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POVZETEK 

Učiteljeva naloga v razredu ni samo poučevanje, temveč tudi razvijanje veščin, s katerimi 

lahko učenec lažje sobiva v družbenem okolju ter se zaščiti pred negativnimi vplivi, ki ga 

ogrožajo. Anksioznosti, ki je v današnjem času vedno bolj razširjena, ne obravnavamo več 

kot tabu temo. Ljudje se o njej odkrito pogovarjajo. Če ljudje doživljajo anksioznost v 

takšni meri, da jim ovira normalno delovanje v življenju, lahko v določenih primerih 

poiščejo pomoč.  

Pod pojmom anksioznost poznamo več vrst anksioznosti, med njimi tudi izpitno 

anksioznost, ki se pojavlja predvsem v šolskih situacijah.  

V svojem diplomskem delu sem želela predstaviti pojem izpitna/testna anksioznost, saj se 

je veliko učencev že srečalo s to obliko anksioznosti, pri čemer pa veliko učencev ne ve, 

kako naj se s tem sooča in anksioznost omili. 

Poznamo veliko načinov sproščanja pred testnimi situacijami in tako lahko zmanjšamo ali 

odpravimo strah. V diplomskem delu predstavljam le eno izmed njih – Tehniko za 

doseganje čustvene svobode (angl. Emotional Freedom Technique), katere utemeljitelj je 

Craig. Avtor  navaja, da je vzrok za vsa negativna čustva motnja v energijskem telesu in 

meni, da lahko s to tehniko odpravimo negativna čustva, strahove in telesne bolečine 

(Craig 2007, 25). V diplomskem delu me je zanimalo, ali si s to tehniko učenci res lahko 

pomagajo zmanjšati strah/anksioznost pred testnimi situacijami. 

V empiričnem delu sem raziskovala učinke uporabe Tehnike za doseganje čustvene 

svobode oziroma ti. tehniko tapkanja. V raziskavo sem zajela učence tretjega razreda 

primestne osnovne šole v Ljubljani ter njihovo učiteljico. V vzorec raziskovanja je bilo 

tako vključenih enaindvajset učencev tretjega razreda in ena razredna učiteljica, ki ima 

ustrezno kvalifikacijo na področju Tehnike za doseganje čustvene svobode. 

Rezultati raziskovanja so potrdili, da Tehnika za doseganje čustvene svobode pomaga 

omiliti oziroma v nekaterih primerih tudi odpraviti strah pred testnimi situacijami. Tudi 

učiteljica je v refleksivnih zapisih poročala o pozitivnih učinkih te tehnike na učence. 

Učenci so na začetku imeli nekaj težav s tapkanjem pred razredom, po večkratnem 

tapkanju pa so se sprostili in želeli vedno večkrat tapkati ter so tudi sami poročali, da jim 

tapkanje pomaga pri odpravi strahu pred testnimi situacijami. 

Ključne besede: anksioznost, čustva, čustvena inteligentnost, Tehnika za doseganje 

čustvene svobode (EFT) 



ABSTRACT 

The role of the teacher in a class is not only teaching, but also developing skills which 

make it easier for the student to integrate in a social environment and protect 

himself/herself from negative effects in the vicinity. Anxiety has nowadays spread 

increasingly and is not treated as a taboo topic anymore. People discuss it in a frank 

manner. When some experience it to the extent their day-to-day operation is hindered, they 

are allowed to seek help. 

The term anxiety covers different types of it, including test anxiety, which is present 

mostly in school situations. 

In this thesis I tried to introduce the term test/exam anxiety because most students have 

experienced it, but were not given the knowledge how to confront and alleviate it. 

There are numerous relax techniques that can reduce or eliminate fear before test 

situations. In the thesis I present only one – Emotional freedom technique, whose founder 

is Craig. The author suggests the source for negative emotions is the disturbance in the 

energetic body and that the previously mentioned technique helps to prevent negative 

emotions, fears and physical pain (Craig 2007, 25). Another interest of mine was whether 

this technique actually helps the students to diminish the fear/anxiety before test situations. 

In the empirical part I researched the effects of using tapping as an Emotional freedom 

technique. The research encompassed 3
rd

 grade students and their teacher in one of the 

suburban schools in Ljubljana, therefore 21 students and one teacher were included in the 

research sample. The teacher also had an appropriate qualification in the field of Emotional 

freedom technique. 

The research results confirmed this technique helps to alleviate or in some instances even 

eliminate fear before examinations. Even the teacher stated the technique had a positive 

influence on the students. At the beginning the students had some difficulties with tapping 

in front of the class, however, with practice they were more relaxed and enthusiastic and 

confirmed tapping helps them when dealing with fear in test situations. 

Key words: anxiety, emotions, emotional intelligence, Emotional freedom technique 

(EFT). 
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TEORETIČNI DEL  

1. UVOD 

Stres je naš vsakdanji spremljevalec v življenju in določena količina stresa nas lahko 

motivira, da spodbudi k določeni stvari, a čim je stresa v našem življenju preveč in se ta 

kopiči v našem telesu, lahko to povzroči zdravstvene težave, ki nam onemogočajo 

normalno delovanje. To je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj sem se odločila, da se 

poglobim v tehniko za doseganje čustvene svobode (angl. Emotional Freedom Technique, 

v nadaljevanju EFT) oziroma tehniko ti. tapkanja, s katero naj bi si med drugim lahko 

pomagali pri omilitvi oziroma odpravi stresa. Drugi razlog, ki je bil tudi vzpodbuda za 

pisanje diplomskega dela, se nanaša na šolsko delo in učence. Med prakso sem imela 

možnost spoznati, kako se učenci odzivajo na testne situacije. Zasledila sem, da se večina 

učencev nanje odziva s strahom in z nelagodjem, kar me je spodbudilo, da preverim, ali 

lahko tehnika EFT pri teh neprijetnih občutkih pomaga. Opazila sem, da se veliko več 

učencev srečuje s testno anksioznostjo, kot sem sprva mislila, kar je bila še dodatna 

motivacija, da raziščem, če bi jim lahko pomagala s tehniko EFT in na kakšne načine.  

Tehniko EFT sem sprva testirala na sebi in ker sem doživela pozitivne učinke, sem se 

odločila, da tehniko EFT predstavim tudi v razredu. Pri tehniki  EFT me je najbolj 

pritegnilo to, da je enostavna za uporabo in zanjo ne potrebujemo nikakršnih pripomočkov 

ali druge osebe, s katero bi morali tapkati. Postopka tapkanja se tudi hitro naučimo, zato je 

tehnika primerna tako za otroke kot tudi za starejše ljudi. 

V teoretičnem delu sem predstavila strokovno ozadje čustev, čustveno inteligentnost, 

anksioznosti in tehniko EFT ter načela in načine njene uporabe, v empiričnem delu pa sem 

poskušala ugotoviti, kako učencem tretjega razreda pomaga pri odpravljanju testne 

anksioznosti. Glavni namen diplomskega dela je bilo torej ugotoviti, ali lahko s tehniko 

EFT omilimo oziroma odpravimo testno anksioznost pri učencih v tretjem razredu osnovne 

šole. 
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2. ČUSTVA 

Vsaka teorija čustev razlaga čustva po svoje, vsem teorijam pa je skupno to, da so čustva 

zapleten in sestavljen proces, kjer se prepletajo tako kognitivni, fiziološki, izrazni in 

vedenjski procesi, ki si morajo slediti v določenem zaporedju, saj le tako dobimo določeno 

čustvo. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html) zasledimo 

definicijo čustev kot: »duševni proces ali stanje, ki je posledica odnosa med človekom in 

okoljem.« 

Milivojević (2008, 17) pa čustva opisuje na drugačen način, meni, da: »noben pristop, ki se 

loteva človekovih čustev tako, da so to pojavi, ki nastajajo sami od sebe, ne more biti 

koristen. Za nas je emocija vselej »reakcija« bitja na neko dogajanje. Ker se človek na 

dogodke v svetu lahko odziva na različne načine, ima za nas pojem »čustvo« vselej pomen 

posebne kvalitativne reakcije osebe na življenjsko situacijo. Zato je veliko bolje in bolj 

natančno uporabljati pojem emocionalne reakcije namesto pojma emocij.« 

Po Papalii in sod. (2002, 175–176) so čustva: »kot žalost, veselje in strah osebne 

(subjektivne) reakcije na izkušnje, ki so povezane s telesnimi in z vedenjskimi 

spremembami. Vsa normalna človeška bitja imajo enak razpon čustev. Ljudje se 

razlikujemo v tem, kako pogosto doživljamo določena čustva, kateri dogodki jih sprožijo, 

kako jih izražamo (na primer s spremenjenim srčnim utripom) in kako zaradi njih 

reagiramo. Značilen vzorec posameznikovih čustvenih reakcij se začne razvijati v obdobju 

dojenčka in je eden od temeljnih elementov osebnosti.«  

Kot temeljni pojem opredeljuje emocije T. Lamovec (1991, 120–121) in sicer navaja, da: 

»vključujejo doživljajske, vedenje in fiziološke vidike. Emocije so lahko šibke ali močne, 

enostavne ali komplekse, vendar za te vidike navadno ne uporabljamo posebnih izrazov. 

Psihoanalitiki uporabljajo izraz ''affect'' kot sinonim za emocijo, pri nas se je v strokovnem 

jeziku najbolj uveljavil izraz emocija, pogosto pa kot sinonim uporabljamo besedo čustvo, 

čeprav v etimološkem smislu njen pomen bliže tistemu, ki ga označijo beseda feeling.« 

V vsakdanjem pogovoru ponavadi uporabljamo izraz čustvo in ne emocija, čeprav je iz 

etimološkega vidika razvidno, da je beseda čustvo bliže pomenu občutek. 
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Čustva oziroma emocije so torej naš odziv na določeno situacijo, stvar. Vsak posameznik 

se bo na določeno stvar odzval drugače, saj gleda na stvari subjektivno in vidi skozi svoje 

lastne izkušnje, tako da je nemogoče predvidevati, katero čustvo bo ob tem doživel, kako 

intenzivno in koliko časa bo trajalo. 

Kako nastanejo čustva? H. Smrtnik Vitulić (2007, 10) navaja, da:  »čustva nastanejo tako, 

da ljudje zaznano spremembo v zunanjem svetu najprej zavestno ali nezavedno kognitivno 

ocenijo (zaznavajo, pripišejo pomen in pomembnost). Kognitivni oceni nato sledijo telesna 

(fiziološka) obdelava informacije, (ponovna) sprožitev miselnih procesov, priprava na 

akcijo in (telesno) izražanje čustev ter delovanje ali potreba za delovanje.« 

Menim, da se vsak posameznik drugače odzove na določeno situacijo, ki ji po lastni presoji 

pripiše neko pomembnost in tako doživi določeno čustveno stanje. Glede na pomembnost 

situacije se stopnjuje tudi intenziteta čustev. 

Musek (1996) navaja, da se v psihologiji pogosto delijo čustva na osnova in kompleksa 

čustva. Za osnova čustva je značilno, da so nesestavljena in prvotnejša, v to kategorijo pa 

spadajo veselje, žalost, jeza, strah, sprejemanje, zavračanje (gnus), pričakovanje in 

presenečenje. Kompleksna čustva pa so sestavljena iz osnovnih in iz drugih duševnih 

prvin, zato jih je tudi veliko več kot osnovnih. Med kompleksa čustva štejemo npr. ponos, 

ljubezen, zavist idr. Kompleksna čustva se v razvoju posameznika pojavijo kasneje kot 

osnovna čustva, a dajejo čustvenemu doživljanju kompleksnejše doživljanje (Musek 1996, 

114). 

2.1 Vloga in značilnosti nekaterih osnovnih čustev 

Med osnovna čustva spadajo veselje, žalost, strah in jeza, ki jih v nadaljevanju podrobneje 

predstavljam. 

Milivojević (2008, 294) opisuje: »veselje je manifestacija želje po objektu, 

samozadovoljstvo pa je izraz želje po samouresničitvi.« 

H. Smrtnik Vitulić (2007, 31) navaja, da: »veselje spremlja doživljanje prijetnosti. 

Prijetnost je posledica telesnega odziva (telesna senzacija, občutek) ob zadovoljitvi 

pomembne želje. Veselje je namenjeno utrjevanju tistega vedenja, ki je prispevalo k 

doseganju te želje. Posameznik, ki doživlja veselje, poglablja pozitiven odnos z ljudmi v 

zunanjem svetu.« 



4 

Veselje običajno povezujemo s pozitivnimi in prijetnimi dogodki, ki nam nekaj pomenijo, 

po drugi strani pa strah povežemo z nevarnostjo in neprijetnimi izkušnjami, ki ogrožajo naš 

obstoj ali obstoj nam pomembnih stvari. Več kot nam določena stvar pomeni, večja bo 

intenziteta strahu, ki ga bomo doživljali. Strah lahko doživljamo, ko se bojimo za svoj 

obstoj, za dobrobit nam pomembnih ljudi ali stvari, ki nam nekaj pomenijo. Čustvo strah 

nam pomaga, da hitro in učinkovito reagiramo, ko se počutimo ogrožene. 

H. Smrtnik Vitulič (2007, 32) poudarja: »posameznik, ki doživlja strah, se lahko izogne 

ogrožajoči situaciji, iz nje zbeži, pokaže svoj strah ali se odzove z agresivnostjo.« 

Definicija strahu po Milivojeviču (2008, 490) pa je: »strahovi so skupina čustev, za katera 

je značilno, da jih subjekt doživlja, ko oceni, da je ogrožena katera izmed njegovih vrednot 

in da se ne bi mogel ustrezno zoperstaviti objektu ali situaciji, ki ga ogroža.« 

Domnevam, da se z jezo odzovemo, če menimo, da se nam je zgodila krivica in so s tem 

ogrožene naše pravice. Posameznik lahko občuti jezo, ki je usmerjena k določeni stvari ali 

človeku, lahko pa se jezi tudi sam nase, če ne izpolni pričakovanj, ki si jih je zadal. Jeza 

ponavadi mine, ko posameznik doseže svoj cilj in s tem povzroči spremembo na želenem 

področju. 

Milivojević (2008, 352) navaja, da jezo oseba občuti, kadar je ocenil, da se drugi 

neupravičeno vede tako, da ogroža neko njegovo vrednoto. Bes je zelo huda jeza, afekt 

jeze. Izražanje jeze ima predvsem funkcijo zahteve, ki je namenjena drugi osebi, naj 

spremeni vedenje. Jeza ima pa tudi druge pomembne funkcije. Na telesni ravni jeza 

povzroči zelo hitre spremembe v organizmu, ki omogočajo osebi, da z nižje stopnje 

aktivnosti preide na višjo stopnjo, s čimer se omogoči telesna pripravljenost za adaptivno 

vedenje. Socialni vidik jeze je povezan z občutkom moči, ker se jezi samo tisti, ki se počuti 

dovolj močnega, in je tako jeza povezana tudi z osebnim občutjem lastne veljave in 

pomembnosti.« 

Za temeljno čustvo žalost H. Smrtnik Vitulič (2007) navaja, da ga doživimo, ko menimo, 

da smo za nekaj prikrajšani ali pa izgubimo nam pomembne ljudi, stvari. Več kot nam te 

stvari, ljudje ali dogodki pomenijo, večjo intenziteto žalosti občutimo. Bolj kot nam je 

neka oseba ali objekt blizu in pomembna, intenzivnejše je doživljanje žalosti ob izgubi te 

osebe ali objekta (Smrtnik Vitulič 2007, 33). 
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Lahko bi rekli, da doživljamo obratne občutke kot pri veselju, saj doživljamo neprijetne in 

boleče občutke. 

Milivojević (2008, 661) poudarja: »oseba občuti žalost, ko oceni, da dokončno izgublja 

nekaj, kar je zanjo pomembno in na kar je čustveno navezana. Žalost človeku pomaga 

dojeti, kako pomembno je bilo zanj to, kar je izgubil, tako da ga poveže z njegovim 

vrednostnim sistemom. Funkcija čustva žalosti je subjekti omogočiti čustveno razvezo od 

izgubljenega subjekta, tako postane sposoben za nove navezave.« 

M. Panju (2010) je mnenja, da so naša čustva pomembna, ker vsebujejo pomembne 

podatke, predstavljajo temeljni del našega vsakodnevnega obstoja in so se oblikovala v 

milijonih letih evolucijskega izpopolnjevanja. Predstavljajo temeljni del našega 

vsakodnevnega obstoja. Naša telesa se po njenem mnenju »pogovarjajo z nami« ob pomoči 

čustev in nam povedo, kaj potrebujejo, da se počutijo zdravo in srečno. Čustva so 

pomembna tudi, ker pošiljajo sporočila drugim – z izrazom na obrazu lahko sporočimo, da 

smo veseli ali jezni. Brez čustev tudi ne bi mogli dolgo preživeti, saj nas prisilijo, da nekaj 

naredimo, ko je to pomembno. Najbolj znana reakcija je načelo »beg ali boj«, ki povzroči, 

da hitro reagiramo na nevarnost. Naša čustva so tudi ključna sestavina za najboljše 

procesiranje informacij, ker izboljšajo naše mišljenje. Ko smo dobro razpoloženi, imamo 

veliko novih idej in zamisli, če pa nas kaj skrbi, se težje skoncentriramo in ustvarjalnost 

nima proste poti (Panju 2010, 18). 

2.2 Razumevanje čustev 

H. Smrtnik Vitulić (2007, 53–55) je izvedla raziskavo, kjer je s polstruktivnimi intervjuji 

sedem, deset in enajst let starih otrok raziskala, kako otroci na različnih področjih 

razumejo veselje, žalost, jezo in strah pri drugih ljudeh. S pomočjo svojih rezultatov in 

primerjave ugotovitev drugih avtorjev Nanerje, Harris, Olthof in Saarni (prav tam), je 

sklepala o strukturnih značilnosti razumevanja čustev v zgodnjem in srednjem otroštvu in 

mladostništvu. 

V zgodnjem otroštvu otroci razumejo, da čustva sprožijo neki zunanji dejavniki. Za opis 

čustev uporabijo telesno izražanje in vedenje posameznika.  Prepričani so, da lahko 

naenkrat doživimo le eno čustvo in niso še sposobni doumeti, da se lahko ljudje pretvarjajo 

ob posameznih čustvih (prav tam). 
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Tako kot v zgodnjem otroštvu tudi v srednjem otroštvu otroci menijo, da čustva sprožijo 

zunanji dejavniki, a že razumejo, da so čustva odvisna tudi od posameznikovih  

pričakovanj, želja in prepričanj. Tako kot mlajši otroci so sposobni našteti vsebine 

razmišljanja ljudi ob posameznih čustvih in menijo, da se ljudje na čustva odzovemo s 

telesnimi izrazi in dejavnostmi ter da se čustev ves čas zavedamo. Nekateri menijo, da 

ljudje svojih čustev ne moremo vedno nadzorovati, ker le ta niso vedno odvisna od naše 

volje, temveč so odvisna od situacij. V tem obdobju nekateri otroci menijo, da so ljudje 

zmožni doživljati dve različni čustvi istočasno (prav tam). 

Mladostniki razumejo, da je doživljanje čustev  povezano z ugodjem in neugodjem. 

Menijo, da se večinoma čustev zavedamo, obstajajo pa situacije, ko se svojim čustev ne 

zavedamo. Vedo, da se lahko ljudje pretvarjajo in so pozorni na individualne razlike med 

ljudmi. Večina otrok v tem obdobju meni, da ljudje lahko doživljajo istočasno dve različni 

čustvi in da so zmožni nadzorovati čustva z različnimi strategijami nadzora (Smrtnik 

Vitulič, 2007, 53–55). 

3. ČUSTVENA INTELIGENTNOST 

Goleman (2006) navaja, da je čustvena inteligentnost bistvenega pomena pri 

samoobvladanju, gorečnosti, vztrajnosti in sposobnosti spodbujanja samega sebe, saj 

navaja, da nekatere osebe z visokim IQ komaj shajajo skozi življenje, medtem ko so 

nekatere osebe z nižjim IQ zelo uspešne, tukaj pa ima po njegovem mnenju bistveno vlogo 

čustvena inteligentnost. Meni tudi, da lahko otroka naučimo vseh naštetih sposobnosti in 

mu tako omogočimo boljše možnosti, ki mu zagotavljajo intelektualni potencial. Med 

drugim poudarja tudi, da živimo v času, ko: »nasilje, sebičnost in zloraba rušijo naše 

življenje v skupnosti, ko družbene vezi propadajo s še večjo naglico«, zato je še toliko bolj 

pomembna čustvena inteligentnost, ki nam omogoča razvoj empatije, altruizma in vzgibov, 

iz katerega izvirata volja in značaj (Goleman 2006, 11–12). 

Za čustveno inteligentnost so po mnenju Shapira (1997) pomembne naslednje lastnostni: 

empatija, izražanje in razumevanje občutkov, neodvisnost, spoštovanje, prilagodljivost, 

občutek priljubljenosti, reševanje medosebnih težav, vztrajnost, blagohotnost, prijaznost in 

nadziranje razpoloženja. 

Čustva so pri čustveni inteligentnosti ključnega pomena, saj nas spodbujajo k dejavnosti. 

Goleman (2007, 23) navaja da: »ima izraz emocija (čustvo) svoj koren v latinski besedi 
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motere (gibati se); pred to besedo stoji predpona e-, ki vključuje pomen gibati se stran in 

tako napeljuje k pomenu, da je težnja k dejavnosti vsebovana v vsaki emociji. Čustva 

spodbujajo k dejanjem.« 

M. Panju (2010, 20) pa definira čustveno inteligentnost kot zmožnost prepoznavanja, 

razumevanje in obvladovanja čustev, ki se dogajajo v nas in drugih. Čustvene informacije 

se nahajajo povsod okoli nas. Čustva nam sporočajo osnovno stanje občutkov vseh 

posameznikov, denimo greva skupaj ali boli me ali udaril te bom. Tako je čustvena 

inteligentnost sposobnost uporabe lastnih čustev tako, da nam pomagajo pri reševanju 

težav in nas privedejo do večje učinkovitost v življenju. Lahko bi rekli, da čustvena 

inteligentnost pomeni vedeti, kdaj se počutimo dobro, kdaj slabo in kako priti od slabega k 

dobremu. 

Goleman (2006, 27) navaja še, da imamo ljudje dva uma: prvega, ki misli in drugega, ki 

čuti. Oba se po njegovem mnenju dopolnjujeta in prepletata. Vloga prvega, razumnega 

uma, je razumevanje, razmišljanje, preudarjanje in odzivanje na zunanje dražljaje. 

Razumnega uma se zavedamo, saj je izrazitejši in načeloma dominantnejši. Za čustveni um 

Goleman (2007, 27) navaja, da: »je spontan in silovit, včasih celo nelogičen. Čim bolj 

intenzivno je čutno doživljanja, tem močnejšo vlogo zavzame čustveni um. Oba, tako 

čustveni kot razumni um, večidel tesno sodelujeta, med seboj prepletata svoje zelo različne 

načine spoznavanja in nas tako vodita na poti v svet.« 

Čustvena inteligentnost nam torej omogoča, da se zavedamo svojih čustev in občutkov ter 

občutkov drugih, tako da lahko v skladu z njimi reagiramo in delujemo. Čustvena 

inteligentnost ni nekaj, kar bi se rodilo pred kratkim, je pa šele pred kratkim postala del 

javne razprave in smo ji šele zdaj posvetili več pozornosti.  

Vloga čustvene inteligentnosti je torej, da nas oblikuje in narekuje naše odzivanje na 

dražljaje iz zunanjega okolja, kar bistveno prispeva k našemu doživljanju sveta. 

3.1 Vpliv čustvene inteligentnosti na različne vidike življenja 

Čustvena inteligentnost vpliva tako na čustva, socialno sprejetost kot tudi na učenje. 

S. Pečjak, K. Košir (2008) navajata, da je emocionalna kompetentnost lahko tako vzrok kot 

posledica socialne sprejetosti. Učenci, ki niso sprejeti s strani sošolcev in/ali nimajo 

prijateljev, imajo manj virov čustvene podpore in pomoči. Ti učenci imajo nižje 
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samospoštovanje, v socialnih situacijah so bolj anksiozni ter bolj depresivni in poročajo o 

večji stopnji osamljenosti kot drugi učenci. Za dobro počutje učencev v šoli so po Asherju 

in A. Rose (1997) ključni trije dejavniki vrstniške prilagojenosti: sprejetost s strani 

vrstnikov, udeležba v prijateljskih odnosih in kvaliteta prijateljskih odnosov. Ti dejavniki 

se med seboj neodvisno povezujejo s počutjem učencev v šoli (prav tam). 

Ista avtorja (prav tam) poudarjata tudi, da so čustva dejavniki, ki usmerjajo učenčevo 

vedenje v šolski situaciji in motivirajo učenca, da pridobiva nove informacije, torej se uči. 

Učencu čustva pomagajo, da organizira informacije, ki ga nato vodijo skozi njegovo lastno 

delovanje in mišljenje. Učiteljeva dolžnost pri tem pa je, da pomaga oblikovati v razredu 

sproščeno in pozitivno naravnano klimo, ki spodbuja učenje. 

Po Longu in Fogellu (2001) bi moral učitelj v procesu učenja spodbujati interes učenca, s 

katerim se spodbuja raziskovanje in reševanje problemov, zadovoljstvo, ki motivira učenje 

in varnost, saj če se učenec ne počuti varnega v razredu, bo hotel najprej zadovoljiti 

primarne potrebe in bo posvečal manj pozornosti učenju (Pečjak, Košir 2002, 128). 

Spodbujanje čustvene inteligentnosti je po mnenju M. Panju (2010) na isti ravni kot pisanje 

in branje, saj vpliva na vsa področja v življenju in v šoli: na učni uspeh, na izboljšanje 

vedenja, na zdravje in na odnose. 

Ista avtorica (prav tam) meni tudi, da čustvena inteligentnost prispeva h kakovostnejšemu 

poučevanju, saj učenci, ki imajo bolj razvito čustveno inteligentnost, potrebujejo manj 

disciplinskih ukrepov kot učenci, ki čustvene inteligentnosti nimajo tako razvite. Dobro 

razvita čustvena inteligentnost pomaga otrokom pri izboljšanju vedenja in posledično pri 

vključevanju v skupino. Učitelji se vedno pogosteje srečujejo z nemirnimi učenci, ki imajo 

izbruhe jeze in nasilja, zato je pomembno, da se pri takih učencih razvija in krepi čustvena 

inteligentnost, saj lahko le ta pomaga pri lažjem vključevanju učencev v skupino. Neka 

šola v Veliki Britaniji si je zadala cilj, da v njeni šoli ne bo prihajalo do izključitev. To jim 

je uspelo s sistematskim razvijanjem čustvene pismenosti, s katero so zmanjšali izključitve, 

in sicer s 113 v letu 1997 na 22 v letu 2000. 

Čustva pa vsekakor vplivajo na naše razpoloženje in posledično na zdravje, saj se 

povezujejo z možgani, živčnim sistemom in imunskim sistemom. M. Panju (2010) meni, 

da so ljudje, ki ne kažejo svojih čustev in se o njih ne pogovarjajo, so bolj izpostavljeni 
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tveganju za različne zdravstvene težave, saj potlačevanje negativnih čustev prinese le 

negativne posledice na telo. 

Čustvena inteligentnost po mnenju M. Panju (2010) vpliva tudi na odnose, saj bolj kot 

imajo otroci razvito čustveno inteligentnost, bolj so sposobni razumeti svoje vrstnike. 

Empatija in pomoč sovrstnikom sta pomembni komponenti pri medsebojnih odnosih, saj 

odražajo to socialno sposobnost otrok, da so sposobni razumeti in prepoznati čustva 

drugih. Otroci, ki težje prepoznajo čustva drugih sovrstnikov, se lahko v ključnih situacijah 

neprimerno odzovejo na čustva drugih, kar posledično privede do izključitve iz socialne 

mreže, saj se ne zavedajo, kako njihov pristop in obnašanje vpliva na druge (Panju 2010, 

31–33). 

3.2 Strategije za spodbujanje in razvijanje čustvene inteligentnosti  

Ker otrok velik del svojega časa preživi v šolskem okolju, je pomembno, da učitelji 

sistematično spodbujajo razvoj čustvene inteligentnost pri učencih. Nekateri učenci si velik 

del čustvene inteligentnosti priučijo v domačem okolju, nekateri pa doma nimajo te 

priložnosti, bodisi zaradi neurejenih življenjski in/ali družinskih razmer ali pa jim starši 

tega niso spodobni ponuditi v zadostni meri.  

M. Panju (2010, 30) poudarja, da: »če bi želeli starši pomagati otrokom konstruktivno 

obvladovati čustva, bi morali starši že imeti določeno stopnjo čustvene inteligentnosti. 

Otroke morajo usmerjati k obvladovanju jeze in pozitivnemu reševanju konfliktov, k 

nadzorovanju impulzov in empatiji do drugih. Otroci emocionalno sposobnih staršev so 

zmožni obvladovati svoja čustva in kazati empatijo do drugih, zato jih imajo vrstniki raje. 

Škoda, ki jo starši povzročijo svojim otrokom, če ne spoštujejo njihovih občutkov oziroma 

če vsako čustveno reakcijo sprejemajo kot neprimerno, dobi še širši pomen, ko ti otroci 

začnejo hoditi v šolo.« 

Pomembno je, da tudi otroci, ki niso ustrezno razvili svoje čustvene inteligentnost v 

predšolskem obdobju, dobijo možnost za to v šoli, pri tem pa imajo pomembno vlogo 

učitelji.  

M. Panju (2010, 30) opozarja: »Če si ogledamo že obstoječe družbene strukture, je drugi 

kraj (takoj za domačim okoljem), ker otroci preživijo največ časa, šola. Šola lahko torej kot 

kraj, kjer se otroci dnevno srečujejo, spodbuja odpravljanje pomanjkljivosti na področju 

čustvene inteligentnosti in otrokom omogoča, da se naučijo osnovnih življenjskih 
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spoznanj, ki jih ne morejo dobiti nikjer drugje. Ko otroci pridejo v šolo, pogosto ne znajo 

obvladovati svojih težav, poslušati, se zbrati ali pa ne znajo prevzeti odgovornosti za svoje 

delo, za učenje pa jim ni mar. Šole, ki ne namenjajo pozornosti spodbujanju čustvene 

inteligentnosti, imajo zato nemalo težav in nekaj otrok lahko doleti tudi izključitev iz 

javnega šolanja. Razvoj čustvene inteligentnosti lahko torej izboljša kakovost poučevanja 

na šoli.« 

Za spodbujanje čustvene inteligentnosti M. Panju (2010) poudarja, da je pomembno, da 

učencem v razredu najprej predstavimo, kaj je čustvena inteligentnost in kaj to pomeni za 

njihovo delovanje v razredu in izven njega. Pomembno je, da se učitelji zavedajo, da lahko 

poučevanje čustvene inteligentnosti vključujejo v različne dejavnosti, s katerimi 

spodbujajo čustveno inteligentnost in ne potrebujejo samostojne ure, kjer bi učencem 

približali pomembnost čustvene inteligentnosti. Učitelji naj poučujejo o čustveni 

inteligentnosti v okviru obstoječih šolskih predmetov tako, da uporabijo vsakodnevne 

težave in prepire, ki se pojavljajo v razredu in preko teh konkretnih primerov pomagajo 

učencem razvijati sposobnost vživljanja v položaj drugih, empatije in spretnosti za 

reševanje konfliktov. 

Strategije za spodbujanje čustvene inteligentnosti lahko prispevajo tudi k izboljšanju 

odnosa učenca do učenja, saj povečujejo motivacijo, razvijajo empatijo, pripomorejo tudi k 

boljšemu sodelovanju učenca v razredu, izboljšajo njegove učne navade in mu pomagajo 

pri nadzorovanju impulzov ter imajo veliko vlogo pri učni uspešnosti, kar se vidi predvsem 

pri dobrih ocenah in obvladovanju predmeta ter spodbujajo učenca za novo učenje (prav 

tam). 

M. Panju (2010) navaja 7 strategij za spodbujanje čustvene inteligentnosti in sicer: okolje 

za učenje, jezik čustev, vzpostavljanje odnosov, vrednotenje občutkov, aktivno 

sodelovanje, miselne spretnosti in vlivanje moči s povratnimi informacijami. Navedene 

strategije v nadaljevanju tudi natančneje predstavljam.  

(1.) Pomembno je, da ustvarimo varno in pozitivno okolje za učenje, saj se tako učenci 

lažje učijo. Čim se učenec počuti ogroženega, se miselni procesi preusmerijo na obrambne 

reakcije in se tako učenec ni več zmožen posvetiti učenju (prav tam). 

(2.) Pri strategiji jezik čustev za razvijanje čustvene inteligentnosti, je ključnega pomena 

naučiti učenca ubesediti svoje občutke in čustva, saj lahko le tako svoja čustva tudi 
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obvladuje. Učenci morajo najprej razumeti svoja čustva, nato jih lahko obvladajo in šele 

nato se lahko začnejo učiti nove stvari. Zato je pomembno, da pri vzpostavljanju čustvene 

inteligentnosti učenci razumejo, kaj določena pomenijo in jim sporočajo (prav tam). 

(3.) M. Panju (2010) navaja raziskavo, ki je pokazala, da je vzpostavljanje odnosov, ki 

krepijo pozitiven in ljubeč odnos med učiteljem in učencem, lahko odločilen dejavnik 

učenčevega uspeha, saj se učenec, ki se počuti sprejetega in zaželenega lažje motivira za 

učenje (prav tam).  

(4.) Učenčevo vrednotenje občutkov pomaga učencu, da sprejme in izrazi svoje občutke, 

obenem pa se s tem tudi sproti napetost v učencu, saj mu ni potrebno neprijetnih čustev več 

zadrževati v sebi (prav tam).  

(5.) Pomembna strategija za spodbujanje čustvene inteligentnosti pa je tudi aktivno 

sodelovanje, kjer učenci vzpostavljajo oseben odnos do učne snovi in se snov dejansko 

naučijo. Pomembno je, da učenje zahteva vključevanje vseh čutil ter da učitelj omogoči 

učencu konkretne in fizične učne izkušnje (prav tam).  

(6.) Pri miselnih spretnosti je pomembno, da podpirajo kognitivno procesiranje, kar pa 

privede do uspešnejšega učenja. Uporaba miselnih spretnosti na višjih ravneh od učenca 

zahteva, da uporablja že znane informacije, jim spreminja pomen in izraz, ter tako pride do 

nekega novega zaključka, sinteze, sklepa ali razlage (prav tam).  

(7.) Sedma strategija, vlivanje moči s povratnimi informacijami, omogoča učencu 

vpogled v svoje lastno delo ter napredek. S povratnimi informacijami izboljšamo učenje, 

saj učenci vedo, kako je ovrednoteno njihovo delo in kje lahko stvari izboljšajo (prav tam). 

Prednost teh strategij je to, da omogočajo učenje v vsakodnevnih dejavnostih, kar omogoča 

nadzorovanje lastnih impulzov učencev, saj se učenci ne učijo, kako reševati konflikte »na 

pamet«, temveč vidijo, kako odreagirajo v različnih situacijah oziroma naslednjič. 

Pomembno je, da se učenci pogovorijo o situacijah, ki so se zgodile in tako spoznajo, kako 

bi lahko še drugače odreagirali in to prenesejo na naslednjo situacijo. Učenci skozi 

konkretne primere sošolcev ali svoje lastne izkušnje spoznavajo pravilne načine reagiranja 

na določena vedenja in tako krepijo strategije za spodbujanje čustvene inteligentnosti 

(Panju 2009, 79–122). 
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Čustva in čustvena inteligentnost sta pojma, ki se med seboj prepletata in dopolnjujeta. 

Čustvena inteligentnost nam omogoča, da svoja čustva bolj razumemo in posledično tudi 

obvladujemo, hkrati pa z njeno pomočjo lažje razumemo čustveno doživljanje drugih. 

Omogoča nam sposobnost, da razberemo razpoloženje in občutke drugih ter se lahko 

situaciji primerno tudi odzovemo. 

4. ANKSIOZNOST 

4.1 Opredelitev anksioznosti 

T. Lamovec (1988, 266) meni, da se: »izraz anksioznost navadno uporablja v dveh 

pomenih: kot anksioznost stanje, za katerega je značilno začasno povečanje ravni 

vzburjenja, pri katerem prevladuje simpatično živčevje. V zmerni obliki predstavlja 

normalno reakcijo na strah, pri čemer se mobilizira energija organizma. Anksioznost pa 

lahko postane tudi osebnostna poteza, ki jo označujemo kot nagnjenost k anksioznem 

reagiranju v velikem številu situacij.« 

Anksioznost Eliot in L. L. Smith (2010, 9) opredeljujeta kot sestavo občutkov nelagodja, 

tesnobe, zaskrbljenosti, bojazni in/ali strahu ter poudarjata, da je najpogostejša med 

duševnimi motnjami. 

Pri anksioznosti ponavadi govorimo, ko vzrok skrbi ni znan, medtem ko je pri strahu vzrok 

znan in določljiv. Anksioznost kot osebnostna poteza pa ni nujno pogojena, da se odraža 

pri reakcijah na vsako situacijo, ki bi lahko vzbudila strah oziroma anksioznost, temveč sta 

nujni le pogostost in intenzivnost takšnega reagiranja. 

M. Z. Dernovšek in sod. (2006, 36) navajajo, da je: »tesnoba ali anksioznost neprijetno 

čustvo, ki ga ponavadi spremljajo telesne in vedenjske spremembe, podobne tistim, ki 

spremljajo običajen odziv na stres. Lahko se pojavljajo postopoma ali pa se začnejo 

nenadno. Če je tesnoba tako močna, da posameznika ovira pri vsakodnevnih dejavnostih, 

če vztraja, tudi ko nevarnosti ni več, če posameznik tesnobnosti ne more nadzorovati 

oziramo če tesnobnost nadzoruje njega, gre za bolezensko tesnobo ali anksiozne motnje.« 

Prav tako Z. Rakovec Felsar (2002) poudarja, da ima strah neko realno podlago in traja le 

toliko časa, ko človeku priti nevarnost. Občutek strahu v telesu povzroči boljšo preskrbo 

telesa s kisikom in hrano, aktivira energetske premike, ki sprožijo delovanje energetske 

zaloge, ki jih telo kopiči, tako da smo se spodobni na hitro odločiti in ukrepati, kako se 
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lahko varno umaknemo iz nevarne, neprijetne situacije.  Ko nevarna ali neprijetna situacija 

mine, si človek lahko oddahne in občutek strahu mine. Soočanje in premagovanje strahu 

človeku izboljša samopodobo in okrepi občutek zaupanja, da se bo naslednjič v podobni 

situaciji lahko ponovno dobro znašel (prav tam). 

Pri tesnobi gre za nek irealen, izmišljen strah. Tesnoba ima obraten učinek, saj nima 

zaščitne funkcije tako kot strah, temveč ravno nasprotno. Pri doživljanju tesnobe se človek 

počuti ujetega in nezmožnega pravilno reagirati ter se tako ne čuti kompetentnega rešiti iz 

zanj nevarne situacije. Tesnoba tako nima realnega povoda in človeka za določen čas 

onesposobi. Običajno občutek tesnobe traja dlje časa kot strah in pusti neprijeten občutek 

tudi ko mine. Negativno vpliva na človekovo samopodobo, saj pusti priokus nezmožnost, 

neučinkovitosti z občutkom lastne manjvrednosti (Rakovec Felser, 2002, 35–36). 

R. Salecl (2007, 17) še poudarja, da: »običajno velja, da nas je strah nečesa, kar vidimo ali 

slišimo, nečesa kar lahko spoznamo kot objekt ali situacijo. V nasprotju s tem tesnobo 

pogosto dojemamo kot stanje strahu, ki je brez objekta, tako da le težko povemo, kaj v nas 

zbuja tesnobo, zatorej je tesnoba neprijetno čustvo, ki je grozljivejše od strahu natanko 

zato, ker ni jasno, kaj ga izzove.« 

Iz tega sklepam, da lahko strah verbalno opišemo, povemo, česa nas je strah in zakaj nas je 

strah, česar pa pri tesnobi ne moremo, saj gre za neracionalen strah. Pogosto nas je strah 

brez podlage in je zato občutek še bolj neprijeten, ker nas je strah in ne vemo, česa točno 

nas je strah. 

Menim, da je večina ljudi že izkusila občutek strahu v različnih situacijah in ponavadi ta 

občutek mine precej hitro. Aktivira nam naše nagone preživetja ter tako omogoči hitrejši 

pretok energije in naše reagiranje. Nekateri ljudje pričajo, da so v življenjsko nevarnih 

situacijah dobili nadnaravne sposobnosti, ki so jim omogočile preživetje v teh nevarnih 

situacijah. Ko nevarna situacija mine, nas preplavi občutek olajšanosti in občutek strahu 

mine. 

Iz vsega lahko sklepam, da če občutek tesnobe ne pojenja in s tem onemogoča in 

obremenjuje naše vsakdanje življenje, potem govorimo o anksioznosti. 
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4.2 Oblike anksioznosti 

M. Z. Dernovšek in sod. (2006) navajajo, da pod oblike anksioznosti spadajo 

generalizirana anksiozna motnja, panična motnja, fobična motnja, posttravmatski stresni 

sindrom in obsesivno kompulzivna motnja, G. McMahon (2010) pa navaja še 

hipohondrijo, fobije, socialno fobijo in izgorelost. 

Generalizirana anksiozna motnja se po mnenju M. Z. Dernovšek in sod. (2006) kaže kot 

pretirana skrb za stvari, ki ni nujno, da se bodo zgodile. Osebo lahko skrbi potencialno za 

svoje zdravje, učno uspešnost, pripadnost itd.  Pretirana skrb ga varuje pred nezaželenimi 

dogodki, ki bi se lahko zgodili, pri tem pa preceni situacijo in z njo povezane nevarnosti, ki 

bi ga lahko ogrozile. To posameznik občuti kot povečano bitje srca, nemir, prehitra 

utrudljivost, poslabšana koncentracija, težave s prebavo, razdražljivost, občutljivost, 

nelagodje (prav tam). 

Kot izguba nadzora pa se odraža panična motnja. Oseba, ki doživlja panični napad, ima 

občutek, da bo umrla, izgubila razum ter da ne more nadzorovati svoje tesnobe. Osebe, ki 

se ustrašijo lastnih reakcij na določen stres in se odzovejo s pretirano tesnobnostjo, pravijo, 

da so doživele panični napad.  Osredotočijo se na določeno fiziološko lastnost in imajo 

občutek, da je ne zmorejo kontrolirati ter da jim bodo stvari ušle izpod nadzora – v stresni 

situaciji se poviša srčni utrip, oseba se močno skoncentrira na to in misli, da mu bo zaradi 

tega odpovedalo srce ob tem pa postane tesnoben in lastnih občutkov ni več zmožen 

kontrolirati (prav tam). 

Doživljanje strahu samo ob določeni stvari, dogodku, prostoru imenujemo fobična 

motnja. Pri tem se pojavi strah, ki je pretiran glede na določeno situacijo. Osebe, ki trpijo 

za fobično motnjo, pogosto vidijo edino rešitev v izogibanju situacij, ki jih povzročajo 

strah (prav tam). 

Tesnoba, ki je posledica travmatične izkušnje za določenega posameznika, M. Z. 

Dernovšek in sod. (2006) imenujejo posttravmatski stresni sindrom. Sem sodijo spolna 

zloraba, nasilje, ugrabitev, huda nesreča, diagnoza življenjsko ogrožajoče bolezni itd. 

Oseba podoživlja določene situacije iz travmatične izkušnje, ki se kažejo kot nočne more 

in kot veliko nelagodje v podobnih ali istih situacijah. Osebe skušajo podobe iz 

travmatičnih izkušenj odmisliti in pozabiti, da so se zgodile. Posledice se lahko kažejo kot 
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izbruhi jeze, napetost, razdražljivost, motnja koncentracije ali povečana pozornost na 

določene dražljaje (prav tam). 

Obsesivna kompulzivna motnja pa se kaže kot vrivajoče in ponavljajoče se misli, ki 

prevzamejo nadzor nad razmišljanjem posameznika, četudi se jih trudi zaustaviti. 

Kompulzivna dejanja dajejo posamezniku navidezni nadzor nad obsesijo, s katerimi skuša 

zmanjšati tesnobo, v resnici pa so taka dejanja nesmiselna in nepotrebna (Dernovšek in 

sod. 2006, 36–37). 

Glede hipohondrije G. McMahon (2010, 30) navaja, da: »ljudi s to motnjo strašijo 

zdravstvene težave, saj so kljub številnim zdravstvenim preiskavam in dobrim izvidom 

prepričani, da so hudo bolni.« 

Socialno fobijo pa opredeli G. McMahon (2010, 32) kot: »osebe, ki trpijo za socialno 

fobijo, se bojijo biti v družbi z drugimi ljudmi, zato se lahko posledično izogibajo 

dogodkom in situacijam, v katerih se počutijo kakor koli ocenjevani.«  

G. McMahon (2010) poudarja, da so različne fobije usmerjene proti natančno določenim 

objektom. Največkrat imajo ljudje fobijo pred vodo, višino, različnimi živali (psi, mački, 

pajki, kače), majhnimi prostori, krvjo. Osebe, ki trpijo za določeno fobijo, so v času 

doživljanja fobije oziroma strahu popolnoma nemočni, saj jim občutek strahu popolnoma 

omeji njihovo sposobnost delovanja. 

Izgorelost pa G. McMahon (2010) opisuje kot stanje, kjer oseba doživi izjemen stres, ki se 

je kopičil daljši čas. Pogosto so bile osebe, ki so doživele izgorelost, izpostavljene stresnim 

življenjskim okoliščinam, kar je potem privedlo do izčrpanosti (McMahon 2010, 32). 

Anksiozni ljudje so pogosto odvisni od potrditve in se obremenjujejo, kaj si drugi ljudje 

mislijo o njih. Na prihodnost gledajo negativno in vedno pričakujejo, da se jim bo zgodilo 

najhujše ter te dogodke napihujejo. Vsako lastno napako vidijo kot katastrofo in od sebe 

pričakujejo le najboljše. Pogosto anksiozni ljudje težko nadzirajo svoje misli in bojazni 

(Eliot in Smith 2010, 12–13). 

G. McMahon (2010, 47–48) meni, da: »optimisti v življenju razmišljajo bolj pozitivno, v 

dogodkih pa vidijo predvsem dobro in minimalizirajo slabo. Ljudje, ki jih muči tesnoba, 

težko verjamemo, da lahko postanejo bolj optimistični.« 
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Iz tega lahko domnevam, da anksiozno razmišljanje bremeni človeka, saj od njega 

pričakuje nepričakovane potrditve in izpolnitve visokih pričakovanj. Pogosto so lahko 

anksiozni ljudje depresivni in slabe volje, saj se zaradi neprestane skrbi ne morajo sprostiti 

in imeti pozitivnega pogleda na svet. 

4.3 Anksioznost pri otrocih in mladostnikih 

N. Hribar (2002, 75) poudarja, da je: »pri otrocih in mladostnih anksioznost spremljajoči 

dejavnik razvoja. Lahko preraste okvire razvojnih značilnosti v anksiozne motnje, kar se 

pogosto zgodi pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami.« 

Za anksioznega otroka je po mnenju M. Z. Dernovšek in sod. (2006, 41) značilno, da: 

»zelo malo govori; sledi navodilom, vendar se nanje verbalno ne odziva; ko ga 

nagovorimo, gleda stran; gleda vrstnike pri zabavnih dejavnostih, vendar se jim ne 

pridruži; noče biti v središču pozornosti; govori tiho; nikoli se prostovoljno ne javi za 

kakšno dejavnost ali pa se javi zadnji; noče sodelovati pri skupinskih dejavnosti, kot so 

debate, glasno branje, nastopanje, odgovarjanje na vprašanja z dvigovanjem rok; večino 

časa preživi sam.«  

Predvidevam, da anksiozen otrok ne uživa v pozornosti in je rad odmaknjen od glavnega 

dogajanja. Ne mara, da se ga ocenjuje pred drugimi, kjer se mu zdi, da drugi vidijo le 

negativne stvari. O svojem nastopu in sebi vidi le napake, od sebe pričakuje le najboljše in 

misli, ga tudi drugi tako obravnavajo. 

Eliot in L. L. Smith (2010) poudarjata, da obstaja razlika med normalno in nenormalno 

anksioznostjo. Menita, da je normalno, da v določenih starostnih obdobjih otrok občuti 

določene strahove kot npr. strah pred ločitvijo staršev, strah pred neznanimi ljudmi, strah 

pred neznanimi vrstniki, strah pred domišljijskimi bitji, fobija pred šolo, strah pred 

ocenjevanjem drugih itd. Ko pa ti strahovi enkrat začnejo ovirati otrokovo delovanje ali pa 

prerastejo določeno obdobje, jim je potrebno posvetiti več časa ter tako poiskati njihov 

izvor in jih odpraviti (prav tam).  

Opisujeta stanje pred leti, ko so se otroci brez skrbi igrali na dvoriščih pozno v noč, zdaj pa 

večina staršev otrok ne izpusti izpred oči, saj se bojijo ugrabitve, posilstev, nasilja in tako 

starši anksioznost prenesejo na otroke. Poleg tega se povečuje nasilje na televiziji, 

internetu, igricah, tipi vzgoje in hitro razvijajoča tehnologija, ki povzročajo čustvene 

viharje pri otrocih (Eliot in Smith 2010, 279–281). 
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Anksiozne znake N. Hribar (2002, 81) deli na: telesne (napetost v telesu, vznemirjenost, 

hitro bitje srca, hitro in plitvo dihanje, bolečine v želodcu, slabost ipd.), čustvene (tesnoba, 

strah, neugodje), kognitivne (zaznavanje nevarnosti, negativne misli in samogovori, 

izguba kontrole) in  vedenjske (izogibanje, grizenje nohtov, seganje po hrani itd.). 

Anksioznost nas v določeni meri spremlja skozi celo življenje in nas spodbuja k temu, da 

izpolnjujemo vedno višja pričakovanja do sebe in drugih ter nas spodbuja, da razvijamo 

svoje sposobnosti. Ko pa zdrava mera anksioznosti preraste in začne ovirati naše 

delovanje, je potrebno ukrepati in poiskati strokovno pomoč, saj anksioznost lahko preraste 

v depresijo ali katero izmed drugih prej naštetih motenj, ki ovirajo naše vsakodnevne 

dejavnosti in nam preprečujejo normalno delovanje znotraj določene skupnosti.  

4.4 Testna anksioznost 

Termin testna anksioznost je vpeljal Spielberg (po Kobal, 2000) in se nanaša tako na 

dejansko oziroma namišljeno soočanje z izpitno situacijo. Učenec lahko doživlja tako 

občutek tesnobe ali anksioznosti v dejanski šolski situaciji, ki privedejo do psihičnih in 

fizičnih neskladij – otrplost, živčnost, potne roke, povišan srčni utrip, ki motijo njegovo 

koncentracijo pred odgovarjanjem na učiteljeva vprašanja, pisno reševanje testov, govornih 

nastopov ipd. Lahko pa učencev vsa ta neskladja doživlja že samo ob misli na neprijetno 

šolsko situacijo in ga to ovira tudi pri kasnejši realni situaciji in se zato nanjo tudi slabše 

pripravi (Kobal, 2000, 164). 

M. Puklek Levpušček (2006, 62) navaja, da z izrazom testna anksioznost mislimo 

»zaskrbljenost in emocionalno neugodje ob preverjanju in ocenjevanju znanja, spodobnosti 

in ostalih dosežkov. Tudi testo anksioznost lahko, podobno kot socialno anksioznost, 

uvrstimo v kategorijo evalvacijske anksioznosti, saj obe vrsti anksioznosti opredeljuje enak 

ogrožajoč faktor – situacija vrednotenja posameznika.« 

Učenec lahko doživlja anksioznost v različnih šolskih situacijah. N. Hribar (2002, 86) 

navaja, da: »učenec lahko doživlja anksioznost (tesnobo), ko piše kontrolno nalogo, ko 

odgovarja pred razredom, ko rešuje matematične naloge, ko se mora vključiti v skupino 

sošolcev ipd. Naraščajoča anksioznost je v takih situacijah povezana z občutki tesnobe in 

negativnimi mislimi oziroma samogovori. Kadar je anksioznost vezana na situacijo 

spraševanja (oziroma izpitno situacijo), govorimo o testni anksioznosti.  
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Iz tega lahko povzemam, da anksiozen učenec doživlja tesnobo v dejanski učni situaciji, 

kjer se ga ocenjuje in je izpostavljen opazovanju in ocenjevanju sošolcev. Lahko pa 

doživlja anksioznost tudi, če si samo zamišlja neprijetno učno situacijo in kasneje v 

dejanski situaciji doživi podobno tesnobo. 

D. Kobal navaja disertacijo Khadivi-Zand (1982), v kateri Khadivi-Zand predpostavlja pet 

dejavnikov, ki so ključni za razvoj anksioznosti in slabšo samopodobo pri učencih v 

srednjih šolah (prav tam). 

Prvi dejavnik je učencev pretekli položaj v razredu, ki sestavlja podlago za nov položaj v 

novem okolju – razredu. Učenec je bil lahko v osnovni šoli v razredu dobro sprejet in je 

užival visok položaj v razredu, kar pa se lahko v novem okolju obrne. Drugačna sestava 

razreda, učitelji, šolske zahteve so lahko višje in jih učenec ne more tako dobro opravljati 

kot jih je v prejšnjemu razredu, zato se tudi njegov položaj v razredu spremeni. Boljši kot 

je bil status v prejšnjemu okolju, večja so osebna pričakovanja učenca glede novega okolja 

in bolj kot se razlikujejo pričakovanja od realnega stanja, večjo tesnobo lahko učenec ob 

tem doživlja. Posledice se kažejo v odklonilnem vedenju in slabši samopodobi učenca 

(prav tam). 

Drugi dejavnik se kaže v učenčevem sodelovanju pri pouku, kar pomeni, da bolj ko se 

bliža neprijetna šolska situacija, bolj je učenec tesnoben. Določena stopnja tesnobe lahko 

predstavlja izziv in boljšo motiviranost za boljši učni uspeh ali rezultat. Če se stopnja 

anksioznosti in tesnobe povečuje do te mere, da učencu popolnoma onemogoči normalno 

delovanje in pristop k učni zahtevi in kljub umskim sposobnostim učenec ni sposoben 

izpolniti šolskih zahtev, potem to vodi k ravnodušnosti ter vedno večjemu nesodelovanju 

pri pouku in nižji učni samopodobi učenca (prav tam). 

Tretji dejavnik je podoben kot prvi in združuje željo in prepričanje v uspeh. Učenec glede 

na predhodne izkušnje o svojih uspehih pričakuje podobne rezultate tudi v prihodnje. Če 

učenec dosega podobne rezultate kot jih pričakuje, se njegova samopodoba razvija 

pozitivno. Če pa se pričakovanja in dejanski rezultati razlikujejo, potem je razvidno, da se 

njegova nerealna podoba ne sklada z realnim stanjem (prav tam). 

Naslednja dejavnika sta učenčeva realna uspešnost in uspešnost sošolcev, ki se odražata 

tako, da pri primerjanju lastnih dosežkov z dosežki drugih, učenec lahko doživi tesnobne 
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občutke. K temu pripomorejo tudi pričakovanja staršev, učiteljev, bližina mesta šolanja itd. 

(Kobal, 2000, 165–167). 

M. Puklek Levpušček (2006, 63–64) poudarja, da se: »v učni situaciji in pri ocenjevanju 

znanja lahko pojavita dve vrsti kognicij pri učencu: kognicije, ki so usmerjene na reševanje 

naloge in kognicije, ki jih učenec usmerja nase ter na dogodke, ki niso povezani z nalogo. 

Kognicije, usmerjene na nalogo, se pri učencu pojavijo v primeru, ko nalogo sprejema kot 

izziv, tak učenec meni, da ima možnost in znanje, da nalogo opravi in obenem upa na 

uspeh pri nalogi. Svojo pozornosti usmeri na reševanje naloge in se miselno ne ukvarja s 

skrbmi, z nizkimi samovrednotenjem, odzivi drugih in možnim neuspehom (prav tam). 

Kognicije, usmerjene na učenca samega, se lahko pri učencu pojavijo v naslednjih 

situacijah (prav tam): 

 ko nima občutka nadzora nad situacijo (npr. ni se dovolj učil, ne pozna izpitnih 

vsebin, se srečuje z neznanim tipom nalog), 

 ko meni, da nima zmožnosti za uspešno reševanje naloge, 

 ko ima visoko izražen strah pred neuspehom, 

 ko katastrofično razmišlja o posledicah možnega neuspeha, 

 ko je nagnjen k izogibanju vrednostnim situacijam (izražen je t.i. »beg iz 

situacije«), 

 ko se pretirano ukvarja z mnenjem drugih o njegovem dosežku, 

 ko je primerjava z drugimi edini kriterij vrednotenja njegovega dosežka ter 

 ko je izpitni kontekst ogrožajoč: časovne omejitve, učiteljeva navodila, ki 

poudarjajo kasnejše vrednotenje dosežkov, učiteljeva sporočila o napačnem 

odgovarjanju, učiteljeva sporočila o majhni možnosti za uspeh.«  

 

Iz tega lahko sklepam, da so kognicije, ki so usmerjene na naloge, pozitivne in zaželene, 

saj spodbujajo reševanje in dobre rezultate, medtem ko so kognicije, ki so usmerjene na 

učenca samega, nezaželene. Pri učencu, ki se pojavijo kognicije, ki so usmerjene na učenca 

samega, zavirajo učenca pri uspešnem reševanju nalog, saj prevladujejo njegovemu 

razmišljanju in se učenec preveč usmerja na dogodke, ki jih ne more kontrolirati. 

Sarason (po Puklek Levpušček 2006) nas opozori tudi na vsebino vsiljivih misli, ki ovirajo 

učno uspešnost, ker okupirajo učenca s primerjanjem z drugimi, tako da se učenec preveč 
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posveča svojim morebitnim napakam kot reševanju izpitne situacije (Puklek Levpušček 

2006, 64). 

M. Puklek Levpušček (2006, 64) dodaja še, da: »testno irelevantne misli (npr. razmišljanje 

o nekem osebnem dogodku) ne vplivajo na reševanje naloge, učenec lažje vzpostavi 

nadzor nad njimi in se ponovno preusmeri k reševanju naloge kot v primeru vsiljivih misli, 

ki so usmerjene k posameznikovim sposobnostim, možnemu neuspehu in socialni 

primerjavi.« 

Povzamem lahko, da je pomembno, da se učenec zaveda, da mu določene šolske situacije 

predstavljajo izziv, ki jih je zmožen uspešno opraviti in da mu dosežki drugih ne 

predstavljajo edinega merila za vrednotenje lastnega dela. Učiteljeva vloga je, da učencem 

ne predstavlja ovir na poti do uspeha, temveč jih motivira in vnaprej seznanja z načinom 

preverjanja znanj, saj se lahko tako učenci osredotočijo na uspešno reševanje testne 

situacije in se ne obremenjujejo z neznanimi in zavirajočimi dejavniki. 

5. TEHNIKA ČUSTVENE SVOBODE - EFT 

V vsakdanjem življenju se srečujemo z raznoraznimi težavami, ki nam onemogočajo 

nemoteno delovanje in veliko ljudi se vedno bolj zanima za alternativna zdravljenja, zato je 

pomembno, da smo seznanjeni z različnimi tehnikami, ki nam pomagajo omiliti ali 

odpraviti težave, ki nam ovirajo vsakodnevne dejavnosti. Na tržišču obstajajo številne 

alternativne tehnike, s katerimi si lahko pomagamo pri določenih težavah, bodisi 

zdravstvenih ali čustvenih (kiropraktika, bioresonanca, akupunktura itd.). 

Tudi sama sem iskala alternativno tehniko, s katero bi si lahko pomagala pri različnih 

težavah in ki bi mi bila dostopna. Tako sem se pobližje spoznala Tehniko za doseganje 

čustvene svobode - EFT oziroma tapkanje. 

5.1 Opredelitev tehnike EFT 

Benesch (2006, 23) navaja, da je Tehnika za doseganje čustvene svobode angl. Emotional 

Freedom Technique ali: »tehnika za reševanje številnih čustvenih in telesnih težav, ki 

temeljijo na čustveni motnji. Pri tej tehniki gre v bistvu za to, da s prsti v določenem 

zaporedju tapkamo po izbranih meridianskih točkah telesa (ki so energijske poti, ki jih 

lahko stimuliramo s fizičnim pritiskom, da sprostimo energijo, ki se je kopičila v teh 

točkah) ter se uglašujemo s trenutno težavo tako, da izgovarjamo ustrezne afirmacije 
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oziroma besede, ki se navezujejo na našo trenutno težavo. Tehnika EFT temelji na 

domnevi, da se s tapkanjem po meridianskih točkah razpošilja energija v meridianskih 

tirnice, odposlana energija pa odpravi motnjo v meridianskem sistemu, ki je povezana s 

težavo. Prvotno obremenilno doživetje (travma) izgubi moč, in ker se je energija v sistemu 

znova uravnotežila, ni več negativnega odziva v duševnosti ali telesu.« 

Tehnika EFT se lahko uporablja za zmanjševanje ali odpravljanje težav, ki so lahko 

kratkotrajne ali dolgotrajne. Uporablja se jo lahko vzporedno z medicinsko ali s  

psihoterapevtsko obravnavo in ne nadomešča obstoječih zdravil. Lahko jo uporabljamo kot 

samozdravljenje ali tapkamo s pomočjo EFT svetovalca/terapevta.  

G. Padbuyski (http://www.efttehnika.si/) navaja, da je: » tehnika EFT oblika psihološke 

akupresure, pri kateri se s konicami prstov nežno tapka po meridianih – akupunktura brez 

igel. Medtem ko tapkamo po meridianih, se s pravilno verbalno komunikacijo identificira 

težavo in se odstranjuje negativna čustva in težave, ki jih imamo. S pomočjo tehnike EFT 

se lahko v kratkem času doseže določene pozitivne spremembe v doživljanju in olajšanje 

ob težavah (prav tam). 

Znanstveni dokazi in primerjalne študije so potrdile učinkovitost in prednost tehnike EFT 

pred drugimi tehnikami, kjer se je tehnika EFT izkazala za bolj učinkovito tehniko, pri 

zmanjševanju in odpravljanju strahu, bojazni, zaskrbljenosti, kot druge običajne tehnike.« 

Iz različnih definicij tehnike EFT lahko povzamem, da ta zagovarja miselnost, da zaradi 

motenj v našem energijskem telesu nastanejo negativna čustva, ki ovirajo naše življenje. 

Zagovorniki tehnike EFT menijo, da lahko tehniko zaradi njene preproste uporabe 

uporablja kdorkoli, saj ni potrebno nikakršno predznanje ali posebni inštrumenti. H. Fone 

(2012, 9) navaja, da: »tehniko EFT lahko uporabljamo sami ali s terapevtom oziroma z 

izvajalcem.« Potrebna je samo želja in volja po odstranitvi dotične težave in vztrajnost. 

Glede na velikost težave je odvisno, koliko časa potrebujemo, da jo s pomočjo tehnike EFT 

lahko omilimo ali odpravimo. 

Tehnika EFT je alternativna tehnika, ki je šele pred leti prodrla v naš prostor in počasi 

pridobiva tudi znanstveno težo. Lahko jo uvrstimo med vzhodnjaške terapije, saj vsebuje 

elemente akupunkture in meridianov. 

http://www.efttehnika.si/
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5.2 Zgodovina in posebnosti tehnike EFT 

H. Fone (2012) navaja, da je tehnika EFT je enostavnejša verzija tehnike TFT (ang. 

Thought Field Therapy ali krajše TFT, slovensko: Terapija miselnega polja), ki jo je v 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja razvil Callahan, kognitivni psiholog in hipnoterapevt, 

ki se je specializiral za fobije.  

Callahan je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja preučeval kitajske meridiane in njihov 

vpliv na čustva, kadar tapkamo na določene meridiane. H. Fone (2012) navaja, da je idejo 

o tehniki TFT zasnoval, ko je imel pacientko, ki je imela fobijo pred vodo. Na njuni 

terapiji jo je Callahan prosil, naj pomisli na svojo fobijo in hkrati večkrat tapka pod 

očesom, kjer poteka meridian želodca. Po nekaj minutah tapkanja je pacientka izjavila, da 

njene fobije ni več. Odšla naj bi celo do bazena in si zmočila obraz z vodo (prav tam). 

Nato se je Craig za tehniko TFT usposabljal pri Callahan in to tehniko uporabljal pri svojih 

pacientih. Z leti je tehniko poenostavil in odkril, da ni nujno potrebno tapkati v zaporedju 

ali na številnih meridianih. TFT so poskušali prirediti tudi drugi, toda Garyjeva priredba je 

bila najpreprostejša in najučinkovitejša med vsemi in tako je v devetdesetih letih prejšnjega 

stoletja nastala Tehnika za doseganje čustvene svobode, EFT(Fone 2012, 11). 

Iz obeh zapisov je razvidno, da se je tehnika EFT razvila iz tehnike TFT in temelji na 

načelu, da so vzrok vseh negativnih čustev (in čustveno povzročenih telesnih težav) motnje 

v energijskem sistemu našega telesa.  

Delovanje tehnike TFT opisuje Benesch (2006, 21–22) takole: »če človek neposredno 

vpliva na motnjo v energijskem sistemu in se energijski sistem znova harmonizira, se to 

zdravilno odrazi na simptomatiki in človeku ni treba obremenjujočega doživetja znova 

predelati. Posledica tega je, da prizadeti – v nasprotju z današnjo psihoterapevtsko prakso – 

lahko z eno samo tehniko (torej s tapkanjem po meridianskih točkah) predela različno 

simptomatiko npr. bolečine, težave z dihanjem, težave s kožo, strah, fobije, jezo, 

zasvojenost, motnje hranjenja, alergije.« 

Na osnovi predstavljenih spoznanj lahko zaključim, da se tehnika TFT razlikuje od 

psihoterapevtskih tehnik po tem, da tehnika TFT in kasneje tudi EFT ne zahtevata od 

pacienta, da ponovno doživi strah in ga na tak način predela, temveč podpirata miselnost, 

da je ta strah povzročil motnjo v energijskem telesu in je ta motnja sprožila neko telesno ali 

duševno simptomatiko. Strah poruši energijski sistem v našem telesu, zato ga je potrebno 
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ponovno harmonizirati in tako ponovno vzpostaviti ravnovesje v našem energijskem telesu 

in tako odpravimo tudi simptomatiko. 

H. Fone (2012) meni, da tehnika EFT spada v družino energijskih tehnik, s katerimi naj bi 

znova uravnovesili pretok energije, ki poteka po telesnih kanalih, s čimer ohranjamo 

čustveno in telesno zdravje (prav tam). 

Ista avtorica (prav tam) navaja, da tehniko EFT lahko poimenujemo kot skupek različnih 

energijskih terapij, med katere sodijo kitajska akupunktura, zahodna akupunktura, japonska 

akupunktura, kineziologija, Nevrolingvistično programiranje in Terapija miselnega polja, 

ki so se razvijala v zadnjih dveh tisočletjih in pol (Fone 2012, 9). 

Alternativna medicina ne zdravi le telesa, ampak tudi duha in zagovarja celostni pristop k 

zdravljenju. Ne zdravi samo simptomov, temveč tudi izvor bolezni.  

Ena izmed vej v alternativni medicini je akupunktura, ki naj bi se začela uporabljati sprva 

na Kitajskem. Inglis in R. West (1988, 124) navajata, da: »izraz akupunktura izvira iz 

latinskih besed acus (igla) in pungere (bosti). Po tej tehniki zabadajo igle v določene točke 

na koži zato, da bi vzpostavili ravnotežje energije chi, ki je po mnenju akupunkturistov 

bistvena za zdravje.« 

Po Inglis in R. West (1988, 124) Goodman (bivši predstavnik Britanskega društva 

akupunkturistov) navaja, da je akupunktura: »osredotočena na mentalno-emotivna stanja 

ljudi, se posebej pa na prehrano. Za terapevtske namene ne uporabljajo samo igel, ampak 

tudi pritisk s prsti.« 

Tehnika EFT torej uporablja akupunkturne točke, kjer s prsti tapkamo in se uglašujemo s 

svojo težavo ter tako sproščamo negativno energijo in odpravljamo blokade v našem 

energijskem telesu, tako da lahko energija prosto prehaja. 

D. Eden in Feinstein (2012, 116) navajata, da: »so meridiani energijske poti, ki »povežejo 

pike«, stotine drobcenih zbiralnikov toplotnih, elektromagnetnih in subtilnejših energij 

vzdolž površine kože. Te energijske pike ali »žarišča«, ki so v kitajski medicini znane kot 

akupunkturne točke, je mogoče stimulirati z iglami in s fizičnim pritiskom, da sprostimo 

ali porazdelimo energijo. Akupunkturne točke so na površini kože, toda meridiani jih 

odpirajo, ter tako potujejo globoko v telo ter skozi vsak organ in mišično skupino. 

Meridiani so torej energijski krvni obtok vašega telesa.« 
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Med tapkanjem po tehniki EFT tapkamo po akupunkturnih točkah na koži ter tako 

aktiviramo meridiane, ki so razpršeni globoko v telesu in nas vodijo do organov, mišic, 

kosti, tetiv, atomov, kjer imamo vzpostavljeno pregrado, ki blokira prosti pretok energije 

po telesu.  

5.3 Postopek tapkanja pri tehniki EFT 

Craig (2007) opisuje osnovni postopek tapkanja, ki je sestavljen iz štirih korakov in sicer iz 

priprave, zaporedja, postopka 9 Gamut in zaporedja. 

Prvi korak se imenuje priprava, saj z njim pripravimo naše energijsko telo, da lahko 

kasneje izvedemo preostale tri korake. Ta korak telo orientira, da lahko kasneje odpravimo 

motnje v našem energijskem telesu. Priprava je pomembna tudi zato, ker preprečuje 

nastanek podzavestnega odpora ali negativnih misli. Pomembno je, da podzavestni odpor 

odpravimo v prvem koraku, saj lahko le tako zagotovimo učinkovitost tehnike EFT pri 

odpravljanju negativnih čustev (prav tam). 

Priprava je razdeljena na dva dela. V prvem delu trikrat ponovimo afirmacijo, medtem ko 

istočasno v drugem delu tapkamo po »karate točki« (Slika 1) ali masiramo »bolečo 

točko« (Slika 2) (prav tam).  

Afirmacija nam pomaga ublažiti podzavestni upor in sicer tako, da ga nevtralizira. 

Afirmacija vsebuje dva dela, v prvem delu nakažemo svojo težavo, drugi del pa je »splošni 

stavek«, ki ga uporabimo pri kateri koli težavi (prav tam).  

Primer afirmacije: 

Čeprav _____________, se popolnoma in globoko sprejemam. Npr.: Čeprav me je strah 

ustnega izpita, se popolnoma in globoko sprejemam. 

Lahko tudi obrnemo zaporedje stavka in najprej izrečemo: Popolnoma in globoko se 

sprejemam, čeprav me ________________ . Npr.: Popolnoma in globoko se sprejemam, 

čeprav me je strah ustnega izpita. 

Nujno je samo, da afirmacija vsebuje splošni vzorec – prepoznamo težavo in ustvarimo 

stanje, v katerem se sprejemamo kljub trenutnemu stanju. Dobro je, da afirmacijo 

izgovarjamo jasno in naglas. Med izgovarjanjem afirmacije tapkamo »karate točko« ali 
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masiramo »bolečo točko«. Ni pomembno, katero bolečo točko masiramo, ali na desni ali 

na levi strani prsnega koša (prav tam). 

Karate točka (Slika 1) se nahaja na zunanjem robu dlani in po njej s prsti ali z drugo roko s 

karate točko tapkamo po njej. Ni važno, po kateri »karate točki« tapkamo, najlažje je, da 

tapkamo s konicami prstov dominantne roke po karate točki nedominantne roke in hkrati 

izgovarjamo afirmacijo (prav tam). 

 

Slika 1: Karate točka (Hill - http://efttappingtechniques.com) 

Boleča točka (Slika 2) se nahaja na pol poti med prsno bradavico in ključnico. Po boleči 

točki ne tapkamo, ampak jo samo masiramo in izgovarjamo afirmacijo. Imenuje se boleča 

točka, saj občutimo bolečino, če jo krepko masiramo, saj na tej točki prihaja do zastajanje 

limfe, z masiranjem pa to zastoj odpravimo. Boleča točka je na obeh straneh prsnega koša 

in ni pomembno, katero stran masiramo (prav tam). 

  

Slika 2: Boleča točka (Hill - http://efttappingtechniques.com) 

Povzetek: najprej moramo najti besede/stavek, ki opišejo našo težavo in jo vključimo v 

afirmacijo. Nato izgovorimo afirmacijo in hkrati tapkamo po karate točki ali masiramo 

bolečo točko. To ponovimo trikrat (prav tam). 

Drugi korak je zaporedje, kjer po določenem zaporedju tapkamo po glavnih meridianskih 

točkah (Slika 3). Tapkamo lahko z eno ali obema rokama. Najlažje je, če tapkamo z 
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dominantno roko, s konicama kazalca in sredinca, saj tako pokrijemo večjo površino kože 

kot, če bi tapkali samo z enim prstom in imamo tako večjo možnost, da tapkamo po pravi 

točki meridiana. Tapkamo čvrsto, a ne tako, da bi nas bolelo. Po eni točki tapkamo 

približno sedemkrat (ne štejemo točno, lahko manj ali več), saj lahko v tem času tudi 

izgovorimo določene besede (ne ponovimo cele afirmacije, temveč nekakšen povzetek, 

npr.: strah me je/zelo me je strah/ta moja trema ipd.) (prav tam). 

Večina meridianskih točk je na obeh straneh telesa, zato lahko tapkamo samo po eni strani 

ali istočasno po obeh straneh ali pa menjavamo strani (prav tam). 

 

Slika 3: Meridianske točke (http://www.cureocd.com/) 

Tapkamo po telesu navzdol, kar pomeni, da se naslednja točka za tapkanje nahaja pod 

prejšnjo točko, kjer smo nazadnje tapkali (prav tam). 

Najprej tapkamo po meridianski točki (OB), ki jo najdemo na začetku obrvi, tik nad nosom 

in ob njem (Slika 4). 
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Slika 4: Meridianska točka nad obrvjo (Hill - http://efttappingtechniques.com) 

Nato tapkamo po točki (OO), ki se nahaja na kosti, ki omejuje zunanji očesni kot (Slika 5).  

  

Slika 5: Meridianska točka ob očesu (Hill - http://efttappingtechniques.com) 

S tapkanjem nadaljujemo po točki (PO), ki je na kosti pod očesom, približno 2,5 

centimetra pod zenico (Slika 6).  

  

Slika 6: Meridianska točka pod očesom (Hill - http://efttappingtechniques.com) 

Nato se premaknemo s tapkanjem na točko (PN), ki je na majhnem področju med konico 

nosu in vrhom zgornje ustnice, v jamici (Slika 7).  
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Slika 7: Meridianska točka pod nosom (Hill - http://efttappingtechniques.com) 

Zadnja točka na obrazu je med konico brade in robom spodnje ustnice (BR) (Slika 8). 

  

Slika 8: Meridianska točka brada (Hill, http://efttappingtechniques.com/) 

Nato se s tapkanjem premaknemo na stičišče prsnice, ključnice in prvega rebra, na točko 

(KL) (Slika 9). 

 

Slika 9: Meridianska točka ključnica (Hill - http://efttappingtechniques.com/) 

Kot zadnja točka na našem trupu za tapkanje, se nahaja  na bočni strani telesa in je 

vzporedna s prsno bradavico in se nahaja približno 10 centimetrov pod pazduho (PNa) 

(Slika 10). 
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Slika 10: Meridianska točka pod nadlahtjo (Hill -  http://efttappingtechniques.com) 

Ko pretapkamo meridianske točke na obrazu in trupu, tapkamo še po meridianskih točkah 

na roki. Začnemo na zunanjem robu palca (P), nato tapkamo na strani kazalca, na točki, ki 

je poravnana z osnovo nohta (K). Nato sledi točka na strani sredinca, na točki, ki je 

poravnana z osnovo nohta (S), za njo tapkamo po strani mezinca, ki je enako kot prejšnji 

dve točki, poravnana z osnovo nohta (M) in nato tapkamo po zadnji točki, ki jo imenujemo 

karate točka (TK) (prav tam). 

Tretji korak se imenuje postopek 9 Gamut in zajema ti. fino uglaševanje možganov, kar 

pa dosežemo s premiki oči, z brundanjem in s štetjem. Živčna povezava oči z možgani po 

mnenju Craiga stimulira določene dele možganov – desno stran možganov aktiviramo z 

brundanjem pesmice, levo pa s štetjem. Za postopek 9 Gamut potrebujemo okoli deset 

sekund in izvedemo devet dejavnosti, ki stimulirajo možgane, hkrati pa neprekinjeno 

tapkamo po energijski točki na roki, ki jo imenujemo točka Gamut. Izvajalci EFT so 

ugotovili, da naj bi postopek 9 Gamut poveča učinkovitost tehnike EFT in pospeši 

napredek (prav tam). 

Točka Gamut (Slika 11) se nahaja na hrbtišču ene in druge roke, centimeter in pol pod 

sredinsko točko med členkoma prstanca in mezinca (prav tam). 
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Slika 11: Točka Gamut (T. Donn - http://www.eftforwomen.co./ 

Postopek 9 Gamut je sestavljen iz devetih korakov, ki si sledijo v naslednjem vrstnem 

redu: 

(1.)  zaprimo oči, 

(2.)  odprimo 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 v smeri urinega kazalca, 

(6.)  oči se zasukajo v krogu, kot da je nos središče številčnice, na kateri skušate videti 

vse številke v nasprotni smeri urinega kazalca, 

(7.)  dve sekundi brundanje katerekoli pesmice (npr. Na planincah), 

(8.)  hitro štetje od ena do pet in 

(9.)  ponovimo brundanje pesmice za dve sekundi (prav tam). 

Dobro je, da opravimo korake v naveden vrstnem redu, lahko pa ga tudi spremenimo, le 

sedma, osma in deveta enota si morajo slediti v točno takem vrstnem redu (prav tam). 

Četrti korak se imenuje zaporedje in je identičen zaporedju, ki je opisan pod točko dve 

(prav tam). 

Velikokrat nam lahko že en krog osnovnega tapkanja prinese olajšanje in odpravo 

negativnih čustev, včasih pa se zgodi, da po prvem krogu tapkanja ne občutimo ničesar ali 

pa nam prinese le delno olajšanje. V takih primerih Craig (2007) navaja, da je potrebno 

ugotoviti, zakaj je do tega prišlo in kaj lahko spremenimo, da dosežemo odpravo 

negativnih čustev (prav tam). 
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Lahko nam podzavestni upor ovira naš napredek, zato preoblikujemo našo afirmacijo, npr.: 

»Čeprav imam še vedno nekaj/še malo/še vedno nekoliko strahu pred ustnim 

spraševanjem, se popolnoma in globoko sprejemam.« Poudarimo predvsem odebeljene 

besede, ki se nanašajo na odpravo našega podzavednega upora (prav tam). 

5.4 Nasveti za uporabo tehnike EFT 

Pred vsakim začetkom tapkanja, lahko najprej testiramo razsežnost naše težave, tako da 

ocenimo njeno vrednost od nič do deset. To ponovimo še na koncu tapkanja in tako 

vidimo, kolikšen napredek smo dosegli v enem krogu tapkanja. Načeloma ponavljamo 

kroge tapkanja dokler ne dosežemo vrednost naše težave nič (prav tam). 

Primer: Učenca je pred pisnim izpitom strah, da ne bo znal rešiti izpita. Najprej se učenec 

vpraša, koliko ga je ZDAJ strah (če je v dejanski situaciji, drugače si izpitno situacijo 

predstavlja in tako oceni svoj strah) in to oceni na lestvici od nič do deset. Ko učenec 

približno oceni svoj strah, npr. z vrednostjo sedem, opravi eno ponovitev osnovnega 

postopka, ki smo ga opisali zgoraj. Ko končna s tapkanjem, ponovno oceni svoj trenutni 

strah. Če ga je ovrednotil z vrednostjo tri, ponovi še toliko ponovitev osnovnega postopka 

tapkanja, dokler ne pride do vrednosti nič (prav tam). 

Craig (2007) navaja, da tapkanje enako izniči npr. strah, četudi si učenec/oseba situacijo le 

zamišlja in da oseba ne bo občutila strahu v naslednji realni situaciji, saj meni, da je 

občutek strahu v namišljeni situaciji enak občutku strahu, ki ga oseba doživlja v realni 

situaciji (prav tam) 

Ko osvojimo osnovna navodila recepta, lahko izvajamo tapkanje na različne načine. 

Nekateri izvajalci tehnike EFT skrajšajo zaporedja tapkanja, saj prevladuje mnenje, da 

tapkanje po enem meridanu pogosto vpliva na drugega (prav tam). 

Veliko izvajalcev tehnike EFT spusti tudi postopek 9 Gamut in ga uporabljajo le, če ne 

pridejo do večjega napredka z osnovnim postopkom tapkanja (Craig, 2007, 28–63). 

5.5 Raziskave na področju tehnike EFT 

Na področju tehnike EFT je bilo v tujini izvedenih več raziskav, s katerimi so dokazovali 

učinkovitost tehnike na različnih področjih.  

L. Aswati Maciuika (http://www.tapintofreedom.com) je na svoji spletni strani objavila 

rezultate raziskave, ki so jo izvedli Church, Yount, Brooks, pri kateri so raziskovali raven 
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stresnega hormona kortizola. V raziskavi je sodelovalo triinosemdeset udeležencev, ki so 

jih razdelili v tri skupine. Prva skupina ni imela nobene aktivnosti, druga skupina je imela 

enourno podporno psihoterapijo, tretja skupina pa enourno delavnico tapkanja. 

Udeležencem so izmerili raven kortizola tik pred delavnicami in takoj po končanih 

delavnicah. Rezultati so pokazali, da se prvi in drugi skupini raven kortizola ni bistveno 

znižala, medtem ko se je udeležencem, ki so imeli enourno delavnico tapkanja raven 

kortizola znižala za štiriindvajset odstotkov.  

Feinstein (2012) navaja raziskavo, ki so jo izvedli Benor, Ledger, Toussaint, Zaccaro and 

Hett (2009), s katero so raziskovali izpitno anksioznost. V raziskavi je sodelovalo 

sedemdeset turških dijakov, ki so se pripravljali na sprejemne izpite za sprejem na 

fakulteto. Dijake so razdelili v dve skupini – prva skupina se je seznanila s tehniko EFT, 

druga skupina pa s tehniko Progresivne mišične relaksacije, s katero se sproščamo mišice, 

kar naj bi pomagalo pri odpravi stresa. Dijaki so nato dobili navodila, naj trikrat na teden 

dva meseca uporabljajo tehniko, s katero so se seznanili, ko se bodo počutili anksiozne 

glede prihajajočih izpitov. Po končani raziskavi sta sicer obe skupini pokazali napredek, 

skupina, ki je uporabljala tehniko EFT pa je pokazala vidnejše rezultate. 

Na osnovi obeh raziskav smemo sklepati, da je tehnika EFT ena izmed učinkovitih tehnik 

za omilitev oziroma odpravo anksioznost.  

5.6 Tehnika EFT in čustva 

Čustva so pri tehniki EFT temeljnega pomena, saj s to tehniko dosegamo ti. čustveno 

svobodo oziroma odpravljamo negativna čustva. Pomembno je, da poznavamo delovanje 

talamusa in amigdale, ki imata pri čustvovanju pomembni vlogi. Goleman (2006, 36–37) 

navaja, da: »je talamus še posebej zadolžen za čustvene zadeve. Če je amigdala ločena od 

ostalega dela možganov, je nesposobna oceniti pomen čustvene plati dogodkov, takšno 

stanje opredelimo kot čustveno slepoto. Brez amigdale izgubimo sposobnost 

prepoznavanja občutkov in tudi občutke za občutenje. Amidgala deluje kot skladišče 

čustvenega spomina. Tudi solze, ki odražajo čustva le pri človeku, nastanejo s pomočjo 

amigdale.« 

Talamus je lociran v limbičnih možganih; v zvezi z njim H. Fone (2012, 27) navaja, da: 

»predeljujemo pozitivna in negativna čustva in se odzivamo na določene besede. Od tod 

prihajajo vsi spodbudni, ljubeči in skrbni občutki. Tu se regulirajo čustva in potujejo po 
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nevtralnih poteh v korteks. Plazilski in limbični možgani nato vplivajo na hipotalamus, ki 

odda sporočilo, to pa sproži ustrezne telesne odzive. Ugodje je lahko povezano s 

kemičnimi signali, ki jih sproži sproščanje noradrenalina, bolečina pa je povezana s 

številnimi nevrotransmitorji. Ko tapkamo, si hkrati priklicujemo moteč spomin ali sliko, ki 

nam vzbuja tesnobo, v nevroloških povezavah z amigdalo pa nastajajo spremembe, ki 

zmanjšujejo tesnobni odziv na spomin ali sliko.« 

5.7 Uporaba tehnike EFT pri otrocih 

H. Fone (2012, 237) meni, da tehnika EFT pomaga ne glede na starost osebe, ki tapka. 

Otroci so dobri učenci tehnike EFT in nimajo takih zavor pri odkrivanju in razumevanju 

kot odrasli. V današnjem svetu otroci hitreje odraščajo, poleg tega pa so priča nenehno 

spreminjajočemu se svetu. Ob tem se morajo spoprijemati s svojimi bolečinami odraščanja 

in razburkanimi čustvi. Odrasli imamo določeno mero svobode in izbire, kadar se 

spoprijemamo s svojimi čustvi, otroke pa omejujejo pravila, zadrega in občutek sramu. Če 

se ne zmenimo za otrokova čustva, mu stiska lahko povzroči resne čustvene težave, kar se 

nazadnje lahko pokaže z izbruhi jeze, s kljubovanjem in z uničevalnim vedenjem. 

Yates (2011) navaja, da lahko s tapkanjem otrokom pomagamo premagovati strah, žalost 

in jezo. Meni, da otroku, ki je že v neki čustveni stiski, tapkanje z odraslim lahko vzbudi še 

večjo stisko in strah, zato je potrebno najprej vzpostaviti odnos, kjer nam otrok zaupa. Da 

pa je to mogoče, se je dobro držati naslednjih napotkov (prav tam):  

 postavimo se v višino otrokovih oči, 

 uporabljamo jezik, ki je otroku razumljiv in domač ter se tako izogibamo tujkam in 

besedam, ki jih otrok ne razume, 

 pustim otroku, da sam pride do nas in ga ne silimo s tapkanjem, če tega ne želi, 

 vprašamo otoka, kako se počuti in mu pustimo, da to izrazi s svojimi besedami ter 

 otroku damo občutek, da je pomemben (Yates, 2011). 

Izvajalci tehnike EFT navajajo, da tapkanje lahko pomaga tako starejšim kot mlajšim 

ljudem. Benesch (2006, 79) zatrjuje, da je tehnika EFT uspešna tudi pri otrocih. Poznamo 

več načinov, kako tehniko EFT približati otrokom. Tehniko EFT lahko uporabimo pri 

različnih težavah npr. uspešno lahko lajšamo zdravstvene in čustvene težave. Kadar 
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uporabljamo tehniko EFT pri otrocih jo moramo prilagoditi glede na starost otrok. 

Marsikdaj lahko pozitivno izkoristimo otrokovo naravno radovednost. Naša domišljija pri 

tem ni omejena: lahko se odločimo za povsem tehnično razlago ali pa iz tega naredimo 

igro ali čarovnijo. Če tehniko EFT vpeljemo v otrokov svet na igralno-ustvarjalen način in 

se ne trudimo, da bi bila težava, ki jo obdelujemo, preveč opazna, bo lahko otrok tehniko 

EFT pozitivno sprejel - lahko bo postala del njegove igre. Če je otrok dovolj star, se lahko 

nauči tapkanja po točkah sam. In če nas eksperimentiranje veseli, naj otrok tudi sam najde 

ustrezno afirmacijo (prav tam). 

Če je otrok mlajši, potem nežno tapkajmo po točkah njegovega telesa mi sami ali pa skupaj 

z njim ter izgovarjamo čarobno formulo. 

H. Fone (2012, 239) dopolnjuje Benescha in navaja, da lahko tehniko EFT otrokom 

približamo tudi tako, da omenimo, da smo prepričani, da jo uporablja tudi njegov najljubši 

junak. Skladno z otrokovo starostjo mu poskusimo tapkanje predstaviti kot igro, rekoč: 

»slišala sem, da ti tapkanjem po določenih delih telesa lahko pomaga, da se bolje počutiš, 

kadar te nekdo vznemiri ali razjezi« ali pa: »če hočeš poskusiti in me posnemati, boš 

mogoče kasneje s tem presenetil svoje prijatelje.« 

Tehnika EFT naj bi otroka učila, da je odgovoren za svoje občutke in kar se mu v povezavi 

z njimi dogaja. H. Fone (2012, 240) navaja, da: »če se bo otrok naučil prepoznavati in 

primerno obravnavati svoja čustva, bo manj verjetno segel po drugih pomirjujočih 

navadah, kot so kajenje ali pitje, ko bo starejši.« 

Iz tega lahko sklepam, da je otrokom najbolje predstaviti tehniko EFT na čim bolj nevsiljiv 

način. H. Fone (2012, 240) poudarja, da moramo: »najprej razčistimo s svojimi čustvenimi 

težavami, šele nato izvajamo tapkanje skupaj z otrokom.«  

Izvajalci tehnike EFT zagovarjajo različne pristope, med katerimi najdemo tudi slikanice 

kot je Čarovnikova želja, ki jo je v angleščini napisal Yates Brad (2010, The Wizard's 

Wish), v slovenščino pa jo je prevedla Darja Bitenc Logar (2012). V slovenskem jeziku 

najdemo tudi slikanico z naslovom 99 balonov, ki jo je napisala J.Vidmar, 2009. 

Med različnimi pristopi zasledimo tudi tapkanje s pomočjo plišaste igrače (Slika 12), ki 

ima na meridianskih točkah prišite gumbe, tako da se lahko otroci lažje orientirajo in če 

jim je tako lažje, sprva tapkajo po plišasti igrački 
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.   

Slika 12: Medvedek Tapko (Podbusky – www.efttehnika.si) 

G. Podbusky (www.efttehnika.si) ima na svoji spletni strani veliko napotkov, kako lahko 

tapkamo z otroki in kako nam lahko plišasti medved pri tem pomaga. Avtorica (prav tam) 

navaja, da: » se otroci zelo hitro odzovejo na tapkanje, kadar pri tapkanju uporabim 

medvedka, punčko ali kakršnokoli drugo igračko, na katero lahko našijemo, prilepimo, 

narišemo ali na nek način namestimo gumbe, ki predstavljajo točke, po katerih se tapkamo. 

Na ta način otroci prenesejo vse svoje težave na igračko in se lažje znebijo težav, ki jih 

imajo. Otroci so po naravi takšni, da radi ustrežejo in pomagajo. Na ta način jih 

pripravimo, da bodo s svojo pomočjo pomagali igrački, ki ima težave. Ko opazimo, da ima 

otrok težave ali kakršnokoli stisko, ga prosimo, naj pomagamo medvedku, da se bo bolje 

počutil in s tem pripravimo otroka, da svojo težavo izpove medvedku. Ko otrok vzame 

igračko v roke (recimo, da je ta igračka medvedek), se začne z njo pogovarjati in ji skozi 

igro zaupa svoje težave. Na ta način se nam otrok odpre in dobimo približno sliko, v kateri 

smeri moramo nadaljevati ter katere besede moramo uporabiti, da pomagamo otroku 

razrešiti težavo. S tem, ko otroci pomagajo igrački, v bistvu pomagajo sebi, ker igrački 

dobesedno izpovejo svoje težave in težave preženejo iz svojega energetskega sistema. 

Kasneje, ko jim ta igra z igračko postane bolj domača, otroci sami vzamejo v roke takšno 

igračko in se sami pogovorijo z njo, ter sami razrešijo težave, ki jih imajo. To je dober 

način, kako pripraviti majhnega otroka, da se odpre in nam zaupa stvari, ki jih morda prej 

nismo vedeli. Naša naloga je, da delamo na igrački in da dovolimo otroku, da se na nežen 

način odpre in izpove igrački.« 

G. Podbunsky (www.efttehnika.si) tudi navaja en primer, kako z otrokom tapkamo in 

navaja, da moramo pred začetkom tapkanja z otrokom oceniti: »bolečino, težavo oziroma 

čustveno napetost, ki jo ima otrok«. Običajno ocenimo težavo od nič do deset (Slika 13), 

http://www.efttehnika.si/
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pri čemer je nič stanje brez težav, deset pa stanje, ob katerem občutimo močno 

vznemirjenost, ko pomislimo na težavo (prav tam).  

  

Slika 13: Ocenitev čustvene napetost (Podbunsky – www.efttehnika.si) 

Yates (2011) navaja, da otroci težje ubesedijo, kako se počutijo in da je zato bolj primerno, 

da jih namesto po lestvici od nič do deset prosimo, da nam z rokami pokažejo (Slika 14), 

kako strah jih je oziroma kako se v tistem trenutku počutijo.  

  

Slika 14: Koliko si žalosten? (Yates, 2011) 

H. Fone (2012) še poudarja, da moramo biti pozorni, da tapkanje z otroki ne traja predolgo, 

saj je njihova pozornost kratkotrajna. Poskrbeti moramo tudi, da je otroku med tapkanjem 

udobno in upoštevati njegovo mnenje in občutke (Fone 2012, 240). 

Iz tega je razvidno, da je postopek tapkanja z otroki enak osnovnemu postopku tapkanja, ki 

je opisan v prejšnjemu poglavju. Pri otrocih lahko uporabimo postopek 9 Gamut ali pa ga 

izpustimo, odvisno od otroka in situacije same. 

5.8 Uporaba tehnike EFT pri odpravljanju strahov in fobij 

Craig (2007) navaja, da približno desetina prebivalstva trpi zaradi ene ali več fobij. Med 

najpogostejše fobije navaja: nastopanje v javnosti, višina, kače, pajki in žuželke, 

klavstrofobija, zobozdravnik, igle, vožnja, dvigala, letenje, mostovi, zavrnitev, spolnost, 
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voda, hitrost, telefon, poroka, moški, neuspeh, bolezen, psi, računalniki, čebele in biti sam 

(prav tam). 

Med fobije Craig (2007) šteje vse, kar definiramo kot čezmerni strah in presega normalno 

previdnost ali skrb, saj meni, da so naši strahovi do določene mere nujni za naše preživetje 

in nas tako obvarujejo pred nepremišljenimi dejanji. Čezmerni strah je po njegovem 

mnenju nepotreben in nas samo ovira pri vsakdanjem življenju. Odpravimo ali pa vsaj 

zmanjšamo ga lahko z uporabo tehnike EFT, s katero odstranimo fobični del strahu in 

ohranimo pa normalno previdnost, ki nas varuje (Craig, 2007, 66–67). 

Za čezmerni ali neutemeljeni strah H. Fone (2012, 128) navaja, da: »lahko negativno 

vpliva na čustveni, telesni in duševni ravni, kar pa lahko privede do anksiozne motnje, za 

kar je značilno, da je odziv na strah ali tesnobo nesorazmeren s situacijo.« 

Craig (2007) trdi, da s tehniko EFT zelo hitro odstranimo fobijo, ohranimo pa običajno 

previdnost. Navaja primer fobije pred višino in meni, da lahko s tehniko EFT odpravimo 

fobijo pred višino tako, da ko pogledamo navzdol visoke stolpnice, nam ni več tako slabo, 

kot nam je bilo pred tapkanjem, temveč občutimo le še običajno previdnost (prav tam). 

S tehniko EFT lahko odstranimo fobije, ki so kratkotrajne ali pa jih imamo že vrsto let. Ni 

pomembno, kako močne so. Od posameznega primerja je odvisno, koliko časa bomo 

potrebovali, da se je s tehniko EFT znebimo – za nekatere primere rabimo dalj časa, saj so 

bolj zapletene kot druge (prav tam). 

Za odpravo fobij lahko uporabimo naslednje afirmacije: 

Čeprav me je pičila kača, ko mi je bilo osem let, se popolnoma in globoko sprejemam. 

Čeprav sem v četrtem razredu padel s šolske strehe, se popolnoma in globoko sprejemam. 

Čeprav so se mi sošolci smejali, ko sem pozabil govor, se popolnoma in globoko 

sprejemam (prav tam). 

Za odpravo fobij in strahu uporabimo osnovni recept, ki je opisan v zgornjem poglavju in 

tapkamo enako kot pri žalosti, jezi ipd. Velikokrat je pri različnih fobijah v ozadju nek 

travmatičen dogodek iz otroštva, zato je lahko odprava fobičnih odzivov dolgotrajnejša kot 

ponavadi (Craig, 2007, 66–67). 
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Tehnika EFT naj bi po mnenju H. Fone (2012, 140) pomagala obvladovati tesnobo tako, 

da: »v nezavednem umu prekine povezavo med dražljajem in odzivom, s čim odstranimo 

negativna čustva.  Med tapkanjem po meridianih spet uravnovesimo energijski sistem, se 

umirimo, zdrav strah ostane, izginejo pa negativni simptomi in nezdrav strah.« 

Glede na seznam najpogostejših fobij, lahko sklepam, da je tehnika EFT zelo uporabna 

tudi v šolskem kontekstu, saj na seznamu med drugim najdemo tudi štiri izvore 

anksioznosti, ki jih lahko otroci doživijo v šolskem okolju – nastopanje v javnosti, 

zavrnitev, neuspeh in biti sam. Poleg tega pa lahko učenci v šoli doživljajo tudi druge 

strahove ali fobije, zato se mi zdi zelo pomembno, da učitelji prepoznajo te strahove in v 

skladu z njimi tudi ukrepajo. 

Pri testni anksioznosti lahko uporabimo naslednje afirmacije: 

Čeprav me je strah nastopati pred celim razredom, se popolnoma in globoko sprejemam. 

Čeprav me zvija v trebuhu pred ustnim spraševanjem, se popolnoma in globoko 

sprejemam. 

Čeprav imam tremo pred predstavitvijo plakata, se popolnoma in globoko sprejemam. 

Čeprav imam potne roke med pisnim testom, se popolnoma in globoko sprejemam. 

Z učenci lahko tapkamo skupinsko, npr. cel razred pred pisnim izpitom ali pa učenci 

tapkajo sami oziroma s pomočjo plišaste igračke. 
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EMPIRIČNI DEL 

6. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV RAZISKOVANJA 

V šolskih situacijah lahko pri učencih naletimo na pojav testna anksioznost, kar je bilo 

ključnega pomena, da sem se odločila raziskati, kako lahko zmanjšamo anksioznosti pri 

učencih. Vedno več učencev občuti zunanje pritiske, bodisi staršev ali drugih socialnih 

dejavnikov učne (ne)uspešnosti. Vsi ti dejavniki lahko učencem predstavljajo še dodaten 

pritisk, da naj bodo karseda učno uspešni. Na otrokovo doživljanje v razredu pa poleg tega 

vpliva tudi razredna klima in otrokov odnos, kako vidi in občuti vse te dejavnike, kar pa 

lahko privede do testne anksioznosti.  

Anksioznost je motnja, ki ovira normalno funkcioniranje učenca, saj se ne more 

osredotočiti na dogajanje v razredu, njegova primarna skrb postane spopadanje z 

neprijetnimi občutkih in s tesnobo, to pa privede so slabše koncentracije in posledično do 

slabše učne uspešnosti. Učenci se pogosto srečujejo s tesnobnimi občutki, ko morajo ustno 

odgovarjati na vprašanja pred celim razredom ali pa pred pisanjem pisnega preizkusa 

znanja. Večina učencev doživlja strah pred temi situacijami, kar jih do neke mere lahko 

motivira, da se na dano testno situacijo dobro pripravijo. Nekateri učenci pa doživljajo tako 

velik strah, da jih ta onesposobi in niso v testnih situacijah zmožni opraviti po svojih 

najboljših zmožnosti. 

Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, ali lahko s Tehniko za doseganje čustvene 

svobode (EFT) zmanjšamo testno anksioznost. 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, kako se učenčevo zaznavanje strahu pred 

neprijetno situacijo povezano s šolo zmanjša z uporabo tehnike EFT, kako učenci 

zaznavajo vlogo tehnike EFT pri zmanjševanju strahu pred pisnim preverjanjem znanja, 

ustnim spraševanjem ali govornim nastopom pred razredom, kako učiteljica doživlja 

izvajanje tehnike EFT v razredu ter kakšne učinke tehnike EFT pri učencih zaznava 

učiteljica. 



40 

7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

RV1: Kako pogosto učenci doživljajo strah v določenih testnih situacijah v razredu? 

RV2: Kako pogosto učenci doživljajo posamezne psihosomatske simptome anksioznosti 

pred različnimi testnimi situacijami? 

RV3: Kolikšno stopnjo testne anksioznosti občutijo učenci pred različnimi testnimi 

situacijami? 

RV4: Kako učiteljica doživlja izvajanje tehnike EFT v razredu? 

RV5: Kakšne učinke tehnike EFT zazna učiteljica pri učencih? 

Hipoteza 1: Večina učencev zazna, da si s tehniko EFT uspejo zmanjšati doživljanje strahu 

v stresni testni situaciji (pred pisnim preverjanjem znanja, ustnim spraševanjem ali 

govornim nastopom). 

Hipoteza 2: Večina učencev po uporabi tehnike EFT poroča, da si s pomočjo tehnike EFT 

lajša psihosomatske znake anksioznosti (npr. po tapkanju jih ne boli več glava ali zvija v 

trebuhu). 

Hipoteza 3: Večina učencev čuti osebno potrebo, da tapka pred zanje stresnimi testnimi 

situacijami (npr. pred pisnim preverjanjem znanja, ustnim spraševanjem ali govornim 

nastopom). 
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8. METODOLOGIJA 

8.1 Raziskovalna metoda 

Raziskava temelji na metodi z eno udeleženo skupino, v kateri so učenci uporabljali in 

izvajali tehniko EFT. Učenci so pred zanje anksioznimi testnimi situacijami (pred pisnim 

preverjanjem znanja, ustnim spraševanje, govornim nastopom) uporabljali tehniko EFT in 

izpolnjevali sprotne evalvacijske (Priloga 2). 

Pred začetkom testiranja so učenci izpolnili prvi evalvacijski vprašalnik (Priloga 1) in po 

koncu testiranja še drugi evalvacijski vprašalnik (Priloga 7). 

Učiteljica je izpolnjevala mesečne refleksije (Priloga 3), kje je beležila svoja opažanja 

glede vpliva tehnike EFT na vedenje učencev. 

8.2 Raziskovalni vzorec 

Raziskovalni vzorec zajema enaindvajset učencev tretjega razreda primestne osnovne šole 

v okolici Ljubljane. V raziskovalni vzorec je bila vključena tudi razredničarka tretjega 

razreda, ki je izvajalka tehnike EFT ima ustrezno kvalifikacijo in izkušnje na področju 

tehnike EFT. 

8.3 Merski pripomočki 

Za zbiranje podatkov, ki sem jih potrebovala pri empiričnem delu, sem skupaj z mentorico 

oblikovala evalvacijska vprašalnika za učence (Priloga 1 in Priloga 7), sprotni evalvacijski 

vprašalnik za učence (Priloga 2) in osnutek za mesečno refleksijo učiteljice (Priloga 3). 

 

Na začetku raziskave so učenci izpolnili evalvacijski vprašalnik za učence  (Priloga 1), 

kjer so ocenili, kako pogosto (vedno/včasih/nikoli) občutijo strah v različnih testnih 

situacijah (ko pišejo pisno preverjanje znanja, so ustno vprašani, imajo govorni nastop). 

Drugo različico tega vprašalnika (Priloga 7) pa so učenci izpolnili po treh mesecih 

izvajanja tehnike EFT. Vprašanja v drugem evalvacijskem vprašalniku za učence so bila 

preoblikovana tako, da sem iz njih lahko dobila podatke, kako jim tapkanje pomaga v 

opisanih situacijah, učenci pa so ponovno ocenjevali, kako pogosto (vedno/včasih/nikoli) 

jim tapkanje pomaga v različnih testnih situacijah (ko pišejo pisno preverjanje znanja, so 

ustno vprašani, imajo govorni nastop). 

 



42 

Učenci so dobili tudi navodilo, da bodo izpolnjevali sprotne vprašalnike za učence 

(Priloga 2), na katerih so označevali, kako so se počutili pred in po tapkanju (zelo me je 

bilo strah/malo me je bilo strah/ni me bilo strah). Te sprotne evalvacijske vprašalnike so 

učenci reševali po določenih ustnih ali pisnih preizkusih znanja ali po govornem nastopom. 

Učiteljica je izbrala dve pisni in eno ustno preverjanje znanja v mesecu januarju oziroma 

februarju in eno pisno in eno ustno preverjanje v mesecu aprilu ter en govorni nastop v 

mesecu februarju. 

 

Učiteljico sem zaprosila, da piše sprotne mesečne refleksije (Priloga 3), v katerih je 

mesečno ovrednotila izvajanje tehnike EFT v razredu (kaj ji je bilo všeč, kaj bi spremenila, 

kje vidi težave, kakšni so načrti za naslednji teden itd.). 

8.4 Postopek zbiranja podatkov 

Najprej sem zaprosila starše učencev za dovoljenje, da lahko njihov otrok oziroma 

varovanec sodelujejo v raziskavi. Nato sem v razredu predstavila knjigo Čarovnikova želja 

(Brad Yates, 2011) in se pogovorila z učenci o temi slikanice. Predstavila sem jim tehniko 

EFT, kaj to sploh je in kako lahko tapkajo – sami ali s pomočjo medvedka Tapka. Pogovor 

sem napeljala na situacije v šoli, ko jih je strah. V pogovoru smo naštevali različne 

situacije in se nato obširno pogovorili, kako se počutijo, ko pišejo preverjanja znanja, so 

ustno vprašani, imajo govorni nastop, predstavijo plakat itd. Nato so tisti učenci, ki so 

imeli podpisana soglasja, rešili prvi evalvacijski vprašalnik. Na koncu sem jim predstavila 

sprotne vprašalnike in jim razložila, kdaj in kako jih bodo izpolnjevali. 

Učenci so nato skupaj z njihovo razredničarko tri mesece skupinsko ali individualno 

tapkali pred vsakim pisnim preverjanjem znanja, ustnim spraševanjem in govornimi 

nastopi ter izpolnjevali sprotne evalvacijske vprašalnike. 

Po treh mesecih so učenci rešili drugi evalvacijski vprašalnik. Takrat sem tudi zbrala 

sprotne evalvacijske vprašalnike učencev in mesečne refleksivne zapise, ki jih je 

izpolnjevala učiteljica. 
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Slika 15: Časovni trak raziskave 

Postopek zbiranja podatkov se je končal maja 2013. 

8.5 Postopki obdelave podatkov 

Rezultate vprašalnikov sem statistično obdelala v programu WORD in EXCELL (osnovna 

opisna statistika) in jih predstavila tabelarično in grafično. Odgovore na odprta vprašanja 

in mesečne refleksivne zapise učiteljice sem analizirala z metodo vsebine. Zaradi majhnega 

vzorca je izračunavanje odstotkov zgolj informativno. 
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9. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

9.1 Doživljanje strahu pri učencih v različnih testnih situacijah  

V raziskavi me je naprej zanimalo, kako pogosto je učence strah v različnih testnih 

situacijah v razredu. To sem preverjala z vprašanji, ki sem jih zastavila v prvem 

evalvacijskem vprašalniku za učence in so predstavljena v Grafu 1. 

V nadaljevanju prikazujem Graf 1, ki prikazuje rezultate učencev, ko so izpolnili prvi 

evalvacijski vprašalnik, kjer so označili, kdaj jih je v razredu vedno/včasih/nikoli strah v 

različnih testnih situacij. 

V prvem evalvacijskem vprašalniku sem učencem zastavila trditve, s katerimi sem želela 

ugotoviti, kako pogosto doživljajo strah v različnih testnih situacij. Učenci so pri vsaki 

trditvi imeli možnost treh odgovor in sicer: vedno/ včasih je tako ali nikoli ni tako. 

 

Graf 1: Pogostost doživljanja strahu učencev v različnih testnih situacijah v razredu 

Iz grafa 1 je razvidno, da je največ (33,30 %) učencev najbolj strah, da se jim bodo sošolci 

smejali, če ne bodo vedeli pravilnega odgovora. A. Mikuš Kos (1991, 59) navaja, da: »ne 

gre le za strah pred slabimi ocenami, pred učiteljevo grajo, temveč tudi za strah pred odzivi 
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staršev in sošolcev.« Na drugem mestu najpogostejših strahov v razredu je odgovor »ko me 

učiteljica pokliče pred tablo, me je strah, da ne bom vedel pravilnega odgovora«, saj je 

23.80 % učencev odgovorilo, da jih je v tej situaciji vedno strah. Odgovora nakazujeta, da 

je učence strah, da bi se osmešili pred sošolci, kar lahko povežemo z nizko samopodobo 

učenca. M. Puklek Levpušček (2006, 10) navaja svojo raziskavo (Puklek, 1994), kjer je 

raziskovala, v kateri socialni situaciji se slovenski mladostniki najbolj neprijetno počutijo. 

Rezultati njene raziskave kažejo, da je mladostnike najpogosteje strah pred testnimi 

situacijami, kjer so izpostavljeni občinstvu, kjer jih drugi ocenjujejo in obstaja možnost, da 

se jim na podlagi njihovih napak ali dejanj lahko drugi posmehujejo. Mladostniki, stari od 

dvanajst do osemnjast let so med drugimi navedli situacije: »kadar ne znam v šoli«, »kadar 

moram javno nastopati« in »kadar me sošolci zafrkavajo«.  

Ko učenci delajo v skupinah ali paru, je devetnajst odstotkov učencev odgovorilo, da jih je 

vedno strah, da bodo rekli kaj narobe. 

Na četrtem mestu najpogostejšega doživljanja strahu v različnih testnih situacijah je 9,5 % 

učencev odgovorilo, da jih je vedno strah, ko morajo imeti pred razredom govorni nastop 

in da jih je vedno strah, ko morajo javno nastopati.  

Nihče od učencev ni označil, da ga je vedno strah v situaciji dvigovanja roke: »Ne dvigam 

roke, ker se bojim, da bom povedal/a napačen odgovor na učiteljevo vprašanje.« in »Strah 

me je v razredu povedati svoje mnenje.« 

Je pa največ učencev (71,40 %) ocenilo, da jih je včasih strah v razredu povedati svoje 

mnenje. Elliott in sod. (2010) navajajo, da doživljajo učenci strah pred ocenjevanjem 

drugih, kar definira kot normalno anksioznost, saj meni, da je prisotna pri vseh učenih ter 

da naj bi se ta strah z leti zmanjševal in minil do adolescence (Elliott in sod. 2010, 281). 

9.2 Psihosomatski simptomi, ki jih učenci občutijo pred različnimi testnimi 

situacijami  

V prvem evalvacijskem vprašalniku me je zanimalo tudi, kako pogosto učenci doživljajo 

posamezne psihosomatske znake testne anksioznosti. V nadaljevanju predstavljam 

posamezne rezultate. Kako pogosto učence v različnih testnih situacijah boli glava in ali jih 

pred različnimi testnimi situacijami zvija v trebuhu sem preverjala s trditvami »Pred 

pisnim preverjanjem se ne počutim dobro – boli me glava« in »Pred ustnim preverjanjem 
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se ne počutim dobro – boli me glava« kjer so učenci označili, kdaj zanje to drži – vedno je 

tako/včasih je tako/nikoli ni tako. Vprašalnik je izpolnilo enaindvajset učencev. 

 

Graf 2: Pogostost bolečin v glavi/glavobola pred pisnim ali ustnim preverjanjem znanja  

Iz grafa 2 je razvidno, da so učenci mnenja, da jih večkrat vedno boli glava pred ustnim 

preverjanjem znanja (19 %) kot pa pred pisnim preverjanem znanja (9,50 %), medtem ko 

so učenci mnenja, da jih večkrat včasih boli glava pred pisnim preverjanjem znanja, saj je 

kar 47,60 % učencev odgovorilo, da jih včasih boli glava pred pisnim preverjanjem znanja, 

medtem ko 19 % učencev meni, da jih včasih boli glava pred ustnim preverjanjem znanja. 

Med psihosomatske znake anksioznost M. Z. Dernovšek in sod. (2006) štejejo: potenje, 

tresenje, pospešen utrip srca, glavobol, slabost, napetost v mišicah, oteženo dihanje, težave 

s požiranjem, vrtoglavico in otrplost. Pri otrocih in mladostnikih pa se med najpogostejšimi 

oblikami anksioznosti pojavijo skrb zaradi šolskega uspeha, strah pred učitelji in 

spraševanjem pred razredom (Dernovšek in sod. 2006, 41). 

Z evalvacijskim vprašalnikom sem raziskovala tudi, kako pogosto učenci pred pisnim ali 

ustnim preverjanjem znanja občutijo bolečine v trebuhu, jim je slabo ali jih zvija v trebuhu, 

saj so bolečine v trebuhu oziroma slabost tudi eden izmed psihosomatskih znakov 

anksioznosti. N. Hribar (2002, 81) meni, da: »se znaki anksioznosti pri učenci lahko kažejo 
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telesno kot napetost v telesu, hitro bitje srca, hitro in plitvo dihanje ter bolečine v želodcu 

in slabost.« 

 

Graf 3: Pogostost bolečin v trebuhu pred pisnim ali ustnim preverjanjem znanja 

Pred pisnim preverjanjem znanja se je 19 % učencev opredelilo, da jih vedno boli v 

trebuhu, prav tako je 19 % učencev odgovorilo, da jih včasih boli v trebuhu pred pisnim 

preverjanjem znanja, 62 % učencev pa je mnenja, da jih v tej situaciji nikoli ne boli trebuh. 

19 % učencev je mnenja, da jih pred ustnim preverjanjem znanja vedno boli v trebuhu, 

včasih naj bi pred ustnim preverjanjem znanja občutilo bolečine v trebuhu 14,30 % 

učencev, kar 66,70 % učencev pa meni, da jih pred ustnim spraševanjem nikoli ne boli v 

trebuhu. 

Spielberger (1985, 14) navaja, da »ko si ljudje stresne okoliščine razlagajo kot nevarne ali 

grozeče, občutijo napetost, vznemirjenje in zaskrbljenost. Doživijo tudi vrsto fizioloških in 

vedenjskih sprememb, ki izhajajo iz pospešenega delovanja ali prebujanja vegetativnega 

živčnega sistema. Jakost odziva je v sorazmerju z obsegom zaznane nevarnosti ali 

grožnje.« Iz tega lahko sklepam, da glede na dojemanje testne situacije učenci pred to 

situacijo doživljajo psihosomatske simptome anksioznosti. Če učencu določena testna 
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situacija predstavlja grožnjo, je večja verjetnost, da bo občutil psihosomatske simptome 

anksioznosti, kot pa če mu določena testna situacija ne predstavlja grožnje. 

9.3 Vloga tapkanja pri zmanjševanju strahu pred testnimi situacijami 

V drugem evalvacijskem vprašalniku, ki so ga učenci izpolnili maja 2013, me je zanimalo, 

ali tapkanje pomaga učencem pri zmanjševanju strahu pred testnimi situacijami. Fone 

(2012, 131) pravi, da je: »motnja v energijskem telesu vzrok vseh anksioznosti, zato lahko 

pri vseh uporabimo osnovno tehniko EFT«, zato me je v drugem evalvacijskem 

vprašalniku zanimalo, kako pogosto učencem tapkanje pomaga pred testnimi situacijami, 

ki v učencih izzovejo strah oziroma anksioznost. Učenci so se ob dvanajstih trditvah, ki so 

se nanašale na tapkanjem pred zanje stresnimi testnimi situacijami, odločali za odgovore 

vedno je tako/včasih je tako, nikoli ni tako.  

Tabela 1: Rezultati drugega evalvacijskega vprašalnika: kako pogosto tapkanje pomaga 

učencem premagati strah pred testnimi situacijami 

 Vedno 

je tako 

 (f %) 

včasih 

je tako 

(f %) 

Nikoli 

ni tako 

(f %) 

Tapkanje mi pomaga, da brez strahu pred celim razredom 

predstavim plakat. 

47,6 % 38,1 % 14,3 % 

Tapkanje mi pomaga, da me je pred pisnim preverjanjem manj 

strah. 

38,1 % 57,1 % 4,8 % 

Tapkanje mi pomaga, da me je pred ustnim spraševanjem manj 

strah. 

38,1 % 52,4 % 9,5 % 

Tapkanje mi pomaga, da me je pred govornim nastopom manj 

strah. 

33,3 % 42,9 % 23,8 % 

Tapkanje mi pomaga, da lažje nastopam pred razredom. 52,4 % 28,6 % 19 % 

Tapkanje mi pomaga, ko me je strah pred razredom odgovoriti 

na učiteljevo vprašanje. 

42,9 % 38,1 % 19 % 

Tapkanje mi pomaga, da me ni strah povedati svojega mnenja. 33,3 % 42,9 % 23,8 % 

Tapkanje mi pomaga, da se v razredu počutim bolj prijetno. 57,1 % 33,4 % 9,5 % 

Tapkanje mi pomaga, da mi v razredu pred sošolci ni nerodno. 47,6 % 38,1 % 14,3 % 

Tapkanje mi pomaga, ko pozabim, kaj sem se doma naučil in se 

tako lažje spomnim. 

42,8 % 42,8 % 14,4 % 

Tapkanje mi pomaga, ko me skrbi, da se nisem dovolj učil/a. 38,1 % 23,8 % 38,1 % 

Tapkanje mi pomaga, da mi pred sošolci ni nerodno, ko se 

zmotim. 

23,8 % 33,3 % 42,9 % 
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Iz tabele 1 je razvidno, da največ učencev, 57,1 %, meni, da jim tapkanje vedno pomaga, 

da se v razredu počutijo bolj prijetno, 33,4 % učencev meni, da jim tapkanje v tej situaciji 

včasih pomaga, 9,5 % vprašanih učencev pa, da jim tapkanje takrat nikoli ne pomaga.  

52,4 % učencev je mnenja, da jim tapkanje vedno pomaga, da lažje nastopijo pred 

razredom, 28,6 %, da jim tapkanje včasih pomaga, 19 % učencev pa meni, da jim tapkanje 

takrat nikoli ne pomaga. 

Pri trditvi »Tapkanje mi pomaga, da brez strahu pred celim razredom predstavim plakat« in 

»Tapkanje mi pomaga, da mi v razredu pred sošolci ni nerodno« je 47,6 % učencev 

mnenja, da jim tapkanje vedno pomaga v teh dveh situacijah.  

42,9 % vprašanih učencev je mnenja, da jim tapkanje vedno pomaga, da jih ni strah 

odgovoriti na učiteljevo vprašanje. 

42,8 % učencev je mnenja, da jim tapkanje vedno pomaga, da se lažje spomnijo, kaj so se 

doma naučili, isti odstotek učencev meni, da jim tapkanje včasih pomaga v tej situaciji, 

14,4 % učencev pa se je opredelilo, da jim tapkanje takrat nikoli ne pomaga. 

38,1 % učencev je odgovorilo, da je vedno tako pri trditvah »Tapkanje mi pomaga, da me 

je pred pisnim preverjanjem manj strah«, in »Tapkanje mi pomaga, da me je pred ustnim 

spraševanjem manj strah.«  

33,3 % učencev je odgovorilo, da jim tapkanje vedno pomaga, da jih je pred govornim 

nastopom manj strah in da jih ni strah povedati svojega mnenja. 

Najmanj odgovorov vedno je tako (23,8 %), je bilo pri trditvi, da tapkanje učencem 

pomaga, da jim ni nerodno pred sošolci, ko se zmotijo. 

57,1 % vprašanih učencev, meni, da jim tapkanje včasih pomaga, da jih je pred pisnim 

preverjanjem manj strah.  

Največ odgovorov nikoli ni tako, je pri trditvi »Tapkanje mi pomaga, da mi pred sošolci ni 

nerodno, ko se zmotim«, odgovorilo 42,9 % vprašanih učencev, kar lahko med drugim 

pripišemo dejstvu, da učenci ne tapkajo takoj po dogodku oziroma kasneje pozabijo tapkati 

na to težavo. 

Iz tabele 1 lahko povzamem, da tapkanje v določenih situacijah nekaterim učencem vedno 

pomaga, da se lažje sprostijo in doživljajo manjši strah v določenih testnih situacijah. 
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Rezultati iz tabele 1 nakazujejo tudi, da je več učencev mnenja, da jim tapkanje vedno ali 

včasih pomaga, da se z manj strahu soočijo s testnimi situacijami, kot pa da jim tapkanje 

nikoli ne pomaga. 

 

Graf 4: Odgovori na trditev »Tapkanje mi pomaga pri zmanjševanju strahu v stresni 

izpitni situaciji« 

V hipotezi 1 sem predvidevala, da večina učencev zazna, da si s tehniko EFT uspejo 

zmanjšati doživljanje strahu v stresni testni situaciji (pred pisnim preverjanjem 

znanja, ustnim spraševanjem ali govornim nastopom). 

Vseh odgovorov je bilo dvesto dvainpetdeset, 41,30 % učencev je odgovorilo, da jim 

tapkanje vedno pomaga pri zmanjševanju strahu v stresni testni situaciji, 39,30 % učencev 

meni, da jih tapkanje včasih pomaga pri zmanjševanju strahu v stresni situaciji, 19,40 % 

učencem pa tapkanje nikoli ne pomaga. 

Zaradi lažje statistične analize odgovorov sem odgovora vedno je tako in včasih je tako 

združila. 
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Tabela 2: Zmanjševanje doživljanje strahu s pomočjo tapkanja v stresni testni situaciji 

 Vedno / včasih je 

tako 

Nikoli ni tako 

 (f) (f %) (f) (f %) 

Tapkanje mi pomaga pri zmanjševanju strahu v 

stresni situaciji. 
203 80,6 % 49 19,4 % 

Skupaj: 252 

 

Po mnenju učencev je tapkanje pomagalo vedno oziroma včasih 80,6 % vprašanih učencev 

pri zmanjševanju strahu v stresni situaciji, zato lahko hipotezo 1 potrdim. 

Fone (2012, 131) poudarja, da je: »motnja v energijskem telesu vzrok vseh anksioznosti, 

zato lahko pri vseh uporabimo osnovno tehniko EFT«, s čimer odpravimo oziroma 

zmanjšamo anksioznost. 

Tabela 3: Prikaz izračuna 
2 

preizkusa enake verjetnosti 

 fE fT fE-fT (fE-fT)
2 

(fE-fT)
2
/fT 

Vedno/včasih je tako 203 126 77 5929 47,06 

Nikoli ni tako 49 126 -77 5929 47,06 

Skupaj: 252 252   94,12 

 


2
= 94,12 > 

2 
(α = 0,05; g = 1) = 3,84 

Glede na empirično vrednost 
2
 , ki je statistično pomembna na ravni α = 0,05, lahko 

hipotezo s 5 % tveganjem potrdim. 

9.4 Lajšanje psihosomatskih simptomov anksioznosti s pomočjo tehnike EFT 

V drugem evalvacijskem vprašalniku me je tudi zanimalo, kako pogosto po mnenju 

učencev tapkanje pomaga pri lajšanju psihosomatskih znakov anksioznosti, saj H. Fone 

(2012, 193) poudarja, da: »tehnika EFT ne maskira bolečine. Kadar se osredotočimo na 

bolečino in pri tem izvajamo tehniko EFT, s tem odpravimo bolečinski odziv telesa in 

blokado energije«. Zanimalo me je, ali bodo učenci menili, da jim tapkanje pomagalo 

lajšati psihosomatske znake anksioznosti, kot so glavobol, slabost, potenje rok, pospešeno 
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bitje srca. Učenci so ob trditvah: »Tapkanje mi pomaga, ko me boli glava.«, »Tapkanje mi 

pomaga, ko mi gre na jok«, »Tapkanje mi pomaga, ko imam bolečine v trebuhu (tišči me v 

trebuhu, me zvija, mi je slabo)«, »Tapkanje mi pomaga, ko imam potne roke« in »Tapkanje 

mi pomaga, ko imam pospešeno bitje srca« izbirali odgovore vedno je tako, včasih je tako 

ali nikoli ni tako. 

Od skupaj sto petih odgovorov je 43,80 % učencev odgovorilo, da jim tapkanje vedno 

pomaga pri lajšanju psihosomatskih simptomov ter 31,40 %, da jim tapkanje včasih 

pomaga. 24,80 % učencev pa je menilo, da jim tapkanje nikoli ne pomaga pri lajšanju 

psihosomatskih simptomov anksioznosti. Vzrokov, zakaj tehnika EFT ni nikoli pomagala 

24,80 % učencem lahko med drugim pripišemo nepravilni uporabi tehnike EFT, nepravilni 

uporabi afirmacijskih stavkov, nedoslednemu izvajanju tehnike EFT, premalo ponovitev 

tapkanja ali napačni diagnozi psihosomatskih znakov. H. Fone (2012, 194) poudarja, da: 

»če se bolečina ni omilila, gre verjetno za skrit vzrok, da se zavestno ali nezavedno 

oklepamo bolečine.« Zato menim, da je lahko ena izmed možnosti, zakaj tehnika EFT 

nekaterim učencem ni pomagala, tudi ta, da gre za globji problem. Da bi s tehniko EFT 

lahko odpravili psihosomatske znake anskioznosti, H. Fone (2012, 193) meni, da se 

moramo najprej osredotočiti na bolečino in se pozanimati, kdaj se je bolečina prvič 

pojavila, saj lahko z odgovorom nakažemo na povezavo med čustvenim vznemirjenjem in 

nastopom bolečine. Možna interpretacija, zakaj tehnika EFT nekaterim učencem ni 

pomagala zmanjšati psihosomatskih znakov anksioznosti pa je tudi, da določeni učenci 

niso dovzetni za vplive tehnike EFT. 
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Graf 5: Odgovori na trditev: »Tapkanje mi pomaga lajšati psihosomatske simptome 

anksioznosti.« 

Zaradi lažje statistične analize odgovorov sem odgovora vedno je tako in včasih je tako 

ponovno združila. 

Tabela 4: Odgovori na trditev: »Tapkanje mi pomaga lajšati psihosomatske simptome 

anksioznosti.« 

Vedno/včasih je 

tako 

Nikoli ni tako 

  
(f) (f %) (f) (f %) 

Tapkanje mi pomaga lajšati psihosomatske simptome 

anksioznosti. 79 75,20 % 26 24,80 % 

Skupaj: 105 

  
 

S hipotezo 2 sem predvidevala, da večina učencev po uporabi tehnike EFT poroča, da si 

s pomočjo tehnike EFT lajša psihosomatske znake anksioznosti (npr. po tapkanju jih 

ne boli več glava ali zvija v trebuhu). 
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Hipotezo 2 lahko potrdim, saj je tehnika EFT po pričevanju 75,20 % učencev pomagala 

pri lajšanju psihosomatskih znakov anksioznosti 

Tabela 5: Prikaz 
2
preizkusa hipoteze enake verjetnosti 

 fE fT fE-fT (fE-fT)
2 

(fE-fT)
2
/fT 

Vedno/včasih je tako 79 52,5 26,5 702,25 13,38 

Nikoli ni tako 26 52,5 -26,5 702,25 13,38 

Skupaj: 105 105   26,76 


2
 = 26,76 > 

2 
(α = 0,05; g = 1) = 3,84 

Glede na vrednosti empiričnega 
2
, ki je statistično pomemben na ravni α = 0,05, lahko 

hipotezo 2 s 5 % tveganjem potrdim.  

9.5 Osebne potrebe učencev po tapkanju 

V drugem evalvacijskem vprašalniku me je zanimalo, ali učenci čutijo lastno potrebo po 

tapkanju ali pa tapkajo zaradi tega, ker tudi drugi učenci tapkajo, saj menim, da je veliko 

več možnosti, da bo učenci tapkali tudi v nadaljnje, zlasti če tapkajo zaradi lastne potrebe 

in v tapkanju vidijo pozitivne učinke. 

 

Graf 6: Učenčeve osebne potrebe po tapkanju 
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Zaradi lažje statistične analize odgovorov sem tudi v tem primeru združila odgovora vedno 

je tako in včasih je tako. 

Tabela 6: Učenčeve osebne potrebe po tapkanju 

Vedno/včasih je 

tako 

Nikoli ni tako 

  (f) (f %) (f) (f %) 

Učenec se sam spomni, da tapka pred testnimi 

situacijami. 15 71,40 % 6 28,60 % 

Skupaj: 21 

   

S hipotezo 3 sem želela preveriti, ali večina učencev čuti osebno potrebo, da tapka pred 

zanje stresnimi testnimi situacijami (npr. pred pisnim preverjanjem znanja, ustnim 

spraševanjem ali govornim nastopom). 

71,40 % učencev je odgovorilo, da se vedno oziroma včasih sami spomnijo, da tapkajo 

pred ustnim spraševanjem, pisnim preizkusom ali govornim nastopom, 28,60 % učencev 

pa meni, da se sami nikoli ne spomnijo, da bi tapkali pred testnimi situacijami. 

Hipotezo 3 lahko potrdim, saj petnajst vprašanih učencev vedno oziroma včasih tapka 

zaradi lastne potrebe po tapkanju, pet učencev pa tapka zaradi tega, ker tapkajo tudi ostali 

učenci v razredu. 

Tabela 7: Prikaz 
2 

preizkusa hipoteze enake verjetnosti 

 fE fT fE-fT (fE-fT)
2 

(fE-fT)
2
/fT 

Vedno/včasih je tako 15 10,5 4,5 20,25 1,92 

Nikoli ni tako 6 10,5 -4,5 20,25 1,92 

Skupaj 21 21   3,84 


2
 = 3,84 = 

2 
(α = 0,05; g = 1) = 3,84 

Glede na vrednost empiričnega 
2
, ki je statistično pomemben na ravni α = 0,05, lahko 

hipotezo 2 s 5 % tveganjem potrdim. 

9.6 Stopnja strahu, ki jo občutijo učenci pred različnimi testnimi situacijami 

Učenci so pred določenimi pisnimi, ustnimi in govornimi nastopi izpolnjevali sprotne 

vprašalnike, v katerih so označili, koliko jih je bilo strah pred tapkanjem in po tapkanju. Na 

voljo so imeli odgovore: zelo me je bilo strah, malo me je bilo strah in ni me bilo strah,  
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opredelili pa so tudi  vrsto tapkanja, npr. ali so tapkali vsi v razredu ali je učenec tapkal 

sam. 

S sprotnimi evalvacijskimi vprašalniki sem želela ugotoviti, kolikšno stopnjo strahu učenci 

občutijo pred različnimi testnimi situacijami in ali jim tapkanje pri tem pomaga. 

Vsak učenec je izpolnil en sprotni vprašalnik pred določeno testno situacijo. Prvič so 

sprotne vprašalnike izpolnili konec januarja pred in po pisnim preizkusom znanja, nato so 

v mesecu februarju izpolnili sprotni vprašalnik pred in po ustnim ter pisnim preizkusom 

znanja ter pred in po govornim nastopom. V mesecu aprilu pa so vsi učenci izpolnili še 

sprotni vprašalnik pred in po ustnim ter pisnim preizkusom znanja. 

 

Graf 7: Stopnja testne anksioznosti, ki jo občutijo učenci pred in po pisnim preverjanjem 

znanja konec januarja 

Sprotni vprašalnik je rešilo enaindvajset učencev, tapkalo pa je osemnajst učencev, od tega 

so vsi odgovorili, da so tapkali vsi v razredu. 38,10 % vprašanih učencev je odgovorilo, da 

jih je bilo pred pisnim preizkusom znanja zelo strah, 47,60 % jih je bilo malo strah, 14,30 

% učencev pa je menilo, da jih pred pisnim preverjanjem znanja ni bilo strah – ti učenci 

tudi niso tapkali.  
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Od osmih učencev, ki so odgovorili, da jih je bilo pred pisnim preverjanjem zelo strah, je 

bilo štiri po tapkanju še vedno malo strah, štirje učenci pa so odgovorili, da jih po tapkanju 

ni bilo več strah.  

Vseh deset učencev, ki so odgovorili, da je bilo pred tapkanjem malo strah, po tapkanju ni 

bilo več strah. 

 

Slika 16: Doživljanje strahu v zvezi s pisnim preverjanjem konec januarja 

Po tapkanju je 77,8 % učencev poročalo, da jih ni bilo več strah, 22,20 %  učencev pa je 

menilo, da jih je tudi po tapkanju preverjanja še vedno malo strah. 

Zaključim lahko, da je v tem primeru po mnenju učencev tapkanje pomagalo 77,80 % 

vprašanih učencev, da jih ni bilo več nič strah. 22,20 % učencem je tapkanje pomagalo 

omiliti strah pred pisnim preizkusom, saj sem na podlagi sprotnih vprašalnikov učencev 

ugotovila, da se je znižalo število odgovorov zelo me je strah ter povečalo število 

odgovorov malo me je strah. 
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Graf 8: Stopnja testne anksioznosti, ki jo občutijo učenci pred in po ustnim preverjanjem 

znanja februar 

V začetku februarja je enaindvajset učencev izpolnilo sprotni vprašalnik pri ustnem 

spraševanju.  

Pred ustnim spraševanjem je 38,10 % učencev izražalo, da jih je zelo strah ustnega 

preverjanja, 23,80 % je menilo, da jih je malo strah, 38,10 % učencev pa je poročalo, da jih 

pred ustnim spraševanjem ni bilo strah. 

Vseh 61,90 % učencev, ki so odgovorili, da jih je pred ustnim spraševanjem zelo ali malo 

strah je želelo tapkati sami, zato jim je učiteljica dala minuto časa, da odtapkajo strah pred 

ustnim spraševanjem. 38,10 % učencev, ki pred ustnim spraševanjem niso zaznali strahu, v 

tem primeru ni tapkalo. 

Iz grafa 8 je razvidno, da je 15,40 % učencev zaznalo, da jih je bilo po tapkanju malo strah, 

84,60 % učencev po tapkanju ni bilo več strah. 

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je tapkanje pomagalo odpraviti strah 

84,60 % učencem, 15,40 % učencev pa je s tapkanjem omililo strah pred ustnim 

spraševanjem.  
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Slika 17: Poročanje učencev o doživljanju strahu pred in po ustnem preverjanju februar 

Od osmih učencev, ki so odgovorili, da jih je bilo pred tapkanjem zelo strah, sta dva 

učenca po tapkanju odgovorila, da ju je še vedno malo strah, šest učencev pa je poročalo, 

da jih po tapkanju ni bilo več strah. Vseh pet učencev, ki so odgovorili, da jih je bilo pred 

tapkanjem malo strah, so po tapkanju odgovorili, da jih ni več strah.  
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Graf 9: Stopnja testne anksioznosti, ki jo občutijo učenci pred in po pisnim preverjanjem 

znanja februar 

Pri pisnem preverjanju v februarju je rešilo sprotne evalvacijske vprašalnike 21 učencev, 

od tega jih je tapkalo osemnajst, saj tri učence ni bilo strah pred pisnim preverjanjem 

znanja, zato niso čutili potrebe, da bi tapkali. 

Vsi učenci, ki so menili, da jih je pred pisnim preverjanjem strah, so želeli tapkati 

skupinsko. 

Pred tapkanjem je 9,50 % učencev poročalo, da jih je zelo strah, 76,20 % učencev pa je 

menilo, da jih je pred pisnim preverjanjem malo strah. Po tapkanju se nihče od učencev ni 

menil, da ga je še vedno zelo strah, 33,30 % učencev je menilo, da jih je še vedno malo 

strah pisnega preverjanja, 66,70 % učencev pa je poročalo, da jih ni bilo več strah. 

 

Slika 18: Poročanje učencev o doživljanju strahu pred in po pisnem preverjanju februar 

Dva učenca sta menila, da ju je bilo pred pisnim preverjanjem zelo strah, po tapkanju pa 

sta odgovorila, da ju ni bilo več nič strah. Šestnajst učencev je bilo malo strah pred pisnim 

preverjanjem, od tega po tapkanju deset učencev ni bilo nič več strah, šest učencev pa je 

bilo po tapkanju še vedno malo strah.  

Razlogi, zakaj šestim učencem ni uspelo zmanjšati strahu pred pisnim preverjanjem 

znanja, je lahko več. Svetovala bi več ponovitev tapkanja, saj ni nujno, da tapkanje pomaga 

že v prvem krogu, a ker so tapkali v skupini, je težje doseči dober rezultat pri vseh učencih 
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naenkrat in doseči optimalno število ponovitev tapkanj. Ker je bilo to tudi eno izmed prvih 

tapkanj, učenci še niso bili vešči tapkanja in da bi si sami oblikovali afirmacijske stavke, 

zato je lahko težava tudi v tem, da bi mogoče nekateri učenci pri individualnem tapkanju 

izbrali drugačne afirmacijske stavke kot pa so jih ponavljali skupaj z razredom. Možnost, 

zakaj tapkanje ni pomagalo šestim učencem zmanjšati strah pred pisnim preverjanjem je 

možen tudi, da določenim učencem tehnika EFT ne pomaga.  

Po mnenju sodelujočih učencev je tapkanje pomagalo zmanjšati strah pred pisnim 

preverjanjem znanja dvanajstim od osemnajstim učencem. 

 

Graf 10: Stopnja testne anksioznosti, ki jo občutijo učenci pred in po govornim nastopom 

februar 

Pred govornim nastopom, ki so ga učenci imeli v mesecu februarju, je rešilo sprotni 

vprašalnik enaindvajset učencev, od tega jih je 76,20 % učencev označilo, da jih pred 

govornim nastopom ni strah. Pred govornim nastopom je tapkalo 23,80 % učencev. Od teh 

23,80 % učencev, je 4,80 % učencev označilo, da jih je pred govornim nastopom zelo 

strah, po tapkanju pa so označili, da jih ni več strah. 19 % učencev, ki so odgovorili, da jih 

je bilo pred govornim nastopom malo strah, so vsi odgovorili, da jih po tapkanju ni bilo 

več strah.  
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40 % učencev je želelo, da tapkajo vsi v razredu z njimi pred njihovimi govornimi nastopi, 

60 % učencev pa je želelo tapkati individualno. 

Glede na odgovore učencev, lahko sklepam, da je tapkanje po mnenju učencev pomagalo 

vsem učencem zmanjšati ali v celoti odpraviti strah pred govornim nastopom. 

 

Graf 11: Stopnja testne anksioznosti, ki jo občutijo učenci pred in po pisnim preverjanjem 

znanja april 

Pred pisnim preverjanjem znanja je enaindvajset učencev rešilo sprotni vprašalnik za 

učence. 14,30 % učencev je menilo, da jih pred pisnim preverjanjem znanja ni bilo strah, 

zato tudi niso tapkali. 

Vsi učenci, ki so odgovorili, da jih je pred pisnim preverjanjem znanja strah, so tapkali 

skupinsko. 

Med učenci, ki so menili, da jih je bilo pred pisnim preverjanjem strah, je 19 % učencev 

odgovorilo, da jih je zelo strah, 66,70 % pa se je opredelilo, da jih je malo strah. Po 

tapkanju je bilo 5,60 % pred pisnim preverjanjem malo strah, 94,40 % učencev pa je 

poročalo, da jih ni bilo več strah. 
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Slika 19: Poročanje učencev o doživljanju strahu pred in po pisnem preverjanju april 

Od osemnajstih učencev, ki so tapkali, je bilo pred pisnim preverjanjem znanja štirje 

učence zelo strah. Od teh štirih učencev je po tapkanju bilo malo strah le še enega učenca, 

trije pa so odgovorili, da jih po tapkanju bi bilo več strah. Štirinajst učencev, ki so pred 

tapkanjam odgovorili, da jih je malo strah, je po tapkanju odgovorilo, da jih ni bilo več 

strah. 

V tem primeru je po mnenju učencev tapkanje pomagalo zmanjšati strah kar 94,40 % 

sodelujočim učencem (sedemnajst učencem od osemnajstih), enemu učencu je tapkanje 

pomagalo strah zmanjšati. 
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Graf 12: Stopnja testne anksioznosti, ki jo občutijo učenci pred in po ustnim preverjanjem 

znanja april  

Pred ustnim spraševanjem v mesecu aprilu je enaindvajset učencev reševalo sprotni 

vprašalnik za učence. Tapkalo je 95,20 % učencev, 4,80 % učencev pa je menilo, da jih 

pred ustnim spraševanjem ni strah.  

50 % učencev je želelo tapkati samih, 50 % pa je izrazilo željo, da bi tapkali skupaj s 

sošolci. 

Pred ustnim spraševanjem je 14,30 % učencev menilo, da jih je zelo strah, 80,90 % 

učencev je odgovorilo, da jih je malo strah. 
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Slika 20: Poročanje učencev o doživljanju strahu pred in po ustnem preverjanju april 

Trije učenci od dvajsetih so odgovorili, da jih je pred ustnim preverjanjem zelo strah, po 

tapkanju pa so isti učenci odgovorili, da jih ni več strah ustnega spraševanja. Sedemnajst 

učencev je bilo pred ustnim spraševanjem malo strah, a jih po tapkanju bi bilo več strah 

ustnega spraševanja.  

V tem primeru je tapkanje pomagalo vsem dvajsetim učencem zmanjšati strah, ki so ga 

čutili pred ustnim spraševanjem. 

Analiza vseh sprotnih vprašalnikov učencev 

H. Jeriček (2007, 14) meni, da je: »šola kot ustanova, v kateri vsak otrok preživi najmanj 

devet let in bistveno zaznamuje obdobje otroštva in začetke odraščanja. Zelo pomembno 

je, kako se otrok v šoli počuti - jo doživlja kot vir nelagodja, strahov, obremenitev ali kot 

možnost za razvijanja različnih spretnosti, potrjevanja, dokazovanja, občutka podpore 

kolegialnosti itd. Nekatere situacije pa so za večino otrok in mladostnikov stresne: prvi 

šolski dan, spraševanje in preizkusi znanja, ponavljajoče se slabe ocene in neuspehi, 

govorne vaje in nastopi, konfliktni odnosi z učitelji in stalno spreminjanje učnih načrtov, 

pravil, meril in pogojev.« S sprotnimi vprašalniki za učence sem želela dobiti odgovor na 

RV3: Kolikšno stopnjo testne anksioznosti občutijo učenci pred različnimi testnimi 

situacijami tj. pred pisnim in ustnim preverjanjem znanja ter govornimi nastopi ter ali jim 

tehnika EFT lahko pomaga pri omilitvi ali odpravi strahu pred testnimi situacijami. 
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Graf 13: Analiza sprotnih vprašalnikov za učence 

Od vseh rešenih sprotnih vprašalnikov za učence, so v 20,60 % odgovorili, da jih je zelo 

strah pred testnimi situacijami, v 52,40 % primerih so odgovorili, da jih je pred testnimi 

situacijami malo strah v 27 % jih ni bilo strah pred testnimi situacijami. N. Hribar (2002, 

80–81) poudarja, da ima: »skoraj vsak učenec kako izkušnjo o doživljanju strahu, bojazni, 

napetosti v šoli: med spraševanjem ali pred kontrolno nalogo, pred posameznim učiteljem 

ali predmetom, pri katerem je manj uspešen. Nizka stopnja bojazni (na primer bojazen pred 

neuspehom) je lahko spodbudna za šolsko delo. Če pa anksioznost do te mere vpliva na 

učenca, da ta otrpne pred tablo, da se zmede in ne odgovarja pravilno, četudi se je učil, 

zagotovo niža njegovo uspešnost in škodi zdravju. Zaradi anksioznosti je ves napet, počuti 

se ogroženega, nesrečnega, pojavljajo se psihosomatske motnje (glavoboli, bolečine v 

želodcu) in zaradi strahu pred neuspehom začne izostajati od pouka.« 

Po tapkanju je 14,10 % učencev menilo, da jih je malo strah, 85,90 % učencev pa se je 

opredelilo, da jih po tapkanju ni bilo več strah. Tapkanje je torej v vseh primerih pomagalo 

vsaj zmanjšati strah pred testnimi situacijami ali pa ga celo odpraviti. 

Iz rezultatov lahko sklepam, da je 20,6 % vseh vprašanih učencev poročalo, da jih je zelo 

strah pred testnimi situacijami, 52,4 % učencev je menilo, da doživljajo pred testnimi 
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situacijami malo strahu in 27 % učencev pa je poročalo, da pred pisnimi situacijami ne 

doživljajo strahu. Zadnji podatek, da kar 27 % učencev pred pisnimi situacijami ni strah, 

me je zelo presenetil, saj sem pričakovala, da bo ta delež manjši. Zakaj toliko učencev ni 

bilo strah pred testnimi situacijami lahko pripišemo dejstvu, da so se učenci dobro 

pripravili na testne situacije ali pa so doživljali pred testnimi situacijami drugačne občutke. 

To, da so pred testnimi situacijami doživljali malo strahu, jih je lahko dodatno motiviralo k 

čim boljšemu spopadanju s testno situacijo. M. Z. Dernovšek in sod. (2006, 15) navajajo 

še, da so: »otroci manj kot odrasli sposobni oceniti, kateri dogodki jih ogrožajo in kateri 

ne«, zato je možno, da nekateri učenci določene testne situacije niso prepoznali oziroma 

dojeli kot stresne in zato pred njimi niso doživljali strahu. Tudi dejstvo, da imajo učenci 

napovedane vse testne situacije, lahko pripomore k temu, da jih učenci ne dojemajo kot 

stresne, kot bi jih morda lahko, če testne situacije ne bi bile napovedane in bi učenci morali 

biti vsakodnevno pripravljeni, da so lahko nenapovedano vprašani. 

9.7 Doživljanje učiteljice med izvajanjem tehnike EFT 

Učiteljico sem zaprosila, da izpolnjuje mesečne refleksije, kjer je odgovarjala na vnaprej 

zastavljena vprašanja. Z analizo mesečnih refleksij sem želela dobiti odgovor na RV4: 

Kako učiteljica doživlja izvajanje tehnike EFT v razredu? In RV5 Kakšne učinke 

tehnike EFT zaznava učiteljica pri učencih? 

Nazaj sem dobila tri mesečne pisne refleksije, kjer je učiteljica odgovarjala na naslednja 

vprašanja: 

 Kako sem se počutila med izvajanjem tapkanja? 

 Kakšen je delež skupinskega tapkanja in kakšen delež so učenci tapkali sami? 

 Kakšne so bile najočitnejše vidne razlike v vedenju učencev pred in po tapkanju? 

 Kakšno je bilo vzdušje v razredu med tapkanjem? 

 Kaj še lahko naredim, da bo tapkanje učinkovitejše in bom s tem zmanjšala testno 

anksioznost? 

 Kakšni so načrti za naslednji mesec? 
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Pri RV4 me je torej zanimalo, kako učiteljica doživlja tapkanje z učenci. To sem želela 

ugotoviti z analizo odgovorov na prvo vprašanje, ki sem ji ga zastavila v okviru mesečne 

pisne refleksije (»Kako sem se počutila med tapkanjem?«). 

Učiteljica je v pisnih mesečnih refleksijah poročala, da jo je bilo sprva strah, saj ni vedela, 

kako bodo učenci tapkanje sprejeli in ali bodo sploh želeli tapkati. Po večkratnih tapkanjih 

v razredu, je učiteljica menila, da se počuti bolj sproščeno in kompetentno, saj so tudi 

učenci vedno bolj sodelovali in jim ni bilo več nelagodno tapkati pred drugimi.  V zadnji 

mesečni refleksiji je učiteljica napisala, da se počuti sproščeno in kompetentno za tapkanje 

z učenci. 

Iz mesečnih refleksij učiteljice lahko sklepam, da je potreben tako čas kot izkušnje za 

tapkanje z otroki. Kljub temu da je imela učiteljica že izkušnje s tapkanjem z otroki, 

tapkanje z vsako skupino/razredom poteka drugače. Da vzpostavimo zaupanje in odnos z 

učenci, ki je pomemben pri tapkanju, je potreben čas. 

Menim, da več časa kot namenimo tapkanju, hitreje bomo vzpostavili vez z učenci, ti nam 

bodo bolj zaupali in bodo lahko sproščeno tapkali, bodisi skupinsko ali individualno. 

9.8 Učiteljičino zaznavanje učinkov tehnike EFT pri učencih 

Odgovor na RV5 sem dobila preko učiteljičinih odgovorov na zastavljena vprašanja v 

mesečnih refleksijah. 

Učiteljica je v prvi refleksiji, 27. 2. 2013, (Priloga 4) zapisala, da jo je bilo pred začetkom 

tapkanja malo strah, kako bodo učenci sprejeli tapkanje pred testnimi situacijami in ali 

bodo sploh vsi želeli tapkati. Ko so začeli tapkati, je tapkala večina učencev, le tisti učenci, 

ki so poročali, da jih ni strah pred testnimi situacijami, niso tapkali. Zapisala je, da so bile 

najvidnejše razlike v vedenju učencev v tem, da je bila večina učencev vidno olajšanih in 

osvobojeni strahu pred testnimi situacijami, kljub temu da je bilo med tapkanje ozračje 

malo »depresivno«, saj so bila pričakovanja učencev velika in jih je zanimalo, ali jim bo 

tapkanje pomagalo premagati strah pred testnimi situacijami. Učiteljica si je v prvem 

mesecu želela, da bi več tapkali, saj je bilo veliko učencem nerodno pred tapkanjem, saj se 

niso vsi sprostili in dovolili, da bi v miru tapkali sami ali v razredu, zato je imela v načrtu 

čim večkrat tapkati, ne samo pred testnimi situacijami, ampak tudi v drugih primerih. 
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V drugi refleksiji, 30. 3. 2013, (Priloga 5) je učiteljica zapisala, da se z vsakim tapkanjem 

počuti bolje, bolj sproščeno in kompetentno za tapkanje z učenci. Učenci so tapkali tako 

skupinsko, v dvojicah kot posamezno, čisto odvisno od situacije in namena. V tem času so 

veliko tapkali z usmerjenostjo na bolečine, kar so bile najvidnejše spremembe pri učencih, 

saj so se s tapkanjem hitro rešili različnih bolečin (slabosti, glavobola, bolečin od udarca 

itd.). Vzdušje med tapkanjem je bilo bolj sproščeno v primerjavi s prejšnjim mesecem, saj 

so bili učenci med tapkanjem že bolj samozavestni in jim ni bilo več nerodno tapkati pred 

drugimi. Učiteljica je še vedno videla glavno težavo v pomanjkanju časa in želela je, da bi 

lahko z večimi učenci tapkala individualno, saj je menila, da bi tako lažjo rešili še več 

težav, s katerimi so se soočali učenci. 

V zadnji refleksiji, 25. 4. 201, (Priloga 6) je učiteljica zapisala, da se med tapkanjem počuti 

zelo sproščeno in kompetentno. Opazila je, da veliko učencev tapka doma, ne glede na 

težave, ki jih imajo - ali zaradi strahu pred testnimi situacijami, ali se s kom skregajo ali pa 

imajo kakšne druge težave. Učenci so bili posledično tudi bolj sproščeni med tapkanjem v 

razredu in veliko boljše volje. Omenila je, da preko tapkanja izve, česa je učence najbolj 

strah pri določenih predmetih ali pred testnimi situacijami in tako lažje preprečuje ponovno 

situacije, kjer bi se ta strah ponovil. Še vedno si je želela, da bi lahko večkrat tapkali in da 

bi lahko tapkala večkrat individualno z učenci. Njeni načrti za naprej gredo v smeri 

spodbujanja tapkanja pri vseh učencih in menila je, da s tapkanjem ne bo prenehala, saj pri 

učencih opaža pozitivne spremembe , učenci pa tapkanje zelo dobro sprejemajo.  

Povzamem lahko, da učenci potrebujejo čas, da se s tehniko EFT seznanijo in jo sprejmejo, 

tako da jim ni več nerodno izraziti želje po tapkanju ali pred tapkanjem pred razredom. 

Učiteljica je poročala, da so s tehniko EFT učenci dosegli rezultate, v smeri odprave strahu 

pred testnimi situacijami, odprave bolečin in boljše vzdušje v razredu, saj so učenci veliko 

boljše volje in sproščeni. V vsaki mesečni refleksiji je omenila, da si želi, da bi tapkanju 

namenili več časa ter da bi lahko kdaj tapkala z učenci v paru. 

10. ZAKLJUČEK 

Strah je eno izmed osnovnih ali temeljnih čustev, ki ga v življenju pogosto doživljamo. 

Pojavi se že v obdobju otroštva, Papalia in sod. (2002, 178) navajajo, da se osnovna čustva 

pojavijo v prvih šestih mesecih ter da je razvoj čustev tesno povezan z rastjo možganov. 

Čustvo strah izvira iz amigdale, sredinskega dela možganov. Skozi dozorevanje in 
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odraščanje pa se naša čustva se preoblikujejo in iz osnovnih čustev nastanejo 

kompleksnejša. 

Učenci v razredu in šoli pogosto doživljajo strah pred različnimi situacijami. Pestro šolsko 

okolje in različne situacije vsakodnevno bremenijo učenca in v njem porajajo različna 

čustva. V razredu se učenci pogosto znajdejo v situacijah, kjer so opazovani in ocenjevani 

bodisi s strani učiteljev ali učencev/sošolcev, kar lahko sproži še dodaten pritisk na učenca. 

Ali bo določena situacija v učencu izzvala strah je odvisno od večih značilnosti. H. Jeriček 

(2007, 19) navaja, da na doživljanje stresa vplivajo otrokove osebnostne značilnosti – 

temperament, značaj, intelektualne sposobnosti, socialne veščine, način razmišljanja, 

razvojne značilnosti itd. Učitelj ima pomembno vlogo pri prepoznavanju in odpravljanju 

strahu v razredu. Ena izmed tehnik za omilitev oziroma odpravo strahu pred testnimi 

situacijami je tehnika EFT, ki temelji na prepričanju, da je vzrok vseh negativnih čustev 

motnja v energijskem sistemu, to motnjo pa lahko odpravimo s tapkanjem po določenih 

meridianskih točkah. 

V diplomskem delu me je zanimalo, ali lahko s tehniko EFT zmanjšamo strah pred 

testnimi situacijami. V diplomski raziskavi je sodelovalo enaindvajset učencev primestne 

šole v Ljubljani ter njihovo razredničarka, ki je že imela izkušnje s tehniko EFT, ustrezno 

kvalifikacijo na področju tapkanja in znanje za tapkanje z otroki. 

V svoji diplomski raziskavi sem ugotovila, da je vprašane učence vedno najbolj strah, da se 

jim bodo sošolci smejali, če ne bodo vedeli pravilnega odgovora. Učenčeva samopodoba je 

ključnega pomena pri odraščanju, zato so v situacijah, ko so jih vrstniki posmehujejo, 

učenci še posebej ranljivi. Drugi najpogostejši strah pred testnimi situacijami je strah pred 

tem, da bi pred tablo povedali napačen odgovor. Učenci se pred tablo počutijo preveč 

izpostavljene, kar povzroči dodaten pritisk in manjšo verjetnost za uspešno odgovarjanje 

na učiteljevo vprašanje. 

Najpogostejši psihosomatski simptom anksioznosti, ki ga učenci doživljajo pred testnimi 

situacijami, je glavobol. Več kot polovica učencev je poročala, da jih vedno ali včasih pred 

pisnim preverjanjem znanja boli glava. Manj kot polovici učencev pa je po njihovem 

mnenju vedno oziroma včasih pred pisnim preverjanjem znanja slabo. Pred ustnim 

preverjanjem znanja se delež učencev, ki vedno oziroma včasih doživljajo enega ali oba 

psihosomatska simptoma anksioznosti, zmanjša na približno 30 %. Iz tega lahko sklepam, 

da pisno preverjanje znanja učencem predstavlja večjo oviro pri doseganju učne uspešnosti 
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kot ustno preverjanje znanja, saj ustna preverjanja ne vzbudijo pri učencih tako velike 

testne anksioznosti kot pisna preverjanja znanja. 

V svoji diplomski raziskavi sem z analizo rezultatov prvega evalvacijskega vprašalnika 

ugotovila, da se učenci v razredu dobro počutijo in menijo, da imajo veliko prijateljev. M. 

Puklek Levpušček (2006, 59) navaja, da je: »učenec v šoli vključen v mnoge socialne 

interakcije, ki so potencialni izvor socialnega vrednotenja. Najpomembnejši odnos, ki ga 

učenec vzpostavlja v šoli, je odnos z drugimi učenci, zlasti s sošolci. Učencu veliko 

pomeni socialni položaj oziroma priljubljenost v razredu in ta je pogojena tudi z njegovimi 

socialnimi veščinami.« A. Bračika (2001, 72) pa meni, da je: »od dobre klime v veliki meri 

odvisen uspeh razreda.« Če ima učenec v razredu dober socialni položaj in je med učenci 

dobro sprejet, se lažje osredotoči na testne situacije. Tudi v primeru neuspeha se ne bo 

počutil izločenega ali zasmehovanega, zato je manj možnosti, da bi razvil anksiozno 

vedenje, saj se počuti v razredu enakovrednega in spoštovanega. Zato se mi zdi pozitivna 

razredna klima ključnega pomena za doseganje boljše učnih rezultatov in učenčevo 

osredotočenost na šolsko delo. M. Schmidt in B. Čagran (2005, 25) navajata izsledke študij 

in raziskav in navajata, da: »obstajajo študije (Fraser in Fisher 1983, Fraser 1986, 1998), ki 

zasledujejo povezavo med klimo in učnimi dosežki v razredu. Izsledki kažejo, da dosegajo 

učenci boljše rezultate v razrednih okoljih, ki jih imajo radi.« Med drugimi pa M. Schmidt 

in B. Čagran (2005) še poudarjata, da je razredna klima kot mediator, kjer se prepletejo 

fizično okolje, organizacijski vidiki, značilnosti učitelja in značilnosti učenca ter da je pri 

tem zelo pomembna kvaliteta in kvantiteta interakcij, ki bistveno vplivajo na učenčevo 

zadovoljstvo, samopodobo in učni proces (M. Schmidt in B. Čagran 2005, 25). Torej 

pozitivna razredna klima, dobra samopodoba in občutek pripadnosti učenca, lahko učencu 

pomagajo, da se lažje spopade z negativnimi občutki, ki se pojavljajo pred testnimi 

situacijami v razredu. 

Rezultati raziskave so pokazali, da so si vprašani učenci s tehniko EFT pomagali pri 

zmanjševanju ali odpravi strahu pred testnimi situacijami. Učenci so poročali, da jim 

tapkanje največkrat vedno pomaga, da se v razredu počutijo bolj prijetno, največkrat pa jim 

tapkanje včasih pomaga, da se znebijo strahu pred pisnim preverjanjem znanja. Tehnika 

EFT je po poročanju učencev v povprečju pomagala sedemnajstim od enaindvajsetih 

učencev, da so vedno ali včasih uspeli premagati strah pred različnimi testnimi situacijami; 

da so brez strahu predstavili plakat pred razredom, da jih pred ustnim spraševanjem ni bilo 

strah, da so lažje nastopali pred razredom, da jih ni bilo strah odgovoriti na učiteljevo 
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vprašanje, da jih v razredu ni bilo strah povedati svojega mnenja, da so se v razredu 

počutili bolj prijetno, da jim v razredu ni bilo nerodno pred sošolci, da so se lažje spomnili, 

kaj so se doma naučili in da jih ni bilo strah, da se doma niso dovolj učili. 

Večina učencev, kar 71,40 % jih je tapkalo zaradi lastne potrebe in ne zaradi drugih, kar se 

mi zdi ključnega pomena, saj lahko sklepamo, da bodo učenci tapkanje kot tehniko 

sproščanja uporabljali tudi v prihodnje.  

V sprotnih vprašalnikih, ki so jih učenci reševali pred testnimi situacijami, so označili, 

kako so se počutili pred in po tapkanju (zelo/malo/ ni me strah). Rezultati so pokazali, da je 

tapkanje pri večini učencev pomagalo zmanjšati strah pred testnimi situacijami, saj po 

tapkanju ni bilo nobenega učenca več zelo strah testne situacije. 

Tako kot so rezultati raziskave pokazali pozitivne učinke tehnike EFT na odpravo strahu 

pred testnimi situacijami, je tudi razredničarka poročala o spremembah v vedenju učencev 

ter dobrem sprejetju tehnike EFT s strani učencev. Učenci so sprva potrebovali nekaj časa, 

da so se dodobra seznanili s to tehniko ter da so premagali začetno nelagodje pred 

tapkanjem, nato pa so tapkali tako skupinsko, individualno, v dvojicah kot tudi doma. Med 

vidnejše spremembe je učiteljica navajala boljše vzdušje v razredu, opazne spremembe v 

vedenju učencev, lajšanje strahu pred testnimi situacijami ter lajšanje fizičnih bolečin 

učencev.  

Iz evalvacijskih vprašalnikov, ki so jih reševali učenci, sprotnih vprašalnikov za učence ter 

mesečnih refleksij učiteljice lahko zaključim, da je tapkanje v večini primerih pomagalo 

vprašanim učencem zmanjšati strah pred testnimi situacijami ter da so učenci tapkanje 

dobro sprejeli. 

Za bolj posplošljive rezultate in ugotovitve raziskave bi potrebovali večji vzorec učencev, 

ki bi tapkali pred zanje stresnimi testnimi situacijami. Ker je tehnika EFT v slovenskih 

šolah dokaj nepoznana, je posledično tudi malo razrednih učiteljic/učiteljev, ki tapkanje 

poznajo in imajo ustrezno kvalifikacijo za tapkanje z učenci, to pa je tudi razlog, zakaj je 

tako težko dobiti zadostno število učencev na razredni stopnji za tapkanje. 

Poudariti moram, da so na zmanjšanje strahu pred testnimi situacijami lahko pripomogli 

tudi drugi dejavniki in ne le izvajanje tapkanja. 
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Izvajalci tehnike EFT menijo, da lahko s to tehniko rešujejo katerekoli težave, zato lahko 

učitelj to tehniko, če je za to ustrezno kvalificiran, uporabi na katerem koli področju. 

Pomembno je tudi, da se učitelj, ki spodbuja tapkanje v razredu zaveda, da imajo tako 

starši kot učenci možnost in pravico do izbire. Učitelj nikoli ne sme tapkanja vsiljevati ali 

predstaviti kot edino možno rešitev za premagovanje testne anksioznosti ali za reševanje 

drugih težav, s katerimi se lahko učenci srečujejo. Vsak učenec ima pravico izbire. Če se 

odloči, da želi tapkati, naj ga učitelj sproščeno in korektno vodi med procesom tapkanja in 

mu pokaže pravilne načine, kako si lahko pri določenih težavah pomaga. Če učenec ne želi 

tapkati, ga učitelj na osnovi te odločitve ne sme izločiti iz razredne skupnosti, temveč mora 

dopustiti, da se učenec sam odloči, ali bo kdaj želel poizkusiti tapkanje ali pa ne. 
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Priloga 1: Prvi evalvacijski vprašalnik za učence 

 VEDNO 

JE TAKO 

VČASIH 

JE TAKO 

NIKOLI 

NI TAKO 

Všeč mi je, ko moram pred celim razredom predstaviti plakat.    

Ko me učiteljica pokliče pred tablo, me je strah, da ne bom 

vedel/a pravilnega odgovora. 

   

V šoli me pogosto boli glava.    

Strah me je pred celim razredom imeti govorni nastop.    

V razredu imam veliko prijateljev.    

Ko delamo v skupinah ali v paru, me je strah, da bom rekel/a 

kaj narobe. 

   

Pred pisnim preizkusom znanja se ne počutim dobro – boli me 

glava. 

   

Vedno se potrudim, da moje delo opravim najbolje kot znam 

in zmorem. 

   

Tisti dan, ko pišemo pisno preverjanje znanja, bi najraje 

ostal/a doma. 

   

Ne dvigam roke, ker se bojim, da bom povedal/a napačen 

odgovor na učiteljevo vprašanje. 

   

Pred ustnim spraševanjem me boli v trebuhu.    

Strah me je v razredu povedati svoje mnenje.    

Pri pouku najraje delam sam.    

Pred ustnim spraševanjem me boli glava.    

Strah me je, da se mi bodo sošolci smejali, če ne bom vedel/a 

pravilnega odgovora. 

   

V razredu se počutim prijetno.    

Ne maram javno nastopati pred razredom.    

Pred pisnim preizkusom znanja se ne počutim dobro – zvija 

me v trebuhu. 

   

Šele ko me učiteljica pohvali, vem, da sem svoje delo dobro 

opravil. 

   

Pred ustnim spraševanjem me zvija v trebuhu.    

Raje delam v paru kot v večji skupini.    

V razredu pred sošolci mi je pogosto nerodno.    
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Priloga 2: Sprotni evalvacijski vprašalnik za učence 

Z X označi, kaj velja zate. 

Vrsta tapkanja TAPKALI SMO VSI V 

RAZREDU. 

TAPKAL SEM SAMO 

JAZ. 

   

 

Kako sem se počutil PRED 

tapkanjem? 

NI ME BILO 

STRAH 

MALO ME JE 

BILO STRAH  

ZELO ME JE 

BILO STRAH 

    

 

Kako sem se počutil PO 

tapkanju? 

NI ME BILO 

STRAH 

MALO ME JE 

BILO STRAH  

ZELO ME JE 

BILO STRAH  
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Priloga 3: Vzorec mesečne refleksije za učiteljico 

Mesečna refleksija      Datum: __________________ 

 Kako sem se počutila med izvajanjem tapkanja? 

 Kakšen je delež skupinskega tapkanja in kakšen delež so učenci tapkali sami? 

 Kakšne so bile najočitnejše vidne razlike v vedenju učencev pred in po tapkanju? 

 Kakšno je bilo vzdušje v razredu med tapkanjem? 

 Kaj še lahko naredim, da bo tapkanje učinkovitejše in bom s tem zmanjšala testno 

anksioznost? 

 Kaj bi spremenila? 

 Kakšni so načrti za naslednji mesec? 
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Priloga 4: Izpolnjena prva mesečna refleksija (27. 2. 2013) 

Datum: 27. 2. 2013 

 Kako sem se počutila med izvajanjem tapkanja? 

Sprva me je bilo malce strah, saj nisem vedela, kako bodo učenci tapkanje sprejeli. Nisem 

bila prepričana, če bodo želeli tapkati pred testnimi situacijami. 

 Kakšen je delež skupinskega tapkanja in kakšen delež so učenci tapkali sami? 

Tapkali so vsi učenci, katere je bilo strah pred testom ali spraševanjem. 

 Kakšne so bile najočitnejše vidne razlike v vedenju učencev pred in po 

tapkanju? 

Učenci so bili vidno olajšani ter osvobojeni strahu pred testnimi situacijami. Zanimalo jih 

je ali jim bo tapkanje pomagalo premagati strah pred testnimi situacijami. 

 Kakšno je bilo vzdušje v razredu med tapkanjem? 

Sprva malce depresivno, saj so bila pričakovanje učencev velika. 

 Kaj še lahko naredim, da bo tapkanje učinkovitejše in bom s tem zmanjšala 

testno anksioznost? 

Še več tapkanja, saj se bodo učenci tako sprostili in jim bo lažje tapkati pred razredom. 

Nato pa bo tapkanje tudi bolj učinkovito pri zmanjševanju testne anksioznosti in tudi na 

drugih področjih. 

 Kakšni so načrti za naslednji mesec? 

Še več tapkanja tako skupinsko kot individualno. 
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Priloga 5: Izpolnjena druga mesečna refleksija (30. 3. 2013) 

Datum: 30. 3. 2013 

 Kako sem se počutila med izvajanjem tapkanja? 

Veliko bolj sproščeno kot prvi mesec, saj več kot tapkamo, bolj se počutim kompetentno 

za tapkanje. 

 Kakšen je delež skupinskega tapkanja in kakšen delež so učenci tapkali sami? 

Učenci so tapkali skupinsko, v dvojicah in posamezno. Težko določim delež posameznega 

tapkanja. Odvisno je bilo od situacije in namena, zakaj so učenci tapkali. Nekateri raje 

tapkajo sami, drugi v skupini. 

 Kakšne so bile najočitnejše vidne razlike v vedenju učencev pred in po 

tapkanju? 

Z učenci smo veliko tapkali na telesne bolečine kot je glavobol, slabost, zato so bile vidne 

razlike opazne predvsem v olajšanju in prenehanju omenjenih bolečin. 

 Kakšno je bilo vzdušje v razredu med tapkanjem? 

Veliko bolj sproščeno kot prejšnji mesec. Učenci so bi že bolj samozavestni in večini ni 

več bilo nerodno tapkati pred ostalimi sošolci. 

 Kaj še lahko naredim, da bo tapkanje učinkovitejše in bom s tem zmanjšala 

testno anksioznost? 

Še več tapkanja, saj je težko najti čas za kakovostno tapkanje. 

 Kakšni so načrti za naslednji mesec? 

Več individualnega tapkanja, ker bi tako lahko rešili še marsikatero težavo. 
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Priloga 6: Izpolnjena tretja mesečna refleksija (25. 4. 2013) 

Datum: 25. 4. 2013 

 Kako sem se počutila med izvajanjem tapkanja? 

Zelo sproščeno in kompetentno. 

 Kakšen je delež skupinskega tapkanja in kakšen delež so učenci tapkali sami? 

Čisto odvisno. Učenci tapkajo skupinsko, individualno. Veliko tapkajo tudi doma, saj ima 

vsaj učenec en teden doma medvedka 

 Kakšne so bile najočitnejše vidne razlike v vedenju učencev pred in po 

tapkanju? 

Učenci s tapkanjem rešujejo vedno več težav, zato so tudi veliko bolj sproščeni in dobre 

volje. S tapkanjem skušajo reševati konflikte. Tapkajo tudi na lastno pobudo.  

 Kakšno je bilo vzdušje v razredu med tapkanjem? 

Zelo sproščeno. 

 Kaj še lahko naredim, da bo tapkanje učinkovitejše in bom s tem zmanjšala 

testno anksioznost? 

Isto kot prejšnja dva meseca. Več tapkanja – skupinskega in individualnega, saj preko 

tapkanja izvem, česa je učence strah in tako lahko te stvari tudi odpravim. 

 Kakšni so načrti za naslednji mesec? 

Še naprej bom spodbujala tapkanje, ker so vidne spremembe. Tudi učenci si želijo tapkati. 

Nekateri potrebujejo več vodenja kot drugi, a so vsi učenci tapkanje dobro sprejeli, zato 

bomo tapkali še naprej. 
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Priloga 7: Drugi evalvacijski vprašalnik za učence 

 VEDNO 

JE TAKO 

VČASIH 

JE TAKO 

NIKOLI 

NI TAKO 

Tapkanje mi pomaga, da brez strahu pred celim razredom predstavim 

plakat. 

   

Tapkanje mi pomaga, da me je pred pisnim preverjanjem manj strah.    

Tapkanje mi pomaga, da me je pred ustnim spraševanjem manj strah.    

Tapkanje mi pomaga, da me je pred govornim nastopom manj strah.    

Tapkanje mi pomaga, da lažje nastopam pred razredom.    

Tapkanje mi pomaga, ko me boli glava.    

Tapkanje mi pomaga, ko mi gre na jok.    

Tapkanje mi pomaga, ko me boli v trebuhu (tišči me v trebuhu, me 

zvija) 

   

Tapkanje mi pomaga, ko imam potne roke.    

Tapkanje mi pomaga, ko imam pospešeno bitje srca.    

Tapkanje mi pomaga, ko se mi trese glas.    

Tapkanje mi pomaga, ko me je strah pred razredom odgovoriti na 

učiteljevo vprašanje. 

   

Tapkanje mi pomaga, da me ni strah povedati svojega mnenja.    

Tapkanje mi pomaga, da se v razredu počutim bolj prijetno.    

Tapkanje mi pomaga, da mi v razredu pred sošolci ni nerodno.    

Tapkanje mi pomaga, ko pozabim, kaj sem se doma naučil in se tako 

lažje spomnim, 

   

Tapkanje mi pomaga, ko me skrbi, da se nisem dovolj učil/a.    

Tapkanje mi pomaga, da mi pred sošolci ni nerodno, ko se zmotim.     

Potrudim se, da svoje delo opravim najbolje kot znam in zmorem.    

Pri pouku najraje delam sam.    

V razredu imam veliko prijateljev.    

Raje delam v paru kot v večji skupini.    

Ne dvignem roke, ker se bojim, da bom povedal/a napačen odgovor 

na učiteljevo vprašanje. 

   

Šele ko me učiteljica pohvali, vem, da sem svoje delo dobro opravil.    

Strah me je, kaj si bodo sošolci mislili o meni.    

Strah me je, da bom pri pouku naredil/a napako in se mi bodo sošolci 

smejali. 

   

Sam se spomnim, da tapkam pred ustnim spraševanjem, pisnim 

preizkusom znanja in govornim nastopom. 
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Tabela 8: Pogostost bolečin v glavi/glavobola pred pisnim in ustnim preverjanjem znanja 

Vedno je 

tako 

Včasih je 

tako 

Nikoli ni 

tako 

Vedno/ 

včasih je 

tako 

  (f) (f %) (f) (f %) (f) (f %) (f) (f %) 

Pred pisnim preverjanjem znanja se 

ne počutim dobro - boli me glava. 2 9,5 % 10 47,6 % 9 42,9 % 12 57,1 % 

Pred ustnim preverjanjem znanja se 

ne počutim dobro - boli me glava. 4 19 % 4 19 % 13 61,9 % 8 38,1 % 

 

Tabela 9: Pogostost bolečin v trebuhu pred pisnim in ustnim preverjanjem znanja 

Vedno je 

tako 

Včasih je 

tako 

Nikoli ni 

tako 

Vedno/ 

včasih je 

tako 

  (f) (f %) (f) (f %) (f) (f %) (f) (f %) 

Pred pisnim preverjanjem znanja se 

ne počutim dobro - zvija me v 

trebuhu. 4 19 % 4 19 % 13 62 % 8 38,1 % 

Pred ustnim preverjanjem znanja se 

ne počutim dobro- zvija me v 

trebuhu. 4 19 % 3 14,3 % 14 66,7 % 7 33,3 % 

 

Tabela 10: Rezultati drugega evalvacijskega vprašalnika: kako pogosto tapkanje pomaga 

učencem premagati strah pred testnimi situacijami 

 Vedno je tako Včasih je 

tako 

Nikoli ni tako 

 (f) (f %) (f) (f %) (f) (f %) 

Tapkanje mi pomaga pri zmanjševanju 

strahu v stresni situaciji 

104 41,3 % 99 39,3 % 49 19,40 % 

Skupaj: 252 
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Tabela 11: Učenčeve osebne potrebe po tapkanju 

Vedno je 

tako 

Včasih je 

tako 

Nikoli ni 

tako 

  
(f) (f %) (f) (f %) (f) (f %) 

Učenec se sam spomni, da tapka pred 

testnimi situacijami. 8 38,10 % 7 33,30 % 6 28,60 % 

Skupaj: 21 

  
 

Tabela 12: Stopnja testne anksioznosti, ki jo občutijo učenci pred in po pisnim 

preverjanjem konec januarja 

Pred tapkanjem Po tapkanju 

 

(f) (f %) (f) (f %) 

Zelo me je bilo strah. 8 
38,10 % 

0 
0 % 

Malo me je bilo strah. 10 
47,60 % 

4 
22,20 % 

Ni me bilo strah. 3 
14,30 % 

14 
77,80 % 

Skupaj: 21 100 % 18 100 % 

 

Tabela 13: Stopnja testne anksioznosti, ki jo občutijo učenci pred in po ustnim 

spraševanjem februar 

Pred tapkanjem Po tapkanju 

  (f) (f %) (f) (f %) 

Zelo me je bilo strah. 
8 38,10 % 0 0 % 

Malo me je bilo strah. 
5 23,80 % 2 15,40 % 

Ni me bilo strah. 
8 38,10 % 11 84,60 % 

Skupaj: 21 100  % 13 100 % 
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Tabela 14: Kolikšno stopnjo testne anksioznosti občutijo učenci pred pisnim preverjanjem 

znanja februar 

Pred tapkanjem Po tapkanju 

  (f) (f %) (f) (f %) 

Zelo me je bilo strah. 
2 9,50 % 0 0 % 

Malo me je bilo strah. 
16 76,20 % 6 33,30 % 

Ni me bilo strah. 
3 14,30 % 12 66,70 % 

Skupaj: 21 100 % 18 100 % 

 

Tabela 15: Stopnja testne anksioznosti, ki jo občutijo učenci pred in po govornim 

nastopom februar 

Pred tapkanjem Po tapkanju 

  (f) (f %) (f) (f %) 

Zelo me je bilo strah. 
1 4,80 % 0 0 % 

Malo me je bilo strah. 
4 19 % 0 0 % 

Ni me bilo strah. 
16 76,20 % 5 100 % 

Skupaj: 
21 100 % 5 100 % 

 

Tabela 16: Stopnja testne anksioznosti, ki jo občutijo učenci pred in po pisnim 

preverjanjem znanja april 

Pred tapkanjem Po tapkanju 

  (f) (f %) (f) (f %) 

Zelo me je bilo strah. 
4 19 % 0 0 % 

Malo me je bilo strah. 
14 66,70 % 1 5,60 % 

Ni me bilo strah. 
3 14,30 % 17 94,40 % 

Skupaj: 21 100 % 18 100 % 
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Tabela 17: Stopnja testne anksioznosti, ki jo občutijo učenci pred in po ustnim 

spraševanjem april 

Pred tapkanjem Po tapkanju 

  (f) (f %) (f) (f %) 

Zelo me je bilo strah. 
3 9,50 % 0 0 % 

Malo me je bilo strah. 
17 66,70 % 0 0 % 

Ni me bilo strah. 
1 23,80 % 20 100  % 

Skupaj: 21 100 % 20 100 % 

 

Tabela 18: Analiza sprotnih vprašalnikov za učence 

Pred tapkanjem Po tapkanju 

  (f) (f %) (f) (f %) 

Zelo me je strah 26 20,60 % 0 0 % 

Malo me je strah 66 52,40 % 13 14,10 % 

Ni me strah 34 27 % 79 85,90 % 

Skupaj:  126 100 % 92 100 % 

 


