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POVZETEK 

 

Diplomsko delo obravnava anksioznost osnovnošolcev pri pouku biologije. Pri učencih 

situacija preverjanja in ocenjevanja znanja ter izpostavljenost ob govornem nastopanju pred 

večjim številom ljudi pogosto izzove doživljanje nekoliko višje stopnje anksioznosti, kar 

vpliva na slabše učne rezultate. S pomočjo raziskave je bila preučevana prav stopnja 

anksioznosti v situaciji preverjanja in ocenjevanja znanja ter drugih dosežkov pri predmetu 

biologija v osnovni šoli.  

Diplomsko delo vsebuje teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je s pomočjo literature 

predstavljen pojem »anksioznost«, navedeni so vzroki zanjo ter simptomi, značilni za pojav. 

Sledi obravnava anksioznosti v šolski situaciji, izvori anksioznosti pri učencih, razlaga pojava 

testne anksioznosti ter predlogi za pomoč anksioznim učencem. V empiričnem delu sledi 

predstavitev preučevane stopnje anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja ter drugih 

dosežkih pri predmetu biologija v osnovni šoli. Raziskava je bila izvedena v aprilu leta 2014 

na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol, vanjo pa je bilo vključenih 55 učenk in učencev 8. in 

9. razreda. Za preučevanje anksioznosti v situaciji preverjanja in ocenjevanja znanja biologije 

je bil uporabljen vprašalnik izpitne bojazni (Pečjak, 1993) z dodatkom, v katerem so bili 

zbrani tudi  podatki o spolu in starosti učencev, o njihovih ocenah pri predmetu biologija ter 

predlogi učencev glede sprememb, ki bi po njihovem mnenju omogočile bolj sproščeno 

vzdušje med preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Raziskovalni rezultati so pokazali, da več 

kot polovica učencev pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije doživlja zmerno stopnjo 

testne anksioznosti. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik v doživljanju 

anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju med spoloma ter med različno starimi učenci. 

Ugotovljeno je bilo, da se pri učencih z višjo stopnjo ocenjene anksioznosti najpogosteje 

pojavlja čustvena komponenta anksioznosti; razlike med izraženostjo posameznih komponent 

testne anksioznosti med spoloma in različno starimi učenci so se ponekod pokazale kot 

statistično pomembne. Raziskava je pokazala pojav višje stopnje anksioznosti učencev pri 

ustnem kot pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja biologije. Prav tako je bilo 

ugotovljeno, kdaj se v situaciji nastopanja pojavi najvišja stopnja testne anksioznosti ter 

kakšne so povezave med učno uspešnostjo in posameznimi komponentami testne 

anksioznosti. Vsebinska analiza predlogov učencev za zmanjšanje anksioznosti je pokazala, 

da si učenci pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije želijo več časa za razmislek,  
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več pomoči učitelja pri ustnem ocenjevanju, manjši obseg učne snovi pri ocenjevanju znanja 

in podobno. Učenci so prav tako zapisali svoje predloge o delu učitelja, kjer so izpostavili, da 

bi učiteljevo realno ocenjevanje, nižji kriteriji pri ocenjevanju in sproščen učiteljev odnos 

pozitivno vplivali na zmanjšanje anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja iz 

predmeta biologija.   

 

Ključne besede: testna anksioznost, komponente testne anksioznosti, preverjanje in 

ocenjevanje znanja biologije, učna uspešnost, osnovna šola.  
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ABSTRACT 

 

The thesis deals with anxiety among primary school students in biology class. Examination 

and evaluation process as well as public exposure of students often provokes a slightly 

increased anxiety which negatively impacts the learning process. The present research studied 

the level of anxiety in students during the assessment of knowledge and other achievements in 

biology class in elementary school. The empirical analysis took place in April 2014 at an 

elementary school in Ljubljana and involved 55 eighth and ninth grade students. As the 

foundation for anxiety evaluation in biology knowledge examination, a test anxiety 

questionnaire (Pečjak, 1993) has been used and supplemented by questions about students’ 

gender, age and their grades in biology class, as well as proposed changes that would 

contribute to a more relaxed atmosphere during examination and evaluation. The thesis is 

comprised of both theoretical and empirical part. Based on the consulted bibliography, the 

theoretical part deals with anxiety definition, its causes and symptoms. Further, it presents 

anxiety in school environment and sources for students’ anxiety, explains the test anxiety 

phenomenon and proposes the tips to help manage it. The empirical part applies and analyzes 

the anxiety levels during knowledge and achievements assessment and evaluation in biology 

class in elementary school. The results of the research have shown that more than half of the 

involved students are experiencing a moderate level of test anxiety. Gender and age did not 

appear as a distinctive factor of any significant differences in anxiety experience. Among 

students with a higher level of experienced anxiety, its emotional component resulted to be 

the most common. Differences between expressed single components of test anxiety on one 

hand and students’ gender and age on the other have been shown as statistically significant. 

The level of anxiety in oral examination was higher than in written one. Is has also been 

shown at which stage of performance the students experienced the highest level of test 

anxiety, as well as the correlation between learning achievement and individual components 

of test anxiety. Qualitative analysis of students’ proposals for anxiety alleviation revealed that 

they would like to have more time during knowledge assessment process, get more help from 

the teacher on oral exams, have less subject matter, abolition of unannounced oral exams, and 

peace and quiet in the classroom during the evaluation, among others. As positive 

contributing factors to anxiety alleviation during knowledge assessment they also stated 

teacher objectivity in evaluation, less strict criteria for oral performance assessment, objective 
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feedback on students’ knowledge, improved subject matter explanation, remedial classes, as 

well as teacher’s relaxed and positive attitude. 

 

Keywords: test anxiety, test anxiety components, assessment of biology knowledge, learning 

success, elementary school. 
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1 UVOD 

 

V povprečju vsaka četrta oseba trpi za anksiozno motnjo ali pa se tekom življenja vsaj enkrat 

sreča z njo. Raziskave kažejo, da število ljudi z anksioznimi motnjami že desetletja narašča in 

temu naj ne bi bilo videti konca (Elliott in Smith, 2010). Anksioznost predstavlja 

neopredeljeno izkušnjo ogroženosti, neugodja in nemira, ki se je človek ne more znebiti, saj 

ne ve, kaj točno ga skrbi oziroma ogroža. Je posplošeno stanje neopredeljenega strahu brez 

nekega jasnega vzroka ali ogrožajoče situacije (Fekonja in Kavčič, 2009). Pojavlja se lahko 

kot razvojna značilnost, kot osebnostna poteza ali pa kot dolgotrajno intenzivno neprijetno 

stanje, ki ima značaj motnje. Kaže se na več področjih, to so fiziološko, čustveno, kognitivno 

in vedenjsko področje (Hribar in Magajna, 2011). Ta področja se različno izražajo, pri 

nekaterih ljudeh prevladujejo telesni simptomi, pri nekaterih čustveni, pri nekaterih ljudeh 

anksiozne misli ovirajo njihovo razmišljanje. Čustva, ki jih posameznik doživlja ob pojavu 

anksioznosti, so strah, tesnoba, groza in panika. Posameznika lahko dodatno zbegajo telesni 

simptomi, saj je na te nekoliko bolj pozoren. Med telesne simptome spadajo potenje, tresenje 

rok, nog ali pa celo celega telesa, pospešen utrip, oteženo dihanje, napetost v mišicah ter 

glavobol (Dernovšek, 2009).  

 

Številne opravljene študije so pokazale pomemben vpliv anksioznosti na kognitivno 

funkcioniranje posameznika, učenje na različnih področjih, samopodobo, učno samopodobo 

in prilagajanje šolskemu okolju. Ker anksioznost pri otrocih ovira šolsko učinkovitost, je 

pomembno, da učitelji in svetovalni delavci prepoznajo znake anksioznosti in takim učencem 

nudijo primerno pomoč in obravnavo (Hribar in Magajna, 2011). 

 

V diplomskem delu sem se osredotočila na pojav anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja pri biologiji. Želela sem ugotoviti, v kolikšni meri učenci doživljajo anksioznost pri 

tem predmetu. Rezultati raziskave TIMSS iz leta 2011 kažejo, da večina slovenskih učencev 

meni, da niso uspešni pri predmetu biologija. Predmet biologija slovenski učenci ocenjujejo 

kot enega izmed težjih predmetov v osnovni šoli. Naši učenci pri predmetu dosegajo nekoliko 

slabše rezultate kot pri drugih naravoslovnih predmetih v osnovni šoli (Japelj Pavešić, Kozina 

in Svetlik, 2012). Ena od pomembnih spodbud, ki je botrovala odločitvi glede izbire 

diplomske teme, pa so bile nedvomno pretekle izkušnje, ki sem jih pridobila med 
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opravljanjem pedagoške prakse. Po poročanju učencev osnovnošolcev se pri učencih vedno 

pogosteje pojavljata strah in tesnoba pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Anksioznost 

 

Anksioznost se razvije iz strahu in pretirane zaskrbljenosti. N. Hribar in L. Magajna (2011) 

razlagata, da je strah reakcija na prisotno nevarnost in traja krajši čas kot anksioznost. Zapisali 

sta, da je izvor strahu možno določiti, anksioznost pa naj ne bi izhajala iz obstoječe, ampak iz 

pričakovane situacije. 

 

Anksioznost spremlja doživljanje čustvenega neugodja, spoznavnih blokad, nemir in 

pospešeno delovanje telesnih organov. Pospešeno delovanje telesnih organov U. Fekonja in T. 

Kavčič (2009) opisujeta kot zvišan srčni utrip, prebavne motnje, motnje spanja, povišan 

mišični tonus, oblivanje vročine in mraza. Pojavlja se od četrtega meseca naprej in v celotnem 

obdobju otroštva naj bi bila stopnja anksioznosti blaga, v srednjem in poznem otroštvu pa 

praviloma stopnja anksioznosti začne upadati. Pogostejša in intenzivnejša je anksioznost v 

obdobju mladostništva (Silverman idr. v Fekonja in Kavčič, 2009). V obdobju otroštva se 

blaga anksioznost kaže kot nemir, razdražljivost, nihanje razpoloženja, vzkipljivost in 

nemirno spanje. Otroci nezavedno prekrijejo intenzivno anksioznost in je zato težje 

prepoznavna. Vedenja, s katerimi otroci prekrivajo doživljanje anksioznosti, so bahanje, 

dolgočasje, izogibanje situacijam, neznačilno vedenje, pretirano gledanje televizije in uporaba 

obrambnih mehanizmov (Hurlock v Fekonja in Kavčič, 2009). 

 

Anksioznost se od strahu in zaskrbljenosti loči po tem, da ni povezana s točno določenim 

predmetom ali situacijo, temveč je stanje neopredeljenega strahu, napetosti, ki se pojavlja brez 

določenega predmeta (konkretnega ali namišljenega), ki bi to čustvo lahko povzročil 

(Zupančič, 2009). Pojava strahu in anksioznosti sta pri otrocih v obdobju odraščanja 

normalna, od posameznega otroka pa je odvisno, kako intenzivno in kakšno obliko 

anksioznosti bo doživel. Otrokovi odzivi na situacije, ki vzbujajo anksioznost, so povezani s 

temperamentom, preteklimi izkušnjami in z življenjskimi okoliščinami, ki jih otrok doživlja. 

Na pojav anksioznosti pri otroku vplivajo tudi načini vzgajanja, pretiran nadzor staršev nad 

otrokom, težnja staršev h kritiziranju in njihovo osredotočanje na napake in neuspehe otroka. 

S starostjo se pri otrocih spreminja vsebina strahov in vsebina anksioznosti. Anksioznost in 

strahovi v skladu s kognitivnimi in razvojnimi nalogami posameznega otroka postajajo vedno 
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bolj vezani na predvidevanja dogajanj, osredotočijo se na socialne, šolske in telesne skrbi 

(Hribar in Magajna, 2011). 

 

Z anksioznostjo pri otrocih se veliko ukvarjajo tudi strokovnjaki po svetu. Na Nizozemskem 

so raziskave denimo pokazale, da je pojav anksioznih motenj znan kot eden izmed 

najpogostejših psihiatričnih motenj pri otrocih. Anksiozne motnje pri otrocih zdravijo z 

uporabo kognitivne vedenjske terapije, ki velja za zelo učinkovito terapijo (Engels, 

Hutschemaekers, Kuijpers in Starrenburg, 2013).  

 

Tudi v Veliki Britaniji menijo, da so težave z anksioznostjo in druge čustvene težave pri 

otrocih povečujejo nevarnost za resne težave z duševnim zdravjem v odrasli dobi. V Veliki 

Britaniji strokovnjaki poročajo, da je relativno malo otrok s čustvenimi zdravstvenimi 

težavami identificiranih in ustrezno zdravljenih (Anderson idr., 2012).  

 

Študije, kjer so preučevali otroke z anksioznimi motnjami, so potrdile, da imajo mlajši otroci 

s takšnimi motnjami težave s prepoznavanjem čustev drugih ljudi. V Kanadi so strokovnjaki, 

ki se ukvarjajo z anksioznostjo, izvedli študijo, za katero so oblikovali računalniški program, s 

katerim so raziskali, kakšna je sposobnost identifikacije različnih čustev pri otrocih, ki trpijo 

za anksioznimi motnjami. Računalniški program je prikazoval ženski najstniški lik, ki je 

izražal 16 občutkov, kot so: sproščenost, dolgočasje, utrujenost, presenečenje, žalost, krivda, 

sram, jeza, razdražljivost, ljubosumje, prestrašenost, nervoza, gnus, veselje, vznesenost in 

ponos. Otrokom je računalniški program prikazal 16 obraznih izrazov. Otroci so nato sami 

izbrali določeno sliko animiranega lika na zaslonu. Ko so izbrali sliko in nanjo pritisnili, se je 

ta spremenila v kratek animiran film, v katerem je lik z obrazno mimiko in gibanjem telesa 

prikazal določeno čustvo. Otroci so nato opredelili čustvo, ki ga je prikazoval animiran lik. 

Raziskovalci so rezultate otrok, ki so trpeli za anksioznimi motnjami, primerjali z rezultati 

otrok, ki niso imeli omenjenih težav. Ugotovili so, da je prišlo do razlik pri prepoznavanju 

določenih čustev. Raziskava je pokazala, da otroci z anksioznimi motnjami s starostjo 

izboljšujejo prepoznavanje kompleksnih čustev, povezanih s strahom (nervoza). Pri otrocih 

brez anksioznih motenj pa se s starostjo izboljšuje prepoznavanje kompleksnih pozitivnih 

čustev (ponos) ( Dupuis  idr., 2013).  

 

Anksioznost je zelo zapleten pojav. Še vedno prihaja do nesoglasij med različnimi avtorji pri 

oblikovanju definicije, kaj je anksioznost, iz česa izhaja in kateri so vzroki za njen nastanek. 
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Izraz anksioznost se uporablja na dva načina, in sicer kot anksiozno stanje in kot osebnostna 

poteza. Za anksiozno stanje je značilno začasno povečanje ravni vzburjenja pri posamezniku. 

V zmerni obliki to predstavlja normalno reakcijo na stres. Osebnostna poteza pa anksioznost 

postane, ko je posameznik nagnjen k anksiozni reakciji v velikem številu situacij. Pri osebi z 

močno razvito osebnostno potezo pojav anksioznosti ni nujno stalno prisoten. Povečana je 

pogostost in intenzivnost anksioznega vedenja (Lamovec, 1988).  

 

Pri otrocih in mladostnikih se pojavljajo različne oblike anksioznosti, to so: separacijska 

anksioznost (pretirana tesnobnost zaradi odhoda od doma ali ločitve od staršev), skrbi zaradi 

učnega uspeha, strah pri navezovanju stikov z vrstniki, strah pred učitelji, pred hranjenjem v 

šolski jedilnici, spraševanjem pred razredom, pred interakcijami z drugimi otroki ali učitelji in 

strah pred zbadanjem vrstnikov ali drugih otrok (Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 2006). Za 

anksiozne otroke naj bi veljalo, da so veliko bolj odvisni od svojih staršev in pogosto 

potrebujejo njihovo pomoč pri različnih opravilih. Ti otroci so veliko bolj odvisni od drugih 

ljudi celo pri uporabi osnovnih življenjskih veščin (Drahota, Hwang, Sterling in Wood, 2013). 

 

2.1.1 Vzroki in simptomi 

 

Vzroki za nastanek anksioznih motenj so biološki, psihološki in socialni. K razvoju 

anksioznih motenj so nagnjeni ljudje, ki veljajo za perfekcioniste, imajo večjo potrebo po 

odobravanju s strani drugih in tisti, ki slabše prenašajo kritiko (Dernovšek, 2009). 

 

Pri otrocih je višja stopnja anksioznosti lahko posledica pojava anksioznih motenj v družini. 

Študije v Iranu so pokazale, da imajo družinski člani v družinah, kjer ne doživljajo 

anksioznosti, veliko več avtonomije in bolj dejavno vlogo pri nadziranju svojega vedenja. V 

družinah, kjer ženske izražajo visoko stopnjo anksioznosti, pa naj bi te s svojim delovanjem 

zmanjševale učinkovitost svojih otrok (Ghasemzadeh, Karami, Mazaheri, Pourshahriari in 

Saadat, 2011). Tudi sama vzgoja staršev vpliva na pojav anksioznosti pri otrocih. Uporaba 

avtoritarne vzgoje, pri kateri so starši osredotočeni na lastne potrebe in ne na otrokove ter pri 

kateri so otroci popolnoma podrejeni staršem, lahko povečuje možnost za razvoj anksioznih 

motenj pri otrocih. Pri taki vzgoji starši z otroki ne sklepajo dogovorov, za napake pa jih hudo 

kaznujejo. Tako vzgojeni otroci se običajno umaknejo v svoj svet, so nezaupljivi, neaktivni, 

nagnjeni k stresu in taka vzgoja povzroča visoko stopnjo anksioznosti. Starši pogosto 
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pritiskajo s svojimi zahtevami na otroke, jih preveč obremenjujejo in so do svojih otrok 

pogosto nestrpni (Manoochehri in Mofidi, 2014). 

 

Anksiozne motnje pri otrocih strokovnjaki povezujejo tudi z različnimi boleznimi. V Srbiji je 

bila izvedena raziskava, katere namen je bil oceniti stopnjo kakovosti  življenja v povezavi z 

zdravjem ter prisotnost anksioznosti in tudi depresivnih simptomov pri otrocih s primarno 

boleznijo imunske pomanjkljivosti. Pri teh otrocih je bilo ugotovljeno bistveno večje tveganje 

za pojav anksioznosti kot pri zdravih otrocih (Janicijevic Petrovic idr., 2014).  

 

Na Nizozemskem sta Vreeke in Muris (2012) naredila raziskavo, v kateri so raziskovali 

relacije med petimi faktorji osebnosti, zaviralci vedenja in simptomi anksioznosti. V raziskavi 

so sodelovali otroci, stari od 6 do 13 let. Vreeke in Muris v raziskavi navajata, da sta za pojav 

anksioznosti značilni dve osebnostni lastnosti, to sta nevroticizem in ekstravertnost. 

Ekstravertne osebe so osebe, ki ves čas potrebujejo pohvale iz zunanjega okolja in so zelo 

družabne, polne življenja, samozavestne in aktivne. Osebe, pri katerih prevladuje 

nevroticizem, pa so čustveno bolj nestabilne, pogosto doživljajo strah in tesnobo. 

Nevrotičnost strokovnjaki obravnavajo kot predispozicijo za razvoj vseh vrst psihičnih 

motenj. Avtorja opisujeta, da je za osebe, ki imajo težave s tesnobo, značilna nizka 

ekstravertnost. Kombinacija visoke ravni nevroticizma in nizke ravni ekstravertnosti sta torej 

dejavnika za razvoj anksioznih motenj pri otrocih in odraslih (Muris in Vreeke, 2012). 

 

Pri otrocih in mladostnikih se simptomi anksioznosti kažejo tudi v pretirani zaskrbljenosti 

zaradi lastnih zmožnostih in kakovosti njihovega šolskega dela, v manj učinkovitem šolskem 

delu, v zavračanju socialnih dejavnosti, v zavračanju obiskovanja šole, v preverjanju stvari ali 

preštevanju in v težavah s koncentracijo. Pri šolskem delu otroci in mladostniki, ki trpijo za 

pojavom anksioznosti, doživljajo veliko frustracij, hitro odnehajo s šolskim delom, so 

razdražljivi, se hitro utrudijo, izostajajo od pouka in ne sodelujejo pri pouku. Anksiozen otrok 

malo govori in sledi navodilom, na katera pa se verbalno ne odziva, vrstnikom se pri igri ne 

pridruži, izogiba se situacijam, v katerih bi bil v središču pozornosti, se ne javlja prostovoljno 

pri različnih dejavnostih in večino časa preživlja sam (Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 2006). 
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2.2 Anksioznost v šolski situaciji 

 

Šola je za učence zelo pomembno okolje, saj v šolskem okolju učenci vzpostavljajo številne 

odnose z vrstniki, učitelji in drugimi delavci šole. Sprejetost s strani vrstnikov in učiteljev v 

veliki meri vpliva na posameznikov osebnostni razvoj in tudi na njegovo učno uspešnost. 

Učenčeva anksioznost je v šoli povezana z različnimi situacijami, kot so preverjanje in 

ocenjevanje znanja (pisnim ali ustnim), delo v skupini, odgovarjanje pred celim razredom ali 

nastopanje pred drugimi. Na učence vpliva tako, da ti ne morejo pokazati vseh svojih 

potencialov. Anksioznost v šolski situaciji se kaže na dva načina. Pokaže se kot strah pred 

neuspehom, učenci se obremenjujejo z učno neuspešnostjo, lahko pa se pokaže tudi kot 

socialni strah, v smislu nenehne skrbi učenca pred zasmehovanjem in zavračanju sodelovanja 

z njim s strani ostalih učencev. Pri anksioznih učencih se znaki pojavijo na telesni, čustveni, 

spoznavni in vedenjski ravni. Pri preizkusih znanja ali v situacijah v razredu, v katerih se 

morajo učenci izpostavljati, se lahko pojavijo telesni simptomi, kot so zardevanje, tresenje rok 

in glasu, pospešeno dihanje, prebavne motnje, potenje, mrazenje in glavoboli (Peklaj, 2012). 

Na čustveni ravni se pojavi nelagodje, napetost, tesnobnost, zadrega, strah in sram (Puklek 

Levpušček, 2006). Na spoznavni ravni pa se pojavijo predvsem skrbi, ki jih povzročijo 

vnaprejšnja predvidevanja negativnih izidov v določeni situaciji. Anksiozni učenci se zelo 

nizko samovrednotijo ne glede na dejanske sposobnosti. Doživljajo lahko tudi miselne 

blokade, ki vplivajo na delovni spomin, iz dolgoročnega spomina ne morejo preklicati toliko 

informacij, kot bi jih lahko sicer (Peklaj, 2012).  

 

Za učence, ki imajo težave z anksioznostjo, je značilno, da so manj učinkoviti pri razmišljanju 

in opravljanju različnih opravil. Pri posamezniku, ki trpi za anksioznostjo, so pogosto prisotne 

zaskrbljujoče misli, ki ga lahko zelo obremenijo. Posledično je posameznik pri opravljanju 

opravil manj učinkovit, saj potrebuje več časa in več truda za dokončanje opravila (Benga, 

Cheie, Miclea, Stanciu in Visu-Petra, 2014).  

 

Na vedenjski ravni pa se anksiozni učenci izogibajo situacijam, ki bi povzročile napetost. Ti 

učenci pogosto odlagajo začetek učenja in se izogibajo situacijam, v katerih bi morali 

pokazati kakšno veščino, ki je ne obvladajo (Peklaj, 2012). 
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Za anksiozne učence je običajno značilno, da poudarjajo pretekle napake, potrebujejo 

neprestano odobravanje s strani avtoritet, so pogosto perfekcionisti, se izgubljajo v 

nepomembnih podrobnostih in imajo težave pri zaznavanju širšega problema ali naloge, se 

obremenjujejo s skrbmi v zvezi s svojim pravilnim in spremenljivim vedenjem, ne zaupajo 

vase, so odvisni od mnenja in usmerjanja drugih (Hribar in Magajna, 2011). Med učenci se 

anksioznost pojavlja v vseh socialno-ekonomskih, kulturnih, rasnih ali etičnih skupinah. 

Pojavlja se tako pri dečkih kot pri deklicah. N. Hribar in L. Magajna (2011) menita, da 

anksiozne deklice prej poiščejo pomoč za svoje težave kot dečki.  

 

2.2.1 Izvori anksioznosti pri učencih 

 

Vsak učenec se skozi šolanje sreča z občutki napetosti in strahu pred preverjanjem in 

ocenjevanjem znanja, pred učiteljem ali pa celo pred predmetom, pri katerem je manj 

uspešen. Nizka stopnja anksioznosti je lahko celo spodbudna za šolsko delo, saj lahko učenca 

motivira za delo. Če anksioznost vpliva na učenca tako, da ta kljub učenju otrpne pred tablo, 

postane nekoliko zmeden in posledično ne odgovarja pravilno na zastavljena vprašanja, 

učenec doživlja višjo stopnjo anksioznosti. Ta vpliva na njegovo učno uspešnost in lahko celo 

škoduje zdravju. Na anksioznost vplivajo tako zunanji (okolje) kot notranji dejavniki 

(prevelika samokritičnost). K zunanjim dejavnikom, ki vplivajo na pojav anksioznosti, 

prištevamo razvojne značilnosti posameznika, družino, ravnanje staršev, šolo in vrstnike. Pri 

učencu so izvori anksioznosti možni iz štirih področij – iz učenca samega, družine, šole in 

učitelja (Hribar, 2002). 

 

ŠOLA 

 

Pri učencih v šoli anksioznost lahko povzročajo šolska klima, prezahtevnost pri posameznih 

predmetih, neustrezni odnosi v razredu in v šoli ter šolsko okolje. Šola s svojim ozračjem in 

ravnanjem, s kaznovalnimi ukrepi, nespoštovanjem potreb učencev, hišnim redom in 

notranjostjo lahko vzbuja strah pri učencih. Šole, ki imajo strog ustroj delovanja, lahko pri 

učencih vzbujajo več strahu in posledično več želje po izogibanju šolskim obveznostim. Pri 

učencih lahko stopnjo anksioznosti povečuje prezahtevnost pri posameznih predmetih. 

Učitelji zahtevnost izražajo na več načinov, kot so zastraševanje s slabimi ocenami, obsežne 

domače naloge in učiteljevo sporočanje o nezmožnostih ter neznanju učencev. Neustrezni 

odnosi v šoli so lahko posledica drugačnosti posameznih učencev, ki se pojavljajo zaradi 
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druge narodnosti, specifičnih učnih težav ali telesnih značilnostih. Te učence lahko vrstniki 

odklanjajo in ne tolerirajo ter so do njih nasilni. Učence, ki jih vrstniki označijo za drugačne, 

obdajajo občutki tesnobe in pogosto šolo začnejo odklanjati. Šolsko okolje pa ima največji 

vpliv na pojav anksioznosti pri mlajših otrocih. Študije kažejo, da smrad, neurejenost, 

neustrezno ravnanje osebja na šoli in neprimerna pot do šole pri mlajših otrocih povzročajo 

višjo stopnjo anksioznosti (Hribar, 2002).  

 

UČITELJ 

 

Tudi učitelj lahko povzroči pojav višje stopnje anksioznosti. Osebnostne lastnosti učitelja 

imajo močan vpliv na pojav anksioznosti. Strog učitelj lahko povzroča strah pri učencih, 

razumevajoči učitelji so veliko bolj zaželeni med učenci. Stil poučevanja učitelja tudi vpliva 

na pojav anksioznosti pri učencih. Učitelj, ki učne snovi ne podaja sistematično in neustrezno 

poučuje, negativno vpliva na anksiozne učence. Prav tako negativno vplivajo na anksiozne 

učence neustrezna dejanja učitelja, kot so kaznovanje, kritične pripombe, prezahtevnost pri 

ocenjevanju znanja in poudarjanje neznanja pri učencih (Hribar, 2002).    

Anksioznost se lahko pogosto pojavlja tudi pri učiteljih. V Turčiji so izvedli raziskavo, pri 

kateri so ugotavljali pojav anksioznosti pri učiteljih, ki so iskali zaposlitev takoj po končanem 

študiju. Anksioznost naj bi se pri bodočih učiteljih pojavljala prav zaradi skrbi o uspešnem 

opravljanja učiteljskega poklica. Pogoste in nenadne spremembe v sistemu izobraževanja 

učiteljev naj bi omejevala merila za učiteljski poklic. Ugotovili so, da se pri bodočih učiteljih 

v času študija pojavlja strah pred komunikacijo z drugimi ljudmi in pri doseganju avtonomije 

v tem poklicu (Altun in Yazici, 2013).   

 

2.2.2 Testna anksioznost 

 

Testna anksioznost se nanaša na tesnobo, ki jo učenec doživlja ob realnem ali namišljenem 

soočanju s testno situacijo. Učenec v tem primeru test doživlja kot zanj ogrožajoč dogodek. 

Zaradi pojava anksioznosti lahko postane negotov in zmeden, njegova učinkovitost se 

zmanjša, kar še dodatno okrepi njegovo zaznavanje situacije kot nevarne (Hribar in Magajna, 

2011). 

 

V situaciji preverjanja in ocenjevanja znanja so na preizkušnji učenčeve zmožnosti, pojavi pa 

se možnost učenčeve neuspešnosti. Šolske ocene opredeljujejo položaj posameznega učenca v 
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razredu glede na njegovo učno uspešnost. V razredu se lahko med učenci ustvari tekmovalno 

vzdušje in kriterij uspešnosti posameznega učenca je uspešnost ostalih učencev. Nekateri 

učenci pri tem lahko doživljajo ponavljajoče se negativne izkušnje, ko so s svojimi dosežki 

vedno med slabšimi učenci in ne dosegajo standardov uspešnosti, ki si jih postavljajo sami, 

šola ali pa njihovi starši. Zaskrbljenost in čustveno neugodje ob preverjanju in ocenjevanju 

znanja, sposobnosti in drugih dosežkov imenujemo testna anksioznost. Testno anksioznost, ki 

se nanaša na preverjanja in ocenjevanja znanja in drugih dosežkov v šoli, so slovenski avtorji 

poimenovali tudi kot storilnostna anksioznost in izpitna bojazen (Puklek Levpušček, 2006).  

 

Glavne komponente testne anksioznosti so čustvena, miselna, fiziološka in socialna 

komponenta. Testna anksioznost se pojavlja pred testom in po njem oziroma vedno, kadar se 

učenec znajde v razmerah, ki ga spominjajo na test. Dražljaji, ki povzročajo pojav testne 

anksioznosti, so knjiga, zvezek, šolska torba, urnik, koledar, sošolci, razred in druge. Učenci, 

ki doživljajo višjo stopnjo testne anksioznosti, povezujejo s testom stvari, ki nimajo s tem 

nobene zveze. Testna anksioznost deluje kot samoizpolnjujoča se prerokba, ob pričakovanju 

neuspeha učenec doživi dejanski neuspeh. Učenci, ki doživljajo zelo visoko stopnjo testne 

anksioznosti, čutijo potrebo, da bi se izognili testu ali ga prestavili. Strokovnjaki domnevajo, 

da k pojavu testne anksioznosti pripomorejo dogodki v zgodnjem otroštvu. Povezujejo jo s 

separacijskim strahom, ki ga doživljajo otroci v procesu osamosvajanja od staršev. Nekateri 

menijo, da imajo ti učenci napačno sliko o sebi in da so vzrok za testno anksioznost tudi 

previsoka pričakovanja staršev od učenca. Ponavljajoči neuspehi učenca imajo prav tako velik 

vpliv na pojav testne anksioznosti (Pečjak, 1993).  

 

2.2.3 Pomoč anksioznim učencem 

 

Anksiozni učenci so zelo pozorni na učiteljevo vedenje v razredu (Puklek Levpušček, 2006). 

Ti učenci hitro opazijo nepotrpežljivost in nezanimanje učitelja, hitro zaznajo učiteljev 

negativen odnos, njegove osebnostne lastnosti in neustrezno ravnanje v razredu (Hribar, 

2002).  

 

Učitelj učencem lahko pomaga z uporabo različnih strategij, še posebej pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja. Pomembno je, da učitelj z učenci pogosto ponavlja in utrjuje snov, to pri 

učencih krepi prepričanje, da snov obvladajo. Učitelj naj anksiozne učence opogumlja k 

besedi tako, da jih pozove k odgovoru, ko je prepričan, da bodo ti znali pravilno odgovoriti na 



Stražar, K. (2014). Anksioznost osnovnošolcev pri pouku biologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

11 

zastavljeno vprašanje. Anksiozne učence naj učitelj pogosteje pohvali za učne dosežke in za 

sodelovanje pri pouku, saj jih s tem spodbuja k večji aktivnosti pri prihodnjih nalogah. Učitelj 

mora natančno učencem razložiti, katere učne vsebine pridejo v poštev pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja. Učencem naj omogoči postavljanje vprašanj o učni vsebini. Jasno naj 

učencem prikaže, na kakšen način naj odgovarjajo pri ustnem ocenjevanju znanja. Preverjanje 

znanja naj učitelj izvaja na več načinov. Zelo pomembno je vzdušje, ki ga učitelj ustvari v 

razredu pred preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Situacijo ocenjevanja naj učitelj učencem 

prikaže kot izziv in pred izvajanjem ocenjevanja znanja z učenci izvede sprostitvene tehnike, 

ki bodo učencem omogočile boljšo koncentracijo in zmanjšale njihovo telesno vznemirjenost. 

Učitelj naj navodila za reševanje testa podrobno razloži in učencem obrazloži vsako nalogo, 

ki se v testu pojavlja, in njene zahteve. Težavnost nalog v testu naj učitelj stopnjuje od lažjih 

pa vse do težjih nalog, kriterij ocenjevanja pa naj bo učencem že vnaprej znan. Pri ustnem 

ocenjevanju znanja je dobro, da učitelj anksioznim učencem omogoča odgovarjanja na 

vprašanja iz klopi. Učencem naj pri ustnem ocenjevanju znanja postavlja podvprašanja. 

Učiteljeva naloga v razredu pa je tudi, da učencem predstavi različne kognitivne in 

motivacijske strategije, kot so strategije bolj uspešnega učenja, tehnike boljše zapomnitve 

učne vsebine, tehnike postopnega reševanja nalog, načrtovanje, nadziranje učnih dejavnosti in 

druge. Vse to pri anksioznih učencih pripomore k zmanjšanju stopnje testne anksioznosti in s 

tem k boljšemu učnemu uspehu (Puklek Levpušček, 2006). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Vsakdo je že doživel občutje anksioznosti (Woolfolk, 2002). Kot sem omenila že v 

teoretičnem delu diplomske naloge, je anksioznost neprijetno čustvo, ki ga spremljajo telesne 

in vedenjske spremembe. Pojavi se postopoma ali nenadno, lahko traja nekaj minut ali več let, 

je komaj zaznavno ali pa se kaže v obliki paničnih napadov. Težave oseb z anksioznimi 

motnjami se kažejo na več področjih, kot so šolanje, delo in druženje (Dernovšek, 2009).  

 

Šola je prostor, v katerem se učenčeva dejavnost, kot je učenje, preverja in ocenjuje. Učenec 

mora znanje, ki ga je osvojil, pokazati, in učitelj na podlagi kriterijev to znanje ovrednoti. Tu 

gre za vrednostno situacijo, ki vsebuje veliko negotovosti in možnosti za doživljanje 

anksioznosti. Ko se učenec znajde v situaciji vrednotenja dosežkov in znanja, nima nadzora 

nad procesom izvajanja vrednotenja. Učenec odgovarja na neznana vprašanja, ki jih postavlja 

učitelj, in nima vpliva nad okoliščinami preverjanja in ocenjevanja znanja. To ni odvisno 

samo od učenca, ampak tudi od lastnosti učitelja. Med lastnosti učitelja, ki vplivajo na občutja 

anksioznosti pri učencih, pripisujemo učiteljevo vedenje v razredu, način poučevanja, 

oblikovanja šolskega okolja, razumevanje učencev, nudenje pomoči in njegovo osebnost 

(Puklek Levpušček, 2006). 

 

Številne raziskave so pokazale, da visoka stopnja anksioznosti neugodno vpliva na izvajanje 

kognitivnih nalog. Pri anksioznem učencu se v situaciji preverjanja in ocenjevanja znanja 

začnejo pojavljati misli in predstave, ki so nepomembne v tistem trenutku. Ker so negativne 

in niso povezane z reševanjem nalog, obremenijo delovni spomin. Ker je kapaciteta 

delovnega pomnjenja omejena, dodatno obremenjevanje zmanjša učinkovitost razmišljanja 

(Eysenck; Derakshan; Santos; Calvo v Hribar in Magajna, 2011). 

 

Rezultati raziskave TIMSS, ki je bila izvedena leta 2011, so pokazali, da se samo 15 

odstotkov slovenskih osmošolcev počuti samozavestne in dovolj sposobne pri učenju 

biologije. To pomeni, da večina slovenskih osmošolcev meni, da niso uspešni pri predmetu 

biologija, da jim je predmet težji kot ostali predmeti, da jih biološke vsebine ne zanimajo in se 
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jim zdijo nepomembne ter nekoristne. Raziskava je pokazala, da se slovenski učenci v večini 

ne marajo učiti biologije (Japelj Pavešić, Kozina in Svetlik, 2012).   

 

V času študija sem se med obvezno pedagoško prakso pogosto pogovarjala z učenci o 

predmetu biologija in njihovem zanimanju za ta predmet. Večina osnovnošolcev je dejala, da 

so pri predmetu manj uspešni in učnih vsebin pogosto ne razumejo. Dejali so, da so učne 

vsebine zelo abstraktne in jih po njihovem mnenju učitelji slabo predstavijo. Učenci so se 

pogosto pritoževali nad obsegom učnih vsebin in nad preveč podrobno obravnavo vsake 

vsebine. Velikokrat so priznali, da imajo strah pred ocenjevanjem znanja biologije in da se 

izogibajo učenju predmeta. Nekateri učenci so poudarili, da so pri ustnem ocenjevanju manj 

uspešni kot pri pisnem ocenjevanju znanja. Pojasnjevali so, da se učnih vsebin pri ustnem 

ocenjevanju znanja pogosto ne spomnijo in da doživljajo višjo stopnjo treme kot pri drugih 

predmetih, saj naj bi se pogosto vsebine naučili na pamet, brez kakršnegakoli poglobljenega 

razumevanja.  

 

Razmišljala sem, kateri so možni vzroki za nepriljubljenost predmeta biologije in strah 

učencev ob ocenjevanju znanja. Zgoraj opisanim dogodkom sem pripisovala povezavo med 

doživljanjem anksioznosti učencev pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije in učno 

uspešnostjo učencev pri tem predmetu ter posledično nezanimanjem za predmet. To je bil tudi 

eden izmed razlogov za izbrano temo diplomskega dela. Moj prvotni namen je bil ugotoviti, 

ali se pri pouku biologije pri učencih v situaciji preverjanja in ocenjevanja znanja pojavljajo 

občutja anksioznosti in če se, v kolikšni meri in na katerih področjih.  

 

3.1.1 Cilji raziskave 

 

Cilji so: 

 ugotoviti stopnjo anksioznosti, ki jo doživljajo učenci pri predmetu biologija, 

 raziskati razlike v anksioznosti glede na spol in starost učencev,  

 ugotoviti, katera komponenta testne anksioznosti se najpogosteje pojavlja pri učencih 

na splošno in katera glede na spol in starost, 

 ugotoviti, pri katerih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja je anksioznost močneje 

izražena, 

 ugotoviti, kako učno uspešni so pri biologiji različno anksiozni učenci, 
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 pojasniti vlogo učitelja pri anksioznih učencih in predstaviti predloge učencev, kako 

lahko učitelj s svojim vedenjem omogoči bolj sproščeno klimo v razredu med 

ocenjevanjem znanja.  

 

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

 

 V kolikšnem obsegu se pojavlja testna anksioznost učencev pri biologiji?  

 Kakšne so  razlike v anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije 

učencev glede na spol? 

 Kakšne so razlike v anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije 

učencev glede na starost?  

 Katera komponenta anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije se 

najpogosteje izrazi pri učencih? 

 Kakšne so razlike pri izražanju posameznih komponent anksioznosti pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja biologije glede na spol in starost? 

 Pri kateri obliki preverjanja in ocenjevanja znanja biologije je stopnja testne 

anksioznosti pri učencih višja?     

 V kateri fazi govornega nastopa učenci doživljajo najvišjo stopnjo anksioznosti?  

 V kakšnem odnosu je testna anksioznost z učno uspešnostjo učencev pri biologiji? 

 Kakšni so predlogi učencev, ki doživljajo anksioznost, za zmanjšanje le-te? 

 

3.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

3.2.1 Raziskovalna metoda 

 

Pri raziskovanju sem najprej uporabila deskriptivno raziskovalno metodo, pri čemer sem se 

opirala na domačo in tujo literaturo. Ta metoda mi je omogočila, da sem spoznala pojem 

»anksioznost« in njene značilnosti. Z uporabo kavzalno-neeksperimentalne metode sem iskala 

vzroke za obstoječe stanje (Vogrinc, 2012). Za analizo pridobljenih podatkov sem uporabila 

kvantitativno raziskavo, s katero sem s pomočjo vprašalnika o izpitni bojazni in s statističnimi 

metodami obdelala podatke o testni anksioznosti učencev. Uporabila sem tudi kvalitativno 

analizo raziskovanja. S to analizo sem vsebinsko analizirala dve vprašanji iz vprašalnika, s 
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katerima sem pridobila opisne odgovore o predlogih za bolj sproščeno klimo med 

ocenjevanjem učencev v razredu. 

 

3.2.2 Opis vzorca 

 

V raziskavi je sodelovalo 55 učencev 8. in 9. razreda ljubljanske osnovne šole. Vseh 55 

učencev je izpolnilo oba dela vprašalnika. Sodelovalo je 26 (47 %) učencev 8. razreda in 29 

(53 %) učencev 9. razreda. Vzorec je bil namensko izbran, saj sem v raziskavo vključila 

učence, katerih šolski predmetnik vsebuje predmet biologija. 

 

V vzorcu je bilo zastopanih 21 (38 %) fantov in 34  (62 %) deklet.  

 

Tabela 1: Porazdelitev učencev, vključenih v raziskavo, po spolu 

Spol f f  % 

fantje 21 38 

dekleta 34 62 

Skupaj 55 100 

 

Prikaz starosti učencev sem izvedla tako, da sem oblikovala dve starostni skupini. Mlajša 

starostna skupina predstavlja učence, ki so stari 13 in 14 let. V starejšo starostno skupino sem 

uvrstila učence, ki so stari 15 in 16 let. Mlajša starostna skupina je vsebovala 44 (80 %) 

učencev, starejša starostna skupina pa 11 učencev (20 %). 

 

Tabela 2: Porazdelitev učencev, vključenih v raziskavo, po starosti 

Starost f f  % 

13 in 14 let (mlajši) 44 80 

15 in 16 let (starejši) 11 20 

SKUPAJ 55 100 

 

3.2.3 Opis inštrumenta  

 

Za ugotavljanje stopnje anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije sem 

uporabila vprašalnik izpitne bojazni Vida Pečjaka iz knjige z naslovom Pripravljanje na izpit 

iz leta 1993. Vprašalnik vsebuje 60 trditev o tako imenovani testni anksioznosti in njenih 
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komponentah. Na vsako trditev so učenci lahko odgovorili z DA ali NE. Z DA so odgovorili, 

če so se s trditvijo strinjali, in z NE, če se s trditvijo niso strinjali. Od učencev sem pridobila 

tudi podatke o spolu, starosti in ocenah pri biologiji. S pomočjo vprašalnika sem ugotovila, 

pri katerem načinu ocenjevanja učenci čutijo večjo anksioznost in v kateri fazi govornega 

nastopa čutijo največjo anksioznost. To vprašanje sem povzela iz diplomskega dela S. Perman 

(2009). 

 

Zadnji dve vprašanji sta bili odprtega tipa. Z njima sem ugotovila, kakšne spremembe bi 

učenci uvedli za bolj sproščeno vzdušje med preverjanjem in ocenjevanjem znanja pri 

biologiji in kakšni so njihovi predlogi za spremembo vedenja učitelja v situaciji preverjanja in 

ocenjevanja znanja biologije. Vprašalnik z dodatkom je priložen na koncu diplomskega dela.  

 

3.2.4 Potek zbiranja podatkov  

 

Raziskavo sem izvedla v času svoje pedagoške prakse, ki sem jo opravljala od 1. 4. 2014 do 

14. 4. 2014 na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol. Pred tem sem se z ravnateljico šole 

dogovorila o dovoljenju za izvajanje raziskave. Z njeno pomočjo sem oblikovala informativna 

obvestila za starše učencev. Obvestila so vsebovala informacije o izvedbi raziskave in z njimi 

sem pridobila privolitev staršev za sodelovanje učencev v raziskavi. Anketne vprašalnike so 

izpolnjevali učenci štirih oddelkov. V času prakse sem se z vsemi štirimi razredničarkami 

dogovorila za termine izvedbe raziskave.  

 

Z dogovarjanjem z razredničarkami nisem imela nobenih težav, prav tako učenci niso imeli 

težav z izpolnjevanjem vprašalnika. Njihov odziv je bil zelo pozitiven. Pred izpolnjevanjem 

vprašalnika sem učencem predstavila namen diplomskega dela, vprašalnik z dodatkom in jim 

podala navodila za izpolnjevanje. Učenci so izpolnjevali vprašalnike v času razrednih ur. 

Nekaj učencev ni izpolnilo vprašalnika v celoti: dva učenca nista zapisala ocen pri predmetu 

biologije, dva nista odgovorila na vprašanje, s katerim sem skušala pridobiti podatke o pojavu 

višje stopnje anksioznosti glede na tip ocenjevanja, en učenec pa ni odgovoril na vprašanje o 

pojavu anksioznosti glede na čas pri govornem nastopu.  
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3.2.5 Obdelava podatkov 

 

Podatke sem obdelala s kvantitativno in kvalitativno analizo. Kvantitativno sem obdelala 

podatke tako, da sem jih vpisala v Microsoft Excel, nato pa sem jih s pomočjo programa 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) obdelala. Pri tem sem izračunala aritmetične 

sredine, standardne odklone, frekvence (f), odstotke (f %), t-preizkuse in korelacijo 

(Pearsonov koeficient). Podatke sem prikazala s pomočjo tabel in grafa. Stopnjo splošne 

anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije sem pridobila tako, da sem s 

pomočjo programa SPSS seštela število odgovorov na postavke iz vprašalnika z odgovorom 

DA. Posamezne komponente anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja, to so 

čustvena, miselna, fiziološka in socialna komponenta, sem računala na podoben način. V 

programu SPSS sem prav tako seštela število odgovorov, ki so jih učenci označili z DA, 

vendar tega nisem storila pri vseh 60 vprašanjih. V programu sem seštela točno določena 

vprašanja, ki so predstavljala določeno komponento anksioznosti pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja (Pečjak, 1993).   

Kvalitativne podatke sem vsebinsko analizirala. V napisanih odgovorih učencev sem določila 

kode/pojme, jih primerjala med seboj in jih glede na podobnost razvrstila v posamezne 

kategorije (Mesec, 1997). 

 

3.3 Rezultati  

 

3.3.1 Pogostost doživljanja anksioznosti pri pouku biologije 

 

S pomočjo prvega raziskovalnega vprašanja sem ugotavljala, ali se anksioznost pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja pojavlja pri predmetu biologija in v kakšnem obsegu. Za 

pridobivanje teh podatkov sem uporabila prvi del anketnega vprašalnika (Pečjak, 1993). 

Anketni vprašalnik je vseboval 60 trditev o testni anksioznosti. Učenci so poleg trditev, s 

katerimi so se strinjali, zapisali DA. Vsak odgovor DA je pri obdelavi podatkov prejel točko. 

Pri vsakem od  učencev sem seštela vse točke in ugotovila stopnjo testne anksioznosti 

posameznega učenca. Rezultat 25 do 40 točk pomeni zmerno testno anksioznost, do 25 točk 

majhno testno anksioznost in nad 40 točk visoko anksioznost učenca (Pečjak, 1993).  
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Tabela 3: Stopnja doživljanja testne anksioznosti  

Število točk f f  % 

do 25 točk (majhna anksioznost) 12 22 

od 25 do 40 točk (zmerna anksioznost) 35 64 

nad 40 točk (visoka anksioznost) 8 14 

SKUPAJ 55 100 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da majhno stopnjo šolske anksioznosti doživlja 22 % učencev. Pečjak 

(1993) navaja, da majhno stopnjo izpitne anksioznosti doživlja vsakdo, ki opravlja izpit. 

Avtor meni, da je to povsem normalna reakcija na stresne razmere v šolski situaciji 

ocenjevanja. Zmerno stopnjo testne anksioznosti doživlja 64 % vseh učencev. Pojav zmerne 

stopnje testne anksioznosti je dobro odpraviti, ker vpliva na slabše doseganje učnih uspehov, 

vendar njen vpliv ni odločilen (Pečjak, 1993). Nad 40 točk,  kar predstavlja visoko stopnjo 

testne anksioznosti, je zbralo 14 % učencev. Iz rezultatov lahko sklepam, da več kot polovica 

učencev pri pouku biologije v situaciji preverjanja in ocenjevanja znanja doživlja zmerno 

stopnjo testne anksioznosti.  

 

3.3.2 Razlike v doživljanju anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije 

učencev glede na spol  

 

Moj namen je bil ugotoviti, ali obstajajo oziroma kakšne so razlike v stopnji testne 

anksioznosti glede na spol učencev. Učence sem razdelila v dve skupini – prva predstavlja 

moški, druga ženski spol. Skupini sem med seboj primerjala, s pomočjo programa SPSS 

naredila t-preizkus in rezultate predstavila v tabeli 4.  

 

Tabela 4: Testna anksioznost učencev glede na spol  

spol  n M SD t- preizkus 

t df p 

fantje 21 0,51 0,12  

-0,337 

 

53 

 

0,737 dekleta       34 0,52 0,14 
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Iz tabele 4 je razvidno, da razlika med spoloma v doživljanju testne anksioznosti ni statistično 

pomembna (t = -0,337, df = 53, p = 0,737); to pomeni, da spremenljivka spola ne razločuje 

med seboj skupini fantov in deklet. 

 

3.3.3 Razlike anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije učencev glede na 

starost  

 

Da bi dobila odgovor na zgoraj zastavljeno raziskovalno vprašanje o razlikah v anksioznosti 

pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije glede na starost učencev, sem učence razdelila 

v dve starostni skupini: prva skupina predstavlja učence, stare 13 in 14 let, druga pa 15 in 16 

let stare učence. Med seboj sem primerjala obe skupini učencev.  

 

Tabela 5: Testna anksioznost glede na starost učencev  

starost n M SD t-preizkus 

t df p 

1 (13 in 14 let) 44 0,52 0,13  

0,797 

 

53 

 

0, 429 
2 (15 in 16 let)  11 0,49 0,15 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da razlike v stopnji anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

biologije glede na starost niso statistično pomembne. S t-preizkusom sem to ugotovitev 

preverila in jo potrdila (t = 0,797, df = 53 , p = 0,429).  

 

3.3.4 Pogostost izraženosti komponent anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

biologije  

 

Glavne komponente testne anksioznosti so čustvena, miselna, fiziološka in socialna 

komponenta (Pečjak, 1993). Moj namen je bil ugotoviti, katera komponenta anksioznosti pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja biologije se na splošno pri učencih najpogosteje izrazi. 

Podatke sem pridobila s pomočjo 60 trditev v vprašalniku o testni anksioznosti. S seštevanjem 

točk posamezne skupine vprašanj sem dobila podatke o aritmetični sredini posameznih 

komponent testne anksioznosti (Pečjak, 1993). Nato sem aritmetično sredino vsake 

posamezne komponente delila s številom določenih vprašanj pri posamezni komponenti in 
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dobila odstotek povprečja. Posamezno komponento in odstotek povprečja sem prikazala v 

grafu 1. 

 

 

Graf 1: Izraženost posamezne komponente anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

biologije  

 

Iz grafa 1 je razvidno, da se pri anksioznih učencih pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

biologije najpogosteje pojavi čustvena komponenta anksioznosti (66,8 %), sledita miselna 

(57,9 %) in socialna komponenta anksioznosti (49,3 %). Po rezultatih sodeč se pri anksioznih 

učencih fiziološka komponenta pri preverjanju in ocenjevanju biologije izrazi v najmanjšem 

obsegu (34,2 %).  

 

3.3.5 Razlike pri izražanju posameznih komponent anksioznosti pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja biologije glede na spol in starost 

 

S pomočjo statistične analize sem ugotovila razlike izražanja različnih komponent tako 

imenovane testne anksioznosti glede na spol in starost učencev. 

 

Da bi prišla do ugotovitev, ali prihaja do razlik v izražanju posameznih komponent testne 

anksioznosti glede na spol, sem učence razdelila v dve skupini. Prva skupina predstavlja 

moški, druga ženski spol. Podobno sem učence razdelila v dve skupini pri ugotavljanju razlik 

v izražanju različnih komponent testne anksioznosti glede na starost.  
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Medtem ko prva skupina predstavlja mlajše učence, stari 13 in 14 let, druga predstavlja 

starejše učence, stare 15 in 16 let.  

 

Iz tabele 6 je razvidno, da ne obstajajo statistično pomembne razlike v izražanju čustvene 

komponente anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije glede na spol (t = -

1,488, df = 53, p = 0,143). Tudi pri miselni komponenti testne anksioznosti ne obstajajo 

statistično pomembne razlike glede na spol. To pomeni, da se pri anksioznih učencih pojav 

občutij miselne komponente ne razlikuje glede na spol učencev (t = 0,659, df = 53, p = 

0,513).  

 

Pri fiziološki komponenti pa sem ugotovila, da obstajajo statistične pomembne razlike med 

pojavom te komponente v povezavi s spolom učencev. Fiziološka komponenta anksioznosti 

preverjanja in ocenjevanja znanja biologije se po rezultatih pogosteje pojavlja pri testno 

anksioznih dekletih kot pri dečkih (t = - 2,022, df = 53, p = 0,048). Pri socialni komponenti 

testne anksioznosti ni statistično pomembnih razlik glede na spol (t = 1,258, df = 53, p = 

0,214).  

 

Tabela 6: Prikaz izražanja različnih komponent anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja biologije glede na spol 

Komponente 

anksioznosti pri 

preverjanju in 

ocenjevanju znanja   

Spol n M SD t- preizkus 

t df p 

Čustvena komponenta dekleta 34 0,70 0,17 -1,488 53 0,143 

fantje 21 0,62 0,18 

Miselna komponenta dekleta 34 0,57 0,14 0,659 53 0,513 

fantje 21 0,59 0,14 

Fiziološka komponenta dekleta 34 0,38 0,17 -2,022 53 0,048 

fantje 21 0,28 0,18 

Socialna komponenta  dekleta 34 0,47 0,18 1,258 53 0,214 

fantje 21 0,53 0,14 
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Tabela 7: Prikaz izražanja komponent anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

biologije glede na starost 

Komponente 

anksioznosti pri 

preverjanju in 

ocenjevanju znanja   

Starost n M SD t- preizkus 

t df p 

Čustvena komponenta mlajši 44 0,67 0,18 0,343 53 0,733 

starejši 11 0,65 0,20 

Miselna komponenta mlajši 44 0,59 0,13 1,226 53 0,226 

starejši 11 0,53 0,16 

Fiziološka 

komponenta 

mlajši 44 0,34 0,17 -0,439 53 0,662 

starejši 11 0,36 0,22 

Socialna komponenta mlajši 44 0,51 0,16 1,614 53 0,112 

starejši 11 0,42 0,17 

 

Iz tabele 7 je razvidno, da pri učencih, ki čutijo testno anksioznost, ni statistično pomembnih 

razlik v  izražanju občutij čustvene komponente testne anksioznosti glede na starost (t = 

0,343, df = 53, p = 0,733). Prav tako ni statistično pomembnih razlik v izražanju občutij 

miselne komponente anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije med 

različno starimi učenci (t = 1,226, df = 53, p = 0,226). Statistično pomembnih razlik tudi ni 

pri pojavu fiziološke komponente med različno starimi učenci (t = - 0,439, df = 53, p = 

0,662) in pri socialni komponenti anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije 

med različno starimi učenci (t = 1,614, df = 53, p = 0,112).  

 

3.3.6 Stopnja testne anksioznosti pri učencih glede na obliko preverjanja in ocenjevanja 

znanja biologije  

 

V diplomskem delu sem nadalje ugotavljala, ali se pojavijo razlike v stopnji testne 

anksioznosti učencev pri različnih tipih ocenjevanja znanja biologije. Moj namen je bil 

ugotoviti, ali pride do razlik v stopnji anksioznosti pri ustnem in pisnem ocenjevanju znanja.  

Podatke sem pridobila z vprašanjem, pri katerem so učenci morali izbrati, kdaj občutijo večje 

vznemirjenje in strah – pri pisnem ali ustnem ocenjevanju znanja biologije. Rezultate sem 

prikazala v tabeli 8. 
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Tabela 8: Doživljanje testne anksioznosti pri pisnem in ustnem ocenjevanju znanja biologije 

Tip ocenjevanja znanja  f f % 

pisno ocenjevanje znanja  23 43 

ustno ocenjevanje znanja 30 57 

SKUPAJ 53 100 

 

Iz tabele 8 je razvidno, da več kot polovica anketiranih učencev občuti večjo testno 

anksioznost pri ustnem ocenjevanju znanja biologije kot pri pisnem. Višjo stopnjo 

anksioznosti pri ustnem ocenjevanju biologije občuti 30 učencev (57 %), medtem  ko pri 

pisnem ocenjevanju znanja občuti večjo anksioznost 23 učencev (43 %).  

 

3.3.7 Faza govornega nastopa, pri kateri učenci doživljajo najvišjo stopnjo anksioznosti 

 

Sedmo raziskovalno vprašanje sem si zastavila zato, ker učenci pri pouku biologije pogosto 

nastopajo in predstavljajo plakate ter seminarske naloge. Učitelj biologije z oceno ovrednoti 

doseganje standardov znanja biologije, skladno z izbranim načinom izvajanja ocenjevanja. 

Ker naj bi bila ocena izkazanega znanja čim bolj celostna, mora učitelj vrednotiti znanje na 

različne načine. Ti načini so ustno, pisno ocenjevanje ter ocenjevanje izdelkov, raziskovalnih 

in drugih dejavnosti (Učni načrt za biologijo, 2011).  

 

Moj cilj je bil ugotoviti, v kateri fazi šolske situacije nastopanja je stopnja anksioznosti pri 

učencih najvišja. Vprašanje je bilo sestavljeno tako, da so morali učenci obkrožiti eno izmed 

možnih trditev. Prvo trditev so obkrožili učenci, ki so menili, da nimajo nikakršne treme pred 

nastopanjem v razredu, drugo trditev učenci, ki menijo, da imajo tremo tik pred nastopom. 

Tretjo trditev so obkrožili učenci, ki so menili, da imajo tremo na začetku nastopa, medtem ko 

so četrto trditev obkrožili učenci, ki ves čas občutijo enako močno tremo (tik pred nastopom, 

na začetku in vse do konca nastopa).  

 

 

 

 

 

 

 



Stražar, K. (2014). Anksioznost osnovnošolcev pri pouku biologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

24 

Tabela 9: Časovni prikaz doživljanja največje stopnje anksioznosti pri nastopanju  

Čas doživljanja anksioznosti f f  % 

nisem imel treme 4 7 

trema tik pred nastopom  20 37 

trema na začetku nastopa 19 35 

ves čas trema 11 20 

SKUPAJ 54 100 

 

Iz tabele 9 je razvidno, da največ učencev (37 %) v šolski situaciji nastopanja občuti največjo 

tremo tik pred nastopom. To pomeni, da občutijo najvišjo stopnjo anksioznosti, tik preden 

začnejo s svojim nastopanjem. Devetnajst učencev (35 %) meni, da čutijo največjo tremo na 

začetku nastopa, kar pomeni, da občutijo najmočnejša občutja anksioznosti v začetku nastopa. 

Nekoliko manj učencev (20 %) ima ves čas enako močno tremo v šolski situaciji nastopanja. 

To pomeni, da ti učenci ves čas, tik pred nastopom, na začetku in vse do konca nastopa, 

občutijo enako močno stopnjo anksioznih občutij. Najmanj učencev, samo štirje (7 %), pa 

nima nikoli treme pri nastopanju, kar pomeni, da ti učenci nikoli ne občutijo anksioznih 

občutij v šolski situaciji nastopanja. 

 

3.3.8 Odnos med testno anksioznostjo in učno uspešnostjo učencev pri biologiji ter 

posameznimi komponentami anksioznosti 

 

Za raziskovalno vprašanje o odnosu med testno anksioznostjo in učno uspešnostjo učencev pri 

biologiji ter posameznimi komponentami anksioznosti sem podatke dobila tako, da sem zbrala 

odgovore učencev o letošnjih ocenah pri biologiji. S pomočjo programa Microsoft Excel sem 

izračunala povprečne vrednosti ocen vsakega učenca in z obdelavo podatkov v programu 

SPSS pridobila rezultate povprečnih ocen biologije. Nato sem ugotavljala, v kakšnem odnosu 

sta anksioznost pri preverjanju in ocenjevanju znanja in učna uspešnost. S pomočjo programa 

SPSS sem izračunala tudi odnos med učno uspešnostjo in posameznimi komponentami 

anksioznosti. Za ugotavljanje povezav med spremenljivkami sem uporabila Pearsonov 

koeficient korelacije (Vogrinc, 2012).  
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Tabela 10: Povprečna ocena učencev pri biologiji 

Povprečna ocena pri biologiji f f    % 

1,50 

2,00 

2,25 

2,30 

2,40 

2,70 

3,00 

3,25 

3,30 

3,50 

3,70 

3,75 

4,00 

4,20 

4,25 

4,30 

4,50 

4,70 

4,75 

5,00 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

8 

2 

2 

2 

3 

2 

7 

1 

3 

2 

4 

3 

1 

5 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

5,5 

14,5 

3,6 

3,6 

3,6 

5,5 

3,6 

12,7 

1,8 

5,5 

3,6 

7,3 

5,5 

1,8 

9,1 

Skupaj        5,00 53 96,4 

 

Po izračunih v programu SPSS sem ugotovila, da so učenci pri biologiji učno uspešni. 

Njihova povprečna ocena pri biologiji znaša 3,71 (tabela 11). 

 

Iz tabele 11 je razvidno, da sta učna uspešnost in testna anksioznost šibko povezani, kar 

pomeni, da na učno uspešnost pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije poleg 

anksioznosti lahko vplivajo še drugi dejavniki. Smer povezanosti je negativna, kar pomeni, da 

sta spremenljivki učna uspešnost in testna anksioznost v obratnem sorazmerju. Torej v 

primeru, ko vrednost spremenljivke učna uspešnost narašča, vrednost spremenljivke testna 

anksioznost pada. Če so učenci učno uspešnejši, je pri njih stopnja testne anksioznosti nižja. 

Če pa so učenci učno manj uspešni, stopnja testne anksioznosti pri njih lahko narašča (r = - 

0,32; p = 0,02).  

 

Povezava med učno uspešnostjo in čustveno komponento je po podatkih v tabeli 11 

zanemarljiva (r = -0,16; p = 0,26). To pomeni, da čustvena komponenta testne anksioznosti ne 

vpliva na učno uspešnost učencev, učna uspešnost učencev in miselna komponenta pa sta 

srednje močni povezavi. Smer povezanosti je negativna, kar pomeni, da se pri učencih, ki so 

učno uspešnejši, miselna komponenta ne izraža, in obratno, kar lahko trdim z 1 %  zmote (r = 

-0,41; p = 0,002).  
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Učna uspešnost in fiziološka komponenta testne anksioznosti nista povezani. To pomeni, da 

na učno uspešnost učencev ne vplivajo občutja fiziološke komponente (r = -0,02; p = 0, 87). 

Povezava učne uspešnosti in socialne komponente testne anksioznosti pa sta v šibki povezavi. 

Iz tabele 11 je razvidno, da sta v obratnem sorazmerju. To pomeni, da učno uspešnejši učenci 

ne doživljajo občutja socialne komponente in da se obratno dogaja tudi pri učno manj 

uspešnih učencih. Na učno uspešnost teh učencev lahko socialna komponenta anksioznosti 

vpliva pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije poleg drugih dejavnikov, kar lahko 

potrdim s 5 % napake (r = -0,35; p = 0,01). Iz tabele 11 je torej razvidno, da je miselna 

komponenta testne anksioznosti pri biologiji tista, ki se najmočneje povezuje z učno 

uspešnostjo anketiranih učencev, saj sem po podatkih dobila med obema spremenljivkama 

srednje močno povezavo (r = -0,41; p = 0,002). Ugotovila sem tudi, da sta testna anksioznost 

in čustvena komponenta le-te srednje močno povezani. Smer povezave je pozitivna, kar 

pomeni, da sta spremenljivki v premem sorazmerju, torej tisti učenci, ki pri biologiji 

doživljajo testno anksioznost, prav tako doživljajo občutja čustvene komponente le-te ter 

obratno. To lahko potrdim z 1 % napake (r = 0,66; p = 0,00). Ugotovila sem, da pri učencih, 

ki doživljajo anksioznost pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije, obstaja močna 

povezava z miselno komponento. Smer povezave je ponovno pozitivna, učenci, ki pri 

biologiji doživljajo testno anksioznost, doživljajo tudi pojav miselne komponente ter obratno 

(r = 0,83; p = 0,00). Do podobnih ugotovitev sem prav tako prišla pri povezavi med testno 

anksioznostjo in fiziološko komponento le-te. Anksiozni učenci pri pouku biologije občutijo 

tudi občutja fiziološke komponente testne anksioznosti in obratno. Povezava med obema 

spremenljivkama je močna in usmerjenost je pozitivna (r = 0,78; p =0,00). Tudi pri testni 

anksioznosti in socialni komponenti sem ugotovila močno povezavo in spremenljivki sta v 

premem sorazmerju. To pomeni, da učenci, ki doživljajo testno anksioznost, prav tako 

doživljajo občutja socialne komponente testne anksioznosti. Pri učencih, ki ne doživljajo 

testne anksioznosti, se tudi ne izrazijo občutja socialne komponente testne anksioznosti (r = 

0,70; p = 0,00).  

 

Iz tabele 11 je razvidno, da sta čustvena in miselna komponenta testne anksioznosti povezani. 

Med tema spremenljivkama sem ugotovila srednje močno povezavo in smer povezave je 

pozitivna, kar pomeni, da učenci, ki pri biologiji doživljajo občutja čustvene komponente, 

doživljajo tudi občutja miselne komponente testne anksioznosti in obratno (r = 0,47; p = 

0,00). Prav tako obstaja srednje močna povezava med čustveno komponento in fiziološko 

komponento anksioznosti, ta povezava je pozitivna; učenci, ki doživljajo znake čustvene 
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komponente testne anksioznosti, doživljajo tudi znake fiziološke komponente testne 

anksioznosti ter obratno (r = 0,64; p = 0,00). Šibka povezava pa se pojavi med 

spremenljivkama čustvene komponente in socialne komponente testne anksioznosti; učenci, 

ki lahko doživljajo občutja čustvene komponente, lahko doživljajo tudi občutja socialne 

komponente. Velja tudi obratno, saj učenci, ki ne doživljajo občutja čustvene komponente 

testne anksioznosti, tudi ne doživljajo občutij socialne komponente testne anksioznosti (r = 

0,39; p = 0,00). Miselna komponenta testne anksioznosti se šibko povezuje s fiziološko 

komponento testne anksioznosti. Smer povezave je pozitivna, kar pomeni, da učenci, ki 

doživljajo občutja miselne komponente, lahko doživljajo tudi občutja fiziološke komponente 

in obratno (r = 0,36; p = 0,01). Tudi miselna komponenta testne anksioznosti se srednje 

močno povezuje s socialno komponento testne anksioznosti, povezava je pozitivna. Učenci, ki 

pri biologiji doživljajo občutja miselne komponente, prav tako občutijo občutja socialne 

komponente testne anksioznosti in obratno  (r = 0,52; p =0,00). Iz tabele 11 je razvidno, da sta 

tudi fiziološka komponenta testne anksioznosti in socialna komponenta testne anksioznosti v 

šibki povezavi. Smer povezanosti je pozitivna, kar pomeni, da sta spremenljivki v premem 

sorazmerju (r = 0,39; p = 0,00). To pomeni, da učenci, ki lahko doživljajo občutja fiziološke 

komponente testne anksioznosti, lahko doživljajo tudi občutja socialne komponente testne 

anksioznosti in obratno.  
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Tabela 11: Povezave med učno uspešnostjo učencev pri predmetu biologija in njihovo testno 

anksioznostjo oz. komponentami anksioznosti 

 učna 

uspešnost 

testna 

anksioznost 

čustvena 

komponenta 

miselna 

komponenta 

fiziološka 

komponenta 
socialna 

komponenta 

učna uspešnost r 1 -,318
*
 -,158 -,411

**
 -,023 

 

-,351* 

 

p  ,020 ,259 ,002 ,868 ,010 

n 53 53 53 53 53 53 

testna 

anksioznost 

r -,318
*
 1 ,658

**
 ,834** ,781** 

 

,704** 

 

p ,020  ,000 ,000 ,000 ,000 

n 53 55 55 55 55 55 

čustvena 

komponenta 

r -,158 ,658
**

 1 ,469** ,637** 

 

,386** 

 

p ,259 ,000  ,000 ,000 ,004 

n 53 55 55 55 55 55 

miselna 

komponenta 

r -,411
**

 ,834
**

 ,469
**

 1 ,357** 

 

,519** 

 

p ,002 ,000 ,000  ,008 ,000 

n 53 55 55 55 55 55 

fiziološka 

komponenta 

r -,023 ,781
**

 ,637
**

 ,357** 1 ,392** 

 

p ,868 ,000 ,000 ,008  ,003 

n 53 55 55 55 55 55 

socialna 

komponenta  

r -,351
*
 ,704

**
 ,386

**
 ,519** ,392** 

 

1 

p ,010 ,000 ,004 ,000 ,003  

n 53 55 55 55 55 55 

Opomba. 
* 
p < 0,05; 

** 
p < 0,01; 

*** 
p < 0,001.  

 

3.3.9 Predlogi učencev za zmanjšanje anksioznosti 

 

Da bi ugotovila, kaj si želijo učenci spremeniti pri pouku biologije in kakšni so njihovi 

predlogi za zmanjšanje stopnje anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja, sem 

oblikovala dve vprašanji v anketi, kjer so učenci zapisali svoje predloge za spremembe. Ti 

predlogi so se nanašali na učiteljevo vedenje, učno okolje, preverjanje in ocenjevanje znanja 

in na poučevanje. Pri prvem vprašanju so učenci zapisali splošne predloge, pri drugem pa so 
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se vsi predlogi nanašali na učitelja. Rezultati so ločeno prikazani v tabelah 12 in 13 v 

nadaljevanju.  

 

Tabela 12: Predlogi učencev za bolj sproščeno delovanje pri pisnem in ustnem preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter nastopanju pri biologiji 

Kodi/pojmi Kategorije  f  % 

kategorij 

več časa 

brez ocenjevanja znanja 

ustno ocenjevanje znanja samo v učiteljevi prisotnosti, brez ostalih 

učencev v razredu 

zapisana vprašanja na papirju pri ustnem ocenjevanju znanja (žreb) 

možnost poprave napačnega odgovora pri ustnem ocenjevanju 

postavljanje podvprašanj pri ustnem ocenjevanju znanja 

več učiteljevih namigov pri ustnem ocenjevanju znanja 

oblikovanje ocene iz ustnega ocenjevanja na podlagi sprotnega 

preverjanja znanja 

manjši obseg snovi pri ocenjevanju znanja 

ukinitev nenapovedanega ustnega ocenjevanja znanja 

možnost branja pri govornem nastopu 

sestava testa podobna,kot sestava testa, namenjena preverjanju znanja 

 

 

 

 

 

 

način 

preverjanja in 

ocenjevanja 

znanja 

 

 

 

 

 

 

 

48,6 

tišina in mir v razredu ter na hodnikih 

prezračenost učilnice 

bolj barvite stene učilnic 

možnost pitja vode pri reševanju testov 

možnost sedenja na stolu po želji učenca med pisnim ocenjevanjem 

znanja 

odhod iz razreda po končanem reševanju testa (hrup) 

sproščena klima v razredu  med ustnim ocenjevanjem znanja 

spoštljiv odnos učencev do učenca, ki izvaja govorni nastop 

zaposlenost učencev med ustnim ocenjevanjem znanja  

 

 

 

 

 

 

učno okolje 

 

 

 

 

 

 

 

38,4 

manj učiteljevega opazovanja učencev med ocenjevanjem znanja 

brez prekinitev učencev med ustnim ocenjevanjem in govornim 

nastopom  

sproščen odnos z učenci 

sedenje učitelja v tišini med reševanjem testov 

več pozitivnih spodbud 

 

 

 

učitelj 

 

 

 

12,8 

 

Glede na dobljene rezultate, ki so prikazani v tabeli 12, sem ugotovila, da si največ učencev       

želi sprememb pri kategoriji »način preverjanja in ocenjevanja znanja biologije«, saj jim to 

povzroča najvišjo stopnjo anksioznosti. V to kategorijo je bilo razvrščenih  48 %  vseh 

odgovorov. Učenci so zapisali, da bi pri pouku biologije ukinili nenapovedano ustno 

ocenjevanje (1,8 % učencev), govornih nastopov ne bi izvajali v pristnosti sošolcev (14,5 %), 

pri ocenjevanju znanja bi si želeli preverjanja manjšega obsega učne snovi (7,3 %). Želeli bi si 
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nekoliko več pomoči učitelja s postavljanjem podvprašanj, namigov pri ustnem ocenjevanju 

(5,5 %) in še drugo.  

 

Naslednja kategorija je vsebovala spremembe za oblikovanje učnega okolja (38,4 %). To so 

spremembe, kot je barvitost sten (1,8 %), prezračenost učilnice (5,5 %), mir in tišina v razredu 

(16,4 %), zaposlenost učencev med ustnim ocenjevanjem (9,1 %), saj po poročanju učencev 

nekatere moti prisotnost sošolcev med ustnim ocenjevanjem znanja. Najmanj učencev pa si 

želi spremembe pri učitelju, kategorija učitelj je dosegla 12,8 %. Zapisali so, da bi si želeli 

nekoliko več spodbudnega vedenja s strani učitelja biologije, sproščen odnos učitelja do 

učencev, njegovo primerno vedenje v času preverjanja in ocenjevanja znanja in manj 

prekinitev med govornimi nastopi.  

 

V tabeli 13 so predstavljeni predlogi učencev v zvezi z učiteljem in njegovim ravnanjem v 

razredu. Iz tabele 13 je razvidno, da je največ učencev (44,8 %) podalo predloge za 

spremembe pri učiteljevem izvajanju preverjanja in ocenjevanja znanja biologije. Učenci so 

zapisali predloge, za katere menijo, da bi pripomogli k nižanju stopnje anksioznosti med 

ocenjevanjem. Naslednja kategorija po prejetih odstotkih je bila učiteljevo vedenje v razredu 

(24,3 %). To pomeni, da bi si učenci želeli sprememb pri vedenju učitelja biologije, kar bi po 

njihovem mnenju pripomoglo k manjši anksioznosti v situaciji preverjanja in ocenjevanja 

znanja. Učence moti prekinjanje učitelja med govornim nastopom, moti jih obrazna mimika 

učitelja med ocenjevanjem znanja, neprijaznost učitelja in nesproščenost. Kar nekaj učencev 

(10,24 %) ne bi pri učitelju biologije popolnoma ničesar spremenilo. Enak odstotek učencev 

(10,24 %) bi si želel sprememb pri učnem okolju, najmanj učencev pa bi spremenilo način 

učiteljevega poučevanja biologije (9,00 % ). Učenci so zapisali predloge, kot so možnost 

obiska dopolnilnega pouka, manj zahtevna in bolj kakovostna razlaga vsebin iz biologije in 

podajanje realnih informacij o znanju učencev.  
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Tabela 13: Predlogi učencev za spremembe pri učitelju, ki bi pripomogle k boljšemu počutju 

pri ocenjevanju znanja biologije in pri šolski situaciji nastopanja  

 

  

Kodi/ pojmi 
Kategorije  f % 

kategorij 

pošteno, pravično in realno ocenjevanje 

zastavljanje vprašanj enake težavnosti vsem učencem 

izvajanje sprostitvenih tehnik ali pripovedovanja šal pred 

ocenjevanjem 

pri ustnem ocenjevanju znanja možnost zapisa zastavljenih vprašanj na 

list papirja 

več časa pri ocenjevanju znanja 

nepripravljen učenec dobi možnost, da  prestavi ocenjevanje 

med pisnim ocenjevanjem učitelj ne gleda v učenčev test 

manjša pričakovanja učiteljev 

sedenje za svojo mizo in ne sprehajanje po učilnici 

manj obsežno sestavljeni testi 

izbira enostavnejših tem za govorne nastope  

nižji kriterij pri ocenjevanju govornih nastopov 

možnost branja besedila pri govornem nastopu 

raznolik vrstni red izbire učencev za ustno ocenjevanje znanja 

postavljanje podvprašanj pri ustnem preverjanju znanja 

v primeru slabega počutja učitelj ne sprašuje 

učitelj naj ne opazuje učencev med govornim nastopom ali med ustnim 

ocenjevanjem  

ponovna razlaga vprašanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocenjevanje 

znanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,8 

zagotavljanje miru in tišine v razredu 

možnost pitja vode pri pisnem ocenjevanju znanja 

 

učno okolje 

 

10,24 

prezahtevne učne vsebine 

realna povratna informacija o učenčevem znanju 

bolj kakovostna razlaga učne vsebine 

možnost obiska dopolnilnega pouka 

podajanja povratnih informacij o ocenah učencem osebno  

 

 

poučevanje 

 

 

9 

brez prekinitev med govornim nastopom ali  med ustnim 

ocenjevanjem znanja 

prijazen odnos učitelja do učencev 

sproščen odnos učitelja do učencev 

primerna obrazna mimika učitelja med preverjanjem in ocenjevanjem 

znanja 

omogočanje sproščene klime v razredu 

več pozitivnih spodbud in pohval  

 

 

 

učiteljevo 

vedenje v 

razredu 

 

 

 

24,3 

pri učitelju ne bi nič spremenili zadovoljstvo z 

učiteljem 

10,24 
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4 RAZLAGA REZULTATOV IN SKLEPI 

 

V diplomskem delu Anksioznost osnovnošolcev pri pouku biologije sem želela ugotoviti, v 

kolikšnem obsegu se pojavlja anksioznost učencev pri pouku biologije, raziskati razlike v 

stopnji anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije pri različno starih učencih 

in razlike v stopnji anksioznosti med učenkami in učenci. Zanimalo me je, katera komponenta 

tako imenovane testne anksioznosti pri pouku biologije se najpogosteje izrazi pri učencih. 

Želela sem tudi raziskati razlike pri izražanju posameznih komponent anksioznosti pri 

preverjanju in ocenjevanju biologije, te razlike so se nanašale na različno stare učence in na 

spol učencev. V raziskavi sem želela ugotoviti, pri kateri obliki preverjanja in ocenjevanja 

znanja biologije je stopnja anksioznosti učencev višja, v kateri fazi govornega nastopa učenci 

doživljajo najvišjo stopnjo anksioznosti, odnos med učno uspešnostjo učencev in pojavom 

anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije. Moj namen je bil tudi zbrati 

predloge učencev za spremembe, ki občutijo anksioznost v situaciji preverjanja in ocenjevanja 

znanja biologije in bi jim po njihovem mnenju te spremembe omogočile nižjo stopnjo 

anksioznosti v omenjeni situaciji. 

 

V raziskavo sem vključila učence 8. in 9. razreda ene od ljubljanskih osnovnih šol. 

Sodelovalo je 55 učencev. Vzorec sem izbrala, saj imajo v osnovni šoli samo učenci 8. in 9. 

razreda pouk biologije (Učni načrt za biologijo, 2011).  

 

Biologija omogoča spoznavanje žive narave na različnih hierarhičnih stopnjah, kot so celica, 

organizem, ekosistem in biosfera. Omogoča razumevanje soodvisnosti zgradbe in delovanja 

živih sistemov, njihov razvoj, medsebojno soodvisnost in procesov v živi naravi od 

molekularne ravni do biosfere. Učenci morajo pri pouku biologije doseči celostno 

razumevanje osnovnih principov delovanja živega, poznavanje zgradbe, delovanje in razvoj 

živih sistemov na različnih ravneh. Spoznajo tudi delovanje človeka in njegov vpliv na žive 

sisteme ter okolje (Učni načrt za biologijo, 2011). Po pregledu učnega načrta za predmet 

biologija v osnovni šoli lahko sklepam, da morajo učenci v dveh letih osvojiti zelo obsežno 

znanje, ta se na različne načine ves čas preverja in ocenjuje. Vsak učenec v času šolanja 

doživi kakšno izkušnjo, pri kateri je v situaciji preverjanja in ocenjevanja znanja čutil občutja 

anksioznosti. Pri učencih se izvori anksioznosti povezujejo s štirimi področji. To so učenec, 

družina, šola in učitelj (Hribar, 2002). 
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Ravno zaradi zgoraj opisanih razlogov je bil moj namen ugotoviti, ali se anksioznost pri 

pouku biologije pri učencih pojavlja in v kolikšnem obsegu. Ugotovila sem, da se občutja 

anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju biologije pojavljajo.  

 

Rezultati so pokazali, da majhno stopnjo anksioznosti doživlja 22 % učencev pri pouku 

biologije, zmerno stopnjo anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja pa doživlja 64 % 

učencev. Pečjak (1993) meni, da zmerna stopnja anksioznosti lahko že negativno vpliva na 

učni uspeh učenca. Visoko stopnjo anksioznih občutij pri predmetu biologija doživlja 14 % 

vseh učencev. To stopnjo anksioznosti je potrebno odpraviti pri učencih, saj učencem 

predstavlja močno oviro pri doseganju učnih dosežkov (Pečjak, 1993).  

 

Raziskovala sem razlike med spoloma v stopnji anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja biologije. Iz rezultatov sem ugotovila, da ni statistično pomembnih razlik med 

anksioznostjo pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije ter spolom. Iz ugotovitev 

preteklih raziskav različnih avtorjev sem pričakovala drugačen rezultat. Predvidevala sem, da 

bodo dekleta nekoliko bolj anksiozna v situaciji preverjanja in ocenjevanja znanja kot fantje. 

D. Kobal Palčič (1995) je namreč v svoji magistrski nalogi ugotovila, da dekleta doživljajo 

nekoliko višjo stopnjo anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja kot fantje. 

Ugotovila je, da se dekleta v tej situaciji počutijo bolj nelagodno in vznemirjeno od fantov in 

da so dekleta v situaciji ocenjevanja bolj zaskrbljena. Iz svojih rezultatov lahko predvidevam, 

da se statistično pomembne razlike med stopnjo anksioznosti in spolom niso pokazale (zaradi 

majhnega vzorca učencev v raziskavi).   

 

Prav tako sem želela raziskati morebitno povezavo med anksioznostjo pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja biologije ter različno starostjo učencev. S. Perman (2009) je v svojem 

diplomskem delu Anksioznost v mladostništvu in šolska situacija nastopanja ugotovila, da v 

šolski situaciji nastopanja mlajši dijaki bolj pogosto izražajo višjo stopnjo anksioznosti kot 

starejši dijaki. Raziskavo je opravila na posameznikih, starejših od učencev v moji raziskavi. 

Ravno zaradi različnih starostnih skupin ugotovitev med seboj ne morem primerjati, lahko pa 

povzamem sklepe avtorice, ki navaja, da se mlajši dijaki, za razliko od starejših, šele privajajo 

na situacijo nastopanja, s katero imajo tudi manj izkušenj. To ugotovitev je avtorica 

podkrepila s trditvijo, da različna obdobja mladostništva prinašajo različne intenzivnosti 

anksioznosti. Avtorica v diplomskem delu zapiše, da se anksioznost poveča v začetnem 
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obdobju mladostništva, ko posameznik spremeni svojo referenčno skupino, se diferencira od 

družine in spreminja svojo fizično podobo.  

 

Iz do sedaj predstavljenega lahko sklepam, da so vzroki za povišano doživljanje anksioznosti 

odvisni od bioloških, kognitivnih in socialnih sprememb, ki jih posamezniki doživljajo v 

določenem razvojnem obdobju (Perman, 2009). S pomočjo preučene literature sem 

predvidevala, da se bodo tudi pri rezultatih te diplomske raziskave pokazale razlike v stopnji 

anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja med različno starimi učenci. Vendar sem iz 

pridobljenih rezultatov ugotovila, da ni statistično pomembnih razlik med stopnjo 

anksioznosti in starostjo učencev. Sklepam, da je do takšnega rezultata prišlo zaradi številčno 

majhnega vzorca učencev. Morda pa je vzrok tudi premajhna starostna razlika vzorca, saj je 

starostna razlika med učenci samo leto dni.  

 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, katera od komponent testne anksioznosti se 

najpogosteje izrazi pri učencih, ki doživljajo občutja anksioznosti pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja. Glavne komponente testne anksioznosti so čustvena, miselna, fiziološka 

in socialna komponenta (Pečjak, 1993). Iz dobljenih rezultatov sem ugotovila, da se pri 

anksioznih učencih v situaciji preverjanja in ocenjevanja znanja biologije najpogosteje (66,8 

%) pojavi čustvena komponenta testne anksioznosti. Sledita miselna (57,9 %) in socialna 

komponenta (43,3 %), fiziološka komponenta pa se pri anksioznih učencih pojavi najmanjkrat 

(34,2 %). Avtor Pečjak (1993) je mnenja, da čustveno komponento učenci občutijo kot 

neprijetno duševno napetost, stanje nemoči in brezupa in kot tesnobo ter strah. Pri 

ocenjevanju znanja lahko to stanje pri učencih povzroči zavore in blokade pri razmišljanju. 

Fiziološke komponente se pojavijo kot motnje v delovanju organizma, trdi Pečjak (1993). 

Izrazijo se kot močno utripanje srca, povišan krvni tlak, znojenje, težnja po uriniranju in 

podobno. Avtor navaja, da je pri učencih, pri katerih je miselna komponenta izrazitejša, učna 

pozornost razdeljena. Ti učenci razmišljajo o učni vsebini, hkrati pa jih preganjajo skrbi o 

neuspehu. V takšnem primeru so učenci lahko učno neučinkoviti. Po njegovem mnenju se 

učenci, pri katerih se izražajo občutja socialne komponente, pogosto sprašujejo, kaj bodo 

menili starši, sošolci in ostali, če bodo neuspešni. Na te učence močno vpliva tudi okolica. 

Nad rezultati sem bila presenečena, saj sem po prebrani literaturi predvidevala, da bo 

fiziološka komponenta testne anksioznosti tista, ki se bo pogosteje izrazila pri anksioznih 

učencih. Menila sem, da se telesni simptomi, kot jih je opredelila avtorica C. Peklaj (2012), 

pri anksioznih učencih v situaciji preverjanja in ocenjevanja znanja najpogosteje pojavijo. C. 
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Peklaj (2012) je naštela telesne simptome, kot so zardevanje, tresenje rok, pospešeno dihanje, 

prebavne motnje in druge.  

 

V svojem diplomskem delu sem raziskovala tudi, v kakšnem odnosu so posamezne 

komponente anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije in spol učencev. 

Ugotovila sem, da ni statistično pomembnih razlik med pojavom čustvene komponente in 

spolom. Prav tako sem ugotovila, da ni statistično pomembnih razlik med izražanjem miselne 

komponente anksioznosti  in spolom učencev. Statistično pomembno razliko pa sem ugotovila 

med pojavom fiziološke komponente anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

biologije in spolom učencev. Rezultati so pokazali, da se pri anksioznih dekletih v situaciji 

preverjanja in ocenjevanja znanja biologije pogosteje pojavijo občutja fiziološke komponente 

kot pri fantih. Statistično pomembne razlike med pojavom socialne komponente testne 

anksioznosti in spolom ni bilo. D. Kobal Palčič (1993) je v svoji raziskavi dobila nekoliko 

drugačen rezultat. Ugotovila je, da dekleta doživljajo nekoliko višjo stopnjo anksioznosti v 

situaciji preverjanja in ocenjevanja znanja, statistično pomembno razliko je dobila pri 

emocionalnosti. Pojasnila je, da se dekleta ob preverjanju in ocenjevanju znanja počutijo bolj 

vznemirjene od fantov.  

 

Nobenih statistično pomembnih razlik nisem ugotovila med izražanjem posameznih 

komponent anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanja znanja biologije in starostjo učencev.  

To pomeni, da se pri različno starih učencih, ki doživljajo anksioznost, ne pojavljajo razlike v 

izražanju različnih komponent anksioznosti (čustvena, miselna, fiziološka, socialna). 

 

Zanimalo me je tudi, pri katerem načinu preverjanja in ocenjevanja znanja biologije učenci 

čutijo višjo stopnjo anksioznosti. Rezultati so pokazali, da učenci izražajo višjo stopnjo 

anksioznosti pri ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja (tako se je izrazilo 57 % vseh 

učencev). Pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja biologije pa višjo stopnjo 

anksioznosti doživlja 43 % učencev. Tak rezultat sem pričakovala, saj so učenci pri ustnem 

preverjanju in ocenjevanju znanja bolj izpostavljeni pred razredom, prisoten je močan vpliv 

subjektivnih dejavnikov in učenci se zavedajo, da ne dobijo vsi enako težkih vprašanj. Pri 

ustnem ocenjevanju imajo učenci namreč veliko manj časa za odgovarjanje na vprašanja kot 

pa pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja (Žagar, 2009).  
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V diplomskem delu sem ugotavljala tudi, v kateri fazi govornega nastopa učenci doživljajo 

najvišjo stopnjo anksioznosti. Učitelj biologije znanje učencev preverja in ocenjuje na več 

načinov. V učnem načrtu za biologijo je zapisano, da učitelj preverja in ocenjuje znanje pisno, 

ustno, z izdelki in raziskovalnimi dejavnostmi (Učni načrt za biologijo, 2011). Učitelj 

ocenjuje tudi govorne nastope, predstavitve plakatov ali drugih izdelkov. Zanimalo me je, v 

kateri fazi nastopanja učenci čutijo najvišjo stopnjo anksioznosti. Največ učencev je zapisalo, 

da čutijo najvišjo stopnjo anksioznosti tik pred nastopom (37 %). Dva odstotka manj učencev 

(35 %) je zapisalo, da čutijo najvišjo stopnjo anksioznosti na začetku nastopa. Samo štirje 

učenci (7 %) pa so zapisali, da nikoli ne občutijo anksioznosti med govornim nastopom. 

Podobne rezultate je v svojem diplomskem delu predstavila S. Perman (2009). Ugotovila je, 

da največ dijakov v njeni raziskavi doživlja najvišjo stopnjo anksioznosti tik pred nastopom, 

nato so sledili dijaki, ki občutijo najvišjo stopnjo na začetku nastopa.  

 

V diplomskem delu sem raziskovala odnos med anksioznostjo pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja biologije in učno uspešnostjo učencev. Ugotovila sem, da sta učna uspešnost in 

anksioznost pri preverjanju in ocenjevanju znanja šibko povezani. To pomeni, da na učno 

uspešnost lahko vpliva pojav anksioznosti in še mnogo drugih dejavnikov. Iz rezultatov sem 

tudi ugotovila, da sta spremenljivki med seboj v obratnem sorazmerju. To pomeni, da učenci, 

ki so učno uspešnejši, ne doživljajo občutij anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

biologije ter obratno. D. Kobal Palčič (1995) je v svoji raziskavi dobila drugačne rezultate. 

Ugotovila je zanemarljive nasičenosti posameznih spremenljivk učne uspešnosti ter statistično 

nepomembne povezave med testno anksioznostjo in posameznimi spremenljivkami učne 

uspešnosti. Iz rezultatov je avtorica sklepala, da stopnja anksioznosti pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja  ne vpliva na njihovo učno uspešnost.  

 

Na koncu raziskave, ki je bila izvedena z učenci, sem pridobila predloge učencev za 

spremembe, ki bi jim omogočile doživljanje nižje stopnje anksioznosti pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja biologije. Največ učencev je zapisalo splošne predloge za spremembe pri 

ocenjevanju znanja. Učenci so zapisali, da bi pri pouku biologije ukinili nenapovedano ustno 

ocenjevanje, govornih nastopov ne bi izvajali v pristnosti sošolcev, pri ocenjevanju znanja bi 

si želeli preverjanja manj obsežne učne snovi. Želeli bi si nekoliko več pomoči učitelja s 

postavljanjem podvprašanj in namigov pri ustnem ocenjevanju in podobno. Prav tako je 

največ učencev navedlo predloge za spremembe pri učiteljevem načinu ocenjevanja znanja. 

Izpostavili so, da si želijo bolj pošteno, pravično in realno ocenjevanje, nižji kriterij za 
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ocenjevanje govornih nastopov, izbiro bolj razumljivih tem govornih nastopov, manj obsežno 

sestavljene teste pri biologiji in drugo.  

 

Med obdelavo rezultatov sem ugotovila, da bi bilo smiselno številčno povečati vzorec 

učencev, zajetih v raziskavo, saj bi mi to omogočilo bolj podroben vpogled v pojav 

anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije.  

V moji diplomski raziskavi je bila med učenci najverjetneje premajhna starostna razlika in 

zaradi tega predvidevam, da pri rezultatih, ki so bili povezani s starostjo učencev, nisem 

pridobila statistično pomembnih podatkov. Nekoliko bolj smiselno bi bilo ugotavljati pojav 

anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije med učenci osnovne šole ter 

srednješolci.  

Med prebiranjem literature sem zasledila kar nekaj raziskav, ki so preučevale pojav 

anksioznosti v različnih šolskih situacijah. Med raziskavami nisem odkrila nobene, ki bi 

obravnavala pojav anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja predmeta biologije. V 

svojem raziskovanju sem torej ugotovila, da se anksioznost pojavlja tudi pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja biologije.  

 

Iz predlogov, ki so jih učenci zapisali v vprašalnikih, lahko sklepam, da na pojav anksioznosti 

pri preverjanju in ocenjevanju znanja biologije zelo vpliva odnos učitelja do učencev, šolska 

klima, poučevanje učitelja in učno okolje. Učenci so zapisali, da učitelji biologije preverjajo 

in ocenjujejo preobsežno in prezahtevno učno snov, učencem dodelijo prezahtevne teme za 

izvajanje govornih nastopov pri tem predmetu. Želijo si napovedanega ustnega ocenjevanja, 

več pomoči učitelja pri preverjanju in ocenjevanju znanja, boljšo razlago učne snovi in bolj 

pošteno, pravično ter realno ocenjevanja znanja biologije. Po mnenju učencev bi spremembe 

na zgoraj omenjenih področjih nekoliko zmanjšale pojav anksioznosti pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja biologije. N. Hribar (2002) meni, da anksioznost, ki jo učenci doživljajo v 

situaciji preverjanja in ocenjevanja znanja, vpliva na delovanje učencev v razredu, na njihov 

učni uspeh pri predmetu, splošni učni uspeh, vpliva na njihovo samospoštovanje in ne 

nazadnje na njihovo samopodobo. Tudi sama se strinjam z zgoraj omenjeno avtorico, saj je 

pomembno, kdaj in kako učitelj prepozna simptome anksioznosti ter kdaj, kako in na kakšen 

način nudi pomoč učencem, ki doživljajo anksioznost v šolskih situacijah. Prav tako je zelo 

pomembno, na kakšen način učitelj poučuje učne vsebine in na kakšen način učencem 

pomaga pri samem učenju pri predmetu. Pri poučevanju biologije in tudi učenju biologije so 

različne učne strategije, ki jih morajo učenci poznati in jih primerno uporabljati, ključnega 
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pomena za uspešno učenje in nadaljnji uspeh pri ocenjevanju znanja. Učitelj mora te strategije 

učencem primerno predstaviti in jih navajati na njihovo uporabo pri učenju biologije. Prav 

tako je pomembno, da učitelj učence med učnimi urami primerno motivira in s tem pripomore 

k večji motiviranosti za učenje.  

 

Morda je problem anksioznosti pri biologiji tako pereč prav zaradi (pre)obsežne učne snovi in 

neprimernega učenja le-te ter kasnejše nemotiviranosti za učenje. Posledično so učenci  manj 

uspešni pri učenju bioloških vsebin, imajo manj znanja in stopnja anksioznosti se s tem 

poviša.   
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6 PRILOGE 

 

Priloga 1: Vprašalnik testne anksioznosti  

Priloga 2: Vprašalnik o pojavu testne anksioznosti, ocenah učencev pri biologiji in predlogov 

za znižanje stopnje testne anksioznosti 
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Priloga 1: Vprašalnik testne anksioznosti  

Dragi učenec/učenka!  

Prosim, da si vzameš nekaj minut svojega časa in izpolniš spodnji vprašalnik. Vprašalnik 

vsebuje trditve, ki se navezujejo na strah, tesnobo in tremo pred preverjanjem in 

ocenjevanjem znanja pri predmetu biologija. Z vprašalnikom bom pridobila rezultate, ki jih 

bom uporabila za izdelavo svoje diplomske naloge. Vprašalnik je popolnoma anonimen, zato 

prosim, da odgovarjaš iskreno. Na trditve odgovori z DA ali NE.  Rezultati raziskave bodo 

objavljeni v diplomski nalogi z naslovom Anksioznost osnovnošolcev pri pouku biologije. 

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem. 

                                                                                                       Klavdija Stražar  

1. Želel bi, da pelje pot do uspeha tudi brez opravljanja testov. 

2. Dobra ocena pri enem testu mi ne poveča samozaupanja pri drugih testih. 

3. Moji bližnji zahtevajo, da teste uspešno opravljam. 

4. Med testom se mi pogosto zgodi, da mislim na stvari, ki nimajo z njim ničesar 

skupnega.  

5. Pred pomembnim testom in po njem nimam nobenega teka. 

6. Zmeraj sem se bal učnih ur, pri katerih nas je učitelj presenečal z 

nepričakovanim spraševanjem. 

7. Testi ne bi smeli biti tako napeti, kot so. 

8. Ljudje, ki dobro opravijo teste, imajo v večini boljši poklic v življenju. 

9. Pred testom in po njem se mi zdi, da so sošolci inteligentnejši od mene. 

10. Včasih premišljujem, kakšen vtis bom naredil na druge ljudi, če pišem test 

negativno. 

11. Skrbi negativno vplivajo na moje priprave na test. 

12. Težko prenašam, da me drugi ljudje med testom opazujejo. 

13. V noči pred testom slabo spim. 

14. Če bi ukinili teste, bi se več naučil. 

15. Vznemirja me misel, da je moja prihodnost odvisna od uspeha na testih. 

16. Če bi se lahko duševno zbral, bi opravil test bolje kot sošolci. 

17. Če se bom na testih slabo odrezal, bodo ljudje dvomili vame. 

18. Zdi se mi, da nikoli nisem povsem pripravljen na test. 

19. Pred opravljanjem testa se ne morem zbrati. 

20. Med testom ne morem misliti. 

21. Hrup in drugi dražljaji me med testom zelo motijo. 

22. Pred testom imam neprijeten občutek.  

23. Zaradi testov se sprašujem, ali bom sploh kdaj dosegel svoje cilje. 

24. Test sploh ni merilo znanja. 

25. Če dobim na testu slabo oceno, tega rajši nikomur ne povem. 

26. Pred testom čutim potrebo, da se zelo najem 

27. Pred testom postane moj želodec zelo občutljiv. 

28. Pred testom imam zelo slabo mnenje o sebi. 
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29. Preden izvem za rezultat testa, sem zelo napet. 

30. Želim, da bi dobil zaposlitev tam, kjer ne zahtevajo nobenega preverjanja 

znanja. 

31. Če ne bom opravil tega testa, nisem tako inteligenten, kot sem mislil. 

32. Če bom dobil slabo oceno, bodo moji starši zelo razočarani. 

33. Ker se zaradi testne anksioznosti ne pripravim dobro na test, se anksioznost še 

poveča. 

34. Ko grem v prostor, kjer pišem test, se mi zdi, da se mi šibijo kolena. 

35. Po testu se mi običajno zdi, da bi se lahko bolje odrezal. 

36. Med opravljanjem testa mi neprijetna čustva prepričujejo, da bi se duševno 

zbral. 

37. Čim bolj se pripravljam na test, tem bolj sem zmeden. 

38. Če slabo opravim test, se ne menim za mnenje drugih, vendar me skrbi, kakšno 

mnenje bom imel sam o sebi. 

39. Med pisanjem testa imam v nekaterih delih telesa preveč napete mišice. 

40. Pred testom nisem sproščen. 

41. Moji sošolci bodo razočarani, če ne bom pozitivno pisal test. 

42. Običajno ne vem, ali sem se dovolj pripravil na test. 

43. Pred pomembnim testom me zgrabi prava panika. 

44. Učitelji bi morali upoštevati, da so nekateri učenci med pisanjem testa živčni. 

45. Rajši napišem seminarsko nalogo, kot da pišem test. 

46. Preden povem sošolcem svojo oceno, poizvem, kakšno so dobili oni. 

47. Moti me, ker bodo nekateri znanci zadovoljni, če dobim slabo oceno. 

48. Menim, da bolje odpišem teste, če sem sam z učiteljem. 

49. Od uspeha na testu je neposredno odvisna moja prihodnost. 

50. Med testom včasih pozabim vse, kar vem. 

51. Od uspeha pri testu sta odvisni moja samozavest in zaupanje vase. 

52. Menim, da bi bolj uspešno odpisal test, če nebi odgovarjal pod časovnih 

pritiskom. 

53. Ne morem vnaprej presoditi, kakšno oceno bom dobil. 

54. Med testom se ne morem spomniti stvari, ki jih najbolje znam. 

55. Med testom se zelo znojim, četudi ni vroče. 

56. Pred testom dobim včasih diarejo.  

57. Pred testom mi gre včasih na bruhanje. 

58. Pred testom me pogosto boli glava. 

59. Včasih se mi zdi, da bi rajši umrl, kot da bi še naprej pisal teste. 

60. Kadar učitelj opazi, da se ga učenec boji, bi moral prekiniti pisanje testa in 

nadaljevati po odmoru. 
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Priloga 2: Vprašalnik o pojavu testne anksioznosti, ocenah učencev pri biologiji in 

predlogih za znižanje stopnje testne anksioznosti 

 

1. Spol    M            Ž 

2. Starost _____________ 

3. Napiši, kdaj občutiš večje vznemirjenje in strah, pri pisnem ali pri ustnem preverjanju 

in ocenjevanju znanja?  

 

  

4. Pri pouku biologije izvajate tudi govorne nastope, predstavljate seminarske naloge in 

plakate. Pri nastopanju pred občinstvom se lahko zgodi, da ima človek tremo (strah). 

Ali in kdaj ste v takšni situaciji doživljali največjo tremo?  

 

a. nisem imel/-a nikakršne treme 

b. tremo sem imel/-a tik pred nastopom 

c. tremo sem imel/-a na začetku nastopa 

d. ves čas doživljam enako močno tremo (tik pred nastopom, na začetku in vse do 

konca nastopa). 

 

5. Zapiši, kakšne ocene imaš v tem šolskem letu pri pouku biologije? 

_____________________________________________________ 

 

6. Zapiši predloge, ki bi ti pri nastopanju, preverjanju in ocenjevanju znanja pri biologiji 

omogočili bolj sproščeno delovanje? 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Kaj bi si želel/-a od učitelja, da bi se bolje počutil/-a pri nastopanju pred sošolci in pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja pri biologiji?  

_____________________________________________________________________ 

 

 

  

 


