luknjice.



Nalogo izvaja z desno in levo roko, če ne zmore, jo izvaja le z dominantno roko.

3. NALOGA: NAVIJANJE MATIC NA EN VIJAK


Otrok tri matice navije na en vijak.

6.6.3. Test spomina
Spomin smo preverili dvakrat – pred prvo obravnavo in po zadnji obravnavi. Opazovali smo, koliko
besed oz. zvokov so si zapomnili.
Za preverjanje spomina smo se odločili, da bomo preverili slušni spomin. Sestavili smo dva testa
spomina – verbalni in neverbalni test. Oba testa preverjata slušni spomin.
Verbalni test: Test je bil sestavljen iz desetih besed. Besede sem prebrala dvakrat in otroke prosila, naj
jih ponovijo.

KONJ, KAPA, KLADIVO, LETALO, ČEVELJ, LONEC, METLA,
ROŽA, PES, MATEMATIKA.
Neverbalni test: Test je bil zastavljen na enak način kot verbalni, le da je namesto besed moral vsak
jahač ponoviti določen zvok. Izbrali smo zvoke, za katere vemo, da jih oba jahača, ki ne uporabljata
verbalne komunikacije, poznata. Test je bil krajši kot verbalni, vključenih je pet različnih zvokov. Če bi
kateri izmed njiju med prvo terapevtsko obravnavo takoj ponovil vseh pet, smo imeli pripravljene
dodatne kretnje. Izkazalo se je, da to ni bilo potrebno. Zvoke smo ponovili dvakrat in jahača sta bila
naprošena, naj jih ponovita.

A-A, BUM, 'plosk', IIIII, 'tlesk z jezikom'.
6.7. Trajanje programa
Program traja štirinajst dni. Pet dni udeleženci intenzivno sodelujejo, potem imajo dva dni počitka in
nato ponovno pet dni intenzivno sodelujejo.

34

Namen programa je udeležencem v desetih strnjenih obravnavah omogočiti novo izhodišče za
napredovanje na področjih, na katerih imajo primanjkljaje ali povečati napredek na močnih področjih.
Rugby in Grandjean (2016), ki sta proučevala vpliv terapij s pomočjo konj na fizično zdravje, sta
ugotovila, da so se napredki pokazali pri več različnih skupinah uporabnikov z različnimi posebnimi
potrebami, ki terapije redno obiskujejo enkrat ali večkrat na teden. Zaradi mnogih pozitivnih učinkov
bi bilo obravnave smiselno približati zdravstvenim in izobraževalnim ustanovam, da bi zagotovili
sofinanciranja in lažjo dostopnost širši populaciji uporabnikov (Rugby, 2016). Raziskovali so, ali daljše
časovno obdobje terapevtskih obravnav vpliva na število usvojenih veščin. Število usvojenih veščin je
bilo enako ne glede na pogostost obravnav, vpliva pa na to, kako izrazit bo napredek pri veščini. Otroci,
ki so obiskovali obravnave pogosteje, so v veščini bolj napredovali (Holm, 2014). Pomembne
spremembe se poznajo že po štirih obravnavah, ki si sledijo v razmaku enega tedna (Hyun, 2016).
Glede trajanja terapevtskega programa nismo našli raziskave, ki bi potrdila, da bi bilo lahko štirinajst
dni terapevtskega jahanja za napredek na določenih področjih dovolj, toda Marinšek in Tušak (2007)
navajata, da je psiholog Nathanson dokazal, da je dvotedenska terapija z delfini zadostovala za
pomemben napredek. Nathanson je namreč izvajal dvotedenske terapije z delfini in otroki s posebnimi
potrebami. Rezultati napredka na gibalnem in govorno-jezikovnem področju po njegovi dvotedenski
terapiji z delfini so bili veliko boljši kot rezultati otrok po šestmesečni fizioterapiji in govorno-jezikovni
terapiji. Raziskava je bila opravljena s 47 otroki s težko motnjo v duševnem razvoju. Po obravnavi z
delfini je pomemben napredek na gibalnem področju pokazalo 71 % otrok, 57 % pa jih je pokazalo
pomemben napredek na govorno-jezikovnem področju. Po šestmesečnih konvencionalnih terapijah na
istih področjih ni izrazitega napredka pokazal noben udeleženec.
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7. CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
7.1.


Cilji

Oblikovati štirinajstdnevni program terapije s pomočjo konja in ugotoviti:
o
o
o
o

7.2.


ali se bo pri uporabnikih izboljšalo ravnotežje;
ali se bo pri uporabnikih izboljšal delovni spomin;
ali se bo pri uporabnikih izboljšala fina motorika;
ali bo napredek hkrati opazen na področjih: ravnotežje, fina motorika, spomin.

Raziskovalno vprašanje

Ali je štirinajst dni intenzivnega programa dovolj, da bi opazili pomemben napredek na opazovanih
področjih?
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8. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP
Pri empiričnem delu magistrskega dela smo opravili multiplo študijo primera. Uporabili smo
deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja, raziskovalni pristop je kvalitativen in kvantitativen.

8.1. Vzorec
Način vzorčenja je namenski. Vzorec sestavlja 6 oseb, ki imajo indikacije za program terapij s pomočjo
konja. Osebe so stare 4, 6, 9, 11, 15 in 23 let. Vse osebe imajo težave z mišičnim tonusom in
ravnotežjem ter primanjkljaj na področju fine motorike, kar je bilo razvidno iz obstoječe zdravstvenomedicinske in pedagoške dokumentacije, ki so jo posredovali straši. Vse spadajo v skupino oseb s
posebnimi potrebami, vendar imajo zelo različne primanjkljaje (Preglednica 1).
Preglednica 1: Seznam oseb, vključenih v multiplo študijo primera

Jahač

Spol

Starost

Posebne potrebe

A

Ženski

4

Zaostanek
razvoju

Ostalo

v Ni
verbalne
komunikacije.
Hipotona.
Hodi okorno.
Obiskuje razvojni
oddelek v vrtcu.

B

Moški

11

Gibalno oviran (3. Hodi s pomočjo
stopnja gibalne hodulje.
oviranosti)
Hipoton.
Obiskuje redno
osnovno šolo.

C

Ženski

15

Motnja
avtističnega
spektra

Povečana mišična
napetost v trupu.
Pri komunikaciji
prisotna eholalija,
komunicira
verbalno.
Obiskuje PPVIZ
(posebni program
vzgoje
in
izobraževanja).

D

Moški

9

Zmerna motnja v Ni
verbalne
duševnem
komunikacije.
razvoju.
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Lažje
oviran.

gibalno Hipoton.
Obiskuje program
PPVIZ.

E

Ženski

6

Primanjkljaji na Gibalno spretna.
posameznih
Obiskuje redno
področjih učenja, osnovno šolo.
disleksija.

F

Ženski

23

Cerebralna
paraliza

Povečana mišična
napetost.
Hoja
je
opotekajoča, med
hojo je nagnjena
nekoliko naprej.
Pogosto
se
spotika.
Študira.

8.2. Opis postopka zbiranja podatkov
Podatke za študijo primera smo zbirali z uporabo kvantitativne metode. Vsak od udeležencev je jahal
desetkrat. Vsako srečanje je trajalo najmanj 20 in največ 30 minut, dolžina je bila prilagojena
sposobnostim posameznika. Jahali so pet dni zaporedoma, imeli dva dni oddiha in ponovno jahali
petkrat

v

zaporednih

dneh.

Pri vsakem udeležencu smo bili osredotočeni na opazovanje treh izbranih elementov: ravnotežje, fina
motorika, spomin.
Podatke za testiranje smo zbirali med prvim in zadnjim srečanjem, ki sta bili tudi daljši od ostalih.
Testiranja smo opravljali pred in po ježi, čas na konju pa je ostal enak kot pri ostalih obravnavah.
Potek zbiranja podatkov pri prvi obravnavi:


Pred jahanjem: Vsak jahač je moral opraviti sklop izbranih testov, za nagrado za uspešno
opravljene naloge pa se je lahko usedel na konja. Vaje so opravljali na terasi pred jahališčem
in v jahališču. Prvi testi so bili povezani s statičnim ravnotežjem: stoja s stopali skupaj, stoja na
eni nogi, postavitev prst-peta, nagib naprej. Nato so opravljali teste fine motorike v naslednjem
zaporedju: test z žebljički, test z maticami in kot zadnjega iz tega sklopa test s kovanci.
Nazadnje so na vrsto prišli testi dinamičnega ravnotežja: časovni vstani in pojdi test (L-test),
hoja nazaj in hoja prst-peta. Vsi jahači niso opravili vseh testov. Prvi razlog so zelo različne
sposobnosti posameznikov (upoštevali smo tako fizične kot kognitivne omejitve). Rezultati
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posameznih nalog so prikazani v poglavju 'Prikaz podatkov'. Vsi jahači niso uspeli opraviti vseh
nalog. Med testiranjem smo se srečevali z več težavami. Največja težava je bilo veliko število
testov ter slaba pozornost in koncentracija večine jahačev. Konj in jahanje sta bila pred prvim
srečanjem velika motivatorja, da so teste opravili po najboljših močeh.


Med jahanjem: Med obravnavo je bil izveden test spomina. Trenutek za testiranje je bil izbran
takoj, ko se je jahač na konju sprostil in je bil pozoren na navodila terapevta. To je bila prva
usmerjena pozornost na terapevta med obravnavo.



Po jahanju: Po jahanju smo izvedli časovni vstani in pojdi test (L-test). Ostalih testov nismo
ponovili tudi po prvi jahalni uri, saj jahači že za ta test niso bili tako motivirani, kot pred
jahanjem. Bili so utrujeni zaradi same obravnave in zaradi številnih testiranj pred ježo. Že ob
ponovitvi tega testa je bilo potrebno veliko domišljije za motiviranje in prigovarjanja, da so ga
izpeljali. Zaradi pomanjkanja motivacije, utrujenosti in same zahtevnosti testa je jahačem
izrazito padla koncentracija za izvedbo testiranja.

Potek zbiranja podatkov pri zadnji obravnavi:


Pred jahanjem: Pred jahanjem smo opravljali samo L-test. Testiranje je bilo tokrat težje kot
prvič, saj jahanje ni bilo več dovolj velik motiv za opravljanje naloge. Jahači so bili odklonilno
naravnani do testiranja. Vsem je bilo kot motiv ponujeno, da na konju izvedejo vajo po svoji
lastni izbiri, če testiranje opravijo. Vseeno v nalogo niso vložili posebnega truda, potrebno je
bilo veliko spodbud, da smo testiranje lahko izvedli.



Med jahanjem: Med samo obravnavo smo izvedli test spomina. Trenutek za testiranje smo si
izbrali takoj, ko se je jahač na konju sprostil in je bil pozoren na navodila. To je bila prva
usmerjena pozornost na terapevta med obravnavo.



Po jahanju: Po jahanju smo izvedli naslednje teste: L-test, hoja nazaj in hoja prst-peta. Nato
stoja s stopali skupaj, stoja na eni nogi, postavitev prst-peta, nagib naprej. Nazadnje so
opravljali teste fine motorike. Prvi test je bil test z žebljički, saj je bil glede na sposobnosti
udeleženih najbolj primeren, nato test z maticami in kot zadnjega test s kovanci. V prikazu
rezultatov je razvidno, kje so jahači napredovali in ali so bili po zadnjem srečanju sposobni
opraviti kakšen test več. Po obravnavi so bili utrujeni in le z dvema smo testiranje lahko opravili
tako, kot smo si zamislili. Ostali so testiranje zaključili z muko in po napornem pregovarjanju.
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8.3. Metoda analize rezultatov
Dobljene rezultate zastavljenih testov splošne in fine motorike ter spomina smo analizirali tako, da smo
jih najprej prikazali v preglednicah in s stolpčnimi grafi. Kjer je bilo zbranih rezultatov dovolj, smo
naredili tudi statistično presojo dobljenih rezultatov s T testom za odvisne vzorce.
Niz rezultatov na jahačih pred štirinajstdnevnim programom terapije smo označili z X, po končanem
štirinajstdnevnem programu terapije pa z Y. Vselej smo preverjali ničelno domnevo 𝐻0 , da sta srednji
vrednosti pred in po štirinajstdnevnem programu terapije enaki, alternativna domneva 𝐻1 pa je, da je
ena od srednjih vrednosti večja od druge:
𝐻0 : 𝑚𝑋 = 𝑚𝑌
𝐻1 : 𝑚𝑋 > 𝑚𝑌 ali 𝑚𝑋 < 𝑚𝑌
Ničelno domnevo zavrnemo, ko je statistika 𝑇 bodisi manjša od – 𝑡1−𝛼 ali večja od 𝑡1−𝛼 in s stopnjo
značilnosti 𝛼 lahko trdimo, da velja alternativna domneva (Turk, 2012).
Ker je vzorec majhen, ni nujno, da bi dobili realne rezultate, hkrati pa smo želeli preveriti tudi praktično
pomembnost štirinajstdnevnega programa, zato smo izračunali tudi indeks velikosti učinka oz. test
Cohen d. Če bodo rezultati pri tem d-testu (označen v tabelah s statistično analizo) pokazali visoko
velikost učinka, bi tudi T-test pri večjem numerusu zagotovo pokazal statistično pomembne razlike.
Norme za test Cohen d:


0 – 0,49

nizka velikost učinka



0,5 – 0,79

srednja velikost učinka



0,8 – 1,29

velika velikost učinka

(b.d., Statistics how to)
Ker so jahači osebe s posebnimi potrebami in zato pri različnih nalogah zelo različno spretni, smo
dobljene rezultate statistično obravnavali na tri načine:
1. V statistični analizi smo upoštevali izmerjene vrednosti s T-testom za odvisne vzorce.
2. Primerjali smo izboljšanje rezultatov po ježi z relativno razliko napredka, ki nam pokaže, za
koliko odstotkov so jahači izboljšali svoj rezultat. Negativne vrednosti pomenijo, da je rezultat
pri meritvah po ježi celo slabši kot pred njo. Na ta način smo zaobšli vpliv jahačevih izhodiščnih
sposobnosti in opazovali samo spremembe v štirinajstdnevnem terapevtskem procesu.
3. Cohen d preizkus, ki nam pove praktično pomembnost štirinajstdnevnega programa.
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8.4. Rezultati
Rezultati so prikazani v preglednicah in grafikonih. Črke A, B, C, D, E in F so šifre za posamezne jahače.
Opise vseh jahačev navaja Preglednica 1.
V preglednicah, kjer so prikazani statistično obdelani podatki, posamezni simboli označujejo določene
parametre. Razlago simbolov prikazuje Preglednica 2.
Legenda:
Preglednica 2: Legenda simbolov v preglednicah s statistično obdelanimi rezultati

𝑋̅

𝑁
Numerus

𝑆𝑋∗

Povprečna

Varianca.

vrednost

𝜈
Stopnje

Empirična

prostosti. vrednost

𝛼

𝑡0,95

𝑇

Teoretična

𝑑

Pove, pri kakšnem Vrednost Cohen d

T- vrednost

T- intervalu zaupanja preizkusa.

za testa

za je

rezultatov

testa

vseh jahačev.

odvisne

odvisne vzorce vrednost

vzorce.

pri

empirična
T-testa

intervalu statistično

zaupanja 0,05.

pomembna.

8.4.1. Spomin
Rezultati testiranja kognitivnih sposobnosti (spomin) so prikazani v preglednici (Preglednica 3) in na
grafu (Grafikon 1). Merila sem število besed, ki so si jih zapomnili.
Preglednica 3: Rezultati testa kognitivnih sposobnosti (delovni spomin).

A

B

C

D

E

F

Pred prvo ježo

2

7

2

3

3

8

Po zadnji ježi

4

10

5

4

8

9
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Število besed

Spomin
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
A

B

C

D

Pred prvo ježo

E

F

Po zadnji ježi

Grafikon 1: Rezultati kognitivnih sposobnosti (test spomina).

Normirani rezultati so prikazani v preglednici (Preglednica 4). Preglednica 5 pa prikazuje rezultate
statistične analize dobljenih rezultatov.
Preglednica 4: Relativna razlika napredka pri testu kognitivnih sposobnosti (spomin).

Indeks izboljšanja

A

B

C

D

E

F

100%

43%

150%

33%

167%

13%

Preglednica 5: Statistična analiza testa kognitivnih sposobnosti

𝑁

𝑋̅

𝑆𝑋∗

Pred prvo ježo

6 4,17

2,64

Po zadnji ježi

6 6,67

2,66

𝜈

5,00

𝑇

𝑡0,95

-4,04

-2,02

𝛼

𝑑

0,005 1,65

8.4.2. Ravnotežje
Za trening ravnotežja so jahači opravljali naslednje vaje: dihanje, ježa v različnih hodih, iskanje sredine,
ležanje na hrbtu, obrat, ježa vzvratno, ležanje na trebuhu, ježa postrani, ježa na kolenih, lastovka, stoja
na konju.
Med izvedbo programa nobeden od jahačev ni uspel priti do zadnjih dveh vaj in le ena jahačica je uspela
usvojiti tudi ježo na kolenih. Dva jahača sta usvojila le prve štiri vaje, ostali trije pa so usvojili prvih
sedem vaj. V galop so prešli trije jahači, ostali trije so jahali v koraku in kasu.
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L-TEST
Rezultati L-testa v sekundah (vstani in pojdi), so prikazani v preglednici (Preglednica 6) in na grafu
(Grafikon 2).
Preglednica 6: Rezultati na L-testu (dinamično ravnotežje).

A

B

C

D

E

F

Pred prvo ježo

39,0

132,0

24,0

35,0

22,0

18,0

Po prvi ježi

38,0

108,0

62,0

32,0

21,0

18,0

Pred zadnjo ježo

43,0

111,0

22,0

29,0

14,0

16,0

Po zadnji ježi

35,0

93,0

17,0

29,0

13,5

16,0

Grafikon 2: Rezultati L-testa (vstani in pojdi) - dinamično ravnotežje.

Zaradi lažje in realnejše obravnave podatkov smo izločili rezultate, kjer so jahači zavračali sodelovanje
ali test ni bil opravljen v skladu z navodili. Ti rezultati so prikazani v preglednici (

Preglednica 7). Preglednica 8 prikazuje napredek posameznega jahača. Nadaljnje preglednice
(Preglednica 9 do Preglednica 12) prikazujejo rezultate statistične analize dobljenih rezultatov.
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Preglednica 7: Rezultati na L-testu, uporabljeni za statistično analizo.

A

B

C

D

E

F

Pred prvo ježo

39,0

132,0

24,0

35,0

22,0

18,00

Po prvi ježi

38,0

108,0

32,0

21,0

18,00

Pred zadnjo ježo
Po zadnji ježi

35,0

111,0

22,0

29,0

14,0

16,00

93,0

17,0

29,0

13,5

16,00

Preglednica 8: Relativna razlika napredka pri rezultatih L-testa glede na rezultate pred prvo ježo.

Po prvi ježi

A

B

3%

18 %

Pred zadnjo ježo
Po zadnji ježi

10 %

C

D

E

F

9%

5%

0%

16 %

8%

17 %

36 %

11 %

30 %

29 %

17 %

39 %

11 %

Preglednica 9: Statistična analiza L- testa pred prvo in po prvi ježi.

𝑁

𝑋̅

𝑆𝑋∗

𝜈

Pred prvo ježo

5 49,20 47,10

Po zadnji ježi

5 43,40 37,01 4,00

𝑇

𝑡0,95

1,27

-2,13

𝛼

𝑑

0,137 0,57

Preglednica 10: Statistična analiza L- testa pred zadnjo in po zadnji ježi.

𝑁

𝑋̅

𝑆𝑋∗

𝜈

Pred zadnjo ježo

5 38,40 41,00

Po zadnji ježi

5 33,70 33,69 4,00

𝑇

1,36

𝑡0,95

𝛼

𝑑

-2,13 0,123 0,61

Preglednica 11: Statistična analiza L- testa po prvi in pred zadnjo ježo.

𝑁

𝑋̅

𝑆𝑋∗

𝜈

Pred zadnjo ježo

4 44,75 42,59

Po zadnji ježi

4 42,50 46,15 3,00

𝑇

1,09

𝑡0,95

𝛼

𝑑

-2,35 0,177 0,55

Preglednica 12: Statistična analiza L- testa pred prvo in po zadnji ježi.

𝑁

𝑋̅

𝑆𝑋∗

𝜈

𝑇

𝑡0,95
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𝛼

𝑑

Pred zadnjo ježo

6 45,00 43,37

Po zadnji ježi

6 33,92 30,13 5,00

1,96

-2,02 0,054 0,80

Rezultati L-testa kažejo, da so jahači med posameznimi meritvami napredovali.

HOJA NAZAJ 7 m
Preglednica 13 in Grafikon 3 prikazujeta rezultate pri hoji nazaj. Zaradi različnih sposobnosti niso bili
testirani vsi jahači.
Preglednica 13: Hoja nazaj 7 m.

A

B

C

D

E

F

Pred prvo ježo

18

/

/

14

5

8

Po zadnji ježi

12

/

/

10

7

7

Grafikon 3: Rezultati testa hoje nazaj 7 m.

Napredek pri hoji nazaj prikazuje Preglednica 14, statistično obdelane podatke pa
Preglednica 15.
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Preglednica 14: Relativna razlika pri hoji nazaj (7 m).

Po zadnji ježi

A

B

C

D

E

F

33 %

/

/

29 %

29 %

12 %

Preglednica 15: Statistična analiza hoje nazaj (7 m).

𝑁

𝑋̅

𝑆𝑋∗

Pred prvo ježo

4 11,75 5,19

Po zadnji ježi

4 8,50

3,11

𝜈

𝑇

3,00

2,93

𝑡0,95

𝛼

𝑑

-2,35 0,030 1,47

OSTALI REZULTATI PREIZKUSOV RAVNOTEŽJA
Ostali rezultati preizkusov ravnotežja so prikazani grafično. Preverjali smo, ali jahači vajo zmorejo ali
ne zmorejo. Izboljšanje pomeni, da:
1. vajo, ki je jahač pred prvo ježo ni zmogel, po zadnji ježi zmore;
2. pri vaji izboljša rezultat.

Grafikon 4: Rezultati testa statičnega ravnotežja (stoja s stopali skupaj).
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Grafikon 5: Rezultati testa statičnega ravnotežja (stoja na prednostni nogi z odprtimi očmi).

Grafikon 6: Časovni prikaz rezultatov testa statičnega ravnotežja (stoja na prednostni nogi z odprtimi očmi).
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Grafikon 7: Rezultati testa statičnega ravnotežja (stoja na prednostni nogi z zaprtimi očmi).

Grafikon 8: Rezultati testa statičnega ravnotežja (stoja na neprednostni nogi z odprtimi očmi).
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Grafikon 9: Časovni prikaz rezultatov testa statičnega ravnotežja (stoja na neprednostni nogi z odprtimi očmi).

Grafikon 10: Rezultati testa statičnega ravnotežja (stoja na neprednostni nogi z zaprtimi očmi).
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Grafikon 11: Rezultati testa statičnega ravnotežja (postavitev prst – peta).

Grafikon 12: Rezultati dinamičnega testa ravnotežja (hoja 4 m, postavitev nog prst – peta).

Rezultati pri vseh testih ravnotežja kažejo na zanesljiv napredek vseh jahačev na tem področju.
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NAGIB NAPREJ
Test z nagibom je opravljal samo eden od jahačev, saj zaradi gibalne oviranosti ostalih testiranj ni
zmogel opravljati.
Njegove rezultate prikazuje Preglednica 16.
Preglednica 16: Nagib naprej (cm).

A

B

C

D

E

F

Pred prvo ježo

/

18

/

/

/

/

Po zadnji ježi

/

22

/

/

/

/

S tem testom smo preverili, ali je izboljšanje statičnega ravnotežja opazno tudi pri gibalno ovirani osebi
in napredek potrdili.

8.4.3. Fina motorika
Aktivnosti pred jahanjem: Krtačenje z različnimi krtačami so usvojili vsi jahači, vendar sta dva
sodelovanje zavračala. Kitke in čopke sta spletli dve jahačici. Prav vsi so uživali v čiščenju kopit in
mazanju kopit z mastjo. Opremo je pomagalo nameščati pet jahačev, trije so lahko pasove samostojno
zapeli, ostali so potrebovali vodenje in pomoč. Konja smo okrasili dvakrat, za krašenje ni bilo interesa,
trakove in ščipalke sem v večini pritrdila jaz.
Aktivnosti med jahanjem: Vsi jahači držijo vajeti na določeni barvi in so jih sposobni podaljšati in
skrajšati (menjam navodila glede barve). Dva jahača vajeti ne držita pravilno, vajet vstopa v pest pod
mezincem in ne med mezincem in prstancem. Z eno roko držijo vsi vajeti v celi pesti, ki ostane
pokončna. Vsi so sposobni pobrati dekoracije s konja ter prestaviti bič ali dežnik na želen položaj.
Aktivnosti po jahanju: Vsi so sposobni opraviti vse naloge (božanje, pohvala konja, odpenjanje
opreme, razpuščanje kitk in čopkov). Največ težav imajo s pasovi, vendar bolj zaradi pomanjkanja
motivacije kot zaradi zahtevnosti naloge.
TEST S KOVANCI
Test s kovanci so opravljali s prednostno in neprednostno roko. Z neprednostno roko testa niso bili
sposobni opraviti vsi jahači.
Rezultate testa s kovanci s prednostno roko prikazujeta Preglednica 17 in Grafikon 13. Napredek pri
rezultatih prikazuje Preglednica 18. Preglednica 19 prikazuje statistično analizo testa s kovanci s
prednostno roko.
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Preglednica 17: Test s kovanci (prednostna roka).

A

B

C

D

E

F

Pred prvo ježo

56

21

70

44

23

21

Po zadnji ježi

62

24

28

68

28

24

Grafikon 13: Rezultati testa s kovanci (prednostna roka).
Preglednica 18: Relativna razlika pri testu s kovanci (prednostna roka).

Po zadnji ježi

A

B

C

D

E

F

-11 %

-14%

60 %

-55 %

-22 %

-14 %

Preglednica 19: Statistična analiza testa s kovanci s prednostno roko.

𝑁

𝑋̅

𝑆𝑋∗

𝜈

Pred prvo ježo

6 39,17 20,88

Po zadnji ježi

6 39,00 20,31 5,00

𝑇

0,02

𝑡0,95

𝛼

𝑑

-2,02 0,493 0,01
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Rezultate testa s kovanci z neprednostno roko prikazujeta Preglednica 20 in Grafikon 14. Preglednica
21 prikazuje napredek jahačev, Preglednica 22 pa statistično analizo testa s kovanci z neprednostno
roko.

Preglednica 20: Test s kovanci (neprednostna roka).

A

B

C

D

E

F

Pred prvo ježo

/

25

/

/

32

27

Po zadnji ježi

/

27

/

/

28

23

Grafikon 14: Test s kovanci (neprednostna roka).
Preglednica 21: Relativna razlika pri testu s kovanci (neprednostna roka).

Po zadnji ježi

A

B

C

D

E

F

/

-8 %

/

/

12 %

15 %

Preglednica 22: Statistična analiza podatkov testa s kovanci z neprednostno roko.

𝑁

𝑋̅

𝑆𝑋∗

Pred prvo ježo

3 28,00 3,61

Po zadnji ježi

3 26,00 2,65

𝜈

𝑇

2,00

1,00

𝑡0,95

𝛼

𝑑

-2,92 0,211 0,58
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TEST Z ŽEBLJIČKI
Test z žebljički so opravljali s prednostno in neprednostno roko. Z neprednostno roko testa niso bili
sposobni opraviti vsi jahači. Eden od jahačev tudi testa s prednostno roko ni opravil pred prvo ježo, saj
je sodelovanje zavračal.
Rezultate testa z žebljički s prednostno roko prikazujeta Preglednica 23 in Grafikon 15. Napredek
prikazuje Preglednica 24, Preglednica 25 pa podaja še rezultate statistične analize testa s kovanci s
prednostno roko.
Preglednica 23: Test z žebljički s prednostno roko.

A

B

C

D

E

F

Pred prvo ježo

109

32

/

64

45

38

Po zadnji ježi

88

35

36

45

33

33

Grafikon 15: Prikaz podatkov za test z žebljički s prednostno roko.
Preglednica 24: Relativna razlika pri testu z žebljički s prednostno roko.

Po zadnji ježi

A

B

C

D

E

F

19%

-9 %

/

30 %

27 %

13 %
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Preglednica 25: Statistična analiza testa z žebljički s prednostno roko.

𝑁

𝑋̅

𝑆𝑋∗

𝜈

Pred prvo ježo

5 57,60 31,15

Po zadnji ježi

5 45,00 21,53 4,00

𝑇

2,42

𝑡0,95

𝛼

𝑑

-2,13 0,036 1,08

Rezultate testa z žebljički z neprednostno roko prikazujeta Preglednica 26 in Grafikon 16. Napredek
jahačev navaja Preglednica 27, Preglednica 28 pa prikazuje statistično analizo testa s kovanci s
prednostno roko.

Preglednica 26: Test z žebljički z neprednostno roko.

A

B

C

D

E

F

Pred prvo ježo

/

37

93

/

49

52

Po zadnji ježi

/

58

/

/

33

37

Grafikon 16: Prikaz podatkov testa z žebljički z neprednostno roko.
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Preglednica 27: Relativna razlika pri testu z žebljički z neprednostno roko.

Po zadnji ježi

A

B

C

D

E

F

/

-57 %

/

/

33 %

29 %

Preglednica 28: Statistična analiza testa z žebljički z neprednostno roko.

𝑁

𝑋̅

𝑆𝑋∗

𝜈

𝑇

Pred prvo ježo

3 46,00 7,94

Po zadnji ježi

3 42,67 13,43 2,00

0,27

𝑡0,95

𝛼

𝑑

-2,92 0,405 0,16

TEST Z MATICAMI
Test z maticami so jahači opravljali le s prednostno roko. Zaradi zahtevnosti testa eden od jahačev letega ni opravljal.
Rezultate testa z maticami prikujeta Preglednica 29 in Grafikon 17. Napredek jahačev prikazuje
Preglednica 30, Preglednica 31 pa prikazuje še statistično analizo testa z maticami s prednostno roko.
Preglednica 29: Test z maticami.

A

B

C

D

E

F

Pred prvo ježo

/

21

73

56

53

48

Po zadnji ježi

/

22

56

48

51

42

Matice - prednostna roka
80

73

70
56

Čas (s)

60

56
48

50

53 51

48
42

40
30

21 22

20
10
0
A

B

C
pred prvo ježo

D
po zadnji ježi

Grafikon 17: Prikaz podatkov testa z maticami.
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E

F

Preglednica 30: Relativna razlika pri testu z maticami.

Po zadnji ježi

A

B

C

D

E

F

/

-5 %

23 %

14 %

4%

12 %

Preglednica 31: Statistična analiza testa z maticami.

𝑁

𝑋̅

𝑆𝑋∗

𝜈

Pred prvo ježo

5 50,20 18,83

Po zadnji ježi

5 43,80 13,20 4,00

𝑇

2,08

𝑡0,95

𝛼

𝑑

-2,13 0,053 0,93
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9. RAZPRAVA
Jahači, ki so sodelovali v programu, so si med seboj zelo različni. Ne le, da so povsem različnih starosti
in se z jahanjem ukvarjajo različno dolgo, temveč tudi vsak izmed njih pripada drugi ciljni skupini
uporabnikov. Imajo zelo različne izhodiščne sposobnosti na vseh področjih, zato konkretnih rezultatov
med seboj ni smiselno primerjati. Za realno primerjavo smo izračunali relativno razliko napredka. Sicer
se napredek pozna tudi na merjenih rezultatih, vendar so prikazani rezultati v odstotkih hitreje
primerljivi. Seveda pa iz njih lahko hitro razberemo le, ali so jahači napredovali ali ne. Na vseh področjih
(ravnotežje, fina motorika in spomin) zagotovo so, da pa bi dokazali, ali so ti rezultati statistično
pomembni in bi veljalo program preizkusiti na večji populaciji jahačev, smo to preverjali še s T-testom
za odvisne vzorce in Cohen d preizkusom. Glede na rezultate lahko potrdimo, da je napredek
pomemben na vseh treh področjih že po štirinajstih dneh intenzivnega izvajanja programa oz. po 10
srečanjih. Cohen d indeks je na vseh izbranih področjih pri večini testov presegal o,8, kar označuje
visoko velikost učinka. Na dveh področjih (ravnotežje in spomin), lahko napredek potrdimo tudi s ttestom za odvisne vzorce. Program je tako izredno učinkovit vsaj na teh dveh področjih, napredek pa
je opazen tudi na tretjem področju (fina motorika).
Leta 2001 je bila objavljena raziskava, v kateri so testirali starostnike z Alzheimerjevo boleznijo.
Uporabili so zelo podobne teste, kot so bili opravljeni v naši raziskavi. Testirali so jih z L-testom,
preverjali so tudi statično ravnotežje in kognitivne sposobnosti. Po opravljenih terapevtskih
obravnavah s konji je vseh 9 udeležencev pomembno napredovalo tako na področju kognicije, kot na
področju ravnotežja (de Araujo, 2001). Po pregledu te raziskave smo pričakovali, da se bodo pokazale
statistično pomembne razlike tudi po izvajanju štirinajstdnevnega programa. Pomembna razlika med
programoma je bila v populaciji, načinu izvajanja terapevtskega programa in trajanju prej omenjenega
programa. Starostniki so jahali dvajsetkrat, moji mladi jahači pa desetkrat. Vendar sem po analizi
podatkov ugotovila, da je tudi štirinajst dni izvajanja vaj dovolj za izboljšanje ravnotežja in delovnega
spomina, tudi na področju fine motorike je eden od preizkusov pokazal statistično pomemben
napredek, vendar zaradi slabših rezultatov ostalih testov tega nisem z gotovostjo potrdila za celotno
področje fine motorike. Na področju spomina in ravnotežja so jahači dosegli statistično pomemben
napredek, medtem ko na področju fine motorike niso vsi testi pokazali statistično pomembnega
napredka. Pri enem od testov (test s kovanci), rezultati kažejo slabše dosežke kot pred prvo ježo,
vendar glede na napredek pri ostalih testih lahko trdimo, da so rezultati pokazatelji naveličanosti,
utrujenosti in slabe motivacije. To je bil zadnji od vseh testov v sklopu merjenj po zadnji ježi in zaradi
tega ne moremo govoriti o realnih rezultatih. V veliki meri je pri testu s kovanci prisotna napaka
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merjenja. Ostali, psihološki parametri so namreč preveč vplivali na izvajanje testnih nalog. Npr. eden
od jahačev je raje sestavil stolp iz kovancev in jih šele nato pometal v šparovček.
Glede na indeks Cohen d pa lahko potrdimo tudi napredek na področju fine motorike, saj je pri obeh
ostalih testih (test z maticami in žebljički), ki sta bila opravljena pred testom s kovanci, ugotovljena
velika velikost učinka. Tudi T-test je pri ostalih dveh testih (test z maticami in žebljički s prednostno
roko) pokazal statistično pomemben napredek na področju fine motorike. Ostali testi so bili bodisi
prezahtevni ali prelahki zanje, zato je bila v veliki meri prisotna napaka merjenja na področju testiranja
fine motorike.

9.1. Raziskovalno vprašanje
Na raziskovalno vprašanje
'Ali je štirinajst dni intenzivnega programa dovolj, da bi opazili pomemben napredek na opazovanih
področjih?', lahko torej odgovorimo:
Štirinajst dni intenzivnega programa je dovolj, da jahači zanesljivo napredujejo na izbranih področjih,
sploh na področju spomina in ravnotežja, kar je pričakovano glede na visoke korelacije med obema
področjema (Rogge, 2017). Spomin se pomembno izboljša, prav tako pa se pomemben napredek izkaže
na področju ravnotežja. Tudi na področju fine motorike ugotavljamo napredek v štirinajstih dneh
intenzivnega izvajanja programa. Napredki na področju fine motorike niso tako izraziti kot na področju
ravnotežja in spomina, vendar lahko napredek na osnovi večine testov s prednostno roko potrdimo.
Testiranje z neprednostno roko je bilo bistveno pretežko za jahače, udeležene v raziskavi. Pri testiranju
fine motorike je bila prisotna velika napaka merjenja (nizka motivacija, neprimerna težavnost testnih
nalog in utrujenost testirancev).

9.2 Cilji
Ugotoviti, ali se bo pri jahačih izboljšal delovni spomin po štirinajstih dneh izvajanja programa.
Vsi jahači so pri testiranju spomina izboljšali svoj rezultat. S 95 % verjetnostjo lahko trdimo da po
izvedbi štirinajstdnevnega terapevtskega programa s konji jahač izboljša izbrano področje delovnega
spomina. Vsi jahači so pomembno izboljšali svoj izhodiščni rezultat pri testih spomina. Ničelno hipotezo
lahko ovržemo in sprejmemo alternativno hipotezo, ki pravi, da rezultati kažejo na statistično
pomembno razliko s stopnjo zaupanja 95 %. Štirje od šestih jahačev imajo težave s pozornostjo in
koncentracijo, kar otežuje pomnjenje (Swanson in Siegel, 2001), vendar so vsi med programom
pokazali pomemben in najizrazitejši napredek ravno na tem področju. Tudi indeks Cohen d je izjemno
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visok in znaša 1,65. To pomeni izredno visoko velikost učinka programa na izboljšanje delovnega
spomina.
Ob tako velikem napredku bi se lahko izboljšala tudi pozornost med obravnavami, česar brez
sistematičnega opazovanja ne moremo trditi. Glede na visoko korelacijo med pozornostjo in spominom
(McCabe, et al., 2010) bi bilo opazovanje izboljšanja pozornosti zanimivo področje za nadaljnje
raziskave. Izrazit napredek ene od kognitivnih sposobnosti, naj bi vplival na napredek ostalih
kognitivnih funkcij (Rogge, 2017). Vsekakor bi se bilo za nadaljnje raziskave smiselno še bolj ciljno
usmerjeno opazovati tudi področje pozornosti in koncentracije. Že napredek na področju spomina daje
jahačem novo izhodišče za učenje vsakodnevnih veščin in izboljšuje funkcioniranje v vsakdanjem
življenju (Richter et al., 2018), zato bi bil program že s tega vidika smiselna podpora osebam, ki bodo
vključene vanj.
Ugotoviti, ali se bo pri jahačih izboljšalo ravnotežje po štirinajstih dneh izvajanja programa.
Tudi na področju ravnotežja lahko s 95 % stopnjo zaupanja ovržemo ničelno hipotezo in potrdimo
alternativno hipotezo ter s tem potrdimo statistično pomemben napredek na področju ravnotežja.
Najrealnejšo sliko smo dobili z L-testom, saj so ga lahko opravili vsi jahači. Pri jahaču F je zelo izrazit
napredek v načinu hoje in ne toliko v časovni komponenti. Pri ostalih jahačih je časovna komponenta
najbolj izrazita. Vsi so dosegli izjemen napredek na področju ravnotežja, kar je bilo zelo opazno že med
samim jahanjem. Ostale teste ravnotežja so jahači opravljali glede na individualne sposobnosti vsakega
posameznika. Tudi vsi ti rezultati testiranj (stoja na eni nogi, hoja nazaj, hoja prst-peta) nazorno
prikazujejo izboljšanje ravnotežja po štirinajstih dneh ježe. Pokazalo se je, da je lahko napredek opazen
na gibalnem področju v že tako kratkem času, čeprav je že bilo dokazano, da je za pomembne
spremembe v drži in ravnotežju dovolj že nekaj minut ježe (Benda, 2003).
L-test
Ta test so jahači opravljali štirikrat. Pri primerjavi rezultatov pred in po prvi ježi smo dobili neposreden
vpliv posamezne obravnave na jahača. Že krajši čas na konju je dovolj za izboljšanje drže in ravnotežja,
natančneje po osmih minutah jahanja so raziskave potrdile statistično pomembne razlike v izboljšanju
dinamičnega ravnotežja (Zadnikar, 2011). Da bi ugotovili, ali ima na napredek učinek že posamezna
obravnava, smo izmerili napredek pred in po prvi ježi ter pred in po zadnji ježi. Po prvi ježi je bil
napredek očiten, vendar rezultati v našem primeru niso bili statistično značilni, niti niso imeli posebne
praktične vrednosti (Cohen d = 0,57), kar je v območju srednje velikosti učinka. Primerjava dobljenih
rezultatov programa pred in po zadnji ježi kaže napredek pred in po obravnavi, rezultati ponovno niso
statistično značilni in Cohen d (0,61) je še vedno srednje velikosti učinka. Tudi rezultati po prvi in pred
zadnjo obravnavo kažejo na to, da se je napredek odvijal tudi vmes, saj so se rezultati izboljšali. M.
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Zadnikar (2011) trdi, da je prva obravnava tista najpomembnejša, medtem ko naši rezultati kažejo, da
je napredek pri vsakem srečanju približno enak. To pripisujemo dejstvu, da so vsi jahači (razen C) že
vključeni v jahalne programe in gibanje konja ter jahanje samo zanje nista nekaj novega. Verjetno bi
bil napredek v prvi obravnavi veliko bolj izrazit, če bi se s pričetkom programa prvič usedli na konja.
Jahač C, ki pred tem ni jahal, L-testa po prvi ježi ni želel opravljati.
Testa nismo opravljali pred in po vsakem srečanju, saj bi s testiranji že 'vadili' tudi izvedbo testa
samega. Da bi ugotovili napredek med vmesnimi srečanji, smo primerjali tudi rezultate po prvi ježi in
pred zadnjo ježo. Tako smo izključili dejstvo, da je bil napredek pri testu izmerjen zaradi samih
ponovitev testiranj (vsak je L-test opravljal dvakrat ob vsakem testiranju in bi tudi to lahko bil vzrok za
vsakokratno izboljšanje rezultata). Rezultati nakazujejo, da so jahači tudi v vmesnem času, ko testiranj
ni bilo, izboljšali svoje ravnotežje, vendar ne moremo govoriti o statistično značilnem napredku.
Najzgovornejši rezultat je celoten napredek na področju ravnotežja po štirinajstih dneh intenzivnega
jahanja. Ne glede na število opravljenih vaj za spodbujanje ravnotežja so jahači vsi pomembno
napredovali med prvo in zadnjo obravnavo. Rezultati so statistično pomembni in Cohen d znaša 0,80,
kar že pomeni visoko velikost učinka. Glede na visoke korelacije med spominom in ravnotežjem (Rogge,
2017) in glede na velik napredek na področju spomina v naši raziskavi so bili pričakovani rezultati višji.
Hoja nazaj
Rezultate so prispevali štirje jahači, ki so bili test sposobni opraviti. Vsi so svoj rezultat izboljšali in
dosegli statistično značilen napredek, kar dokazuje, da so izboljšali tudi prostorsko predstavo in
koordinacijo. Tudi rezultat Cohen d nam pove, da je velikost učinka zelo visoka (d = 1,47). Sklepamo,
da smo z gibanjem konja okrepili določene sinaptične povezave (Čoh, 2018), ki jahačem omogočajo
zanesljivejše premikanje tudi nazaj.
Stoja s stopali skupaj
Vajo so bili pred prvo ježo sposobni opraviti trije jahači, po zadnji ježi pa štirje jahači. Eden od treh, ki
je vajo uspel opraviti že pred prvo ježo, je svoj rezultat uspel tudi izboljšati, kar pomeni, da je lahko v
tem položaju stal dalj časa. Test preverja tudi napredek statičnega ravnotežja, saj morajo stati na
zmanjšani podporni ploskvi.
Stoja na eni nogi
Vsi opravljeni testi stoje na eni nogi potrjujejo, da so rezultati boljši po zaključenem programu.
Prst-peta
Stojo v tem položaju sta pred vključitvijo v program zmogla dva jahača, po končanem programu pa so
lahko vajo opravili tirje jahači.
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Hojo prst-peta je pred prvo ježo zmogel le en jahač, po zadnji ježi dva.
Nagib naprej
Test je meril, ali je na manjši podporni ploskvi sposoben sedeti gibalno oviran jahač, ki je sedel na
stolčku svoje hojke. Tako smo preverili, ali je na področju statičnega ravnotežja napredoval tudi gibalno
oviran jahač, ki ostalih testov ravnotežja ni mogel opravljati. Rezultat je izboljšal za 4 cm. Glede na to,
da je test opravljal edini, statistične pomembnosti in ostalih statističnih parametrov ni bilo smiselno
izračunati.
Ugotoviti, ali se bo pri jahačih izboljšala fina motorika po štirinajstih dneh izvajanja programa.
Izbran program je izboljšal delovanje živčnega in mišičnega sistema, zato je bilo pričakovati, da bo
izboljšanje opazno tudi na področju fine motorike, saj je Hrovat (2017) ugotovila, da se fina motorika
izboljšuje, če se izboljšajo druge gibalne funkcije. Izvedeni so bili trije različno zahtevni testi, saj so si
bili jahači med seboj zelo različni in sem želela dobiti čim bolj natančno sliko. Eden izmed t-testov (test
z maticami) je pokazal statistično pomemben napredek pri intervalu zaupanja 95 % tudi na področju
fine motorike. Tega testa niso zmogli opraviti vsi udeleženci vendar je kljub zmanjšanemu številu
rezultatov pokazal statistično pomembne rezultate. Vsi razen enega testa kažejo izboljšanje in zavrgli
smo ničelno hipotezo ter potrdili alternativno tudi za področje fine motorike. Testi z neprednostno
roko so bili bistveno pretežki za jahače, ki so bili udeleženi v programu, zato niso realni pokazatelj
izboljšanja finomotoričnih funkcij. Test s kovanci pa je bil preveč enostaven in zato ni bil dovolj zanimiv,
da bi jahači sodelovali pri zadnjem testiranju. K pomanjkanju motivacije pripomore dejstvo, da je bil
test s kovanci izveden zadnji med vsemi in so bili zaradi tega sodelujoči že zelo utrujeni. Edina dva testa,
kjer smo dejansko merili finomotorične funkcije, sta bila test z žebljički in test z maticami. Test z
maticami je prek vseh statističnih parametrov potrdil statistično pomemben napredek. Test z žebljički
pa je pokazal, da ima jahalni program veliko velikost učinka na finomotorične spretnosti, in je
statistično pomemben pri intervalu zaupanja 95 % (d = 1,08, t-test pa je statistično pomemben že pri
α = 0,036).
Test s kovanci
Test s kovanci s prednostno roko je pokazal, da so se veščine fine motorike poslabšale, sicer z zelo nizko
velikostjo učinka (Cohen d = 0,01). Rezultati med prvim in drugim merjenjem niso bili statistično
pomembni. Glede na to, da naj bi fina motorika korelirala z grobomotoričnimi spretnostmi in splošnim
funkcioniranjem osebe (Skowronski, 2018) ter glede na to, da sta ostala dva testa s prednostno roko
pokazala napredek, lahko na podlagi okoliščin predpostavim, da gre tu za napako merjenja. Jahači so
bili utrujeni, nemotivirani in naveličani, saj je bilo celotno testiranje dolgo. Odstopanje lahko na
konkretnem primeru razložim pri jahaču A, saj sem ga po zadnji ježi komaj prepričala, da preizkus
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opravi. Vmes so bili kovanci zloženi v stolp, vrsto ipd. Pri tem jahaču bi se rezultat verjetno bistveno
izboljšal, če bi pristopil k ocenjevanju tako kot pred prvo ježo, vendar je glede na raznolike lastnosti
vsakega posameznega jahača razumljivo, da so pristopili k testiranju na svojevrsten način. Statistično
pomembno izboljšanje ni bilo pričakovano (razen pri jahaču A, ki je najmlajši), saj je vaja za ostale zares
enostavna, zato sklepamo, da zanje ni bila zanimiva. Kljub vsemu sem pričakovala izboljšanje
rezultatov.
Pri enaki vaji z neprednostno roko (opravljali so jo le trije jahači), sta dva izboljšala svoj rezultat, tretji
pa ga je poslabšal, zato rezultati prav tako nimajo statistične veljave.
Test z žebljički
Eden od jahačev (C) te naloge nikakor ni želel opravljati pred prvo ježo zaradi senzorne preobčutljivosti
(zavrača stik s ploščo, v kateri so luknjice za žebljičke). Zato je napredek že v tem, da je po zadnji ježi
jahač test opravil. Po Bassu (2009), ugotavljamo, da se je očitno pri tem testirancu izboljšala tudi
senzorna občutljivost. Ostali rezultati tega testa kažejo na to, da so jahači izboljšali finomotorične
spretnosti s statistično pomembno razliko z veliko stopnjo zaupanja (95 %). Tudi Cohen d indeks nam
pove, da je velikost učinka pri tem testu visoka (Cohen d = 1,08). Zaključujem, da je štirinajst dni
izvajanja terapevtskega programa dovolj tudi za napredek na področju fine motorike.
Test z maticami
Test z maticami je najzahtevnejši med testi za merjenje fine motorike. Nekateri jahači so potrebovali
nadzor in pomoč pred prvo ježo. Izkazalo se je, da je bil test z maticami za vse preveč zahteven, saj so
potrebovali veliko vodenja (verbalno), da so ga uspeli izpeljati. Rezultate so tekom programa izboljšali
vsi in dosegli statistično pomembne napredke in tudi visoko velikost učinka (Cohen d = 0,93). Zaradi
okoliščin ostalih ocenjevanih testov fine motorike smo se odločili, da sprejmemo alternativno
statistično hipotezo in s tem dokončno lahko potrdimo, da s programom lahko izboljšamo področje
fine motorike.

10. SKLEP
Cilj magistrskega dela je bil oblikovati ter na šestih jahačih izvesti in testirati štirinajstdnevni terapevtski
program s konji za osebe s posebnimi potrebami. Preverjala sem vpliv 10 zaporednih srečanj na izbrana
področja (spomin, ravnotežje in fina motorika).
Med izvajanjem terapevtskega programa sem naletela na nekaj ovir, zaradi katerih sem bila precej
skeptična, ali bodo rezultati pokazali napredek. Poleg majhnega vzorca je težavo predstavljala tudi
velika heterogenost skupine. In še več – le ena deklica je začela z jahanjem s tem programom, vsi ostali
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pa so že več let redni jahači vključeni v terapevtske programe ali v program športnega jahanja za osebe
s posebnimi potrebami, kar nikakor ni olajševalna okoliščina, ampak prej slabost. Jahači, ki že redno
jahajo, so najpomembnejši in najbolj opazen napredek naredili v prvih urah terapevtskega programa,
v katerega so sicer redno in že dalj časa vključeni. To potrjujejo tudi raziskave (Zadnikar, 2011). Zaradi
njihove stalne vključenosti v jahalne programe nismo znali predvideti, ali bo napredek pomemben ali
ne. Analiza rezultatov je potrdila, da je program uspešen. Vsi jahači so namreč dosegli pomemben
napredek na izbranih področjih: ravnotežje, fina motorika in spomin. Rezultate smo obdelali na tri
načine: izračunali smo relativno razliko napredka, indeks Cohen d, ki nam je pokazal praktično
pomembnost programa, in T-test za odvisne vzorce. Vsi trije načini obdelave podatkov so nam pokazali,
da so jahači v štirinajstih dneh pomembno napredovali na vseh treh področjih.
Ponosna sem, ker mi je uspelo izpeljati ta projekt. Žal se je bilo težko organizirati in dobiti večji vzorec
jahačev, predvsem zaradi časovne uskladitve. Program bi bilo vsekakor vredno preizkusiti pri različnih
populacijah in z večjim številom udeležencev. Še bolje bi bilo program izpeljati s skupinami otrok, ki do
sedaj še niso jahali. Program je uspešen in z njim bi lahko pomagali osebam s posebnimi potrebami do
bolj kakovostne obravnave. Na ta način pa bi morda lahko pridobili tudi večji vzorec otrok, saj bi lahko
z rezultati prepričali starše in strokovne delavce, da bi program podprli.
Predlogi nadaljnjih raziskav so razširitev raziskovalnih področij. Na področju kognicije bi bilo smiselno
opazovati tudi ostala kognitivna področja, npr. pozornost, koncentracijo ali branje. Na teh področjih so
že bile izvedene raziskave (Žgur, 2004), zanimivo pa bi bilo, če bi lahko do izboljšanja rezultatov prišli v
štirinajstih dneh. Izveden bi bil lahko skupinski program, v katerega bi vključili tudi učenje socialnih
veščin, vendar bi za izvedbo teh raziskav potrebovali več homogenih skupin. Zasnova in oblika
tovrstnega programa je že izdelana, ob primerni priložnosti ga bo treba prenesti v prakso in izvesti
podobno raziskavo.
Za prihodnje raziskave in povratne informacije o učinkovitosti programa bi se bilo potrebno povezati s
strokovnjaki, ki jahače sicer redno obravnavajo (npr. učitelji, fizioterapevti idr.). Z njimi bi zabeležili
stanje pred začetkom izvajanja terapevtskega programa, nato pa bi poročali o učinkih, ki bi bili opazni
pri njihovem delu. Brez timskega sodelovanja z drugimi strokovnjaki program ne more biti takšna
podpora, kot naj bi bil. Glavni namen programa je namreč ta, da z neko prijetno dejavnostjo izboljšamo
posameznikovo izhodišče na področju, kjer je že obravnavan in bo tako z obravnavami lahko hitreje
napredoval.
Menim, da bom s svojim delom na tem področju lahko pomembno vplivala na izboljšanje življenja oseb
s posebnimi potrebami. Tudi tej ciljni skupini jahačev si želim približati jahanje ter jim omogočiti
pomemben napredek na več področjih. Prav tako pa si želim, da bi tudi konjeniški svet postal bolj odprt
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do jahačev s posebnimi potrebami in bi se znotraj te čudovite dejavnosti ustvarilo prijetno, inkluzivno
okolje, v katerega bi bili lahko vključeni prav vsi.
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12. PRILOGA


Kontrolni seznam vaj za izvajanje programa.

PROGRAM TERAPEVTSKEGA JAHANJA ZA OSEBE S
POSEBNIMI POTREBAMI
Čas trajanja:

14 dni

3 mesece

6 mesecev

redno

IME IN PRIIMEK: ___________________________________________________
Datum začetka: ___________________________________________________
SPOMIN
Na področju spomina napreduje glede na število elementov, ki si jih lahko zapomni in ponovi. Za
osvojeno velja vaja, ki jo lahko trikrat zaporedoma izvede brez napak.

VAJA
2 elementa
3 elementi
4 elementi
5 elementov
6 elementov
7 elementov

Začel/a

Osvojil/a

Opombe

Ravnotežje
VAJA
Začel/a
Iskanje sredine
Vzravnana drža v
koraku
Dihanje
Kas
Ležanje na hrbtu
Obrat
Ježa vzvratno
Ležanje na trebuhu
Ježa postrani
Ježa na kolenih
Lastovka

Osvojil/a
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Opombe

Stoja
Galop
FINA MOTORIKA
VAJA
Začel/a
Krtačenje konja z
različnimi krtačami.
Pletenje kitk ali
čopkov.
Čiščenje kopit.

Osvojil/a

Mazanje kopit z
mastjo (čopič).
Nameščanje
opreme
in
zapenjanje pasov.
Krašenje konja s
trakovi
in
ščipalkami.
Preprijemanje
vajeti.
Držanje vajeti z eno
roko (z levo in
desno).
S konja poberejo
trakove in ščipalke
za perilo.
Prenos
biča/dežnika.
Božanje, pohvala
konja.
Odpenjanje
opreme.
Razpustijo kitke in
čopke.
Drugo:
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Opombe

EVALVACIJA

Datum zaključka: _______________________________________
Podpis terapevta: ______________________________________
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