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POVZETEK 

V svojem diplomskem delu poskušam predstaviti na eni strani značilnosti stresa ter z njim 

povezano testno anksioznost, na drugi strani pa učne strategije in njihovo učinkovitost. 

Glavna tema raziskovanja je odnos med učnimi strategijami in testno anksioznostjo. 

Poskušam torej povezati obe temi ter preveriti povezanost med njima. 

 

Razen osrednjega vprašanja, ki se nanaša na odnos med učnimi strategijami in testno 

anksioznostjo, nas je zanimalo tudi, kakšne so razlike v uporabi učnih strategij in v izkazani 

testni anksioznosti med spoloma in po starosti. Raziskava je bila empirična in zastavljena kot 

študija prereza. Za to raziskavo ni bilo potrebno izvajati poizkusov, temeljila je bolj na 

opisovanju in deskriptivni metodi. Raziskava je bila torej kavzalno-ne-eksperimentalna. S 

pomočjo anketnega vprašalnika sem določila prevladujoče učne strategije učencev in stopnjo 

njihove testne anksioznosti. Vprašalnik je od učencev zahteval označbo od »1« do »5«, pri 

čemer je »1« pomenilo najniţje strinjanje s trditvijo in »5« najvišje strinjanje s trditvijo. V 

vzorec smo zajeli dečke in deklice šestega in devetega razreda osnovne šole. Učne strategije 

smo razdelili na osem skupin in analizirali odgovore učencev glede na vrste učnih strategij.  

Analizo sem izvedla s SPSS programom za obdelavo podatkov, pri čemer sem razlike 

primerjala s t-testom za neodvisne vzorce. Računala sem koeficient korelacije, razlike pa sem 

ugotavljala tudi s χ² preizkusom. Analiza obdelave vprašalnikov je pokazala, da obstaja 

statistično pomembna korelacija med učinkovitostjo uporabe učnih strategij in izkazano testno 

anksioznostjo. Ta korelacija je negativna. Učenci z bolj učinkovitimi učnimi strategijami 

izkazujejo niţjo testno anksioznost in učenci z manj učinkovitimi učnimi strategijami višjo 

testno anksioznost.  

Razlik v izkazani testni anksioznosti in razlik v uporabi učnih strategij med spoloma nismo 

dokazali. Razlike v izkazani testni anksioznosti med razredoma so statistično nepomembne, 

razlike v uporabi učnih strategij med razredoma pa so statistično pomembne. Dokazali smo, 

da učenci šestega razreda uporabljajo bolj učinkovite učne strategije kot učenci devetega 

razreda.  
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Zaključimo lahko, da ima starost večji vpliv na uporabo učnih strategij in na stopnjo testne 

anksioznosti kot spol ter da obstajajo statistično pomembne razlike v izkazani testni 

anksioznosti med učenci z bolj učinkovitimi in manj učinkovitimi učnimi strategijami. 

Učence, učitelje in starše moramo opozoriti na prepoznavanje testne anksiozosti ter jih 

ozaveščati o ukrepih, ki jo lahko zmanjšajo. Prav tako ţelimo v šole vnesti uporabo čim bolj 

učinkovitih učnih strategij in zavedanje pomena le-teh. 
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ABSTRACT 

In my assignment I tried to present on the one hand the characteristics of stress and its relation 

to test anxiety and on the other hand learning strategies and their effectiveness. The main 

theme of research are the relations between learning strategies and test anxiety. Therefore I 

tried to find statistically important differences between them. 

 

Apart from the main issue, the relations between learning strategies and test anxiety, we were 

also interested in the differences in the use of learning strategies and test anxiety by gender 

and age of the students. The section study was empirical. For this study we did not have to 

make any experiments, it was based on descriptive method. The study was therefore 

descriptive and non-experimental. With the questionnaire I determined the main  learning 

strategies of the students and their level of test anxiety. The questionnaire required from the 

students an indication of "1" to "5", with "1" indicating the minimum agreement with the 

statement and "5" indicating the highest agreement with the statement. The sample included 

boys and girls in sixth and ninth grade. Learning strategies are divided into eight groups and 

are analyzed according to the types of learning strategies of the students. 

 

I made the analysis with the help of the SPSS program for data processing and I compared the 

differences with t-test for independent samples. I determined the correlation coefficient and 

identified the differences with the χ ² test. Analysis of the questionnaires shows that there is a 

statistically significant correlation between the effectiveness of learning strategies and test 

anxiety. This correlation is negative. Students, who use more effective learning strategies, 

show lower test anxiety and students, who use less efficient learning strategies, show higher 

test anxiety. 

 

The differences in test anxiety and the differences in the use of learning strategies between 

gender could not be proved. The differences between the test anxiety between the classes are 

statistically insignificant and the differences in the use of learning strategies between the 

classes are statistically significant. We proved that sixth grade students use more effective 

learning strategies as the ninth grade students. 
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To conclude, the age of the student has much greater impact on the use of learning strategies 

and the level of shown test anxiety as does the gender. Also, we have proved that there are 

statistically significant differences in the shown test anxiety among students with more 

efficient than among students with less effective learning strategies. Students, teachers and 

parents must be able to identify  test anxiety and be aware of the fact that it can be reduced. 

We also want to bring the use of more effective learning strategies and the awareness of their 

importance to the scools. 
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I. TEORETIČNI UVOD 

1. STRES  

Splošno znano je, da je stres odgovor organizma na zunanje okoliščine. Psihiatri ga 

opredeljujejo kot dogajanje, ki zmoti človekovo notranje ravnovesje oziroma ga vrţe iz tira. 

Za človekov normalni razvoj je obvladovanje stresa in bojazni vsakdanji pogoj. Med mnogimi  

moţnimi viri stresa so začetek šolanja, nova zaposlitev, ločitev od staršev ali ljubljenih oseb, 

nezaupanje vase v odnosih do drugih oseb, nujne naloge in pomembne odločitve (Spielberger, 

1985: 4). Stres posega na mnoga ţivljenjska področja, zato je obvladovanje le-tega bistveno 

za zdravje. Pomen besede stres so uvedli ţe v fizikalni znanosti. V zgodnjih raziskavah o 

razteznih lastnostih trdnih snovi se je nanašal na zunanji pritisk ali silo, ki deluje na predmet.  

V fiziki in tehniki lahko tako odnos med stresom in napetostjo izrazimo količinsko (v kg/cm
2
)
 

tako, da izmerimo silo, ki deluje na enoto površine (prav tam, 8). 

Če se osredotočimo na stres kot pojem iz psihologije, moramo najprej opisati stanje človeka, 

ki je pod stresom. V stresnem stanju upade zmoţnost učinkovitega mišljenja, učenja in vseh 

ostalih spoznavnih operacij (Pečjak, 2001). Mišljenje posameznika, ki je v stresu, je okrnjeno, 

pojavlja se zmedenost, teţave s koncentracijo, raste število napak, utrujenost in zavrtost. Stres 

lahko vpliva tudi na govor. Tako pri posamezniku, ki je pod stresom, opazimo jecljanje, 

tresenje glasu, jezik postane manj gramatičen in vsebinsko manj logičen. Stres poveča tudi 

sugestibilnost. Posameznik je še bolj dovzeten za razmišljanje drugih ljudi in zato okolica 

nanj laţje vpliva. V najbolj stresnih primerih, ki jih avtor označi za »obup«, se učenci učijo za 

boljšo oceno, a jim ne uspe. Posledično se nehajo učiti, saj se jim ne zdi več vredno. Zaradi 

neuspehov nastane napačna domneva, da beg ni mogoč. Prejšnja izkušnja (slaba ocena) 

preprečuje nastanek nove, ki bi pomenila spremembo na boljše. 

Ker je ţivljenje nenehno prilagajanje (Rakovec–Felser, 1991), se človeški organizem 

vsakemu dejavniku poskuša prilagoditi. Pravimo, da stresni vplivi aktivirajo posameznikove 

zmoţnosti za spopad ali beg. Reakcije na stres, ki bi bila samo telesne ali samo duševne 

narave, ni. Psihični stres je duševno stanje, do katerega pride zaradi ovir, pri čemer se le-te 

pojavljajo v obliki zunanjih ovir, lahko pa gre tudi za notranje blokade oziroma zavrtosti. 

Psihični stres nastane, ko je posameznik v eni od svojih psihosocialnih potreb dalj časa 

nezadovoljen in ne vidi upanja, da bi svoje teţnje uresničil. Poleg tega je določena situacija za 

nekoga stresna, za drugega pa lahko sploh ne. Na isti stresogeni vpliv odreagira nekdo s 
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popolno psihično odpovedjo ali z duševno boleznijo, nekdo drug pa le s prehodnimi 

motnjami. Upoštevati moramo tudi, da bo posameznik, ki bo hkrati moral obvladovati številne 

stresorje, prej klonil pod pritiski kot nekdo drug, ki ţivi v trenutno zadovoljivih razmerah. 

Odzivanje na stresorje je od človeka do človeka različno, odvisno je od posameznikove 

osebnosti, njegove izkušnje in okoliščin. Veliko vlogo v ţivljenju posameznika igra tudi 

trdnost njegovih odnosov posameznika z njemu pomembnimi osebami. Isti stresni dogodek je 

tako lahko nekomu spodbuda ali izziv, drugemu pa močan stresor. Pravzaprav lahko rečemo, 

da je teţa obremenitev močno merilo njegove odpornosti na stres.  

Lastnih izkušenj zato ne moremo uporabiti kot edini kriterij. Enkratne izkušnje nimajo 

tolikšnega pomena, kot običajno mislimo. Hujše so stalne stiske, ki jim ni moţno predvideti 

konca. V končni fazi je vendarle vse odvisno od posameznikovih psihofizičnih posebnosti. 

Stres moramo sprejeti kot del ţivljenja in se nanj pravilno odzivati. Stres nam omogoča, da se 

učinkovito prilagajamo spremembam. Za normalno ţivljenje ga je določena količina tako 

nujno potrebna. Stres je del človeka, prav tako pa tudi mehanizmi, s katerimi ga lahko 

obvladujemo. Če ga znamo obvladovati, ga lahko izkoristimo sebi v prid tako, da nam 

pomaga, da ne postanemo lenobni, da delamo na sebi in se spreminjamo v preudarnejše in 

zrelejše osebnosti (Rakovec-Felser, 1991). 

1.1 Definicije stresa 

Znanstveniki še vedno iščejo popolno definicijo stresa. Ena od njih pravi, da je stres stanje 

preobremenjenosti, ki ogroţa posameznikovo fizično in duševno zdravje (Pečjak, 2001). 

Slovenski etimološki slovar opredeli stres kot: 

Stres –a: odziv organizma na škodljive zunanje vplive. Prevzeto iz angl. Stress v enakem 

pomenu, prvotno le napor, pritisk, priganjanje, breme, kar je skrajšano iz distress v enakih 

pomenih, to pa je izposojeno iz stfrc. Destre(s)ce, stiska, sila, beda. Slednje se je razvilo iz 

vlat. *districtia, izpeljanke iz klas. lat. Distringere, mučiti, prezaposliti, prvotno raztegniti, 

napeti (Ho, 466, 130) (Snoj, 1997).   

Izraz stres izvira iz latinščine (»stringere«). Prvič je bil uporabljen v angleščini v 17.stoletju in 

sicer za opis nadloge, pritiska ali teţave. V 18. in 19. stoletju je stres pomenil silo, pritisk ali 

močen vpliv, ki deluje na predmet ali osebo (fizikalna znanost). O vplivih stresa na telesne in 

duševne bolezni so začeli razmišljati šele v 19. stoletju. (http://www.beepworld.de/ 

members27/solskicentercelje/stres.htm) 

http://www.beepworld.de/%20members27/solskicentercelje/stres.htm
http://www.beepworld.de/%20members27/solskicentercelje/stres.htm
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Rakovec-Felser (1991) opisuje stres kot fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor 

posameznika, ki se skuša prilagoditi stresorjem. 

Lazarus (1993: 3, po Mikuţ - Kosovi) ga opredeljuje kot poseben odnos med posameznikom 

in okoljem, katerega človek zazna in ocenjuje kot dogajanje, ki ga ogroţa in presega njegove 

obrambne ali obvladovalne zmogljivosti. Operacionalna opredelitev stresa je, da je stres 

doţivetje psihosocialne narave, ki povzroča psihično trpljenje, neprijetne in organizmu 

škodljive fiziološke procese, negativne odklonske oblike vedenja ter prizadeva socialno in 

delovno funkcioniranje.  

1.2 Delovanje stresa 

Cooper-Cummingsov model stresa iz leta 1979 (povzeto po spletni strani 

http://www.beepworld.de/members27/solskicentercelje/stres.htm) opisuje, da posamezniki 

poskušajo svoje misli, čustva in odnose s svetom obdrţati v stalnem stanju, kajti vsak 

dejavnik posameznikovega psihičnega ali telesnega stanja se nahaja v območju 

uravnoteţenosti, v katerem se določena oseba prijetno počuti. V primeru, da je določen 

dejavnik zelo moteč, mora posameznik nanj ustrezno ukrepati oziroma delovati, da ponovno 

vzpostavi stanje, v katerem se prijetno počuti. Skratka, po njunem mnenju je izid stresa 

odvisen od uspešnosti strategij spoprijemanja, ki jih posameznik uporabi, da bi stres 

premagal. 

Kopčavar Gučkova na spletni strani http://www.lek.si/si/skrb-za-zdravje/bolezni-in-

simptomi/osrednji-zivcni-sistem/stres/ poudari primarni namen stresa, to je, da vzbudi 

človekove čute v nevarnosti. Ţe v pradavnini je stres pomagal človeku pri preţivetju. Draţljaji 

se namreč preko moţganske skorje in višjih moţganskih centrov prevajajo v nadledvično 

ţlezo. V njej se začneta izločati adrenalin in noradrenalin, ki jih danes imenujemo stresna 

hormona. Telo se pod njunim vplivom pripravi na beg ali na boj. Za obe moţnosti smo 

potrebovali optimalen telesni odgovor. Danes pa so draţljaji iz okolice, ki povzročajo 

izločanje stresnih hormonov, vse pogostejši. 

 

 

http://www.beepworld.de/members27/solskicentercelje/stres.htm
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1.3 Telesni odzivi na stres 

Telesni odzivi na stres so glavobol, bolečine v vratu ali hrbtu, motnje spanja, bolečine v 

ţelodcu, slaba odpornost, razbijanje srca, suha usta, utrujenost, vznemirjenost, prebavne 

motnje, povečano znojenje. Ob stresu se spreminjajo tudi človekove misli. Pojavljajo se 

teţave s koncentracijo, neorganiziranost, pozabljivost, samokritičnost, strah pred neuspehom, 

zaskrbljenost, pesimizem, potrtost, izguba motivacije, brezbriţnost, omahljivost, nezmoţnost 

sprejemanja odločitev, obsedenost s prihodnostjo. Za vedenje je še značilna vzkipljivost, 

zadirčnost nad prijatelji, razpoloţenjska nihanja, prenajedanje ali izguba apetita, zvečano 

število pokajenih cigaret pri kadilcih, izguba smisla za humor ali celo jok.  (http://sasaribic-

psihoterapija.com/index.php/clanki/67-stres.html) 

V nadaljevanju navajam nekaj teorij  različnih avtorjev (povzeto po spletni strani 

http://www.beepworld.de/members27 /solskicentercelje/stres.htm). Po Bousceinovem mnenju 

so inducirani stresni stimulansi prisotni skozi daljše časovno obdobje in izzovejo dolgotrajne 

reakcije, kajti stres je prisoten zgolj takrat, kadar mu je organizem daljše časovno obdobje 

izpostavljen. Cannova teorija stresa iz leta 1932 je biološko usmerjena, saj osrednjo vlogo 

pripisuje hormonom in povečani srčni aktivnosti. Podobno biološko usmerjena je Selyejeva 

teorija stresa iz leta 1957, ki opisuje tri stopnje. Prva je stopnja alarmne reakcije, na kateri 

prihaja do rušenja notranjega ravnovesja, ki pospešuje krvni pretok v mišicah, srcu in 

moţganih ter pripomore k boljši ventilaciji pljuč. Druga stopnja je faza upora, v kateri 

dosegajo posledice stresa svojo optimalno vrednost. Tretja je faza izčrpanosti, v kateri pa 

prihaja do izgube adaptivnih zmogljivosti. Posledice so povečana telesna teţa, povišan krvni 

tlak in anksioznost.  

Stres ima na zdravje negativen vpliv. Poleg zgoraj naštetih nevšečnosti olajšuje delo 

mikrobom, zniţuje odpornost in zmanjšuje učinek cepiv. Povezan je s psihičnim ravnovesjem 

človeka, le-to pa vpliva na ravnovesje nekaterih hormonov. Sčasoma opazimo posledice 

dolgotrajnega stresa, kot so glavoboli, bolečine v kriţu, kronična utrujenost, napetost, 

razdraţljivost, spremembe razpoloţenja, občutek negotovosti, zadrege in strah 

(http://www.lek.si/si/skrb-za-zdravje/bolezni-in-simptomi/osrednji-zivcni-sistem/stres/). 

 

http://sasaribic-psihoterapija.com/index.php/clanki/67-stres.html
http://sasaribic-psihoterapija.com/index.php/clanki/67-stres.html
http://www.beepworld.de/members27%20/solskicentercelje/stres.htm
http://www.lek.si/si/skrb-za-zdravje/bolezni-in-simptomi/osrednji-zivcni-sistem/stres/
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1.4 Stres v šoli 

Gürtlerjeva (1994) meni, da je učenje v šoli brez stresa najboljša osnova za odpornost proti 

stresu v poznejšem ţivljenju. Pravi, da se da premagovanje stresa trenirati. Otrok, ki se zanese 

na svoje sposobnosti, bo tudi preizkuse znanja pričakoval z več upanja in samozavesti, kot 

strahu. Toda to samozavest je treba skozi dolga leta podpirati s karseda malo stresa pri učenju.  

Stres na ţalost ne izbira niti po starosti, zato se z njim pogosto srečajo tudi najmlajši. Šolske 

obveznosti in pritiski, tekmovanja za čim boljši uspeh, odnosi z vrstniki in visoka 

pričakovanja staršev glede šolanja uvrščajo šolo med enega izmed najbolj obremenjujočih 

stresorjev pri otrocih. Šola učence postavi pred različne nove preizkušnje v okolju, kjer 

veljajo drugačna pravila kot doma. Veliko staršev je ţe presenečeno obstalo, ko jim je otrok 

odločno povedal, da ne bo šel več v šolo. Včasih je to le enkratna muha, ki sama od sebe 

mine, lahko pa traja tudi dlje časa in ustvarja veliko slabe volje pri starših in tudi pri otrocih. 

Šolske naloge, ki se rade nakopičijo, lahko predstavljajo velik stres za učenca. Vse, kar otroci 

v šoli doţivljajo kot obremenitev – konflikti in frustracije, na katere naletijo, lahko na otroke 

delujejo obremenjujoče. To za otroke predstavlja stresorje, posledica teh pa je stres. V šoli so 

lahko to zahteve učnega programa, zahteve učiteljev, odnosi med vrstniki in odnosi z učitelji. 

Stres v šoli lahko povzročajo tudi nerealna ali prevelika pričakovanja staršev.  

Še posebej stresna so lahko šolska obdobja, ki prinašajo v otrokovo ţivljenje velike 

spremembe. To so posebni dogodki, kot je vstop v prvi razred ali začetek šolskega leta na 

drugi šoli med novimi sošolci. Podobno našteva večje vire stresa tudi Spielberger (1985): 

menjava šole, prehod iz osnovne v srednjo šolo, ter vstop na univerzo. Konkurenca je za 

učenca na srednjih šolah in univerzah večja, kot v osnovni šoli, s tem pa tudi moţnost 

neuspeha.  

Pri pozitivnih stresorjih učenci teţave oziroma obremenitve doţivljajo kot spodbudo, 

predstavljajo jim dodatno motivacijo in pomagajo pri aktiviranju konstruktivnih strategij za 

reševanje teţav. S temi strategijami se usmerijo na reševanje teţave same. Če zahteve do 

učenca ali konflikti, ki jih doţivlja, ali drugi podobni dogodki delujejo na učenca v 

negativnem smislu, se posledice lahko kaţejo v otrokovem vedenju, počutju in tudi v 

njegovem (fizičnem) zdravju. Stres pa sam po sebi ni nujno nekaj slabega. Otrok se mora le 

naučiti spoprijemanja s stresnimi situacijami.  
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Strategije, ki jih pri tem uporablja, morajo biti usmerjene na teţavo in ne na lajšanje čustvene 

stiske, ki jo ob teţavah po navadi doţivljamo. Učitelji in starši lahko otrokom sluţijo kot vzor. 

Preko njih se otroci naučijo, kako reševati teţave in premostiti ovire, ki se v šoli lahko 

pojavijo (http://www.nebojse.si/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=486& 

Itemid =99999999). 

Mikuţ Kosova (1993) pravi, da so današnje teorije stresa na področju otroške psihologije 

dobile precej bolj pozitivno prispodobo. Pred leti smo bili vajeni precej črnogledih definicij in 

napovedi. Avtorica govori o šoli kot o pomembnem izvoru stresa. Psihosocialni razvoj in 

duševno zdravje sta odvisna od sovpliva številnih ugodnih in neugodnih dejavnikov ter 

vplivov ter od psihosocialnega poloţaja posameznika. Šola je po njenem mnenju takoj za 

druţino najpomembnejši socialni prostor v otrokovem ţivljenju. Je ocenjevano, tekmovalno 

in zahtevno okolje. V šoli otrok preţivi velik del dneva, v katerem se lahko zvrsti zanj veliko 

ogroţujočih situacij in travmatskih dogajanj. Šola je socialni sistem, kar je po eni strani njen 

problem. Vključuje vse ali skoraj vse enako stare posameznike in posledično teţko prilagaja 

način dela zahtevam vseh posameznikov. Pomembno dejstvo je tudi, da je obvezna. Tako za 

učence, ki niso »po meri« šole in za katere so obstoječa šolska pravila neustrezna, ni moţnosti 

izstopitve. To povzroča velik pritisk na take posameznike. K šolskemu stresu poleg odnosa 

učenec-šola znatno prispevajo tudi medvrstniški odnosi.  

Začetek šolanja ponavadi pomeni prvo nepretrgano ločitev otroka od staršev (Spielberger, 

1985). Poleg tega je šola takoj za starši najpomembnejši druţbeni dejavnik. Učitelji, ki jih 

otrok tam srečuje, so otroku v pomoč in mu dajejo čustveno oporo, so pa tudi vir stresa, ker 

popravljajo napake in kaznujejo slabo vedenje. V pomoč oviram, ki se pojavijo v šoli, je ţe 

vrtec v zgodnjem obdobju otrokovega ţivljenja. Otroku daje priloţnost, da se prilagodi 

šolskemu okolju v manj stresnih razmerah. Tako otrokovo socialno in čustveno prilagajanje v 

predšolskih zavodih poteka v manj prisiljenem ozračju.   

Prva stresna izobraţevalna naloga, s katero se šolar sooči, je učenje branja. Nekateri otroci so 

na branje precej bolje pripravljeni, kot drugi, ker so domači posvečali več pozornosti razvoju 

njihovih jezikovnih in komunikacijskih spretnosti. Telesne, umske in jezikovne sposobnosti, 

ki jih terja branje pa ima razvite večina šestletnih otrok (Spielberger, 1985). 

 

http://www.nebojse.si/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=486&
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Uspešno izpolnjevanje nalog po Ţmuc-Tomorijevi (1983), ki jih pred otroka postavlja šola, je 

odvisno od številnih dejavnikov. Zato šolskega uspeha ne moremo opisovati le z ocenami, niti 

ne s končnim spričevalom. Avtorica otroka, ki se je uspešno vključil v šolanje, označi kot 

otroka, ki med poukom in s samostojnim prizadevanjem pridobi dovolj znanja, da ga zna 

uporabiti, se v razredno skupnost vključuje dejavno in konstruktivno, razvija s svojimi sošolci 

odnose, razvija zrel čut za skupnost, razvije do učiteljev medsebojno zaupanje in spoštovanje 

z avtoriteto, se nauči pokazati in širiti svoja zanimanja ter prestane običajne šolske napetosti 

in obremenitve brez hujših čustvenih prizadetosti.  

1.5 Glavni vzroki za stres v šoli 

Mikuţ-Kosova (1993) navaja Garmezyja in njegovih 6 najpomembnejših dejavnikov, ki 

pogojujejo otrokovo odpornost ob stresnih dogajanjih: učinkovitost pri delu in odnosih, 

razumna pričakovanja in zaupanje, da bo naporom sledil pozitivni počitek, samospoštovanje 

in občutek osebne vrednosti, samodisciplina in sposobnost abstraktnega mišljenja. Naj 

naštejem dejavnike po skupinah, kot jih je razvrstila omenjena avtorica: 

 

Dejavniki, lastni otroku: temperament, inteligentnost, socialne veščine ipd., 

Dejavniki, lastni druţinskemu okolju: kakovost materinstva, odnosi s starši, druţinska 

podpora v kriznih situacijah ipd., 

Dejavniki, lastni šolskemu okolju: kakovost odnosov, uspešnost, psihosocialna klima šole 

ipd., 

Dejavniki, lastni širšemu okolju: moţnosti prosocialnih in prostočasnih dejavnosti, socialni 

stresni vplivi, viri pomoči v širši socialni mreţi ipd., 

Pretekle izkušnje: izčrpanost zaradi prejšnjih stresov, pridobljene izkušnje za obvladovanje 

stresa, pridobivanje odpornosti ter 

sočasno delovanje različnih neugodnih dejavnikov: ločitev staršev v kombinaciji z 

neuspehom v šoli.  

Nadalje, povečini so šolske teţave posledica zunajšolskih stresnih doţivetij. Kakršenkoli 

druţinski konflikt bo zelo verjetno povzročil neke vrste neuspeh v šoli. Šolski stres 

povzročajo tudi druge čustvene in vedenjske motnje, ki jih otrok »prinese« v šolo. Lahko je ta 

stres rezultat otrokove čustvene prizadetosti ob slabem šolskem uspehu zaradi lastnih 
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previsokih ciljev. Najbolj stresna pa so vsakdanja dogajanja v šoli. Podobno kot Spielberger 

avtorica našteje všolanje, sprememba šole, strah pred spraševanjem, učne teţave, slabe ocene, 

konflikti z vrstniki, konflikti z učitelji, diskriminacijo ter tekmovalno ozračje. 

V strokovni literaturi sem srečala še drugo razdelitev vzrokov za stres v šoli (2009, 

http://www.ringaraja.net/clanek/pomagajte-solarju-premagati-stres_1411.html?page=all): 

          Nasilje v šoli: Ţe v osnovni šoli se lahko zgodi, da skupina otrok izsiljuje nekega 

otroka za denar ali druge stvari. Grozijo mu, da ga bodo pretepli ali kruto kaznovali, če bo 

povedal staršem ali komu drugemu. Otrok si seveda ne upa ničesar povedati, vendar s svojim 

vedenjem kaţe, da je nekaj zelo narobe. Učinkovito je, če se starši poveţejo s šolo in 

kriminalisti, saj je to dovolj velik krog, ki lahko ukrepa tudi zunaj šole. 

          Izoliranost: V vrstniški komunikaciji je veliko krutih vsebin in načinov odzivanja, ki 

nekatere otroke izločijo iz skupnega ţivljenja. V marsikaterem šolskem oddelku je otrok, ki 

ga nihče ne povabi k igri in skupinskemu delu ali ne pokliče po telefonu. Ko nekdo da 

pobudo, da bi otroka priključili skupini, se usuje plaz negativnih ocen, zamer in pripomb 

vrstnikov, kar je skrajno neugodno za omenjenega otroka. 

          Pretiran perfekcionizem: Zanimivo je, da stres doţivljajo tudi nekateri odličnjaki, saj 

so v nenehni bitki za ohranjanje statusa najboljših. vsaka misel na oceno, niţjo od pet, jim 

povzroča stres. V stresu so pred vsako kontrolno nalogo in se tako tudi vedejo, da ne znajo, da 

niso dobro predelali snovi, do zadnje minute listajo po zvezku, se tresejo, boli jih ţelodec, so 

bledi. Še huje je, če so poleg tega tudi perfekcionisti. Tem otrokom je treba zgraditi zaupanje 

vase in jih naučiti ţiveti s porazi. Ovirajo jih torej lastne zahteve. Obstaja tudi velika 

verjetnost, da s povečevanjem zahtev takšnega tempa ne bodo zmogli. 

          Ţalitve s strani učitelja: Včasih se kateri od učencev pritoţi, da jih učitelj ţali, zmerja 

in ocenjuje po njihovih osebnostnih lastnostih. Če so pripombe utemeljene, potem učitelji 

razmišljajo z vidika občih moralnih norm in ne podpirajo vedenja svojih sodelavcev. Treba je 

realno oceniti situacijo, kajti če so otrokove pritoţbe resnične, je priporočljivo, da se starši 

pogovorijo z razrednikom, šolsko svetovalno sluţbo ali ravnateljem. 

          Teţave in nasilje doma: Otroci doţivljajo strese tudi doma. Če otroka kdo pretepa ali 

ga sili, da opravlja dela, ki ga poniţujejo in ţalijo, je treba otroka zavarovati tako, da 

obvestimo člana druţine, od katerega lahko pričakujemo razumen odziv, ali center za socialno 

delo, ki mora ukrepati. 

http://www.ringaraja.net/clanek/pomagajte-solarju-premagati-stres_1411.html?page=all
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Avtor še poudarja, da ljudje zelo različno doţivljamo stres, zato tudi posledice niso pri vseh 

enake. Šolskim otrokom pade npr. zbranost, pri pouku so miselno odsotni, ne vedo, kaj se 

dogaja v razredu, slabše si zapomnijo podatke in teţko jih je razvedriti. Stres se kaţe v 

otrokovem spremenjenem vedenju. V stresni situaciji otroci spremenijo prehranjevalne 

navade, vendar ne vsi enako. Najočitnejši spremembi sta pretirano hlastanje po hrani ali odpor 

do hrane. Otrok toţi, da mu je slabo, da se slabo počuti, da mu gre na bruhanje, zebe ga in si 

ne ţeli druţbe. Nekateri otroci imajo v stresnih situacijah drisko. Če je izvor stresa v šoli, se 

otroci izogibajo pouku z zatekanjem v bolezen. Pri otrocih se zaradi stresa lahko razvijajo 

nekatere navade, ki preidejo v razvade. Grizejo si nohte ali ustnice, zvijajo lase okoli prsta, 

grizljajo svinčnike, skratka počnejo nekaj, s čimer vsaj malo umirjajo stres. Posledice stresa 

so tudi agresivna dejanja, nenadni izbruhi jeze in kričanje, lahko pa tudi popolna nedejavnost, 

ko otrok samo leţi. Mlajši otroci doma pogosto pripovedujejo o otroku, ki jim s svojim 

vedenjem povzroča stres. Saj ni treba, da jih tepe, mogoče jih objema ali boţa, jim vseskozi 

stoji za hrbtom in počne kaj, kar jih moti. Otrok, ki ţivi v kroničnem stresu, ne more biti učno 

uspešen, zaradi socialnega zavračanja pa si utrjuje zelo slabo samopodobo.  

Problem stresa v šoli je dandanes vse večji problem. Nekaj odgovorov na vprašanje, zakaj, 

nam ponudi tudi Marentič – Poţarnikova (2008: 213):  

 Šolska obveznost se podaljšuje za vse učence, tudi za take, ki niso sposobni ali ţeljni 

šolanja.  

 Pomen obiskovanja šole in šolske uspešnosti za uspeh v nadaljnjem šolanju in 

ţivljenju raste. To prodira tudi v zavest vse številnejših staršev, ki dvigajo svoja 

pričakovanja in povečujejo pritisk na otroke. 

 Veča se obseg, teţavnost in ne redko tudi abstraktnost učne snovi. 

 Vir stresa so tudi preveliki  razredi in šole. »Tovarne« s tisoč in več učenci ter 

uniformirane zahteve, ki drugačnim učencem ţe vnaprej jemljejo moţnost doţivljanja 

uspeha, stres pa doţivljajo tudi visoko motivirani učenci, ki se učijo, pa kljub temu ne 

uspejo.   

 Zunanje preverjanje, testiranja, od katerih je odvisen sprejem v nadaljnje šolanje, so za 

nekatere učence izrazito stresna situacija.  

 Za neredke otroke predstavlja obremenitev tudi velika količina domačega učenja in 

nalog, dolga in naporna pot v šolo, dolgo sedenje v šoli, učiteljev slab ali neoseben 

odnos, pa tudi zasmehovanje ali trpinčenje s strani sošolcev.  
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Posledice stresa v šoli se stopnjujejo s časom. Dlje časa na učenca delujejo stresni dejavniki, 

bolj je učenec pod stresom. Poleg tega so posledice stresa hujše pri učencih, na katere hkrati 

deluje več stresnih dejavnikov. Ne smemo torej podcenjevati počitnic kot osebnega časa 

učencev, da se za nekaj časa oddaljijo os stresnega šolskega okolja. 

2. ANKSIOZNOST 

Stokes (2001) pravi, da kadar nekaj doţivljamo, se dogaja dvoje: eno je izkušnja sama, drugo 

pa občutje te izkušnje. Izkušnje same sicer ne moremo spremeniti, pač pa lahko vplivamo na 

to, kako to izkušnjo sami doţivljamo. Kakor hitro dobimo nadzor nad doţivljanjem izkušnje, 

se anksioznost močno zmanjša. 

Anksioznost večina avtorjev opredeljuje kot stanje ţivčne napetosti. Vsako reakcijo človeka 

na stresne dejavnike delimo v štiri skupine: stres, kjer ni simptomov, blag stres, laţja napetost 

in klinična napetost ali anksioznost (Vizita.si). Je torej ena hujših oblik stresa. Lahko se pojavi 

sama, lahko pa kot spremljevalka stresa. Če je huda in trajna, jo imenujemo generalizirana 

anksiozna motnja. Če je povzročitelj točno določen dejavnik, jo imenujemo fobija. 

Anksioznost se pojavlja v različnih oblikah, med katerimi je najpogostejša vsesplošna, 

vztrajno prisotna, tako imenovana prosto lebdeča tesnobnost, ki je človek ne more 

nadzorovati. Katerakoli oblika tesnobnosti se lahko stopnjuje v paniko, ponavljajoče se 

napade hude tesnobnosti in skrb zbujajočih telesnih simptomov, ki jih ni mogoče napovedati 

in tudi nimajo očitnega vzroka. Druga oblika anksiozne motnje je fobija, pri kateri hudo 

tesnobnost sproţi nerazloţljiv strah pred določenimi okoliščinami, bitjem ali predmetom, kot 

so zaprti prostori (klavstrofobija) ali pajki (arahnofobija). 

Čustva so del naše opreme za preţivetje in vsako čustvo ima svojo funkcijo (Čoderl, 

http://www.posvet.org/?p=58). Anksioznost sodi med neprijetna čustva, kamor uvrščamo na 

primer tudi jezo, strah, gnus in zavist. V grobem je funkcija neprijetnih čustev varovanje pred 

nevarnostmi in spreminjanje situacij, ki za nas niso ugodne. Nekaj znakov tesnobe v mnogih 

vsakdanjih situacijah je popolnoma normalen pojav. Nizko in srednje intenzivna anksioznost 

nas aktivira, kot na primer učenje pred izpitom, priprava pred sestankom, napetost pred in 

med športnim tekmovanjem. Anksioznost pa postane problematična, ko je tako intenzivna, da 

nas začne ovirati pri vsakdanjih aktivnostih. To pomeni, da jo doţivljamo tudi, ko ni realne 

nevarnosti ali, ko jo doţivljamo ţe veliko pred problematično situacijo ali pa še dolgo po njej. 

Vedenje postane neorganizirano in neučinkovito. Zaradi neprijetnega občutka, ki ga 

doţivljamo ob močni anksioznosti, se situacijam, v katerih smo jo doţiveli, radi izogibamo in 

http://www.posvet.org/?p=58
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iz njih pobegnemo. Vendar pa tovrstni odziv še povečuje intenzivnost tesnobe. Ko se tesnoba 

aktivira, se mnogi ljudje tega zelo prestrašijo. Nekateri si jo tudi napačno razlagajo (npr. kot 

znake infarkta, izgube kontrole ali duševne bolezni). Eden od desetih ljudi vsaj enkrat v 

ţivljenju išče pomoč zaradi problemov, povezanih s tesnobo. 

2.1 Generalizirana anksiozna motnja (GAM) 

Več avtorjev navaja povezanost testne anksioznosti s t.i. GAM (generalizirano anksiozno 

motnjo). Dovzetnost za anksiozne motnje je lahko podedovana ali pa je posledica doţivetij iz 

otroštva. Nekatere anksiozne motnje so dokazano povezane s hladnim odnosom staršev do 

otroka ali nenadno ločitvijo otroka od staršev. Generalizirana anksiozna motnja se lahko 

pojavi po stresnem dogodku, kot je smrt bliţnjega sorodnika, vendar pogosto nima 

prepoznavnega vzroka. Tudi panični napadi se večkrat pojavijo brez jasnega sproţilnega 

dejavnika  (Vizita.si).  

Normalna človeška reakcija, kot ţe omenjeno, pa je prilagoditev vedenja glede na situacijo. 

Zaradi strahu pred nesrečo vozimo počasneje kot bi sicer, zaradi tesnobe pred morebitnim 

neuspehom se pripravljamo na javni nastop ali učimo za izpit. Ljudje z generalizirano 

anksiozno motnjo ves čas ţivijo s tesnobo. Vedno so v pretiranem strahu pred nesrečo ali pa 

neustrezno zaskrbljeni zaradi zdravja, druţine ali sluţbe. Pogosto pa tudi sami ne poznajo 

vzroka njihove napetosti. Svojih skrbi se ne morejo znebiti, čeprav se lahko zavedajo njihove 

nesmiselnosti (http://www.ezdravje.com/si/zivcevje/anksioznost/). 

Dovzetnost za anksiozne motnje je lahko podedovana ali pa je posledica doţivetij iz otroštva. 

Nekatere anksiozne motnje so dokazano povezane s hladnim odnosom staršev do otroka ali 

nenadno ločitvijo otroka od staršev. Generalizirana anksiozna motnja pa se lahko pojavi po 

stresnem dogodku, kot je smrt bliţnjega sorodnika, vendar pogosto nima prepoznavnega 

vzroka (http://vizita.si/clanek/leksikon/anksioznost.html). Po McMahonovi (2010) je 

generalizirana anksiozna motnja (GAM) motnja, pri kateri so ljudje kar naprej v skrbeh. 

Opisujejo jo kot občutek napetosti, nemirnosti ali stalne hoje po robu. V vsaki stvari vidijo 

groţnjo. Znaki vključujejo tresenje, slabo počutje, glavobole, napete mišice, nemir, utrujenost, 

teţave s spanjem, razdraţljivost, pozabljivost itd. 
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2.2 Pokazatelji anksioznosti 

Večina avtorjev loči fiziološke in psihološke pokazatelje anksioznosti. Nekaj smo jih navedli 

ţe prej, kot pokazatelje generalizirane anksiozne motnje. 

Anksioznost lahko fiziološko prepoznamo po napetosti mišic.  Povečano je delovanje ţlez 

znojnic, značilen je hladen pot, predvsem na dlaneh in čelu. Pri anksioznosti se poveča raven 

kortikalnega vzburjenja, ki jo lahko izmerimo z EEG. Na doţivljajski ravni se kaţe kot 

nezmoţnost sprostitve in psihičen nemir. Za kardiovaskularni sistem je značilna tahikardija, ki 

jo posameznik občuti kot povečano hitrost in jakost srčnega utripa. Za respiratorni sistem je 

značilno kratko in plitvo dihanje. Motnje se pojavljajo tudi v prebavnem sistemu. Zmanjša se 

izločanje ţlez (suha usta), pojavi se teţnja po bruhanju in prebavne motnje. Genitalni sistem 

je neodziven, ker je fiziološko vzburjenje, ki spremlja anksioznost, nezdruţljivo s seksualnim 

(Lamovec, 1988).  

Med psihološke simptome uvrščamo občutek ogroţenosti brez jasnega razloga ali vzroka, 

napetost in nesposobnost sprostitve, motnje koncentracije, vztrajna zaskrbljenost in motnje 

spanja z občasnimi morami (Vizita.si). Telesni simptomi so laţje opazni, npr. glavobol, krči v 

trebuhu, ki jih občasno spremljata driska in bruhanje, pogosto odvajanje seča, potenje, 

zardevanje, tresavica, občutek cmoka v grlu. 

V otroškem obdobju se anksioznost kaţe kot nemirnost, razdraţljivost, nihanje razpoloţenja, 

vzkipljivost, zniţan prag odzivnosti in nemirno spanje. Če je intenzivnejša, jo teţje 

prepoznamo, ker jo otroci poskušajo skriti. Prepoznavna je po bahanju, dolgočasenju, 

nemirnosti, neznačilno vedenje, pretirano ali nezadostno odzivanje ter prekomerno gledanje 

televizije (Marjanovič-Umek in Zupančič, 2004). 

Poznamo pa tudi t.i. trisistemski model strahu in anksioznosti. Ki se bolj in bolj uveljavlja v 

zadnjem obdobju. Pravi, da se anksioznost izraţa skozi tri vedenjske sisteme: Motorično 

vedenje (izogibanje, tresenje, spremembe v poloţaju telesa), jezikovno izraţanje (spomini, 

misli, podobe, poročanja o strahu, tesnobi ali skrbeh) ter fiziološko stanje (hitrost bitja srca, 

povečana respiracija, znojenje) (Brinšek in Stamos (1997), povzeto po Kozina, 2007). 

 



16 
 

2.3 Opredelitev anksioznosti 

Za začetek moramo ločiti med izrazoma anksioznost in tesnoba. Ker v literaturi pogosto 

zasledimo izraz tesnoba namesto izraza anksioznost, predstavljam razmejitev anksioznosti 

(tesnobe) od sorodnih fenomenov po Hribarjevi (2007). Po etimološki opredelitvi in vsebinski 

analizi obeh izrazov je ugotovila, da anksioznost v primerjavi s tesnobo vsebuje močnejšo 

komponento telesnih občutkov in izrazitejši poudarek na bolečini. Pravi, da je tesnoba širši 

pojem od anksioznosti. Anksioznost se uporablja bolj v empiričnem, tesnoba pa v filozofskem 

diskurzu. Kljub izpostavljenim razlikam pa poudarja, da gre še vedno za isti fenomen.  

Anksioznost je po Marentič – Poţarnikovi (2008) razmeroma trajen občutek tesnobe, 

zaskrbljenosti, nelagodja, napetosti, ki ga človek nosi s seboj, četudi ni neposredno ogroţen. 

Gre za trajnejšo osebnostno potezo, ki jo povezujejo z okrnjenim samospoštovanjem. 

Anksioznost je lahko torej razmeroma trajna osebnostna poteza, lahko pa začasno stanje, ki se 

pojavi samo v določenih situacijah. Anksiozna reakcija, pravi, je nesorazmerna teţavnosti 

situacije, ponavadi premočna. Anksiozen človek s seboj stalno nosi določeno mero napetosti 

in vzburjenja, kar ga še dodatno in še hitreje vrţe iz tira kot neanksiozno osebo.  

Anksioznost predstavlja posplošeno stanje neopredeljenega nerealističnega strahu brez 

jasnega vzroka oz. ogroţujočega predmeta ali situacije (Marjanovič-Umek in Zupančič, 2004: 

429). Predstavlja neopredeljeno izkušnjo ogroţenosti, neugodja in nemira, ki se ga ne moremo 

znebiti in ne moremo najti rešitve, saj pravzaprav ne vemo, kaj nas skrbi. Anksioznost se 

pojavlja od četrtega meseca ţivljenja naprej. V obdobju otroštva je razmeroma blaga, precej 

intenzivnejša pa je v mladostništvu. Seveda je intenzivnost odvisna od posameznika.   

Tomori in Ziherl (1999, navajam po Kozina, 2007: 84) anksioznost opredelita kot usklajen 

spoznavni, čustveni in vedenjski odgovor na dejansko ali grozečo nevarnost. Carr (1998, prav 

tam) anksioznost opredeli kot multidimenzionalni konstrukt, ki se kaţe na fiziološkem, 

vedenjskem, čustvenem in kognitivnem nivoju. Marks definira anksioznost kot neprijeten 

občutek, ki se povezuje s pričakovano nevarnostjo, ki ostane za zunanjega opazovalca 

neprepoznana (Rowan in Eayrs, 1987, prav tam). Pri anksioznosti gre za difuzen, neprijeten 

občutek zle slutnje, ki ga spremljajo vegetativni simptomi (Brinšek in Stamos, 1997, prav 

tam). Tako strah kot tudi anksioznost sproţata telesne reakcije. Razlika je, da se posameznik 

po premaganem strahu počuti zadovoljnega, po pojavu anksioznosti pa še bolj tesnobnega in 

manjvrednega (Rakovec-Felser, 1991).  
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Povečana anksioznost se lahko pojavi pri vseh starostih, je pa pogostejša pri ţenskah (Clarke 

in Wardman, 1985, po Kozina, 2007: 85). Ugotovljene so bile povezave ravni anksioznosti s 

kognitivnimi sposobnostmi, doseţki (Chansky, 1966; Holloway, 1958; Merryman, 1974), 

socialno ekonomskim statusom (Boyce, 1974; Ziv in Luz, 1973), samopodobo (Brady, 

Richards in Felker, 1975) in drugim (vse navajam po Kozina, 2007: 85). 

Lamovčeva (1981: 20) razloţi Spielbergerjevo anksioznost kot stanje, kot osebnostno potezo 

in proces. Anksioznost kot stanje opredeli kot prehodno emocionalno stanje, ki se jakostno 

spreminja in niha v času. Zanj so značilni subjektivni, zavestno znani občutki napetosti in 

zaskrbljenosti. Visoko anksiozno stanje nastane v okoliščinah, ki jih posameznik zaznava kot 

ogroţujoče, ne glede na objektivno nevarnost.  

Anksioznost kot osebnostna poteza se nanaša na relativno stabilne razlike v nagnjenosti k 

anksioznosti. Lahko jo pojmujemo tudi kot odraz individualnih razlik v frekvenci in jakosti, s 

katero so se anksiozna stanja pojavljala v preteklosti ter razlik v verjetnosti, da se bodo 

pojavljala tudi v prihodnosti. Spielberger (navajam po Lamovec, 1981: 20) se zavzema za 

teorijo anksioznosti, ki bi konceptualno in operacionalno razlikovala med anksioznostjo kot 

prehodnim stanjem in anksioznostjo kot osebnostno potezo. Zavzema se tudi za natančnejšo 

opredelitev nekaterih pojmov, ki se pojavljajo kot sinonimi anksioznosti, pa vendar to niso 

nujno. Predlaga, da bi pojem stres označeval objektivne lastnosti situacije, torej zunanje 

draţljaje. Pojem groţnja pa naj bi se navezoval na subjektivno zaznavo neke situacije kot 

nevarne. 

Lamovčeva (1981: 20) razloţi Izardovo razmišljanje o anksioznosti kot kombinaciji emocij. 

Izardov pristop je v nekem smislu ravno obraten od Spielbergerjevega ter ga tako dopolnjuje. 

Izard se ni usmeril na skupne faktorje ob doţivljanju anksioznosti ampak na razlike. Prišel je 

do zaključka, da je anksioznost variabilna kombinacija različnih osnovnih emocij ali njihovih 

komponent. Emocije po Izardu naj bi tvorile nek osebnostni podsistem. Različne emocije so 

med seboj povezane dinamično in relativno stabilno. Vsaka od osnovnih emocij ima značilne 

komponente. Od njih je odvisno, ali bomo občutili jasno, primarno emocijo (npr. strah) ali pa 

kompleksnejšo emocijo (npr. anksioznost).  
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2.4 Anksioznost v adolescenci 

Ravno tako kot odrasli, lahko tudi otroci in najstniki doţivljajo anksioznost ter trpijo za 

anksioznimi motnjami na praktično enak način. Stresni dogodki v ţivljenju, kot je začetek 

šole, selitev ali izguba starša, lahko sproţijo začetek anksiozne motnje. Ni pa nujno, da razvoj 

motnje sproţi specifičen stresor. Splošna anksiozna motnja ter socialna anksioznost sta 

pogostejši pri malo starejših otrocih in najstnikih. Tudi panična motnja in depresija se lahko 

pojavita v obdobju adolescence (depresija tudi pri otrocih). Anksiznost je ţe, če otrok doţivlja 

strah pred vsaj eno socialno situacijo, kot je na primer šolski odmor, nastopanje, reševanje 

kontrolne naloge ali strah med interakcijami z vrstniki. Pribliţno 2-5 % šolskih otrok odklanja 

šolo zaradi anksioznostnih vzrokov. Generalizirano anksioznost spoznamo po pretirani skrbi 

in anksioznosti glede številnih stvari. Med mnogimi drugimi tu najdemo skrb za ocene, uspeh 

pri športu, točnost ipd. Za mnogo otrok z generalizirano anksioznostjo je značilno, da so do 

sebe neizprosni, se ţenejo za popolnostjo in včasih večkrat ponovijo ţe postorjeno. Lahko tudi 

iščejo neprestano potrditev in zagotovilo od ostalih (»helping teenagers with stress«, 

www.healthyplace.com). 

Anksioznost je sestavni del razvojne adolescentne dobe in odziv na mnoge preizkušnje v tem 

obdobju. Lahko je kratkotrajna in prehodna, ali pa je prevladujoč način odzivanja na 

probleme. Najpogostejše oblike anksioznosti v adolescenci so anksioznost ob posebnih 

preizkušnjah, socialni strah, socialna fobija, separacijska anksioznost, anksiozne motnje ipd. 

(Ţmuc-Tomori, 1992: 15). V nadaljevanju avtorica poda osnovne napotke za obravnavo 

anksioznosti v adolescenci.  

Adolescenca je obdobje, ko je doţivetje negotovosti vase potencirano, saj to obdobje prinaša 

ogromno preizkušenj. Mladostnik ima dejansko veliko razlogov za anksioznost. Rezultati 

preizkusov znanja, ki ga čakajo, odločajo o njegovi kasnejši poklicni usodi. Izid njegovih 

socialnih prizadevanj odpira moţnosti njegove uveljavitve v okolju in iskanje partnerja. Vse 

te zahteve se zdruţujejo v posamezniku in rezultirajo v večji ali manjši meri stresa. Za 

obvladovanje vsega tega stresa pa so mladostniki večinoma zelo slabo opremljeni. Nadalje 

avtorica navaja najpogostejše pojavne oblike anksioznosti v adolescenci (prav tam): 

Anksioznost ob posebnih preizkušnjah ali v okoliščinah, ki zahtevajo večje prilagoditve 

označujejo na primer strah, trema, tesnoba in negotovost ob večjih obremenitvah v šoli. 

Opazimo jih lahko kot motnje zbranosti, teţave pri logičnem razmišljanju, motnje pomnjenja 

in zavore pri izraţanju misli.  

http://www.healthyplace.com/
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Socialni strah je poznan vsakemu mladostniku. Je bojazen, da na ostale ne bi naredil dobrega 

vtisa ali bi pustil slab vtis. Sem spada tudi strah pred zavrnitvijo ali zasmehovanjem ter strah 

pred javnim nastopanjem. S tem strah pred javnim nastopanjem ni mišljen kot strah pred 

nastopanjem na odru, ampak nastopanje pred vrstniki. Če se mladostnik ne zna postaviti zase, 

se raje umakne vase, postane zadrţan in nedruţaben.  

Socialna fobija je skrajna oblika take anksioznosti, pri kateri tako anksiozen maldostnik 

doţivlja pravo paniko pred vsakim socialno obremenjujočim dogodkom.  

Separacijska anksioznost predstavlja bojazen ob izgubi varne bliţine doma, sicer pogostejša 

v otroštvu kot v mladostništvu. Ponavadi se izkaţe, da je ta odvisnost še bolj potrebna 

odraslemu članu te simbioze, ki jo zato tudi vzdrţuje.  

Anksiozne motnje imenujemo ţe tiste, ki so klinično diagnosticirane. Pri takem mladostniku 

je anksioznost poglaviten način doţivljanja sveta in se iz njenega začaranega kroga le steţka 

izkoplje. Kaţe se kot pretirana negotovost, zaskrbljenost in bojazen okoli vsakega vprašanja, 

ki se tiče mladostnikovega ţivljenja. Tak mladostnik je nasploh plašen, negotov in 

preokupiran z razmišljanjem o moţnem neuspehu. Vse večje preizkušnje pričaka z nerealnim 

strahom, ki mu zapira moţnost, da se dokaţe kot samostojen in sposoben. Ves čas je na preţi, 

je nezaupljiv in prestrašen.  

Ţmuc-Tomorijeva (1992) za konec navaja, da je anksioznost v adolescenci lahko spodbuda, ki 

mladostniku omogoči, da zbere vse svoje sile, smiselno usmeri energijo in mobilizira svoje 

potenciale. Ne sme pustiti, da ga anksioznost tako preplavi, da mu zamegli lastno, sicer 

sposobno in učinkovito razmišljanje. 

2.5 Anksioznost v šoli 

Anksioznost v šoli se po Marentič – Poţarnikovi (2008) imenuje šolska fobija. Na ta ali 

podoben izraz sem v literaturi naletela večkrat (Marentič-Poţarnik, 2008; Marjanovič-Umek 

in Zupančič, 2004; Blagg, 1987). Kaţe se največ v telesnih simptomih (bruhanje, slabost, 

vročina), ko mora otrok v šolo. Izvor naj bi bil zapleten in od otroka do otroka drugačen. 

Lahko se nanaša na podzavesten strah pred ločitvijo od staršev, pred sošolci itd. Tudi 

Marentič – Poţarnikova deli strahove, ki se pojavljajo v šoli, na dve skupini, socialni strah in 

storilnostni strah. Socialni strah opisuje kot strah pred izgubo vpliva v razredu, v druţbi, strah 

pred zavrnitvijo sošolcev in njihovo agresivnostjo strah pred trpinčenjem, pred 

nepriznavanjem, zasmehovanjem in posmehom s strani sošolcev ali učiteljev.  
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Kot sem omenila, tudi Marjanovič-Umekova in Zupančičeva (2004) podoben pojav imenujeta 

šolska fobija. Kasneje je izraz ločen od testne anksioznosti, saj pravita, da če obstajajo 

realistični razlogi, zakaj ne bi šel v šolo (na primer sošolci ga zafrkavajo, učitelj me ima na 

piki, bojim se testa), to še ne kaţe na šolsko fobijo. Opredelita jo kot nerealističen strah pred 

odhodom v šolo, ki je lahko oblika separacijske anksioznosti ali socialne anksioznosti (prav 

tam, 429).  Pojavljala naj bi se v primerih, ko otrok noče v šolo, ker ve, da je doma nekaj 

narobe (na primer bolezen staršev, prepiri staršev). Šolska fobija je vrsta separacijske 

anksioznosti, ki se lahko pojavi ob smrti domače ţivali, bolezni, zamenjavi šole ipd.  

Storilnostni strah je v bistvu drug izraz za testno anksioznost, saj njegova definicija pravi, da 

se pojavi zlasti v situacijah preverjanja znanja in ocenjevanja. Nanaša se na strah pred 

neuspehom, pred nizko oceno, strah, da ne bi v odločilni situaciji odpovedal. Pojavi se tudi pri 

ustnem spraševanju in se sešteje s strahom pred javnim nastopanjem in strahom pred 

izpostavljanjem. Storilnostni strah je tem bolj izrazit, čim pomembnejša je situacija v 

učenčevih očeh, morebitne napake ali zmote pa nepopravljive. Učenec išče površinske rešitve 

in odgovore, da bi si skrajšal neugodno situacijo. Avtorji vedno dodajo, da zmeren strah lahko 

mobilizira energijo v korist učenca, pozitivno aktivira učenčevo motivacijo in poveča 

zbranost. Podobno opredelitev sem zasledila v knjigi »School phobia and its treatment« 

(Blagg, 1987). Avtor pojav poimenuje »school phobia«, torej šolska fobija. Govori o 

opravičenih in neopravičen izostankih od pouka. Od 10% izostanka od pouka naj bi bilo 2% 

neupravičenih in sicer na račun šolske fobije. Kljub temu, da pojem šolska fobija ne opisuje 

testne anksioznosti, v knjigi zasledimo nekaj besed o fizičnih simptomih, ki pa so precej 

podobni kot pri testni anksioznosti (glavoboli, slabost v ţelodcu, vročina).  

Na vsaki šoli, kjer so otroci in mladostniki, najdemo ogromno socialne anksioznosti. Pojavlja 

se na hodnikih v pogovorih med sošolci, pred tablo v razredu ipd. Socialna anksioznost 

(Levpušček Puklek, 2006)  se pojavi zaradi zaznanega neizpolnjevanja zahtev skupnosti o 

zaţelenem načinu delovanja. Zlasti socialne norme vedenja lahko vplivajo na pojav socialne 

anksioznosti. Vsaka druţba ima namreč razvita pričakovanja o tem, kako naj bi se 

posameznik v dani situaciji obnašal. Prav tako ima vsaka druţba razvite t.i. kazni za 

neustrezno socialno vedenje, na primer oštevanje otroka, zaničevanje in posmehovanje. 

Socialna anksioznost se torej pojavi kot posledica posameznikove zaznave, da ne zadovoljuje 

standardov vedenja in zaţelene pojavnosti v določeni skupini ljudi. Hkrati pričakuje negativne 

odzive socialnega okolja, predvsem v smislu psiholoških kazni (zavračanje, poniţevanje,…). 
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V evropski študiji o pogostnosti socialnih strahov pri nemških mladostnikih, starih med 12 in 

17 let, so avtorji ugotovili, da se anksioznost v vsaj eni socialni situaciji pojavlja pri 47% 

mladostnikov (Essau, Conradt in Petermann (1999), navajam po Levpušček Puklek, 2006). 

Kot najbolj pogoste socialne situacije, kjer otroci in mladostniki doţivljajo anksioznost, so se 

pokazale: preverjanje in ocenjevanje znanja (testna anksioznost), javni nastop, pogovor z 

vrstniki, hranjenje ali pitje na javnem prostoru ter udeleţba na druţabnih dogodkih. Ugotovili 

so, da so najbolj stresne situacije tiste, v katerih je posameznik objekt pozornosti drugih ljudi. 

Občinstvo je sicer lahko namišljeno, anksioznost, ki se pojavi, pa je prava.  

Na izvor socialne anksioznosti (Levpušček Puklek, 2006) vplivajo genetski vplivi, 

temperament, socialne izkušnje (z druţino, vrstniki), samopredstavitvene teţnje, negativna 

prepričanja in pomanjkanje socialnih veščin. Šolski vidik socialne anksioznosti: doţivljanje 

anksioznosti v šoli ni omejeno le na pisno preverjanje in ocenjevanje znanja, ampak se 

pojavlja tudi ob ustnem preverjanju znanja ter pri ostalih oblikah izpostavljanja pred skupino, 

ko naj bi učenec pokazal svoje zmoţnosti, znanje in svoj trud pri šolskem delu (govorna vaja, 

predstavitev seminarja, izraţanje mnenja v razredni razpravi).  

Liepmann, Jurgen in Herrmann (1988, navajam po Levpušček Puklek, 2006: 62) menijo, da je 

socialna anksioznost nadrejeni pojem testne anksioznosti, saj se nanaša na doţivljanje 

zaskrbljenosti in neugodja v socialnih interakcijah na splošno, medtem ko se testna 

anksioznost pojavlja v specifičnih socialnih situacijah, ki zahtevajo intelektualne doseţke. 

Marentič – Poţarnikova (2000) pravi, da so bili anksiozni otroci razmeroma pogosto deleţni 

»pogojne ljubezni« s strani staršev (radi te imamo samo, če si priden, uspešen,…) Tako je bilo 

okrnjeno njihovo samospoštovanje, kajti otrok za zdravo razvijanje potrebuje brezpogojno 

ljubezen. Sestavine anksioznosti so podobne ţe opisanim simptomom pri poglavju o strahu: 

Fiziološke: tresenje rok, potenje, občutek tesnobe, razbijanje srca, pritisk v ţelodcu,… 

Kognitivne: vsiljive misli v zvezi s situacijo, kaj bo, če ne uspem, kaj, če se zmotim, kaj si 

bodo mislili o meni… 

Čustvene: zaskrbljenost, potrtost, strah, napetost,… 

Vedenjske: izogibanje situaciji, ohromljenost, razpad običajnih vedenjskih vzorcev.  

Izvorov anksioznosti v šolskem okolju je torej ogromno. Kombinacija več stresnih dogodkov, 

ki povzročajo anksioznost, pa rezultira v še večji stopnji anksioznosti. 
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2.6 Testna/ storilnostna anksioznost 

Testna anksioznost je vrsta anksioznosti, ki daje občutek tesnobe pred testom, izpitom ali 

ustnim spraševanjem (http://kidshealth.org/teen/school_jobs/school/test_anxiety.html#). 

Učenci jo doţivljajo tudi pred nastopom v šolski igri, pred pevskimi nastopi, intervjuji za 

šolski časopis in podobno. Pojavlja se jim neprijeten občutek v ţelodcu, glavoboli, lahko se 

jim tresejo roke, se potijo in so ţe na prvi pogled nervozni. Zelo močna testna anksioznost jim 

celo daje občutek, da bodo bruhali ali omedleli.  

Testna anksioznost ni dejstvo, da se bo učenec slabo odrezal na testu, ampak je psihološko 

stanje (http://kidshealth.org/teen/school_jobs/school/test_anxiety.html#). Zato jo je s pravimi 

pristopi mogoče precej omiliti ali celo preprečiti. Vsa tesnoba, ki se pojavi, je odziv na 

predvidevanje stresne situacije, ni nujno da se jo občuti samo med stresno situacijo. Veliko 

učencev je bolj tesnobnih pred testom kot med njim. Problem se poveča, če je učenec po 

naravi pesimističen oziroma se osredotoča na slabe stvari. Tako kot druge vrste anksioznosti, 

lahko testna anksioznost ustvari začarani krog: bolj ko se učenec osredotoča na slabe stvari, ki 

bi se lahko zgodile, močnejši postane občutek anksioznosti. Učenčevo razmišljanje še bolj 

motijo strahovi in moteče misli. S tem se tudi poveča moţnost, da se bo dejansko slabše 

izkazal na testu. Lastnost, ki povečuje moţnost občutka anksioznosti, je tudi perfekcionizem. 

Učenci, ki perfekcionisti in so ţe po naravi natančni, včasih teţje sprejmejo napake, ki jih 

naredijo, saj od sebe pričakujejo nič manj kot popoln rezultat. Anksioznost med testom se 

močno poveča tudi takrat, ko se učenec ţe prej obremenjuje s testom in ga to psihično izčrpa. 

Poleg tega pridejo v šolo neprespani zaradi skrbi in imajo zato na testu zniţano koncentracijo. 

Nekateri učenci mislijo, da je hoditi v šolo ţe dovolj za dobre rezultate. Zato so dobre in 

učinkovite učne navade zelo pomembne pri zniţanju intenzivnosti anksioznosti. Mnogi učenci 

ugotovijo, da  doţivijo manjšo tesnobo pred testom, če se učijo več dni prej oziroma če se 

učijo bolj učinkovito. Na testu se počutijo bolj samozavestne in imajo višja pričakovanja. 

Učenci učne storilnostne situacije pogosto doţivljajo kot zanje subjektivno ogroţajoče. V 

situacijah preverjanja in ocenjevanja znanja so namreč na preizkušnji učenčeve zmoţnosti 

(Ali sem zmoţen opraviti to nalogo?), obstaja pa tudi moţnost učenčeve neuspešnosti (Kaj če 

bom padel?, Kaj če bom dobil vprašanje, na katerega ne bom znala odgovoriti?). Prav tako 

testne točke in šolske ocene opredelijo poloţaj učenca v skupini glede na njegovo učno 

uspešnost. (Levpušček Puklek, 2006: 62) 

http://kidshealth.org/teen/school_jobs/school/test_anxiety.html
http://kidshealth.org/teen/school_jobs/school/test_anxiety.html
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O razširjenosti testne anksioznosti lahko rečemo, da se z ţivljenjskim stilom, zahtevami šole 

in okolice, viša iz leta v leto. Nekaj raziskav v ameriškem šolstvu sta opisala Cizek in Burg 

(2006). Trenutno ocenjen procent anksioznih učencev v Ameriki naj bi bil 1 – 40%. 

Natančnejše vrednosti je zelo teţko izmeriti, saj tudi intenziteta anksioznosti ni pri vseh 

učencih enaka. V razredu 25 učencev naj bi bilo vsaj 4-5 takih učencev, ki so pogosto 

anksiozni. Za natančnejše rezultate bi potrebovali boljše metode ugotavljanja ali določanja 

anksioznosti ter veliko več raziskav. Primerjali so tudi razmišljanja staršev in učiteljev, ki so 

jih spraševali, v kolikšni meri mislijo, da so otroci testno anksiozni. Rezultati so se močno 

razlikovali. Na vprašanje, kakšen procent otrok pred preverjanji znanja slabše je ali spi, so 

učitelji odgovorili 8-26%, starši pa 4-8%. Na vprašanje, koliko otrok pred preizkusi znanja 

joka, zboli ali spremeni vedenje, so učitelji odgovorili z 22-26%, starši pa z 4-7%. Raziskave 

so pokazale, da starše razredna klima ne skrbi toliko kot učitelje, ki ţe na splošno zavračajo 

idejo, da so preverjanja znanja zelo stresen dogodek. 

 »S povratnimi vplivi okrepljena izpitna bojazen vpliva negativno na odgovarjanje in s tem na 

oceno. Deluje kot samoizpolnjujoča se prerokba: zato ker pričakujem neuspeh, doţivim 

neuspeh.« (Pečjak, 1993: 134). 

Zaskrbljenost in emocionalno neugodje ob preverjanju in ocenjevanju znanja, sposobnosti in 

ostalih doseţkov imenujemo testna anksioznost (Levpušček Puklek, 2006: 62). 

Sam izraz testna anksioznost se je v ameriškem svetu uveljavil za označevanje doţivljanja 

anksioznosti v situacijah, ki zahtevajo doseţke na nalogah s papirjem in svinčnikom. Testno 

anksioznost, ki se specifično nanaša na preverjanje in ocenjevanje znanja v šoli, pa so 

slovenski avtorji prevajali z izrazoma storilnostna anksioznost (Marentič Poţarnik, 2000) in 

izpitna bojazen (Pečjak, 1993). Spielberger (1985) opisuje testno anksioznost kot testno 

bojazen ali izpitni stres.  

2.6.1 Vzroki testne anksioznosti 

Začeti moramo pri vzrokih za anksioznost. Če se osredotočim na testno anksioznost, moram 

začeti z vzroki. Ti so zelo podobni kot pri socialni anksioznosti, le da veljajo samo za vzroke, 

ki jih povzroči pisanje testa ali učenje za test. Pomembna je torej lastna zaznana 

samoučinkovitost. Levpušček Puklekova (2006) pravi, da anksioznost v šolskih storilnostnih 

situacijah spodbuja zlasti učenčeva usmerjenost v izogibanje neuspeha, ki jo simbolizira 

motivacijska naravnanost v izogibanje izkazovanja lastnih nezmoţnosti. Ta motivacijska 
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usmerjenost je ponavadi povezana z nizko stopnjo zaznane samoučinkovitosti. Anksiozni 

učenci se tako izogibajo temu, da bi izpadli kot nesposobni ali neuspešni, namesto da bi 

energijo vlagali v to, da bi izpadli uspešni in sposobni. Taki učenci začnejo uporabljati 

različne samozaščitne strategije. Izogibajo se določenim situacijam, ne javijo se za opravljanje 

nalog, ki vsebujejo določeno tveganje za neuspeh, čeprav bi mogoče nalogo zelo uspešno 

opravili. Vzroke za neuspešnost iščejo v zunanjih okoliščinah (test je bil preteţak, imel sem 

premalo časa,…).  

Ista avtorica meni, da imajo v takem anksioznem stanju distraktorji večji učinek kot sicer 

(hrup, glasovi, premočna ali prešibka svetloba, mraz, vročina, poslušalci, sošolci,…). Socialne 

komponente torej delujejo na miselne komponente. Med najpomembnejše vzroke, ki vplivajo 

za te izpitne skrbi, spadajo mnenja drugih ljudi, nezaupanje vase ali negativna samopodoba, 

prihodnost ter nepripravljenost na izpit. Izpitna bojazen se pokaţe vedno pred in po izpitu, 

oziroma v vsaki situaciji, ki učenca spominja na izpit. Draţljaji so tako lahko ţe šolska torba, 

zvezek, učbenik, razgovor z drugo osebo, sošolci… Torej dokaj vsakdanje stvari.  

Levpušček Puklekova (2006) uvršča šolski reţim in učitelje med glavne zunanje povzročitelje 

izpitne bojazni. Ţal je neka študija pokazala, da učitelji slabo poznajo izpitno bojazen, njene 

vzroke in posledice ter da je v svojem razredu večinoma sploh ne prepoznajo. 

Levpušček Puklekova (2006) poudarja pomen ponavljajočih se negativnih izkušenj, ki jih 

doţivljajo učenci, ko se s svojimi doseţki uvrščajo vedno le na rep razreda ali pa ne dosegajo 

uspešnosti, ki jo od njih pričakujejo starši, učitelji ali celo sami od sebe. V šoli se pogosto 

oblikuje tekmovalno vzdušje, ko je kriterij učenčeve uspešnosti predvsem uspešnost ostalih 

učencev.  

Sodobni avtorji (npr. Epstein, po Lamovec, 1988: 280) menijo, da anksioznost lahko izvira iz 

treh različnih vzrokov: 

Primarna premočna stimulacija: senzorna preobremenjenost, ki jo spremlja občutek 

preplavljenosti z draţljaji. 

Kognitivno neskladje: vključuje teţave pri diskriminaciji draţljajev, ki jo spremlja 

nezmoţnost integracije podatkov v smiselno celoto. Izvor anksioznosti je tu v neskladju med 

pričakovanjem in stvarnostjo. 

Nezmoţnost reagiranja: vključuje vse situacije, kjer se vzburjene teţnje ne morejo izraziti. 
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2.6.2 Delovanje testne anksioznosti 

Levpušček Puklekova (2006) opisuje, da ko se učenec znajde v situaciji vrednotenja njegovih 

doseţkov, ponavadi nima nadzora nad samim procesom izvajanja vrednotenja. Odgovarja na 

neznana vprašanja, ki jih postavlja učitelj, nima vpliva na okoliščine preverjanja, niti kdaj, 

kje, kako in koliko časa bo trajalo preverjanje. Naloge odprtega tipa zahtevajo fleksibilnost 

mišljenja, povezovanje delov snovi in prosto ter hitro odgovarjanje. To je pri anksioznem 

učencu močno oteţeno zaradi njegove razdeljene pozornosti na nalogo in misli v zvezi z 

lastno socialno podobo in uspešnostjo. Poleg tega je končni rezultat velikokrat odvisen tudi od 

učitelja, kar je še dodaten faktor, na katerega učenec nima vpliva. Učiteljeva povratna 

informacija in ocena se oblikujeta na podlagi kriterijev, ki učencu pogosto niso znani. Tako si 

učenec ţe vnaprej postavi pričakovanja o visokih in nedosegljivih kriterijih in si poviša 

moţnosti, da bo v resnici neuspešen. 

Spielberger (1985) je izkusil, kako so se mu mnogi študenti potoţili, da so pogosto poznali 

odgovore na testna vprašanja, vendar se jih niso mogli spomniti, ker so med izpitom otrpnili. 

Doseţki niso odsevali njihovih intelektualnih sposobnosti. Cannon je leta 1929 opazil, da 

izpitni stres pri ljudeh povzroči enake biokemične spremembe, kot jih je opazil ob reakciji 

»spopad ali umik« pri ţivalih v stresnih okoliščinah. Bolečina, ki jo je povzročil pri poskusnih 

ţivalih, je povzročila porast sladkorja v krvi in s tem glikozurijo. V študiji je pregledal urin 

harvardskim študentom in ugotovil, da močne čustvene reakcije med izpiti prav tako 

povzročijo glikozurijo.  

Pretirana miselna zaposlenost s seboj v smislu samokritičnosti, pozornosti na telesne 

spremembe in odzive občinstva ter zaskrbljenost zaradi moţne neuspešnosti so torej lahko 

pomembni vzroki učenčeve niţje učne uspešnosti. Tega dejstva bi se morali zavedati tudi 

učitelji, saj lahko njihov način komunikacije in način, kako oblikujejo kontekst preverjanja in 

ocenjevanja znanja, pomembno vpliva na raven anksioznosti in pojav negativnih misli pri 

učencih (Levpušček Puklek, 2006: 66) 

Raznovrstna testiranja se širijo na vsa področja vsakdanjega ţivljenja (Cizek, Burg, 2006). 

Testna anksioznost se v ljudeh pojavlja kot obrambni mehanizem. Vsi smo ţe izkusili 

posledice in način delovanja anksioznosti.  Je kombinacija kognitivnih in fizičnih odgovorov 

telesa na testno situacijo, v kateri oseba smatra, da se jo osebno ocenjuje. Delovanje testne 

anksioznosti lahko primerjamo z začaranim krogom (podobno kot Pečjak, 1993). Če gre 

učenec na pisanje testa anksiozen, oziroma se mu zdi testna situacija ogroţujoča, se bo bolj 
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verjetno slabše odrezal na testu. Vsak učenec si ustvari svoje mnenje o lastnem znanju in 

sposobnostih. Če se mu zdijo moţnosti nizke, bo toliko bolj zaskrbljen in anksiozen. 

Posledično učenec potrdi svoje bojazni in bo ob naslednjem učenju za test in ob naslednjem 

testu še bolj anksiozen. Slabi rezultati učencu zbijajo samozavest in povzročijo slabše 

rezultate na testu. Avtorja ločita tri vrste testno anksioznih učencev: 

Učenec, ki realno sprejema situacijo (»The true perceiver«): tak učenec ima realne razloge 

za anksioznost, saj se zaveda, da na izpit ni pripravljen po svoji krivdi. Pravilno je ugotovil, 

da nima zadostnega znanja, da bi bil na izpitu miren. 

Učenec, ki ima teţave s koncentracijo (»The unfocussed«): tak učenec mogoče obvlada 

snov in ima moţnosti, da je na izpitu zelo uspešen. Njegov problem je, da mu uhaja pozornost 

na druge stvari, misli mu beţijo drugam in posledično so njegovi rezultati na izpitu slabši.  

Učenec, ki nerealno sprejema situacijo (»The misapprehender«): tak učenec misli, da ima 

dovolj znanja, da test opravi uspešno, čeprav ni vedno tako. Ko se pokaţejo realni rezultati, je 

razočaran, zmeden in posledično anksiozen. 

 

Graf 1: Odnos med izpitno bojaznijo in časom do izpita: Čim bliţje je izpit, večja je 

izpitna bojazen. Med izpitom ponavadi malenkost popusti, ko se učenec zave, da ga še ni 

»konec«. Naraščanje izpitne bojazni ima značilno obliko prelomljene črte, kot jo kaţe 

grafikon. Vedno pa ni tako. Če učenec odkrije,  da ne more odgovarjati, se izpitna bojazen 

nadaljuje v obliki zravnane črte (Pečjak, 1993). 
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Graf 2: Razvoj izpitne bojazni: pojavi se ţe takoj v niţjih razredih. Postopoma raste do 15. 

Leta, ko se krivulja zravna, ostane ravna ali celo upade. Pri nekaterih učencih pa se v srednji 

ali visoki šoli šele pojavi (Pečjak, 1993). 

Irwin G. Sarason (povzeto po Levpušček Puklek, 2006) je opredelil dve pomembni sestavini 

testne anksioznosti: kognitivna sestavina in testno irelevantno mišljenje.  

Kognitivna sestavina zdruţuje posameznikove skrbi, zaskrbljenost zaradi moţnih napak, 

predvidevanje negativnih posledic in ukvarjanje z lastno nekompetentnostjo v testni situaciji.  

Testno irelevantno mišljenje pa vključuje telesno vzburjenje in čustveno napetost v stresni 

testni situaciji. Osredotočil se je na preučevanje kognitivnih vidikov testne anksioznosti 

(zaskrbljenost), ki lahko bistveno poslabšajo posameznikovo delovanje v storilnostnih 

situacijah. Posamezniki se v mislih ukvarjajo sami s seboj namesto z nalogo. Natančneje, z 

lastnimi pomanjkljivostmi (ne znam dovolj, nisem se sposoben se naučiti, itd). Takšna 

kognitivna aktivnost v obliki vsiljivih misli zmanjšuje pozornost na navodila in pomembne 

sestavine naloge ter na učinkovito reševanje problema.  

S podobno opredelitvijo se strinja tudi Puklekova. V učni situaciji preverjanja znanja, pravi, 

se lahko pojavita dve vrsti kognicij pri učencu. Kognicije, usmerjene na nalogo, se pojavijo v 

primeru, ko nalogo sprejema kot izziv. Tak učenec meni, da ima zmoţnosti in znanje, da  

nalogo opravi uspešno. Vso pozornost usmeri na reševanje naloge in se miselno ne ukvarja s 

skrbmi, samovrednotenjem in odzivi drugih. Kognicije, usmerjene nase, pa se pojavljajo v 
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naslednjih situacijah: če učenec nima občutka nadzora nad situacijo, če meni, da nima znanja 

in sposobnosti za reševanje naloge, ko ima visoko izraţen strah pred neuspehom, ko preveč 

razmišlja o posledicah neuspeha, ko se pretirano ukvarja z mnenjem drugih o njegovem 

doseţku ali, ko je izpitni kontekst (čas, kraj, navodila testa) ogroţujoč.  

2.6.3 Simptomi testne anksioznosti 

Za glavne simptome testne anksioznosti Cizek in Burg (2006) navajata jok, ţeljo ne iti v šolo, 

obolenja, izjave, da otroka skrbi ali ga je strah, nespečnost in spremembe v vedenju. Določila 

sta tudi tip učenca, pri katerem se bo testna anksioznost laţje pokazala. Pravita, da je 

pogostejša pri ţenskem spolu, pri učencu, ki je ţe splošno anksiozen, pri nesamozavestnih 

učencih, pri učencih, ki smatrajo, da bo skoraj vsak test zelo teţak in pri učencih, ki imajo 

anksiozne učitelje. 

Tako kot več avtorjev je tudi Pečjak (1993) razdelil znake na tri komponente, čustveno ali 

miselno, fiziološko in socialno. Pri čustveni komponenti občutimo neprijetno duševno 

napetost, brezup, tesnobo in strah. Fiziološka komponenta opisuje fizične znake anksioznosti: 

motnje v delovanju organizma, povečan pritisk, znojenje, pospešeno dihanje, blokiranje 

spolnih funkcij itd. Najnevarnejše pa so izpitne skrbi ter z njimi povezana vprašanja. Naša 

pozornost je razdeljena, ker na eni strani mislimo na gradivo, na drugi strani pa nas preganjajo 

skrbi. Zato smo manj učinkoviti ali neučinkoviti.  

Testna anksioznost je sestavljena iz dveh komponent. Fizična komponenta je odgovor telesa 

na testno situacijo, opazimo jo kot tapkanje s svinčnikom ob mizo, pogledovanje na uro, 

potenje ipd. Skrb je druga komponenta, ki jo imenujemo tudi kognitivna komponenta. Kaţe se 

z učenčevo okupiranostjo okoli testa, ţe prej in še dolgo po testu. Skrbi ga, da bo padel ali se 

odrezal slabše, kot pričakuje sam od  sebe. Negativnost in pesimizem to stanje samo še 

poslabšata (Cizek, Burg, 2006). 

Aleksander Luria, priznan ruski psihofiziolog, je opazil, da izpitni stres povzroči močne 

čustvene reakcije na nekaterih učencih, na druge pa skoraj ne vpliva. Izjavil je, da se pri 

nestabilnih učencih opazijo govorne in gibalne motnje, ter da so pogosto razburjeni 

(Spielberger, 1985).  Raven bojazni je višja pri zahtevnejših izpitih. To je razumljivo, vendar 

je učenec tako izpostavljen teţjim vprašanjem in hkrati višji testni anksioznosti.  
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Mandler in Sarason sta pripisovala slabše doseţke študentov s tesno bojaznijo občutkom 

neustreznosti, nemoči, pričakovanja kazni, izgube spoštovanja ali poloţaja. Študenti z 

visokimi bojaznimi za slabe doseţke krivijo sebe, tisti z niţjo stopnjo bojazni pa ne 

(Spielberger, 1985). Splošno velja, da testno anksioznost sestavljata dve komponenti, 

zaskrbljenost in čustvenost. Študenti se tako posvečajo samokritiki in zaskrbljenosti, kar pa 

jih odvrača od zahtev testa, zato pripomoreta k slabšim doseţkom. Prezrejo ali si napačno 

tolmačijo navodila, ki bi jim koristila, lahko celo otrpnejo. Učenci z manjšo testno bojaznijo 

osredotočijo vso pozornost na test.  

2.6.4 Obvladovanje testne anksioznosti 

»Tesnobo je mogoče nadzorovati in jo celo izkoristiti, saj si z nekaterimi tehnikami lahko 

utrdimo nadzor nad občutki, telesom in ţivljenjem.« (McMahon, 2010). 

Za zmanjševanje učinka testne anksioznosti poznamo nekaj ţe uveljavljenih strategij. Cilj ni 

popolnoma odpraviti strah pred preverjanji znanja, saj je primerna količina stresa v taki 

situaciji zaţeljena (Muskingum college, Center for advancement and learning, 2010). 

Nasprotno, cilj je zmanjšati anksioznost na obvladljivo raven, tako da ima učenec nadzor nad 

stresno situacijo. Učenci naj se seznanijo z različnimi strategijami za upravljanje z 

anksioznostjo. Pomembno je, da imajo več moţnosti za premagovanje strahu, saj različna 

preverjanja znanja pri različnih šolskih predmetih različno vplivajo na testno anksioznost. 

Največja prednost uporabljanja teh strategij je, da učenec razvije občutek nadzora nad 

učenjem. Ta občutek rezultira v večji samozavesti in bolj pozitivnem pogledu na šolanje. 

Poleg tega se ta pozitiven pristop k učenju kasneje v ţivljenju prenese na druga področja 

delovanja, iskanje sluţbe, selitev, ločitev od staršev ipd. pomembno je torej, da učenec pozna 

več strategij zmanjševanja stresa, tako si bo med njimi zagotovo izbral nekaj takih, ki so mu 

pisane na koţo. 

Psihologi so razvili ţe več metod za odpravljanje testne anksioznosti (Pečjak, 1993). Nekatere 

so bolj učinkovite, druge manj, nekatere namenjene takim, druge drugačnim tipom osebnosti 

učenca. Najbolj v uporabi pa so kombinirane metode, ki jih učenec lahko uporablja sam:  

 Ozaveščanje je prvi korak. Če se učenec zaveda, da je njegov strah normalen pojav, 

da ni edini, ki jo doţivlja, ţe samo s tem upade njegova anksioznost. Pečjak povdarja, 

da naš cilj ni popolna odstranitev bojazni, ampak zniţanje na nivo bojazni, ki za 

učenca ni škodljiv. 
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 Metode uspešnega učenja pomagajo učencu pri zmanjšanju testne anksioznosti. Več 

opisujem v zadnjem poglavju teoretičnega uvoda, ki opisuje odnos med učnimi 

strategijami in testno anksioznostjo. 

 Izpitne spretnosti so pomembne poleg učnih strategij za obvladovanje testne 

anksioznosti. Mnoge študije so pokazale, da jih ravno učenci s hudo izpitno bojaznijo 

ne poznajo. 

 Spreminjanje negativnega stališča do sebe. Posebno škodljive so negativne sodbe o 

sebi, ki pa imajo sicer globoke vzroke in pomene. Jemljejo nam pogum, samozavest in 

moč, da bi se učinkovito spoprijeli z izpitnimi zahtevami. Z urjenjem pozitivnega 

odnosa do sebe je mogoče izpitno bojazen zmanjšati. 

 Sprostitev organizma/ telesa so pomembne, ker so čustvene komponente izpitne 

bojazni povezane s fiziološkimi. Če bomo fizično sprostili telo, bomo sprostili tudi 

naše misli. Napetost doţivljamo kot neprijetno stanje na površini telesa, kar se čuti v 

napetosti mišic, ki tvorijo od vratu do konca udov nekakšen oklep. 

 Načrtno zmanjševanje občutljivosti, Pečjak jo imenuje sistematična 

desenzitivizacija, je načelo, ki pravi, da bomo razmeram kos, če jih pričakujemo, se v 

situacijo spustimo postopoma in pripravljeni. Načrtno zmanjševanje občutljivosti je 

ena najuspešnejših tehnik odpravljanja izpitne bojazni. 

 Igranje vlog, posebno, kadar strah še ni dobil fobičnih razseţnosti. Če je pri igri vlog 

nekdo učitelj in prizadeti učenec, ima to več dobrih učinkov: anksiozen učenec 

preizkuša svoje znanje, uri izpitne spretnosti in se privaja zanj strašljivim razmeram. 

Humor sprošča organizem! 

 Tehnika implozije, pri kateri sami povečamo bojazen, da nato upade. 

 Tehnika prikritega ojačevanja, pri kateri poleg drugega urimo tudi pozornost. Obe 

zadnji tehniki naj se uporabljata le ob prisotnosti strokovnjaka. 

 Razgovor s kako bliţnjo osebo, kateri se učenec lahko zaupa in izpove. Po takem 

izlivu napetost začasno popusti. Najprimernejše so osebe, ki v resnici vedo, zakaj se 

gre pri izpitu. Učitelji lahko tudi organizirajo skupinski pogovor v razredu na to temo. 

 Psihoterapija kot zadnja moţnost za hujše primere anksioznosti. Če je bojazen preveč 

zakoreninjena, tak učenec vedno, v vseh situacijah odreagira enako, z bojaznijo. Taki 

primeri imajo verjetno globoko zakoreninjene boleče izkušnje v otroštvu in jim 

najbolje zna pomagati psihoterapevt.  
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2.6.5 Odnos med testno anksioznostjo in učno uspešnostjo 

Odnos med anksioznostjo in učno uspešnostjo je večsmeren in sestavljen. Visoko anksiozni 

posamezniki imajo zaradi načetega samospoštovanja tudi visoke aspiracije, torej potrebujejo 

nesorazmerno veliko zunanjih dokazov za svojo vrednost. Ponavadi imajo tudi nadpovprečne 

sposobnosti ter učinkovite učne strategije, in so dobri predvsem pri rutinskih, avtomatiziranih 

nalogah (branja, računanja). Dobri so v situacijah brez časovnih in drugih pritiskov, teţje pa 

se znajdejo v novih in kompleksnih nalogah, ki zahtevajo od njih improvizacijo in 

ustvarjalnost. Tako anksiozne osebe strogo vztrajajo pri določenih načinih reševanja 

problemov, so stereotipne in se nelagodno počutijo v prosti diskusiji. Raje imajo jasno 

določene in strukturirane naloge, kjer točno vedo, kaj morajo storiti, in kjer se ni treba 

zanašati na dolgotrajni spomin. Naloge uspešneje rešujejo doma, kot v šoli poda časovnim 

pritiskom. Povezava med anksioznostjo in učno uspešnostjo v osnovni šoli, je rahlo negativna 

zveza, ravno tako pa tudi povezava med anksioznostjo in samospoštovanjem (Marentič-

Poţarnik, 2000).  

Podobno povezavo med učno uspešnostjo, samospoštovanjem učenca in samopodobo 

zasledimo v delu Samopodoba šolskega otroka (Juriševič, 1999, str. 33). Na podlagi raziskav 

avtorica piše o povezanosti med samopodobo in učno uspešnostjo naslednje: »sklepamo 

lahko, da povezava sicer obstaja, vendar korelacije, ki kaţejo na to, niso visoke. Ločiti 

moramo tudi osebnostno samopodobo in učno samopodobo. Korelacije učne uspešnosti z 

osebnostno samopodobo so manjše od korelacij učne uspešnosti z učno samopodobo«.  

Med pet poglavitnih vzrokov za t.i. poduspešnost (Razdevšek-Pučko, 2003) je naveden tudi 

strah in zaskrbljenost, ki lahko izvira iz druţine ali iz šole. Gre lahko tudi za strah pred 

akademskim ali socialnim neuspehom. Ta je pogosto pogojen z nizko samopodobo, ki je v 

puberteti trdno povezana z zunanjim izgledom. Pri tem moramo vedeti, da poduspešnost ne 

pomeni nujno tudi neuspešnosti, saj del bistrih otrok dosega šolske uspehe, s katerimi so 

zadovoljni. Tudi sami nimajo občutka neuspešnosti. Gre le za podrealizacijo in neizkoriščene 

sposobnosti otrok. 
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3. UČNE STRATEGIJE 

Mnogi menijo, da ni nujno, da se z učenci o učnih strategijah pogovarjamo, saj se naučijo 

učiti se kar tako mimogrede, sami od sebe (Marentič-Poţarnik, 2000). Pravijo, da pri pouku 

skoraj ne najdemo primera namernega poučevanja uspešnih učnih strategij. Morda kdaj 

vskoči šolski psiholog, morda učitelj na začetku šolskega leta poudari vlogo zapiskov ali 

šolskega učbenika ipd. Vendar pa je zahteva, da šola nauči učence, da se samostojno učijo in 

postopno prevzamejo odgovornost za lastno učenje, vse glasnejša in nujnejša.  

Problem učenja je problem vseh, ki smo kakorkoli povezani z izobraţevalnim procesom 

(Čadeţ, 2000). Učni proces in učne strategije se morajo po pouku nadaljevati tudi doma in se 

pokazati pri samostojnem delu učenca. Večina učiteljev ugotavlja, da se učenci ne znajo učiti. 

Moramo jim pokazati, pomagati, jih naučiti, kako naj se učijo, da bodo njihova učna 

prizadevanja dosegla ţelene rezultate.  Učitelj se mora vprašati, zakaj pride do slabih 

rezultatov. Vzrok so lahko učenci, lahko pa tudi neustrezno podajanje znanja. Obratno učenci 

iščejo vzroke za neuspeh pri učiteljih (nemogoči kriteriji, ne znajo razloţiti snovi, preveč 

sprašujejo).  

Avtorica je ugotovila, da ima veliko učencev premalo podpore in spodbude s strani svojih 

prezaposlenih staršev. Dobrih učnih navad ne razvijejo ţe na začetku šolanja, pa  vendar 

kasneje od njih pričakujemo, da jih ţe avtomatsko imajo. Starši vse prevečkrat menijo, da je 

učenje naloga šole in učitelja, zato se ne vključujejo aktivno v ta kompleksen proces. S 

sistematičnim delom in takojšnjim navajanjem na samostojno delo lahko doseţemo, da učenci 

pridobijo ustrezne delovne navade. Avtorica zelo konkretno predlaga uporabo različnih barv 

po pomembnosti (od npr. rdeče preko ostalih barv, do npr. modre). Te bi morale ohraniti enak 

pomen od prvega do devetega razreda. Pri tem učitelji ne smejo pozabiti na kinestetične in 

slušne tipe učencev. Pouk mora vsebovati tudi ostale elemente sprejemanja informacij. Ne 

sme nam torej zmanjkati časa za učenje učenja.  

Kesičeva govori o biološkem vidiku učnih strategij. Pravi, da človeški moţgani vsako 

sekundo sprejmejo več kot 50 tisoč draţljajev (http://www.viva.si/Psihologija-in-

odnosi/1029/Klara-sedi-za-mizo-Jo%C5%A1t-pa-s-knjigo-ska%C4%8De-po-postelji). Ker jih 

je toliko, se moţgani usmerijo samo na pomembnejše. Informacije sprejemamo z različnimi 

čuti: s sluhom, vidom, dotikom, a tudi z vonjem in okusom. Otroci v razredu pridobivajo 

informacije preteţno z vidom in sluhom. Osredotočiti se morajo na učitelja, ki ustno podaja 

informacije, poleg tega pa še na zapise na tabli in v učbenikih. Takšno poučevanje je odlično 
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za otroke, ki nimajo teţav pri učenju. Vsakemu učencu je pomemben tudi čas dneva, v 

katerem se mu je najlaţje učiti. Nekateri otroci tako tudi ob koncu tedna vstajajo zgodaj in do 

kosila predelajo vso snov. Drugi se začnejo učiti šele po kosilu in se učijo vse tja do večera. 

Največ skrbi pa vzbujajo tisti, ki zjutraj dolgo spijo, učiti pa se začnejo šele pozno zvečer in z 

učenjem nadaljujejo vse do zgodnjih jutranjih ur. Mladostnik najbolje pozna svoj bioritem in 

natanko ve, kdaj bo lahko vsrkal največjo količino znanja in kdaj je najbolj storilen. Pri 

mlajših otrocih je drugače. Starši morajo imeti določen nadzor nad šolskim delom doma. 

Najbolje je, da otroku ponudijo čas, v katerem se lahko uči (na primer med 12. in 19. uro), 

otrok pa naj v ta termin umesti čas, ki ga potrebuje (denimo 2 uri). 

3.1 Opredelitve učnih strategij 

Učna strategija je zaporedje ali kombinacije v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih 

posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na zahteve situacije. (Marentič-

Poţarnik, 2000: 167). To je najkrajša in najpogostejša definicija učnih strategij.  

 

Če pa pogledamo bolj podrobne definicije: učne strategije razumemo kot posebno obliko 

proceduralnega znanja, na podlagi katerega učenec procesno, namerno, prizadevno, 

prostovoljno, uravnava svoje učenje in s strateškim procesiranjem  informacij, ki je osnovno 

za doseganje učne kompetentnosti, razvija ter izboljšuje svojo učno uspešnost (Alexander, 

Graham in Harris, 1998, str. 130-131, povzeto po Juriševič 2006). Učne navade razlikujemo 

od učnih strategij glede na stopnjo njihove intencionalnosti ter rutiniranosti postopkov.  

Pintrich (1999, povzeto po Juriševič, 2006) tako navaja izsledke michiganski študij o odnosu 

med učnimi strategijami in učno motivacijo. Večina zvez je pomembnih, a obstajajo razlike 

glede na izbrano učno strategijo (ponavljanje, elaboracija, organizacija, metakognitivne 

strategije) in motivacijsko sestavino (samoučinkovitost, interes, pomembnost nalog in cilji). Z 

učno motivacijo sta najmanj povezani strategiji ponavljanja in organizacije.  

Po Juriševičevi (2006) so učne strategije k učnim doseţkom usmerjene kognitivne ali 

metakognitivne strategije, ki jih smiselno izbiramo in uporabljamo glede na zahteve učne 

snovi v različnih učnih korakih v obliki prepletanja raznovrstnih učnih aktivnosti. Pravi, da je 

z učnimi strategijami pomembno povezana učna motivacija. Odnos med motivacijo in učnimi 

strategijami sicer ostaja odprto vprašanje, vendar predpostavlja, da so sposobnejši mlajši 

učenci bolj motivirani za pridobivanje novega znanja. Njihova nadarjenost kasneje ne 

sovpada več s cilji in zahtevami učnega načrta, zato se začnejo dolgočasiti, hitro osvojijo 
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delovanje šolskega sistema in se mu v skladu s svojimi učnimi cilji hitro tudi strateško 

prilagodijo. V zvezi s tem Hudoklinova (2004) na vzorcu starejših učencev zagotavlja, da 

kognitivno sposobnejši učenci uporabljajo manj učnih strategij od povprečno sposobnih 

učencev in se sprašuje, ali jih zato morebiti uporabljajo učinkoviteje. 

V knjigi Bralne učne strategije (Pečjak, Gradišar, 2002) najdemo učne strategije uvrščene 

med učne taktike kot oţji pojem od strategij in učne stile kot širši pojem od strategij: 

Učna strategija je zaporedje ali kombinacija v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih 

posameznik uporablja na svojo in spreminja glede na zahteve situacije. Gre za neke miselne 

operacije, procese pri izvajanju neke aktivnosti, naloge. Učna taktika je bolj specifična in oţje 

usmerjena v konkreten cilj ter predstavlja del širše strategije, učni stil pa je za posameznika 

značilna kombinacija učnih strategij, ki jih običajno uporablja v večini učnih situacij; učni stil 

v širšem pomenu besede ali učni pristop, ki vključuje poleg kombinacije strategij tudi 

čustveno-motivacijske sestavine in pojmovanja o učenju.  

 

Na podoben način Marentič-Poţarnikova (2000) umešča učne strategije nad učno taktiko ter 

pod učno usmerjenost in metaučenje. Učna taktika je bolj specifična in oţje usmerjena v 

konkreten cilj in predstavlja del širše strategije. Na primer učna strategija strnjevanja obseţne 

snovi lahko vsebuje več učnih taktik, kot na primer učenje le debelejše tiskanih besed ali 

podčrtovanje pomembnejših besed. Učna usmerjenost na drugi strani pa je celota osebno in 

čustveno obarvanih ciljev, motivov in pričakovanj, povezanih z učenjem. Primer za učno 

usmerjenost je usmerjenost v visoke doseţke ali v praktične rezultate. Metaučenje kot širši 

pojem učnih strategij je zavestno uravnavanje lastnega učnega procesa na osnovi razmišljanja 

o njem, kontroliranja in spremljanja, obvladanja postopkov samokontrole in samoevalvacije, 

preverjanje kakovosti svojih doseţkov in spreminjanje strategij na tej osnovi. Gre za  tako 

imenovane metakognitivne strategije. 

Marentič – Poţarnikova (1980) v nekem smislu na podoben način poimenuje učne strategije 

kot učne navade. Razdeli jih na tri sestavine: 

Delovne navade v učni situaciji, ki omogočajo učenje s čim manjšim naporom. Gre predvsem 

za smotrno ureditev prostora in časa za učenje, urejenost učnih pripomočkov ter primerno 

ravnoteţje med učenjem in drugimi dejavnostmi. 
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Učne tehnike so uspešni načini učenja, ki pridejo v poštev pri uporabi raznih sredstev za 

učenje. To so pisala, učbeniki, viri informacij, pa tudi, kako si delamo zapiske, kako se učimo 

iz učbenika, kako delamo izvlečke, itd. 

Metode učenja so ustaljeni postopki, s katerimi pridobivamo znanje. Gre za vprašanje, kako 

razdeliti snov glede na čas in vsebino (učenje po delih, učenje z odmori,…). Sem spada tudi 

vprašanje, kako snov ponavljamo. 

Različni avtorji so podobnega mišljenja glede povezave učnih strategij z motivacijo. Meece, 

Blumenfeld in Hoyle (1988), Meece in Holt (1993), Graham in Golan (1991), Schiefele in 

Rhein Berg (1997), Seo (2001), Stipek in Kowalski (1989), (vse navajam po Juriševič, 2006) 

pravijo, da so globinske učne strategije povezane z notranjo motivacijo, površinske strategije 

pa z zunanjo motivacijo. Pokazalo se je, da se učno aktivni učenci pogosteje učijo z 

razumevanjem, medtem ko se učno pasivni in nemotivirani učenci najmanj učijo z 

razumevanjem. Verjetno je tudi, da se na niţji stopnji izobraţevanja bolj poudarja učenje na 

pamet, kakor na višji. Predpostavljajo, da se učno tekmovalni učenci prilagajajo učnim 

situacijam in učne pristope strateško uporabljajo, oziroma so selektivni v izboru učnih 

strategij. Peklajeva (2000) pravi, da so sposobnosti učencev in njihovi doseţki v negativni 

zvezi z uporabo globinskih strategij učenja, saj ti učenci učne uspehe najbrţ lahko doseţejo z 

manj učenja. Ţe prej omenjena avtorja Schiefele in Rheinberg (1997, navajam po Juriševič, 

2006) pravita, da do pogostejše uporabe učnih strategij pride šele ob teţjem učnem gradivu. 

Tako sklepata, da učencem učna snov dejansko ne dela teţav oziroma je zanje obvladljiva ob 

manjših naporih.  

Ob tej umestitvi je treba omeniti še učni pristop.  To je značilna kombinacija učnih strategij in 

je delno odvisna tudi od okoliščin, zahtevnosti snovi in vrste preverjanja. Primer učnega 

pristopa sta globinski ali površinski pristop k učenju (opisala sta ga ţe zgoraj omenjena 

Marton in Säljöjev ter nadgradili Entwistle in Waterson ter Biggs). Avtorica opisuje tudi učni 

stil kot za posameznika značilen način lotevanja učnih nalog. Gre za skladno celoto učnih 

aktivnosti, ki jih običajno uporabljamo in s katerimi uravnavamo učni proces (Marentič-

Poţarnik, 2000: 168).  
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3.2 Strateško učenje 

Strateško učenje je vrsta učenja, pri katerem imajo pomembno vlogo poleg kognitivnih tudi 

metakognitivne spretnosti in sposobnosti. Zanj so učne strategije zelo pomembne (Rojs 

Vičkovič, 2001).  

Značilnosti in pomen strateškega učenja sta opisali tudi Pečjak in Gradišar (2002). Vsako 

strateško učenje naj bi imelo tri elemente: sposobnega uporabnika, jasen cilj in ustrezno 

akcijo. Tako mora učenec poleg uporabe učinkovitih učnih strategij imeti pred seboj tudi 

jasen cilj, ki ga ţeli doseči. Gre tudi za vprašanje motivacije učenca. Biti mora namreč 

prepričan, da mu bodo učne strategije pomagale k boljšemu učnemu doseţku. Hkrati se mora 

čutiti dovolj kompetentnega in samozavestnega za uporabo teh strategij. Verjeti mora, da je 

sposoben samostojno uporabljati nove učne strategije.  

In končno, učenec mora tudi znati samouravnavati učni proces. Upoštevati mora rok za 

dosego cilja, spremljati mora sebe pri delu in vrednotiti lasten napredek. Vse tri komponente 

(učne strategije, motivacija in samoregulacija) morajo biti povezane, torej morajo med seboj 

učinkovati interaktivno. To pomeni, da lahko učenec pozna dovolj različnih in uspešnih učnih 

strategij in ve, kako uravnavati lasten proces učenja, če pa nima motivacije, oziroma se mu ne 

da, teh strategij pač ne bo uporabljal. In obratno, le ţelja oziroma motivacija za učenje ni 

dovolj, če ne pozna učnih strategij, ki so zanj primerne.  

Ko učenec doseţe to strateško znanje, ga lahko vrednotimo z dveh vidikov: z vidika števila 

strategij, ki jih učenec uporablja in fleksibilnosti uporabe teh strategij. Strateško učenje 

predvideva pri vsakem učinkovitem učenju fleksibilno uporabo več vrst strategij. Učenec 

strateg pa zna poleg tega, da pozna več strategij in jih zna tudi fleksibilno uporabljati, 

načrtovati tudi čas za izvedbo učne dejavnosti. (Pečjak, Gradišar, 2002: 19). 

3.3 Pomen učnih strategij 

»Učenje je dokaj zapleteno delovno opravilo, ki ima, kakor vsaka dejavnost, ki jo ţelimo 

opravljati kakovostno in uspešno, svoja pravila. Tako je tudi za učenje zelo pomembno, da ga 

ţe od začetka šolanja opravljamo pravilno, kajti kasneje je navado, ki je lahko tudi razvada, 

zelo teţko spremeniti« (Horvat, 2004).  
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Horvatova tudi navaja glavna področja učnih strategij, na katera moramo biti pozorni, da bodo 

pravilna: strategije uspešnega in učinkovitega branja in pisanja, učenje iz učbenika in drugih 

virov, poslušanje in zapisovanje po razlagi, aktivno sodelovanje učencev med razlago v 

diskusiji, spretnost odgovarjanja na ustna in pisna vprašanja, zapisovanje učne snovi z 

miselnimi vzorci, projektno učenje ter sodelovalne oblike učenja.  

Od tega, kako se zna kdo učiti, ali uporablja dobre, kakovostne pristope in strategije, kako zna 

informacije, ki jih dobi o rezultatih svojega učenja vgraditi v izboljšanje svojih učnih 

postopkov in ali o svojem učenje sploh razmišlja, je v veliki meri odvisna učna uspešnost 

(Marenič-Poţarnik, 2000). V današnjem času so na vseh področjih človekovega delovanja te 

strategije vse pomembnejše zaradi vse hitrejšega kopičenja informacij. Poleg tega je to 

pomembno tudi zaradi vse hitrejšega spreminjanja področij znanja in poklicev. Sodobni način 

ţivljenja zahteva, da se je vedno znova in znova treba učiti nove stvari, zahteva torej 

vseţivljenjsko učenje.  

Učne strategije se vse bolj poudarjajo zaradi spremenjene znanstvene perspektive – premika 

od behaviorističnega h kognitivnemu pogledu, ki se osredotoča na razumevanje in 

uravnavanje učnih procesov, ki se dogajajo v učenčevi glavi (za behavioriste so bolj zanimive 

zunanje učenčeve aktivnosti: kako dogovarja na vprašanja, zapisuje, izpisuje…). Z vidika 

didaktike gre za razreševanje stare dileme med didaktičnim materializmom (poudarkom na 

posredovanju snovi) in razvijanjem formalnih funkcij npr. pomnjenje, mišljenje (Marentič-

Poţarnik, 2000: 167). 

Spletna stran Univerze v Kansasu navaja, da so učne strategije pomembne pri razumevanju 

informacij. Študentje, ki ne vedo, ali uporabljajo dobre učne strategije, se pogosto učijo zelo 

pasivno in so tudi manj uspešni v šoli (http://www.kucrl.org/sim/strategies.shtml). Uspešna 

učna strategija je tista, na katero se osredotočajo učenci z aktivnim pristopom k učenju. Take 

učence so verjetno ţe poučili, kako se učiti in kako uporabiti naučeno snov sebi v prid. Vajeni 

so tudi reševanja problemov. Spletna stran opisuje postopek učenja učnih strategij v več 

sklopih. Prvi sklop obravnava, kako priti do informacij. Vključuje strategije, kot so 

parafraziranje glavnih informacij, pomnjenje slik in povezovanje slike s tekstom ter 

ugotavljanje neznanih besed v besedilu. Drugi sklop študentom pomaga pri pomnjenju 

dobljenih informacij, pri strategijah za učenje novega besedišča in pripomočkov za 

zapomnitev dejstev. Te strategije so pomembne pri pripravah na preverjanja znanja. Tretji del 

opisuje izraţanje, torej strategije za pisanje stavkov in odstavkov, spremljanje svojega dela in 



38 
 

strategijo samozavestnega pristopa k učenju in k testu. Niti ena sama strategija naj ne bi bila 

rešitev za vse probleme, ki se tičejo učenja. Na primer, imamo bralne strategije, ki učencu 

pomagajo ugotoviti, kaj je beseda in dojeti, kaj ta beseda obravnava, pridobivati na besedišču 

in razumeti strukturo besedila. Vse te strategije so ključnega pomena za kvalitetno branje. 

Obstaja pa še niz strategij iz drugih področij, ki so prav toliko pomembne za učenčev uspeh. 

Ena redkih skupnih značilnosti manj uspešnih otrok (Razdevšek-Pučko, 2003: 120) so slabe 

učne navade, dezorganiziranost in iskanje zunanjih vzrokov za neuspešnost. Avtorica govori o 

poduspešnosti. Tem učencem manjka tudi občutek nadzora nad lastno uspešnostjo ali 

neuspešnostjo. Ne verjamejo, da bi bili lahko bolj uspešni in zato niso pripravljeni tvegati. 

Verjamejo tudi, da bi morali z malo dodatnega dela doseči veliko boljše rezultate. Vemo pa, 

da učenci potrebujejo realne cilje za dosego učne uspešnosti.  

3.4 Samoregulacijsko učenje 

Samoregulacija učenja ni mentalna sposobnost, niti spretnost, pač pa je samousmerjevalni 

proces, s pomočjo katerega učenec transformira svoje mentalne sposobnosti v spretnosti 

(Pečjak, Košir, 2003, str. 50). Samoregulativni učenci imajo to sposobnost, da se sistematičen 

proces učenja odvija pod njihovo kontrolo. Zimmerman (1986, po Pečjak in Košir, 2003) 

definira samoregulacijsko učenje kot proces, v katerem so učenci metakognitivno, 

motivacijsko in vedenjsko aktivno udeleţeni. Tako učenje vključuje učenčeve misli, občutja, 

situacije in vedenja, ki so usmerjena k doseganju njihovih učnih ciljev. Večina definicij, ki 

poskušajo razloţiti tovrstno učenje, se strinja v nekaj točkah. Skupno jim je, da kot 

pomemben element vključujejo namerno uporabo specifičnih procesov, strategij ali 

odgovorov učencev. Učenci se torej zavedajo pomena teh procesov za izboljšanje lastnega 

učnega uspeha. Druga skupna značilnost definicij je orientacija učenca, da išče povratne 

informacije med potekom učenja. To je ciklični proces, pri katerem učenec spremlja 

učinkovitost lastnih učnih metod ali strategij. Tretja skupna značilnost pa je opis, kako in 

zakaj učenci izbirajo različne samoregulacijske procese, strategije ali odzive. 

 

Pintrich in De Groot (1990, po Pečjak in Košir, 2003) med tipičnimi značilnostmi 

samoregulacijskih učencev navajata, da so ti učenci bolj notranje motivirani in nadaljujejo z 

učenjem tudi izven pouka. Notranja motivacija je močno povezana z zaznano lastno 

učinkovitostjo učenca. Ti učenci uporabljajo veliko več strategij kot drugi učenci, sami si 

postavljajo cilje, načrtujejo in organizirajo učni proces, vrednotijo sami sebe. Ti učenci pa so 
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tudi bolj občutljivi na socialno in fizično okolje, v katerem poteka učni proces. Vedeti 

moramo, da samoregulacijsko učenje ni sinonim za samostojno učenje. Učenec pri 

samostojnem učenju res samostojno pelje proces, vendar pri tovrstnem učenju uporablja le 

določene samoregulacijske mehanizme, ali pa še teh ne.  

3.5 Modeli učnih strategij 

Učne strategije so pomemben vpliv na učne stile. Vsi modeli učnih stilov imajo kot 

nepogrešljiv in pomemben element učne strategije. Pečjakova in Gradišarjeva (2002) 

predstavlja glavne modele učnih stilov: 

3.5.1 Model Martona in Sälja (1976) 

Avtorja sta predstavnika kognitivističnega pojmovanja učenja (Göteborške šole). Zanima ju 

predvsem vsebina učenja (kaj in ne koliko se učenec nauči). Rezultat učenja je odvisen od 

tega, kakšen pomen pripiše posameznik učnemu gradivu. Ugotovila sta, da se različni učenci 

naučijo iz istega gradiva različne stvari. Predpostavljala sta namreč, da so te razlike posledica 

razlik v načinu učenja oz. različnih učnih stilih. Za vsak učni stil so značilne specifične učne 

strategije. Avtorja pravita, da poznamo dva načina procesiranja informacij pri učenju.  

 

Prvi je »globinski« in je usmerjen k razumevanju vsebine učnega gradiva; učenec je pozoren 

na pomen besedila (skuša razumeti, kaj je temeljno sporočilo), pozoren na ključne ideje in 

njihovo medsebojno povezanost; med učenjem aktiven (informacije povezuje med seboj, z 

informacijami iz drugih virov in lastnim predznanjem) in poskuša osmisliti snov. Učenec torej 

uporablja strategije, usmerjene v razumevanje besedila. 

Drugi je »površinski« in je usmerjen v reprodukcijo učnega gradiva – učenje »na pamet«; 

učenec je osredotočen na dobesedno pomnjenje snovi/ podatkov, kot so v besedilu, 

osredotočen je pomnjenje podrobnosti, učenec ne povezuje pridobljenega znanja s 

predznanjem in lastnimi izkušnjami.  Uporablja strategije, usmerjene v pomnjenje. 

Ugotovila sta, da učenci z globinskim pristopom dosegajo boljše učne rezultate tako na 

kvantitativni kot na kvalitativni ravni. Prav tako sta ugotovila, da na način učenja vpliva način 

preverjanja znanja (če pričakujejo test znanja objektivnega tipa, se učijo s pomnjenjem 

podrobnosti, če pa pričakujejo test z esejskimi vprašanji, se pri učenju osredotočijo na bistvo 

v gradivu). 
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Avtorja Schiefele in Rheiberg (1997) sta na podoben način opisala povezave med učnimi 

strategijami in motivacijo (povzeto po Juriševič, 2006). Raziskala sta povezave med notranjo 

in zunanjo motivacijo ter globinskimi in površinskimi učnimi strategijami. Obravnavane 

odnose sta preučevala med študenti v predizpitnem obdobju in prišla do presenetljivih 

rezultatov: ugotovila sta pomembne pozitivne zveze med zunanjo motivacijo in vsemi štirimi 

vrstami učnih strategij (elaboracijo, ponavljanjem, organizacijo in metakognitivnimi 

strategijami), medtem ko je zveza med notranjo motivacijo in učnimi strategijami skoraj 

nepomembna. Avtor tako razmišlja o pomembnem vplivu učne situacije med učno motivacijo 

in učnimi strategijami. Zunanja motivacija je močneje povezana z uporabo učnih strategij kot 

notranja. Učne strategije so torej posredovale med motivacijo in izpitnim doseţkom.  

3.5.2 Model Entwistla in Watersona (1988) 

Globinskemu in površinskemu pristopu (prejšnji model) sta dodala še enega: strateški pristop 

k učenju. Ta predstavlja kombinacijo globinskega in površinskega pristopa s ciljem doseganja 

čim boljših rezultatov. Oblikovala sta t.i. učne profile posameznih skupin učencev (po Pečjak 

in Gradišar, 2002): 

 

 učenci, ki v učnem procesu izpostavljajo osebni smisel in pomen predmeta; značilnosti 

so globinski pristop, neodvisnost od zahtev učiteljev ali učnega načrta, učenje z 

razumevanjem, notranja motivacija, povezovanje snovi s predznanjem in lastnimi 

izkušnjami, sposobnost prilagajanja učni snovi in predmetu, dobri učni rezultati pri 

preverjanju znanja. 

 učenci, pri katerih prevladuje usmerjenost v reprodukcijo; značilnosti so površinski 

pristop, nenatančno razumevanje snovi, zunanja motivacija. 

 učenci, usmerjeni v storilnost; značilnosti so fleksibilno kombiniranje pristopov glede 

na zahteve učne situacije, zunanja motivacija za delo ob visokih pričakovanjih in 

občutku kompetentnosti, visoke ocene - strateški pristop. 
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3.5.3 Biggsov model (1985)  

Biggsov model je tristopenjski model (po Pečjak in Gradišar, 2002): 

Prvo stopnjo imenuje »napovedovalci učne uspešnosti«. Sem spadajo osebne značilnosti 

učenca, sposobnosti, kognitivni stil, lokus kontrole, metakognitivne izkušnje in situacijske 

spremenljivke (značilnosti okolja, značilnosti naloge, navodila, način poučevanja in 

preverjanja znanja, značilnosti institucije). 

Drugo stopnjo imenuje »proces učenja«. To je kompleksen proces, ki vključuje tri pristope k 

učenju: 

 površinski pristop – motiv je zunanji, instrumentalni – glavni cilj je narediti nalogo z 

ţeljo »samo, da naredim« in spremljajoči strah pred neuspehom; strategija je 

reproduktivna (zapomniti si temeljne informacije s pomočjo mehanskega učenja) 

 globinski pristop – motiv je notranji, učenec se uči zaradi lastnega interesa in ţelje po 

večji kompetentnosti pri določenih predmetih; strategija je pomenska (učenec bere 

dodatno gradivo, novo znanje povezuje s predznanjem) 

 pristop doseţka – motiv temelji na tekmovanju in krepitvi ega, učenec ţeli doseči 

najvišje ocene ne glede na interes za predmet; strategija temelji na organizaciji 

(učenec prebere vso predlagano literaturo, časovno načrtuje) 

Globinski pristop je najbolj povezan z značilnostmi učenca in z najbolj kompleksnimi, 

najboljšimi učnimi doseţki, zahteva najmanj strukturiranih navodil in najmanj usmerjevalno 

poučevanje učitelja, se kaţe v strukturno kompleksnem znanju. Sledi pristop doseţka in 

nazadnje površinski pristop (najbolj pod vplivom situacijskih dejavnikov). Površinska in 

globinska strategija opisujeta način, kako se učenci spoprijemajo z vsebino naloge, strategija 

doseţka pa opisuje načine, kako učenci lahko organizirajo okoliščine dane naloge. Vsi trije 

pristopi predpostavljajo določeno stopnjo razvitosti metakognitivnih sposobnosti (najbolj 

globinski pristop). 

Taktike ali tehnike so specifične za posamezno nalogo in se jih učenci lahko neposredno 

naučijo, imajo pa zelo majhen transfer na druge naloge. Tretjo stopnjo imenuje »doseţek 

učenja«. To stopnjo najbolj pogosto določata dva kazalca: razmerje med strukturo in dejstvi 

(vsak učni doseţek lahko opišemo glede na to, v kolikšni meri zahteva reprodukcijo in v 

kolikšni razumevanje strukture naloge) ter čustvena angaţiranost za doseţek (od visoko 

pozitivne, ki ima izvor v notranji motivaciji in je povezana z visoko stopnjo strukture-dejstva, 

do popolnoma negativne). Najbolj ugodne učinke učenja lahko doseţemo, če uskladimo 

motivacijske in kognitivne (učna strategija) spremenljivke pri učenju. 
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Vsi trije modeli govorijo o dveh temeljnih pristopih k učenju (globinski, površinski), ki ju 

določajo učne strategije. Modeli, tako kot so nanizani po vrsti, nadgrajujejo drug drugega. 

Drugi model dopolni prvega s strateškim pristopom, tretji pa drugega s poudarjanjem pomena 

motivacije (poleg strategije). Iz Biggsovega modela lahko razberemo, da sta strategija in 

motiv učenca tista elementa, ki določata učni pristop (Pečjak, 2002). 

3.6 Vrste učnih strategij 

Učenec bi moral poznati različne pristope k učenju (učne strategije), imeti pred seboj jasen 

cilj in učiti se tako, da bi prišel do končnega cilja. Taki učenci so v učnem procesu aktivni, 

prevzemajo nase del odgovornosti za doseganje cilja, se zavedajo obsega svojega predznanja 

o neki snovi itd. (http://www.os-mostnasoci.si/cms/index.php?option=com_content&task= 

view&id=35&Itemid=53) 

Raziskave kaţejo, da uporaba kognitivnih in metakognitivnih strategij pripelje do boljših 

učnih rezultatov (Peklaj, 2000). Najučinkovitejši so tisti pristopi, ki pomagajo učencu, da sam 

oceni svoje znanje, ga prilagodi zahtevam naloge, trenutnega konteksta, ter ga spremlja in 

uravnava. V nadaljevanju povzemam klasifikacijo kognitivnih in metakognitivnih strategij po 

Weinstein Mayerju (Peklaj, 2000):  

Izmed kognitivnih strategij naj bi bile  najpomembnejše strategije ponavljanja, elaboracijske 

strategije in organizacijske strategije. Med strategije ponavljanja uvrščamo tiste strategije, ki 

pomagajo učencu izbrati pomembne informacije iz besedila in si jih zapomniti (ponavljanje 

delov besedila, razvrščanje v razrede, klasifikacija, vizualne predstave, branje na glas, 

podčrtavanje). Nadalje, pri elaboracijskih strategijah učenec ţe preoblikuje informacije. Med 

te strategije spadajo parafraziranje, izdelovanje krajših ali daljših povzetkov, razlaganje 

vsebin drugim učencem ter postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje. Organizacijske 

strategije se nanašajo na izbiranje osrednje ideje iz besedila, ključnih pojmov, selekcioniranje 

ter organiziranje (miselni vzorci, pojmovne mreţe).  

Tudi metakongitivne strategije lahko razvrstimo v tri velik sklope: to so strategije načrtovanja, 

strategije spremljanja in strategije uravnavanja. Med strategije načrtovanja sodijo tiste 

strategije, ki aktivirajo najpomembnejše vidike obstoječega znanja in učencu pomagajo 

uporabiti prave kognitivne strategije (postavljanje ciljev učenja, hitro preletavanje besedila, 

analiza naloge ali problema). Strategije spremljanja predstavljajo sam proces učenja. Učenec s 

temi strategijami ocenjuje učinkovitost uporabe različnih strategij (usmerjanje pozornosti, 

http://www.os-mostnasoci.si/cms/index.php?option=com_content&task
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poslušanje učitelja, spremljanje lastnega razumevanja, spremljanje hitrosti branja, 

ugotavljanje napak v razumevanju). Strategije uravnavanja učenec uporabi po učenju 

oziroma, če ugotovi, da nekaj med procesom učenja ni bilo prav. Ta strategija pomeni, da 

učenec še enkrat prebere besedilo, če ga ne razume, znova pregleda učno snov, teţjo nalogo 

preskoči in jo rešuje na koncu.  

Pri učenju iz učbenikov ali drugih virov je pomembno, da je učbenik prilagojen učencu 

(Marentič-Poţarnik, 2000). Navajanje na učenje iz učbenika naj se začne dovolj zgodaj in 

sicer v 3. ali 4. razredu osnovne šole. Tako se učenci naučijo tudi, da je pri učenju potrebno 

kombinirati podatke iz učbenika z drugimi viri, si iz njih kaj izpisati, primerjati ali 

skombinirati. Širjenje novih elektronskih medijev spreminja učne strategije, kot smo jih 

poznali včasih. Nudi nam nove moţnosti pri razvijanju strategij uspešnega učenja: učenje z 

računalnikom, zgoščenkami, prenosljivimi diski. Ta tehnologija pomeni skoraj neomejen 

dostop do vseh virov, lahko pomeni novo kakovost v učnih strategijah. 

Ne smemo zanemariti tudi učenja iz izkušenj, na primer stik z naravo, stik z umetnostjo, 

terensko delo, ekskurzije in razne prakse v višjih letnikih. To imenujemo izkustveno učenje. 

Učenje s poslušanjem: znati je treba učinkovito poslušati, saj je še vedno najpogostejši vir 

informacij učitelj, ki predava ali razlaga snov. Sem spadata tudi poslušanje radia in televizije.  

Učenje z miselnimi vzorci in s pojmovnimi mreţami: obravnavamo jih kot pomembno 

strategijo učenja, zapisovanja ali izpisovanja. Utemeljitelj tovrstnega zapisovanja je Tony 

Buzan, idejo pa je razvil in populariziral Peter Russel. Učinkovitost miselnih vzorcev temelji 

na zakonitostih delovanja moţganov. Obseţno gradivo strnemo na bistveno, predstavimo 

odnose med pojmi in hierarhijo. Zlasti pridejo prav učencem z vizualnim stilom dojemanja. 

Zavedati pa se moramo nevarnosti, da se pojavi pretirano poenostavljanje miselnega vzorca 

(Marentič-Poţarnik, 2000). 

Pomembne so strategije ponavljanja, saj je ponavljanje pomemben del pomnjenja. Aktivno 

ponavljanje (obnavljanje, poimenovanje informacij) je učinkovito pri ohranjanju informacij v 

kratkoročnem spominu in njihovem prenosu v dolgoročni spomin. Vsebuje glasno obnavljanje 

ključnih besed ali povedi, ponovno prebiranje gradiva ali ponovno zapisovanje gradiva v 

obliki obnov.  
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Pintrich (1993, povzeto po Juriševič, 2006) je ţe razmeroma zgodaj pri svojem empiričnem 

delu izločil posebno vrsto strategij, ki jo je poimenoval »upravljanje z viri«. Razvrstil jih je v 

štiri skupine:  

1. Strategije upravljanja s časom in učnim okoljem, pri čemer učenci svoj učni čas in 

prostor učinkovito izrabijo (primer: »po navadi se učim v prostoru, kjer se lahko zberem« ).  

2. strategije uravnavanja lastnega prizadevanja, pri čemer gre za vztrajanje pri učni nalogi 

ne glede na njeno teţavnost ali zanimivost (primer: »naučim se tudi snov, ki me osebno ne 

zanima«). 

3. Strategije vrstniške učenja, pri čemer gre za uravnavanje učenja s sodelovanjem med 

sošolci ali prijatelji (primer: »pri izdelovanju nalog za šolo sodelujem s sošolci«). 

4. Strategije iskanja pomoči, ko učenec presodi, da učni nalogi sam ni kos in se za pomoč 

obrne na vrstnike ali odrasle (primer: » ko mi pri učenju ne gre, poiščem pomoč«).  

Naslednjo razčlenitev učnih strategij navaja Univerza v Kansasu na svoji spletni strani in sicer 

po naslednjih sklopih: 

Bralne učne strategije: strategije prepoznavanja besed, strategija kritičnega samo- 

spraševanja, strategija vizualnega sprejemanja informacij, strategija sklepanja, parafraziranje 

osnovnih pojmov, povzetki, parafraziranje strategij,… 

Učne strategije za zapomnjenje informacij: strategija priklica v spomin po prvi črki besede, 

strategija ugotavljanja povezav med pojmi, strategije besednjaka…  

Pisalne učne strategije: strategije pisanja odstavkov, strategije pisanja stavkov, strategija 

pisanja o določeni temi (rdeča nit), strategija spremljanja lastnih napak, strategija samo- 

popravljanja pri obdelavi besedila (črkovanje)… 

Učne strategije za večjo učinkovitost pri preverjanjih znanja: dopolnitev z ostalimi 

strategijami, strategija mentorstva, strategija pisanja eseja, strategija učinkovitega sodelovanja 

s sošolci,… 

Strategije povezanega razmišljanja: strategija skupnega reševanja problemov, strategija 

skupnega iskanja kritičnih informacij, strategija odločanja, strategije socialnih spretnosti za 

sodelovanje v skupini, strategija timskega dela… 
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Strategije t.i. team-buildinga: strategije skupne organizacije, strategije skupnega 

osredotočanja, strategije istih navodil za vse, strategije skupnega ugotavljanja, strategije 

pogovora o temi… 

Motivacijske strategije: strategija samospodbujanja, strategija samozavednosti itd. 

Marentič-Poţarnikova (2000) je učne strategije razdelila na spoznavne (kako si snov 

zapomniti, strukturirati) in materialne (kako delati izpiske, zapiske). Sicer pravi, da je 

nemogoče sestaviti popoln seznam pomembnih učnih strategij. Razlikujejo se namreč po 

imenu, starosti učencev, po predmetu, ipd. Ena od delitev je tudi na primarne in sekundarne 

učne strategije. Primarne neposredno vplivajo na predelavo informacij, boljšo zapomnitev in 

razumevanje med učenjem (obvladanje mnemotehničnih pripomočkov, pisanje povzetkov, 

miselnih vzorcev). Sekundarne ali podporne učne strategije pa krmarijo proces predelave 

informacij in vplivajo na pozornost in motivacijo (načrtovanje časa, ureditev pisalne mize in 

prostora, glasba v prostoru, udobnost sedeţev, primerno razpoloţenje). Te podporne strategije 

so tesno povezane z motivacijo in s strategijami obvladovanja čustev. To pomeni, da ima 

učenec jasne cilje, je samozavesten in zna usmeriti energijo v obvladovanje naloge brez strahu 

in negotovosti. Ista avtorica (2000: 168-169) navaja naslednjo širšo uporabno klasifikacijo 

uspešnih učnih strategij po Vermuntu:  

 Pojmovanje učenja ali mentalni model učenja določa, kako učenec interpretira učno 

situacijo, okoliščine in kako izbira učno strategijo (recimo učenec, ki rad bere, 

ponavlja, zapisuje snov, učenec, ki ga pojmuje kot globlje razumevanje in 

povezovanje z novega z ţe znanim, pa bere ali zapisuje povsem drugače, 

selektivnejše).  

 Strategije predelave snovi v oţjem smislu, ki jih delimo na mentalne/miselne in 

materialne strategije. Mentalen strategije ali postopki na miselni ravni obsegajo 

spoznavne procese, povezane s predelavo snovi, ki vodijo do zapomnitve, 

razumevanja in uporabe znanja (vzpostavljanje zvez, odnosov med deli in celoto, 

strukturiranje oziroma povezovanje prej ločenih informacij v organizirano celoto, 

analiziranje celote, konkretiziranje iz abstraktnih, posplošenih informacij, 

memoriziranje). Učne strategije na materialni ravni so na zunaj vidne. Pomenijo znati 

podčrtovati bistvo v besedilu, delati dobre zapiske po razlagi, izpiske iz literature, 

sheme, povzetke, miselne vzorce, referate in poročila.  
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 Metakognitivne strategije ali sposobnost metaučenja kaţejo, do katere mere znamo 

razmišljati o svojem učenju, ga spremljati, kontrolirati in krmariti. Primer: preučitev, 

kaj učna naloga zahteva ter načrtovanje in spremljanje procesa, ovrednotenje, koliko 

smo se naučili in ali moramo spremeniti način učenja.  

 Obvladovanje čustveno – motivacijskih stanj pred in med učenjem vodi do 

optimalnih spoznavnih procesov in usmerja energijo v razmišljanje in učenje. Sem 

sodijo: samovrednotenje (kakšen učenec sem, ali sem kos določenim nalogam), 

koncentracija ali osredotočenje na učno nalogo (in ne na razne druge vsiljive misli), 

pripisovanje svoje uspešnosti naporu in uporabljenim strategijam (ne pa slučaju), 

visoko vrednotenje določenih ciljev in ţelja, pripravljenost vloţiti napor v učenje, 

znati obvladovati negativna čustva, povezana z učenjem (strah, tesnoba, jeza, 

negotovost, nemoč) ter primerno reagiranje v stresnih in frustracijskih situacijah.  

 Primerna razlaga učnih okoliščin in zahtev vključuje zahteve in pričakovanja ter 

način ocenjevanja rezultatov. 

3.6.1 Bralne učne strategije  

Pomembna komponenta učnih strategij so bralne učne strategije. To ne pomeni, da moramo 

znati brati, ampak da pri branju doseţemo čim večje pomnjenje. 

Nekaj taktik dobrega bralca povzema Marentič-Poţarnikova (2000) in hkrati opozarja, da 

učenci pri učenju večinoma ne znajo pravilno izkoristiti danega gradiva prav zaradi 

nepravilnega branja. Veliko se učijo iz zapiskov, ki so ponekod še vedno rezultat učiteljevega 

narekovanja. Tudi mednarodna primerjalna raziskava v okviru IEA (International Evaluation 

of Achievement) je pokazala, da so naši učenci razmeroma slabši pri branju razlag ipd. 

Pomembno je razvijanje bralne hitrosti. Pri hitrejšem branju naj razumevanje ne bi trpelo, s 

tem odpravimo odvečne gibe oči, glasno branje in premikanje ustnic med branjem. Značilnost 

dobrega bralca pa je t.i. branje v prestavah, to pomeni prilagajanje načina in hitrosti namenu 

(preletavanje, branje s pregledovanjem izbranega besedila, temeljito branje, najtemeljitejše 

branje podrobnosti, kritično branje, ko primerjamo argumente in ustvarjalno branje). 
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Ena od razdelitev bralnih učnih strategij je tudi na predbralne (iskanje virov, podatkov po 

knjigah), bralne strategije (branje z razumevanjem, ugotavljanje bistva) in strategije po branju 

(poročanje o prebranem) (Marentič-Poţarnik, 2000). Obstajajo specifične strategije, ki so 

povezane z branjem, npr. podčrtovanje, označevanje za lastno orientacijo, delanje izpiskov ali 

povzetkov. Good in Brophy (1992: 327, po Marentič-Poţarnik, 2000) navajata naslednja 

pravila za uspešno povzemanje in izpisovanje: izločiti nepomembne podrobnosti, poiskati 

nadrejen pojem ter poiskati bistveni stavek. Zlasti slabši učenci se nagibajo k avtomatičnemu 

prepisovanju iztrganih stavkov, podnaslovov ali debelega tiska pri pisanju povzetkov.  

3.7 Učni pogoji 

3.7.1 Časovno načrtovanje učenja 

Učenje je potrebno časovno racionalno razdeliti. Tako se izognemo časovni stiski, ki lahko 

povzroči stres. S pomočjo koledarja načrtujemo kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno 

(šolske in zunajšolske dejavnosti). V koledar čimbolj podrobno vnašamo domače naloge, čas 

učenja, preizkuse znanja, pisna ponavljanja in obveznosti v prostem času. Preden začnemo z 

individualnim učenjem, je priporočljivo, da si zastavimo in zapišemo tudi cilje, ki bi jih radi 

dosegli v določenem času (Rojs Viskovič, 2001). 

3.7.2 Delovni pogoji 

Za uspešno učenje je pomembna ustrezna ureditev delovnega okolja in delovnega gradiva. Pri 

tem upoštevamo ustreznost svetlobe, temperature in glasov v ozadju. Na dosegu rok moramo 

imeti vse vsakodnevne pripomočke, odstranimo pa predmete, ki odvračajo našo pozornost. 

Boljša organizacija delovnega gradiva pozitivno vpliva na koncentracijo (Rojs Viskovič, 

2001). 

3.7.3 Odmori med učenjem 

Popolna koncentracija je moţna le nekaj časa. Glede na trajanje učenja ločimo kratke, dolge 

in aktivne odmore. Načrtujemo pribliţno pet minut odmora na vsakih 30 minut aktivnega 

razmišljanja. Po treh urah potrebujemo daljši odmor, uro ali dve. Odmori med učenjem so 

pomembni zaradi spominskih blokad, ki nastopijo, če si brez premora sledi več daljših učnih 

dejavnosti. Tako ni moţnosti, da bi ţe naučena snov prešla v dolgoročni spomin (Rojs 

Viskovič, 2001). 
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3.8 Razvijanje učnih strategij 

Učne strategije v praksi uvajajo učitelji sami. Kot pravi Marentič-Poţarnik (2008), se šolsko 

osebje pogosto obrne na šolskega psihologa, pedagoga ali učitelja psihologije. Ta učencem na 

razredni uri pove nekaj o načinih učenja, učenci rešijo anketo o učnih navadah in si pomagajo 

s praktičnimi vajami. Tako razvijanje učnih strategij imenuje avtorica  neposredno.  Posredno 

razvijanje pa poteka, kadar učitelj med samim poukom navaja učence na branje z 

razumevanjem, na problemsko razmišljanje in na učinkovit samostojen študij. Pri tej metodi 

učitelj vpleta skupinsko delo v vsako uro pouka, prav tako terensko delo, problemski pouk. 

Učence navaja k samostojnemu razmišljanju, preverjanju hipotez, in oblikovanju argumentov 

v razpravi. Pri preteţno frontalnem pouku lahko učitelj učence navadi le na omejen obseg 

učnih strategij (poslušanje, zapisovanje, obnavljanje).  

 

Marentič-Poţarnik (prav tam) je opredelila tudi prednosti in slabosti obeh načinov razvijanja 

uspešnih učnih strategij. Posredni način naj bi imel to prednost, da učenci brez problemov 

uporabljajo učne strategije pri vsakem predmetu in nimajo problema s transferom učnih 

strategij na celotno učenje. Med  slabosti posrednega načina spada vezanost na en predmet, ki 

oteţuje transfer na druge predmete. Prav tako je slabost, da učitelji velikokrat niso 

usposobljeni za razvijanje učnih strategij med poukom. Morali bi se osredotočati tudi na 

proces pridobivanja znanja, ne le na končni rezultat, torej predelavo vsebin. Slabost 

posrednega načina je tudi, da do razvoja zahtevnejših strategij sploh ne pride, če pouk ni 

usmerjen na višje spoznavne cilje (razvijanje samostojnega mišljenja). Glavna prednost 

neposrednega razvijanja učnih strategij je to, da ga je laţje izvajati, če je izvajalec usposobljen 

in če si vzamemo čas. Koristen je tudi za slabše učence, ki teţje izluščijo ustreznost strategij 

iz pouka.  Slabost neposrednega razvijanja učnih strategij je to, da pri učencih lahko pride do 

konflikta med ustaljenimi in novimi strategijami ter med priporočenimi strategijami in 

obstoječim pojmovanjem znanja. Tudi transfer v vsakdanje učenje ni lahek.  

 

Izkušnje kaţejo, da je učinek posrednega načina običajno močnejši. Neposreden način je 

uspešen le, če je usklajen s sporočili, ki jih učenec prejme med poukom.  
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Pomembno je uvajanje učencev v strategije uspešnega učenja (Marentič-Poţarnik, 2008), 

ozaveščanje učencev o pomenu dobrih strategij, seznanitev z glavnimi značilnostmi raznih 

strategij, demonstracija, vaja na konkretnih primerih, avtomatizacija na več različnih nalogah, 

spodbujanje razmisleka in samopreverjanje. Upoštevati moramo tudi, naj nobena sprememba 

ne ogroţa samospoštovanja. Nove strategije je treba navezovati na obstoječa pojmovanja 

učenja. Hkrati morajo učitelji spodbujati učence k lastnem razmišljanju o ciljih, ki jih imajo. 

Tako bodo učenci postopno sami prevzeli odgovornost za razvoj svojih strategij in bodo vse 

manj odvisni od zunanjih nasvetov in kontrole.  

 

Dober primer je sistem razvijanja uspešnih učnih strategij avtorjev Rose in Goll (1993, 

navajam po Marentič-Poţarnik, 2008) v šestih učnih korakih, ki upoštevajo: 

 čustveno-motivacijsko plat, saj je prva od šestih  stopenj usmerjena v razvoj 

samozavesti, v samospodbujanje, 

 individualne razlike v skladu z Gardnerjevim modelom sposobnosti, 

 razvoj metaučenja, torej ugotavljanje, katre tehnike so koristne, zakaj in kako jih 

spremeniti.   

 

4. ODNOS MED  UČNIMI STRATEGIJAMI IN TESTNO ANKSIOZNOSTJO 

Eno redkih povezav učnih strategij s testno anksioznostjo v teoriji sem našla v Pečjakovem 

delu »Pripravljanje na izpit«(1993). Ugotovili so, da je izpitna bojazen tem manjša, čim bolje 

obvlada učenec gradivo in nasprotno. Če pa učenec zelo dobro pozna snov, se praviloma ne 

boji ali pa je bojazen znosna. Trdno znanje naj bi bilo najboljše oroţje proti izpitni bojazni. 

Neke študije so pokazale ne le, da anksiozni učenci ne obvladajo snovi, kot je pričakovati, 

ampak da v osnovi nimajo dobro razvitih pravih učnih strategij in navad. Torej njihovo 

neznanje ni nujno posledica nesposobnosti, lenobe ali nemotiviranosti, pač pa nepoznavanja 

učnih strategij. Z izboljšanjem metod učenja lahko dvignemo raven znanja in zmanjšamo 

raven strahu.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

5. OPREDELITEV PROBLEMA 

Testna anksioznost je oblika stresa, ki se pri učencih pojavlja v šoli pred raznimi preverjanji 

znanja. Proučevala jo bom v povezavi z učnimi strategijami učencev osnovne šole. Boljše 

poznavanje odnosa med učnimi strategijami in testno anksioznostjo bi lahko pomagalo 

učiteljem pri poučevanju učencev. Uporaba učinkovitejših pristopov k učenju učencem olajša 

učenje in omogoča, da si snov hitreje zapomnijo. Če podrobneje poznamo odnos med učnimi 

strategijami in testno anksioznostjo, lahko kot učitelji ali starši spodbujamo uporabo bolj 

učinkovitih učnih strategij. Zanimale me bodo tudi posledice testne anksioznosti kot vrste 

stresa. Med vzroki bom proučila stresne dejavnike, med posledicami pa simptome testne 

anksioznosti. Raziskala bom učne strategije učencev (različne načine učenja, ki posamezniku 

pomagajo do čim bolj učinkovitega učenja). V raziskavo sem vključila tudi razlike v uporabi 

učnih strategij glede na spol in glede na starost. Zanimalo me bo tudi, kakšna je korelacija 

med učnimi strategijami in testno anksioznostjo učencev ter med strategijami poučevanja in 

testno anksioznostjo učencev. Diplomsko delo je zastavljeno kot ugotavljanje odnosa med 

učnimi strategijami učencev in intenziteto testne anksioznosti pri učencih. Namen 

diplomskega dela je proučiti prevladujoče učne strategije glede na stopnjo testne anksioznosti. 

Na omenjenih področjih bom poskusila najti tudi razlike glede na spol in starost učencev. 

Primerjala bom učence šestega ter devetega razreda glede na učne strategije ter oba spola 

glede na učne strategije. Za vse štiri parametre (dečki, deklice, šesti razred, deveti razred) 

bom raziskala učne strategije ter z preverila njihov vpliv na testno anksioznost. 

6. CILJI 

Glede na temo, ki jo raziskujem, sem si zastavila naslednje cilje:  

 Glavni cilj je ugotoviti odnos med učnimi strategijami in testno anksioznostjo pri 

učencih šestega in devetega razreda osnovne šole. 

 Ugotoviti odnos med učnimi strategijami in testno anksioznostjo pri dečkih in pri 

deklicah. 

 Raziskati, kakšne učne strategije izkazujejo učenci z različno testno anksioznostjo (ali 

imajo učenci z bolj učinkovitimi učnimi strategijami niţjo stopnjo anksioznosti pred 

ocenjevanjem in obratno). 
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7. HIPOTEZE 

Postavila sem si 7 raziskovalnih hipotez, od katerih sem štiri obravnavala še glede na 

posamezne skupine učnih strategij: 

1. Deklice doţivljajo višjo stopnjo testne anksioznosti kot dečki. 

 

2. V uporabi učnih strategij med dečki in deklicami ni statistično pomembnih razlik. 

 

3. Učenci devetega razreda uporabljajo bolj učinkovite učne strategije kot učenci šestega 

razreda. 

 

4. Zaradi zadnjega leta šolanja in vpisov v srednje šole učenci devetega razreda 

doţivljajo višjo stopnjo testne anksioznosti kot učenci šestega razreda. 

 

5. Učenci, ki uporabljajo učinkovitejše učne strategije, izkazujejo niţjo testno 

anksioznost in obratno. 

 

6. Učenci z visoko izraţeno samoučinkovitostjo izkazujejo niţjo testno anksioznost. 

 

7. Korelacije med različnimi učnimi strategijami in testno anksioznostjo so statistično 

pomembne in negativne. 
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8. METODA 

Raziskava je empirična in je zastavljena kot študija prereza. Uporabila sem metodo anketnega 

vprašalnika. Raziskava je kavzalno-ne-eksperimentalna. Uporabila sem tudi deskriptivno 

metodo, in sicer za opis frekvenc, odstotkov, srednjih vrednosti in vsot. 

8.1 Vzorec 

Pri iskanju šol, ki bi sodelovale v raziskavi, sem imela nekaj teţav, saj imajo šole precej 

intenzivne urnike in teţko ţrtvujejo čas med uro. Dogovorili smo se, da vprašalnike izvedemo 

med razrednimi urami. V vzorec sem vključila dve osnovni šoli iz dveh občin, da dobim 

raznolik vzorec glede na območje anketiranja (mestno in primestno območje).  

Tabela 1: Število anketiranih učencev glede na področje  

PODROČJE f f (%) 

Mestno 49 45,8% 

Primestno 58 54,2% 

Skupaj 107 100% 

 

Glede na raziskovalne cilje in hipoteze sem potrebovala vzorec, ki bi vključeval pribliţno 

enako število dečkov in deklic (razdelitev po spolu) in pribliţno enako število šestih razredov 

kot devetih (razdelitev po starosti).  

Tabela 2: Število anketiranih učencev glede na spol (v odstotnih deleţih vzorca) 

SPOL f f (%) 

Ţenske 51 47,7% 

Moški 56 52,3% 

Skupaj 107 100% 
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Tabela 3: Število anketiranih učencev glede na razred 

RAZRED f f (%) 

Šesti razred 65 60,7% 

Deveti razred 42 39,3% 

Skupaj 107 100% 

 

Tabela 4: Število anketiranih učencev glede na spol in razred 

 
Deklice Dečki Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Šesti razred 27 25,2 38 35,5 65 60,7 

Deveti razred 24 22,5 18 16,8 42 39,3 

Skupaj 51 47,7 56 52,3 107 100 

 

Vzorec vključuje 107 veljavnih anket. Med učence sem sicer razdelila 124 vprašalnikov, 

vendar sem jih 17 izvzela zaradi neveljavnosti. Eden od vprašalnikov ni bil izpolnjen, ostali 

so bili izpolnjeni nepopolno. Izločila sem tudi nekaj vprašalnikov, ki so imeli na celotni drugi 

strani označene kvadratke pod vrednostjo 5 (»popolnoma velja«). Sklepala sem na neiskrene 

odgovore učencev, saj sem dobila občutek, da se jim proti koncu ni več ljubilo izpolnjevati 

anket. 

8.2 Pripomočki 

Za svojo raziskavo sem pripravila anketni vprašalnik z dvema sklopoma vprašanj. Prvi sklop 

vprašanj se nanaša na ţivčnost pred testi ali spraševanjem, torej na testno anksioznost. Pri tej 

temi sem izhajala iz Spielbergovega vprašalnika testne anksioznosti (1988). Drugi del 

vprašanj se nanaša na načine, kako se učenci učijo, torej na učne strategije. Pri tem delu 

vprašanj sem izhajala iz vprašalnika motivacijskih strategij po avtorjih Pintrich, Smith, Garcia 

in McKeachie (1991, prevod Hudoklin, 2004).  
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Vprašalnik motivacijskih strategij avtorjev Pintrich, Smith, Garcia in McKeachie (1991) 

vsebuje vprašanja, ki so razdeljena na 8 skupin. Te skupine se nanašajo na posamezna 

področja učnih strategij in motivacije. 5 vprašanj, ki so zajeta v vprašalniku (številke 24, 29, 

30, 33 in 34), se nanaša na  samoučinkovitost. Na ta vprašanja sem bila posebej pozorna pri 

hipotezi 6, ki se nanaša na povezavo med samoučinkovitostjo in testno anksioznostjo. 4 od 7 

hipotez, ki vsebujejo analizo uporabe učnih strategij, sem razčlenila na teh 8 skupin in za 

vsako skupino hipotezo posebej zavrnila ali potrdila.  

V vprašalniku so anketiranci lahko odgovarjali na pet-stopenjski lestvici. Namenjena je 

označevanju, v kolikšni meri se učenci strinjajo z določeno trditvijo. Pri tem je 1 pomenilo 

»sploh ne velja«, 2 je pomenilo »ne velja«, 3 je pomenilo »včasih velja«, 4 je pomenilo 

»velja« in 5 je pomenilo »popolnoma velja«. 

Z odgovori anketirancev iz prvega sklopa vprašanj sem ţelela dobiti rezultate, ki bi se 

nanašali na testno anksioznost. Ţelela sem ugotoviti razlike v stopnji testne anksioznosti glede 

na razred oziroma starost ter glede na spol. Z rezultati drugega dela vprašanj sem ţelela 

ugotoviti, kako učinkovite oziroma neučinkovite učne strategije uporabljajo učenci ter prav 

tako poiskati razlike v uporabi le-teh glede na razred in spol. 

 

8.3 Potek raziskave 

Anketne vprašalnike sem razdelila v mesecu februarju 2011. Najprej sem pridobila dovoljenja 

ravnateljev za opravljanje raziskave na njihovih šolah. Potem so učenci dobili v podpis 

formularje za pridobitev soglasij staršev, naslednji teden pa anketne vprašalnike. Nekaj 

staršev ni odobrilo izpolnjevanja vprašalnika. Takih učencev, ki bi bili prisotni pri 

izpolnjevanju, vendar sami ne bi izpolnili vprašalnika, je bilo eden ali dva na razred. Učence 

sem prosila, naj poskusijo odgovarjati realno in jih hkrati opozorila, da so vsi njihovi 

odgovori anonimni in jih bom uporabila le v raziskovalne namene za svoje diplomsko delo.  

Ob koncu reševanja sem dobila občutek, da se jim je vprašalnik sicer zdel preobseţen, vendar 

zanimiv. Všeč jim je bilo, da so se lahko »pritoţili« nad stresnimi pogoji v šoli. Nekaj 

učencev vprašalnika ni vzelo resno in so celotno drugo stran vprašalnika označili s številko 5. 

Te vprašalnike sem zavrgla. Vse pridobljene podatke iz vprašalnikov sem nato vnesla v 

program za statistično obdelavo podatkov SPSS. 
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8.4 Obdelava podatkov 

Vse podatke, ki sem jih pridobila z veljavnimi vprašalniki, sem vnesla v program za 

statistično obdelavo SPSS. Nato sem podatke statistično obdelala glede na hipoteze. Ţelela 

sem potrditi ali ovreči svoje hipoteze ter doseči cilje, ki sem si jih zastavila. Izračunala sem 

osnovne statistične mere ( povprečja, vsote, standardne odklone in napake). Ker nekaj mojih 

hipotez zahteva preverbo povezanosti atributivnih spremenljivk, sem uporabila izračune s hi-

kvadratom (χ²) in Pearsonovim koeficientom (C). Večina hipotez pa je bila najlaţje 

preverljiva s t-testom za neodvisne spremenljivke. 

V SPSS programu sem razlike preverjala s t-preizkusom za neodvisne vzorce. Računala sem 

tudi koeficiente korelacije in razlike ugotavljala s χ² preizkusom. V tabelah v poglavju 

»Rezultati z interpretacijo« je ta vrednost označena s črko p. Vrednost »p« pomeni: 

p < 0,05 : korelacija med spremenljivkama je statistično pomembna (raven zaupanja je 95%) 

p > 0,05 : med spremenljivkama ni statistično pomembne korelacije 

Razen programa SPSS, verzija 19.0, sem si pomagala z Microsoft Wordom. V Word sem 

namreč kopirala vse tabele, ki sem jih pridobila iz SPSS programa, ter jih kasneje prevedla v 

slovenščino, interpretirala in preoblikovala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

9. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

Pri obdelavi podatkov, še posebej pa pri interpretaciji, sem si pomagala s knjigo »Obdelava 

podatkov« (Koţuh in Vogrinc, 2009). Vse končne rezultate sem prikazala v obliki tabele ali 

grafa. Poglavja v nadaljevanju bom oblikovala glede na postavljene hipoteze. V vsakem 

poglavju bom s tabelami prikazala glavne statistične značilnosti. Potem sledi interpretacija 

rezultatov in grafični prikaz.  

Najpomembneje mi je bilo ugotoviti, ali obstaja kakšna povezava med testno anksioznostjo in 

učnimi strategijami ter kolikšna je ta korelacija. V vprašalniku sem uporabila pet-stopenjsko 

ocenjevalno lestvico, pri čemer je »1« pomenilo »sploh ne velja« in »5« »popolnoma velja«. 

Če sem na primer potrebovala delitev ene spremenljivke na dva dela (delitev povprečja učnih 

strategij na učinkovite in neučinkovite učne strategije, delitev testne anksioznosti na visoko in 

na nizko testno anksioznost, delitev samoučinkovitosti na visoko izraţeno samoučinkovitost 

ter na nizko izraţeno samoučinkovitost), sem najprej izračunala povprečno vrednost vseh 

odgovorov vseh anketirancev in dobila sredinsko vrednost, po kateri sem razdelila 

preizkušance v dve skupini: na tiste, ki imajo podpovprečen rezultat in na tiste z 

nadpovprečnim rezultatom. 

 

9.1 Doţivljanje testne anksioznosti 

Ţeleli smo ugotoviti, v kakšni obliki se pri anketirancih največkrat in v kakšni obliki 

najmanjkrat izkazuje testna anksioznost. Učenci so na lestvici v anketnem vprašalniku 

najvišje označili odgovore pri trditvah VP4, VP8, VP11, VP15 in VP19, ki se glasijo: 

 pri preizkusih znanja kar otrpnem, 

 pri preizkusih znanja se počutim ţivčnega/o,     

 med preizkusi znanja sem napet/a,      

 pri preizkusih znanja me prijemlje panika,      

 po preizkusih znanja me skrbi.  
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Z najniţjimi ocenami strinjanja so ocenili odgovore pri trditvah VP3, VP6, VP14, VP16 in 

VP17, ki se glasijo: 

 misel na oceno me ovira pri delu,      

 med preizkusi znanja sem zmeden/a,      

 med preizkusi znanja se počutim poraţenega/no,     

 pred pomembnimi preizkusi znanja sem zaskrbljen/a,    

 med preizkusi znanja razmišljam o tem, da bom padel/la. 

 

 

Graf 1: Prikaz povprečij odgovorov učencev na vprašanja o testni anksioznosti 
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Legenda: 

VP 1:        Pri preizkusih znanja sem sproščen/a in zaupam vase.    

VP 2:        Počutim se nelagodno in vznemirjeno.      

VP 3: Misel na oceno me ovira pri delu.      

VP 4: Pri preizkusih znanja kar otrpnem.      

VP 5: Razmišljam, če bom sploh naredil/a to šolo.      

VP 6: Med preizkusi znanja sem zmeden/a.      

VP 7: Misel na slabo oceno mi kvari koncentacijo.      

VP 8: Pri preizkusih znanja se počutim ţivčnega/o.     

VP 9: Tudi, če sem se dobro pripravil/a, me na preizkusih znanja obhaja tesnoba. 

VP 10: Dokler ne dobim ocene, se počutim nelagodno.     

VP 11: Med preizkusi znanja sem napet/a.      

VP 12: Ţelim si, da me preizkusi znanja ne bi toliko vznemirjali.    

VP 13: Med preizkusi znanja čutim slabost v ţelodcu.     

VP 14: Med preizkusi znanja se počutim poraţenega/no.     

VP 15: Pri preizkusih znanja me prijemlje panika.      

VP 16: Pred pomembnimi preizkusi znanja sem zaskrbljen/a.    

VP 17: Med preizkusi znanja razmišljam o tem, da bom padel/la.    

VP 18: Med preizkusi znanja mi srce močneje utripa.     

VP 19: Po preizkusih znanja me skrbi.      

VP 20: Med preizkusi znanja pozabljam, kar znam.  

Rezultati nam pokaţejo, da se učenci med reševanjem preizkusa znanja načeloma ne zmedejo 

tako hitro, niso zelo zaskrbljeni in se ne počutijo poraţene, pač pa se pojavlja napetost, 

ţivčnost, celo panika. Zaskrbljenost glede ocene traja še po preizkusih znanja, kar je velik 

pokazatelj testne anksioznosti. Velikokrat napetost traja vse dokler učenci ne izvedo ocene. 

9.1.1 Doživljanje testne anksioznosti glede na spol 

Predvidevali smo, da bomo našli pri deklicah višjo stopnjo izkazane testne anksioznosti kot 

pri dečkih. Seveda so to samo predvidevanja, vendar sem sklepala iz lastnih izkušenj. 
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Hipoteza 1: Deklice doživljajo višjo stopnjo testne anksioznosti kot dečki. 

Razlike med odgovori dečkov in deklic na vprašanja, ki se nanašajo na testno anksioznost, so 

statistično nepomembne. Kljub temu opazimo, da je povprečna vrednost odgovorov dečkov 

celo višja kot povprečna vrednost odgovorov deklic. Hipoteze 1 vseeno nismo dokazali. Med 

spoloma nismo ugotovili razlik v doţivljanju testne anksioznosti. 

Tabela 5: T-preizkus za doţivljanje testne anksioznosti glede na spol 

 T – PREIZKUS 

 SPOL N M SD T df p 

Testna 
anksioznost 

Dečki 56 2,57 0,69 

0,05 105 0,96 

Deklice 51 2,56 0,66 

 

V tabeli (v prilogi 2) prikazujem rezultate t-preizkusa za doţivljanje testne anksioznosti po 

spolu. V to tabelo sem vključila vsa vprašanja, ki se nanašajo na testno anksioznost, to so 

vprašanja od 1 do 20. Ugotovila sem, da so razlike v odgovorih med dečki in deklicami 

statistično pomembne le pri enem od vprašanj. To je trditev pod št. 13, ki se glasi: »Med 

preizkusi znanja čutim slabost v ţelodcu.« Ugotovili smo, da lahko statistično potrdimo 

hipotezo, s katero smo predvidevali, da deklice med preizkusi znanja pogosteje čutijo slabost 

v ţelodcu kot dečki. 

Razloge je teţko navesti, mogoče jih lahko poveţemo s procesom čustvovanja, ki je pri 

ţenskem spolu bolj intenziven. Stokes (2000) pravi, da kadar nekaj doţivljamo, se dogaja 

dvoje: eno je izkušnja sama, drugo pa občutje te izkušnje. Izkušnje same sicer ne moremo 

spremeniti, lahko pa vplivamo na to, kako to izkušnjo sami doţivljamo. V tem primeru je 

fizični odziv telesa pri deklicah (slabost v ţelodcu) močnejši kot pri dečkih. Clarke in 

Wardman (1985, po Kozina, 2007: 85) navajata, da je anksioznost pogostejša pri ţenskah. 

Ugotovili so povezave stopnje anksioznosti s kognitivnimi sposobnostmi, samopodobo in 

socialno ekonomskim statusom ţensk. Tudi to raziskavo lahko prenesemo na doţivljanje 

anksioznosti učencev v osnovni šoli. 
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9.1.2 Doživljanje testne anksioznosti glede na razred 

Predvidevali smo, da bomo pri učencih devetega razreda dokazali višjo stopnjo izkazane 

testne anksioznosti kot pri učencih šestega razreda. Pri postavitvi hipoteze smo upoštevali 

dejstvo, da so učenci v zadnjem letu osnovne šole postavljeni pred pomembnejše ţivljenjske 

odločitve in nanje vpliva več stresnih dejavnikov kot na učence šestega razreda. 

Hipoteza 4: Zaradi zadnjega leta šolanja in vpisov v srednje šole učenci devetega razreda 

doživljajo višjo stopnjo testne anksioznosti kot učenci šestega razreda.  

T-preizkus nam je pokazal, da so dobljene razlike med razredoma statistično nepomembne, 

kar pomeni, da moramo zavrniti hipotezo 4. Hipotezo sem postavila na podlagi sklepanja, da 

učenci devetega razreda doţivljajo višjo testno anksioznost zaradi nacionalnih preizkusov 

znanja. Ankete sem izvajala v mesecu februarju, zato sem pričakovala potrditev te hipoteze.  

Vzroke za to, da se stopnja testne anksioznosti po starosti ne razlikuje, lahko iščemo v tem, da 

vpis na nadaljnje šolanje in zadnje leto šolanja nista glavna povzročitelja anksioznosti v šoli. 

Bolj pomembni dejavniki so po Mikuţ- Kosovi (1993) medvrstniški odnosi in druţinske 

razmere učencev. Omenjena avtorica navaja 6 najpomembnejših dejavnikov, ki pogojujejo 

otrokovo odpornost ob stresnih dogodkih: dejavniki, lastni otroku (temperament, 

inteligentnost, socialne veščine), dejavniki, lastni druţinskemu okolju (kakovost materinstva, 

odnosi s starši, druţinska podpora), dejavniki, lastni šolskemu okolju (kakovost odnosov, 

uspešnost, psihosocialna klima šole), dejavniki, lastni širšemu okolju (prostočasne dejavnosti, 

viri pomoči v širši socialni mreţi), pretekle izkušnje (izčrpanost zaradi prejšnjih stresov, 

izkušnje za obvladovanje stresa) ter sočasno delovanje neugodnih dejavnikov (na primer 

ločitev staršev v kombinaciji z neuspehom v šoli). 

Spielberger meni, da so zelo stresna vsakdanja dogajanja v šoli, najbolj stresni pa dogodki, 

kot so všolanje, sprememba šole, strah pred spraševanjem, učne teţave, slabe ocene, konflikti 

z vrstniki, konflikti z učitelji, diskriminacijo ter tekmovalno ozračje. Upoštevati moramo tudi 

moţnost nasilja v šoli, izoliranost posameznikov, pretirane zahteve učiteljev in staršev, 

zahteve po skorajšnjem perfekcionizmu ter teţave ali celo nasilje doma. 
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Vsi ti dejavniki imajo pomemben vpliv na doţivljanje anksioznosti v šolskem okolju, zato 

zadnje leto šolanja in vpisovanje na nadaljnje šolanje za učence verjetno ne predstavljata 

najhujše vrste stresa. Pomemben bi bil tudi podatek, katere vrste stresov učenec doţivlja še 

poleg tega, da se vpisuje v nadaljnje šolanje. Učenci, ki doţivljajo še druge vrste stresov, 

doţivljajo tudi zaključne izpite in vpisovanje v srednjo šolo bolj stresno in z več testne 

anksioznosti. 

Tabela 6: T-preizkus za doţivljanje testne anksioznosti glede na razred 

 T - PREIZKUS 

 RAZRED N M SD t df p 

Testna 
anksioznost 

6. razred 65 2,54 0,67 

-0,42 105 0,68 

9. razred 42 2,60 0,68 

 

Razlike v doţivljanju testne anksioznosti glede na razred prikazujem za vsako vprašanje, ki se 

nanaša na testno anksioznost posebej (priloga 3). Ugotovimo, da pri nobenem vprašanju ne 

dokaţemo statistično pomembnih vrednosti. Izjema je trditev št. 14, ki pravi: »Med preizkusi 

znanja se počutim poraţenega/no«. T-preizkus je pokazal pomembnost na mejni vrednosti p= 

0.05. Tako lahko postavimo in potrdimo hipotezo, saj se učenci 9. razreda med preizkusi 

znanja statistično pomembno večkrat počutijo poraţeno kot učenci 6. razreda. 
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9.2 Uporaba učnih strategij 

Ţeleli smo ugotoviti, katere vrste učnih strategij učenci najpogosteje uporabljajo in katerih se 

posluţujejo najmanj.  

 

Graf 2: Prikaz povprečij odgovorov učencev glede uporabe učnih strategij 

 

Iz grafa lahko razberemo, da se učenci najmanj posluţujejo organizacijskih strategij in največ 

strategij, ki so usmerjene k zunanjim ciljem, torej jih k učenju najbolj spodbudi zunanja 

motivacija. Ugotovimo, da se učenci najmanj posluţujejo strategij, ki se tičejo organizacije 

učenja. Med te spada podčrtovanje med učenjem, podčrtovanje ključnih pojmov, pisanje 

povzetkov prebrane snovi, sestavljanje seznamov teţjih izrazov, itd. Kot najbolj uporabljane 

strategije anketiranci navajajo strategije, usmerjene k zunanjim ciljem. Med te spadajo dobre 

ocene, odobravanje učiteljev in staršev, itd. 
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9.2.1  Uporaba učnih strategij glede na spol 

Predvidevali smo, da v uporabi učnih strategij med dečki in deklicami ne bomo našli 

statistično pomembnih razlik. 

 

Graf 3: Prikaz razlik v uporabi različnih učnih strategij med dečki in deklicami 

 

Iz grafa je razvidno, da učenci največ uporabljajo strategije, ki so povezane z zunanjo 

motivacijo, najmanj pa strategije, ki so povezane z organizacijo učenja. Podobno smo 

ugotovili pri analizi rezultatov, ki niso bili vezani na spol. Tako lahko sklepamo, da v uporabi 

učnih strategij med spoloma ni večjih razlik. 
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Hipoteza 2: V uporabi učnih strategij med dečki in deklicami ni statistično pomembnih 

razlik. 

T-preizkus potrjuje ničelno hipotezo, saj je vrednost 0.18 večja od 0.05. To pomeni, da razlika 

med dečki in deklicami ni statistično pomembna. Ničelno hipotezo 2 tako lahko potrdimo. 

Če pa naredimo analizo rezultatov za vsak sklop učnih strategij posebej, ugotovimo, da smo 

dokazali statistično pomembne razlike med odgovori dečkov in deklic pri dveh sklopih 

vprašanj. Prvi je sklop trditev 42, 51, 53, 57 in 61, ki se nanašajo na organizacijske strategije: 

 pri učenju iz učbenika si pomagam s podčrtovanjem, 

 ko se učim za šolo, si preberem zapiske in podčrtam ključne pojme, 

 pri učenju si napišem kratek povzetek prebrane snovi, 

 iz pomembnih strokovnih izrazov, ki smo se jih učili pri pouku, naredim seznam in si ga 

zapomnim, 

 kadar se med poukom zmedem pri pisanju zapiskov, jih kasneje uredim. 

Dokazali smo, da deklice uporabljajo učinkovitejše organizacijske strategije. Drugi sklop 

vprašanj, kjer smo našli razlike, je sklop vprašanj 48, 54, 59 in 60, ki se navezujejo na 

strategije iskanja pomoči: 

 o predelani snovi se pogosto pogovorim s sošolci/sošolkami, 

 če česa ne razumem, vprašam sošolca/sošolko za dodatno razlago, 

 v razredu poskušam najti nekoga, ki mi lahko pomaga, kadar je to potrebno, 

 pri učenju poskušam razčleniti stvari, ki jih ne razumem dobro. 

 

Pri tem sklopu vprašanj smo dokazali, da deklice uporabljajo bolj učinkovite strategije iskanja 

pomoči. Razlog je verjetno ţe različna narava spolov. Deklice laţje prosijo za pomoč kot 

dečki. Ker se rezultati t-testa po skupinah učnih strategij precej razlikujejo med seboj, sem 

hipotezo 2 preverjala ločeno za vsako skupino učencev (po spolu) in za vsako vrsto učnih 

strategij posebej. 
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Tabela 7: T-preizkus za uporabo učnih strategij glede na spol ( po skupinah učnih 

strategij in skupno) 

 T – PREIZKUS 

 SPOL N M SD T df p 

Samoučinkovi- 
tost 

Dečki 56 3,94 0,60 

0,38 105 0,70 

Deklice 51 3,89 0,74 

Usmerjenost k 
notranjim 
ciljem in 

pomembnost 
naloge 

Dečki 56 3,60 0,65 -0,80 105 0,42 

Deklice 51 3,70 0,64 

Prepričanja o 
učenju 

Dečki 56 3,96 0,63 -0,80 105 0,42 

Deklice 51 4,05 0,64 

Usmerjenost k 
zunanjim 
ciljem in 

pomembnost 
naloge 

Dečki 56 4,28 0,53 -0,48 105 0,63 

Deklice 51 4,33 0,57 

Strategije 
ponavljanja in 
uravnavanja 

časa 

Dečki 56 3,94 0,64 -1,86 105 0,07 

Deklice 51 4,17 0,62 

Organizacijske 
strategije 

Dečki 56 3,02 0,70 -2,36 105 0,02 

Deklice 51 3,38 0,86 

Elaboracijske 
strategije 

Dečki 56 3,56 0,82 0,05 105 0,96 

Deklice 51 3,55 0,86 

Iskanje 
pomoči 

Dečki 56 3,35 0,76 -2,10 105 0,04 

Deklice 51 3,66 0,76 

Učne 
strategije 
(skupaj) 

Dečki 56 3,71 0,48 -1,36 105 0,18 

Deklice 51 3,85 0,55 
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Hipotezo 2 torej zavrnemo le v primeru organizacijskih strategij in strategij iskanja pomoči, v 

primeru samoučinkovitosti, notranji in zunanji motivaciji, prepričanj o učenju, strategij 

ponavljanja in uravnavanja časa ter elaboracijskih strategij pa razlik po spolu nismo 

statistično potrdili. Hipotezo 2 tako lahko potrdimo. Ugotovimo torej, da dečki in deklice 

uporabljajo podobne učne strategije, oziroma, da dečki in deklice uporabljajo enako 

učinkovite učne strategije. 

V tabeli (priloga 4) prikazujem rezultate t-preizkusa za uporabljanje učnih strategij po spolu. 

Vključila sem vsa vprašanja, ki se nanašajo na učne strategije, to so vprašanja od 21 do 62. 

Ugotovila sem, da so razlike v odgovorih med dečki in deklicami statistično pomembne le pri 

enem vprašanju. To je trditev pod št. 56, ki se glasi: »Redno pišem domače naloge in 

opravljam svoje dolţnosti za šolo.« Pri tem vprašanju lahko postavimo in potrdimo hipotezo, 

ki predvideva, da deklice bolj redno pišejo domače naloge in bolj redno opravljajo šolske 

dolţnosti kot dečki. Pri posameznih vprašanjih so statistično pomembne razlike majhne ali jih 

ni, ko pa jih zdruţimo v vsebinske sklope, najdemo statistično pomembne razlike. 

9.2.2 Uporaba učnih strategij glede na razred 

Predvidevali smo, da bomo pri starejših učencih dokazali uporabo bolj učinkovitih učnih 

strategij. Pri postavitvi hipoteze smo upoštevali, da naj bi uporabljali starejši učenci zaradi 

izkušenj pri učenju bolj učinkovite učne strategije. 

 

Graf 4: Prikaz razlik v uporabi različnih učnih strategij med šestim in devetim 

razredom 
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Ravno tako kot pri prejšnjih analizah z grafi ugotovimo, da so učenci najvišje označili trditve, 

ki se v vprašalniku navezujejo na zunanjo motivacijo in najmanj trditve, ki se nanašajo na 

organizacijo učenja. Ta sklep ni vezan na spol ali starost učencev, saj smo pri obeh analizah 

prišli do istega zaključka. Sklepamo, da je zunanja motivacija pomembna za učenje in da 

pozitivno vpliva na uporabo učnih strategij. Učenci, ki so bolj zunanje motivirani, uporabljajo 

bolj učinkovite učne strategije. Presenetljiva je ugotovitev, da učencem organizacija učenja ni 

blizu. Kot učitelji ali starši moramo učencem ali otroku poskusiti priučiti dobro organizacijo 

učenja. 

 

Hipoteza 3: Učenci devetega razreda uporabljajo bolj učinkovite učne strategije kot učenci 

šestega razreda. 

Glede na rezultate analize vprašalnika moramo hipotezo 3 zavrniti, saj uporabljajo učenci 

šestega razreda bolj učinkovite učne strategije kot učenci devetega razreda. Končna vrednost 

t-testa nam pove, da so razlike statistično pomembne.  

 

Hipotezo sem postavila s predpostavljanjem, da so starejši učenci bolj izkušeni v uporabi 

učnih strategij in da so v treh letih bolj spoznali svoje učne navade ter prednosti in slabosti le-

teh. Več avtorjev (Meece, Blumenfeld in Hoyle (1988), Meece in Holt (1993), Graham in 

Golan (1991), Schiefele in Rhein Berg (1997), Seo (2001), Stipek in Kowalski (1989), (vse 

navajam po Juriševič, 2006) pravi, da je moţno, da se na niţji stopnji izobraţevanja bolj 

poudarja učenje na pamet, kakor na višji. S sistematičnim delom in takojšnjim navajanjem na 

samostojno delo naj bi učenci s starostjo pridobili ustrezne delovne navade. Avtorica Čadeţ 

(2000) pravi, da bi morale učne strategije ohraniti enak pomen od prvega do devetega razreda 

ter navaja zelo konkretne predloge za izboljšanje uporabe le-teh. Sklepam, da so učenci v 

niţjih razredih bolj motivirani kot učenci v višjih razredih. Motivacija je namreč močno 

povezana z uporabo učnih strategij. Poleg tega so starejši učenci ţe v obdobju pubertete, ko je 

zanje socialni in duševni razvoj zelo pomemben. Vpliv več dejavnikov (vpis na višje šole, 

socialni status, odraščanje) prispeva k nezbranosti in nemotiviranosti v šoli. 
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Tabela 8: T-preizkus za uporabo učnih strategij glede na razred ( po skupinah učnih 

strategij in skupno) 

 T – PREIZKUS 

 RAZRED N M SD t df p 

Samoučinkovi- 
tost 

6. razred 56 4.06 0.64 
2,86 105 0,01 

9. razred 51 3.69 0.65 

Usmerjenost k 
notranjim 
ciljem in 

pomembnost 
naloge 

6. razred 56 3.86 0.62 

4.757 105 0,00 
9. razred 51 3.31 0.54 

Prepričanja o 
učenju 

6. razred 56 4.19 0.55 
3.948 105 0,00 

9. razred 51 3.72 0.65 

Usmerjenost k 
zunanjim 
ciljem in 

pomembnost 
naloge 

6. razred 56 4.51 0.45 

5.382 105 0,00 
9. razred 51 3.99 0.54 

Strategije 
ponavljanja in 
uravnavanja 

časa 

6. razred 56 4.24 0.54 

4.187 105 0,00 
9. razred 51 3.75 0.66 

Organizacijske 
strategije 

6. razred 56 3.15 0.86 
-0,78 105 0,44 

9. razred 51 3.27 0.67 

Elaboracijske 
strategije 

6. razred 56 3.74 0.86 
2.900 105 0,01 

9. razred 51 3.27 0.73 

Iskanje 
pomoči 

6. razred 56 3.63 0.79 
2.273 105 0,03 

9. razred 51 3.29 0.69 

Učne 
strategije 
(skupaj) 

6. razred 56 3.93 0.48 
4.169 105 0,00 

9. razred 51 3.54 0.48 
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Glede na vsako skupino učnih strategij posebej pa ugotovimo, da hipoteza drţi v 7 od 8 

skupin učnih strategij, le v skupini »organizacijske strategije« so razlike v rezultatih 

statistično nepomembne. 

Hipotezo 3 torej ni dokazana le v primeru organizacijskih strategij, v primeru 

samoučinkovitosti, notranji in zunanji motivaciji, prepričanj o učenju, strategij ponavljanja in 

uravnavanja časa, elaboracijskih strategij in strategij iskanja pomoči pa hipotezo zavrnemo in 

sprejmemo nasprotno hipotezo, ki predvideva, da učenci šestega razreda uporabljajo bolj 

učinkovite učne strategije kot učenci devetega razreda. Hipotezo 3 tako zavrnemo.  

9.3 Odnos med učinkovitostjo učnih strategij in izraţeno testno anksioznostjo 

Predvidevamo, da obstaja povezava med učinkovitostjo učnih strategij in izraţeno testno 

anksioznostjo. Bolj kot uporablja učenec učinkovite učne strategije, niţjo naj bi izkazoval 

testno anksioznost. 

 

Graf 5: Prikaz učinkovitosti učnih strategij v povezavi z izkazano testno anksioznostjo  

 

Iz grafa lahko razberemo, da hipoteza 5 drţi. Ugotovimo tudi, da je največji deleţ učencev v 

skupini z dobrimi učnimi strategijami in nizko testno anksioznostjo, najmanjši pa je deleţ 

učencev v skupini z učinkovitimi učnimi strategijami in visoko testno anksioznostjo. 
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Hipoteza 5: Učenci, ki uporabljajo učinkovitejše učne strategije, izkazujejo nižjo testno 

anksioznost in obratno. 

Pred analizo podatkov sem najprej določila, kaj točno pomeni učinkovita učna strategija in kaj 

neučinkovita. Prav tako sem podatke, ki se nanašajo na testno anksioznost, razdelila v dve 

skupini učencev: na visoko in nizko izkazano testno anksioznost. Pri obeh spremenljivkah 

sem izračunala povprečno vrednost vseh odgovorov vseh anketirancev skupaj, ki se nanašajo 

na spremenljivko, ki nas zanima.  

Za testno anksioznost sem dobila povprečno vrednost odgovorov od 1 do 20, to so odgovori 

na vprašanja o testni anksioznosti: 

Xpov (TA) = 2,57 

Potem sem postopek ponovila za vprašanja od 21 do 62, ki se nanašajo na učne strategije, in 

dobila povprečje. Ugotovimo, da so povprečja odgovorov na vprašanja o učnih strategijah 

precej večja od povprečij odgovorov o testni anksioznosti: 

 

Xpov (US) = 3,75 

Tako sem določila sredino za obe spremenljivki in rezultate na vsaki spremenljivki razdelila v 

dve skupini. Nastale so štiri skupine anketirancev glede na učinkovitost učnih strategij in 

glede na stopnjo testne anksioznosti. Določila sem torej, da imajo anketiranci, ki imajo 

povprečje za testno anksioznost manjše od 2.57, nizko testno anksioznost in anketiranci s 

povprečjem višjim od 2.57, visoko testno anksioznost. Prav tako sem učence, ki imajo 

povprečje iz učnih strategij niţje od 3.75, določila za učence z neučinkovitimi učnimi 

strategijami in učence, ki imajo povprečje višje od 3.75, za učence z učinkovitimi učnimi 

strategijami. Za nadaljnje računanje je bilo potrebno izračunati frekvence pojavljanja vsake 

izmed 4 skupin anketirancev. 
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Tabela 9: Frekvence skupin anketirancev glede na izkazano testno anksioznost in glede 

na uporabo učnih strategij 

 
Neučinkovite US Učinkovite US SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Nizka TA 23 21,5 34 31,8 57 53,3 

Visoka TA 30 28,0 20 18,7 50 46,7 

SKUPAJ 53 49,5 54 50,5 107 100 

 

Legenda:    TA – testna anksiznost 

                   US – učne strategije 

Potem smo izvedli hi-kvadrat preizkus. Podatki nam povedo, da je razlika, ki smo jo dobili s 

preizkusom, statistično pomembna (χ² = 4.11, df = 1, p = 0,043). Hi-kvadrat preizkus sem 

izvedla s povprečnimi vrednostmi odgovorov učencev. Hipotezo 5 lahko potrdimo: bolj ko 

učenec uporablja učinkovite učne strategije, niţjo ima izkazano testno anksioznost ob 

preizkusih znanja in obratno. 

Tabela 10: Hi-kvadrat preizkus med učinkovitostjo učnih strategij in stopnjo testne 

anksioznosti 

χ²  - PREIZKUS 

vrednost df p 

4,11 1 0,043 

 

S t-preizkusom sem preverila stopnjo testne anksioznosti po sklopih učnih strategij. 

Statistično pomembne povezave sem ugotovila v štirih izmed osmih sklopov. V sklopu 

samoučinkovitosti, sklopu učnih strategij ponavljanja in uravnavanja časa, sklopu prepričanj o 

učenju ter v sklopu elaboracijskih strategij sem ugotovila, da več učencev z višjim 

povprečjem v teh sklopih pade v skupino anketirancev z niţjo testno anksioznostjo. 
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V teoriji so korelacije učnih strategij s testno anksioznostjo precej redko opisane in raziskane. 

Pečjak v delu »Pripravljanje na izpit« (1993) navaja, da so ugotovili, da je izpitna bojazen tem 

manjša, čim bolje obvlada učenec gradivo in nasprotno. Če pa učenec zelo dobro pozna snov, 

se praviloma ne boji ali pa je bojazen znosna. Trdno znanje naj bi bilo najboljše oroţje proti 

izpitni bojazni. Neke študije, ki jih avtor omenja, so pokazale ne le, da anksiozni učenci ne 

obvladajo snovi, kot je pričakovati, ampak da v osnovi nimajo dobro razvitih pravih učnih 

strategij in navad.  

Neznanje učencev torej ni nujno posledica nesposobnosti, lenobe ali nemotiviranosti, pač pa 

nepoznavanja učnih strategij. To raziskavo lahko poveţemo z našimi izsledki, da so razlike 

med testno anksioznostjo in uporabo učnih strategij statistično pomembne in da drţi dejstvo, 

da izkazujejo učenci z boljšimi učnimi strategijami niţjo testno anksioznost in učenci s 

slabšimi učnimi navadami višjo testno anksioznost. 

Sklepamo lahko tudi, da anksioznost preprečuje učencu dobre učne rezultate in dober učni 

uspeh, saj vpliva na uporabo učnih strategij. Učenci, ki imajo dobre učne navade, torej 

uporabljajo učinkovite učne strategije in posledično izkazujejo niţjo testno anksioznost. 

Učenec z dobro razvitimi učnimi strategijami ve, kako se mora učiti in pride z manj učenja do 

bolj kvalitetnih rezultatov v šoli.  
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Tabela 11: T-preizkus med stopnjo testne anksioznosti in različnimi skupinami učnih 

strategij 

 T – PREIZKUS 

 TA N M SD t df p 

Samoučinkovi- 
tost 

Nizka TA 57 4.10 0.61 

3,15 105 0.00 

Visoka TA 50 3.70 0.67 

Usmerjenost k 
not. ciljem in 
pomembnost 

naloge 

Nizka TA 57 3.73 0.65 

1.41 105 0.16 

Visoka TA 50 3.55 0.63 

Prepričanja o 
učenju 

Nizka TA 57 4.11 0.61 

1.97 105 0.05 

Visoka TA 50 3.88 0.64 

Usmerjenost k 
zunanjim 
ciljem in 

pomembnost 
naloge 

Nizka TA 57 4.29 0.58 

-0.38 105 0.71 

Visoka TA 50 4.39 0.52 

Strategije 
ponavljanja in 
uravnavanja 

časa 

Nizka TA 57 4.19 0.59 

2.51 105 0.01 

Visoka TA 50 3.89 0.65 

Organizacijske 
strategije 

Nizka TA 57 3.33 0.79 

1.94 105 0.06 

Visoka TA 50 3.04 0.78 

Elaboracijske 
strategije 

Nizka TA 57 3.72 0.84 

2.28 105 0.02 

Visoka TA 50 3.36 0.80 

Iskanje 
pomoči 

Nizka TA 57 3.61 0.77 

1.56 105 0.12 

Visoka TA 50 3.38 0.76 

Učne 
strategije 
(skupaj) 

Nizka TA 57 3.89 0.52 

2.50 105 0.01 

Visoka TA 50 3.65 0.49 
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Dokazali smo, da obstajajo povezave med uporabo učnih strategij in izkazano testno 

anksioznostjo. Hipoteze 5 v primerih strategij povezanih z notranjo in zunanjo motivacijo, 

organizacijskih strategij in strategij iskanja pomoči nismo dokazali, v primerih 

samoučinkovitosti, prepričanj o učenju, strategij ponavljanja in uravnavanja časa ter 

elaboracijskih strategij pa smo hipotezo 5 potrdili. Sklepamo, da so strategije ponavljanja in 

uravnavanja časa, prepričanja o učenju, samoučinkovitost in elaboracijske strategije 

pomembne pri zniţevanju stopnje testne anksioznosti. Bolj kot so učinkovite, manjšo 

anksioznost učenec doţivlja ob preizkusih znanja. 

9.4 Odnos med samoučinkovitostjo in testno anksioznostjo 

Predvidevamo, da učenci z visoko izraţeno samoučinkovitostjo doţivljajo niţjo stopnjo testne 

anksioznosti ob preizkusih znanja. 

 

 

Graf 6: Prikaz samoučinkovitosti v povezavi z izkazano testno anksioznostjo  
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Hipoteza 6: Učenci z visoko izraženo samoučinkovitostjo izkazujejo nižjo testno 

anksioznost. 

 

Iz grafa razberemo, da hipoteza 6 drţi. Ugotovimo, da je največji deleţ učencev v skupini z 

visoko samoučinkovitostjo in nizko testno anksioznostjo, najmanjši deleţ učencev pa v 

skupini z visoko samoučinkovitostjo in visoko testno anksioznostjo. Dobro izraţena 

samoučinkovitost ima torej pozitiven vpliv na zniţanje stopnje testne anksioznosti. 

Povprečno vrednost vseh odgovorov na trditve o testni anksioznosti sem ţe dobila iz analiz 

prejšnjih hipotez, in sicer: 

Xpov (TA) = 2,57 

Potrebovala sem še delitev na učence z visoko in nizko izkazano samoučinkovitostjo. 

Postopek sem ponovila za vprašanja 24, 29, 30, 33 in 34, ki se nanašajo na samoučinkovitost: 

 prepričan/a sem, da lahko razumem tudi najteţjo snov, ki jo moram prebrati iz knjig, 

 verjamem, da lahko razumem temeljne pojme, ki se jih učim pri pouku, 

 vem, da lahko razumem tudi najteţjo snov, ki jo razloţi učitelj pri pouku, 

 prepričan/a sem, da lahko odlično rešim naloge in preizkuse znanja v šoli, 

 pričakujem, da se bom v šoli dobro odrezal/a. 

 

Dobila sem naslednjo srednjo vrednost: 

 

Xpov (SAMO) = 3,91 

Tako sem določila sredino za obe spremenljivki in jih zopet razdelila v štiri skupine glede na 

samoučinkovitost in glede na stopnjo testne anksioznosti. Določimo lahko torej, da imajo 

anketiranci, ki imajo povprečje za testno anksioznost manjše od 2.57, nizko testno 

anksioznost in anketiranci s povprečjem višjim od 2.57, visoko testno anksioznost.  

Učenci, ki imajo povprečje iz samoučinkovitosti niţje od 3.91, sem določila za učence z nizko 

izkazano samoučinkovitostjo in učence, ki imajo višje povprečje od 3.91, za učence z visoko 

izkazano samoučinkovitostjo. Za nadaljnje računanje je bilo potrebno izračunati frekvence 

pojavljanja vsake izmed 4 skupin anketirancev. 
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Tabela 12: Frekvence skupin anketirancev glede na izkazano testno anksioznost in glede 

na samoučinkovitost 

 

Nizka 
samoučinkovitost 

Visoka 
samoučinkovitost 

SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Nizka TA 24 22,4 33 30,8 57 53,3 

Visoka TA 36 23,7 14 13,1 50 46,7 

SKUPAJ 60 56,1 47 43,9 107 100 

 

Legenda:    TA – testna anksiznost 

Potem smo izvedli hi-kvadrat preizkus. Dobljeni podatki (χ² = 9.66, df = 1, p = 0.00)  nam 

povedo, da so razlike statistično pomembne. Hipotezo 6 lahko potrdimo: učenci z visoko 

izraţeno samoučinkovitostjo izkazujejo niţjo testno anksioznost. 

Tabela 13: Hi-kvadrat preizkus med stopnjo samoučinkovitosti in stopnjo testne 

anksioznosti 

χ²  - PREIZKUS 

vrednost df p 

9,66 1 0,00 

 

Ugotovili smo torej, da ima samoučinkovitost vpliv na stopnjo testne anksioznosti. Razlog je 

verjetno v tem, da učenec, ki ima visoko samoučinkovitost in z optimizmom pristopi k učenju, 

laţje predela snov in se nauči več. Tudi zavedanje lastne samoučinkovitosti vpliva na 

rezultate, saj občutek uspešnosti pozitivno vpliva na občutek samoučinkovitosti. Tak učenec 

tudi v nadaljnje pričakuje od sebe boljše rezultate, zaupa v lastne zmoţnosti in vase. Obratno 

pa učenec, ki k učenju pristopi z nezaupanjem vase in negativnim odnosom, teţje predeluje 

snov, saj ne zaupa vase ter v dober rezultat/oceno. Pojavi se lahko tudi zavedanje lastne 

neučinkovitosti in doţivljanje občutka neuspeha. 
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9.5 Korelacije med različnimi učnimi strategijami in testno anksioznostjo 

Predvidevamo, da učenci, ki uporabljajo bolj učinkovite učne strategije, doţivljajo niţjo 

stopnjo testne anksioznosti ob preizkusih znanja. 

Hipoteza 7: Korelacije med različnimi učnimi strategijami in testno anksioznostjo so 

statistično pomembne in negativne. 

Hipotezo 7 lahko v celoti potrdimo. Dokazali smo pomembne statistične povezave (tabela 14) 

med učnimi strategijami in dokazali smo, da so te povezave negativne. Pomembnost 

korelacije (Sig. 2-tailed) vrednost 0,02 nam pove, da je korelacija statistično pomembna. 

Negativen predznak pri vrednosti Pearsonovega koeficienta pa nam pove, da so korelacije 

negativne. 

Tak rezultat sem pričakovala. Predvidevala sem, da negativne korelacije obstajajo zato, ker 

učenec z manj učinkovitimi učnimi strategijami po pričakovanjih izkazuje višjo stopnjo testne 

anksioznosti in obratno. Uporaba bolj učinkovitih učnih strategij privede do boljšega 

poznavanja snovi in posledično ob preverjanju znanja niţjo izkazano anksioznost. 

Tabela 14: Korelacije med učnimi strategijami in testno anksioznostjo 

Korelacije UČNE STRATEGIJE 
TESTNA 

ANKSIOZNOST 

UČNE 

STRATEGIJE 

Pearsonov koeficient 

 

-0.22 

p 0.02 

N 107 

TESTNA 

ANKSIOZNOST 

Pearsonov koeficient -0.22 

 p 0.02 

N 107 

 

Tako kot pri analizi prejšnjih hipotez sem tudi tokrat hipotezo 7 preverjala glede na 

posamezne skupine učnih strategij. Pomembne korelacije smo dokazali pri polovici strategij: 

pri samoučinkovitosti, strategijah prepričanja o učenju, pri strategijah ponavljanja in 

uravnavanja časa ter pri elaboracijskih strategijah. Vse te korelacije so tudi negativne. 
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Tabela 15: korelacije med različnimi skupinami učnih strategij in testno anksioznostjo 

Korelacije Testna anksioznost 

Samoučinko- 

vitost 

Pearsonov koeficient -0,31 

p 0,00 

N 107 

Usmerjenost k 

notranjim ciljem 

Pearsonov koeficient -0,1 

p 0,32 

N 107 

Prepričanja o 

učenju 

Pearsonov koeficient -0,23 

p 0,02 

N 107 

Usmerjenost k 

zunanjim  

ciljem 

Pearsonov koeficient 0,01 

p 0,90 

N 107 

Strategije 

ponavljanja in 

uravn. časa 

Pearsonov koeficient -0,22 

p 0,03 

N 107 

Organizacijske 

strategije 

Pearsonov koeficient -0,15 

p 0,12 

N 107 

Elaboracijske 

strategije 

Pearsonov koeficient -0,22 

p 0,03 

N 107 

Iskanje pomoči 

Pearsonov koeficient -0,12 

p 0,22 

N 107 

Učne strategije 

(skupaj) 

Pearsonov koeficient -0,22 

p 0,02 

N 107 
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Hipotezo 7 torej ni potrjena v primerih notranje in zunanje motivacije, organizacijskih 

strategij in strategij iskanja pomoči, v primerih samoučinkovitosti, prepričanj o učenju 

strategij ponavljanja in uravnavanja časa ter elaboracijskih strategij pa smo dokazali 

pomembne statistične povezave in v teh primerih je hipoteza 7 potrjena. Vse korelacije imajo 

negativen predznak, tako da lahko pri vseh skupinah strategij potrdimo del hipoteze, ki 

predvideva, da so korelacije med učnimi učinkovitostjo učnih strategij in testno anksioznostjo 

negativne. Ugotovili smo torej, da učenci, ki uporabljajo bolj učinkovite učne strategije, 

izkazujejo niţjo testno anksioznost.  

V prilogi 5 je prikazana korelacija med testno anksioznostjo in vsakim od vprašanj, ki se 

nanaša na učne strategije. Pri 11 vprašanjih od 42 smo našli statistično pomembne povezave s 

testno anksioznostjo: 

 zlahka se naučim učno snov, če se le učim na ustrezen način (p = 0.00), 

 prepričan/a sem, da lahko razumem tudi najteţjo snov, ki jo moram prebrati iz knjig   

(p = 0.03), 

 verjamem, da lahko razumem temeljne pojme, ki se jih učim pri pouku (p = 0.00), 

 vem, da lahko razumem tudi najteţjo snov, ki jo razloţi učitelj pri pouku (p = 0.00), 

 prepričan/a sem, da se lahko v šoli zelo dobro naučim različnih spretnosti (p = 0.01), 

 pri učenju iz učbenika si pomagam s podčrtovanjem (p = 0.04), 

 ko se pri branju zmedem in česa ne razumem, še enkrat preberem in poskušam 

razčistiti nejasnosti (p = 0.05), 

 ko se učim za šolo, si preberem zapiske in podčrtam ključne pojme (p = 0.02), 

 ko berem neko snov, poskušam to, kar berem, povezati s tem, kar ţe znam (p = 0.01), 

 snov skušam razumeti tako, da povezujem razlago pri pouku in to, kar preberem iz 

knjig (p = 0.01), 

 v razredu poskušam najti nekoga, ki mi lahko pomaga, kadar je to potrebno (p = 0.03). 
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10. PREGLED POTRDITVE HIPOTEZ 

 

Prvo hipotezo, ki pravi, da deklice doţivljajo višjo stopnjo testne anksioznosti kot dečki,      

smo zavrnili. Razlike med odgovori dečkov in deklic na vprašanja, ki se nanašajo na testno 

anksioznost, so statistično nepomembne. 

 

Drugo hipotezo, ki pravi, da v uporabi učnih strategij med dečki in deklicami ni statistično 

pomembnih razlik, smo v primeru skupnih rezultatov na vprašalniku učnih strategij potrdili. 

Razlike glede na spol so statistično pomembne. Ko pa sem hipotezo 2 testirala glede na vsako 

vrsto učnih/ motivacijskih strategij posebej, sem ugotovila; 

 V stopnji samoučinkovitosti med dečki in deklicami ni statistično pomembnih razlik 

(H2 je potrjena). 

 V usmerjenosti k notranjim ciljem in pomembnosti naloge med dečki in deklicami ni 

statistično pomembnih razlik (H2 je potrjena). 

 Pri zavedanju lastne vloge pri učenju med dečki in deklicami ni statistično pomembnih 

razlik (H2 je potrjena). 

 V usmerjenosti k zunanjim ciljem med dečki in deklicami ni statistično pomembnih 

razlik (H2 je potrjena). 

 V uporabi strategij ponavljanja in uravnavanja časa med dečki in deklicami ni 

pomembnih statističnih razlik (H2 je potrjena). 

 V uporabi organizacijskih strategij med dečki in deklicami ni pomembnih statističnih 

razlik (H2 je zavrnjena). Deklice uporabljajo bolj učinkovite organizacijske strategije 

kot dečki. 

 V uporabi elaboracijskih strategij med dečki in deklicami ni statistično pomembnih 

razlik (H2 je potrjena). 

 V uporabi strategij iskanja pomoči med dečki in deklicami ni pomembnih statističnih 

razlik (H2 je zavrnjena). Deklice uporabljajo bolj učinkovite strategije iskanja pomoči 

kot dečki.  
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Tretjo hipotezo, ki pravi, da učenci devetega razreda uporabljajo bolj učinkovite učne 

strategije, kot učenci šestega razreda, sem v primeru skupnih rezultatov na vprašalniku učnih 

strategij zavrnila, saj učenci šestega razreda uporabljajo bolj učinkovite učne strategije kot 

učenci devetega razreda. Ko pa sem hipotezo 3 testirala glede na vsako vrsto učnih/ 

motivacijskih strategij posebej, sem ugotovila; 

 Učenci devetega razreda izkazujejo večjo samoučinkovitost  kot učenci šestega 

razreda (H3 je zavrnjena). Učenci šestega razreda izkazujejo višjo stopnjo 

samoučinkovitosti kot učenci devetega razreda. 

 Učenci devetega razreda so bolj usmerjeni k notranjim ciljem in pomembnosti naloge  

kot učenci šestega razreda (H3 je zavrnjena). Učenci šestega razreda so bolj usmerjeni 

k notranjim ciljem in pomembnosti naloge kot učenci devetega razreda. 

 Učenci devetega razreda se bolj zavedajo lastne vloge pri učenju  kot učenci šestega 

razreda (H3 je zavrnjena). Učenci šestega razreda se bolj zavedajo lastne vloge pri 

učenju kot učenci devetega razreda. 

 Učenci devetega razreda so bolj usmerjeni k zunanjim ciljem in usmerjenosti naloge,  

kot učenci šestega razreda (H3 je zavrnjena). Učenci šestega razreda so bolj usmerjeni 

k zunanjim ciljem kot učenci devetega razreda. 

 Učenci devetega razreda uporabljajo boljše strategije ponavljanja in uravnavanja časa,  

kot učenci šestega razreda (H3 je zavrnjena). Učenci šestega razreda uporabljajo 

boljše strategije ponavljanja in uravnavanja časa kot učenci devetega razreda. 

 Učenci devetega razreda uporabljajo bolj učinkovite organizacijske strategije kot 

učenci šestega razreda (H3 ni potrjena). V uporabi organizacijskih strategij med glede 

na razred ni razlik. 

 Učenci devetega razreda uporabljajo bolj učinkovite elaboracijske strategije kot učenci 

šestega razreda (H3 je zavrnjena). Učenci šestega razreda uporabljajo učinkovitejše 

elaboracijske strategije  kot učenci devetega razreda. 

 Učenci devetega razreda uporabljajo bolj učinkovite strategije iskanja pomoči kot 

učenci šestega razreda (H3 je zavrnjena). Učenci šestega razreda uporabljajo bolj 

učinkovite strategije iskanja pomoči kot učenci devetega razreda. 
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Četrto hipotezo, ki pravi da zaradi preizkusov znanja ob koncu šolanja učenci devetega 

razreda doţivljajo višjo testno anksioznost kot učenci šestega razreda, sem zavrnila. Z 

raziskavo nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. 

 

Peto hipotezo, ki pravi, da učenci z učinkovitejšimi metodami učenja doţivljajo niţjo testno 

anksioznost, sem v primeru skupnih rezultatov na vprašalniku učnih strategij potrdila. Ko pa 

sem hipotezo 5 testirala glede na vsako vrsto učnih/ motivacijskih strategij posebej, sem 

ugotovila, da smo hipotezo 5 potrdili v primeru naslednjih učnih strategij: 

 Učenci, ki izkazujejo višjo samoučinkovitost, imajo niţjo testno anksioznost in 

obratno (H5 je potrjena). 

 Učenci, ki se bolj zavedajo lastne vloge pri učenju, izkazujejo niţjo testno anksioznost 

in obratno (H5 je potrjena). 

 Učenci, ki uporabljajo učinkovitejše strategije ponavljanja in uravnavanja časa, 

izkazujejo niţjo testno anksioznost in obratno (H5 je potrjena). 

 Učenci, ki uporabljajo učinkovitejše elaboracijske strategije, izkazujejo niţjo testno 

anksioznost in obratno (H5 je potrjena). 

Hipotezo 5 smo zavrnili v primeru naslednjih učnih strategij: 

 Učenci, ki so bolj notranje motivirani, izkazujejo niţjo testno anksioznost in obratno 

(H5 ni potrjena). 

 Učenci, ki so bolj zunanje motivirani, izkazujejo niţjo testno anksioznost in obratno 

(H5 ni potrjena). 

 Učenci, ki uporabljajo učinkovitejše organizacijske strategije, izkazujejo niţjo testno 

anksioznost in obratno (H5 ni potrjena). 

 Učenci, ki uporabljajo učinkovitejše strategije iskanja pomoči, izkazujejo niţjo testno 

anksioznost in obratno (H5 ni potrjena). 

 

Šesto hipotezo, ki pravi, da učenci z visoko izraţeno samoučinkovitostjo doţivljajo niţjo 

testno anksioznost, sem potrdila.  
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Sedmo hipotezo, ki pravi, da so korelacije med različnimi učnimi strategijami in testno 

anksioznostjo statistično pomembne in negativne, sem v primeru večine učnih strategij 

potrdila. Ko sem hipotezo 7 testirala glede na vsako vrsto učnih/ motivacijskih strategij 

posebej, sem ugotovila, da smo hipotezo 7 v celoti potrdili v primeru naslednjih učnih 

strategij: 

 Korelacije med samoučinkovitostjo in testno anksioznostjo so statistično pomembne 

in negativne (H7 je v celoti potrjena). 

 Korelacije med zavedanje lastne vloge pri učenju in testno anksioznostjo so statistično 

pomembne in negativne (H7 je v celoti potrjena). 

 Korelacije med strategijami ponavljanja in uravnavanja časa in testno anksioznostjo so 

statistično pomembne in negativne (H7 je v celoti potrjena). 

 Korelacije med elaboracijskimi strategijami in testno anksioznostjo so statistično 

pomembne in negativne (H7 je v celoti potrjena). 

Hipoteze 7 nismo potrdili, saj je korelacija negativna, nismo pa našli statistično pomembnih 

razlik v primeru naslednjih učnih strategij: 

 Korelacije med notranjo motivacijo učencev in testno anksioznostjo so statistično 

pomembne in negativne (H7 ni potrjena). Korelacije med notranjo motivacijo učencev 

in testno anksioznostjo so negativne, ne pa tudi statistično pomembne. 

 Korelacije med zunanjo motivacijo in testno anksioznostjo so statistično pomembne in 

negativne (H7 ni potrjena). Korelacije med zunanjo motivacijo učencev in testno 

anksioznostjo so negativne, ne pa tudi statistično pomembne. 

 Korelacije med organizacijskimi strategijami in testno anksioznostjo so statistično 

pomembne in negativne (H7 ni potrjena). Korelacije med uporabo organizacijskih 

strategij in testno anksioznostjo so negativne, ne pa tudi statistično pomembne. 

 Korelacije med strategijami iskanja pomoči in testno anksioznostjo so statistično 

pomembne in negativne (H7 ni potrjena). Korelacije med notranjo uporabo strategij 

iskanja pomoči in testno anksioznostjo so negativne, ne pa tudi statistično pomembne. 
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11. SKLEPNE MISLI IN UGOTOVITVE 

Področje testne anksioznosti oziroma katerekoli druge oblike anksioznosti je še dokaj 

neraziskano. Pogoji učenja v osnovnih šolah v današnjih časih povzročajo vedno višje stopnje 

različnih vrst stresa pri učencih. Zelo zanimivo in smiselno se mi je zdelo povezati ti dve temi 

in ju empirično raziskati ter ugotovitve primerjati z novejšimi spoznanji. 

Učitelji močno vplivajo na učne navade učencev. Prevečkrat se oklepajo tradicionalnega 

frontalnega načina poučevanja in tako ne spodbujajo domišljije ter ne motivirajo učencev za 

učno delo. Posledično je na primer zmeden in anksiozen učenec pred tablo pri spraševanju. 

Tak učenec ne zna pokazati vsega znanja, ki ga ima, saj je preveč ţivčen. Seveda to še ne 

pomeni, da je njegovo znanje slabo, ampak le, da so nanj vplivali različni pritiski. Ti prihajajo 

s strani učitelja, pa tudi s strani sošolcev in sošolk. Pri ustnem ocenjevanju znanja tako lahko 

na oceno vpliva tudi stopnja testne anksioznosti učenca in ne le znanje ter vloţen trud. 

Dokazali smo, da med spoloma ne obstajajo statistično pomembne razlike niti v uporabi učnih 

strategij niti v izkazani testni anksioznosti. Vendar pa smo pri natančnejši analizi našli razlike 

v uporabi učnih strategij. Deklice uporabljajo bolj učinkovite učne strategije in bolj učinkovite 

strategije iskanja pomoči. Če pogledamo na primer urejenost šolske torbe ali sobe dečkov in 

deklic, lahko opazimo razlike v organizaciji in redu. Nikakor pa to ni pravilo. Večja 

pospravljenost, urejenost in sistematičnost pomenita boljšo organizacijo. Seveda pa te trditve 

ne moremo vzeti kot pravilo, ne moremo je namreč posplošiti na vse učence. Poleg tega 

deklice kot predstavnice ţenskega spola bolj odkrito čustvujejo in tako prej prosijo za pomoč. 

Deklice so verjetno bolj odprte za pogovor s starši, sošolkami ali šolskimi delavci, zato tudi 

laţje pridejo do pomoči, kadar jo potrebujejo. 

V uporabi učnih strategij in v izkazani testni anksioznosti smo dokazali razlike med 

opazovanima skupinama učencev glede na razred. Nismo sicer dokazali razlik v izkazani 

testni anksioznosti, našli pa smo razlike v uporabi učnih strategij. Napačno sem 

predpostavljala, da učenci devetega razreda zaradi izkušenj uporabljajo bolj učinkovite učne 

strategije kot učenci šestega razreda. Izkazalo se je, da to velja tudi za vse posamezne učne 

strategije. Le v uporabi organizacijskih strategij nismo našli razlik, pri uporabi vseh ostalih 

strategij pa so učenci šestega razreda veliko bolj  učinkoviti. Verjetno je razlog v tem, da so 

učenci devetega razreda ţe v pričakovanju vpisovanja v nadaljnje šolanje in jim postane 

učenje nezanimivo. Ne zdi se jim več tako zelo potrebno kot v šestem razredu, saj jim do 

konca osnovne šole manjka le še nekaj mesecev. Na to sklepam, ker je bil vprašalnik apliciran 
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v mesecu februarju. V razvojnem obdobju mladostnika se poveča čustvenost, občutljivost in 

labilnost. Razen tega je moţno, da so manj motivirani za šolsko delo kot učenci šestega 

razreda, saj imajo odraščanje, puberteta in medvrstniški odnosi nanje ţe veliko močnejši 

vpliv. Poleg razvojnega vidika se pojavlja še nasičenost, utrujenost in naveličanost. Tipične 

mladostniške značilnosti ne veljajo prav za vsakega, vendar kljub temu velja nekakšen splošni 

vzorec vedenja. Dekleta so v vsaki starosti nekoliko zrelejša kot njihovi fantovski vrstniki 

(Fenwick, Smith, 1997).  

Zanimivo se mi je zdelo, da smo peto hipotezo, ki pravi: »Učenci z učinkovitejšimi metodami 

učenja doţivljajo niţjo testno anksioznost«, dokazali z nizko korelacijo. Predpostavljala sem, 

da bomo tukaj našli večje razlike. Pri polovici vrst učnih strategij so statistične razlike 

nepomembne. Predvidevam, da so tiste skupine, kjer smo našli statistično pomembne razlike 

v izkazani testni anksioznosti, pomembnejše za učenje in bolj učinkovite. Mednje spadajo 

samoučinkovitost, zavedanje lastne vloge pri učenju, strategije ponavljanja in uravnavanja 

časa ter elaboracijske strategije. Tako smo dokazali tudi šesto hipotezo, ki se nanaša le na 

samoučinkovitost učencev v povezavi s testno anksioznostjo. 

Pri preverjanju sedme hipoteze glede na posamezne vrste učnih strategij sem prišla do 

zaključka, da sem tudi tukaj pričakovala višje korelacije. Sklepamo lahko, da so tiste vrste 

učnih strategij, ki so v pomembni korelaciji s testno anksioznostjo, dejansko bolj učinkovite 

vrste strategij. Zanimivo bi bilo raziskati še povezavo z učnim uspehom, da bi videli, kako so 

te strategije pomembne za učenje. 

Ko naredim samorefleksijo na svojo raziskavo, pridem do nekaterih pomanjkljivosti. Največja 

pomanjkljivost, na katero predhodno nisem pomislila, je verjetno za učence predolg anketni 

vprašalnik. Nekateri vprašalniki niso bili izpolnjeni do konca, zato sem jih morala zavreči. 

Sprašujem se, ali bi bili rezultati analize kaj drugačni, če bi v vprašalnik vključila manj 

vprašanj in bi mi nanje realno odgovorili vsi anketirani učenci.  

Mogoče imajo učenci, katerih vprašalnike sem zavrgla, zelo podobne učne navade in 

strategije. Razmišljala sem tudi, da so učenci verjetno drugače odreagirali na vprašalnik, ker 

so ga reševali med razredno uro, kot bi odreagirali, če bi ga reševali med redno šolsko uro. 

Med razredno uro so bili bolj sproščeni in pripravljeni na reševanje, prav tako pa niso imeli v 

mislih nobenega določenega predmeta. Če bi vprašalnik reševali med določeno šolsko uro, bi 

mogoče nevede odgovarjali na vprašanja in jih navezovali na vsebino in učitelja tiste ure. Po 

drugi strani pa bi bili lahko reševanja veseli, saj bi jim to pomenilo petnajst minut redne 

šolske ure manj. Seveda pa to še ne pomeni, da bi bili odgovori bolj realni. Razen mogoče 
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predolgega vprašalnika mislim, da je bil moj vzorec dobro izbran. Zajela sem oba spola in dve 

različni starosti učencev. Poleg tega sem vprašalnike pridobila iz več različnih razredov in iz 

dveh osnovnih šol iz različnih področij (mestno, podeţelsko). 

Glavno spoznanje, ki ga torej lahko strnemo iz te raziskave je, da povezava med 

učinkovitostjo učnih strategij in med testno anksioznostjo obstaja. Korelacije so negativne. 

Poleg tega vidimo, da se v vzgojno izobraţevalnem procesu premalo poudarja pomembnost 

poznavanja učinkovitih učnih strategij. Pomena dobrih učnih navad se premalo zavedajo ne le 

učenci, pač pa tudi učitelji in starši. Druga stvar, ki jo opazimo je, da je tema testne 

anksioznosti po neki strani še vedno dokaj tabu tema. Le redki učitelji ţivčnost ali stiskanje v 

ţelodcu pred testom poimenujejo testna anksioznost. Takim učencem enostavno pripišejo 

neznanje, nezanimanje ali pretiravanje v čustvovanju. Ko se o neki temi (predvsem velja to za 

bolezni) začnemo odkrito pogovarjati, ko jo poimenujemo, zanjo naštejemo vzroke in 

posledice, kmalu izgubi status tabu teme. Ko se ljudje z neznanim spoznajo, izgubijo strah 

pred tem neznanim. Tako se precej bolj učinkovito spopadamo s problemom in pogovarjamo 

o njem tudi v nadaljnje.  

Za delo učitelja to pomeni, da je njihovo delo z anksioznimi učenci omejeno in na niţjem 

nivoju, kot bi moralo biti. Boljše prepoznavanje anksioznih učencev bi olajšalo poučevanje 

celega razreda in pomagalo anksioznemu učencu zniţati stopnjo anksioznosti. Osnovnošolski 

učitelji bi morali, poleg prepoznavanja testne anksioznosti, v svoj pouk vključiti tudi več 

različnih vrst poučevanja. Z raznolikostjo zapisovanja snovi in razlage pri pouku učencem 

pokaţemo tudi raznolikost učnih strategij. Pri tem bi morali učitelji kot zgled kazati pravilno 

uporabo učnih strategij in učencem omogočiti, da jih uporabljajo ţe med poukom. Učitelji in 

strokovni delavci šole imajo več znanja o učnih strategijah, zato je škoda, da ga ne bi prenesli 

na svoje učence.  
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13. PRILOGE 

 Priloga 1: anketni vprašalnik za učence 

Pozdravljeni, 
         

            Sem Mihela Modrijan, študentka Pedagoške fakultete in pišem diplomsko delo na temo "Odnos med 
testno 
anksioznostjo in učnimi strategijami". Prosim vas za odgovor na nekaj vprašanj na to temo. Vsi vaši 
odgovori 

bodo anonimni! 
         

                      
       SPOL (obkroži):  M Ž 
         

   
  

       RAZRED (obkroži):  6.r. 9.r. 
                 
       

            

            1. Od 1 do 5 označi, v kolikšni meri trditev velja zate (vprašalnik se imenuje vprašalnik testne 
anksioznosti in vprašanja se nanašajo na živčnost pred testi ali spraševanjem). Pri tem 1 pomeni »sploh 
ne velja zame« in 5 pomeni »popolnoma velja zame«. 

        

       

1 - 
sploh 

ne 
velja 

2 -         
ne 

velja 

3 - 
včasih 
velja 

4 -  
velja 

5 - 
popol-
noma 
velja 

1 Pri preizkusih znanja sem sproščen/a in zaupam vase.           

2 Počutim se nelagodno in vznemirjeno.           

3 Misel na oceno me ovira pri delu.           

4 Pri preizkusih znanja kar otrpnem.           

5 Razmišljam, če bom sploh naredil/a to šolo.           

6 Med preizkusi znanja sem zmeden/a.           

7 Misel na slabo oceno mi kvari koncentacijo.           

8 Pri preizkusih znanja se počutim živčnega/o.           

9 Tudi, če sem se dobro pripravil/a, me na preizkusih znanja obhaja tesnoba.           

10 Dokler ne dobim ocene, se počutim nelagodno.           

11 Med preizkusi znanja sem napet/a.           

12 Želim si, da me preizkusi znanja ne bi toliko vznemirjali.           

13 Med preizkusi znanja čutim slabost v želodcu.           
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14 Med preizkusi znanja se počutim poraženega/no.           

15 Pri preizkusih znanja me prijemlje panika.           

16 Pred pomembnimi preizkusi znanja sem zaskrbljen/a.           

17 Med preizkusi znanja razmišljam o tem, da bom padel/la.           

18 Med preizkusi znanja mi srce močneje utripa.           

19 Po preizkusih znanja me skrbi.           

20 Med preizkusi znanja pozabljam, kar znam.           

            
            2. Od 1 do 5 označi, v kolikšni meri trditev velja zate (vprašalnik se imenuje vprašalnik 
motivacijskih strategij in vprašanja se nanašajo na način, kako se učiš). Pri tem 1 pomeni »sploh 
ne velja zame« in 5 pomeni »popolnoma velja zame«. 

 

        

       

1 - 
sploh 

ne 
velja 

2 -         
ne 

velja 

3 - 
včasih 
velja 

4 -  
velja 

5 - 
popol-
noma 
velja 

21 Pri pouku imam najraje snov, ki mi pomeni izziv, da se lahko naučim novih stvari.           

22 Zlahka se naučim učno snov, če se le učim na ustrezen način.           

23 Mislim, da bom to, kar se učim v šoli, lahko uporabil/a drugje.           

24 
Prepričan/a sem, da lahko razumem tudi najtežjo snov, ki jo moram prebrati iz 
knjig.           

25 Najbolj sem zadovoljen/na, če v šoli dobim dobro oceno.           

26 Če se snovi ne naučim, je to moja napaka.           

27 Pomembno mi je, da se naučim stvari, ki jih obravnavamo pri pouku.           

28 

Trenutno mi je najpomembnejše izboljšanje ocen, zato pri pouku poskušam dobiti 
čim višje ocene.           

29 Verjamem, da lahko razumem temeljne pojme, ki se jih učim pri pouku.           

30 Vem, da lahko razumem tudi najtežjo snov, ki jo razloži učitelj pri pouku.           

31 Predmeti, ki jih imam v šoli, me zanimajo.           

32 Snov bom razumel/a, če se bom le dovolj potrudil/a.           

33 Prepričan/a sem, da lahko odlično rešim naloge in preizkuse znanja v šoli.           

34 Pričakujem, da se bom v šoli dobro odrezal/a.           

35 
Najbolj sem zadovoljen/na, kadar pri pouku poskušam razumeti snov tako dobro, 
kot je le mogoče.           

36 Mislim, da je to, kar se učim pri pouku, koristno.           

37 
Kadar imam pri pouku možnost, izbiram take naloge, iz katerih se lahko česa 
naučim, pa čeprav mi ne zagotavljajo dobre ocene.           

38 Če snovi ne razumem, je to zato, ker se ne potrudim dovolj.           

39 Snov, ki se jo učimo v šoli, mi je všeč.           
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40 Pomembno mi je, da razumem snov, ki se jo učimo pri pouku.           

41 Prepričan/a sem, da se lahko v šoli zelo dobro naučim različnih spretnosti.           

42 Pri učenju iz učbenika si pomagam s podčrtovanjem.           

43 Običajno se učim v prostoru, kjer se za učenje lahko skoncentriram.           

44 Ko se učim, snov v mislih večkrat ponovim.           

45 
Ko se pri branju zmedem in česa ne razumem, še enkrat preberem in poskušam 
razčistiti nejasnosti.           

46 Ko se učim neko snov, večkrat preberem svoje zapiske in snov iz učbenika.           

47 V šoli se potrudim, da stvari dobro naredim, tudi če mi to, kar delamo, ni všeč.           

48 O predelani snovi se pogosto pogovorim s sošolci/sošolkami.           

49 
Učno snov, ki jo preberem ali slišim v šoli, vzamem za izhodišče, da lahko 
oblikujem lastno znanje.           

50 Kadar je mogoče, poskušam snov iz različnih predmetov povezovati med seboj.           

51 Ko se učim za šolo, si preberem zapiske in podčrtam ključne pojme.           

52 Ko berem neko snov, poskušam to, kar berem, povezati s tem, kar že znam.           

53 Pri učenju si napišem kratek povzetek prebrane snovi.           

54 Če česa ne razumem, vprašam sošolca/sošolko za dodatno razlago.           

55 
Snov skušam razumeti tako, da povezujem razlago pri pouku in to, kar preberem 
iz knjig.           

56 Redno pišem domače naloge in opravljam svoje dolžnosti za šolo.           

57 
Iz pomembnih strokovnih izrazov, ki smo se jih učili pri pouku, naredim seznam in 
si ga zapomnim.           

58 Pri pouku ne izostajam neopravičeno.           

59 V razredu poskušam najti nekoga, ki mi lahko pomaga, kadar je to potrebno.           

60 Pri učenju poskušam razčleniti stvari, ki jih ne razumem dobro.           

61 Kadar se med poukom zmedem pri pisanju zapiskov, jih kasneje uredim.           

62 
Znanje, ki ga pridobim iz učbenikov, poskušam uporabiti pri razlagah in pogovorih 
v šoli.           

            
            Vir: Hudoklin, M. (2004); Vpliv metakognitivnih sposobnosti na učno učinkovitost in nekatere 

  osebnostne lastnosti učencev: magistrsko delo 
      

            

       

Najlepša hvala! 
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 Priloga 2: T-preizkus za doţivljanje testne anksioznosti glede na spol po 

vprašanjih 1 do 20 

 

 

TESTNA ANKSIOZNOST T – PREIZKUS 

 SPOL N M SD t df Sig. (2-tailed) 

vp1 
decki 56 3.36 0.82 

.374 105 .709 
deklice 51 3.29 0.92 

vp2 
decki 56 2.75 1.13 

-.979 102.578 .330 

deklice 51 2.94 0.88 

vp3 
decki 56 2.64 1.23 

.558 105 .578 
deklice 51 2.50 1.24 

vp4 
decki 56 1.84 1.02 

-.446 105 .656 
deklice 51 1.92 0.87 

vp5 
decki 56 1.93 1.23 

.444 105 .658 
deklice 51 1.82 1.21 

vp6 
decki 56 2.34 1.02 

.111 105 .912 
deklice 51 2.37 0.85 

vp7 
decki 56 2.73 1.26 

1.397 105 .165 
deklice 51 2.41 1.10 

vp8 
decki 56 2.91 1.18 

-1.081 105 .282 
deklice 51 3.16 1.17 

vp9 
decki 56 2.68 1.24 

-.363 105 .717 
deklice 51 2.76 1.21 

vp10 
decki 56 3.29 1.29 

1.773 105 .079 
deklice 51 2.86 1.17 

vp11 
decki 56 2.63 1.17 

-.011 105 .991 
deklice 51 2.63 1.17 

vp12 
decki 56 3.36 1.38 

-.642 105 .522 
deklice 51 3.53 1.39 

vp13 
decki 56 1.96 1.18 

-1.990 105 .049 
deklice 51 2.43 1.25 

vp14 
decki 56 1.55 0.85 

.794 105 .429 
deklice 51 1.43 0.73 
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vp15 
decki 56 2.16 0.99 

.311 105 .757 
deklice 51 2.10 1.10 

vp16 
decki 56 3.14 1.26 

.604 105 .547 
deklice 51 3.00 1.18 

vp17 
decki 56 1.79 1.16 

1.199 101.862 .233 

deklice 51 1.55 0.88 

vp18 
decki 56 2.95 1.27 

-.768 105 .444 
deklice 51 3.14 1.30 

vp19 
decki 56 3.02 1.36 

.471 105 .638 
deklice 51 2.90 1.17 

vp20 
decki 56 2.32 1.10 

-.742 105 .460 
deklice 51 2.49 1.25 

 

 

 Priloga 3: T-preizkus za doţivljanje testne anksioznosti glede na razred po 

vprašanjih 1 do 20 

 

 

TESTNA ANKSIOZNOST T – PREIZKUS 

 RAZRED N M SD T Df Sig. (2-tailed) 

vp1 
6. razred 65 3.37 0.93 

0.62 105 0.53 
9. razred 42 3.26 0.77 

vp2 
6. razred 65 2.79 1.13 

-0.76 102.791 0.45 

9. razred 42 2.93 0.84 

vp3 
6. razred 65 2.66 1.28 

0.86 105 0.39 
9. razred 42 2.45 1.15 

vp4 
6. razred 65 1.79 0.82 

-1.28 105 0.20 
9. razred 42 2.02 1.12 

vp5 
6. razred 65 1.77 1.13 

-1.16 105 0.25 
9. razred 42 2.05 1.34 

vp6 
6. razred 65 2.31 0.97 

-1.04 105 0.30 
9. razred 42 2.50 0.89 

vp7 
6. razred 65 2.63 1.23 

0.55 105 0.58 
9. razred 42 2.50 1.13 
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vp8 
6. razred 65 2.94 1.25 

-0.98 105 0.33 
9. razred 42 3.17 1.06 

vp9 
6. razred 65 2.80 1.30 

0.85 105 0.40 
9. razred 42 2.60 1.08 

vp10 
6. razred 65 3.25 1.33 

1.78 100.594 0.08 
9. razred 42 2.83 1.06 

vp11 
6. razred 65 2.66 1.25 

0.39 105 0.70 
9. razred 42 2.57 1.02 

vp12 
6. razred 65 3.42 1.46 

-0.22 105 0.83 
9. razred 42 3.48 1.27 

vp13 
6. razred 65 2.05 1.28 

-1.48 105 0.14 
9. razred 42 2.41 1.13 

vp14 
6. razred 65 1.37 0.72 

-1.99 75.827 0.05 
9. razred 42 1.69 0.87 

vp15 
6. razred 65 2.23 1.06 

1.24 105 0.23 
9. razred 42 1.98 1.00 

vp16 
6. razred 65 3.06 1.26 

-0.14 105 0.89 
9. razred 42 3.10 1.17 

vp17 
6. razred 65 1.59 0.98 

-1.10 105 0.27 

9. razred 42 1.81 1.11 

vp18 
6. razred 65 3.05 1.35 

0.09 105 0.93 
9. razred 42 3.02 1.18 

vp19 
6. razred 65 2.94 1.31 

-0.24 105 0.81 
9. razred 42 3.00 1.21 

vp20 
6. razred 65 2.25 1.23 

-1.73 105 0.09 
9. razred 42 2.64 1.06 
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 Priloga 4: T-preizkus za uporabo učnih strategij glede na spol po 

vprašanjih 21 do 62 

 

 

TESTNA ANKSIOZNOST T – PREIZKUS 

 SPOL N M SD t df Sig. (2-tailed) 

vp21 
decki 56 3.27 1.15 

-.474 105 .637 

deklice 51 3.37 1.13 

vp22 
decki 56 3.96 1.01 

-.082 105 .935 

deklice 51 3.98 1.03 

vp23 
decki 56 3.89 1.14 

-.496 105 .621 

deklice 51 3.94 0.97 

vp24 
decki 56 3.57 0.97 

.882 105 .380 

deklice 51 3.39 1.13 

vp25 
decki 56 4.71 0.65 

-.097 105 .923 

deklice 51 4.73 0.53 

vp26 
decki 56 4.32 0.97 

-1.272 105 .206 

deklice 51 4.53 0.67 

vp27 
decki 56 4.18 0.88 

-.574 105 .567 

deklice 51 4.28 0.85 

vp28 
decki 56 4.27 0.88 

-.156 105 .876 

deklice 51 4.29 0.86 

vp29 
decki 56 4.10 0.78 

-.730 105 .467 

deklice 51 4.22 0.76 

vp30 
decki 56 3.80 1.017 

.396 105 .693 

deklice 51 3.73 1.02 

vp31 
decki 56 3.30 1.04 

-.975 105 .332 

deklice 51 3.49 0.92 

vp32 
decki 56 4.09 0.94 

-.516 105 .607 

deklice 51 4.18 0.79 

vp33 
decki 56 4.05 0.88 

.540 105 .590 

deklice 51 3.96 0.89 

vp34 
decki 56 4.14 0.86 

.034 105 .973 

deklice 51 4.14 0.83 



98 
 

vp35 
decki 56 4.23 0.85 

.656 105 .513 

deklice 51 4.12 0.95 

vp36 
decki 56 4.18 0.94 

.233 105 .816 

deklice 51 4.14 0.89 

vp37 
decki 56 3.56 0.83 

.944 105 .347 

deklice 51 3.39 0.94 

vp38 
decki 56 3.45 1.13 

-.387 105 .699 

deklice 51 3.53 1.08 

vp39 
decki 56 3.16 0.93 

-1.636 105 .105 

deklice 51 3.45 0.90 

vp40 
decki 56 4.02 0.88 

-1.433 105 .155 

deklice 51 4.26 0.82 

vp41 
decki 56 3.88 0.96 

-1.349 105 .180 

deklice 51 4.10 0.78 

vp42 
decki 56 2.54 1.18 

-1.832 105 .070 

deklice 51 3.00 1.44 

vp43 
decki 56 4.02 1.10 

-.008 105 .994 

deklice 51 4.02 1.16 

vp44 
decki 56 4.18 0.97 

.752 105 .453 

deklice 51 4.04 0.94 

vp45 
decki 56 4.25 0.77 

-.031 105 .976 

deklice 51 4.26 0.89 

vp46 
decki 56 3.88 0.99 

-1.301 105 .196 

deklice 51 4.12 0.93 

vp47 
decki 56 3.77 0.89 

-1.973 105 .051 

deklice 51 4.10 0.83 

vp48 
decki 56 2.80 1.09 

-1.890 105 .062 

deklice 51 3.20 1.06 

vp49 
decki 56 3.50 1.19 

.517 105 .607 

deklice 51 3.39 0.94 

vp50 
decki 56 3.10 1.18 

-.283 105 .777 

deklice 51 3.16 1.29 

vp51 
decki 56 3.41 1.16 

-1.370 105 .174 

deklice 51 3.71 1.06 
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vp52 
decki 56 3.54 0.97 

-1.287 105 .201 

deklice 51 3.79 1.03 

vp53 
decki 56 3.00 1.21 

-1.729 105 .087 

deklice 51 3.37 1.11 

vp54 
decki 56 3.32 1.16 

-1.950 105 .054 

deklice 51 3.73 0.96 

vp55 
decki 56 3.77 0.91 

1.258 105 .211 

deklice 51 3.53 1.05 

vp56 
decki 56 3.61 1.19 

-3.960 99.682 .000 

deklice 51 4.39 0.85 

vp57 
decki 56 2.79 1.07 

-1.221 105 .225 
deklice 51 3.06 1.24 

vp58 
decki 56 3.89 1.42 

-1.326 105 .188 
deklice 51 4.26 1.40 

vp59 
decki 56 3.71 1.20 

-1.037 105 .302 
deklice 51 3.94 1.05 

vp60 
decki 56 3.57 0.85 

-1.111 105 .269 
deklice 51 3.77 0.95 

vp61 
decki 56 3.39 0.94731 

-1.824 105 .071 
deklice 51 3.77 1.16 

vp62 
decki 56 3.89 1.20 

.048 105 .962 
deklice 51 3.88 1.03 

 

 

 Priloga 5: Korelacije med testno anksioznostjo in učnimi strategijami 

(ločeno po vprašanjih) 

 

 

KORELACIJE 
TESTNA ANKSIOZNOST 

vp21 

Pearsonov koeficient 0.05 

Sig. (2-tailed) 0.64 

N 107 

vp22 

Pearsonov koeficient -0.34 

Sig. (2-tailed) 0.00 

N 107 
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vp23 

Pearsonov koeficient -0.06 

Sig. (2-tailed) 0.53 

N 107 

vp24 

Pearsonov koeficient -0.21 

Sig. (2-tailed) 0.03 

N 107 

vp25 

Pearsonov koeficient 0.17 

Sig. (2-tailed) 0.07 

N 107 

vp26 

Pearsonov koeficient -0.15 

Sig. (2-tailed) 0.13 

N 107 

vp27 

Pearsonov koeficient -0.03 

Sig. (2-tailed) 0.78 

N 107 

vp28 

Pearsonov koeficient 0.05 

Sig. (2-tailed) 0.58 

N 107 

vp29 

Pearsonov koeficient -0.35 

Sig. (2-tailed) 0.00 

N 107 

vp30 

Pearsonov koeficient -0.29 

Sig. (2-tailed) 0.00 

N 107 

vp31 

Pearsonov koeficient -0.08 

Sig. (2-tailed) 0.42 

N 107 

vp32 

Pearsonov koeficient -0.08 

Sig. (2-tailed) 0.39 

N 107 

vp33 

Pearsonov koeficient -0.16 

Sig. (2-tailed) 0.09 

N 107 

vp34 

Pearsonov koeficient -0.10 

Sig. (2-tailed) 0.29 

N 107 

vp35 

Pearsonov koeficient -0.04 

Sig. (2-tailed) 0.21 

N 107 

vp36 

Pearson Correlation -0.01 

Sig. (2-tailed) 0.92 

N 107 
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vp37 

Pearson Correlation 0.03 

Sig. (2-tailed) 0.78 

N 107 

vp38 

Pearsonov koeficient -0.05 

Sig. (2-tailed) 0.31 

N 107 

vp39 

Pearsonov koeficient -0.15 

Sig. (2-tailed) 0.11 

N 107 

vp40 

Pearsonov koeficient -0.06 

Sig. (2-tailed) 0.51 

N 107 

vp41 

Pearsonov koeficient -0.26 

Sig. (2-tailed) 0.01 

N 107 

vp42 

Pearsonov koeficient -0.20 

Sig. (2-tailed) 0.04 

N 107 

vp43 

Pearsonov koeficient -0.14 

Sig. (2-tailed) 0.15 

N 107 

vp44 

Pearsonov koeficient -0.17 

Sig. (2-tailed) 0.08 

N 107 

vp45 

Pearsonov koeficient -0.19 

Sig. (2-tailed) 0.05 

N 107 

vp46 

Pearsonov koeficient -0.18 

Sig. (2-tailed) 0.06 

N 107 

vp47 

Pearsonov koeficient -0.08 

Sig. (2-tailed) 0.44 

N 107 

vp48 

Pearsonov koeficient 0.03 

Sig. (2-tailed) 0.75 

N 107 

vp49 

Pearsonov koeficient -0.17 

Sig. (2-tailed) 0.08 

N 107 

vp50 

Pearsonov koeficient -0.13 

Sig. (2-tailed) 0.43 

N 107 
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vp51 

Pearsonov koeficient -0.22 

Sig. (2-tailed) 0.02 

N 107 

vp52 

Pearsonov koeficient -0.25 

Sig. (2-tailed) 0.01 

N 107 

vp53 

Pearsonov koeficient -0.04 

Sig. (2-tailed) 0.72 

N 107 

vp54 

Pearsonov koeficient -0.18 

Sig. (2-tailed) 0.07 

N 107 

vp55 

Pearsonov koeficient -0.24 

Sig. (2-tailed) 0.01 

N 107 

vp56 

Pearsonov koeficient -0.17 

Sig. (2-tailed) 0.08 

N 107 

vp57 

Pearsonov koeficient -0.03 

Sig. (2-tailed) 0.79 

N 107 

vp58 

Pearsonov koeficient -0.04 

Sig. (2-tailed) 0.69 

N 107 

vp59 

Pearsonov koeficient -0.21 

Sig. (2-tailed) 0.03 

N 107 

vp60 

Pearsonov koeficient 0.03 

Sig. (2-tailed) 0.74 

N 107 

vp61 

Pearsonov koeficient -0.2 

Sig. (2-tailed) 0.86 

N 107 

vp62 

Pearsonov koeficient -0.07 

Sig. (2-tailed) 0.46 

N 107 

 


