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POVZETEK
Pedagoško delo zajema veliko področij, med katerimi je tudi področje reševanja konfliktov.
Učitelji in učenci jih rešujejo na različne načine, pri tem pa si pomagajo z različnimi
tehnikami. Ena izmed njih je tudi Tehnika doseganja čustvene svobode, angl. Emotional
Freedom Techniques ali krajše EFT, katero lahko uporabljamo v procesu reševanja številnih
čustvenih in telesnih težav. Utemeljitelj tehnike EFT, Gary Craig, meni, da z izvajanjem
tehnike, torej sočasnim udarjanjem s prsti po akupunkturnih točkah našega telesa ter
ubeseditvijo težave odpravimo negativna čustva. Izvajalci omenjene tehnike poročajo o njenih
številnih pozitivnih učinkih na različnih področjih. S tehniko EFT lahko pomagamo
posamezniku pri odpravljanju fobij, depresije, stresa, negativnih čustev, pri reševanju
konfliktov idr. S konflikti in tehniko EFT pa sta tesno povezani tudi področji čustev ter
čustvene inteligentnost, zato sem ju predstavila v teoretičnem delu.
V empiričnem delu diplomskega dela sem raziskovala vplive Tehnike doseganja čustvene
svobode na reševanje konfliktov. V raziskavi je sodelovalo 21 učencev 3. b razreda in 13
učencev 3. a ter razredničarka 3. b v eni izmed primestnih ljubljanskih šol. Vprašanja sprotnih
evalvacijskih listov, vprašalnika ter intervjujev so se nanašala na pogostost konfliktov,
njihove razloge, načine reševanja ter učinke tehnike EFT na rešitev konflikta. Zanimalo me je
tudi, kako bodo tehniko EFT sprejemali učenci ter ali jo bodo radi uporabljali.
Rezultati raziskave so pokazali, da so učenci pogosto v konfliktnih situacijah, ki jih pogosto
rešujejo tako, da poskušajo ohraniti dober odnos s posameznikom, s katerim so v konfliktu.
Tehnika EFT je učencem pri reševanju konfliktov pomagala na različne načine. Z njeno
pomočjo so spregovorili o težavi, se zavedali in zmanjšali jakost negativnih čustev ter se
pomirili, kar je pripomoglo k uspešni razrešitvi konflikta. S pomočjo tehnike so razvijali
sposobnost empatije, ter se tako zavedali lastnih čustev ter čustev drugih udeleženih v
konfliktni situaciji. Nekaterim je bil v veliko pomoč medvedek Tapko, saj so z njegovo
pomočjo spregovorili o svoji težavi. Tehnika EFT pa je učencem pomagala tudi pri razvijanju
jezika čustev, torej ubeseditvi svojih čustev ter občutkov. Učenci so tehniko EFT dobro
sprejeli, bila jim je všeč ter so jo radi izvajali. Za izvajanje tehnike jih je dodatno motiviral
tudi medvedek Tapko, kateremu so lahko zaupali svoje težave ter jim je bil v pomoč pri
orientaciji akupunkturnih točk.

Na podlagi rezultatov raziskave, lahko torej sklepamo, da tehnika EFT pripomore k
uspešnemu razreševanju konfliktov.
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Konflikti, čustva, čustvena inteligentnost, Tehnika doseganja čustvene svobode (EFT),
učenci.

ABSTRACT
Pedagogic work involves many areas including conflict resolution. Teachers and students
resolve them in many different ways by using various techniques. One of them is also
Emotional Freedom Technique or EFT that can be used in the process of resolving numerous
emotional and physical problems. Gary Craig, the founder of the EFT, believes when using
this technique or, more specifically, when we simultaneously tap on acupuncture points on
our body with our fingers and tell our problems, we get rid of the negative emotions.
Practitioners report numerous positive effects in several areas. With the EFT we can help an
individual to get rid of phobias, depression, stress, negative emotions, conflict resolution etc.
The area of emotions and emotional intelligence are also closely connected to conflicts and
the EFT, thus I presented them in the theoretical part.
In the empiric part of the thesis I made a research about the effects of the EFT on conflict
resolution. 21 students of class 3.b and 13 students of class 3.a as well as the class teacher of
class 3.b of suburban school near Ljubljana participated in this research. The questions of
evaluation sheets, questionnaires and interviews applied to the frequency of conflicts, reasons
for conflicts, ways of resolving them and the effects of the EFT on conflict resolution. I was
also interested in how the EFT is going to be accepted among students and if they are going to
like using it. The results showed students often find themselves in conflict situation and they
try resolving it by remaining in a good relation with the person they are in conflict with. The
EFT helped the students in several ways; they finally spoke about their problem, they became
aware and decreased the intensity of negative emotions. They calmed down which also
contributed to a successful conflict resolution. By means of the EFT the students developed
an ability to empathize and were thus aware of their own and other participants’ emotions in
the conflict situation. Some students found Tappy, the teddy bear, very useful, namely
because it helped them to speak about their problem much easier. The EFT also helped
students to develop the language of emotions, so to verbalise their feelings and emotions. The
EFT was well accepted among students, they liked it and they had no problems practising it.
An additional motivation for practising the technique was the teddy bear to which the students
trusted their problems and it also helped with the orientation of acupuncture points.
On the basis of the results we can conclude that the EFT contributes to a successful conflict
resolution.
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1 UVOD

Živimo v času, ko so stres, jeza, napetost in občutljivost na dnevnem redu. Ko pa temu
dodamo še pretekle izkušnje, vzorce vedenja in čustvovanja, je prisotnost konfliktov
razumljiva. In tako kot povsod so tudi v razredu konflikti neizogibni.
Večina ljudi konflikte pogosto povezuje z nečim slabim, vendar temu ni vedno tako.
Izogibanje odgovornosti za dejanja, ne izražanje čustev so le nekateri razlogi, da konflikti ne
prinesejo nič dobrega. Če pa otroke naučimo na konflikte gledati kot na nekaj, kar omogoča
napredek in jim omogočimo, da o njih in prisotnih čustvih govorijo, so lahko le-ti tudi
pozitivni. Zato se mi zdi pomembno, da se učitelj zave pomena uspešnega reševanja
konfliktov, saj so pozitivna razredna klima, uspešno rešeni konflikti in s tem dobri medosebni
odnosi eden izmed temeljev, ki so potrebni za nadaljnje kakovostno izvajanje izobraževalnega
procesa. Iz lastnih izkušenj vemo, da ko smo žalosti, jezni, ko se z nekom spremo,
razmišljamo samo o tem in se težko osredotočimo na karkoli drugega. In tako je tudi pri
učencih. Pomembno si mi zdi, da je učitelj pozoren na počutje učencev in jim poskuša
pomagati, saj kakovost izobraževanja ni odvisna le od učiteljeve priprave na uro, temveč tudi
od počutja posameznikov in s tem celega razreda.
V vsaki konfliktni situaciji so prisotna čustva, njihovo neprimerno izražanje

pa lahko

konfliktno situacijo še poslabša. Zato se mi zdi dobro, da otroke naučimo ravnanja v takih
primerih ter jim pomagamo pri konstruktivnem reševanju konfliktov. Eno izmed orodij, s
katerim si lahko pri tem pomagamo, je Tehnika doseganja čustvene svobode, ki se hitro širi
tako pri nas kot v tujini. Uporabljajo jo zdravniki, terapevti, učitelji in posamezniki. Vedno
pogostejša je tudi uporaba v razredu, saj prinaša dobre rezultate. Tehniko sem najprej
preizkusila na sebi in se zaradi pozitivnih izkušenj in izkušenj drugih izvajalcev, ki so nad
rezultati prav tako navdušeni, odločila, da tudi sama prispevam k večji prepoznavnosti in
uporabi EFT v Sloveniji. Diplomska raziskava je bila odlična priložnost, da področje
reševanja konfliktov in EFT natančneje raziščem.

1

2 TEORETIČNI DEL

2.1 Čustva
Čustva, čustvena inteligentnost ter konflikti so močno povezana področja, ki medsebojno
vplivajo drug na drugega. Zato je za ustrezno razumevanje konfliktnih situacij potrebno
poznati osnovne značilnosti čustvovanja ter z njimi povezano čustveno inteligentnost.

Opredelitev čustev
Sodobne teorije čustev lahko razdelimo v »fiziološke in nevrološke«, »funkcionalne«,
»kognitivne« ter »socialne« skupine teorij čustev. Avtorji fizioloških in nevroloških teorij
čustev »vidijo izvor in sestavo čustev v značilnih fizioloških spremembah organizma in v
prepoznavnih medmožganskih povezavah, ki se v posamezniku sprožijo ob določenih
dražljajih.« (Smrtnik Vitulić, 2007, 9) Predstavniki funkcionalnih teorij opredeljujejo čustva
kot »prirojene programe, ki so se oblikovali med evolucijo. Čustva pa vključujejo značilne
izraze obraza in mišično aktivnost, ki spremlja fiziološke spremembe.« (prav tam) Razlago
razvoja čustev funkcionalističnih teoretskih pristopov podajata tudi Umek in Zupančič (2004,
232), ki navajata, da so »čustva osrednji prilagoditveni mehanizmi razvoja vseh vidikov
človekove dejavnosti: spoznavnih procesov, temperamenta, socialnega vedenja in telesnega
delovanja.« (Campos, 2000; Izard, 1991; Lamb, 1988, v Umek, 2004) Zagovorniki
kognitivnih teorij menijo, da so čustva »kompleksni psihofiziološki pojavi, ki se spreminjajo
v skladu s spremembami odnosov med posameznikom in okoljem (prav tam).« Avtorji
socialnih teorij pa čustva opredeljujejo kot »družbeno skonstruirane tvorbe.« (prav tam)
Papalia in sod. (2003, 175) navajajo, da so čustva »osebne (subjektivne) reakcije na izkušnje,
ki so povezane s telesnimi in vedenjskimi spremembami.«
Jensen (1996, v Panju, 2010) pa opisuje, da so čustva »biološko pogojen medkulturni odziv
na dražljaj dogodka.« Panju (2010, 17) še dodaja, da so čustva enaka po vsem svetu in
večpomenska ter jih je težko točno opredeliti.
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Čustva imajo pomembno vlogo v našem življenju. Njihove pomembnosti navaja tudi
Zupančič (1996, 30), ki opisuje, da čustva:
– v otrokove vsakdanje izkušnje vnašajo prijetnost in zadovoljstvo, dogodkom dajejo razburljivost, zmanjšujejo napetost in otroka sproščajo,
– telo pripravijo na aktivnost, vendar zavirajo preciznost v motoriki,
– služijo kot oblika komunikacije,
– vplivajo zaviralno na motorično in mentalno aktivnost,
– so temelj socialnih in vrednotenj samega sebe,
– dajejo barvo otrokovemu vsakdanjemu življenju, vplivajo na njegovo vlogo, pozicijo v
socialni skupini,
– vplivajo na njegovo socialno interakcijo, pridobiva si socializacijske izkušnje v tem
smislu, da se uči modificirati obnašanje in konformirati socialnim standardom,
– emocionalni odgovori se razvijajo v navade,
– na podlagi dominantnih emocionalnih stanj obraz dobiva tipični zunanji izgled, ki ljudi
privlači ali odbija, kar predpostavlja podlago za nadaljnje socialne izkušnje,
– vplivajo na psihološko klimo, v kateri se otrok nahaja. Ljudi lahko npr. iritira (jeza,
zavračanje, nezaželenost).
Čustva se torej pomemben del osebnosti in vsakodnevno vplivajo na naše ravnanje ter
življenje nasploh.

Delitev čustev
Čustva delimo na temeljna in kompleksna. Temeljna so tista, ki se pojavijo že zelo zgodaj in
se njihovo izražanje ter prepoznavanje med kulturami ne razlikuje. Značilni so tudi izrazi
obraza, posebni vzorci možganske dejavnosti in adaptacijska funkcija. Med temeljna čustva se
uvrščajo zanimanje, veselje, presenečenje, žalost, jeza, gnus, strah. Kompleksna čustva pa se
v razvoju pojavijo kasneje in med njih uvrščamo ponos, sram, krivdo, zavist.
3

Slednja niso pomembna za preživetje, imajo pa pomembno vlogo pri življenju z drugimi
(Smrtnik Vitulić, 2007, 11). Sram, zadrega, krivda, zavidanje in ponos so čustva, ki jih
Umek (2004, 235) uvršča med čustva samozavedanja, za katera je značilno, da vključujejo
pozitivno ali negativno doživljanje sebe.

Čustva v srednjem otroštvu
V srednjem in poznem otroštvu čustveni razvoj skupaj s socialnim in spoznavnim omogoča
otrokom zavedanje, razumevanje in razlaganje lastnih čustev ter čustev drugih. Otroci so
sposobni boljšega nadzorovanja doživljanja in izražanja čustev (Smrtnik Vitulič, 2003, v
Umek, 2004). Harris (1996, v Umek, 2004) navaja, da desetletniki razumejo, kaj pri
posamezniku sproži čustva olajšanja in razočaranja. Čustva krivde pa povezujejo z dejanjem,
nad katerim imajo nadzor. Banerjee (1997, v Umek, 2009) dodaja, da otroci v tem obdobju
negativna čustva pripišejo posledicam dejanja nekoga drugega, ki ima možnost nadzora
svojega vedenja. V situaciji, ko na vedenje drugega vplivajo zunanji dejavniki, se pri
posamezniku ne sprožijo negativna čustva (prav tam). Otroci v tem obdobju v neki meri
razumejo, da so čustva odvisna predvsem od posameznikovih želja in pričakovanj. Opisujejo
tudi, da se ljudje na čustva odzovejo s telesnimi izrazi in dejavnostmi. Večina jih pove, da se
čustev ves čas zavedajo (Smrtnik Vitulić, 2007, 55). Smrtnik Vitulić (2007, 51) navaja
študijo S. Harter (po Harris in Olthof, 1989, po Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2007), v
kateri je Harter raziskovala, kdaj otroci razumejo možnost simultanega doživljanja dveh
čustev. Rezultati so pokazali, da otroci pri desetih letih starosti že razumejo, da lahko hkrati
doživljajo dve čustvi različnih valenc (prav tam). Otroci v srednjem otroštvu razumejo tudi,
zakaj doživljajo določeno čustvo, npr. zakaj so žalostni, jezni, se bojijo. Naučijo se prilagoditi
vedenje svojim čustvom ter poznajo razliko med tem, da neko čustvo občutijo in med tem, da
ga pokažejo (Papalia in sod., 2003, 331).
Glede na ugotovitve različnih avtorjev, ki preučujejo razvoj čustev, lahko torej sklepamo, da
otroci v srednjem otroštvu poznajo svoja čustva ter naj bi jih bili sposobni tudi vedno bolj
nadzirati.
Sposobnost nadzorovanja čustev pa se med otroki razlikuje, posameznikovo neprimerno
izražanje lahko najpogosteje opazimo v konfliktnih situacijah. Kosova (1991, 92) navaja, da
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so pri večini konfliktov prisotna osnovna čustva, kot so jeza, strah, žalost in zavračanje ter da
močnejša, kot so čustva, težja je razrešitev.
Jeza
Jezo povzročajo različni dražljaji, katerih število s starostjo narašča. Jezo posamezniki
različno izražajo, nekateri so tečni, nekateri imajo izpade jeze in agresivnosti, drugi pa jo
kažejo v obliki razočaranja. Zupančič (1996, 34) navaja, da se jeza pri šolskem otroku
najpogosteje pojavlja zaradi omejevanja želja, načrtov, motenja trenutne aktivnosti,
pridiganja, primerjanja z drugimi, draženja, neuspeha v ciljih, ki si jih postavi, zasmehovanja,
nepravičnosti in zanemarjanja (Zupančič, 1996, 34–35).
Strah
Strah običajno sprožajo nenadni in nepričakovani dražljaji. Občutek strahu pa je odvisen tudi
od posameznikovih izkušenj, individualnih razlik v mentalnem in fizičnem razvoju in vpliva
okolice. Pri starejšem predšolskem otroku se strah kaže kot splošna motorična vzburjenost
(tresenje), agresivnost, namišljena bolečina ali umik (Zupančič, 1996, 32–33).
Žalost
Sodobne funkcionalne teorije čustvo žalosti opredeljujejo kot najpogostejše negativno čustvo,
ki vsebuje osamljenost, malodušje, zavračanje ter nezadovoljstvo s seboj. Vzrok žalosti pa je
izguba objekta ali samospoštovanja (Lamovec, 1991, 82–96).

2.2 Čustvena inteligentnost
V zadnjem času se vedno bolj poudarja pomen čustvene inteligentnosti. Misel o njej ni nova,
vendar je, kot pravi Panju (2010, 16): »Novo spoznanje to, da so kognitivni, emocionalni in
čustveni deli naših možganov globoko povezani in med seboj odvisni – da naša občutja
dramatično vplivajo na naše mišljenje in da je naše obnašanje nujno povezano z našimi
čustvi.« Goleman (1997, 10) opisuje, da čustvena inteligentnost zajema sposobnosti
samoobvladovanja, gorečnosti, vztrajnosti in sposobnosti spodbujanja sebe. Meni tudi, da
otroka lahko naučimo omenjene sposobnosti in mu tako omogočimo boljše možnosti.
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Mayer in Salovey (1997, v Panju, 2010) sta čustveno inteligentnost opredelila kot: »priučeno
zmožnost, da lahko spremljaš čustva in občutke sebe in drugih, da jih znaš med seboj ločevati
in da te informacije uporabljaš pri usmerjanju mišljenja in dejanj.«
Čustveno inteligentnost Shapiro (1999, 20) povezuje z naslednjimi lastnostmi: »empatija,
izražanje in razumevanje občutkov, nadziranje razpoloženja, neodvisnost, prilagodljivost,
občutek priljubljenosti, reševanje medosebnih težav, vztrajnost, blagohotnost, prijaznost in
spoštovanje.«
Panju pa (2010, 20) različne opredelitve povzame z besedami, da: »čustvena inteligentnost
pomeni vedeti, kdaj se počutimo dobro, kdaj slabo in kako priti od slabega k dobremu.«

2.2.1 Strategije za spodbujanje čustvene inteligentnosti
Panju opisuje (2010, 80) sedem uspešnih strategij za spodbujanje čustvene inteligentnosti,
med katere uvršča: okolje za učenje, jezik čustev, vzpostavljanje odnosov, vrednotenje
občutkov, aktivno sodelovanje, miselne spretnosti, vlivanje moči s povratnimi informacijami.
Okolje, v katerem se učimo, vpliva na to, kako in kaj se bomo naučili. Zato naj bi bilo okolje
ustvarjalno, varno in pozitivno, saj le tako omogoča dobre rezultate. Učenci se morajo v
razredu počutit varno in sproščeno, kar lahko dosežemo s pohvalami, razrednimi pravili,
visokimi pričakovanji in humorjem (prav tam).
Strategija razvijanja jezika čustev je za čustveno inteligentnost pomembna. Vendar nas
kultura pogosto uči, da je potrebno negativna čustva zanikati. Za dekleta velikokrat slišimo,
naj bodo pridna in naj se ne jezijo, za fante pa, naj ne jokajo in naj bodo močni. In tako
zanikanje in potlačevanje čustev vodi do blokad na čustvenem in kognitivnem razvoju (prav
tam).
Vzpostavljanje odnosov je med drugimi prav tako pomembna strategija za spodbujanje
čustvene inteligentnosti. Panju (2010, 98) opisuje raziskavo, ki je pokazala, da je ljubeč in
pozitiven odnos med učiteljem in učencem pomemben dejavnik otrokovega uspeha.
Naslednja pomembna strategija je vrednotenje občutkov. Pri tem je pomembno učenčevo
zavedanje lastnih čustev, kar omogoča učitelju, da ga lažje razume in mu pomaga.
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Pri razvoju čustvene inteligentnosti je pomembno tudi aktivno sodelovanje, ki spodbuja
sodelovanja učencev v učni proces, pri čemer je pomembna komunikacija (prav tam).
Pomembno je tudi vključevanje miselnih spretnosti na višjih ravneh v učenje, s pomočjo
katerih se izboljša učni uspeh učencev. Kot zadnjo strategijo Panju (2010, 118) opisuje
podajanje uporabnih in pravočasnih povratnih informacij, ki učence spodbujajo in vodijo k
spremembam.

2.2.2 Pomen čustvene inteligentnosti za reševanje konfliktov
Čustvena inteligentnost je pomembna na vseh življenjskih področjih: za doseganje učnega
uspeha, izboljšanje vedenja, na področju zdravja in odnosov. »Ko začnemo spoznanje
čustvene inteligentnosti uporabljati v razredu, se odnosi med učenci in učitelji spremenijo,
reševanje težav postane vsakdanje, različnost se spoštuje in ceni, enakopravnost in timsko
delo pa dobro uspevata.« (Panju, 2010, 13)
Poučevanje čustvene inteligentnosti zmanjša število neubogljivih otrok, izbruhov jeze in
nemir. Otroci, ki imajo težave z izražanjem čustev, so pogosto potrti in razdražljivi in se ne
znajo primerno odzvati v konfliktnih situacijah. Nasprotno pa velja za učence z razvito
čustveno inteligentnostjo, saj so manj razdiralni in zato je manj disciplinskih težav. S tem, ko
učenca naučimo prepoznavati lastna čustva in načine reševanja čustvenih dilem, postanejo
posamezniki bolj empatični, kar pa posledično vpliva na spretnejše reševanje konfliktov in
težav (Panju, 2010, 32–34). Poznavanje čustvene inteligentnosti pa izboljša tudi odnos učenca
do učenja, njegovo motivacijo, predanost in razumevanje drugih; vedenje učenca, kamor
spadajo sodelovanje, učne navade in nadzor impulzov ter učne uspešnosti (Panju, 2010, 81).

2.3 Konflikti
Konflikti so del našega vsakdanjega življenja. Z njimi se srečujemo povsod in se jim ne
moremo izogniti. Vsakodnevno so prisotni tudi v šoli, vendar se jim pogosto posveča premalo
pozornosti. Lipičnik (1996, 37) svetuje, da je bolje, da se konfliktnim situacijam ne
izogibamo, temveč se na njihovo reševanje pripravimo in se jih naučimo reševati. Da lahko to
naredimo, pa moramo razumeti nastanek konfliktov ter poznati njihove dobre lastnosti. Le
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tako se bomo lahko na njih konstruktivno odzvali. Brajša (1993, 201) meni, da bi se morali
učitelji in učenci, poleg vsega drugega, naučiti tudi tehnologije reševanja konfliktov.

2.3.1 Opredelitev konflikta
Opredelitve konflikta se med avtorji razlikujejo ter dopolnjujejo.
SSKJ (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html) opredeljuje konflikt kot: »duševno stanje nemoči zaradi
nasprotujočih si teženj; nasprotje, napetost.«
Iršič (2004, 66) meni, da je »konflikt stanje, ko dva ali več sistemov znotraj istega sistema oz.
teritorija ne funkcionirata optimalno zaradi (delne) neusklajenosti sistemov.« Obvladovanje
konflikta pa definira kot nadzor nad konfliktno situacijo in izbiro ustreznega odziva.
Deutschu (1973, v Brajša, 1993) definira konflikt kot »spopad nezdružljivih tendenc in
učnikov v posamezniku, skupini ali narodu, ali med posamezniki, skupinami in narodi v
konkurenčnih ali kooperacijskih situacijah.«
Konflikti so po mnenju Fischaleka (1977, v Brajša, 1993) »medsebojno nasprotovanje
različnih potreb, želja, interesov, čustev in ravnanja.«
Lipičnik (1996, 38) pa je mnenja, da gre za konflikte takrat, kadar pride v posamezniku do
ovir ter da »konflikti nastanejo kot posledica boja med različnimi motivi oziroma hotenji, ali
pa neka ovira preprečuje, da bi hotenje uresničili.«

2.3.2 Vrste konfliktov
Avtorji opredeljujejo različne vrste konfliktov, ki se med seboj razlikujejo. Iršič (2004, 72) jih
deli glede na stopnjo, odkritost, aktivnost, ozadje, raven, vrsto neusklajenosti in na notranje,
medosebne ter medskupinske konflikte.
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– Stopnja konflikta
Stopnja razsežnosti oziroma fokus konflikta je lahko: problem, oseba ali odnos. Najlažje
rešljiv je konflikt, katerega fokus je problem (prav tam).
– Odkritost konflikta
Glede na odkritost ločimo potlačen, prikrit ali odkrit konflikt. To je odvisno od tega, ali se
konflikta zavedamo. Tistega konflikta, ki se ga zavedamo, je odkrit. Konflikta, ki se ga ne
zavedamo, je potlačen. Prikrit pa je tisti, ki je že opazen, vendar se udeleženci obnašajo,
kot da ga ni (prav tam).
– Aktivnost konflikta
Konflikt je lahko aktiven ali pasiven. Za pasivnega je značilno, da se ga ne rešuje in se z
njim nič ne dogaja. Aktivni pa se spreminja, rešuje in se z njim nekaj dogaja (prav tam).
– Ozadje konflikta
Glede na ozadje Iršič (2004, 73) deli konflikte na: samostojni konflikt, konflikt, ki je
posledica globljih neusklajenosti in prenesen konflikt. Samostojni konflikt je npr. tisti, ki
izvira iz neusklajenosti ciljev, če pa ta isti konflikt izvira še iz neusklajenosti vrednot, gre
za konflikt, ki je posledica globljih neusklajenosti. Prenesen konflikt izvira iz drugih
konfliktov in ni neposredna posledica le-teh. To so konflikti, ki se jih zavedamo in jih
večinoma prikrivamo, odražajo pa se v drugih konfliktih, ki jih sicer ne bi bilo.
– Ravni konflikta
Po globini Birt (2002, v Iršič, 2004) deli konflikte na spor, podpovršinski konflikt,
globoko zakoreninjen konflikt in dediščino preteklosti.
Spor je povezan s stališči in pravicami vpletenih in je povezan z neko problematiko, ki je
redko bistven razlog konflikta. Podpovršinski konflikt se nanaša na interese, kamor sodijo
tudi čustva in odnosi. Pri razreševanju takih konfliktov je zato potrebno poleg upoštevanja
stališč in interesov upoštevati še čustva in odnose. Globoko zakoreninjen konflikt je
povezan z identiteto, predsodki in stereotipi. Gre za nepoznavanje drugega, nesposobnost
sprejemanja in spoštovanja drugačnosti. Dediščina preteklosti pa predstavlja vse pretekle
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nerazrešene konflikte, ki se s časom kopičijo in otežujejo sodelovanje med vpletenimi v
konfliktu (prav tam).
– Notranji, medosebni in medskupinski konflikt
Notranje konflikte, ki potekajo v posamezniku, Musek in Pečjak (2001, 216) delita na:
– Konflikt približevanje – približevanje, ki nastane takrat, ko se mora posameznik
odločiti med dvema pozitivnima ciljema.
– Konflikt izogibanje – izogibanje, ki nastane takrat, ko se mora posameznik odločiti
med dvema negativnima ciljema.
– Konflikt približevanje – izogibanje pa nastane takrat, ko se mora posameznik odločiti
med pozitivnim in negativnim ciljem.
– Vrste neusklajenosti
Iršič (2004, 73) meni, da se neusklajenost lahko kaže na različne načine, na primer kot
neusklajenost: informacij, znanja, pomena besed in pojmov, namena sporočila, ciljev
ali interesov, stališč ali pogledov, vidikov ali gledišč, zanimanj, želja in hotenj,
pričakovanj, predstav, prepričanj, vrednot, načina delovanja, navad, pozornosti,
čustev, razpoloženj, energijskega nivoja, motiviranosti, ritma, procedur, odgovornosti,
socialnih vlog, odnosov do drugih, pomembnosti odnosa, dojemanja situacije, načinov
vplivanja, signalnih sistemov, razumevanja dogovora, punktuacije, gramatike
interakcije, stilov odzivanja na konflikt, pragov zaznavanja, tolerance na konflikt ali
kot osebnostna ali teritorialna neusklajenost. Primer teritorialne neusklajenosti je
npr., da nekdo nepovabljen pride v našo sobo. Neusklajenost punkutacije pa pomeni,
da udeleženca konflikta isto situacijo vidita drugače. Svoje vedenje

posameznik

opisuje kot odziv na vedenje drugega, ne vidi pa vedenje drugega kot odziv na svoje
vedenje (prav tam).
Tudi v razredu so med učenci prisotne različne vrste konfliktov. Mnogi konflikti so posledica
različnih vrst neusklajenosti, do katerih prihaja med posamezniki. Na to vplivajo tudi ozadja
konfliktov, različni predsodki in stereotipi.
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2.3.3 Vzroki konfliktov
Vzrokov za nastanek konflikta je več, zato je pri analizi vsakega potrebno upoštevati vse
dejavnike, ki so nanj posredno ali neposredno vplivali. Esser (1975, v Brajša, 1993) opisuje,
da so »vzroki konfliktov različna ali popačena prepričanja.« Lay (1981, v Brajša 1993) pa
navaja osebne vzroke konfliktnosti. Kažejo se v: napačnih ocenah resničnosti, nerealni
interpretaciji resničnosti, nepoznavanju sebe, napačni sliki o sebi ter pomanjkanju uvida v
svoje lastno vedenje.« Sem spadajo tudi nenadzorovana čustva, neprimerno vedenje zaradi
nesposobnosti obvladovanja čustev, tesnoba, nestrpnost in predsodki. Vzrok pa so lahko tudi
težave v komunikaciji.
Lamovec (1991) pa podobno kot Lay predpostavlja, da konflikt izvira iz »razlik v ciljih
posameznika, iz razlik v načinih njihovega uresničevanja ali pa iz razlik med potrebami in
pričakovanji posameznika v odnosu do druge osebe.«
Brajša (1993, 207) pravi, da sta v šoli predmet konflikta lahko vsebina vzgojnoizobraževalnega programa ali pa medosebni odnosi. Odnosni konflikt lahko nastane med
učiteljem in učencem ali med učenci samimi. Pogosto je vsebinski konflikt težko rešiti, če
nanj vplivajo tudi odnosi. Konflikti lahko nastanejo v šoli, lahko pa izvirajo od drugje in so v
šolo prineseni.

2.3.4 Pozitivne in negativne lastnosti konfliktov
Večina ljudi ob besedi konflikt pomisli na nekaj slabega, razdiralnega, zato se ga mnogi
ogibajo. Različni strokovnjaki na področju medosebne komunikacije in odnosov pa
poudarjajo, da imajo konflikti tudi dobre strani. Od odziva posameznika nanj pa je odvisno,
ali bodo spremembe pozitivne ali negativne.
S konflikti je torej tesno povezana komunikacija, saj njena neučinkovitost lahko vodi v
konflikte. Na učinkovito komunikacijo vplivata efektivno pošiljanje in sprejemanje sporočil
(Johnson in Johnson, 1997, v Vec, 2005).

Vec (2005, 37–40) meni, da mora biti za

učinkovito pošiljanje sporočil le-to razumljivo, pošiljatelj zaupanja vreden ter da je
pomembna tudi povratna informacija o vplivu sporočila na prejemnika. Učinkovito
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prejemanje sporočil pa vključuje dajanje povratne informacije ter sporočanje povratne
informacije, tako da ta omogoča nadaljevanje razgovora (prav tam).
Vec (2005, 18) pojasnjuje, da je za konstruktivno rešitev situacije zato pomembno
usklajevanje sporazuma, saj je »izhodišče sporazumevanja dejansko spor glede razumevanja
resničnosti oz. različni pogledi na resničnosti.«
Panju (2010, 35) dodaja, da lahko pride do pozitivnih sprememb v konfliktu, če se
posameznik zaveda svojih čustev in jih zna obvladati in s tem konstruktivno rešiti konflikt.
Avtorji različno poimenujejo določene prednosti, vendar so vsem skupne, kot opredeljuje
Lamovec (1993, 61), naslednje lastnosti:
»(1.) Konflikti pripomorejo, da se ozavestimo problemov v odnosu, ki jih je potrebno rešiti.
(2.) Konflikti spodbujajo spremembe. Z razvojem odnosa pride čas, ko je potrebno kaj
spremeniti, se naučiti novih spretnosti in zamenjati stare navade.
(3.) Konflikti mobilizirajo energijo in povečujejo motivacijo za soočanje s problemi.
(4.) Konflikti razbijajo monotonijo življenja, spodbujajo nove interese, pomenijo nov izziv in
vnašajo dinamiko.
(5.) Konflikti pogosto pripomorejo k ustreznejši odločitvi. Če se drugi strinjajo z nami, nas to
pogosto spodbudi, da svojo odločitev bolj skrbno in podrobno premislimo, poiščemo nove
kombinacije, itd.
(6.) Konflikti znižujejo napetost v vsakdanjih odnosih. Konstruktivno soočenje razreši
številne majhne napetosti, ki se pojavljajo v medosebnih stikih.
(7.) V konfliktu bolje spoznamo samega sebe: kaj nas spravlja v jezo, v strah, kaj nam je zares
pomembno, itd.
(8.) Konflikti lahko odnos poglobijo in obogatijo na ta način, da utrdijo prepričanje, da je
odnos dovolj trden in lahko kljubuje problemom.«
Iršič (2004, 99) pa omenja:
– da s pomočjo konfliktov bolj spoznamo drugega, osebno rastemo, širimo znanje in
bolje razumemo življenje, zaupamo sebi in drugim, intenzivno sodelujemo z drugimi
in utrjujejo sposobnost reševanja konfliktov.
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Poleg vseh pozitivnih lastnosti konfliktov pa Dečman Dobrnjić (1998, 22)

navaja tudi

negativne, med katere uvršča: »razbijanje enotnosti sistema, povečanje negativnih čustev,
vodenje v napetost, povzročanje destruktivnega in agresivnega obnašanja, slab vpliv na
medsebojno komunikacijo ter odvračanje pozornosti od ciljev.«
Menim, da je poznavanje in zavedanje pozitivnih in negativnih strani konfliktov ključno za
uspešno reševanje. Če se tega učitelj zaveda, lahko to prenaša tudi na učence in jim s tem
pomaga do konstruktivnega reševanja konfliktov.

2.3.5 Strategije reševanja konfliktov
Vrsta odziva na konflikt oziroma strategija reševanja se pojavi že v otroštvu in se večinoma
obdrži. Posameznik v vseh konfliktnih situacijah ravna podobno. Odziv pa je med drugimi
odvisen tudi od cilja, ki ga želimo doseči (Lamovec, 1993, 65).
Iršič (2004, 135) pojasnjuje, da se posameznik odzove na konflikt glede na svojo predstavo o
svetu in sebi.
Lamovec (1993) opredeljuje pet strategij reševanja konfliktov:
– Umik: Za ljudi s tem stilom reševanja konfliktov je značilno, da naredijo vse, da se
konfliktu izognejo. Odpovejo se svojim interesom in odnosu. Izogibajo se ljudem, s
katerimi bi lahko prišli v konflikt in so mnenja, da konflikt ne more prinesti nič
dobrega. Pogost je občutek nemoči.
– Prevlada: Za ljudi s tem stilom reševanja konfliktov je značilno, da želijo oz. prisilijo
nasprotnika, da sprejeme njihovo obliko rešitve. Najpomembneje jim je, da dosežejo
svoj cilj, na odnose se ne ozirajo in jih potrebe drugih ne zanimajo. V konfliktu vidijo
zmagovalca in poraženca. Oni želijo biti vedno zmagovalci in svojo premoč
dokazujejo tako, da nasprotnika zasujejo z argumenti ali prestrašijo.
– Zglajevanje: Za ljudi s tem stilom reševanja konfliktov je odnos pomembnejši od
cilja. Konflikte želijo rešiti hitro in pri tem pazijo, da nikogar ne prizadenejo.
Pomembno jim je, da jih imajo drugi radi. Konflikt jim pomeni nekaj slabega, zato se
rajši odrečejo svojemu cilju, saj po njihovem mnenju s tem rešijo odnos.
– Kompromis: Posameznikom s tem stilom reševanja konfliktov sta pomembna tako
cilj kot odnos, zato iščejo kompromis. Za ugodno razrešitev konflikta so se
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pripravljeni delno odpovedati svojemu cilju in v to želijo prepričati tudi nasprotnika.
Želijo, da bi obe strani pridobili nekaj dobrega.
– Konfrontacija Za ljudi s tem stilom reševanja konfliktov sta pomembna odnos in cilj.
Konflikt želijo rešiti tako, da bosta oba udeleženca lahko uresničila lastna cilja.
Konflikt jim predstavljajo sredstvo za izboljšanje odnosa.
Vse odzive posameznikov na konfliktne situacije lahko uvrstimo v strategije, ki jih
opredeljuje Lamovec. Posameznik jih uporablja nezavedno ter se v večini primerov odziva
podobno.
Panju (2010, 71) pravi, da je spretnost obvladovanja konfliktov zelo pomembna pri
vzpostavljanju dobrih medosebnih odnosov, ki so ključnega pomena za dobro fizično in
psihično počutje. Mikuš Kos (1991, 92) prav tako meni, da je sposobnost reševanja konfliktov
za otroka zelo pomembna, saj vpliva na njegovo priljubljenost med sošolci in njegov nadaljnji
razvoj.

2.4 Tehnika EFT
Benecsh (2006, 23) opredeljuje Tehniko doseganja čustvene svobode, angl. Emotional
Freedom Techniques, krajše EFT kot »tehniko za reševanje številnih čustvenih in telesnih
težav, ki temeljijo na čustveni motnji, katere vzrok je motnja v pretoku energije. Pri tej tehniki
gre za to, da s prsti udarjamo oz. tapkamo v določenem zaporedju po izbranih točkah telesa,
kjer se končajo meridiani (električni tokokrogi telesa, po katerih poteka energija) ter se
uglašujemo z obstoječo težavo tako, da izgovarjamo ustrezne stavke, ki se nanašajo nanjo.«
Tehnika doseganja čustvene svobode, v nadaljevanju EFT, sodi v energijsko medicino, torej
med energijske tehnike. Izraz energijska medicina se danes različno uporablja. Njen začetek
sega v starodavne šamanske prakse zdravljenja in je prisotna tudi v današnji medicini z
uporabo elektromagnetnih tehnologij. Eden in Feinstein (2012, 364) opisujeta energijsko
medicino kot pristop, kjer je telo razumljeno kot energijski sistem ter da energijska medicina
združuje verbalne in fizične postopke za izvedbo terapevtskih sprememb. »Je umetnost in
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znanost spodbujanja fizičnega, psihološkega in duhovnega zdravja in vitalnosti.« (Eden,
Feinstein, 2012, 3)
V skupino energijskih terapij spadajo akupunktura, akupresura, šiatsu, kineziologija in
tehnika doseganja čustvene svobode. Inglis in West (1988, 123) navajata, da je vsem naštetim
tehnikam skupno to, »da vse temeljijo na spoznanju, da se življenjska energija, imenovana
chi, ki jo prenaša življenjska moč, razporeja po telesu po sistemu nevidnih kanalov oziroma
meridianov.« Življenjska moč naj bi krožila po telesu in vzdrževala ravnotežje, ko pa se to
ravnotežje poruši, je telo ogroženo in človek lahko zboli.
Vse omenjene terapije se uvršajo v alternativno medicino, ki jo Sok (2005, 56) označuje kot:
»skupino različnih postopkov, ukrepov in zdravil, ki niso del uradne medicine. Del uradne
medicine pa niso zato, ker njihova učinkovitost in primernost nista dokazani z uveljavljenimi
strokovnimi merili.«
Pomemben del v energijskem telesu predstavljajo meridiani, ki jih Eden in Feinstein (2012,
116) definirata kot »energijske poti, ki povezujejo pike, stotine drobcenih zbiralnikov
toplotnih, elektromagnetnih in subtilnejših energij vzdolž površine kože.« Meridiani potujejo
po telesu skozi različne organe in mišične skupine ter se vsak imenuje po primarnem organu
ali sistemu, ki mu služi. Njihov sistem, ki ga prikazuje starodavni kitajski načrt ustreza
znanim strukturam v limfnem, živčnem ali krvožilnem sistemu. Meridiani povezujejo
akupunkturne točke, ki ležijo na površini kože (Eden in Feinstein, 2012, 116). Na delu kože,
kjer se nahaja akupunkturna točka, je zaznati bistveno manjšo električno upornost v
primerjavi z ostalimi deli kože. Na točkah je tudi večja koncentracija receptorjev, ki so
občutljivi na mehansko stimulacijo. Ko so točke stimulirane, pošljejo signale neposredno v
možgane, kjer so centri za čustvovanje. Elektromagnetna lastnost točk se aktivira s tapkanjem,
masiranjem, zbadanjem igel ali električno stimulacijo.

Skupno je vsaj tristo šestdeset

akupunkturnih točk, porazdeljenih znotraj omrežja energijskih poti – meridianov (Feinstein,
Eden, Craig, 2005, 21).
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2.4.1 Zgodovina tehnike EFT
Začetki energijsko meridianske tehnike segajo v staro kitajsko medicino z razvojem
akupunkture, pri kateri so zdravili s pomočjo zabadanja igel v določene točke na telesu.
Akupunktura se ni razvila in uporabljala za zdravljenje čustvenih težav, temveč fizičnih.
Vseeno pa so jo izvajalci včasih uporabili za lajšanje tesnobe ali počitek. Dr. George
Goodheart

(http://masteringeft.com/masteringblog/about-eft/history-of-eft/),

znan

kiropraktik

v

Združenih državah Amerike, je začetnik področja »čustvene akupunkture«. Z nadaljnjim
preučevanjem akupunkture in vnašanjem teorije v lastno prakso je ugotovil, da je samo
pritiskanje na akupunkturne točke, brez zbadanja igel, prav tako učinkovito. Tako je razvil
novo tehniko, imenovano »uporabna kineziologija.«
Na podlagi odkritij Goodhearta je avstralski psihiater John Diamond razvil različico t.i.
»vedenjsko kineziologijo« (Behavioral Kinesiology), ki je vsebovala še afirmacije, ki so se
izgovarjale med dotikanjem izbranih akupunkturnih točk, za zdravljenje čustvenih težav (prav
tam).
Na področju uporabne kineziologije, akupunkture in merdianskega sistema pa se je uveljavil
tudi dr. Roger Callahan. Znanje je uporabil v praksi in utemeljil tehniko TFT (Thought Field
Therapy). Omenjeno tehniko je odkril, ko je zdravil pacientko Mary, ki je imela močno fobijo
pred vodo. Kljub dolgotrajni terapiji jima ni uspelo zmanjšali oz. odstraniti strahu. Nato pa
mu je nekega dne Mary povedala, da občutek strahu čuti v želodcu. Callahan je uporabil
znanje akupunkture in prosil pacientko, naj s konicami prstov tapka pod svojim očesom, saj se
tam konča meridian želodca. Pacientkin strah je po končanem tapkanju za vedno izginil.
Torej, ugotovil je, da se strah lahko odpravi z istočasnim osredotočanjem na težavo in
tapkanjem po akupunkturnih točkah (prav tam). Callahanov primer s pacientko Mary Craig
(2007, 25) pojasnjuje: »energijsko neravnovesje je bilo razlog za pacientkino čustveno
napetost. Tapkanje pod očmi je poslalo dražljaje po meridianu in odpravilo motnjo.
Uravnovesilo ga je. Ko je bila energija meridiana uravnovešena, je čustvena napetost (strah)
izginila.«
Glede na ugotovitve Johna Diamonda, da stimuliranje določene akupunkturne točke povzroči
čustvene in fizične spremembe, se je Callahan odločil raziskati, kako lahko s tapkanjem na
posamezne točke odpravi še druge strahove (prav tam).
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Po tem, ko je Callahan objavil prispevek o tehniki TFT, je veliko terapevtov ustvarilo svojo
lastno tehniko, ki je temeljila na njej. Najbolj znana in uspešna izmed vseh je Emotional
Freedom Technique (EFT), ki jo je utemeljil Gary Craig, ki se je prav tako usposabljal pri
Callahanu (prav tam).
TFT je tehnika, pri kateri se niz tapkanja razlikuje glede na težavo, EFT pa je univerzalna
tehnika, s katero lahko rešimo katerokoli težavo, ki temelji na čustveni motnji. Pri EFT
tehniki terapevt in pacient ob tapkanju izgovarjata stavke, ki so povezani s težavo, tega pri
TFT ni (prav tam).
Ne glede na različice, ki so nastale iz energijske terapije, zagovorniki pravijo, da omenjene
tehnike pomagajo pri hitrem odpravljanju različnih psiholoških težav, fobij, paničnih
napadov, stresa, odvisnosti, anoreksije, disleksije, alergij, težav z vidom, depresij, bolečin,
jeze, avtizma in mnogih drugih težav (Gaudiano, Brown, Miller, 2012, 647–649).
Tehnika EFT temelji na prepričanju, da je »vzrok za vsa negativna čustva, motnja v
telesnem energijskem sistemu.« (Craig, 2007, 25)
V povezavi z alternativno medicino nekateri omenjajo tudi pomen placebo učnika. Placebo je
pojav oz. snov, pri katerem lahko »zdravilo«, ki je v resnici le voda, sladkor ali fiziološka
raztopina

izboljša

posameznikovo

zdravje,

ker

je

prepričan,

da

pomaga

(http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=31481).

2.4.2 Nastanek negativnega čustva
Negativna in omejujoča čustva pogosto izvirajo iz zgodnjih izkušenj, ki so nas čustveno
zaznamovale. Klasična/konvencionalna psihoterapija se pri razlagi negativnih čustev
osredotoča na spomin. Energijska psihologija pa temelji na predpostavki, da je med
spominom in čustvom še vmesni korak, imenovan motnja v energijskem telesu (Feinstein,
Eden, Craig, 2005, 29). Craig (2007, 26) pojasnjuje, da je »vzrok za vsa negativna čustva
motnja v telesnem energijskem sistemu.«
Za lažje razumevanje delovanja tehnike EFT Fone (2012, 11) opisuje naslednji primer, s
katerim želi pri bralcu spodbuditi lažjo predstavo o delovanju omenjene tehnike. »Kot otroka
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so vas zaprli v majhen temen prostor. Bilo vas je zelo strah. Tega dogodka se morda spomnite
ali pa ne, vendar vam je še vedno neprijetno v temnih ali majhnih prostorih. Vedno, ko vam
neka stvar sproži ta spomin, zraven začutite še negativno čustvo , npr. strah, jezo …« Avtorica
pravi, da so »taka sporočila kot električni impulzi, saj delujejo kot strele, ki povzročajo kratek
stik v energijskem sistemu telesa in s tem ustvarjajo blokado ali neravnovesje. Taka motnja
povzroča čustvene ali telesne težave.« Te blokade naj bi s tehniko EFT odstranili.

2.4.3 Značilnosti tehnike EFT
Po mnenju zagovornikov tehnike EFT lahko z omenjeno tehniko odpravimo negativna čustva.
Za lažje razumevanje delovanja je zato dobro poznati razvoj možganov in njihove dele ter
osnovno nevroanatomijo čustev.
Najstarejši del možganov, gledano evolucijsko, je možgansko deblo, ki upravlja temeljne
življenjske funkcije, kot so: dihanje, presnavljanje telesnih organov ter nadziranje osnovnih
reakcij in gibov. Iz možganskega debla so se nato razvila središča za čustvovanje. Tekom
evolucije pa je iz te zasnove nastalo še središče za razmišljanje, imenovano tudi neokorteks
(Goleman, 1997, 24–27).
Limbični sistem je del velikih možganov, ki obdaja možgansko deblo. Njegova glavna naloga
je upravljanje učenja in spomina ter dražljajev in občutkov, torej čustvenih reakcij. Veliko
možganskih centrov se je razvilo iz limbičnega sistema, zato na živčevje vplivajo tudi
čustveni predeli možganov (prav tam). Limbični sistem je sestavljen iz več različnih struktur,
med katerimi so hipokampus (kjer se skladiščijo čustveni spomini in kjer poteka čustveno
učenje), talamus in amigdala (Shapiro, 1999, 27). Amigdala leži v bližini dna limbičnega
obroča, njena osnovna naloga je prepoznati nevarnost in se ustrezno telesno odzvati; reakcija
boj ali beg (angl. fight or flight). Opravlja pa še osnovne funkcije, ki jih človek potrebuje za
odzivanje na okolico, saj kot navajata Dahmane in Ribarič (2008, 42): »primerja nove
zaznave (npr. vidne, slušne) s tistimi, ki so shranjene v spominu ter novim zaznavam doda
čustveno komponento, s katero se shranijo v spominu.« Goleman (1997, 30–34) opisuje, da
amigdala deluje kot skladišče čustvenega spomina ter da brez nje ni žalosti, solz niti tolažbe.
Za lažje razumevanje nastanka čustva Goleman (1997, 34) opisuje potovanje vidnega signala
(ki v nas vzbudi čustvo) v možgane. Signal najprej potuje iz mrežnice v talamus. Večina
18

sporočila gre nato v korteks, ki sporočilo razčleni in mu da pomen, da lahko sproži ustrezen
odziv. V primeru, da je odziv čustven, pa nato pošlje signale v amigdalo, ki obvesti središča
za čustvenost in sproži njihovo delovanje. Majhen del prvotnega signala pa že na začetku
potuje naravnost v amgidalo, ki omogoči hitrejši, manj ustrezen odziv. Na centru za
nevrološke vede v New Yorku so opravili raziskave, v katerih so ugotovili, da lahko amigdala
nadzira naše početje tudi takrat, ko neokorteks še išče pravo rešitev. Amigdala tako ni
popolnoma odvisna od neokorteksa in v nas lahko sproži hiter čustven odziv, ki pa je pogosto
lahko neustrezen oz. nesprejemljiv (prav tam).
Večina naših čustvenih odzivov se sicer od začetka oblikuje v čelnem predelu, saj večina
čutnih signalov najprej potuje v neokorteks, kjer poteka načrtovanje našega odziva. Čelni
korteks, ki uravnava delovni spomin, pa je vseeno lahko moten zaradi močnih signalov
čustev, ki pridejo iz limbičnega dela možganov. Iz tega lahko sklepamo, da čustva vplivajo na
razum. Tudi Goleman (1997, 43) pojasnjuje, da »neprestani čustveni nemir pri otrocih lahko
povzroči odklone v intelektualnih sposobnostih in celo zatre učne sposobnosti.«
Čustva in razum sta torej tesno povezana in vplivata drug na drugega. Navajajo tudi, da
amigdala in neokorteks predstavljata izhodišče čustvene inteligentnosti (Goleman, 1997, 31).

Raziskave na področju tehnike EFT
Na področju tehnike EFT je bilo narejenih nekaj raziskav, ki potrjujejo njene pozitivne
učinke.
V eni izmed študij so z uporabo magnetne resonance izmerili vpliv tapkanja na možgane in
ugotovili, da se s pritiskanjem na akupunkturne točke zniža prekomerna vzdraženost amigdale
in drugih struktur limbičnega sistema (Fang et al., 2009; Hui et al., 2000; Napadow et al.,
2007, v Church, Yount, Brooks, 2008). Feinstein (2010, 385) prav tako pojasnjuje, da
tapkanje po akupunkturnih točkah deaktivira signale, ki so poslani v amigdalo, in s tem oslabi
odziv na nedolžen dražljaj.
Fone (2012, 28) pa razlaga, da s tem ko tapkamo, »prikličemo moteč spomin, ki nam vzbuja
tesnobo, v nevroloških povezavah z amigdalo v možganih pa nastajajo spremembe. Te
spremembe zmanjšajo tesnobni odziv na spomin.«
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Church in sodelavci so leta 2012 v Kaliforniji naredili raziskavo, v kateri je sodelovalo
triinosemdeset udeležencev. Merili so učinke tehnike EFT na raven kortizola v krvi. Kortizol
je stresni hormon in stres povzroča zvišanje kortizola. Povišana vrednost lahko povzroči
oslabitev imunskega sistema, bolezni srca in ožilja, psihične bolezni. Udeležence so razdelili
v tri skupine. V prvi skupini je s psihologom potekal pogovor o vzpostavitvi odnosov,
sočutju, negativnih spoznanjih. V drugi skupini so udeleženci izvajali tehniko EFT. V tretji
skupini pa so brali revije, se pogovarjali in niso bili deležni posebne aktivnosti. Rezultati so
pokazali, da je nivo kortizola v skupini, ki je izvajala EFT padel za 24 %. V preostalih dveh
skupinah pa se je nivo stresnega hormona znižal za 14 %. Avtorji so prišli do zaključka, da
tapkanje na akupunkturne točke zniža nivo kortizola v krvi (Church, Yount, Brooks, 2012,
893).
Feinstein (2010, 385) navaja študijo Craiga in Fowlie o uporabi tehnike EFT pri zdravljenju
posttravmatskega sidroma pri vojnih veteranih, preživelih v hudih nesrečah in drugih
travmatičnih osebah. V študijah so uporabljali standardizirane teste pred in po terapiji. Craig
(2007, 9) opisuje, kako sta s Fowlie šest dni s tehniko EFT pomagala omenjenim osebam. Po
koncu izvajanja tehnike so pri vseh udeležencih konkretno preverili, ali je bila tehnika
učinkovita. Z osebo, ki je imela npr. strah pred višino, so odšli na vrh stolpnice in je morala
pogledati navzdol in pri tem ni več čutila fobične reakcije. S tisto osebo, ki se je zaradi
travmatičnih vojnih spominov bala iti na javna mesta, npr. v restavracijo, so odšli v
restavracijo in preverili, ali še občuti fobijo. Podobno so naredili z vsemi udeleženci in
rezultati so pokazali, da tapkanje na določene akupunkturne točke med imaginarno predstavo
hitro in trajno zmanjša odgovor strahu na travmatične dogodke in pretresljive spomine.

2.4.4 Osnovni postopek tapkanja pri EFT
Postopek izvajanja tehnike je preprost. Sočasno z dotikanjem na določene meridianske točke
na našem telesu izgovarjamo stavke, v katerih opredelimo težavo, ki jo želimo odpraviti.
Točke, ki se jih dotikamo, predstavljajo končne točke glavnih meridianov. S tapkanjem po
njih in izgovarjanjem ustreznih stavkov spodbujamo pretok energije v telesu (Fone, 2012, 29).
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Tapkamo po točkah, ki jih opisuje Craig (2007, 30–33)1:
Slika 1: Boleča točka ali angl. sore spot (Craig, 2007, 31)

Boleča točka: boleči točki sta dve in sta najobčutljivejši izmed vseh, saj tu pogosto prihaja do
limfnega zastoja. Ti dve točki zaradi občutljivosti masiramo in ne tapkamo po njih. Nahajata
se na pol poti med prsno bradavico in ključnico.
Slika 2: Točka KC = angl. Karate Chop ali karate točka (Craig, 2007, 31)

Karate točka: se nahaja na sredini mesnatega zunanjega dela dlani. S prsti druge roke tapkamo
po omenjeni točki (Craig, 2007, 31).
Slika 3: točke TOH, EB, SE, UE, UN, Ch (Official EFT, 2013)

1

Najnovejša različica postopka tehnike EFT je opisana na uradni spletni strani: http://www.emofree.com
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Ostale točke za tapkanje:
TOH = angl. On the top of the head: točka, ki leži na vrhu glave (slika 3).
EB = angl. Beginning of the EyeBrow: točka, ki leži tik nad nosom na začetku obrvi (slika 3).
SE = angl. Side of the Eye: točka, ki leži na zunanji strani očesa, na kosti (slika 3).
UE = angl. Under the Eye: točka, ki leži na kosti pod očesom (slika 3).
UN = angl. Under the Nose: točka, ki leži pod nosom in nad zgornjo ustnico (slika 3).
Ch = angl. Chin: točka, ki leži na bradi. Med robom spodnje ustnice in konico brade (slika 3).
Slika 4: CB = angl. Beginning of the CollarBone: točka na ključnici (Craig, 2007, 31)

Slika 5: UA = angl. Under the Arm: točka, ki leži približno 10 cm pazduho na bočni strani
telesa (Craig, 2007, 31)

Slika 6: BN = angl. Below the Nipple: točka, ki leži pod prsno bradavico (Craig, 2007, 31)
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Slika 7: Th = angl. Thumb: točka, ki leži na zunanjem robu palca in je poravnana z osnovo
nohta (Craig, 2007, 31)

Slika 8: IF = angl. Index Finger: točka, ki leži na tisti strani kazalca, ki gleda proti palcu in je
poravnana z osnovo nohta (Craig, 2007, 31)

Slika 9: Točka MF = angl. Middle Finger: točka, ki leži na tisti strani sredinca, ki gleda proti
palcu in je poravnana z osnovo nohta (Craig, 2007, 31)

Slika 10: Bf = angl. Baby Finger: točka, ki leži na tisti strani mezinca, ki gleda proti palcu in
je poravnana z osnovo nohta (Craig, 2007, 32)
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Craig svetuje, kako tapkati:
– tapkamo s katerokoli roko,
– tapkamo s konicami enega ali več prstov,
– tapkamo lahko na katerikoli strani telesa, lahko tudi na obeh hkrati,
– po vsaki točki potapkamo približno petkrat (http://www.emofree.com/eft/recipe.html).
Craig (2007, 28) opisuje, da je celotni postopek izvajanja tehnike EFT sestavljen iz štirih
delov, od katerih sta dva popolnoma enaka. To so:
(1.) Priprava
(2.) Zaporedje
(3.) Postopek 9 Gamut
(4.) Zaporedje
1. korak: Priprava
Priprava je pomemben del postopka. Z njo, kot pravi Craig, (2007, 28), »zagotovimo, da je
energijski sistem telesa pravilno orientiran, preden se poskuša odstraniti motnjo.« To ponazori
s primerom baterije. Če v radio pravilno vstavimo baterije, bo naprava delovala. V primeru,
da baterije vstavimo napačno, zamenjamo + in -, naprava ne bo delovala. Podobno je v našem
energijskem telesu. Če imamo »napačno vstavljene baterije« pride do zasuka polarnosti in to
je vzrok, da ne napredujemo. Zato je potrebno s postopkom priprave pripraviti telo. Zasuk
polarnosti je pravzaprav podzavestni odpor, ki nam preprečuje, da bi napredovali (Craig, prav
tam).
Priprava vsebuje štiri dele:
– Najprej je potrebno poimenovati težavo in se nanjo osredotočiti, tako da povzroči
motnjo v energijskem telesu.
– Ocenitev jakosti na SUD lestvici. SUDS je kratica za angl. Subjective Units of
Distress Scale, katere avtor je Joseph Wolpe. Z omenjeno lestvico merimo
intenzivnost motnje, ki jo doživlja posameznik. Posameznik sam oceni, kje na lestvici
od 0 do 10 se nahaja. Lestvica se uporablja za merjenje napredka pri zdravljenju
(Wikipedija,http://en.wikipedia.org/wiki/Subjective_units_of_distress_scale).

Posameznik

mora

določiti, kako močna je motnja – npr. kako močno te boli glava. Pri tem 0 pomeni, da
glava ne boli, 10 pomeni, da je glavobol zelo močan (Fone, 2012, 34–35).
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Yates (2011) predlaga, da otroci lahko jakost pokažejo z rokami – npr. Koliko si žalosten?
Roke skupaj pomenijo, da ni žalosten. Roke močno iztegnjene narazen pa pomenijo močno
žalost. Otroci lahko jakost tudi narišejo.
Slika 11: prikazovanje jakosti čustev z rokami

– Oblikovanje stavka v zvezi s težavo.
– Pri oblikovanju stavka oz. afirmacije je potrebno biti čim bolj natančen. Najbolje je, da
uporabimo ime osebe, kraja, ki sta povezana s težavo. Fone (2012, 37) navaja, da
»prvi del pripravljalnega stavka pripoznava problem in trenutne občutke v zvezi z
njimi.« Običajno se pripravljalni stavek začne s »čeprav« ali »kljub temu da ...«, nato
pa stavek o sprejemanju »se popolnoma in globoko sprejemam«. Otroci lahko stavek o
sprejemanju preoblikujejo v »sem v redu otrok«. Najbolje pa je, da otroka vprašamo,
kaj mu je všeč, kaj lepega bi povedal o sebi in to uporabimo.
Craig (2007, 29) meni, da »podzavestni odpor vsebuje negativno mišljenje, zato ga blažimo s
pozitivno afirmacijo, k ga bo nevtralizirala.«
Primeri:
Kljub temu da/Čeprav ___(težava)_______,se popolnoma in globoko sprejemam/sem v redu.
Kljub temu da čutim jezo na sošolca, ker mi je rekel, da sem neumen, sem v redu otrok.
Kljub temu da me je strah, ker bom nastopal pred sošolci, sem v redu otrok. (Na koncu
dodamo tisto, kar je otroku všeč).
(Fone, 2012, 37)

25

2. korak: Izvajanje zaporedja
Po treh ponovitvah pripravljalnega stavka sledi izvajanje zaporedja oz. tapkanje po ostalih
meridianskih točkah. Med tapkanjem po posameznih točkah izgovarjamo, kot pravi Fone
(2012, 38) »skrajšani opomnik«. Opomnik je skrajšan stavek, v katerem se osredotočimo na
problem. Približno sedemkrat potapkamo po vsaki točki (TOH, EB, SE, UE, UN, Ch, CB,
UA, BN, Th, IF, MF, BF, KC) in izgovarjamo opomnik.
Na primer: tapkamo, da odpravimo glavobol. V tem primeru je opomnik lahko: glavobol nad
levim očesom ali močen glavobol.
3. korak: Postopek devet gamut
Po končani izvedbi zaporedja sledi postopek devet gamut. Sestavljen je iz devetih korakov.
Omenjeni postopek je vaja za uravnovešanje možganov. Spodbudi določene možganske dele
in aktivira levo možgansko polovico (Fone, 2012, 39).
Slika 12: Gamut point: točka se nahaja na hrbtišču roke (Craig, 2007, 32)

Devet korakov postopka gamut, kot jih opisuje Craig (2007, 32):
(1.) Zaprte oči.
(2.) Odprte oči.
(3.) Oči močno navzdol desno, glava pri miru.
(4.) Oči močno navzdol levo, glava pri miru.
(5.) Oči se zasukajo v krogu, kot da je nos središče številčnice, na kateri skušate videti vse
številke po vrsti.
(6.) Enako kot pri petem koraku, samo da zamenjate smer zasuka oči.
(7.) Dve sekundi brundanja pesmice (predlog: Na planincah).
(8.) Hitro štetje od 1 do 5.
(9.) Spet dve sekundi brundanja pesmice.
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4. korak: Ponovitev zaporedja
Sledi tapkanje po točkah in izgovarjanje opomnika. Po končanem tapkanju sledi globok vdih
in izdih.
Sestavni deli uporabe tehnike EFT
Craig (2007, 35–37) pri uporabi EFT tehnike svetuje, da upoštevamo: testiranje, vidike,
vztrajnost, določnost, učinek posploševanja.
Po končanem tapkanju sledi testiranje, pri katerem s pomočjo SUDS lestvice ocenimo, ali se
je jakost spustila na ničlo.
Če je jakost nič, smo tapkanje uspešno zaključili. Lahko pa se zgodi, da se jakost ne spusti na
ničlo. Razlog za to je, da se podzavestni odpor ponovno pojavi in ovira preostanek napredka.
Zato Craig (2007, 34) predlaga, da postopek ponovimo. Pomembno pa je, da se pri ponovnem
tapkanju osredotočimo na preostanek težave. Temu prilagodimo tudi afirmacijo v pripravi.
Stavek bi se lahko glasil:
Čeprav imam še vedno nekaj _____________, se popolnoma in globoko sprejemam.
V primeru glavobola: Čeprav me še vedno malo boli glava, se popolnoma in globoko
sprejemam.
Prilagoditi je potrebno tudi opomnik, ki bi se lahko glasil:
– preostali glavobol
(Craig, prav tam)
Pri odpravljanju težav s tapkanjem pa so pomembni tudi vidiki. Lahko se zgodi, da s
tapkanjem odpravimo strah – npr. pred pajki. Ob misli na pajka tako ne čutimo več strahu.
Kasneje, ko pajka srečamo, pa se strah zopet pojavi. To se zgodi v primeru, ko nismo
pretapkali vseh vidikov. Tapkali smo na strah pred pajkom, nismo pa tapkali na strah pred
premikajočim pajkom. Zato postopek ponovimo in npr. v afirmacijo vključimo še besedno
zvezo premikajoči pajek (Craig, 2007, 35).
Pri tapkanju je pomembna tudi vztrajnost. Če tapkamo sami in pri tem še nismo dovolj
izkušeni, se lahko zgodi, da ne obravnavamo vseh vidikov in ne dosežemo želenih rezultatov.
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Pri izvajanju tehnike EFT in izgovarjanju afirmacij je pomembna določnost oz. natančnost.
Če smo preveč splošni pri opredeljevanju težave, lahko to ovira naš napredek. Craig (2007,
35) opisuje pogost primer. Nekateri ljudje si želijo boljšo samopodobo, vendar ne pomislijo,
da se za tem »skrivajo« številne druge težave, npr. zavrnitev, strah, spomin na zlorabo …
Splošno težavo, kot je npr. slaba samopodoba, lahko primerjamo z obolelim gozdom, v
katerem vsaka prikrita težava predstavlja obolelo drevo. Gozd se zdi tako poraščen, da imamo
občutek, da nikoli ne bomo mogli skozi. S tem, ko za vsako negativno čustvo tapkamo, pa
počasi podiramo drevesa. Vsako podrto drevo prinaša občutek čustvene svobode. Torej
pomembno je, da težavo, ki jo želimo rešiti z EFT tehniko razdelimo na manjše dogodke, ki
so to povzročili in tako postopoma odpravimo težavo.
Pogosto je težava, ki jo želimo nevtralizirati z EFT, sestavljena iz več manjših. Učinek
posploševanja pomeni, da po navadi že s tem, ko odpravimo nekaj manjših, odpravimo vse.
To Craig (2007, 37) razloži na primeru človeka, ki ima več travmatičnih spominov na zlorabo.
S tapkanjem je nevtraliziral le nekatere spomine, a kljub temu so izginili vsi.

2.4.5 Tehnika EFT in otroci
Tako kot odrasli so tudi otroci izpostavljeni vsakdanjemu stresu. Doživljajo občutke tesnobe,
sramu in strahu. S tehniko EFT lahko otrok omenjena negativna čustva odpravi, predno v
njem povzročijo večje čustvene ali vedenjske težave. Vedno bolj se začne zavedati tudi svojih
čustev in jih prepoznati. Fone (2012, 240) poudarja, da otroci s pomočjo izvajanja tehnike
EFT dobijo občutek samozavesti, moči in miru ter spoznajo tehniko, s katero lahko
obvladujejo svoja čustva. Če želimo otroku pomagati s pomočjo tehnike EFT, moramo biti za
to ustrezno usposobljeni, izvajanje tehnike pa nikakor ne more biti nadomestilo za zdravila.
Tapkanje lahko otrokom približamo in jim ga predstavimo na različne načine. Dipl.
psihologinja in družinska terapevtka Sabina Šilc (Šilc, 2009) meni, da je »EFT najbolje nuditi
otroku preko igračke, knjižice, slikanice, saj otrok v te vsebine projicira svoje težave in si jih,
s pomočjo odraslega, pozdravi.« Sabina Šilc je skupaj še z nekaterimi avtoricami ustvarila
ročno lutko, polža Tip Tap-a, s pomočjo katerega lahko otroci tapkajo. Polž je predstavljen v
pesmih, slikanicah, igricah ... Poleg Tip Tap-a pa lahko otroci uporabijo medveda Zdravka, t.i
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angl. Tappybear, igračo, avtorja Tilla Schillinga. Na medvedu so prišiti gumbi, ki
predstavljajo akupunkturne točke (Šilc, 2009).
Slika 13: Medved Zdravko, angl. Tappybear

Fone (2012, 239) predlaga naslednje zamisli, kako tehniko EFT približati otroku:
– otroku omenimo, da tudi njegov najljubši junak uporablja omenjeno tehniko.
– tehniko predstavimo kot igro. Povemo mu, da smo slišali, da tapkanje pomaga, da se
bolje počutimo. Povabimo ga, da poskusi in za nami ponavlja.
Ann Adams (2008) predlaga, da otroka k uporabi tehnike EFT spodbudimo z besedami:
– »Poznam način, kako se lahko hitro umiriš.«
– »Poznam trik, da ne boš več jezen/žalosten.«
– »Poznam način, kako v trenutku ne boš več slabe volje. Ta način je rahlo nenavaden.
Gotovo ga še nisi videl.«
– »Poznam odličen način, kako odpraviti jezo. To sicer uporabljamo odrasli, ampak
zgleda, da si tudi ti že dovolj star, da ti pokažem.«
– »Poznam odličen način, kako odpraviti jezo. Si želiš biti eden izmed prvih, ki bo to
poskusil?«
– »Vidim, da si popolnoma brez moči/energije. Tapkaj po tej točki, da vidiva, ali ti bo to
prineslo moč/energijo nazaj.«
Fone (2007, 240) poudarja, da je pri delu z otroki potrebno paziti na določene stvari, kot so:
– predno začnemo tapkati z otroki, je potrebno razčistiti svoje čustvene težave,
– tapkanje naj bo kratko, saj je otrokova pozornost krajša v primerjavi z odraslim,
– otroka ni potrebno prepogosto popravljati, če zamenja vrstni red.
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Napisanih je tudi nekaj knjig, v katerih je v zgodbi predstavljena tehnika. Ene izmed njih so:
– Čarovnikova želja, avtorja Brada Yatesa (Ljubljana: Založba Buča).
– 99 balonov, avtorice Janje Vidmar (Ljubljana: Založba Mladika).
– Tapping for Kids, avtorice Angie Muccillo (Eastbourne: DragonRising Publishing).
Obstaja torej veliko načinov in različnih pripomočkov, s katerimi si lahko pomagamo pri
predstavitvi tehnike EFT otroku. Menim, da je pri izbiri načina najbolje prisluhniti otroku in
izbrati tisto, kar mu najbolj ustreza. Otroci imajo radi igrače, med katerimi so: Medvedek
Zdravko, Tapko, polž Tip Tap ali katerakoli druga igrača, ki pravzaprav predstavlja otrokovo
lutko. Borota, Geršak, Korošec in Majaron (2006, 97–120) navajajo, da se z njeno pomočjo
otrok uči reševanja konfliktov in urjenja medosebnih odnosov, saj lutka otroku predstavlja
možnost, da izrazi svoja čustva. Otroci lutko doživljajo kot zaupnika, ki jim je enak in ima
podobne težave kot oni. Pri izvajanju tehnike EFT otrok govori o svojih občutkih in
doživetjih. Otroci, ki so plašni in se bojijo govoriti o svojih občutkih, si bodo s pomočjo lutke
upali komunicirati, ker jim lutka predstavlja »ščit«, drugi jaz, skozi katerega sporočajo.
Nekateri otroci imajo pri besednem opisu svojih občutkov težave in ne znajo izraziti tega, kar
čutijo. Pri tem jim je v veliko pomoč lutka, saj otrok z njeno pomočjo bolj sproščeno izrazi
svoje občutke, ker se ob tem ne počuti izpostavljenega (Borota idr., 2006,109–129).
Omenjene igrače otrokom pomagajo tudi zaradi gumbkov, ki so prišiti na mesta
akupunkturnih točk. Gumbki otroku pomagajo pri orientaciji točk, po katerih tapka. V Angliji
so opravili raziskavo, pri kateri so z magnetno resonanco spremljali možgane otroka med
izvajanjem tehnike EFT z medvedkom. Magnetna resonanca je pokazala spremenjeno
delovanje možganov, iz stiske v pomiritev (http://www.bibaleze.si/clanek/malcek/medved-zdravkoprav-poseben-medved.html).

Zaradi dobrih izkušenj izvajalcev tehnike EFT se njena uporaba hitro širi. Otrokom v šoli
lahko s tehniko EFT pomagamo na različnih področjih, npr. pri odpravljanju strahu in jeze,
pri lajšanju disleksije, pri motnjah pozornosti, v procesu reševanja konfliktov (Fone, 2012,
245).
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Možnost uporabe tehnike EFT pri motnji pozornosti/ADHD
Primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti, angl. Attention Deficit Hyperactivity
Disorder ali krajše ADHD, je hiperkinetična motnja, za katero so značilne prekomerna
aktivnost, impulzivnost ter težave z vzdrževanjem pozornosti (Goršič, 2002, 33).
Dr. Don A. Blackerby (2005) je tehniko EFT uporabil pri otrocih z ADHD. Pravi, da je z
EFT odstranil njihove globlje travme, težave in omejujoča prepričanja o šoli in učenju. Otroci
pa so imeli po tem večje zaupanje vase in svoje sposobnosti (prav tam).
Možnost uporabe tehnike EFT pri disleksiji
Opredelitve disleksije se med avtorji razlikujejo glede na namen in uporabnike. Raduly (2010,
13) navaja definicijo Britanske zveze za disleksijo, ki jo opisuje kot »specifično učno težavo,
ki predvsem prizadene razvoj pismenosti ter veščin, povezanih z jezikom«. Posamezniki z
disleksijo imajo težave na področju »predelovanja glasov, hitrega poimenovanja, delovnega
pomnjenja, hitrosti procesiranja in razvoja avtomatizacije veščin.« (prav tam)
Fone (2012, 250) opisuje primer Leona Jaya, povezan z dešifriranjem besed z EFT. Primer
govori o dečku z disleksijo in ADHD. Deček je imel težave z branjem besed, ki so imele več
kot tri črke. Poleg tega je imel tudi težave z učitelji in nadzorovanjem jeze. Med branjem so se
mu črke premikale gor in dol po strani, vsaka črka je imela tudi obrobo, znotraj posamezne
črke pa je videl še več manjših. Vedno, ko je pogledal stran besedila, ga je postalo strah. Leon
Jay je dečku pokazal točke in način tapkanja. Fone (2012, 250) navaja, da sta tapkala z
besedami:
»Čeprav se besede premikajo gor in dol, sem še vedno dober otrok.«
»Čeprav lahko vidim obrobo okoli črk, nisem naredil nič narobe.«
»Čeprav vidim črke v črkah, se lahko vseeno zabavam.«
»Čeprav me besede strašijo, sem lahko pogumen.«
Po nekaj minutah izvajanja tehnike EFT je deček povedal, da besede vidi bolj razločno.
Tehniko sta še nekajkrat ponovila in deček je nato prvič poročal, da je jasno videl stran
besedila. Zatem sta s tehniko odpravila še strah in vse čustvene reakcije, ki so se do sedaj
pojavljale ob misli na branje.
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Kljub temu, da sta odpravila blokade v energijskem sistemu, deček še ni mogle brati, ker se
branja do takrat še ni naučil. Po besedah Leona Jayja je imel deček od tedaj naprej veliko
manj težav v šoli (prav tam).
Možnost uporabe tehnike EFT pri nasilju med otroki
Med otroki in odraslimi pogosto prihaja do nasilja, tako psihičnega kot fizičnega. Nasilneži
svojo negativno energijo in jezo prenašajo na ostale.
Fone (2012, 248) svetuje, katere afirmacije v takih primerih ob tapkanju izgovarjati:
»Kljub temu da me (Henry) obklada z žaljivkami, sem super otrok.«
»Kljub temu da sem jezna na učiteljico, sem jaz glavna pri tapkanju in sem lahko kul.«
V primeru, da tapkate z otrokom, ki je ravnal nasilno, pa Fone (2012, 248) predlaga:
»Čeprav ni bilo v redu, kar sem naredil (Mojci), si odpuščam in se odločam, da se ne
bom več tako obnašal.«
»Čeprav sem spravil (Roka) v težave, si lahko odpustim, ker vem, da nisem ravnal
prav in ne bom nikoli več.«
Stavke je najbolje preoblikovati tako, da poskušamo čim bolj uporabiti besede otroka.
Možnost uporabe tehnike EFT pri izpitni anksioznosti
Med učenci osnovne šole se pojavljajo različne duševne motnje, pri katerih prevladujejo
anksiozne motnje, motnje razpoloženja in razdiralne motnje vedenja (Papalia in sod., 2003,
346).
Šolska fobija je ena izmed anksioznih motenj, ki so prisotne v šoli. Papalia in sod. (2003, 347)
jo opredeljujejo kot »neutemeljen in izrazit strah pred šolo.« Ena izmed oblik šolske fobije je
lahko separacijska anksioznost, pri kateri gre za močen in dolgotrajen strah, ki je posledica
ločitve od doma oz. ljudi, na katere je otrok navezan (prav tam). Socialna fobija je prav tako
lahko ena izmed oblik šolske fobije. Socialno fobijo Papalia in sod. (2003, 347) opisujejo kot
»neutemeljen, izrazit strah pred in/ali izogibanje socialnim situacijam.« Poleg omenjenih fobij
pa je med učenci prisotna tudi testna anksioznost, ki jo Puklek (2006, 62) opredeljuje kot
»zaskrbljenost in emocionalno neugodje ob preverjanju in ocenjevanju znanja, sposobnosti in
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ostalih dosežkov.« Pri nas se poleg testne anksioznosti uporabljata še izraza storilnostna
anksioznost ter izpitna bojazen.
Učenci z anksiozno motnjo imajo pri preizkusih znanja že vnaprej negativna pričakovanja
glede uspeha ter hkrati razmišljajo o posledicah, ki bodo nastale zaradi neuspeha (Puklek,
2006, 67). Testna anksioznost vsebuje posameznikove skrbi zaradi napak, ki jih bo naredil in
skrbi zaradi predvidevanja negativnih posledic ter nezmožnost obvladovanja dane situacije, ki
prihaja. Poleg tega pa se ukvarjajo še z mislimi, ki niso povezane z dano situacijo.
Kognitivnim težavam pa sledijo še čustvene, ki vključujejo telesno vzburjenje in čustveno
napetost (Sarason, 1984; Sarason in Sarason, 1990, v Puklek, 2010).
Puklek (2006, 67–70) ponuja nekaj nasvetov, kako pomagati učencem z omenjeno težavo.
Meni, da je pomembno, da učitelj s temi učenci večkrat ponavlja in utrjuje snov; jih
opogumlja k sodelovanju; jih pogosto pohvali; jim pokaže podobne primere vprašanj, ki bodo
v testu; preverjanje znanja naj predstavi kot izziv in naj podrobno razloži vprašanja pred
začetkom pisanja testa. Predlaga tudi uporabo sprostitvenih tehnik, saj z njimi omogočimo
sprostitev napetosti ter znižanje ravni anksioznosti. O učinkovitosti sprostitvenih tehnik je
Dole (1983, v Puklek, 2006) opravil raziskavo, v kateri je ugotovil, da so »kratke sprostitvene
tehnike prav tako učinkovite kot kompleksnejši in dolgotrajni načini odpravljanja
anksioznosti.«
Stresne situacije povzročijo hitro in plitvo dihanje. Pri takem dihanju se poveča količina
kisika in zmanjša raven ogljikovega dioksida v krvi. Ob tem pa se pojavljajo še stiskanje v
prsih, utrujenost, glavoboli, močno razbijanje srca ter hladnost rok. Vse to anksioznost in stres
še poveča, kar posledično slabo vpliva na uspešnost odgovarjanja na vprašanja (prav tam).
Puklek predlaga, da učitelj učence nauči tehnike pravilnega dihanja in jim tako pomaga pri
sproščanju.
Menim, da je ena izmed tehnik, s katero si lahko pri anksioznosti pomagamo tudi tehnika
EFT. Poznavalci in izvajalci EFT menijo, da je tehnika učinkovita pri odpravljanju različnih
strahov. Njeno delovanje, v primeru fobij pojasnjuje Craig (2007, 67), ki opisuje, da so vsi
fobični odzivi negativna čustva, ki jih povzroča motnja v energijskem sistemu. Z izvajanjem
tehnike EFT motnjo odpravimo in se tako znebimo strahu. Pri izvajanju je potrebno paziti, da
obravnavamo vse vidike težave, saj bomo le tako lahko učinkovito odpravili fobijo (prav
tam). Vidiki v primeru strahu pred ustnim spraševanjem bi bili lahko: strah pred težkim
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vprašanjem; strah pred slabo oceno; strah, da se bomo sošolci norčevali ali strah, kaj bodo
rekli starši o oceni.
Kako tehniko EFT uporabiti v primeru izpitne aksioznosti pri otroku, opisuje izvajalec
tehnike

EFT

mathematics.htm)

(http://users.telenet.be/laarne-kalken/eft-therapy/eft-math-test-multiplication-tables-

v primeru, ki govori o deklici Naomi, dobri in zgledni učenki. Le pri

matematiki je imela težave in njen odpor do tega predmeta se je z leti stopnjeval. Ocene so
bile večinoma negativne ali pa komaj pozitivne, kljub temu so jo starši ves čas spodbujali in ji
stali ob strani. Imela je tudi inštruktorja, ki ni mogel razumeti, zakaj Naomi večino
matematičnih preizkusov znanja piše negativno, medtem ko na vajah, ki jih delata doma, vse
primere reši pravilno. Ugotovili so, da je vzrok izpitna anksioznost.
Dekličina mama se je zato odločila, da bo z Naomi tapkala na temo izpitne anksioznosti.
Postopek je potekal takole, da je Naomi udarjala po akupunkturnih točkah in hkrati
izgovarjala naslednje povedi:
Kljub temu da resnično sovražim matematiko …
Kljub temu da je matematika najslabši predmet na svetu …
Kljub temu da sem prepričana, da bom naslednji test pisala slabo …
Kljub temu da sem jezna nase, ker matematični test vedno pišem slabo …
Kljub temu da se bojim, da bosta starša ponovno razočarana nad mojim slabim rezultatom …
Po končanem tapkanju se je jakost težave zmanjšala. Naomi si je nato morala predstavljati, da
sedi v razredu in učiteljica deli matematične preizkuse znanja. To je v deklici ponovno
vzbudilo napetost, zato sta nadaljevali s tapkanjem:
Kljub temu da me je zelo strah, da bom pozabila vse, kar sem se naučila …
Kljub temu da sem nervozna, ker bo morda v testu težko vprašanje …
Kljub temu da sem nervozna, ko drugi sošolci oddajo test pred mano …
Kljub temu da me je strah, da se mi bodo sošolci smejali, ko bom naredila napako …
Mama je nato vprašala Naomi, ali se ji je v preteklosti kdo smejal, ko je naredila napako.
Deklica se je spomnila dogodka iz vrtca, ko je pred vsemi sošolci morala šteti do sto, pa ni
znala. Takrat so se ji vsi smejali in Naomi je bilo zelo sram. Tako sta našli dogodek, ki je bil
vzrok za dekličino težavo. Tapkali sta:
Kljub temu da sem bila osramočena, ko so se mi vsi smejali, ker nisem znala šteti do sto, ko
sem bila stara pet let …
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S tem sta tapkanje zaključili. Mama je Naomi svetovala, naj pred naslednjim matematičnim
preizkusom tapka. Naomi se je po končani srednji šoli vpisala na fakulteto za matematiko in
znanost. Matematika pa je postala njen najljubši predmet (prav tam).
Naomino energijsko neravnovesje, do katerega je prišlo zaradi dogodka iz vrtca, je bilo razlog
za njeno čustveno napetost. S tapkanjem je deklica odpravila to motnjo in energija v telesu je
bila ponovno uravnovešena. S tem je izginil tudi strah (Craig, 2007).

2.4.6 Tehnika EFT kot tehnika vplivanja na čustva, čustveno inteligentnost
in reševanje konfliktov
Reševanje konfliktov v razredu je po mojem mnenju neizogiben del pedagoškega procesa.
Učitelji in učenci jih rešujejo na različne načine in uporabljajo različne metode. Pomembno se
mi zdi, da se učitelj konfliktom ne izogiba, temveč učencem pomaga pri njihovi razrešitvi, pri
tem pa se zaveda tudi pomena čustev ter čustvene inteligentnosti. Tehnika EFT je ena izmed
tehnik, s katero lahko učitelj učencem pomaga na omenjenih področjih.
Mikuš Kos (1991, 100) opisuje, da je, ko pride do resnejše konfliktne situacije v razredu,
pomembno, da posreduje tudi odrasli (učitelj). Pri razreševanju in analizi konflikta je po
njenem mnenju potrebno upoštevati več korakov. Najprej je pomembno vsem udeležencem
konflikta omogočiti, da opišejo svojo verzijo dogodka. Nato je potrebno zmanjšati tesnobo in
strah (prav tam). Tu lahko uporabo tehniko EFT, s pomočjo katere se udeleženci sprostijo in
odpravijo negativna čustva, ki so prisotna. Izvajanje tehnike lahko poteka skupinsko, torej so
prisotni vsi udeleženci konflikta ali individualno. Pri slednjem se zmanjšajo tudi pritiski, ki
jih otrok doživlja od udeležencev v konfliktu, kar je po mnenju A. Mikuš Kos tudi eden izmed
korakov k razrešitvi konflikta. Mikuš Kos (prav tam) nadaljuje, da je pomembno tudi
ugotoviti vzroke, ki so sprožili konflikt, in jih skušati odpraviti ter poudarja, da je potrebno
konflikt razdeliti na manjše člene in jih postopoma razreševati. Nato sledi iskanje skupne
rešitve za konflikt, kjer se udeleženci zedinijo glede dogodka in izrazijo svoja čustva, ter
predlagajo, kako bi to rešili v prihodnosti (prav tam). V tem delu lahko uporabimo tehniko
EFT, saj se z njeno pomočjo učenci zavedo svojih čustev in čustev drugih udeležencev. Mikuš
Kos predlaga, da se na koncu pogovora oz. po razrešitvi konflikta preveri, ali so vsem jasna
pravila vedenja. Meni še, da je pomemben del reševanja konfliktov tudi navajanje otrok, da
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prepoznajo okoliščine, ki lahko privedejo do konflikta (prav tam). Glede na izkušnje različnih
izvajalcev tehnike EFT tu lahko uporabijo omenjeno tehniko, saj se učenci z njeno pomočjo
naučijo prepoznati svoja čustva in občutke v dani situaciji in se tako lahko umaknejo in
sprostijo, predno pride do konflikta. A. Mikuš Kos (1991, 100) poudarja, da je potrebno
otroke naučiti, kako ravnati v konfliktnih situacijah in h komu se lahko obrnejo po pomoč. V
tem delu lahko otrokom tehniko EFT predstavimo kot enega izmed načinov pomirjanja in
reševanja

konfliktov, medvedek Tapko pa jim poleg učitelja ali kogarkoli drugega

predstavlja zaupnika, ki mu lahko zaupajo težavo.
Tehnika EFT na različne načine pripomore k uspešni razrešitvi konfliktov. Pri njihovem
reševanju je po mnenju Panju (2010, 74) potrebno razumeti tudi ozadje psiholoških procesov
posameznika, ki so pripeljali do tega, saj kot pravi: »so osebe v konfliktu običajno ujete v
začaran krog čustev, pri katerih je izpostavljena konfliktna oseba le redko glavna težava. Za
rešitev takih konfliktov je treba poseči tudi po uporabi drugih omenjenih čustvenih
spretnosti.« Benesch (2006, 81) zato predlaga, da naj otrok pogosto tapka in s tem sproti
odstranjuje vse, kar »zastruplja njegovo dušo«, saj bo potem kot odrasel imel manj zavor in
bo lahko bolje razvijal svoje možnosti.
V povezavi z reševanjem konfliktov se omenja tudi prag prepoznavanja in prag tolerance.
Prostor med njima je adaptacijski prostor, znotraj katerega posameznik išče rešitve pod
pogojem, da je prag tolerance višji od prepoznavnega. Prostor napetosti, torej nizka toleranca,
se povečuje glede na število nerazrešenih konfliktov v preteklosti. Za uspešno, konstruktivno
reševanje konfliktov je pomembno, da je prag prepoznavanja nižji od praga tolerance (Iršič,
2004, 121). Iršič torej omenja težavo prevelikega prostora napetosti, ki ga povzročajo številni
nerazrešeni konflikti. Za odpravljanje omenjene težave vidim možnost za uporabo tehnike
EFT, ki jo lahko uporabljamo vsak dan in je lahko odlično orodje za sprotno odstranjevanje
negativnih čustev, ki lahko povzročijo nizko toleranco. Posamezniku omogoča, da sproti
odpravlja negativna čustva oz. motnje v energijskem sistemu. Fone (2012) navaja, da s tem,
ko posameznik sproti odpravlja motnje, prepreči da bi nakopičena negativna čustva
»izbruhnila« v obliki nasilja, jeze ali kakršnikoli drugi obliki neprimernega vedenja.
Vzorci čustvovanja so ključnega pomena za uspešno obvladovanje konfliktov, saj so
povezami z mislimi in vedenjem. Vzorcev čustvovanja se naučimo in nato v skladu z njimi
ravnamo. Disfunkcionalni in destruktivni čustveni vzorci ne prinašajo napredka in rešitve
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konfliktne situacije, zato je potrebno take vzorce čustvovanja spremeniti. Za uspešno
spreminjanje je pomembno, da čustva odkrijemo in se jih zavemo (Iršič, 2004, 197). Pri tem
lahko uporabimo tehnike EFT, s pomočjo katere ozavestimo naša čustva v določeni situaciji
ter po mnenju zagovornikov tehnike EFT odpravimo motnjo v energijskem sistemu. Tehnika
EFT po mnenju utemeljitelja Craiga (2007) spodbuja sprejemanje lastnih občutkov in pomaga
pri odstranitvi negativnih čustev, ki zavirajo sprejemljivo vedenje.
Tehnika EFT torej pozitivno vpliva na več različnih načinov. Eden izmed njih je tudi
pozitivna afirmacija pri izvajanju tehnike, saj otroku omogoča, da se zave, da kljub temu da se
je zgodil konflikt, z njim ni nič narobe in da je vseeno dober otrok. To pozitivno vpliva na
razvoj otrokove samozavesti.
Pomembno vlogo pri tehniki EFT ima medvedek Tapko, saj otrokom predstavlja zaupnika,
preko katerega lahko spregovorijo o svojih čustvih. Nekaterim je v pomoč pri orientaciji
akupunkturnih točk. Terčič meni: »Otroci nimajo problemov z izražanjem stisk, če jih le kdo
posluša in zna k temu spodbuditi. Medvedek je vedno ob otroku, pri roki in otrok se navadi,
da se mu izpove.« (http://www.bibaleze.si/clanek/malcek/medved-zdravko-prav-poseben-medved.html)
Tehnika EFT torej lahko prispeva k razsodnejšemu ravnanju v konfliktu in večji
pripravljenosti na pogovor, saj se s tapkanjem, po mnenju zagovornikov tehnike EFT,
uravnovesi energijski sistem telesa, kar otroka umiri in sprosti.
Na podlagi izkušenj izvajalcev tehnike EFT omenjena tehnika pomaga tudi pri razvijanju
določenih strategij čustvene inteligentnosti.
Panju (2010, 19) pri strategiji spodbujanja čustvene inteligentnosti poudarja pomen jezika
čustev. Meni, da osredotočanje in izražanje čustev, ne pomeni, da smo šibki in ranljivi,
temveč nam to pomaga pri obvladovanju konfliktov in konstruktivnem spreminjanju.
S tehniko EFT otroku omogočimo, da izrazi svoja čustva, jih poimenuje, se jih zave in jih ne
zadržuje v sebi. Panju opisuje, da se razvijanje jezika čustev kaže na vidikih: samokontrole,
osebne motivacije, empatije, spretnosti v medosebnih odnosih in samozavedanja. Pri slednjem
je pomembno, da imajo otroci priložnost govoriti o svojih čustvih v razredu. S tem jim
omogočimo, da razmišljajo o lastnih občutkih, se zavedajo, kdaj nastanejo in pri tem
spoznavajo sami sebe (Panju, 2010, 97). Vse to omogoča tehnika EFT, kjer se učenci po
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besedah Fone (2012, 240), z njeno uporabo naučijo sprejemati in prepoznati svoje občutke v
posameznih situacijah ter jih ustrezno obravnavati.
Panju (2010, 98) poleg jezika čustev kot pomembno strategijo za spodbujanje čustvene
inteligentnosti navaja tudi vzpostavljanje odnosov. Pri razvoju te strategije vidim možnost za
uporabo tehnike EFT, saj izvajanje tehnike učitelja in otroke poveže, hkrati pa učenci dobijo
občutek, da jih učitelj razume, jih posluša in jim želi pomagati.
Panju (2010) pravi, da čustvena potrditev in sprejemanje čustev drugih prinaša manj
konfliktov in prepirov (prav tam) ter v povezavi s tem poudarja pomen strategije vrednotenja
občutkov. Tehnika EFT je ena izmed tehnik, s katero lahko razvijamo omenjeno strategijo, saj
otroku omogoči, da se zave svojih čustev in jih deli z učiteljem. Pri izvajanju tehnike se
učenec počuti varnega, kar je po mnenju Panju (2010) pomemben del pri razvoju vrednotenja
občutkov.
Pri razvoju in uporabi strategij v razredu si torej lahko pomagamo tudi s tehniko EFT.
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3 EMPIRIČNI DEL

3.1. Opredelitev problema in cilji raziskovanja
Namen diplomskega dela je bil raziskati vplive Tehnike doseganja čustvene svobode
(Emotinal Freedom Technique) na uspešno reševanje konfliktov.
V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila čustva, čustveno inteligentnost,
konflikte in Tehniko doseganja čustvene svobode ter njene značilnosti, uporabo in primere
dobre prakse. V empiričnem delu pa sem raziskovala vzroke in pogostost konfliktov med
tretješolci. Zanimalo me je, komu se zaupajo ob konfliktni situaciji, kako najpogosteje
rešujejo konflikte, kakšno je njihovo odzivanje na uvajanje tehnike EFT, prispevek tehnike
EFT k rešitvi konflikta, počutje učencev po izvajanju tehnike ter mnenje učiteljice o izvajanju
tehnike.
Na uspešno, konstruktivno reševanje konfliktov vplivajo tudi čustva ter razvita čustvena
inteligentnost posameznika. Nekateri posamezniki imajo težave pri obvladovanju svojih
čustev, kar pogosto konfliktno situacijo še poslabša. Zato je za uspešno reševanje konflikta po
mnenju Iršiča (2004) pomembno, da lastna čustva odkrijemo in se jih zavemo, saj le tako
lahko spremenimo naš destruktivni čustveni vzorec.
Pri odkrivanju in zavedanju lastnih čustev nam lahko pomaga tehnika EFT, prav tako lahko z
njeno pomočjo razvijamo določene strategije čustvene inteligentnosti, ki jih opredeljuje Panju
(2010).
Za raziskovanje tega področja sem se odločila, ker se v tujini in tudi pri nas uporaba tehnike
EFT v šolah hitro širi, učitelji in učenci pa so navdušeni nad rezultati njenega uvajanja. Z
metodo si pomagajo na različnih področjih, npr. pri odpravljanju strahu in jeze, pri lajšanju
disleksije, pri motnjah pozornosti, v procesu reševanja konfliktov idr.
Cilji moje diplomske naloge so bili ugotoviti:
– zaradi česa se učenci 3. razredov najpogosteje jezijo oz. kaj so najpogostejši vzroki
konfliktov, ki vključujejo doživljanje jeze,
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– komu se najpogosteje zaupajo v zvezi s konfliktom,
– ali so učenci pogosto v medsebojnih konfliktih,
– kako učenci najpogosteje rešujejo medsebojne konflikte,
– kako se bodo učenci odzivali na uvajanje tehnike EFT,
– kakšno uspešnost tehnike EFT prispeva k reševanju konfliktov v razredu,
– kako se bodo učenci počutili ob vsakokratnem izvajanju tehnike EFT.

3.2. Raziskovalna vprašanja in hipoteze
Raziskovalno vprašanje 1: Zaradi česa se učenci 3. razredov najpogosteje jezijo?
Raziskovalno vprašanje 2: Zaradi česa so bili učenci 3. b razreda v obdobju zadnjih petih
mesecev najpogosteje v konfliktu?
Raziskovalno vprašanje 3: Ali bodo učenci po koncu testiranja manj pogosto udeleženi v
konfliktni situaciji v primerjavi z začetkom testiranja?
Raziskovalno vprašanje 4: Katero strategijo reševanja konfliktnih situacij, ki jih opredeljuje
Lamovec, učenci tretjih razredov najpogosteje uporabljajo?
Raziskovalno vprašanje 5: Na kakšen način po mnenju učencev 3. b razreda tehnika EFT
pripomore k uspešni razrešitvi konflikta?
Hipoteza 1: Učenci so v konfliktni situaciji v povprečju udeleženi vsaj enkrat na teden.
Hipoteza 2: Večina učencev se v zvezi s konfliktno situacijo zaupa staršem.
Hipoteza 3: V 3. b razredu se bo po koncu testiranja povečalo število učencev, ki bo
konfliktno situacijo zaupalo medvedku Tapku.
Hipoteza 4: Večina učencev bo do tehnike EFT oblikovala pozitiven odziv.
Hipoteza 5: Večina učencev bo s pomočjo tehnike EFT zmanjšala moč svojih negativnih
čustev, ki so prisotna v konfliktni situaciji.
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Hipoteza 6: Večina učencev se bo po izvajanju tehnike EFT počutila bolje kot pred
izvajanjem le-te.

3.3 Metodologija
3.3.1 Raziskovalna metoda
V raziskovalnem delu sem uporabila kvazi-eksperiment z dvema udeleženima skupinama,
eksperimentalno (izvajanje tehnike EFT) in kontrolno. V eksperimentalni skupini so učenci v
konfliktnih situacijah redno uporabljali tehniko EFT. Eksperiment je vključeval izpolnjevanje
vprašalnika na začetku ter koncu testiranja, sprotno

spremljanje s pomočjo sprotnih

evalvacijskih zapisov učencev, sprotnimi refleksijami ter intervjuji. V kontrolni skupini pa so
učenci na začetku ter koncu testiranja izpolnili vprašalnik, sicer pa niso bili deležni dodatnih
aktivnosti. Raziskava je vključevala kvantitativno in kvalitativno raziskovanje z več
zaporednimi merjenji.

3.3.2 Raziskovalni vzorec
V vzorec je bilo vključenih trinajst učencev 3. a in 21 učencev 3. b razreda ter njihova
razredničarka na eni izmed primestnih osnovnih šol v bližini Ljubljane. V raziskavo so bili
namensko vključeni učenci 3. b razreda, saj ima njihova razredničarka ustrezno izobrazbo za
izvajanje tehnike EFT. 3. a razred je predstavljal kontrolno skupino.

3.3.3 Merski pripomočki
V empiričnem delu sem uporabila štiri merske pripomočke. Prvi je bil vprašalnik o reševanju
konfliktov, drugi sprotni evalvacijski zapis učenca, tretji instrument je bil intervju z učenci in
četrti intervju z učiteljico. Vsi so bili oblikovani ob pomoči mentorice za potrebe te raziskave.
Vprašalnik o reševanju konfliktov v razredu so reševali učenci 3. a in 3. b razreda. Prvi del
vprašalnika je vseboval vprašanja izbirnega tipa o pogostosti konfliktnih situacij v razredu, o
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vzrokih jeze in o tem komu se zaupajo ob konfliktnih situacijah. Drugi del vprašalnika se je
nanašal na strategije reševanja konfliktov. Vsako vprašanje je opisovalo konfliktno situacijo,
ki se lahko zgodi v razredu. Dani odgovori pa so predstavljali posamezno strategijo reševanja
konfliktov po Lamovec (1993).
Drugi pripomoček, ki sem ga uporabila, je bil sprotni evalvacijski zapis učenca. Vseboval je
štiri vprašanja. Prvo vprašanje je bilo namenjeno opisu konflikta, v katerega je bil vpleten
učenec. Sledilo je vprašanje, kjer se je učenec opredelil, ali mu je bilo izvajanje tehnike EFT
(tapkanje) všeč ali ne. Nato je učenec obkrožil, kako se je počutil po tapkanju. Zadnje
vprašanje odprtega tipa pa je bilo namenjeno vrednotenju, kjer so učenci zapisali svoje
mnenje, zakaj jim je tehnika EFT pomagala pri razrešitvi konflikta.
Tretji pripomoček je bil intervju z učenci. Uporabila sem ga zato, da sem pridobila
natančnejše podatke. Intervju je vseboval štiri vprašanja. Pri prvem je učenec opisal doživeti
konflikt. Nato pa je odgovoril na vprašanje, kako se je počutil med konfliktom in katero
čustvo je doživljal. Moč omenjenega čustva je ocenil na prirejeni SUD lestvici, angl.
Subjective Units of Distress Scale. Z lestvico merimo intenzivnost motnje, ki jo doživlja
posameznik. Vsebuje števila od 0 do 10, kjer posameznik oceni in določi, kako močna je
motnja. Jaz sem lestvico priredila tako, da sem uporabila 5 slik, ki ponazarjajo moč čustva.
Manjša kot je slika, manjšo moč tega čustva označuje. Navedeni simbolni prikazi, njihov
pomen in velikost so bili učencem ustno pojasnjeni.
V primeru doživljanja jeze je izbrali eno izmed teh slik.
Slika 14: Moč jeze, ki so jo doživljali učenci

V primeru doživljanja žalosti je izbral eno izmed teh slik.
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Slika 15: Moč žalosti, ki so jo doživljali učenci

V primeru doživljanja strahu je izbral eno izmed teh slik.
Slika 16: Moč strahu, ki so ga doživljali učenci

Četrti instrument je bil intervju z učiteljico. Intervju je vseboval vprašanja o izvajanju in
učinkih tehnike EFT v razredu.

3.3.4 Postopek zbiranja podatkov
Starše otrok sem najprej zaprosila za pisno privolitev za sodelovanje njihovih otrok v
raziskavi. Otroci, 3. a in 3. b razreda, katerih starši so privolili v sodelovanje, so izpolnili
vprašalnik o reševanju konfliktov. Najprej sem v 3. b razredu predstavila tehniko EFT,
prebrala pravljico Čarovnikova želja, avtorja Brada Yatesa, in se z učenci pogovorila o
vsebini. Predstavila sem jim medvedka Tapka, ki jim je lahko v pomoč pri izvajanju tehnike
EFT. Zatem smo se pogovorili o konfliktih in načinih reševanja le-teh. Sledila je praktična
izvedba tehnike EFT. Učenci in učiteljica so nato tri mesece v konfliktnih situacijah
uporabljali tehniko EFT in izpolnjevali sprotne evalvacijske liste. Tehniko EFT so izvajali
individualno ali skupinsko, odvisno od situacije in konflikta. V vseh primerih pa je učiteljica
učence vodila pri izvajanju tehnike. Po dveh mesecih redne uporabe tehnike EFT pri
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reševanju konfliktov sem zbrala sprotne evalvacijske zapise učencev. Nato sem intervjuvala
še učence in učiteljico 3. a razreda. Postopek zbiranja podatkov se je začel novembra 2012 in
končal maja 2013.

3.3.5 Postopki obdelave podatkov
Rezultate vprašalnika sem predstavila tabelarično in grafično, sprotne evalvacijske zapise in
intervjuje sem analizirala z metodo analize vsebine, dobljene rezultate pa predstavila besedno,
tabelarično in grafično.

3.4. Rezultati in interpretacija
Rezultate sem obravnavala po vsebinskih sklopih raziskovalnih vprašanj in hipotez. Zaradi
nizkega vzorca je izračun odstotnih deležev zgolj informativne narave.

3.4.1. Najpogostejši razlogi za jezo učencev 3. razredov
Jeza je pogosto izraženo čustvo pri otrocih, zlasti ko je povezana s konflikti. Zato sem
zastavila raziskovalno vprašanje: »Kaj najpogosteje prispeva k temu, da se učenci 3. razredov
jezijo na sošolca v razredu?« Rezultate, ki se nanašajo na to raziskovalno vprašanje, sem
pridobila z vprašalnikom, ki so ga izpolnili učenci 3. a in 3. b razreda. S tehniko
nedokončanih stavkov sem želela ugotoviti, kaj so najpogostejši razlogi za jezo tretješolcev
oziroma katere okoliščine botrujejo njihovi jezi. Na stavek: »Na sošolca/sošolko se jezim …«
so imeli več podanih odgovorov in možnost dopisati svoj odgovor. Obkrožili so lahko več
možnih odgovorov, izbirali so med: »Nikoli se ne jezim.«, »Če mi vzame katero izmed mojih
stvari.«, »Ko mi nagaja.«, »Kadar se ne želi igrati z mano.«, »Kadar se iz mene norčuje.«,
»Ko poškoduje moje stvari.«, »Ko je do mene neprijazen.«, »Ko govori grde besede.« in
možnost dopisati »drugo«. V tabeli 1 predstavljam frekvenčno distribucijo odgovorov z
absolutno in relativno frekvenco. Na vprašanje je odgovorilo triintrideset učencev 3. a in 3. b
razreda, 15. januarja 2013. Skupaj so izbrali sto pet odgovorov.
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Tabela 1: Frekvenčna distribucija odgovorov o razlogih, zakaj se na sošolca jezijo.
Okoliščine
Nikoli se ne jezim.
Če mi vzame katero izmed mojih stvari.
Ko mi nagaja.
Kadar se ne želi igrati z mano.
Kadar se iz mene norčuje.
Ko poškoduje moje stvari.
Ko je do mene neprijazen.
Ko govori grde besede.
drugo

f
0
11
24
3
21
14
17
14
1

f (%)
0
10,5
22,9
2,9
20,0
13,3
16,2
13,3
0,9

Rezultati so pokazali, da se učenci najpogosteje jezijo, ko jim nekdo nagaja. Pogosto se jezijo
tudi takrat, kadar se drugi iz njih norčujejo. Sledi jeza, katere vzrok je neprijaznost. V 13,3 %
primerov se jezijo, če jim kdo poškoduje njihove stvari ali govori grde besede. Nekatere moti,
da jim nekdo vzame kakšno stvar ali pa se jezijo, če se sošolec/sošolka noče igrati z njimi. En
učenec je navedel, da se jezi, ko mu kdo teži. Nihče od učencev pa ni odgovoril, da se nikoli
ne jezi.
Rezultati so torej pokazali, da sta najpogostejša razloga za jezo, ki jo učenci doživljajo v
odnosih s sošolci, medsebojno nagajanje in norčevanje. Podobne razloge za jezo šolskega
otroka navaja tudi Zupančič (1996, 34), saj pravi, da se jeza pri šolskem otroku najpogosteje
pojavlja zaradi omejevanje želja, načrtov, motenja trenutne aktivnosti, pridiganja, primerjanja
z drugimi, draženja, neuspeha v ciljih, ki si jih postavi, zasmehovanja, nepravičnosti in
zanemarjanja. V kategorijo motenja trenutne aktivnosti lahko uvrstimo nagajanje, saj otrok, ki
nagaja, moti aktivnost (igranje) drugega. Nagajanja v vprašalniku nisem natančneje
opredeljevala, saj smo se pred začetkom izpolnjevanja z učenci o tem pogovarjali. Povedali
so, kaj jim pomeni nagajanje ter opisali situacije, kjer je bilo nagajanje prisotno.

3.4.2 Najpogostejši razlogi za konflikte med tretješolci
Konflikti so v razredu pogosto prisotni, zato me je zanimalo, iz kakšnih razlogov se
pojavljajo. Zastavila sem si raziskovalno vprašanje: »Zaradi česa so bili učenci 3. b razreda v
obdobju zadnjih petih mesecev najpogosteje v konfliktu?« Rezultate sem pridobila s pomočjo
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vprašanja odprtega tipa na sprotnih evalvacijskih listih in s pomočjo intervjujev. Vprašanje je
bilo: »Na kratko opiši prepir. S kom si se skregal? Zakaj si se skregal?« Dane odgovore sem
zaradi lažje analize kategorizirala. Pri oblikovanju kategorij sem si pomagala z opredelitvijo
najpogostejših razlogov za jezo, ki jih opisuje Zupančič (1996).
V grafu 1 predstavljam frekvenčno distribucijo odgovorov sprotnih evalvacijskih zapisov in
intervjujev z absolutno in relativno frekvenco. Na sprotnih evalvacijskih zapisih je bilo
opisanih triintrideset konfliktnih situacij, v intervjujih pa šestnajst.
Graf 1: Frekvenčna distribucija odgovorov o najpogostejših razlogih za konflikte v 3. b
razredu

Iz grafa 1 je razvidno, da je v intervjujih največ učencev kot razlog za nastanek konflikta
navedlo draženje, v sprotnih evalvacijskih zapisih pa je prevladovalo omejevanje želja in
načrtov. V skupino omejevanja želja, načrtov sem uvrstila odgovore, kjer so učenci opisovali,
da so bili v konfliktu, ker so npr. želeli brati isti časopis kot sošolec, ker niso bili sprejeti v
igro ali ker sta se dva učenca istočasno želela igrati z isto igračo.
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V sprotnih evalvacijskih zapisih je v primerjavi z intervjuji več učencev navedlo pretep oz.
udarec kot razlog za nastanek konflikta. Menim, da k temu prispeva dejstvo, da nekateri
učenci ne govorijo radi o tem, da so bili vključeni v pretep, lažje pa to zapišejo.
V sedmih primerih so bili učenci v konfliktu udeleženi pri športni igri; navajali so naslednje
razloge: ni me izbral za igro, ves čas je ciljal mene ali ni mi podal žoge. V sprotnih
evalvacijskih zapisih pet učencev ni navedlo razlogov za nastanek konflikta, temveč so le
napisali »Skregal sem se z …« V intervjujih neznanih vzrokov konfliktov niso omenjali, saj
sem jih s podvprašanji spodbujala k natančnemu opisu konfliktne situacije. V štirih primerih
je konflikt sprožilo primerjanje z drugimi. Sem sodijo predvsem primerjanja, kdo je boljši v
nečem. Najmanjkrat je bilo kot razlog konflikta navedeno zasmehovanje, kamor sodi tudi
zasmehovanje npr. zaradi priimka. Rezultati kažejo, da so učenci najpogosteje v konfliktu
zaradi omejevanja želja in načrtov. Torej takrat, ko jih nekdo drug ovira pri nečem, kar bi radi
delali. Sledijo konflikti, katerih razlog je draženje. Menim, da sta pogosta razloga za draženje
dolgočasenje posameznega učenca ter potreba po pozornosti. Nekateri imajo tudi težave pri
vključevanju v igro ali pogovor, zato je lahko tudi neprimerno vključevanje v igro s strani
učencev razumljeno kot draženje. Dokaj pogost razlog za nastanek konflikta je tudi udarec,
kar dokazuje, da imajo nekateri posamezniki težave z nadzorovanjem čustev in
konstruktivnim reagiranjem v konfliktnih situacijah.

3.4.3 Udeleženost učencev v konfliktnih situacijah
V okviru raziskovanja me je zanimalo, kako pogosto so učenci udeleženi v konfliktnih
situacijah. Postavila sem hipotezo, da so učenci v konfliktni situaciji v povprečju udeleženi
vsaj enkrat na teden. Rezultate sem pridobila s pomočjo vprašanja v vprašalniku: »Kako
pogosto se skregaš, prepiraš s katerim od sošolcev/sošolk ali se nanj/nanjo jeziš?«, na
katerega so odgovorili učenci 3. a in 3. b razreda. Učenci so lahko obkrožili enega izmed
danih odgovor. Izbirali so med: »nikoli«, »enkrat na teden«, »večkrat na teden« in »vsak
dan«.
Na vprašanje je odgovorilo štiriintrideset učencev 3. a in 3. b razreda, 15. januarja 2013.
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Graf 2: Pogostost konfliktnih situacij med učenci 3. razreda

Iz grafa 2 je razvidno, da se 8,8 % vprašanih v povprečju nikoli ne spre, 41, 2 % jih je v
povprečju v konfliktu enkrat na teden, polovica učencev pa je v konfliktni situaciji udeležena
večkrat na teden. Nihče izmed vprašanih ni navedel, da je v konfliktu vsak dan.
Glede na to, da učenci veliko časa preživijo skupaj, imajo različne izkušnje, vzorce vedenja in
čustvovanja, je pričakovati, da med njimi pride do konfliktov. Menim, da je na zmanjšanje
pogostosti konfliktnih situacij v obeh razredih v času testiranja vplival tudi razvoj učencev na
psihosocialnem področju.
Tabela 2: Prikaz izračuna hipoteze enake verjetnosti

Nikoli
Vsaj 1x na teden
Skupaj

fE
3
31
34

fT
17
17
34

fE–fT
-14
14

(fE–fT)2
196
196

(fE–fT)2/fT
11,53
11,53
23,06

χ2= 23,06 > χ2 (α = 0,05; g = 1) = 3,84
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,05. Hipotezo enake verjetnosti lahko
zavrnemo s tveganjem 5 %.
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 1 potrdim. Učenci so v konfliktni situaciji udeleženi v
povprečju vsaj enkrat na teden.
48

3.4.4 Primerjava deleža učencev, udeleženih v konfliktnih situacijah pred in
po testiranju
V povezavi s pogostostjo konfliktnih situacij me je zanimalo še, ali se bo delež učencev, ki so
enkrat ali večkrat na teden udeleženi v konfliktni situaciji, po drugem izpolnjevanju
vprašalnika v primerjavi z rezultati prvega vprašalnika spremenil.
Odgovore na to sem pridobila s pomočjo vprašanja: »Kako pogosto se skregaš, prepiraš s
katerim od sošolcev/sošolk ali se nanj/nanjo jeziš?« Učenci so lahko obkrožili enega izmed
danih odgovor. Izbirali so med: »nikoli«, »enkrat na teden«, »večkrat na teden« in »vsak
dan«. Na vprašanje je odgovorilo enaindvajset učencev 3. b (eksperimentalna skupina) in
trinajst učencev (kontrolna skupina) 3. a razreda. Prvič so na vprašanje odgovorili 15. januarja
2013, nato pa ponovno 14. maja 2013.
Graf 3 prikazuje frekvenčno distribucijo odgovorov z absolutnimi frekvencami na omenjeno
vprašanje.
Graf 3: Pogostost konfliktnih situacij med učenci 3. a razreda (kontrolna skupina), pred in po
testiranju

Rezultati prikazujejo, da se je za 15,5 % povečal delež učencev, ki se nikoli ne sprejo, v
primerjavi z rezultati prvega izpolnjevanja vprašanja. V primerjavi s prej se je zmanjšal delež
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učencev, ki so udeleženi v konfliktni situaciji enkrat na teden, ter se za 7,5 % povečal delež
tistih, ki so v konfliktni situaciji večkrat na teden. Nihče pa ni vsak dan udeležen v kofliktu.
Pri prvem izpolnjevanju vprašalnika je bilo 77 % učencev v konflitkni situaciji udeleženih
enkrat ali večkrat na teden. Pri drugem izponjevanju pa se je delež udeležnih v konfliktni
situaciji zmanjšal na 61,5 %. Menim, da je na zmanjšanje pogostosti konfliktnih situacij
vplival tudi razvoj učencev na psihosocialnem področju.
Tabela 3: Prikaz izračuna hipoteze enake verjetnosti
fE

fT

fE–fT

(fE–fT)2

(fE–fT)2/fT

Nikoli (prej)
Vsaj 1x na teden (prej)
Skupaj (prej)

3
10
13

6,5
6,5
13

-3,5
3,5

12,25
12,25

1,89
1,89
3,78

Nikoli (potem)
Vsaj 1x na teden (potem)
Skupaj (potem)

5
8
13

6,5
6,5
13

-1,5
1,5

2,25
2,25

0,35
0,35
0,7

χ2= 3,78 > χ2 (α = 0,05; g = 1) = 3,84
χ2= 0,7 > χ2 (α = 0,05; g = 1) = 3,84
Vrednosti χ2 sta statistično pomembni na ravni α=0,05. Hipotezi enake verjetnosti lahko
zavrnemo s tveganjem 5 % (Kožuh 2011).
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Graf 4: Pogostost konfliktnih situacij med učenci 3. b razred (eksperimentalna skupina) pred
in po testiranju

Iz grafa 4 je razvidno, da so razlike v pogostosti konfliktnih situacij pred in po testiranju. Pred
testiranjem so bili vsi učenci v konfliktni situaciji udeleženi vsaj enkrat, 71,4 % pa večkrat na
teden. Po testiranju se je delež učencev, ki niso nikoli v konfliktni situaciji povečal za 47,6 %,
za 61,9 % pa se je zmanjšal delež učencev, ki so v konfliktni situaciji udeleženi večkrat na
teden. Predvidevam, da je lahko eden izmed dejavnikov, ki je vplival na zmanjšanje
pogostosti udeležbe v konfliktnih situacijah, tehnika EFT, saj so učenci tehniko EFT v
konfliktnih situacijah redno izvajali pet mesecev. Konflikti so pogosto posledica nerazrešenih
konfliktov v preteklosti, domnevam, da se je število konfliktnih situacij zmanjšalo tudi zato,
ker so učenci s tehniko EFT sproti razreševali konfliktne in s tem preprčili kopičenje zamer
oz. negativnih čustev. Menim, da so poleg tehnike EFT na zmanjšanje pogostosti konfliktnih
situacij vplivali tudi drugi dejavniki.
Ugotovila sem, da se je v obeh razredih po drugem izpolnjevanju vprašalnika zmanjšal delež
otrok, udeleženih v konfliktni situaciji enkrat ali večkrat na teden. V kontrolni skupini se je
delež zmanjšal za 15,5 %, v eksperimentalni skupini pa za 52,4 %.
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Tabela 4: Prikaz izračuna hipoteze enake verjetnosti
fE

fT

fE–fT

(fE–fT)2

(fE–fT)2/fT

Nikoli (prej)
Vsaj 1x na teden (prej)
Skupaj (prej)

0
21
21

10,5
10,5
21

-10,5
10,5

110,25
110,25

10,5
10,5
21

Nikoli (potem)
Vsaj 1x na teden (potem)
Skupaj (potem)

10
11
21

10,5
10,5
21

-0,5
0,5

0,25
0,25

0,02
0,02
0,04

χ2= 21,0> χ2 (α = 0,05; g = 1) = 3,84
χ2= 0,04 > χ2 (α = 0,05; g = 1) = 3,84
Vrednosti χ2 sta statistično pomembni na ravni α=0,05. Hipotezi enake verjetnosti lahko
zavrnemo s tveganjem 5 % (Kožuh, 2011).

3.4.5 Komu se zaupajo ob konfliktni situaciji
Zanimalo me je, komu se učenci najpogosteje zaupajo ob konfliktni situaciji. Postavila sem
hipotezo, da se večina učencev ob konfliktni situaciji zaupa staršem. Rezultate sem pridobila z
vprašalnikom, ki so ga izpolnili učenci 3. a in 3. b razreda. Vprašanje se je glasilo: »Komu
poveš, kadar se skregaš s sošolcem ali sošolko? Obkroži izbrane odgovore.« Učenci so lahko
obkrožili več možnosti. Dani odgovori so bili: »To se mi ne dogaja.«, »O tem se ne
pogovarjam z nikomer.«, »Povem staršem.«, »Povem učiteljici.«, »Povem prijatelju.«,
»Povem medvedku Tapku.«, »Povem najboljšemu sošolcu.«, »Povem starim staršem.«,
»Povem bratu ali sestri.«
Na vprašanje je odgovorilo štiriintrideset učencev 3. a in 3. b razreda na začetku testiranja.
Skupaj so izbrali oseminosemdeset odgovorov.
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Graf 5: Frekvenčna distribucija odgovorov o tem, komu se zaupajo ob konfliktni situaciji

Iz grafa 5 je razvidno, da se v 25 % otroci ob konfliktnih situacijah zaupajo staršem, v 22,7 %
pa učiteljici. V 13,6 % se vprašani ob konfliktni situaciji zaupajo prijatelju, v 11,4 % pa
najboljšemu sošolcu. V 9,1 % učenci situacijo povejo bratu, sestri ali starim staršem. V 2,3 %
se vprašani zaupajo medvedku Tapku. Nekaj pa je tudi učencev, ki se o konfliktu ne
pogovarjajo z nikomer.
Največji delež vprašanih se o konfliktu pogovori s starši. Predvidevam, da zato ker so starši
osebe, ki so jim najbližje in jim otroci najlažje zaupajo. Visok pa je tudi odstotni delež tistih,
ki konflikt zaupajo učiteljici. Menim, da zato ker je učiteljica večinoma prisotna v času
konfliktov, ki se zgodijo v razredu ter ji zaupajo in jim je ves čas na voljo. Predvidevam, da
na to, kako pogosto zaupajo težavo učiteljici, vpliva tudi razredno pravilo, saj zaupanje
konflikta učiteljici, nekateri povezujejo s tožarjenjem.
Hipoteze 2 ne morem potrditi, saj večina otrok konfliktne situacije ne zaupa staršem. Kljub
temu pa zaupanje staršem predstavlja največji delež odgovorov.
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Tabela 5: Prikaz izračuna hipoteze enake verjetnosti

Starši
Drugi
Skupaj

fE
22
66
88

fT
44
44
88

fE–fT
-22
22

(fE–fT)2
484
484

(fE–fT)2/fT
11
11
22

χ2= 22,0 > χ2 (α = 0,05; g = 8) = 3,84
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,05. Hipotezo enake verjetnosti lahko
zavrnemo s tveganjem 5 % (Kožuh, 2011).

3.4.6 Zaupanje konfliktne situacije medvedku Tapku
Zanimalo me je, ali se bo v 3. b razredu ob koncu testiranja v primerjavi z začetkom povečalo
število otrok, ki bodo konfliktno situacijo zaupali medvedku Tapku. Postavila sem hipotezo,
da se bo v 3. b razredu na koncu testiranja povečalo število učencev, ki bodo konfliktno
situacijo zaupali medvedku Tapku. Rezultate sem pridobila z vprašalnikom, ki so ga izpolnili
učenci 3. b razreda. Vprašanje se je glasilo: »Komu poveš, kadar se skregaš s sošolcem ali
sošolko? Obkroži izbrane odgovore.« Učenci so lahko obkrožili več možnosti. Dani odgovori
so bili: »To se mi ne dogaja.«, »O tem se ne pogovarjam z nikomer.«, »Povem staršem.«,
»Povem učiteljici.«, »Povem prijatelju.«, »Povem medvedku Tapku.«, »Povem najboljšemu
sošolcu.«, »Povem starim staršem.«, »Povem bratu ali sestri.«
Na vprašanje je odgovorilo enaindvajset učencev 3. b razreda na začetku testiranja, 15. 1.
2013, ter ponovno 14. 5. 2013.
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Graf 6: Odgovori o tem, komu se zaupajo ob konfliktni situaciji

Iz grafa 6 je razvidno, da se je število učencev, ki so konfliktno situacijo zaupali medvedku
Tapku močno povečalo. Menim, da zato, ker so učenci v času 5-mesečnega izvajanja tehnike
EFT v razredu medvedka sprejeli ter jim Tapko predstavlja zaupnika, ki mu lahko povejo
svoje težave.
Vrednosti χ2 nisem mogla izračunati zardi premajhne frekvence merjenja. Na osnovi podatka,
da se je za devetkrat povečal delež učencev, ki se ob konfliktni situaciji zaupajo medvedku
Tapku, pa lahko hipotezo 3 potrdim.
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3.4.7 Najpogostejše strategije reševanja konfliktnih situacij
Učenci se v konfliktnih situacijah odzovejo različno. V raziskavi me je zanimalo, katero
strategijo reševanja konfliktnih situacij, ki jih opredeljuje T. Lamovec, učenci najpogosteje
uporabljajo ter ali je v eksperimentalni skupini izvajanje tehnike EFT vplivalo na izbiro
strategije reševanja konfliktne situacije.
Odgovore na to sem pridobila s pomočjo petih vprašanj v vprašalniku (4., 5., 6., 7. in 8.
vprašanje). Vsa vprašanja so bila izbirnega tipa in so opisovala različne konfliktne situacije,
odgovori pa so vsebovali različne strategije reševanja konfliktov, ki jih opisuje T. Lamovec
(1993). Omenjene strategije so: umik, prevlada, zglajevanje, kompromis in konfrontacija.
Poleg odgovorov, ki so vsebovali strategije reševanja, so bili na voljo še odgovori: »To se mi
ne dogaja.«, »Težavo zaupam medvedku Tapku in skupaj jo rešiva.«, »O težavi povem
učiteljici.«, »O težavi povem staršem.« in »Drugo.« Pri skupnem branju vprašalnika, sem jim
povedala, da odgovor medvedek Tapko predstavlja tehniko EFT.
Vprašalnik so reševali učenci 3. a in 3. b razreda. Prvič so ga reševali 15. 1. 2013, nato pa
ponovno 14. 5. 2013.

Problemska situacija 1: Sošolec ali sošolka ti brez tvojega dovoljenja vzame radirko in
tebi to ni všeč.
Problemsko situacijo sem vključila v vprašanje: »Kaj narediš, ko ti sošolec ali sošolka brez
tvojega dovoljenja vzame radirko in tebi to ni všeč? Obkroži, kako najpogosteje ravnaš.«
Učenci so lahko obkrožili le en odgovor, izbirali so med: »To se mi ne dogaja.«, »Nič mu ne
rečem in upam, da mi jo kmalu vrne.« (strategija umika), »Razjezim se in hočem, da mi jo
takoj vrne.« (strategija prevlade),

»Udarim ga in vzamem radirko nazaj.« (strategija

prevlade), »Prijazno ga prosim, naj mi jo vrne, ko je ne bo več potreboval.« (strategija
zglajevanja), »Tudi jaz si naslednjič sposodim njegovo radirko brez njegovega dovoljenja.«
(strategija kompromisa), »Prijazno mu povem, da radirko želim nazaj in ga prosim, da me
naslednjič zanjo zaprosi.« (strategija konfrontacije), »Težavo zaupam medvedku Tapku in
skupaj jo rešiva.«, »O težavi povem učiteljici.«, »O težavi povem staršem.«, »Drugo.«
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Graf 7 prikazuje najpogosteje uporabljeno strategijo reševanja konfliktov v primeru, ko jim
sošolec ali sošolka brez njihovega dovoljenja vzame radirko in jim to ni všeč.
Graf 7: Strategije reševanja konfliktov v primeru odtujitve radirke v 3. a razredu, prej in
potem

Rezultati so pokazali, da so učenci najpogosteje, v 46,3 %, uporabili2 strategijo konfrontacije.
To pomeni, da sošolcu prijazno povedo, da radirko želijo nazaj ter prosijo, da jih naslednjič
zanjo zaprosi. T. Lamovec (1993, 66) navaja, da sta za posameznika, ki uporablja to strategijo
pomembna tako cilj kot odnos. Po pogostosti sledi uporaba strategije zglajevanja, pri kateri
učenci drugega učenca prijazno prosijo, naj radirko vrne, ko je ne bo več potreboval. Pri
drugem izpolnjevanju vprašanja se je v primerjavi s prvim povečal delež učencev, ki se jim
omenjena situacija ne dogaja. Sicer pa ni bistvenih razlik glede uporabe strategij reševanja
konfliktov na začetku ter koncu testiranja.

2

Učenci strategij, ki jih opredeljuje T. Lamovec (1993), ne uporabljajo zavestno, temveč se v konfliktnih

situacijah odzovejo na načine, ki jih lahko razvrstimo v strategije, ki jih navaja Lamovec.
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Graf 8: Strategije reševanja konfliktov v primeru odtujitve radirke v 3. b razredu, prej in
potem

Rezultati 3. b razreda kažejo, da se je v dani situaciji največ učencev odzvalo tako, da
naslednjič oni vzamejo radirko brez vprašanja. Velik delež otrok, prej in potem, je odgovorilo,
da se jim ne dogaja, da jim kdo brez dovoljenja vzame radirko. Pri drugem izpolnjevanju
vprašalnika se je za 9,5 % povečal delež učencev, ki so uporabili strategijo umika, prav tako
se je za 9,5 % povečal tudi delež otrok, ki so konflikt reševali s pomočjo medvedka Tapka.
Predvidevam, da se je pogostost uporabe medvedka Tapka povečala zaradi uvajanja tehnike
EFT v razredu.

Problemska situacija 2: Sošolec ali sošolka ti med igro nagaja.
Naslednjo situacijo, za katero me je zanimalo, katero strategijo najpogosteje uporabljajo pri
reševanju konfliktov, sem vključila v vprašanje: »Kaj narediš, ko ti sošolec ali sošolka med
igro nagaja? Obkroži, kako najpogosteje ravnaš.« Učenci so lahko izbrali enega izmed
sledečih odgovorov: »To se mi ne dogaja.«, »Umaknem se in se grem igrat drugam.«
(strategija umika), »Razjezim se in ga odrinem stran.« (strategija prevlade), »Sošolca
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povabim, da se igra z mano.« (strategija zglajevanja), »Sošolcu povem, da me njegovo
nagajanje moti in ga povabim, da se igrava skupaj.« (strategija kompromisa), »S sošolcem se
pogovorim. Vprašam ga, zakaj mi nagaja, in prosim, naj neha, saj me pri igri to moti.«
(strategija konfrontacije), »Težavo zaupam medvedku Tapku in skupaj jo rešiva.«, »O težavi
povem učiteljici.«, »O težavi povem staršem.«, »Drugo.«
V grafu 9 prikazujem pogostost uporabljenih strategij reševanja konfliktov v primeru, ko jim
sošolec ali sošolka med igro nagaja.
Graf 9: Strategije reševanja konfliktov v primeru nagajanja med igro v 3. a razredu, prej in
potem

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko ugotovim, da so učenci v omenjeni situaciji, pri prvem
izpolnjevanju vprašalnika, najpogosteje uporabili strategijo kompromisa. Lamovec (1993)
opisuje, da je za to strategijo značilna delna pripravljenost odpovedati se svojemu cilju ter da
udeleženci želijo dogovor, ki bi bil dober za oba. Pri drugem izpolnjevanju vprašalnika pa z
38,6 % prevladuje umik, kjer se učenci odmaknejo in se grejo igrat drugam. Strategijo
zglajevanja, kjer učenec povabi sošolca, da se igra z njim, so učenci pri drugem izpolnjevanju
izbrali manjkrat kot pri prvem. Ravno obratno pa velja za strategijo konfrontacije.
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Graf 10: Strategije reševanja konfliktov v primeru nagajanja med igro v 3. b razredu, prej in
potem

Najpogostejši odgovor, 28,5 %, je bil umik. Kar pomeni, da se učenec v primeru nagajanja
umakne učencu, ki mu nagaja. Predvidevam, da učenci uporabijo strategijo umika, zato ker si
s tem želijo izogniti se konfliktu, saj je po besedah Papalie in sod. (2003) otrokom v tem
starostnem obdobju pomembna sprejetost v skupini. 19 % vprašanih je pri drugem
izpolnjevanju izbralo konfrontacijo, kar pomeni, da se v primeru nagajanja s sošolcem
pogovorijo. Sošolca npr. vprašajo, zakaj jim nagaja, ter prosijo, naj neha, saj jih pri igri to
moti. T. Lamovec (1993) navaja, da je konfrontacijo značilno, da sta posamezniku pri
reševanju konflikta pomembna tako cilj kot odnos. Za reševanje konflikta s pomočjo
medvedka Tapka se je odločilo 4,8 % vprašanih.

Problemska situacija 3: Sošolec ali sošolka ti strga tvoj novi zvezek.
Problemsko situacijo 3 sem vključila v vprašanje: »Kaj narediš, ko ti sošolec ali sošolka strga
tvoj nov zvezek? Obkroži, kako najpogosteje ravnaš.« Učenci so lahko obkrožili enega izmed
naslednjih odgovorov: »To se mi ne dogaja.«, »Nič ne rečem.« (strategija umika), »Tudi jaz
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strgam njegov ali njen zvezek.« (strategija prevlade), »Sošolcu povem, da nanj nisem jezen in
da upam, da mi zvezka ne bo več strgal.« (strategija zglajevanja), »Sošolcu obljubim, da ne
bom nikomur povedal, da mi je strgal zvezek, če se mi opraviči.« (strategija kompromisa),
»Sošolcu povem, da mi ni všeč, kar je naredil in skupaj poiščeva rešitev.« (strategija
konfrontacije), »Težavo zaupam medvedku Tapku in skupaj jo rešiva.«, »O težavi povem
učiteljici.«, »O težavi povem staršem.«, »Drugo«
Graf 11 prikazuje najpogosteje uporabljeno strategijo reševanja konfliktov pri učencih v
primeru, ko jim sošolec/sošolka strga zvezek.
Graf 11: Strategije reševanja konfliktov v primeru strganega zvezka v 3. a razredu, prej in
potem

Rezultati so pokazali, da se veliki večini to ne dogaja. Tistim, ki se, pa v približno 15 %
povedo sošolcu, da jim to ni všeč in skupaj poiščejo rešitev. Pri drugem izpolnjevanju se je za
22,9 % povečal delež učencev, ki v dani situaciji sošolcu povedo, da niso jezni ter upajo, da se
to ne bo ponovilo. T. Lamovec (1993, 66) pojasnjuje, da je učencem, ki se odzovejo na tak
način, odnos pomembnejši od cilja.
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Graf 12: Strategije reševanja konfliktov v primeru strganega zvezka v 3. b razredu, prej in
potem.

Rezultati kažejo, da se v 66,5 % učencem ne dogaja, da jim kdo strga zvezek. Pri drugem
izpolnjevanju vprašalnika je bila najpogosteje, v 14,3 %, uporabljena strategija konfrontacije,
nato pa v 9,5 % strategija zglajevanja. Za medvedka Tapka se je odločilo 4,8 % vprašanih.
Deleži uporabe različnih strategij so nizki, saj se večini učencem omenjena situacija ne
dogaja.

Problemska situacija 4: Sošolci ali sošolke se norčujejo.
Naslednjo situacijo sem vključila v vprašanje: »Kaj narediš, ko se sošolci ali sošolke iz tebe
norčujejo? Obkroži, kako najpogosteje ravnaš.« Učenci so lahko izbrali enega izmed
odgovorov: »To se mi ne dogaja.«, »Umaknem se in upam, da bodo nehali.« (strategija
umika), »Na sošolce se razjezim in se tudi jaz začnem norčevati iz njih.« (strategija prevlade),
»Sošolcem rečem, naj se nehajo norčevati in jih prosim, da tega v prihodnje ne bi počeli.«
(strategija zglajevanja), »Obljubim jim, da jih ne bom zatožil učiteljici, če bodo z
norčevanjem prenehali.« (strategija kompromisa), »Sošolcem ali sošolkam povem, da mi ni
všeč, ko se norčujejo.« (strategija konfrontacije), »Težavo zaupam medvedku Tapku in
skupaj jo rešiva.«, »O težavi povem učiteljici.«, »O težavi povem staršem.«, »Drugo.«
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Graf 13: Strategije reševanja konfliktov v primeru norčevanja v 3. a razredu pred in po
testiranju

Rezultati kažejo, da so učenci v primeru norčevanja najpogosteje, v 38,4 % in 46,1 % izbrali
strategijo zglajevanja. Pred testiranjem sta v 15,4 % poleg zglajevanja prevladovali strategija
kompromisa in strategija konfrontacije. Po testiranju pa je 23,1 % učencev odgovorilo, da se v
dani situaciji umaknejo ali pa to zaupajo učiteljici.

Razlike v odgovorih učencev pred

začetkom testiranja in po koncu testiranja so. Menim, da je do razlik prišlo zaradi učenčevega
razvoja na kognitivnem, zaznavnem, vedenjskem ali čustvenem področju.
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Graf 14: Strategije reševanja konfliktov v primeru norčevanja v 3. b razredu pred in po
testiranju

Rezulati kažejo, da se največ učencev, pred in po testiranju, iz omenjene situacije umake in
upa, da se bo norčevanje prenehalo. Po testiranju se je v primerjavi s prej povečal delež
učencev, ki se jim dogaja, da so v konfliktni situaciji zaradi norčevanja. Strategije prevlade,
zglajevanja in konfrontacije so bile v 4,8 %, pred in po testiranju, enako zastopane. Po
testiranju se je za 9,5 % zmanjšal delež otrok, ki so konflikt zaupali staršem. Rezultati kažejo,
da pred testiranjem ni nihče omenjenega konflikta zaupal učiteljici, po testiranju pa se je delež
povečal za 14,3 %. Za še enkrat toliko se je povečal delež otrok, ki so dani konflikt zaupali
medvedku Tapku in ga skupaj rešili. Po mojem mnenju se je uporaba medvedka Tapka
povečala zaradi dobre sprejetosti tehnike EFT med učenci. Medvedek Tapko pa učencem
predstavlja tudi zaupnika, ki so mu lahko zaupali konflikt. Glede na izkušnje izvajalcev
tehnike EFT menim, da tehnika vpliva na dober, odkrit odnos med učiteljem in učenci, zato
predvidevam, da je tehnika EFT vplivala na to, da je po testiranju v primerjavi s prej več
učencev konfliktno situacijo zaupalo učiteljici.
Primerjava rezultatov 3. a in 3. b razreda kaže, da v 3. a razredu prevladuje strategija
zglajevanja, v 3. b pa strategija umika. T. Lamovec (1993) opisuje, da je za strategijo
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zglajevanja značilno, da je odnos pomembnejši od cilja. Torej učencem je pomembneje, da jih
imajo drugi radi, kot da dosežejo svoj cilj. Konflikti jim predstavljajo nekaj slabega, zato se
rajši odpovejo svojemu cilju, saj s tem rešijo odnos. Za posameznike, ki uporabijo strategijo
umika pa T. Lamovec (1993) navaja, da je značilno, da naredijo vse, da se konfliktu izognejo.
Menim, da se učenci umaknejo zato, da ohranijo dobre medosebne odnose, ki so po besedah
Papalie in sod. (2003) zelo pomembni v srednjem otroštvu. Razlika v uporabi strategij med
razredoma je lahko posledica vpliva vzgoje doma, usmeritve učiteljice ali osebnostnih
lastnostih učencev.
Tabela 6: Prikaz izračuna hipoteze enake verjetnosti
fE

fT

fE–fT

(fE–fT)2

(fE–fT)2/fT

Medvedek Tapko (prej)
Ostale strategije (prej)
Skupaj (prej)

2
19
21

10,5
10,5
21

-8,5
8,5

72,25
72,25

6,88
6,88
13,76

Medvedek Tapko (potem)
Ostale strategije (potem)
Skupaj (potem)

4
17
21

10,5
10,5
21

-6,5
6,5

42,25
42,25

4,02
4,02
8,04

χ2= 13,76 > χ2 (α = 0,05; g = 1) = 3,84
χ2= 8,04 > χ2 (α = 0,05; g = 1) = 3,84
Vrednosti χ2 sta statistično pomembni na ravni α=0,05. Hipotezi enake verjetnosti lahko
zavrnemo s tveganjem 5 % (Kožuh 2011).

Problemska situacija 5: Oba s sošolcem ali sošolko se želita igrati z isto igračo.
Zadnje vprašanje je bilo: »Kaj narediš, ko se oba s sošolcem ali sošolko želita igrati z isto
igračo? Obkroži, kako najpogosteje ravnaš.« Učenci so imeli možnost obkrožiti enega izmed
danih odgovorov: »To se mi ne dogaja.«, »Sošolcu pustim igračo in se grem igrat z nečim
drugim.« (strategija umika), »Igračo močno držim, tako da mi je sošolec ne more vzeti.«
(strategija prevlade), »Sošolcu dam igračo in predlagam, da se igrava skupaj,« (strategija
zglajevanja), »Sošolcu dam igračo in želim, da mi jo kmalu vrne, da se bom igral še jaz.«
(strategija kompromisa), »S sošolcem se dogovoriva, kdaj bo kdo od naju imel igračo«
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(strategija konfrontacije), »Težavo zaupam medvedku Tapku in skupaj jo rešiva.«, »O težavi
povem učiteljici.«, »O težavi povem staršem.«, »Drugo.«
Graf 15 prikazuje uporabljene strategije reševanja konfliktov v primeru, ko se dva učenca
želita igrati z isto igračo.
Graf 15: Strategije reševanja konfliktov v primeru igranja z isto igračo v 3. a razredu, prej in
potem

Rezultati kažejo, da je najpogostejša strategija zglajevanja, pri kateri dajo učenci sošolcu
igračo in predlagajo skupno igro. Lamovec (1993) meni, da je za njih značilno, da želijo
konflikt rešiti hitro ter tako, da nikogar ne prizadenejo. V 38,5 %

sledi strategija

konfrontacije. V primerjavi s stanjem na začetku testiranja se je na koncu testiranja za 15,3 %
zmanjšal delež učencev, ki nikoli niso udeleženi v konfliktni situaciji zaradi igranja z isto
igračo. V primerjavi s prvim izpolnjevanjem vprašalnika se je v drugem povečal delež
učencev, ki se v dani situaciji umaknejo. Kompromis, kjer imata obe strani koris,t pa je
prisoten pri 7,7 % učencev.
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Graf 16: Strategije reševanja konfliktov v primeru igranja z isto igračo v 3. b razredu, prej in
potem

Pri prvem izpolnjevanju vprašalnika je 33,3 % vprašanih izbralo odgovor,

ki opisuje

strategijo zglajevanja. Zanjo je značilno, da je v ospredju pomen odnosa. Vzrok za izbiro
omenjene strategije je lahko potreba po sprejetju pri vrstnikih. Papalia, Olds, Feldman (2003)
navajajo, da je priljubljenost med vrstniki v tem obdobju pomembna, saj mnenje vrstnikov
močno vpliva na posameznikovo samospoštovanje. Pri drugem izpolnjevanju vprašalnika, v
23,8 % prevladuje vprašanje, ki vsebuje strategijo umika. Za 9,5 % pa se je pri drugem
izpolnjevanju vprašalnika povečal tudi delež otrok, ki so izbrali strategijo kompromisa.
Rezultati vseh zgoraj opisanih situacij kažejo, da so pri tretješolcih prevladovali odgovori, ki
so vsebovali strategije konfrontacije, zglajevanja ter umika. Lamovec (1993, 66) pojasnjuje,
da je posameznikom, ki uporabljajo omenjene strategije, pomemben odnos. Kar pomeni, da
udeleženci želijo ohraniti dober odnos kljub konfliktu, ki se je zgodil. Za strategiji umika in
zglajevanja je torej značilno, da se odpovejo lastnim ciljem oz. so jim manj pomembni kot
ohranitev dobrega odnosa. Uporaba teh strategij kaže na otrokovo potrebo po sprejetju s strani
vrstnikov. Masten in Coatsworth (1998, v Papalia, 2003) navajata, da je za otroke v tem
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starostnem obdobju zelo pomembna priljubljenost s strani vrstnikov. Otroci tudi veliko časa
preživijo z vrstniki, kar vpliva na njihovo samospoštovanje.
Učenci pa niso izbirali le omenjenih treh strategij, temveč tudi druge. V primerjavi z rezultati
prvega vprašalnika se je v drugem, v 3. b razredu, povečala uporaba tehnike EFT.
Domnevam, da so jo nekateri učenci izbrali kot možen način reševanja konflikte situacije.
Najpogosteje je bila uporabljena v primeru konflikta, katerega vzrok je bilo norčevanje.
Predvidevam, da zato ker se norčevanje v primerjavi z drugimi opisanimi konfliktnimi
situacijami dotika bolj posameznikovih osebnostnih lastnosti oziroma njegove zunanjosti in
so na to bolj občutljivi.
Menim, da na učenčev odziv v konfliktni situaciji vpliva več dejavnikov. Eden izmed njih je
vzgoja v družini. Učenci lahko posnemajo vedenje svojih staršev ter tako podobno kot oni
reagirajo v konfliktnih situacijah. Naslednji dejavnik je učitelj, ki spodbuja določen način
odzivanja v konfliktnih situacijah in s tem vpliva na ravnanje posameznika. Odziv
posameznika je odvisen tudi od njegove razvitosti na kognitivnem, zaznavnem, vedenjskem
ali čustvenem področju.

3.4.8 Odziv tretješolcev na tehniko EFT
V raziskavi me je zanimalo, kako se bodo tretješolci odzivali na tehniko EFT, ali jim bo všeč
ali ne. Postavila sem hipotezo, da bo večina učencev tehniko EFT pozitivno sprejela.
Rezultate, ki se nanašajo na to, sem pridobila s sprotnimi evalvacijskimi zapisi učencev 3. b
razreda. Vprašanje je bilo: »Ti je bilo tapkanje všeč?« Izbrali so lahko enega izmed
odgovorov: »Da« ali »Ne«.
Izpolnjenih je bilo triintrideset sprotnih evalvacijskih zapisov.
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Graf 17: Frekvenčna distribucija odgovorov glede tega odziva učencev na tehniko EFT

Analiza je pokazala, da je bila tehnika EFT v 97 % učencem všeč, v 3 % primerov pa ne. Na
podlagi rezultatov sprotnih evalvacijskih zapisov učencev lahko hipotezo 3 potrdim.
Tabela 7: Izračun hipoteze enakih verjetnosti
fE

fT

fE–fT

(fE–fT)2

(fE–fT)2/fT

Ne

1

16,5

-15,5

240,25

14,56

Da

32

16,5

15,5

240,25

14,56

Skupaj

33

33

29,12

χ2= 29,12 > χ2 (α = 0,05; g = 1) = 3,84146
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,05. Hipotezo enake verjetnosti lahko
zavrnemo s tveganjem 5 %.
Izvajalci tehnike EFT poročajo o dobrih odzivih otrok na tapkanje. Gaja Padubsky (2011)
meni, da so otroci z uporabo tehnike EFT bolj veseli, sproščeni, umirjeni in pozitivni. Fone
(2012, 235) dodaja, da so otroci čudoviti učenci tehnike EFT in nimajo takih zavor pri
odkrivanju in razumevanju kot odrasli. Menim, da vse to predstavlja razloge, da je tapkanje
otrokom všeč.
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3.4.9 Zaznavanje vpliva tehnike EFT na zmanjšanje moči negativnih čustev
v konfliktni situaciji
Zagovorniki teorije EFT menijo, da tehnika pomaga pri razbremenitvi negativnih čustev, zato
me je zanimalo, kako se počutijo učenci v konfliktnih situacijah. Postavila sem hipotezo:
Večina učencev bo s pomočjo tehnike EFT zmanjšala moč negativnih čustev, ki so prisotna v
konfliktni situaciji. Rezultate sem dobila z naslednjimi vprašanji: »Kako si se počutil-a, ko si
se skregal-a?«, »Izberi sliko, ki prikazuje, kako žalosten/ jezen si bil-a?«, »Kako si se počutila po tapkanju? Izberi sliko, ki prikazuje, kako si se počutil-a po tapkanju.«
Tabela 8 prikazuje, katero čustvo je posamezni učenec doživljal v konfliktni situaciji. Križec
označuje čustvo, ki ga je učenec izrazil. Poleg tega je učenec opredelil še moč čustva pred in
po izvedbi tehnike EFT. 5 pomeni, da je bilo čustvo zelo močno, 0 pa pomeni, da čustvo ni
bilo prisotno. V intervjuju je sodelovalo šestnajst učencev.
Tabela 8: Zaznavanje čustev pri učencih v konfliktnih situacijah

X
X

3

0
0

X

4

4
5
4

2
2
0

X

2

0

X
X
X
X
X
X

3
3
3
3
4
5

0
1
1
1
1
1

po tapkanju

strah

1
x

X
X
X

pred
tapkanjem

intenzivnost
čustva

po tapkanju

žalost

po tapkanju

pred
tapkanjem

jeza

učenec
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U 10
U 11
U 12
U 13
U 14
U 15
U 16

pred
tapkanjem

intenzivnost
čustva

intenzivnost
čustva

X

3

0

X
X
X
X
X

5
3
3
3
2

1
1
2
1
0

4

1
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Dobljeni rezultati kažejo, da se je po mnenju vseh šestnajstih učencev moč negativnega čustva
po tapkanju zmanjšala. Zagovorniki teorije EFT to razlagajo z uravnovešenjem energijskega
sistema, do katerega pride zaradi tapkanja. Stopnja zmanjšanja negativnega čustva se med
posamezniki razlikuje. Sedem učencev je navedlo, da je negativno čustvo popolnoma izginilo,
nekateri pa menijo, da se je zmanjšala moč. Razlogov za različno znižanje moči čustev je več.
Menim, da je eden izmed glavnih časovna stiska, ki je bila prisotna pri izvajanju tehnike. V
nekaterih primerih ni bilo dovolj časa, da bi izvedli toliko krogov tapkanja, kolikor bi bilo
potrebno, da bi negativno čustvo popolnoma izginilo. Pri tem pa je potrebno upoštevati še
razlike med posamezniki, ki prav tako lahko vplivajo na uspešnost.
Na podlagi rezultatov, ki sem jih pridobila z intervjuji, lahko hipotezo 4 potrdim, saj so vsi
učenci menili, da so s tapkanjem zmanjšali moč negativnega čustva, ki je bilo prisotno v
situaciji konflikta.
Tabela 9: Prikaz izračuna hipoteze enake verjetnosti

Ne
Da
Skupaj

fE
0
16
16

fT
8
8
16

fE–fT
-8
8

(fE–fT)2
64
64

(fE–fT)2/fT
8
8
16

χ2= 16> χ2 (α = 0,05; g = 1) = 3,84146
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,05. Hipotezo enake verjetnosti lahko
zavrnemo s tveganjem 5 %.

3.4.10 Počutje učencev po izvajanju tehnike EFT v primerjavi s počutjem
pred izvajanjem le-te
Po besedah utemeljitelja tehnike EFT Garya Craiga (2007) tehnika EFT uravnovesi energijski
sistem telesa, zato me je zanimalo, kako bodo učenci občutili razliko med počutjem pred in po
tapkanju. Postavila sem hipotezo: Večina učencev se bo po izvajanju tehnike EFT počutila
bolje kot pred izvajanjem le-te. Rezultate, ki se nanašajo na to hipotezo, sem pridobila s
sprotnimi evalvacijskimi zapisi učencev. Vprašanje učencem je bilo: »Kako se počutiš po
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tapkanju?« Učenci so lahko pobarvali eno izmed polj, v katerih je pisalo: »Bolje kot pred
tapkanjem.«, »Enako kot pred tapkanjem.«, »Slabše kot pred tapkanjem.«
Izpolnjenih je bilo triintrideset sprotnih evalvacijskih zapisov.
Graf 18: Počutje učencev po izvedbi tehnike EFT v primerjavi s počutjem pred izvedbo

Iz grafa 18 je razvidno, da je tehnika EFT po mnenju učencev v 85 % vplivala na boljše
počutje posameznika, v 15 % primerov pa so se posamezniki počutili enako kot pred izvedbo
tehnike EFT.
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 5 potrdim, saj se je 85 % vprašanih po izvedbi tehnike
EFT počutilo bolje kot pred izvajanjem.
Tabela 10: Prikaz izračuna hipoteze enake verjetnosti
fE

fT

fE–fT

(fE–fT)2

(fE–fT)2/fT

Bolje kot pred tapkanjem

25

11

17

289

26,27

Enako kot pred tapkanjem

5

11

-6

36

3,27

Slabše kot pred tapkanjem
Skupaj

0
33

11
33

-11

121

11
40,54

χ2= 40,54 > χ2 (α = 0,05; g = 2) = 5,99147

72

Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,05. Hipotezo enake verjetnosti lahko
zavrnemo s tveganjem 5 % (Kožuh, 2011).
Učenci so se po izvedbi tehnike EFT počutili bolje. V skladu s teorijo EFT lahko
domnevamo, da so s tapkanjem uravnovesili svoj energijski sistem in s tem odpravili motnjo
v energijskem telesu. Nekateri pa so se po izvedbi tehnike EFT počutili enako kot pred
izvedbo. Razlogov za to je lahko več. Eden izmed njih je ta, da pri izvajanju tapkanja niso bili
obravnavani vsi vidiki določene težave. Glede na to, da so nekatere situacije tapkanja v
razredu potekale skupinsko, je pričakovati, da afirmacije, torej stavki, ki so se izgovarjali med
izvedbo tehnike, niso na vse učence delovali enako. Pri izvajanju pa sta pomembni tudi
določnost in vztrajnost. Določnost pomeni, da je potrebno čim bolj natančno opisati težavo. V
primerih, kjer se učencem počutje ne izboljša, je potrebno individualno tapkanje, kar pa v šoli
zaradi časovne stiske ni vedno izvedljivo.

3.4.11 Mnenja učencev o tem, kako tehnika EFT pripomore k razrešitvi
konflikta
Konflikte lahko rešujemo na različne načine. V okviru raziskave me je zanimalo, na kakšen
način tehnika EFT, po zaznavanju učencev 3. b razreda, pripomore k razrešitvi konflikta.
Rezultate, ki se nanašajo na to raziskovalno vprašanje, sem pridobila s sprotnimi
evalvacijskimi zapisi učencev in intervjuji. Odgovore na dano vprašanje sem kategorizirala in
jih predstavila.
V grafu 19 predstavljam odgovore iz sprotnih evalvacijskih zapisov in intervjujev z
relativnimi frekvencami.
V sprotnih evalvacijskih zapisih učencev je bilo opisanih triintrideset konfliktnih situacij ter
enako število razlag o tem, kako jim je tehnika EFT pomagala pri razrešitvi konflikta. V
intervjujih pa je bilo opisanih šestnajst konfliktnih situacij ter podanih devetindvajset mnenj o
učnikih tehnike EFT.
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Graf 19: Odgovori o tem, kako je tehnika EFT učencem pomagala pri razrešitvi konflikta

Po mnenju učencev je tehnika EFT uspešno vplivala na razrešitev konflikta. Najpogostejši
odgovor sprotnih evalvacijskih zapisov je bil, da jim je tehnika pomagala, niso pa navedli
natančnejše razlage, na kakšen način jim je to pomagalo. Domnevam, da so razlog za to
težave, ki so jih imeli učenci pri samostojnem izpolnjevanju sprotnih evalvacijskih listov.
Nekateri so liste izpolnjevali hitro, zato je najpogostejši odgovor »Mi je pomagalo.«, niso pa
navedli, kako jim je omenjena tehnika pomagala. Natančnejše podatke o tem sem skušala
pridobiti s pomočjo intervjujev. Pogost odgovor sprotnih evalvacijskih zapisov učencev je bil
tudi, da so se po izvedbi tehnike EFT umirili in niso bili več tako jezni ali žalostni. Nekaterim
je pomagal medvedek Tapko, drugi so se bolje počutili, nekaterim pa je tehnika pomagala pri
zavedanju njihovih čustev.
Učenci so v sprotnih evalvacijskih zapisih zapisali, da so se po tapkanju počutili bolje in bili
bolj umirjeni. Zagovorniki tehnike EFT pojasnjujejo, da s tapkanjem po akupunkturnih točkah
in osredotočanjem na neko čustvo oz. težavo spodbudimo pretok energije in odpravimo
motnjo v energijskem telesu, kar povzroči umiritev, sprostitev in boljše počutje ter s tem
odpravo negativnih čustev.
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Nekateri učenci so zapisali, da jim je tehnika EFT pomagala, da so pozabili na prepir.
Domnevam, da otroci v resnici nanj niso pozabili, ampak se zaradi konfliktne situacije niso
več obremenjevali, saj so s tehniko EFT odpravili energijsko neravnovesje, kar je po besedah
utemeljitelja tehnike EFT, G. Craiga, vzrok za vsa negativna čustva (Craig, 2007, 38). S tem,
ko so zmanjšali ali odpravili neprijetna čustva, ki so bila prisotna v konfliktu, so bili zopet
umirjeni in sproščeni ter se s konfliktom niso več obremenjevali.
Eden izmed pogostih odgovorov je bil, da jim je pri razrešitvi konflikta pomagal medvedek
Tapko. Tapko jim je lahko pomagal na več načinov. Nekaterim so bili v pomoč gumbki, ki
predstavljajo akupunkturne točke in služijo kot orientacija za mesta, po katerih tapkamo.
Drugim je medvedek predstavljal lutko, ki po besedah H. Korošec (2006, 120) pomaga otroku
pri učenju reševanja konfliktov. Majaron (2006, 97) pa poudarja, da lutka otroku predstavlja
možnost, da izrazi svoja čustva. Nekateri otroci se namreč bojijo govoriti o svojih čustvih,
medvedek Tapko pa jim tako predstavlja drugi jaz, preko katerega so si upali govoriti o svojih
občutkih.
Nekateri učenci so v intervjuju povedali, da so se s pomočjo tehnike EFT zavedali svojih
čustev in občutkov. Otrok med izvajanjem tehnike EFT na glas govori o svojih čustvih. S
pomočjo tega razvija svojo čustveno inteligentnost, saj se zave svojih občutkov in jih poskuša
ubesediti. To mu omogoča, da čustev ne potlači in jih ne skriva, kar je pomembno za njegov
nadaljnji razvoj. Shapiro (1999, 197) poudarja, da s tem, ko naučimo otroka razumeti in
sproščati lastna čustva, vplivamo na mnoge vidike njegovega razvoja in življenjskega uspeha.
Omenja tudi, da je otrokova sposobnost, da ubesedi čustva, pomemben del zadovoljevanja
njegovih osnovnih potreb. Zanimivi so tudi dokazi psihoterapije, ki je dokazala, da se
»jezika« čustev lahko naučimo ne glede na starost, vendar pa ga najbolje govorijo tisti, ki se
ga naučijo v otroštvu (Shapiro, 1999, 197–198). Tehnika EFT otrokom nudi možnost učenja
»jezika« čustev, saj pri izvajanju tehnike govorijo o svojih čustvih in občutkih. Odrasla oseba,
ki tapka z otrokom ga z vprašanji spodbuja k čim bolj natančni ubeseditvi čustev in počutja.
Redna uporaba tehnike EFT omogoča prepoznavanje lastnih čustev in s tem njihovo boljše
obvladovanje, saj Panju (2010, 91) poudarja, da šele, ko učenci znajo ubesediti in prepoznati,
kar čutijo, lahko to tudi obvladujejo.
Štirje učenci so povedali, da so pri skupinskem izvajanju tehnike EFT uvideli, kako se počuti
sošolec, ki je bil prav tako udeležen v konfliktu. S tem so se zavedali, kako je njihovo
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ravnanje vplivalo na sošolca. Torej, ko otroci tapkajo skupaj, npr. ko tapkajo učiteljica in
otroka, ki sta se skregala, jim to omogoči, da vidijo, kako se je drugi počutil v tej situaciji in
se zavejo, da so ga morda prizadeli in da tudi njemu ni vseeno. Iz odgovorov učencev lahko
posredno sklepam, da jim je tehnika EFT pomagala pri razvijanju sposobnosti vživljanja v
drugega, torej empatije. Omenjeno trditev bi lahko v nadaljnjih raziskavah tudi empirično
preverjali. Goleman (1997, 121) navaja, da empatija sloni na zavedanju sebe ter da čim bolj
smo odkriti do svojih čustev, tem bolj jih znamo razbrati. Panju (2010, 59) pa dodaja, da je:
»empatija sposobnost povezovanja z drugimi in razumevanja njihovih občutkov, ne glede na
to, ali jih z njimi delimo ali ne.« Ista avtorica razlaga, da je pomembno, da se zavemo lastnih
občutkov, če želimo ceniti občutke drugih ljudi. Glede na odgovore učencev menim, da je
tehnika EFT pri tem učinkovita, saj učencem omogoča zavedanje lastnih občutkov, kar
pomaga tudi pri razumevanju občutkov drugih. Panju (2010) navaja, da je empatija
sposobnost, ki se je lahko naučimo, ter da njeno spodbujanje in razvijanje v razredu lahko
vpliva na zmanjšanje nasilja med učenci ter pripomore k višji čustveni inteligentnosti.
Razumevanje čustev drugih je pomembno na različnih področjih in tako povezano tudi z
uspešnostjo. V Združenih državah Amerike so z rezultati raziskave o empatiji in uspešnosti
pokazali, da sposobnost empatije vpliva na večjo učinkovitost v šoli (Goleman, 1997, 122).
Nekateri otroci so navedli, da jim je tehnika EFT pomagala pri tem, da so se zavedali, da so
kljub konfliktu dobri otroci. To učencem omogoča stavek sprejemanja. Pri izvajanju tehnike
se namreč osredotočamo na težavo oz. negativno čustvo, na koncu pa dodamo stavek
sprejemanja, ki se lahko npr. glasi: »Sem v redu otrok.«, »Z mano ni nič narobe.«, »Imam se
rad« … Otroci se zaradi konflikta pogosto počutijo slabo in imajo občutek, da z njimi nekaj ni
v redu, da niso v redu otroci. Pri izvajanju te tehnike pa jim stavek sprejemanja omogoča
zavedanje, da so kljub konfliktu dobri otroci in da z njimi ni nič narobe, kar prispeva k bolj
pozitivni samopodobi.
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3. 4. 12 Pogledi in izkušnje učiteljic s tehniko EFT
a) Interpretacija refleksije učiteljice 3. b razreda, Eme Hribovšek
Eden izmed ciljev raziskovanja učinkov tehnike EFT v razredu je bila tudi triangulacija, torej
kombiniranje različnih virov podatkov, saj so me zanimali različni pogledi na izvajanje
tehnike EFT v razredu. Učenčeva mnenja sem pridobila s sprotnimi evalvacijskimi zapisi,
intervjuji ter vprašalnikom, učiteljičina pa z refleksivnim zapisom ter intervjujem.
V raziskavi je torej poleg učencev sodelovala tudi razredničarka 3. b razreda Ema Hribovšek,
učiteljica razrednega pouka, ki v osnovni šoli poučuje sedemnajst let.
Razredničarka 3. b razreda se je s tehniko EFT seznanila že pred leti, lansko leto pa se je
odločila in jo uporabila v razredu. S tem je seznanila starše ter tehniko otrokom približala s
pomočjo medvedka Tapka. Opisuje, da so učenci tehniko dobro sprejeli, jo radi izvajajo ter da
se učinki tehnike neposredno kažejo pri pouku. S pomočjo tehnike EFT se je poglobil tudi
njen odnos z učenci. Meni, da je tehnika EFT odlično orodje pri odpravljanju negativnih
čustev, kar prispeva k mirnejšemu načinu reševanja konfliktov. Opisuje tudi, da tapkanje ne
pomaga le učencem, temveč tudi učitelju, saj postane bolj miren in ljubeč.
V prilogi prilagam refleksijo razredničarke 3. b razreda.

b) Interpretacija intervjujev z učiteljicama, ki izvajata tehniko EFT
Na podlag številnih pozitivnih izkušenj izvajalcev tehnike EFT sem se odločila, da
intervjuvam učiteljici, ki tehniko EFT izvajata v razredu.
Obe učiteljici imata dolgoletne izkušnje s poučevanjem na osnovni šoli. Z uvajanjem tehnike
EFT v razredu sta zadovoljni, saj učencem pomaga na področjih odpravljanja jeze, strahu pred
spraševanjem, pisnimi preizkusi, nizki samozavesti in katerihkoli drugih strahov, ki jih
ovirajo pri doseganju ciljev. Menita, da tapkanje pozitivno vpliva na medosebne odnose med
učenci in na zmanjšanje števila prepirov ter kršenja pravil. Večina učencev tehniko dobro
sprejme ter jo radi izvajajo. Poudarjata pa, da otrok ne smemo siliti z izvajanjem tehnike ter jo
izvajamo le v primerih, ko otrok to želi. Seveda pa je potrebno tudi predhodno dovoljenje
staršev.
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Zaradi njunih lastnih pozitivnih izkušenj s tehniko EFT menita da bi bilo dobro, da bi tehniko
poznalo čim več učiteljev ter bi jo uporabljali pri delu z otroki.
V prilogi prilagam intervjuja obeh učiteljic.
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4 ZAKLJUČEK
Neizogiben del pedagoškega dela v razredu je reševanje konfliktov. Konfliktnih situacij se ne
da preprečiti, zato jih je potrebno sprejeti ter prepoznati njihove pozitivne lastnosti.
Konflikte spremljajo čustva in marsikdo ima težave z njihovim nadzorovanjem, kar pogosto
konfliktno situacijo še poslabša. Zato se mi zdi pomembno, da tako odrasli kot otroci
poznamo tehniko, s katero si lahko pri tem pomagamo. Ena izmed takih je tehnika EFT, s
pomočjo katere posameznik odpravi negativna čustva, kar mu omogoči razsodnejše ravnanje
v konfliktni situaciji.
V svoji raziskavi sem ugotovila, da so učenci pogosto v konfliktu, večina vsaj enkrat ali
večkrat na teden. V konfliktnih situacijah doživljajo različna čustva, med katerimi sta
najpogostejši jeza in žalost. Največkrat se jezijo, ko jim nekdo nagaja, kot pogost vzrok pa so
navedli tudi neprijaznost do drugega. V času raziskave so bili učenci v konfliktnih situaciji
najpogosteje zaradi omejevanja želja načrtov in draženja.
V omenjenih situacijah se posamezniki odzivajo različno. T. Lamovec (1993) poudarja, da se
vrsta odziva na konflikt večinoma pokaže že zgodaj ter da posameznik po navadi ravna
podobno. Odziv pa je odvisen tudi od cilja, ki ga v določenem trenutku želimo doseči. Z
raziskavo sem ugotovila, da je največjemu številu učencev tretjega razreda pomembno, da
ohranijo dobre medsebojne odnose. Konflikti jim pomenijo nekaj slabega, zato jih rešijo hitro
ter pri tem pazijo, da ne prizadenejo drugega. Pomembno jim je, da jih imajo drugi radi.
Raziskava je pokazala, da največ učencev prepire in težave zaupa staršem, sledi pa zaupanje
učiteljici. Na koncu se je v primerjavi s stanjem pred uvajanjem tehnike EFT povečalo število
učencev, ki so konfliktno situacijo zaupali medvedku Tapku. Menim, da to dokazuje, da so
nekateri učenci medvedka Tapka sprejeli kot pomoč pri reševanju konflikta.
V diplomskem delu me je zanimalo tudi, kako lahko tehnika doseganja čustvene svobode
vpliva na reševanje konfliktov ter kako bodo učenci omenjeno tehniko sprejeli.
Rezultati so pokazali, da je večina učencev tehniko EFT pozitivno sprejela, radi so jo izvajali
in jo pogosto priporočili tudi drugim prijateljem. Otroci so odprti za nove stvari in nimajo
toliko predsodkov kot odrasli, zato so kljub temu da se izvajanje tehnike EFT lahko komu zdi
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nenavadno, dobro sprejeli. Menim, da jih je k izvajanju tehnike dodatno pritegnil tudi
medvedek Tapko, ki je postal njihov prijatelj in zaupnik.
Glede otrokovega počutja pred in po izvajanju tehnike EFT rezultati raziskave potrjujejo, da
je v večini primerov tehnika vplivala na boljše počutje otrok. Razlog za to je po mnenju
zagovornikov tehnike EFT odprava motnje v telesnem energijskem sistemu. Analiza
rezultatov je pokazala tudi, da so učenci s pomočjo tehnike EFT zmanjšali moč negativnih
čustev, ki so bila prisotna v konfliktu in se nato lažje pogovorili s sošolcem, s katerim so se
skregali. Tapkanje otroku omogoča, da govori o svojih občutkih, zato so nekateri učenci
navedli, da so se s pomočjo tehnike zavedali svojih čustev in čustev drugih udeleženih v
konfliktu. Ob redni uporabi EFT otrok lahko sproti odpravlja negativna čustva, katerih
kopičenje pogosto vodi v vedenjske težave. Posameznim učencem je tehnika pomagala tudi
na področju sprejemanja samega sebe, saj pozitivne afirmacije, ki so prisotne pri tapkanju,
otroku omogočajo, da se sprejme in zave, da je kljub temu da se je konflikt zgodil, dober
otrok. To je zelo pomembno, saj so otroci v teh letih občutljivi za mnenje vrstnikov ter si
želijo, da bi jih drugi sprejemali in imeli radi.
Glavna ugotovitev diplomskega dela je, da lahko tehnika EFT na različne načine vpliva na
uspešno razrešitev konfliktov ter učencem pomaga, da se bolje počutijo, se znebijo negativnih
čustev in se tako lažje pogovorijo s sošolci, s katerim so v konfliktu.
Empirična raziskava, ki je bila izvedena za namene tega diplomskega dela, bi bila lahko še
boljša, če bi izvajanje tehnike EFT potekalo dalj časa ter bi bilo v eksperimentalno skupino
vključenih več učencev. Natančnejše podatke o učenčevem počutju po izvedbi tehnike EFT bi
dobila, če bi bila pri izpolnjevanju sprotnih evalvacijskih listov vedno osebno prisotna ter jih
pri zapisovanju usmerjala s podvprašanji.
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6 PRILOGE

VPRAŠALNIK O REŠEVANJU KONFLIKTOV ZA UČENCE 3. a IN 3. b RAZREDA
VPRAŠALNIK: REŠEVANJE KONFLIKTOV V RAZREDU
Razred: ____________________
Datum: __________________
1. Kako pogosto se skregaš, prepiraš s katerim od sošolcev/sošolk ali se nanj/nanjo jeziš?
Obkroži izbrani odgovor.
a) nikoli
b) enkrat na teden
c) večkrat na teden
d) vsak dan
2. Na sošolca/sošolko se jezim ... Obkroži izbrane odgovore.
a) nikoli se ne jezim
b) če mi vzame katero izmed mojih stvari
c) ko mi nagaja
d) kadar se ne želi igrati z mano
e) kadar se iz mene norčuje
f) ko poškoduje moje stvari
g) ko je do mene neprijazen
h) ko govori grde besede
i) drugo: _____________________________________________________________________

3.

Komu poveš, kadar se skregaš s sošolcem ali sošolko? Obkroži izbrane odgovore.

a) to se mi ne dogaja
b) o tem se ne pogovarjam z nikomer
c) povem staršem
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d) povem učiteljici
e) povem prijatelju
f) povem medvedku Tapku
g) povem najboljšemu sošolcu
h) povem starim staršem
i) povem bratu ali sestri
4. Kaj narediš, ko ti sošolec ali sošolka brez tvojega dovoljenja vzame radirko in tebi to ni
všeč? Obkroži, kako najpogosteje ravnaš.
a) to se mi ne dogaja
b) nič mu ne rečem in upam, da mi jo kmalu vrne
c) razjezim se in hočem, da mi jo takoj vrne
d) udarim ga in vzamem radirko nazaj
e) prijazno ga prosim, naj mi jo vrne, ko je ne bo več potreboval
f) tudi jaz si naslednjič sposodim njegovo radirko brez njegovega dovoljenja
g) prijazno mu povem, da radirko želim nazaj in ga prosim, da me naslednjič zanjo zaprosi
h) težavo zaupam medvedku Tapku in skupaj jo rešiva
i) o težavi povem učiteljici
j) o težavi povem staršem
k) drugo: ___________________________________________________________________

5. Kaj narediš, ko ti sošolec ali sošolka med igro nagaja? Obkroži, kako najpogosteje
ravnaš.
a) to se mi ne dogaja
b) umaknem se in se grem igrat drugam
c) razjezim se in ga odrinem stran
d) sošolca povabim, da se igra z mano
e) sošolcu povem, da me njegovo nagajanje moti in ga povabim, da se igrava skupaj
f) s sošolcem se pogovorim. Vprašam ga, zakaj mi nagaja, in prosim, naj neha, saj me
pri igri to moti
g) težavo zaupam medvedku Tapku in skupaj jo rešiva
h) o težavi povem učiteljici
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i) o težavi povem staršem
j) drugo: ________________________________________________________________

6. Kaj narediš, ko ti sošolec ali sošolka strga tvoj nov zvezek? Obkroži, kako najpogosteje
ravnaš.
a) to se mi ne dogaja
b) nič ne rečem
c) tudi jaz strgam njegov ali njen zvezek
d) sošolcu povem, da nanj nisem jezen in da upam, da mi zvezka ne bo več strgal
e) sošolcu obljubim, da ne bom nikomur povedal, da mi je strgal zvezek, če se mi opraviči
f) sošolcu povem, da mi ni všeč, kar je naredil in skupaj poiščeva rešitev
g) težavo zaupam medvedku Tapku in skupaj jo rešiva
h) o težavi povem učiteljici
i) o težavi povem staršem
j) drugo: ________________________________________________________________

7. Kaj narediš, ko se sošolci ali sošolke iz tebe norčujejo? Obkroži, kako najpogosteje
ravnaš.
a) to se mi ne dogaja
b) umaknem se in upam, da bodo nehali
c) na sošolce se razjezim in se tudi jaz začnem norčevati iz njih
d) sošolcem rečem, naj se nehajo norčevati in jih prosim, da tega v prihodnje ne bi počeli
e) obljubim jim, da jih ne bom zatožil učiteljici, če bodo z norčevanjem prenehali
f) sošolcem ali sošolkam povem, da mi ni všeč, ko se norčujejo
g) težavo zaupam medvedku Tapku in skupaj jo rešiva
h) o težavi povem učiteljici
i) o težavi povem staršem
j) drugo: ________________________________________________________________

86

8. Kaj narediš, ko se oba s sošolcem ali sošolko želita igrati z isto igračo? Obkroži, kako
najpogosteje ravnaš.
a) to se mi ne dogaja
b) sošolcu pustim igračo in se grem igrat z nečim drugim
c) igračo močno držim, tako da mi je sošolec ne more vzeti
d) sošolcu dam igračo in predlagam, da se igrava skupaj
e) sošolcu dam igračo in želim, da mi jo kmalu vrne, da se bom igral še jaz
f) s sošolcem se dogovoriva, kdaj bo kdo od naju imel igračo
g) težavo zaupam medvedku Tapku in skupaj jo rešiva
h) o težavi povem učiteljici
i) o težavi povem staršem.
j) drugo: _____________________________________________________________________

INTERVJU Z UČENCI
U=učenec/ka
U1:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregala? Zakaj si se skregala?
Učenka: Skregala sem se s sošolko, ker je podrla stolp, ki sem ga sestavila.
Jaz: Kako si se počutila, ko si se skregala?
Učenka: Bila sem jezna.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako jezna si bila?
Učenka: učenka je izbrala sliko jakost št. 5
Jaz: Kako si se počutila po tapkanju? Izberi sliko, ki prikazuje kako si se počutila po
tapkanju.
Učenka: Po tapkanju sem bila bolj mirna in nič več jezna. (Ni izbrala slike, ker ni bila več
jezna.)
Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
Učenka: Umirila sem se in se zato lažje pogovorila s sošolko in sva rešili težavo
U2:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregal? Zakaj si se skregal?
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Učenec: Sošolcu sem želel nekaj povedati, no zaupati pa je rekel, da ga ne zanima.
Jaz: Kako si se počutil, ko si se skregal?
Učenec: Zelo žalosten in tudi jezen.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako jezen in žalosten si bil?
Učenec: Učenec je za jezo izbral sliko jakost št. 3, za žalost pa sliko jakost št. 1.
Jaz: Kako si se počutil po tapkanju? Izberi sliki, ki prikazujeta kako si se počutil po
tapkanju.
Učenec: Po tapkanju je bilo bolje, še vedno pa sem bil malo žalosten. (Za jezo ni izbral slike,
ker ni bil več jezen, za žalost pa sliko jakost št. 1.)
Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
Učenec: Pomiril sem se.
Jaz: Ste tapkali skupinsko ali sam z učiteljico?
Učenec: Tapkali smo skupaj. Sošolec je videl kako sem žalosten in je bil potem še on. Tapkali
smo. Potem sva se pogovorila in nisem bil več tako žalosten.

U3:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregala? Zakaj si se skregala?
Učenka: Skregala sem se s sošolko. Zgodilo se je, da se je sošolka vmešala v eno situacijo.
Jaz pa nisem hotela, da ona to ve. Začele smo se prepirati, ker je rekla da bo povedala to kar
smo govorile.
Jaz: Kako si se počutila, ko si se skregala?
Učenka: Bilo mi je neprijetno, počutila sem se kot na špici, strah me je bilo, da bo povedala.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako strah te je bilo?
Učenka: Učenka je izbrala sliko jakost št. 4.
Jaz: Kako si se počutila po tapkanju? Izberi sliko, ki prikazuje kako si se počutila po
tapkanju.
Učenka: Umirila sem se, bolj sproščeno. (Učenka je izbrala sliko jakost št. 1)
Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
Učenka: Pomirila sem skrb.
Jaz: »Kako misliš, da ti je tapkanje še pomagalo?«
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Učenka: Počutila sem se bolje in sem se potem lažje pogovorila s sošolko. Sošolka je potem
videla kako mi je hudo.
U4:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregal? Zakaj si se skregal?
Učenec: Igrali smo med dvema ognjema. Nisem bil zadet, sošolec pa je rekel da sem bil. Jaz
sem rekel, da nisem bil, potem je pa še rekel, da mora vsak zase skrbet. Jaz to vem in sem, on
pa ne.
Jaz: Kako si se počutil, ko si se skregal?
Učenec: Jezen, bilo je nepravično.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako jezen si bil?
Učenec: Učenec je izbral sliko, ki prikazuje jakost št. 4.
Jaz: Kako si se počutil po tapkanju? Izberi sliki, ki prikazujeta kako si se počutil po
tapkanju.
Učenec: Po tapkanju sem bil manj jezen, pomiril sem se. (Učenec je izbral sliko jakost št. 2)
Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
Učenec: Pomiril sem se in potem sva se s sošolcem lažje pogovorila.
Jaz: Ste tapkali skupaj, ti sošolec in učiteljica?
Učenec: Ja, tapkali smo skupaj in oba sva ugotovila, kako sva se razjezila za brez veze.
U5:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregal? Zakaj si se skregal?
Učenec: Skregal sem se s F., kdo je boljši med dvema ognjema.
Jaz: Kako si se počutil, ko si se skregal?
Učenec: Bil se jezen in žalosten, ker me je užalil.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako jezen in žalosten si bil?
Učenec: Učenec je za jezo izbral sliko jakost št. 5, za žalost pa sliko jakost št.3.
Jaz: Kako si se počutil po tapkanju? Izberi sliki, ki prikazujeta kako si se počutil po
tapkanju.
Učenec: Po tapkanju sem bil manj jezen. (Učenec je izbral za jezo sliko jakost št. 2, za žalost
nič, ker ni bil več žalosten.)
Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
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Učenec: Sprostil sem se, skupaj sva tapkala in sem videl da tudi njemu ni bilo vseeno.
U6:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregala? Zakaj si se skregala?
Učenka: Hotele sva se igrat. Vsaka nekaj drugega. Ona je hotela na tobogan, jaz pa ne.
Pregovarjali sva se in nobena ni hotela poslušat druge. Skregale sva se.
Jaz: Kako si se počutila, ko si se skregala?
Učenka: Slabo, bila sem zelo jezna.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako jezna si bila?
Učenka: Učenka je izbrala sliko jakost št. 4.
Jaz: Kako si se počutila po tapkanju? Izberi sliko, ki prikazuje kako si se počutila po
tapkanju.
Učenka: Po tapkanju nisem bila več jezna. Ni izbrala nobene slike, ker po tapkanju ni bila
več jezna.
Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
Učenka: Tapkanjem me je pomirilo. Nisem bila več živčna in jezna. Potem sem se šla
pogovorit in sem se šla igrat to kar je rekla.
U7:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregala? Zakaj si se skregala?
Učenka: Skregala sem se s sošolko.
Jaz: Zakaj?
Učenka: Zaradi ene prijateljice. Katera se bo z njo igrala. Obe sva se hotele z njo igrat ona je
pa rekla, da se lahko samo z eno igra, ker je taka igra.
Jaz: Kako si se počutila, ko si se skregala?
Učenka: Bila sem žalostna, ker se ni hotela igrat z mano.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako žalostna si bila?
Učenka: Učenka je izbrala sliko jakost št. 5.
Jaz: Kako si se počutila po tapkanju? Izberi sliko, ki prikazuje kako si se počutila po
tapkanju.
Učenka: Bila sem manj žalostna. (Izbrala je sliko, ki prikazuje jakost št. 1)
Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
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Učenka: Pomirila sem se in nisem bila več tako žalostna. Pa potem sem vedela, da sem jaz
vseeno »okej« tudi, če se sošolka noče igrati z mano.
U8:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregala? Zakaj si se skregala?
Učenka: Skregala sem se z najboljšo prijateljico.
Jaz: Zakaj?
Učenka: Ker se je ona hotela igrat z eno drugo, jaz se pa s tisto nisem hotela.
Jaz: Kako si se počutila, ko si se skregala?
Učenka: Besno in žalostna sem bila.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako jezna si bila? Izberi sliko, ki prikazuje kako žalostna
si bila?
Učenka: Učenka je izbrala sliko jakost št. 2 za jezo in sliko jakost št. 3 za žalost.
Jaz: Kako si se počutila po tapkanju? Izberi sliko, ki prikazuje kako si se počutila po
tapkanju.
Učenka: Nisem bila več besna. Samo še malo žalostna. (Izbrala je sliko, ki prikazuje žalost
jakost št. 1)
Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
Učenka: Hm. Dobro vprašanje. Nisem bila več besna in žalostna. Bolje sem se počutila. Všeč
mi je bilo, da sem lahko Tapkotu zaupala težavo.
U9:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregala? Zakaj si se skregala?
Učenka: Ko smo pri športni. Ko je Š. mislila, da sva z L. najboljši prijateljici in mi to ni bilo
všeč.
Jaz: Kako si se počutila, ko si se skregala?
Učenka: Slabo. Žalostna sem bila.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako žalostna si bila?
Učenka: Učenka je izbrala sliko jakost št. 3.
Jaz: Kako si se počutila po tapkanju? Izberi sliko, ki prikazuje kako si se počutila po
tapkanju.
Učenka: V redu sem se počutila. Učenka je izbrala jakost št. 2.
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Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
Učenka: Manj žalostna sem bila.
U10:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregala? Zakaj si se skregala?
Učenka: Pri kosilu. A. je mislila da sva z L. najboljši prijateljici, ampak nisva. Potem mi je L.
prišla nekaj povedat. A. je mislila, da govoriva o njej, samo nisva. In se ni potem z mano
pogovarjala.
Jaz: Kako si se počutila, ko si se skregala?
Učenka: Ni mi bilo všeč, ker ni poslušala, ker sem želela povedat kako je bilo. Žalostna sem
bila.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako žalostna si bila?
Učenka: Učenka je izbrala sliko jakost št. 3.
Jaz: Kako si se počutila po tapkanju? Izberi sliko, ki prikazuje kako si se počutila po
tapkanju.
Učenka: Čisto malo sem bila še žalostna. Učenka je izbrala sliko jakost št. 1.
Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
Učenka: Ne vem kako bi to povedala. Sprostila sem se. Nisem čutila več take žalosti.
U11:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregal? Zakaj si se skregal?
Učenec: Skregali smo se kdo je boljši v med dvema. Prepirali smo se. Potem sem se odstranil
in ko sem prišel v razred sem šel tapkat.
Jaz: Kako si se počutil, ko si se skregal?
Učenec: Hudo. Žalosten in jezen na njih.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako žalosten si bil?In kako jezen si bil?
Učenec: Učenec je izbral sliko jakost št. 2 za žalost in sliko jakost št. 3 za jezo.
Jaz: Kako si se počutil po tapkanju? Izberi sliko, ki prikazuje kako si se počutil po
tapkanju.
Učenec: Nisem bil več jezen.
Jaz: Pa žalosten?
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Učenec: Tudi nič. Pomirjen sem bil. (Učenec ne izbere slike, ker ni bil več jezen niti
žalosten.)
Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
Učenec: Super. Nisem bil več jezen, pomiril sem se. Spet sem se pogovarjal s sošolci, ker
nisem bil jezen na njih.
U12:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregala? Zakaj si se skregala?
Učenka: Enkrat sem prijateljici dala nalepke. In ji nisem rekla, da jih dam zastonj. Potem
sem neki časa čakala, da mi jih vrne in mi jih ni. Potem sem ji povedala naj mi jih vrne nazaj
pa je rekla da mi jih nikoli ne vrne nazaj.
Jaz: Kako si se počutila, ko si se skregala?
Učenka: Tko, jezno.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako žalostna si bila?
Učenka: Učenka je izbrala sliko jakost št. 3.
Jaz: Kako si se počutila po tapkanju? Izberi sliko, ki prikazuje kako si se počutila po
tapkanju.
Učenka: Učenka je izbrala sliko jakost št. 1.
Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
Učenka: To sem zaupala Tapkotu in po tapkanju nisem več čutila jeze.
U13:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregala? Zakaj si se skregala?
Učenka: Z vsemi.
Jaz. Zakaj?
Učenka: Nagajali so. Tepli. Potem so me izzivali. Razne sorte delali.
Jaz: Kako si se počutila, ko si se skregala?
Učenka: Slabo. Jezno.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako žalostna si bila?
Učenka: Učenka je izbrala sliko jakost št. 3.
Jaz: Kako si se počutila po tapkanju? Izberi sliko, ki prikazuje kako si se počutila po
tapkanju.
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Učenka: Čist v redu. Učenka je izbrala sliko jakost št. 1.
Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
Učenka: Da sem tapkala in govorila. Potem me je nehala jeza in sem bila srečna. Ampak še
vedno nisem pozabila.
U14:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregala? Zakaj si se skregala?
Učenka: Jaz ko sem hotela eni drugi prijateljici podat žogo. Potem jo je skos L. dobivala,
nama z A. to ni bilo všeč. Potem smo se pa skregale in sem bila full jezna.
Jaz: Kako si se počutila, ko si se skregala?
Učenka: Jezno.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako jezna si bila?
Učenka: Učenka je izbrala sliko jakost št. 3.
Jaz: Kako si se počutila po tapkanju? Izberi sliko, ki prikazuje kako si se počutila po
tapkanju.
Učenka: Mal jezna. Učenka je izbrala sliko jakost št. 1.
Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
Učenka: Tapkotu sem povedala in potem smo skupaj rešili. Pomagalo mi je.
U15:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregal? Zakaj si se skregal?
Učenec: Doma sem pozabil šilček od sošolca. Zelo jezen je bil na mene.
Jaz: Kako si se počutil, ko si se skregal?
Učenec: Potem sem bil še jaz jezen na njega, ker jaz sem res pozabil.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako jezen si bil?
Učenec: Učenec je izbral sliko jakost št. 4.
Jaz: Kako si se počutil po tapkanju? Izberi sliko, ki prikazuje kako si se počutil po
tapkanju.
Učenec: Učenec je izbral sliko jakost št. 1.
Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
Učenec: Pomiril sem se. Nisem bil več jezen.
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U16:
Jaz: Na kratko opiši prepir. S kom si se skregal? Zakaj si se skregal?
Učenec: Z D. sva se skregala pri eni igri. Rekel sem da ta zmaj vse uroke, učinke zamrzne, on
je pa rekel da to ne učinkuje. In sva se potem skregala.
Jaz: Kako si se počutil, ko si se skregala?
Učenec: Tako rečeno, zelo jezno.
Jaz: Izberi sliko, ki prikazuje kako jezen si bil?
Učenec: Učenec je izbral sliko jakost št. 5.
Jaz: Kako si se počutil po tapkanju? Izberi sliko, ki prikazuje kako si se počutil po
tapkanju.
Učenec: Učenec je izbral sliko jakost št. 1.
Jaz: Kaj misliš kako ti je tapkanje pomagalo rešiti težavo?
Učenec: Pozabil sem na prepir.
Jaz: Kako si pozabil na prepir?
Učenec: Nisem se več s tem obremenjeval. Nisem bil več jezen.
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SPROTNI EVALVACIJSKI ZAPIS UČENCA
NA KRATKO OPIŠI PREPIR. S KOM SI SE SKREGAL? ZAKAJ SI SE SKREGAL?

TI JE BILO TAPKANJE
VŠEČ? Pobarvaj.

Da. ☺

KAKO SE POČUTIŠ PO Bolje kot
tapkanjem.
TAPKANJU? Pobarvaj.

Ne. 

pred Enako kot pred Slabše kot pred
tapkanjem.
tapkanjem.

TI JE TAPKANJE POMAGALO REŠITI TEŽAVO? KAKO?

REFLEKSIJA UČITELJICE 3. b RAZREDA, EME HRIBOVŠEK
S tehniko EFT sem se sama seznanila že pred leti. V lanskem letu sem jo še dopolnila in se
tako odločila, da jo začnem uporabljati tudi pri svojem delu z otroki v šoli. Na prvem
roditeljskem sestanku sem starše seznanila s tehniko in jim povedala, da jo bomo uporabljali v
šoli. Uvedli smo tudi medvedka, ki smo mu prišili gumbe na akupunkturne točke.
Poimenovali smo ga medvedek Tapko. Tako smo s pomočjo medvedka spoznali vse točke za
tapkanje; z njim so se otroci poistovetili in mu zaupali svoje težave.
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Učenci so EFT tehniko zelo dobro sprejeli, saj so dojemljivi in se tistemu, kar delajo,
popolnoma predajo, nimajo predsodkov in tabujev. Tehniko sem jim predstavila na njim
primeren način. Nihče ni imel težav z izvajanjem, nasprotno, tapkanje imajo zelo radi.
Pozitivni učinki tehnike se kažejo neposredno pri pouku in prepričana sem, da se bodo
pokazali tudi v prihodnosti. Učenci se sami obračajo na medvedka Tapka, tapkajo, ko
potrebujejo sprostitev, kar jim pomaga tudi pri raznih težavah, negativnih čustvih … Družba
postaja vedno bolj nemirna, vedno več je stresa in pritiska in EFT lahko predstavlja eno izmed
možnih poti reševanje težav. Dobro je, če jo učenci spoznajo v zgodnji starosti.
Odnos učitelj–učenec se z EFT tehniko le še bolj poglobi. Učenci s pomočjo tehnike
postanejo samozavestnejši. Učenci zaupajo učitelju, ki tako postaneta sopotnika pri reševanju
in premagovanju težav. To pa je v vzgoji in izobraževanju zelo pomembno.
Kako vpliva EFT tehnika na agresivnost učencev, bi težko izrazila. Zagotovo pripomore k
mirnejši poti reševanja konfliktov (vsaj pri nekaterih). Učenci spoznajo novo tehniko in jo
lahko uporabijo. Pomembno je, da se bodo v danih situacijah znali prav odločati. Če poznaš
več tehnik, je reševanje problemov lahko lažje. Uspešno rešeni konflikti in dobri medosebni
odnosi ter pozitivna razredna klima so pomembni temelji, ki omogočajo kakovosten pouk in
dobro počutje posameznika v razredu.
Medvedek Tapko in sama tehnika EFT pomagata učencem pri sproščanju negativnih čustev,
ki so prisotni v konfliktih, pri premagovanju strahu pred spraševanjem, pri različnih
bolečinah, tremi, fobijah… Učenci se zavedajo svojih čustev in čustev drugih.
Poleg te tehnike EFT pri reševanju konfliktov uporabljamo še mediacijo, pogovore, dihalne
vaje, različna sproščanja …
EFT tehnika je čudovito in zelo preprosto orodje, ki je lahko vsakomur v veliko pomoč. S
tapkanjem se lahko učinkovito znebimo stresa, strahov in fobij, travm, jeze in žalosti. Otroci
izredno hitro odreagirajo na EFT tehniko in tapkanje, ker so zelo dovzetni za novosti in jih
sprejemajo brez vsakih predsodkov. S tem, ko učimo otroke tapkati, jih učimo, kako ostati
mirni, kako se pomiriti in kako brez nasilja vzpostaviti miren dialog. S tapkanjem pa ne
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pomagamo le otrokom premagati stiske, ampak tudi sebi in tako postanemo mirni in ljubeči
pedagogi oz. vzgojitelji tudi sami.
S tem, ko sem letos otroke naučila uporabljati EFT tehniko, sem prepričana, da bo tapkanje
nekaj otrok uporabljalo tudi v bodoče ter da bodo lažje znali reševati težave in izzive, s
katerimi se bodo srečali v prihodnosti. Menim, da sem jim (vsaj nekaterim) dala pomembno
popotnico za življenje. Njihovo energijo sem usmerila v pozitivno smer ter jih naučila, kako
pomagati sebi in drugim, če bodo to pomoč želeli.

INTERVJU Z UČITELJICO RAZREDNEGA POUKA EMO HRIBOVŠEK
Koliko časa že poučujete na razredni stopnji?
Poučujem že 17 let.
S kakšnimi težavami se v razredu najpogosteje srečujete?
Najpogosteje se srečujem z ne socializiranostjo otrok in njihovim individualizmom. Z otroki,
ki ne prevzemajo odgovornosti za svoja dejanja. Veliko je tudi otrok, ki želijo biti v središču
pozornosti in nimajo meja. Pogoste pa so tudi disciplinske težave in konflikti.
Zakaj ste se odločili uporabljati tehniko EFT v razredu?
Ta tehnika pomaga meni in zato sem želela z njo pomagati tudi otrokom. Pomaga jim pri
reševanju vsakodnevnih težav, osvobajanju negativnih čustev, neprijetnih okoliščin in
čustvene navlake.
V katerih situacijah uporabljate tehniko EFT?
Tehniko uporabljamo v stresnih situacijah, npr. pred testi, ustnim spraševanjem, govornimi
nastopi. Uporabimo jo tudi, ko se kaj zgodi, ko pride do pretepa, v primeru telesne bolečine,
strahu pred neznanim. S tehniko EFT smo odpravljali strah, različne fizične bolečine
(glavobole, bolečine v trebuhu …), tremo. Medvedek Tapko pomaga pri nastopanju, pri
premagovanju strahu, učenci ga vzamejo s seboj na tekmo.... Učenci velikokrat prosijo za
medvedka Tapka in ga tudi svetujejo drugim. Npr. ko obravnavamo kakšno zgodbo, povedo,
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da bi Tapko lahko pomagal osebi v zgodbi ali pa ga predlagajo dečku iz sosednjega razreda,
ko ga potrebuje ...
Kakšne izkušnje imate na področju reševanja konfliktov? In zakaj ste se odločili
uporabiti tehniko EFT kot metodo za reševanje konfliktov?
Konflikte smo reševali tudi z mediacijo, pogovori, tehnika EFT pa še dodatno pripomore k
uspešni razrešitvi. Otroci se s pomočjo tehnike EFT pomirijo, se zavejo svojih čustev, začnejo
imeti radi same sebe, se zavejo da so »okej«, da lahko delajo napake in da se iz teh napak
učijo in jih ne ponavljajo.
Ali po vašem mnenju izvajanje tehnike EFT vpliva na zmanjšanje agresivnega vedenja v
konfliktnih situacijah?
Ja, vsekakor pozitivno vpliva. Otroci se pri izvajanju tehnike EFT pomirijo in na stvari
gledajo drugače.
Kako so to sprejeli starši? Kako otroci?
Staršem sem na kratko predstavila tehniko EFT, njene značilnosti in učinke. Tehniko so dobro
sprejeli, prav tako so jo zelo dobro sprejeli tudi otroci. Medvedek Tapko je njihov zaupnik.
Vsak teden izberemo »faco tedna«, torej enega učenca, ki ima medvedka Tapka cel teden pri
sebi in ga nese domov. Učencem je to zelo všeč.
Želite še kaj dodati?
Všeč mi je, ko vidim, kako imajo otroci radi tapkanje. V samo izvajanje pogosto vključim
tudi humor, kar jih še dodatno navduši. Otroci so tehniko sprejeli in jo vzeli kot orodje, s
katerim si pomagajo. Pogosto slišim, kako drug drugemu v razredu svetujejo, naj uporabi
tehniko EFT in to prenašajo tudi na učence drugih razredov. Na žalost je v času pouka
premalo časa, da bi se lahko vsakemu individualno posvetila, zato v večini primerov tapkanje
poteka skupinsko. Dobro se mi zdi, da bi imeli v razredih kotičke, kjer bi učence lahko učili
tehnike EFT.
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INTERVJU Z UČITELJICO RAZREDNEGA POUKA BERTO REBOL
Koliko časa že učite na razredni stopnji?
Na razredni stopnji učim 25 let. Poučevala sem v vseh razredih, v podaljšanem bivanju in bila
štiri leta bolnišnična učiteljica v SB Izola.
Zakaj ste se odločili uporabiti tehniko EFT v razredu?
Ko sem na štiriurni delavnici slišala, da s tapkanjem lahko odpravimo strah in tremo, sem
takoj pomislila na učence in kako bi jim to pomagalo. Takrat sem ravno učila v 4. razredu,
kjer so učenci prvič številčno ocenjeni.
Priporočate uporabo tehnike tudi drugim učiteljem, zakaj?
Seveda jo priporočam tudi drugim. Pogosto se sprašujem, zakaj si nekdo neko snov zapomni
po prvi razlagi, drugi po treh vajah in tretji rabi neskončno ponovitev, čeprav imamo vsi
zdrave možgane. S tapkanjem lahko odpravimo strah pred neuspehom, pred ocenjevanjem,
tremo pred nastopi in spremenimo negativni samogovor. V tretjem razredu smo tapkali strah,
da si poštevanke ne bom mogel nikoli zapomniti. Vprašala sem jih tudi o prepričanjih, kaj
mislijo o poštevanki, matematiki, učiteljici (o meni) in kaj mislijo o sebi. Ne bom pozabila,
kako je eden od učencev med tapkanjem rekel, da je budala in se kar ni mogel ustaviti, jaz
sem budala, jaz sem budala… Bilo je prav pretresljivo. Sposoben učenec, ki je delal veliko
majhnih, nelogičnih napak. Ker ni znal? Ne, ker je prepričan, da ni sposoben.
V katerih primerih uporabljate tehniko EFT v razredu?
V »tapkalskem svetu« velja pravilo: TAPKANJE PREISKUSI NA VSAKEM PROBLEMU.
In to počnem tudi v razredu: tapkamo, ko so učenci utrujeni, naveličani, prestrašeni, skregani,
jezni, odstranjujemo negativna prepričanja in jih zamenjamo s pozitivnimi. Pazim, da s
tapkanjem ne pretiravam. Ne tapkamo vsak dan, ampak ko začutim, da je problemu treba
nameniti več pozornosti. Pri slovenskem jeziku je veliko beril, ki obravnavajo različna
čustvena razpoloženja in so lahko most do občutkov v učencih, ki jih odtapkamo. Zelo
zanimiva je bila ura slovenskega jezika, ko smo obravnavali opravičilo. Iz izkušenj vem, kako
gre učencem na živce, če od njih zahtevamo, da se po medsebojnih prepirih eden drugemu
opravičijo, zato smo to uro tudi tapkali. In so ponavljali za mano: Čeprav mi gre na živce,
kadar se moram opravičiti, ko pa vendar nisem jaz začel in nisem kriv, sem vseeno OK. To,
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da se moram opravičiti in dati roko, me grozno jezi in kljub temu sem jaz dober učenec.
Včasih sem tako jezen, da bi se raje tepel kot se opravičeval in je čisto normalno, da tako
čutim. Vsak, ki bi bil na mojem mestu bi tako čutil. Vendar pa je to samo en del mene in drugi
del je čisto prijazen in miren. V učencih se je dvignilo veliko čustev povezanih s prepiri s
sorojenci in sošolci. Tapkali smo, dokler se niso pomirili. Na koncu sem med tapkanjem
rekla, da sem mogoče malo tudi jaz kriva, da ne mislim biti skregana celo življenje in če se
opravičim, se vsi počutimo bolje. Nihče ni več burno reagiral, ampak je bilo to povsem mirno
sprejeto. Pokažem jim tudi, kako si s tapkanjem lahko pomagajo, če se ukvarjajo s športom.
Tapkala sem z uspešno gimnastičarko, ki jo je bilo strah skoka čez kozo, z nogometašem, ki
pred strelom na gol ne ve, ali naj strelja ali poda soigrailcu, s tenisačico, ki ji ne gre bekend.
Pogosto imajo učenci težave v odnosih ali pri učenju, ker imajo v družini težko situacijo.
Tapkam z njimi, kaj jih je prizadelo in kaj jih skrbi. Ko se pomirijo, se lahko osredotočijo na
šolsko delo. Včasih povabim na tapkanje tudi starše in nekateri se odzovejo.
Kako so učenci sprejeli omenjeno tehniko?
Učenci so se odzvali različno. Nekaterim je všeč, drugi sodelujejo, ker upoštevajo učitelja,
tretjim se ne da, četrtim je brez veze in ne marajo tapkanja. Če kdo ne mara tapkanja, ne
tapka. Zelo pazim, da nikogar ne silim, da tapka, da se mu ne bi zamerilo. Mogoče bo
poskusil kdaj kasneje. Lani je eden takih učencev nekega dne rekel, da tapkanje ne pomaga in
sem mu rekla, da on o tem ne more soditi, ker ni poskusil in ga povabila da poskusi. V enem
tednu so se njegovi odnosi s sošolci izboljšali. Tiste, ki so tapkanje vzeli za svoje, spodbujam,
da tapkajo tudi doma ali kadarkoli imajo problem. Nekateri učenci so naučili tudi starše in
zvečer pred spanjem skupaj tapkajo.
Kakšni so učinki izvajanja tehnike EFT?
Učenci se znebijo strahov, ki jih ovirajo pri doseganju uspeha na kateremkoli področju. Med
njimi je manj prepirov in manj kršenja pravil. Drugače pa so to povsem običajni otroci, ki
mogoče izstopajo po tem, da se naučijo ubesediti svoje občutke. Seveda pa so še kako
dobrodošli pozitivni učinki na učitelju, če ta odtapka svoje frustracije in negativna
pričakovanja. Pravzaprav se tu tapkanje začne, pri sebi.
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Na kaj je potrebno paziti pri izvedbi tehnike EFT?
Najpomembnejše je, da z otrokom tapka nekdo, ki je sposoben sprejeti otroka takega, kot je,
brez obsojanja. Odrasli otroku pomagamo pretapkati negativna čustva ali slaba prepričanja in
ga ne poskušamo popraviti, da bo po naših željah in pričakovanjih. Tega, kar nam otrok med
tapkanjem zaupa, ne smemo zlorabiti in mu vrniti v obliki pridige ali očitkov. Jaz pazim tudi
na to, da s tapkanjem ne pretiravam. Na prvem mestu je pouk in učna snov, tapkanje pa je
orodje, ki nam pomaga, da lažje uresničimo učne in vzgojne cilje.
Ali po vašem mnenju tehnika EFT vpliva na medosebne odnose med učenci? Kako?
To najlažje razložim s primerom razreda, ki sem ga učila lansko leto. Učenci so imeli v prvem
razredu sošolca, ki jih je fizično in verbalno nadlegoval. Po polletju se je prešolal na drugo
šolo. Pričakovali smo, da se bo stanje v razredu bistveno popravilo, vendar ni bilo tako.
Zaradi agresivnega sošolca so se vsi postavili v obrambno napadalno držo. Navade in oblike
obnašanja, ki so jih učenci vzpostavili v prvem polletju so ostale. Učiteljica se je zelo trudila,
med odmori sploh ni šla iz razreda, vendar je bilo v razredu s 27 učenci pet takih, ki so se
skregali ali stepli skoraj vsak dan. V tretjem razredu sem jih dobila jaz in po petindvajsetih
letih dela z učenci, prihajala domov izžeta in se večkrat tudi zjokala od nemoči. Nekateri
učenci so se ves čas obnašali, kot da so ogroženi in so napadli že, če se jim je kdo preveč
približal. Tepli so se tudi pred mano. Vsak odmor se je končal s prepirom. Na roditeljskem
sestanku so mi vsi starši dovolili, da tapkamo pri pouku. Dva tedna smo tapkali, kako mi gre
sošolec na živce, ne prenesem ga, ne vem, kaj ima za bregom, na živce mi gre, kako se
obnaša, kako govori, kaj govori, kako se oblači, da je počasen, da je preglasen, da hoče, da je
vse po njegovo … Vse, kar je meni padlo na pamet in vse, kar so mi učenci povedali. Vsak je
imel v mislih sošolca/sošolko, nismo pa se pogovarjali, kdo je to. Po dveh tednih tapkanja
nekaj minut na dan (pa ni bilo vsak dan) se je stanje v razredu normaliziralo. Od takrat naprej
smo lahko več časa posvetili pouku.
Želite še kaj dodati?
Vsi se moramo zavedati, da delamo v šolskem sistemu in se je potrebno držati določenih
norm. Vsi, ki znamo pisati, smo sposobni nekoga drugega naučiti pisanja, pa vendar niso vsi
učitelji. Mislim, da mora vsak, ki izvaja EFT v šoli opraviti potrebno izobraževanje, da se
usposobi za izvajalca EFT tehnik. V času pridobivanja naziva gre izvajalec skozi proces
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preizkušanja tehnik na sebi in na poskusnih zajčkih. Pridobiti mora določeno znanje, izkušnje
in samozavest. Preden začnemo tapkati v razredu, moramo EFT predstaviti staršem in jih
vprašati za dovoljenje.
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