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POVZETEK 

 

Govorno nastopamo v vsakodnevnih situacijah. S samopredstavitvijo ustvarjamo 

položaj in oblikujemo socialne odnose v skupini. Prav vsak lahko postane uspešen govorec. To 

ni danost, s katero se posameznik rodi, temveč proces, ki zahteva veliko vaje, skrbnih priprav 

in priložnosti pridobivanja izkušenj. Strah je eno najmočnejših čustev, ki vpliva na delovanje 

človekovega organizma in na duševne sposobnosti. Strah otroka je posledica pretirane ali 

premajhne skrbi s strani staršev, stresnih dogodkov v družini, itd. Socialno anksioznost spremlja 

občutek tesnobe in zaskrbljenosti, zaradi pričakovanih negativnih odzivov socialnega okolja. 

Sprožijo jo socialne situacije, v katerih je posameznik izpostavljen vrednotenju. Šolsko okolje 

lahko za anksiozne učence postane prostor osebnega razvrednotenja, kakršna koli oblika 

nastopanja pa strah še poglobi. Učitelji imajo pomembno vlogo pri premagovanju strahu pred 

nastopanjem v razredu.  

Cilj diplomskega dela je bil raziskati pogostost govornih nastopov učencev. Raziskava 

je pokazala, da sta po mnenju učiteljev in učencev najmanj pogosto prisotni metodi nastopanja 

v razredu pantomima in igra vlog. Zanimalo nas je tudi ali učitelji prepoznajo učence, ki jih 

strah nastopanja pred razredom in kakšne oblike pomoči jim nudijo. Ugotovili smo, da učitelji 

pri učencih najbolj pogosto zaznajo nezmožnost govora, tresenje rok in hitro govorjenje. Največ 

anketiranih učiteljev učencem, ki jih je strah nastopanja pred razredom nameni več časa, da se 

zberejo, jih opogumljajo in spodbujajo ter se o težavah z učencem pogovorijo. Zanimalo nas je 

tudi, kako učenci v različnih šolskih situacijah nastopanja pred razredom občutijo strah. 

Raziskava je pokazala, da je najbolj pogost fiziološki znak strahu pred nastopanjem pospešeno 

bitje srca. Želeli smo raziskati tudi odnos med strahom pred nastopanjem in priljubljenostjo 

predmeta, učnim uspehom ter starostjo in spolom učencev. Raziskava ni pokazala povezanosti 

med strahom pred nastopanjem in učnim uspehom pri učencih 8. in 4. razredov. Le pri učencih 

6. razredov obstaja šibka povezanost med strahom pred nastopanjem in učnim uspehom.  

Priljubljenost predmeta vpliva na strah učencev pri nastopanju. Z raziskavo smo tudi ugotovili, 

da je strah  pred nastopanjem bolj prisoten pri učenkah, ter da se strah pred nastopanjem učencev 

pred razredom s starostjo stopnjuje.  

Ključne besede: strah, nastopanje, socialna anksioznost, anksiozen učenec 
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ABSTRACT 

 

Public speaking is a part of everyday situations. With our  self presentation we build our 

credibility and we socilize with people around us. Everybody can be a good speaker. It is not 

about being born carismatic, it is a process which demands a lot of practice, good 

preparation and opportunities that bring experience. The fear is one of the strongest emotions, 

which influences our body functions and our emotional capabilities. The children fears are 

conseqences  of too much or too little concern of their parents, stressful events in the 

family,  etc. Social anxiety is accompanied by anxiety and concern, because of anticipated 

negative reactions of the social environment. It is stimulated by social situations  in which a 

single person  is exposed to other people valuation. School surrounding can become  the space 

where  anxious peronalities are exposed to low self esteem. Additionally public speaking can 

even make this fear stronger. The teachers have a key role in fighting the fear of public speaking 

of ther students. 

The goal of my diploma work  was to find out how often students speak publicly. The 

research has proved that, according to teacher and students opinion, the least used forms of 

public speaking are pantomime and role plays. We were also interested in finding, if professors 

recognize the students  who have public speaking fears when talking in front of the class and 

what kind of support do they offer to them. We found out that teachers mostly recognize the 

students who have the problem of speaking, hand shaking and too fast talking. The biggest 

number of the interwied teachers report that they help students who have that fear of speaking, 

by devoting more time for them, encourage them  and talk to them about the issue.  We also 

wanted to find out how these students express the fear of speaking in front of the class. The 

research has shown, that the most common sign  of fear was connected to hart beating.  We also 

wanted to find out  the ration between  the fear of speaking  and how the situation of talking 

about someone`s favourite subject influences their public speaking, as well as school level of 

success, age and gender can influence their power of public speaking. The study showed no 

correlation between the fear of speaking and school success of students of the 8th and 4th 

grades. The research has proved that  only the students of the 6 th grade demonstrate certain 

influence of scool succcess  to public speaking. How much is someone in favor of topic he 

presents also influences  the level of fear in public speaking. The research  has also proved that 
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female students have higher level of fear than male students, whose level of fear is increased 

with age. 

Key words: fear, public speaking, social anxiety, anxious student 
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UVOD  

 

Sodobno življenje vsakodnevno od nas zahteva izpostavitev pred množico posameznikov. 

Izpostavljanje je pomemben element socialne povezanosti v skupini, saj se tako gradijo odnosi, 

pripadnost in položaj posameznikov v njej. Nastopanje nas spremlja na vsakem koraku 

(izražanje mnenj, čustev,  predstavitev znanj, spretnosti), čeprav se včasih tega niti ne 

zavedamo. Izpostavljati se začnemo že v obdobju otroštva. Če se želi otrok v vrtcu aktivno 

vključiti v skupino sovrstnikov, to stori z igro, z besedami, z mimiko ali na način, s katerim si 

zagotovi pripadnost tej skupini. S starostjo se pomen razvijanja in usvajanja kompetenc, ki 

oblikujejo dobrega govorca, še stopnjuje. V procesu šolanja in pri nekaterih poklicih uspešen 

govor predstavlja temeljno lastnost na poti do uspeha. Vsak lahko postane dober govorec. Ne 

gre za dano vrednost, s katero se posameznik rodi in ni talent, ki je človeku položen v zibelko. 

Gre za proces, ki zahteva veliko vaje, skrbnih priprav in priložnosti nastopanja pred 

občinstvom. Javno nastopanje posameznika osebnostno krepi, hkrati pa predstavlja enega 

največjih strahov. Govorec je postavljen v situacijo, kjer je ovrednoten s strani poslušalcev. Ob 

tem je prisoten strah pred neuspehom in negativnim odzivom okolice. Noben nastop ni povsem 

enak prejšnjemu, kar še dodatno okrepi strah pred nastopanjem, saj je situacija za posameznika 

nepoznana.  Pri premagovanju strahu pred nastopanjem ima zelo pomembno vlogo vzgojitelj v 

vrtcu, nato pa učitelj v šoli. S pravilnim pristopom (opazovanje učencev in prepoznavanje 

znakov strahu pred nastopanjem) lahko učitelj  popolnoma odpravi strah učenca, ali pa ga z 

nepravilnim še poveča. Strah pred nastopanjem nikakor ne sme biti prezrt, saj se tako le še 

stopnjuje in ga je vedno težje odpraviti.  

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu bomo opisali ključne 

elemente, na katere mora biti pozoren posameznik, ki se loti priprave predstavitve. V drugem 

delu teoretičnega dela se bomo osredotočili na definicijo strahu in njegove vzroke ter na 

socialno anksioznost. Analizirali bomo pristope, s katerimi premagamo strah. Ker je pri 

prepoznavanju in premagovanju strahu pri učencih ključen učitelj, bomo opisali strategije, ki 

jih mora poznati učitelj, ki skuša pomagati anskioznim učencem. Teoretični del bomo zaključili 

s predstavitvijo sprostitvenih tehnik, ki so v pomoč pri premagovanju strahu in anksioznosti. 

V empiričnem delu diplomskega dela bomo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli 

med učenci 4., 6. in 8. razredov dveh osnovni šol. Cilji diplomskega dela so bili naslednji: 
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ugotoviti, kako pogosto imajo učenci priložnost javno nastopati pred učenci, ugotoviti ali 

učitelji prepoznajo strah pri učencih, s katerimi pristopi pomagajo takšnim učencem, kako 

učenci občutijo strah, kakšna je povezanost strahu pred nastopanjem s priljubljenostjo 

predmeta, učnim uspehom ter starostjo in spolom učenca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lepša M. Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v razredu. Dipl. delo, Pedagoška fakulteta, UL, 2016 

3 
 

TEORETIČNI DEL 

1 GOVORNI NASTOP IN PRIPRAVLJANJE NANJ 

 

Menedžerji, ki so šibki v nastopanju, radi verjamejo, da ga obvladajo le tisti, ki so za to 

posebej nadarjeni (Možina, 2004). Študije so pokazale, da temu ni tako. Za uspešen in 

samozavesten nastop je ključna skrbna priprava, ki zajema obvladanje teme, prepričljivost, 

konkretnost, vključevanje primerov in lastnih izkušenj v predstavitev, stik s poslušalci, 

samozavesten govor itd. (Carnegie, 2004). Ljudje, katerih je najbolj strah nastopanja, lahko 

postanejo najboljši govorci. Razlog je v tem, da so ti ljudje izredno čustveni, zato lahko 

razvijejo avtentično čustveno povezavo z občinstvom. Odrski strah izhaja iz perfekcionizma. 

Po mnenju Zimmerja (1997) se ga znebimo tako, da sprejmemo sami sebe, da ne pričakujemo 

perfekcije, temveč se osredotočimo na izražanje lastnih misli in občutkov. Način prezentacije 

mora odražati osebnost govorca. Dober govorec ve, da ima kaj povedati, najde dovolj časa za 

priprave, nabira vse več izkušenj, ljudje ga upoštevajo kot osebnost, je samozavesten in zaupa 

vase, je prepričljiv in zna povedati tisto, kar meni, da je potrebno (Grintal, 2012). Dobro 

poznavanje vsebine govora je osnova za odpravo strahu pred izpostavitvijo, saj pomembno 

vpliva na samozavest govorca. Šele ko govorec z zamislijo nastopa navduši samega sebe, lahko 

navduši tudi poslušalce. Dobrega govorca si poslušalci želijo ponovno slišati. Način 

pripovedovanja ima večji pomen  kot sama vsebina govornega nastopa  (Zupančič, 2007).  

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj osnovnih elementov, na katere mora biti pozoren 

vsak govorec, saj  pomembno vplivajo na kakovost govornega nastopa. S pripravo predstavitve 

moramo začeti pravočasno, upoštevati moramo cilje in pripraviti vsebinski načrt. Med samim 

govornim nastopom ne smemo pozabiti na govorico telesa in časovno omejitev. Čas, ki ga 

posameznik nameni pripravi, je odvisen od predhodnih izkušenj in od dolžine predstavitve. 

Daljša predstavitev zahteva več časa in bolj sistematično pripravo. Pri kratkih predstavitvah je 

dovolj že spontana priprava v glavi. S pripravami je potrebno začeti pravočasno, saj je uspešnost 

predstavitve odvisna od predhodne priprave. Načrtovana mora biti tako, da je zanimiva, jasna, 

razumljiva in zaključena v predvidenem časovnem okviru (Možina, 2004). Cilj govornega 

nastopa opredelimo kot želeno, hoteno stanje poslušalcev ob koncu predstavitve. Tema 

predstavitve ni enaka cilju. Cilj mora bit opredeljen jasno, saj vpliva na vsebino predstavitve. 

Hkrati pa pomeni varovalo, saj s pomočjo ciljev govornik ne zaide od obravnavane teme. Cilji 
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predstavitve morajo biti realni, dosegljivi, izzivni in če je mogoče, tudi merljivi. Ne sme jih biti 

preveč. Pri določanju ciljev se upošteva kompleksnost obravnavanega področja, omejitve pri 

predstavljanju in pripravljenost udeležencev (Možina, 2004). Občutek za čas je sestavni del 

predstavitve in enako pomemben kot tema predstavitve. Nanj se osredotočimo že med vajo. 

Pomembno je, da se držimo predvidenega časa predstavitve. Zaradi nepredvidenih situacij, do 

katerih lahko pride med nastopom, si pustimo rezervnih pet minut. S časom se med 

predstavitvijo ne ukvarjamo in ne smemo dovoliti, da poslušalci opazijo, da pogledujemo na 

uro (Možina, 2004). 

Vsebinski načrt predstavitve vključuje osrednjo in več delnih tem, pod vsako izmed njih 

pa posamezne vsebinske sklope (trditve, dokaze in informacije).Vsaka predstavitev vsebuje 

uvod, jedro in zaključek. 

Za doseganje zastavljenih ciljev predstavitve je potrebna strategija, ki obsega:  

 načine: vsebino predstavitve, usmeritve, dokaze in slog predstavitve; 

 urejenost: načrtovanje, priprave in skrbno pripravo predstavitve; 

 sredstva: znanja in veščine o govorništvu, informacije, gradiva, prostor, opremo, 

itd…(Možina, 2004). 

Zupančič (2007) opozarja, da ima govorni položaj telesa  pomembno vlogo pri sporočanju 

misli govorca. S kretnjami telesa lahko povečamo iskrenost in dinamičnost govornega nastopa. 

Pomen določenih kretenj ni vedno skladen s pomenom, ki ga poslušalec govorcu zaradi teh 

kretenj prisodi. 

V nadaljevanju bomo opisali nekaj kretenj in njihovih pomenov. Po mnenju Zupančiča 

(2007) govorec, ki v pogovoru naslanja konice prstov ene roke na konice prstov druge roke, 

izraža svoj občutek premoči; govornik, ki se med govorom z obema rokama drži za mizo pred 

seboj, je agresiven; kdor govori s prekrižanimi prsti, se trudi, da bi s poslušalci navezal čim 

pristnejši stik, itd.  

Možina (2004) poudarja, da je pri govornem nastopu ključen stik s poslušalci. Začetna 

pozornost začne padati v petih do desetih minutah in začne naraščati, ko poslušalci zaslutijo 

konec predstavitve. Aktivno poslušanje in sodelovanje je predvsem pri daljših predstavitvah 

izredno naporno, zato je še toliko bolj pomembno, da govorec zna pregnati utrujenost. Za 

dinamičen nastop je pomembno ponavljanje, ponazarjanje, spreminjanje tempa, stopnjevanje, 

napovedovanje, vključitev tez in protitez. Dober govorec mora pozorno spremljati poslušalce 
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in prepoznati, ali se dolgočasijo, ali mogoče želijo kaj vprašati, so zmedeni. Zavedati se mora, 

da dobra predstavitev ni monolog, pri katerem poslušalci le poslušajo, temveč jih mora z 

vprašanji aktivno vključiti v predstavitev. Ljudje namreč radi slišimo svoje ime in aktivno 

sodelujemo pri predstavitvi.  

 

 

2 STRAH PRED STIKI Z LJUDMI IN SOCIALNA 

ANKSIOZNOST  

 

2.1 STRAH 

 

Strah je čustvo, ki je povezano z nevarnostjo. Strah doživljamo takrat, ko ne 

verjamemo, da bi se lahko uspešno spoprijeli z nastalo situacijo. Intenzivnost je odvisna od 

pomena, ki ga oseba pripisuje dogajanju. Strah nas pripravlja na nevarnost. Omogoči hitro in 

avtomatsko oceno ogrožajoče situacije, mobilizacijo energije in prilagoditev na nastalo 

situacijo. Strah je v evolucijskem smislu ljudem omogočil preživetje in zaščito, hkrati pa 

pomeni izraz volje do življenja in preživetja (Smrtnik Vitulić, 2004). Strah vključuje 

fiziološke (hitrejši utrip srca, potenje, bledica, hripavost, jecljanje, tiki, zadrgnjeno grlo), 

spoznavne (občutek ogroženosti) in vedenjske sestavine (priprava na beg ali spopad z 

nevarnostjo). Naštete sestavine izginejo, ko izgine vir strahu. (Marentič Požarnik, 2014). 

Hauck (1987) poudarja, da ima strah velik vpliv na delovanje človekovega organizma in na 

njegove duševne sposobnosti. Onemogoča uspešno šolsko delo. Izredno močan strah človeka 

lahko popolnoma ohromi. Plašni otroci so manj samozavestni, poveča se občutek 

manjvrednosti, kar moti duševno ravnovesje. Tudi že pozabljena in premagana plašnost lahko 

pušča posledice v odraslosti. Kaže se v manjvrednosti, napadalnosti in negotovosti. Strahovi 

so pri otroku pogojeni z njegovo starostjo, mentalnim in telesnim razvojem ter individualnimi 

izkušnjami. Otrok razširja svoje okolje in prihaja v stik z vedno več stvarmi, ki ga lahko 

prestrašijo. Naraščajoča radovednost, samostojnost in intelektualni razvoj vplivajo na 

intenzivnost in številčnost strahov (Smrtnik  Vitulić, 2004).  
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 Strah ima torej varovalno funkcijo, ker nas opozori na nevarnost in tako telo pripravi 

na boj ali beg. Pretiran strah pri otroku zavira normalen psihološki in fiziološki razvoj. 

Okolica in ljudje, s katerimi otrok vsakodnevno  prihaja v interakcije, ter mentalni razvoj in 

samostojnost, pomembno vplivajo na razvoj in pogostost strahov.  

 

2.1.1 Glavni izvori strahu 

 

 Razvoj strahu pri otroku lahko povzročita pretirana zaščitniška vloga ali pa okrnjena 

ljubezen s strani staršev. Otrok, ki odrašča v družini, kjer so pogosti prepiri, kjer je prisotno 

fizično nasilje in kjer so starši kaznovalni in agresivni, ima večje možnosti, da se bo pri njem 

razvil strah. V navedenih primerih družina otroku ne predstavlja varnega zavetja, temveč v 

njem poglobi občutek žalosti, zaskrbljenosti in prestrašenosti. V nadaljevanju bomo podrobno 

opisali dejavnike, ki vplivajo na razvoj strahu pri otrocih. 

Možina (2004) navaja, da je eden od glavnih vzrokov strahu oslabljena varnost pri 

otroku, ki vključuje skrb, nego in ljubezen, katere je deležen otrok v svojem družinskem krogu. 

Do tega pride, ker starši svojemu otroku ne naklonijo dovolj časa, ljubezni in pozornosti. Lahko 

so nepotrpežljivi in nervozni. Predvsem pri mladih starših je lahko problem tudi nezaželenost 

otroka, kar pomeni, da se je le-ta rodil ob nepravem času. Nasprotno, pretirana skrb s strani 

staršev, da bi otroka zaščitili pred nevarnostmi prav tako lahko vzbudi plašnost pri otroku. 

Takšni otroci ne postanejo samostojni. Pogosto do tega pride pri edinčkih. Znaki strahu se 

prenesejo iz starša na otroka in tako povzročijo duševne težave. Prepiri v družini, katerim je 

otrok priča, rahljajo občutek varnosti. Prav tako se plašnost otroka pojavi v družinah, kjer se 

nesoglasja in prepiri prikrivajo. Otrok namreč čuti, kdaj so starši razburjeni in žalostni, ter 

postane zbegan in prestrašen. V takšnih okoliščinah se ne morejo spoprijeti z nevarnostjo, ker 

le-ta ostaja skrita. Podobno se dogaja otrokom, ki so prišli na svet z razlogom, da utrdijo zakon. 

Tak otrok že od malega trpi zaradi občutka krivde, pri tem pa pogosto nastanejo težave v 

čustvenih odnosih do staršev. V mnogih družinah nastopa oče kot vrhovni sodnik in kaznovalec, 

zato se lahko razvije strah pred njim. Namesto, da bi se otrok veselil očetovega prihoda domov, 

mu le-ta predstavlja občutek neprijetnosti. Mati lahko tak odnos še stopnjuje, če ob vsaki 

otrokovi napaki otroku zagrozi, da ga bo zatožila očetu. Strah pred očetom se v odraslosti kaže 

kot duševna motnja v nezdravih pojavih vznemirjenosti, v pretiranem strahu pred napakami in 

raznimi namišljenimi grozečimi nevarnostmi. Lahko pa se pokaže v odporu do vsake avtoritete 
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ali pa v enakem, pretirano strogem avtoritativnem odnosu do lastnih otrok in do podrejenih. 

Možina (2004) omenja tudi, da strah lahko povzročijo ustrahovanje in telesne kazni, ki so odraz 

nepotrpežljivih staršev. Ustrahovanje, kot npr., da bo prišel črni mož, policaj, zdravnik, 

predstavlja samo lažji način doseganja poslušnosti, vendar so posledice takih načinov vzgoje 

nepopravljive. Omemba policajev, zdravnikov, učiteljev povzroči paničen strah pred temi 

osebami. Otrok jih ne vidi več kot ljudi, katerih namen je pomagati, poučevati itd., ampak kot 

kazen za negativna dejanja. S silo doseči neko dejanje otroka (npr. odvleči ali celo vreči otroka 

v vodo, da se bo naučil plavati), lahko povzroči doživljenjsko škodo in strah (npr. pred vodo in 

plavanjem). Čustveni vtis, ki ga je otrok ob tem doživel, mu ostane v spominu, pa čeprav lahko 

besede in grožnje čez čas pozabi. Bergant in Humar (1966) menita, da pripovedovanje 

grozljivih zgodb in strah vzbujajočih pripovedk, novic o ropih in umorih lahko, predvsem pri 

otrocih z bujno domišljijo, vodi v razvoj strahu. 

 

2.2 SOCIALNA ANKSIOZNOST 

 

Socialna anksioznost se pojavi predvsem kot posledica posameznikove zaznave, da s svojo 

socialno predstavitvijo ne zadovoljuje standardov vedenja in zaželene pojavnosti v določeni 

skupini ljudi (Puklek Levpušček, 2006). Gre za razmeroma trajen občutek tesnobe, 

zaskrbljenosti, nelagodja in napetosti, ki je posledica okrnjenega samospoštovanja (Marentič 

Požarnik, 2014). Sprožajo jo socialne situacije, ki predstavljajo posamezniku vir grožnje zaradi 

možnega vrednotenja (Puklek Levpušček, 2006). Simptomi anksioznosti se pojavijo v različnih 

socialnih situacijah, kot so nastopanje v javnosti, spoznavanje ljudi, zmenki, telefoniranje, 

pogovor z avtoriteto, druženje s prijatelji in delo v učni skupini. Posameznik se počuti kot objekt 

ocenjevanja. Občinstvo je lahko dejansko ali namišljeno. Pričakovani so negativni odzivi 

socialnega okolja, predvsem v smislu psiholoških kazni (posmehovanje, poniževanje in 

zavračanje). Ekstremna oblika socialne anksioznosti je socialna fobija. Posameznik se izogiba 

takšnim situacijam, ali pa ob njih doživlja intenzivno anksioznost, ki se stopnjuje v panični 

napad (Puklek  Levpušček, 2006).  

Socialna anksioznost se kaže preko telesnih simptomov (zardevanje, pospešeno bitje 

srca, tresenje rok ali glasu, znojenje, suha usta, prebavne težave, mišična napetost, oblivanje 

vročine ali mraza); čustvenih simptomov (neugodje, tesnobnost, napetost, zadrega, sram), 
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kognitivni simptomi, ki se kažejo v obliki pretiranih samozavedanjih negativnih (avtomatskih) 

misli, npr. »Osmešila se bom«, »Drugi bodo mislili, da sem neumen«, »Nisem govorno spretna 

»;  ter vedenjskih simptomov (govorna zadržanost, molčečnost, zaprta drža, pasivnost v stiku, 

izogibanje očesnemu stiku, umik iz situacije) (Puklek Levpušček, 2006). 

Ugotavljamo torej, da so si simptomi anksioznosti in strahu podobni. Pomembna razlika je v 

trajanju le-teh. Pri strahu simptomi izzvenijo, ko vira strahu ni več. Pri anksioznosti pa gre za 

dolgotrajnejše stanje.  

 

2.2.1 Izvori socialne anksioznosti 

 

Socialna anksioznost je posledica genetskih vplivov, temperamentnih značilnosti, 

negativnih socialnih izkušenj, samopredstavitvenih teženj, negativnih prepričanj o lastni 

socialni kompetentnosti ter pomanjkljivih socialnih veščin.  Za razvoj ni kriv le en od naštetih 

dejavnikov, temveč gre za preplet tako bioloških kot psiholoških dejavnikov (Puklek 

Levpušček, 2006). V nadaljevanju bomo natančneje opisali dejavnike, ki vplivajo na razvoj 

anksioznosti.  

Genetski vplivi 

 Študije kažejo, da genetski vplivi delujejo hkrati z dejavniki okolja, saj s socialno izoliranostjo 

in čustveno manj odzivnim družinskim okoljem okrepimo socialno plašnost otrok. Dokazano 

je, da genetski vplivi niso odločilen faktor pri razvoju socialne anksioznosti (Puklek  

Levpušček, 2006). 

Temperament 

Socialno plašnost lahko opredelimo kot vedenjsko inhibicijo. Vedenjska inhibicija opredeljuje 

otrokovo nagnjenost k izogibanju novih situacij in ljudi. Zanjo je značilna visoka stopnja 

negativnega in nizka stopnja pozitivnega čustvovanja ter nizka toleranca za fiziološko 

reaktivnost. Vedenjsko inhibirani otroci so kot dojenčki pogosto razdražljivi, nespečni in 

zadržani v novih situacijah. Raziskave si niso enotne glede povezave med vedenjsko inhibicijo 

in kasnejšim razvojem anksioznih motenj. Razlog za to je lahko razlaga vedenjske inhibicije. 

Ta vključuje otrokov odziv na neznano v socialnem okolju (npr. stik z vrstniki) ali otrokov 

odziv na neznano v nesocialnem okolju (npr. nepoznana igrača). Vendar je večja verjetnost, da 
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sta socialna in nesocialna inhibicija dve različni dimenziji vedenjske inhibicije. Odrasli 

poročajo o socialnih strahovih v večji meri, kot o nesocialnih strahovih. Asendorf (po Puklek  

Levpušček, 2006) je tudi ugotovil, da je stopnja socialne inhibicije v odnosu do tujcev ostala 

precej stabilna, medtem ko se je stopnja inhibicije do poznanih vrstnikov bolj spreminjala. 

Inhibicija v odnosu do nepoznanih ljudi je torej tista dimenzija temperamenta, ki je najmočnejši 

napovedovalec kasnejše socialne inhibicije (Puklek  Levpušček, 2006). 

Socialne izkušnje 

Skozi različne socialne izkušnje v družinskem okolju, v odnosih z vrstniki in v socialnih 

interakcijah se otroci in mladostniki soočajo tudi z negativnimi odzivi na njih same, na njihovo 

vedenje in dosežke. Take izkušnje lahko sprožijo in utrjujejo občutja anksioznosti, izogibanje 

socialnim stikom ter povzročajo primanjkljaje pri učenju socialnih veščin (Puklek  Levpušček, 

2006).  

 Družinski dejavniki 

Družina predstavlja otrokovo primarno socialno okolje, v katerem le-ta pridobiva prve socialne 

izkušnje in povratne informacije o sebi, svoji podobi in vedenju s strani družinskih članov. Gre 

za pomemben element, ki je ključen za otrokovo uspešno vključitev v večje skupine. Dejavniki, 

ki vplivajo na razvoj anksioznosti ob upoštevanju genetskih predispozicij, so: izkušnja 

zavračanja, čustveno okrnjeno okolje, socialna izolacija družine, pretirano zavezniško vedenje 

in kritiziranje s strani staršev (Puklek Levpušček, 2006). 

Starši lahko okrepijo otrokovo podobo o sebi  in omogočijo, da se otrok uspešno vključuje v 

socialno okolje. S svojim kritiziranjem in odsotnostjo pozitivnih odzivov in omejevanjem 

otrokove samostojnosti pa povečajo otrokovo negativno oblikovanje lastne samopodobe.  

Wood (po Puklek Levpušček, 2006) je s sodelavci identificiral tri starševske dimenzije, ki so 

najbolj povezane z doživljanjem anksioznosti. Te so: sprejemanje oz. zavračanje, nadzor in 

modeliranje anksioznega vedenja.  

Starševsko zavračanje prikazuje neobčutljivost in nezanimanje staršev za otrokovo 

počutje in dejavnosti. Kritiziranje in neprepoznavanje otrokovih negativnih občutij zavirajo 

razvoj otrokovih čustev. Otrok tako nima možnosti, da bi se naučil sprejemati svoja negativna 

občutja, kar povečuje nagnjenost k anksioznosti. Psihološki nadzor predstavlja pretirano 

uravnavanje otrokovih dejavnosti, zaščitniško vedenje, ter vpliv na otroka, kako naj misli in se  
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počuti. S tem starši okrepijo otrokovo odvisnost od njih in zmanjšajo njegovo delovanje v 

različnih socialnih situacijah. Tak otrok razvija različne negativne avtomatske misli, npr. »v 

novem okolju se ne bom znašel«, »drugi se mi bodo posmehovali«. Te pripeljejo do 

anksioznosti in izogibanja socialnih situacij. Starši lahko s svojim vedenjem in načini vedenja 

v socialnih situacijah oblikujejo model anksioznosti. Otrok starše opazuje in se na podlagi 

opazovanja uči. Tak model ponotranji in ga sprejme kot svoj način doživljanja in ravnanja v 

podobnih situacijah (Puklek Levpušček, 2006).  

Avtorji študije (Moore in dr., 2004, po Puklek Levpušček, 2006) sklepajo, da anksiozni otroci 

s svojim vedenjem oblikujejo odzive staršev. Ti namreč težje navežejo stike, v socialnih 

situacijah so nesproščeni in ob tem izkazujejo negativna čustva. To sproži zaščitniške in kritične 

odzive na plašno vedenje otrok. Vendar je prav ta študija dokazala, da je tako ravnanje značilno 

za anksiozne matere, ki svarijo svojega otroka pred negativnimi posledicami njegovih ravnanj, 

ne glede na to, ali je otrok anksiozen ali ne. Raziskava torej dokaže, da gre za osebnostno 

nagnjenost staršev k anksioznosti in ne le za odziv na otrokovo anksiozno vedenje. Za 

proučevanje povezanosti med vedenjem staršev in anksioznostjo otrok, bi bilo potrebno 

vključiti več eksperimentalnih študij. Tako bi z večjo gotovostjo sklepali o vzročno – posledični 

povezanosti družinskih dejavnikov z doživljanjem socialne anksioznosti.   

Zadržanost in zaskrbljenost otrok sta lahko tudi izvor in ne le posledica starševskih 

napačnih odzivanj. Ti se odzovejo nestrpno, s kritiziranjem, kar otrok interpretira kot čustveno 

nenaklonjenost s strani staršev, svoje dejavnosti pa kot slabe in manj uspešne. Starši s svojo 

pretirano zaščitniško naravo in umikom pred socialno situacijo preprečijo otroku, da bi v 

prihodnje  zmanjšal svoja anksiozna občutja in okrepil socialne veščine ter pridobil pozitivne 

povratne informacije o svojem vedenju, ki bi okrepile otrokovo socialno podobo (Puklek 

Levpušček, 2006).  

Anksioznost se pri otrocih lahko razvije tudi kot rezultat pogojne ljubezni s strani 

staršev: »Radi te imamo, če…si priden, uspešen«. Tako je okrnjeno samospoštovanje otroka, 

saj le-ta potrebuje brezpogojno ljubezen za zdrav osebnostni razvoj (Marentič Požarnik, 2000). 

Torej otrok tako spozna, da ga imajo starši radi le takrat, ko kaj naredi prav. Na ta način razvije 

občutek, da je vreden ljubezni le, če je uspešen, to pa negativno vpliva na njegovo samopodobo.  
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Odnosi z vrstniki 

Otrok pridobiva socialne izkušnje tudi v vrstniškem okolju. V otroškem obdobju sta otrokova 

plašnost in zadržanost pomembno povezana z izkušnjo ne sprejemanja in zavračanja s strani 

vrstnikov. Na podlagi negativnih socialnih izkušenj taki otroci s težavo vzpostavljajo in 

razvijajo zaupne prijateljske vezi. Raziskava na vzorcu 7-13 letnih otrok in mladostnikov  

(Beidel, Turner in Morris, 1999, po Puklek Levpušček, 2006) je pokazala, da učenci, ki kažejo 

znake socialne fobije, pogosto v šoli osamljeni, redko se vključijo v interakcije med odmori, z 

vrstniki se manj igrajo, imajo težave pri vzpostavljanju pogovora. Taki otroci se umaknejo, tiho 

sedijo in se konstruktivno igrajo. Ker niso problematični za okolico in ne povzroča težav 

staršem in vzgojiteljem, takšno vedenje ni negativno sprejeto in ni prepoznano kot problem. 

Takšen otrok je pogosto spregledan. Na drugi strani so anksiozni otroci lahko razposajeni in 

trmoglavi in izražajo kognitivno nezrelo vedenje, kar je posledica njihove izoliranosti zaradi 

vrstniškega zavračanja. Problemi v zvezi z anksioznostjo postanejo večji, ko otrok vstopi v 

obdobje mladostništva, ko se krepi potreba po pripadnosti in sprejetosti. Socialno plašen 

mladostnik, s pomanjkljivimi socialnimi veščinami, je pogosto izključen in neopažen s strani 

vrstnikov. To le še stopnjuje nastanek psihičnih motenj, ki lahko vodi v depresijo in osamljenost 

(Puklek  Levpušček, 2006).  

Ugotavljamo torej, da bolj kot genetski dejavniki na razvoj anksioznosti vplivajo odnosi 

s starši, vrstniki in tudi z učitelji. Starši s kritiziranjem ali preveč zaščitniškim vedenjem 

vplivajo na razvoj anksioznosti in na nizko samopodobo otroka. S širjenjem socialnega okolja 

otrok prihaja v stik tudi z vrstniki.  Če otrok med vrstniki ni sprejet, se ne bo vključeval v 

interakcije z njimi. Učitelj je tisti, ki mora usmerjati svojo pozornost tudi na učence, ki sicer s 

svojim vedenjem v razredu niso moteči. Potreba po sprejetosti se s starostjo stopnjuje, zato je 

pomembno, da anksioznost ne ostane spregledana.  

Samopredstavitvene težnje 

Samopredstavitev pomeni poskus nadzora lastne socialne podobe. V interakciji z drugimi 

posameznik izpostavi tiste lastnosti, ki bodo v socialnem okolju pozitivno sprejete (npr. 

razgledanost, privlačnost,…), pri tem pa je pozoren na odziv drugih. Če je le-ta skladen z 

želenim vtisom, je oseba v svoji samopredstavitvi uspešna. Socialno anksiozen posameznik pa 

je prepričan, da bodo odzivi občinstva negativni in da je njegova samopredstavitev neuspešna.  

Vedno želi ustvariti dober vtis, a hkrati vedno dvomi, da bo njegova socialna predstavitev 

uspela. Anksiozna oseba želi predstaviti samo sebe v najboljši luči pred osebami, ki jim 



Lepša M. Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v razredu. Dipl. delo, Pedagoška fakulteta, UL, 2016 

12 
 

pripisuje socialno moč (zaradi statusa, privlačnosti in kompetentnosti). V takšnih situacijah 

mora pokazati vse svoje sposobnosti, veščine in znanje (npr. razgovor za službo, zmenek).  

Pomemben dejavnik predstavlja tudi številčnost publike. Večje skupine namreč onemogočajo 

razvijanje stika s publiko in s tem vzpostavljajo manj možnosti za pridobitev povratnih 

informacij. To poveča dvom o uspešnosti predstavitve. Socialno ankisozni posamezniki se tako 

osredotočijo na odzive, ki bi lahko nakazovali neodobravanje s strani občinstva (posmeh, 

zehanje,..) in takšno vedenje pripisujejo svojemu nastopu  (Puklek  Levpušček, 2006). Socialno 

anksiozne osebe si torej ne upajo prikazati same sebe takšne, kot so, ampak vedenje prilagajajo 

odzivom okolja. Pozornost usmerjajo le v ustvarjanje dobrega vtisa okolice.  

Schlenker in Leary (1982, po Puklek  Levpušček, 2006) sta opozorila tudi na obrambno 

samopredstavitev. Socialno anksiozna oseba se skuša izogniti negativnemu vrednotenju, zato 

svoje vedenje prilagodi zahtevam okolja. Pozorna je na to, kaj bodo rekli drugi. Glavni namen 

nastopa teh oseb je pridobivanje odobravanja drugih. Anskiozni ljudje zanikajo svoje dosežke, 

kar imenujemo atribucijska skromnost. S tem želijo zmanjšati pričakovanja okolja. Take osebe 

se pogosto oklepajo alternativnih predstavitvenih ciljev. Ti so sicer manj zaželeni, a namenjeni 

preživetju. V interakciji večinoma molčijo, kimajo, so nevsiljivi in tako ne ogrožajo ljudi, s 

katerimi so v interakciji. 

Vedenje socialno anksioznih oseb je prilagojeno odzivom okolice. To storijo tako, da 

predstavijo sebe v najboljši luči. Pri tem pozorno spremljajo odzive ljudi in jih pogojujejo z 

uspešnostjo svoje samopredstavitve.  

Socialno anksiozne osebe svoj neuspeh pogosto racionalizirajo. Negotovost in zadržanost 

razlagajo kot posledico: 

 situacije: npr. »vsak je nervozen, ko mora javno nastopati«, 

 trenutnega počutja: npr. »nisem dovolj naspan«, 

 pomanjkanja prizadevanja: npr. »moral bi se več učiti, potem bi bolje odgovarjal na 

izpitih«, 

 pomanjkanja ustreznih veščin: npr. »nisem besedno spreten«, 

 kombinacije osebnih in situacijskih dejavnikov: npr. »pri nalogah takšnega tipa se ne 

morem sprostiti«. 
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Anksioznost ima tudi samozaščitno funkcijo, ki jo osebe uporabijo, da opravičijo svojo 

neuspešnost (»Pri reševanju naloge se nisem mogel dovolj zbrati, ker sem imel pretirano 

tremo«) (Puklek  Levpušček, 2006).  

Negativna prepričanja 

Socialno anksiozna oseba oblikuje prepričanje o tem, da bo v socialnih interakcijah neuspešna. 

Sprožijo se avtomatske negativne misli o ogroženosti v socialnem okolju (posmehovanje, 

kritičnosti) in pretirana zaposlenost s svojo socialno podobo. Oseba se pretirano osredotoča na 

negativne misli, na telesno vzburjenost (zardevanje, pospešeno bitje srca in potenje) in na 

namige iz okolja, ki bi lahko pomenili negativno vrednotenje. Pretirano osredotočanje nase še 

poslabša posameznikovo socialno delovanje. Velikokrat take osebe ne izkoristijo vseh svojih 

veščin, saj se osredotočijo na svoje pomanjkljivosti in tako podcenijo svoje sposobnosti (Puklek 

Levpušček, 2006). 

Pomanjkanje socialnih spretnosti 

Socialno anskiozne osebe govorijo manj, manjkrat vzpostavijo očesni stik, redkeje se 

nasmehnejo, značilen je tog izraz na obrazu, imajo daljši odzivni čas v pogovoru in govorijo 

manj spontano. Tako otroci in mladostniki so bolj občutljivi na zavračanje s strani vrstnikov. V 

skupinah pa doživljajo manj podpore in sprejemanja. Ni trdnih dokazov, da so te osebe dejansko 

manj spretne ali pa zaradi svoje anksioznosti niso zmožne izvajati vedenja, ki je sicer prisotno 

v njihovem vedenjskem repertoarju (Puklek Levpušček, 2006). Asendorpf (po Puklek – 

Levpušček, 2006) namreč ugotavlja, da lahko plašen otrok v novem okolju izgradi boljše 

socialne odnose, kot jih je v prejšnjem. Novi sošolci ga ne sprejemajo kot plašnega. V novem 

okolju tako lahko uporablja vse socialne veščine, ki jih v prejšnjem ni mogel, saj je vnaprej 

predvideval socialni neuspeh. Ne moremo torej trditi, da so anksiozni otroci v vseh situacijah 

šibki v navezovanju stikov in da nimajo razvitih socialnih veščin. V okolju, v katerem se 

anksiozen učenec počuti sprejetega, s sošolci lahko ustvari pristne odnose. 
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3 STRAH PRED NASTOPANJEM IN ŠOLSKO OKOLJE 

 

Šola je prostor, v katerem je učenec vsakodnevno izpostavljen vrednotenju, v obliki 

pisnega in ustnega preverjanja znanja ter v ostalih oblikah izpostavljanja pred skupino (npr. 

predstavitve seminarskih nalog, izražanje mnenj,…). Gre za prostor, kjer se učenec vključuje v 

številne interakcije s sošolci in učitelji. Anksiozen učenec je običajno manj samozavesten, 

obremenjuje se s svojo samopodobo, negativna pričakovanja pa ga ovirajo pri navezovanju 

stikov. V svojih dejanjih je negotov. V razredu hitro postane neopažen ali celo žrtev 

medvrstniškega nasilja, saj ga ostali zaznajo kot šibkejšega. Največ težav ima pri nalogah 

odprtega tipa. Anksiozni učenci si pogosto skušajo podrobno zapomniti posamezne dele snovi, 

kar lahko vodi v prekomerno učenje (»overlearning«) in poznavanje posameznih informacij, 

brez smiselnega povezovanja (Puklek Levpušček, 2006). Težje se znajdejo v novih in 

kompleksnih nalogah, ki zahtevajo od njih ustvarjalnost in improvizacijo. Nelagodno se 

počutijo v prosti diskusiji tipa »možganske nevihte«. Raje imajo jasno določene in strukturirane 

naloge, kjer točno vedo, kaj se od njih pričakuje (Marentič  Požarnik, 2000).  Njihova pozornost 

ni usmerjena na nalogo, ampak se ukvarjajo z lastnimi občutki in s svojo socialno podobo. 

Anksiozen učenec ima občutek, da bo na oceno vplivala njegova simpatičnost, zgovornost, 

samozavesten nastop in prejšnji dosežki. Te misli še okrepijo učenčevo negotovost in 

zaskrbljenost. Anksiozen učenec se boji, da bo razočaral starše in učitelja ter da bo osramočen 

pred razredom. Nejasnost učiteljevih kriterijev pri ocenjevanju okrepi učenčeva prepričanja o 

nedosegljivosti učiteljevih standardov. Vnaprej namreč oblikujejo negativna pričakovanja o 

uspehu in negativnih posledicah. Nižja uspešnost od pričakovane znižuje učenčevo 

samospoštovanje, zlasti, če so se učenci pri učenju zelo trudili (Puklek  Levpušček, 2006). 

Učenje in izpostavljanje je za anskiozne učence tveganje, saj negativno zaznajo svoje 

sposobnosti in zmožnosti za uspešno opravljeno delo. Posluževati se začnejo samozaščitnih 

strategij, ki vključujejo izogibanje (npr. ne javijo se za opravljanje nalog, ne tekmujejo), ne 

želijo izstopati  v skupini (kot vodje), ne javijo se k odgovorom, (v razpravi raje poslušajo), 

vzroke za neuspešnost iščejo v zunanjih okoliščinah (npr.« test je bil pretežak«, »imel sem 

premalo časa za odgovarjanje«) ali v lastnih pomanjkljivostih, ki so zanje lažje sprejemljive kot 

pomanjkanje sposobnosti (»nisem govorno spreten«). Te strategije služijo kot obramba pred 

osebnim razvrednotenjem (Puklek  Levpušček, 2006). 
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Strah se pri otroku kaže v mnogo neprijetnih telesnih znakih, ki motijo otrokov razvoj. 

Če je učenca strah, ga oblivata vročina in mraz, poti se, prebledeva, srce mu najprej zastane, 

potem pa začne divje razbijati, tresejo se mu roke in noge (Bergant in Humar, 1966).  

 

3.1 ZMANJŠEVANJE IN ODPRAVLJANJE STRAHU PRED 

NASTOPANJEM PRI UČENCIH 

 

3.1.1 Samorazkrivanje in zaupanje 

 

Samorazkrivanje je eden od osnovnih temeljev odnosa, ki se brez tega ne bo razvijal. 

Pomeni deliti čustva in reakcije na trenutno situacijo in na tiste podatke iz preteklosti, ki so 

nujni za razumevanje sedanjih reakcij. Če skrivamo naše reakcije, občutimo napetost in 

nelagodje v odnosu. Razkrivanje je recipročno. Bolj kot se razkrijemo nekomu, toliko večja je 

verjetnost, da se bo tudi on razkril nam. Pripravljenost za samorazkrivanje je povezana z 

osebnostnimi značilnostmi, povezuje se z ekstravertiranostjo, potrebo po stiku z drugimi, 

odprtostjo, fleksibilnostjo in višjim samospoštovanjem. Vedno vključuje tudi tveganje, da 

bomo zavrnjeni. Prevelika mera razkrivanja lahko v drugem vzbudi prestrašenost. 

Pripravljenost za samorazkrivanje temelji tudi na zaupanju, ki je prav tako ključen element 

dobrega odnosa. Ne gre za nekaj stabilnega in nespremenljivega, temveč se neprestano potrjuje 

in ruši.   

Zaupanje se razvija, če sprejemamo misli, čustva in reakcije drugega, mu nudimo 

podporo in sodelovanje. Če drugi začuti, da ga ne sprejemamo, se bo umaknil vase ali bo izbral 

kak drug način obrambnega ravnanja. Medosebno zaupanje se razvija ob tveganju, ki mu sledi 

potrditev. Tveganje, ki naleti na zavračanje, zaupanje ruši. Zaupanje rušimo s posmehovanjem, 

zavračanjem, izrazi nespoštovanja, z zbijanjem šal na račun drugega, z moraliziranjem, 

ocenjevanjem drugega, s pomanjkanjem odzivnosti (tišina, prazen izraz obraza). Z ne 

recipročnostjo samorazkrivanja (drugi nam je razkril nekaj pomembnega o sebi, mi pa se mu 

nismo pripravljeni razkriti). Z neodzivnostjo na izraze naklonjenosti (drugi nam izraža 

sprejemanje in podporo, sami pa ostajamo umaknjeni in zaprti) (Lamovec, 1993). 
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Mnogo učiteljev ne ve, kako se odzvati na učenca, ki na različne načine sporoča, da z 

njim nekaj ni v redu, da ga nekaj teži, da ima problem. Izostajanje od pouka je lahko znak, da 

se z učencem nekaj dogaja. Problemi niso nekaj, kar lahko učenec izklopi in pusti doma. Če jih 

učitelj zanemari ali spregleda, problemi ostanejo, učenec se vse bolj počuti ogroženega, 

negotovega, osamljenega, uspeh pri njegovem delu pa vse bolj peša. Nemalokrat ravnanje 

učencev (sanjarjenje med poukom) učitelji interpretirajo kot, da je nekaj narobe z učitelji 

samimi. Vendar pa to lahko nakazuje na problem, ki ga ima učenec sam (Gordon, 1989).  

Po mojem mnenju učitelji prepogosto za učenčeva neprimerna vedenja krivijo svoj 

način poučevanja. Zavedati se moramo, da ima učenčevo neprimerno vedenje pogosto globje 

sporočilo. Otroci namreč ne znajo ali nočejo zaupati svojih težav, zato je vloga učitelja, da najde 

prave razloge za učenčevo vedenje. 

 

3.1.2 Odnos učenec – učitelj kot dejavnik zmanjševanja strahu pred nastopanjem  

 

Dober odnos med učencem in učiteljem vključuje odprtost z možnostjo tveganja, ki 

omogoči, da je  v odnosu vsak od njiju lahko direkten in pošten. Učenec in učitelj morata drug 

drugega ceniti in spoštovati. V njunem odnosu imata oba možnost razvijati ustvarjalnost in 

individualnost. Dober učitelj je sprejemljiv, manj kritičen, bolj fleksibilen in ne vsiljuje svojega 

kriterija »prav in narobe«. Kritika, negativno vrednotenje in poudarjanje neustreznosti zavirajo 

spremembe in onemogočajo učni proces (Gordon, 1989). Kristančič in Ostrman (1999) 

navajata, da je pomembna značilnost odnosa je tudi vzajemna odvisnost, saj nam le tako odnos 

prinaša veselje in radost, ter omogoča doseganje želenih ciljev. 

 

3.1.3 Pogovor v razredu kot dejavnik zmanjševanja strahu pred nastopanjem 

 

Glavni problem odsotnosti pogovora v razredu je nesodelovanje učencev in nemoč 

učitelja, da bi učence pripravil do sodelovanja v pogovoru (Gordon, 1989). Učitelj mora 

sporočila prenesti tako, da jih bo učenec razumel. Najbolje je, da sporočila prenaša v prvi osebi 

ednine (»jaz«, »moj«). Uporaba posplošenih oblik (»večina ljudi«) zmede učence, saj ne vedo, 

ali se sporočilo nanaša nanje. Hkrati pa pomenijo znak distanciranja od izjave, tihega zavračanja 

in prikrivanja lastnega stališča. Sporočilo mora vključevati vse pomembne informacije, ki jih 
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učenec potrebuje za razumevanje. Besedna in nebesedna sporočila morajo biti skladna. 

Pomembno je, da učitelj ves čas išče povratne informacije pri učencih in preverja, ali so le-ti 

sporočilo razumeli (Vec, 2005).  

Večjo motiviranost učencev za pogovor dosežemo z aktivnim poslušanjem. Tako se 

odkrijejo interesi, znanje in talenti učencev,  po drugi strani pa tudi slabosti in pomanjkljivo 

poznavanje problema. Vse to je pomembno za motivacijo v razredu in nadaljnje delo. Vsak 

pogovor, ki temelji na učiteljevih vrednotenjih in ocenjevanjih učencev, povzroči odpor 

učencev, da bi prihodnje sodelovali pri tem (Gordon, 1989). 

Vsaka oblika strahu pred medosebno komunikacijo med učitelji in učenci onemogoča 

zdravo in uspešno vzgojo in izobraževanje. Strah pred učitelji se lahko spreminja v strah pred 

vsem, o čemer govorijo, pred vsemi njihovimi sporočili, ki jih prenašajo. Tem sporočilom in 

vsebinam je vstop v srce in možgane učencev zaprt (Brajša, 1993). 

Med učitelji se pojavlja t. i. narcistični strah. Povezan je z iracionalnim in nezavednim 

strahom, da bi v komunikaciji odkril samega sebe. Odkriti se pomeni tudi nujnost spremeniti 

se, na to pa pogosto posameznik ni pripravljen. Lažje je ostati izoliran, oddaljen od drugih. V 

pogovoru z učenci so taki učitelji zadržani, neosebni, apersonalni. V komunikaciji uporabljajo 

posplošene fraze, šolske priročnike in programe. So previdni in sumničavi. Učenci hrepenijo 

po osebnih srečanjih z učiteljem, katerih pa se le-ti izogibajo. Tako se razvije hladno 

komunikacijsko ozračje. Tako vedenje je značilno za negotove, ambivalentne učitelje. Le 

psihično in čustveno uravnovešeni učitelji, brez potlačenih notranjih problemov in konfliktov 

ne čutijo potrebe po izmikanju resnični komunikaciji z učenci (Brajša, 1993).  

Pri učencih lahko prevladuje transferni strah. To je strah pred lastno preteklostjo, 

potlačenimi, nerazčiščenimi konflikti. Je strah pred prepoznavanjem ostankov preteklosti in 

prenosom v sedanjost. Do tega namreč pride, če se spustimo v neposredno, odkrito in iskreno 

komunikacijo. Če se takšni učenci bojijo svojih staršev, od učiteljev pričakujejo enake odzive, 

saj v njih prepoznajo starše.  Enake zavore, ki jih imajo v odnosu do svojih staršev, imajo tudi 

do učiteljev. Strah pred iskrenostjo in želja po izogibanju je prisotna v enaki meri kot pri odnosu 

s starši (Brajša, 1993). 

Pri učiteljih in učencih se lahko pojavi tudi paranoidni strah pred pogovorom. Pri tem je 

prisoten strah pred resničnim prepoznavanjem ljudi. Bolje je biti oddaljen do ljudi, saj s 

približanjem v njih odkrijemo tisto, kar nas ogroža. Učenci in učitelji se tako bojijo sovražnega 
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reagiranja. Vzrok je prejšnja izkušnja in doživljanje okolja. Če to postane temeljna in 

prevladujoča značilnost komunikacijskega ozračja v šoli, govorimo o paranoidni šoli. V njej 

vlada medsebojno nezaupanje in sumničenje. Na eni fronti so učitelji na drugi pa učenci (Brajša, 

1993). 

Ugotavljamo, da strah pred razkrivanjem, odkrito komunikacijo in iskrenostjo onemogoča 

uspešno komunikacijo med učencem in učiteljem. Učitelj lahko z aktivnim poslušanjem in 

pravilnim prenosom sporočil ter preverjanjem razumevanja le-teh vpliva na to, da učenci 

sodelujejo v pogovoru. Če učitelje z učenci ni iskren, učenci to začutijo in tudi sami ne izražajo 

svojih pravih občutkov. Tak odnos se ne poglablja in ne temelji na zaupanju.  

 

3.1.3.1 Jezik sprejemanja in nesprejemanja 

 

Jezik nesprejemanja ovira dvostransko komunikacijo in je usmerjen v iskanje rešitev za 

učenčev problem. Po Gordonu (1989) sem uvrščamo: ukazovanje, opozarjanje, moraliziranje, 

svetovanje, poučevanje, ocenjevanje, etiketiranje, analiziranje, priznavanje vrednosti, 

simpatiziranje, spraševanje, sarkazem. Sporočila, ki jih učenec ob tem sprejema, narekujejo, da 

bi bilo bolje, če bi se spremenil. Sporočajo, da ni dobro imeti problem in da je z njim nekaj 

narobe. Oviro v komunikaciji lahko predstavlja tudi pohvala. Običajno je, da ljudje s težavo 

sprejmemo pohvalo. V učencih lahko vzbudi nerazumevanje s strani učitelja ali pa v njem še 

okrepi slabe občutke. Včasih učenec to razume kot manipulacijo - hvališ me zato, da bi bil tak, 

kot si želiš ti. V razredu pogosto pomeni pohvala za enega učenca negativno vrednotenje drugih 

(nič ni rekel o mojem izdelku, torej je slab). Siljenje z vprašanji lahko povzroči, da se učenec 

še bolj  zapre vase. Z vprašanjem pogosto bolj omejujemo kot pomagamo, saj dobimo odgovor 

na konkretno vprašanje in ne pridemo do globine problema. Učencu ne pustijo dovolj svobode 

za pogovor. Pogovor vodi in usmerja spraševalec in tako  ne omogoča učencu, da bi to storil 

sam. Napačno je tudi prepričanje, da bo otrok ostal tak kot je, če ga ne bomo ves čas opozarjali, 

kritizirali, vrednotili in moralizirali. Prav zaradi tega prepričanja je jezik nesprejemanja v praksi 

bolj pogost (Gordon, 1989).  

Jezik sprejemanja psihologi imenujejo tudi terapevtsko komuniciranje, saj ljudem 

omogoča, da izrekajo svoja prava čustva. Daje občutek pozitivnega samovrednotenja, spodbuja 

h govorjenju, zmanjšuje strah in omogoča konstruktivno sprejemanje. Bistvo jezika 
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sprejemanja je sprejemanje človeka takšnega, kot je. Nekoga sprejemati, pomeni imeti ga 

preprosto rad, kar mora biti tudi aktivno izraženo. Sprejemanje ponazorimo z dobro zemljo za 

rastlino. Ves njen razvoj je že programiran v njej, potrebuje le ugodne pogoje za rast. Jezika 

sprejemanja se poslužujejo poklicni svetovalci in terapevti, saj z njim vzpostavijo s svojim 

klientom atmosfero sprejetosti, z veliko mero sproščenosti. Stranke tako izgubijo strah pred 

terapevtom in se upajo spregovoriti o vsem (Gordon, 1989).  

Po mojem mnenju je v praksi pogosto v ospredju jezik nesprejemanja. Učitelji in starši 

otroke opozarjajo na vedenja, za katere bi bilo bolje, da jih ne bi bilo. Velikokrat se zdi, da z 

moraliziranjem in ovrednotenjem hitreje odpravimo  neprimerno obnašanje. Pri tem pa 

pozabljamo, da s tem zavremo komunikacijo z otrokom, saj le-ta nima možnost izraziti svojih 

občutkov. Poglobi se tudi občutek zavračanja in manjvrednosti. 

 

3.1.3.2 Aktivno poslušanje kot dejavnik zmanjševanja strahu pred nastopanjem 

 

Veliko ljudi misli, da pomagamo s tem, ko delimo nasvete, se pogovarjamo, iščemo 

rešitev. Samo poslušanje daje občutek, da nekoga zanima, daje občutek sprejetosti in spodbuja 

h govorjenju, omogoča izražanje čustev in občutenj. Zanimanje dosežemo z načini neverbalne 

komunikacije (kimanje, smehljaj), s katerimi damo govorcu občutek, da nas zanima, da smo 

pozorni na to, kar govori in s tem nakažemo, da želimo, da nadaljuje z govorjenjem. Včasih je 

učinkovito uporabiti opogumljajoče pripombe (»bi rad o tem povedal kaj več«, »to me pa 

zanima«, »kaže, da te to muči« in odprta vprašanja, ki vodijo v nadaljnje poslušanje, a ne 

vsebujejo elementov vrednotenja (Gordon, 1989). Pomanjkljivost pasivnega poslušanja je 

odsotnost informacije o tem, ali smo razumeli govorca. Aktivno poslušanje zagotavlja dokaz, 

da smo sporočilo razumeli.  Učenci pogosto svoja sporočila kodirajo. Zelo pomembno je, da 

ima učitelj sposobnost, da spozna resnično sporočilo, ki ga učenec s svojim stavkom želi 

povedati. Učitelj mora usmerjati pozornost v to, kar učenec doživlja v sebi in ne v situacijo 

samo (torej ne v to, da je nekdo slab in ne bi smel tega narediti, ampak, da je zato jezen in to 

obžaluje). Z aktivnim poslušanjem zagotovimo pomoč učencem, ki imajo odpor do novih stvari 

in pri urejanju situacij v razredu, metoda pa je uporabna tudi izven šolskega okolja (Gordon, 

1989).  
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3.2 VLOGA UČITELJA PRI ODPRAVLJANJU STRAHU PRED 

NASTOPANJEM UČENCEV V RAZREDU 

 

Poznanih je več strategij, s katerimi učitelj pomaga učencem, ki jih je strah nastopanja 

v razredu. Namen strategij je ustvariti takšno okolje, ki bo psihološko varno, vrednotenje 

učenčevega uspeha pa za učence predvidljivo. Tako se bodo učenci osredotočili na reševanje 

nalog in ne zgolj nase, na občutke strahu in na posledice predvidenega neuspeha.  

Anksiozni učenci se redko sami javijo k odgovarjanju, zato je učitelj tisti, ki jih 

opogumlja in spodbuja k besedi. Pozove jih k odgovoru, ko je prepričan, da bodo znali 

odgovoriti na vprašanje. Učitelj mora z učenci pogosto ponavljati in utrjevati snov. Učencem 

mora natančno razložiti, katere učne vsebine bo vključil pri pisnem ali ustnem preverjanju 

znanja. Predstavi jim primere vprašanj in načine odgovarjanja, ki jih pričakuje (to je pomembno 

zlasti pri esejskih tipih nalog). V fazi ponavljanja in utrjevanja snovi učenci sami pripravijo 

testna vprašanja in odgovore, ki jih posredujejo drugi skupini. Motiviranost je večja, če učitelj 

organizira tekmovanje med skupinami ali pri oblikovanju nalog v testu uporabi nekatera 

vprašanja, ki so jih sestavili učenci (Puklek Levpušček, 2006). 

 Anksiozni učenci so manj uspešni, če jim učitelj omeji čas. Hill in Eaton (1977), (po 

Woolfolk, 2002) sta ugotovila, da so močno anksiozni peto- in šestošolci naredili trikrat več 

napak pri reševanju aritmetičnih problemov pri matematiki, pri vsakem problemu so porabili 

dvakrat več časa in tudi goljufali so dvakrat pogosteje kot manj anksiozna skupina učencev, ko 

so imeli omejen čas reševanja. Anksioznost se lahko pojavi kadar koli obstaja pritisk, resne 

posledice ob neuspehu in tekmovalno primerjanje med učenci pri izvajanju (Wigfield in Eccles, 

1989, po Woolfolk, 2000).  

Strah pred nastopanjem učitelj lahko omili s sproščenim vzdušjem. Anksioznim 

učencem lahko omogoči odgovarjanje iz klopi. Zaželena so podvprašanja, saj zaradi razdeljene 

pozornosti takšni učenci ne morejo razviti misli v celoti. Nekateri anksiozni učenci imajo slabše 

govorne spretnosti in težje ubesedijo naučeno. Raziskave (po Puklek  Levpušček, 2006) so 

pokazale, da so učenci, ki so pri ustnem spraševanju dobili nižjo oceno, poročali o bolj 

pogostem vsiljevanju negativnih misli in negativnem vrednotenju s strani sošolcev in učitelja. 

Pozornost so usmerjali v vidne pojave treme in so v večji meri predvidevali svoj neuspeh. 

Poročali so o slabši pripravljenosti, večji utrujenosti in slabši razpoloženosti med preverjanjem 
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znanja. Anksioznost še dodatno okrepijo slabe učne strategije, nizka motiviranost za učenje, 

slaba koncentracija, slaba učna samopodoba itd. (Puklek Levpušček, 2006). 

Puklek Levpušček (2006) še poudarja, da lahko učenec, s strategijami uspešnega učenja, 

tehnikami zapomnitve gradiva in načrtovanjem, nadziranjem in ovrednotenjem učnih 

dejavnosti, posredno zmanjšuje svoja anksiozna občutja, saj ga te strategije vodijo k uspešnemu 

učenju in dobrim učnim dosežkom. 

Kot ugotavljamo, lahko učitelj z razlago kriterijev znanja, s spodbujanjem anksioznih 

učencev k odgovarjanju, z vključitvijo podvprašanj pri spraševanju ter z utrjevanjem in 

ponavljanjem snovi, pomembno vpliva na zmanjšanje strahu pred nastopanjem pri učencih.  

 

 

4 PREMAGOVANJE STRAHU IN ANKSIOZNOSTI 

 

V začetni fazi premagovanja strahu napredek ni takoj viden, a pomembno je, da učence 

ob tem ne zagrabi panika, zaradi neuspeha in da ne prevlada želja po umiku. Prav je, da se za 

vsak dosežek nagradimo, saj bo tako želja po napredku še večja. Prenaglo premagovanje strahu 

ima lahko ravno nasproten učinek. Otroka, ki se boji vode, ne smemo na silo vreči v bazen. V 

otroku lahko sprožimo tako velik strah, da ga več ne bo mogoče obvladati. Tudi ko strah že 

premagamo, se lahko brez opozorila vrne, kar pri nekaterih povzroči pomanjkanje motivacije 

za napredovanje. V takem primeru je pomembno preusmeriti negativne misli. Čez čas bomo 

potrebovali vedno manj časa, da preprečimo vrnitev strahu (Hauck, 1987).  

S pasivnostjo se strah in dvom okrepita. Aktivnost, ki vključuje veliko vaje, popravkov 

in analiz ter vztrajnosti omogoča, da bomo nekoč v svojih dejanjih uspešni. Izkušnje 

zmanjšujejo naše strahove. Nekdo, ki je že večkrat letel z letalom, je med letom veliko bolj 

miren kot nekdo, ki na letalu sedi prvič. Izkušen govorec med nastopom uživa, medtem ko 

začetnik lahko doživlja pravo grozo (Hauck, 1987). Če le hočemo, lahko vsako neprijetno stvar 

izključimo in se osredotočimo na kaj drugega. Če krivdo pripisujemo sebi ali če sebe 

pomilujemo, to vodi v depresivnost. Če za težave krivimo koga drugega, vznemirjenost preide 

v jezo in sovraštvo. Če pa nas situacija le grozno skrbi, pa ostaja skrb, nervoza in nesproščenost 

ter tesnoba. Če misli preusmerimo na kaj prijetnega, ne moremo biti zaskrbljeni, ne glede na 
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pritiske. Sprememba napačnih prepričanj omogoča, da se lahko soočimo s težavami na miren 

način (Hauck, 1987). Pohvale vedno ne dosežejo pravega namena, saj so lahko razumljene na 

napačen način in sicer, da nekdo pričakuje le še popolnost. Oseba tako še poveča strah, da bo 

razočarala ljudi. Pogosto išče pomoč in se ji ne odreče zlahka, saj se boji neodvisnosti. Včasih 

pomaga, da si strah in občutke, kot spremljevalce strahu, predstavljamo v najhujši možni obliki. 

Sčasoma le-ti postanejo domači, se jih navadimo ter se jih tako vedno manj bojimo. (Hauck, 

1987). 

Ugotavljamo torej, da je odprava strahu in anskioznosti odvisna od naše volje in 

pripravljenosti. Če ob tem razmišljamo pozitivno in verjamemo v uspeh, bomo bolj motivirani 

za spremembe. Pobeg od problema in pasivnost onemogočata pridobivanje izkušenj in soočanje 

s strahom, kar povzroči poglabljanje tesnobe in skrbi.  

 

 

5 SPROSTITVENE TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE IN 

ODPRAVLJANJE STRAHU PRED NASTOPANJEM  

 

Anksiozna oseba diha kratko, plitvo, brez da bi pri tem vključila trebušno prepono. 

Posledično pride do zmanjšane ravni ogljikovega dioksida v krvi in porušenega ravnotežja 

plinov v telesu. V telesu se poveča raven kisika in izrazito zmanjša raven ogljikovega dioksida. 

To  poveča simptome anksioznosti in izrazi še druge simptome, kot so: stiskanje v prsih, 

utrujenost, napadi panike, glavobol, vrtoglavice, razbijanje srca, bolečine v mišicah, 

odrevenelost, hladne okončine in obraz. Zmanjša se možnost miselnega delovanja in uspešnost 

reševanja naloge oz. odgovarjanja na vprašanja (Puklek Levpušček, 2006). 

 V nadaljevanju predstavljamo tehnike, s katerimi zmanjšamo in odpravljamo strah pred 

nastopanjem. Z navedenimi tehnikami lahko učitelj umiri učence, ko se ti znajdejo v situacijah 

nastopanja v razredu. Najbolje pa je, če načrtuje učno uro tako, da učence seznani s tehnikami 

za umirjanje napetosti in jim razloži pomen le-teh. Tako se bodo učenci sposobni samostojno 

spopasti s strahom in umiriti njegove simptome.  
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5.1 PRAVILNI NAČIN DIHANJA     

                                      

Pravilno dihanje je počasno, sproščeno, nekoliko globje. Izdih je dvakrat daljši kot vdih. 

Ker dihamo globje, vdihnemo večje količine zraka, zato je kri tako bolj bogata s kisikom. Pri 

globokem dihanju povečujemo pritisk v trebušni votlini, s tem pospešimo pretok krvi proti srcu 

in naprej v pljuča. Zaradi razlike v pritiskih (v trebušni votlini je pritisk povečan, v prsni pa 

zmanjšan) namreč kri iz trebušne votline teče hitreje v prsni koš proti srcu (Puklek  Levpušček, 

2006).  

Vpliv pravilnega dihanja na telesne funkcije: 

 umirjeno delovanje avtonomnega živčevja, 

 znižanje krvnega pritiska in srčnega utripa, 

 zmanjšanje količine stresnih hormonov v krvi, 

 ravnotežje med kisikom in ogljikovim dioksidom v telesu, 

 občutek sproščenosti in povečane telesne energije (Puklek Levpušček, 2006).  

Tehnika upočasnjenega dihanja: 

 globok in počasen vdih skozi nos in izdih skozi usta  (usta so med vdihom zaprta; vdih 

in izdih naj bosta dolga približno šest sekund); 

 položitev ene roke na trebuh na mestu prepone in druge na prsi ter nadaljevanje z 

globokimi in počasnimi vdihi in izdihi; 

 pri vdihu se roki vzdigujeta, saj se prsni koš širi (v pljuča prehaja zrak); pri izdihu se 

roki spuščata, prsni koš se krči (iz pljuč izdihnemo zrak); ramen pri dihanju ne 

dvigujemo; 

 vajo ponavljamo nekaj minut. 

Dihalne vaje naj bi učitelj izvajal pred in med ocenjevanjem znanja ter med odmori, ko se 

učenci pripravljajo na test (Puklek Levpušček, 2006). 
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5.2 JOGA IN VAJE ZA KONCENTRACIJO TER SPROŠČANJE (ASANE) 

 

Joga združuje starodavna hindujska duhovna urjenja, ki izvirajo iz daljne Indije. Stara 

so najmanj pet tisočletij in so se v tem času razširila po vsem svetu. Osnovni nauk joge je, da 

smo celostna bitja, naše težave pa izvirajo iz napačne identifikacije. Telo um in duh je potrebno 

harmonično povezati, uravnoteženje pa prispeva k telesni in duhovni rasti. Z jogo poglobimo 

naše zavedanje telesa in se naučimo umiriti in sprostiti. Z jogo izboljšamo fleksibilnost mišic, 

povečamo mišično moč, izboljšamo držo in pospešimo krvni obtok. Joga krepi imunski sistem, 

pomaga pri lajšanju težav z migrenami, izboljša spanec, itd.  (Mrhar, 2015). Petrovič (1999) 

omenja vaje za koncentracijo in sproščanje (asane), s katerimi harmoniziramo telo in duha z 

zavestnim zaznavanjem telesnih in duševnih procesov, s koncentriranim gibanjem in 

sproščanjem. Z vajami telesa ne utrudimo, mišice niso nikoli maksimalno obremenjene. Gre za 

sprostitev energij in doseganje spočitosti in svežine. Ključna je usklajenost z dihanjem in 

gibanjem, saj le tako postane gib harmoničen, dihanje se poglobi, kar poveča krvni pretok in 

presnovo. Vse asane so nastale iz telesnih položajev živali, ki jih zavzemajo v določenih 

situacijah. Od tod izvirajo imena asan (Mačka, Srna, Tiger,…). Poznamo kar 84 asan. Vaje 

izvajamo počasi, saj se le tako zavestno telesno in duševno sproščamo. Med izvajanjem se 

osredotočimo na tisti del telesa, katerega vaja učinkuje. 

 

5.3 MEDITACIJA 

 

Meditacija je stara kot človeštvo in je prisotna v vseh kulturah (Srebot in Menih, 1994). 

Predstavlja duhovni in duševni vrh v jogi. Poznamo več stopenj meditacije. Višje dosežemo z 

dolgotrajno vadbo. Meditacija vodi h koncentraciji in ima podobne učinke kot hipnoza ali avto 

sugestija, avtogeni trening itd. (Petrovič, 1999). Za razliko od športnih ved, ki pojmujejo telo 

kot nekaj zunanjega, gre pri meditaciji za pojmovanje človeka, ki je telo, in prepričanje, da je 

naše telo neponovljiv in občutljiv inštrument, s katerim si v miru in tišini lahko utremo pot v 

lastno notranjost. Pri meditaciji človek nastopa kot zaokrožena celota, kjer gre za prepletanje 

duha in telesa (A. in W. Huth, 1992). Z meditacijo ustavimo nemirno delovanje možganov in 

vzpostavimo nadzor nad njimi. Ko meditiramo, se osredotočimo na določeno stvar (dihanje, 

besedo, predmet) in tako umirimo delovanje možganov. V tem stanju se možgani regenerirajo 

in odpočijejo, kar vpliva na celo telo. Po opravljeni meditaciji smo bolj sproščeni in zbrani, 
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večje so naše miselne sposobnosti in tako lahko bolj produktivno uporabimo svoj razum (Srebot 

in Menih, 1994).  

 

5.4 VIZUALIZACIJA 

 

Vizualizacija pomeni slikovno predstavljanje predmetov, scen in dejanj. Meditiramo 

lahko brez slikovne predstave, vizualizacija pa brez tega ni mogoča. Vizualiziramo z možgani 

in si tako ustvarjamo svoj notranji osebni film. Sodobna psihologija je dognala, da slike zelo 

močno vplivajo na naša čustva in telesne funkcije. Če doživimo grozljiv prizor, se naše telo 

nanj takoj odzove, kar občutimo kot pospešeno bitje srca, slabost, celo nezavest. Prijetne slike 

pa nas pomirijo in v našem telesu ustvarijo pozitivne občutke. S psihološkimi preizkusi so 

dokazali, da prizori iz narave (mirna plaža, travnik, gozd) že po desetih minutah umirijo 

človeka. Zniža se krvni tlak, uravna se izločanje endokrinih žlez, po telesu kroži manj stresnih 

hormonov, zniža se tudi srčni utrip. Naša podzavest ne ralikuje med realno videno sliko in med 

tisto, ustvarjeno v možganih. V ZDA vizualizacijo kot dodatno terapijo uporabljajo pri 

zdravljenju težkih bolezni (raku) (Srebot in Menih, 1994).  

 

5.5 MASAŽA 

 

Masaža predstavlja sredstvo za poživitev napetih in utrujenih mišic, kar vpliva tudi na 

splošno in duševno sprostitev. Pospešena je prekrvavitev mišic in povečana preskrba s kisikom 

ter hranilnimi snovmi. Masažni gibi pomagajo pri razgradnji in izločanju odpadnih snovi iz 

mišic in tkiv. Blagodejno vpliva na živčni sistem. S pridobljeno energijo se telo ponovno 

regenerira. Masaža povezuje telo, čustva in um v enotnost in s tem ustvarja harmonijo v telesu 

(Srebot in Menih, 1994).  
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5.6 TEHNIKA ČUSTVENEGA OSVOBAJANJA  

 

Tehniko čustvenega osvobajanja (Emotional Freedom Techniques) imenujemo tudi 

tapkanje. Gre za obliko »psihološke akopresure«, le da pri tem ne uporabljamo igel. S 

tapkanjem stimuliramo različne energetske točke telesa (meridijane).  Na ta način odpravljamo 

čustvene težave, kot so strahovi, fobije, depresije, jeza, zaskrbljenost, stres itd. Ta metoda je 

bila uporabljena tudi za povečanje produktivnosti in izboljšanje. Tehnika deluje na podzavestni, 

energetski in fizični ravni, rezultati pa so vidni v izjemno kratkem. Z metodo tapkanja 

»očistimo« energetski sistem in odpravimo negativna čustva in občutke. (Pravst, 2016). 

 Tehnika tapkanja obsega štiri korake. Prvi korak se imenuje Priprava, katere namen je 

zagotoviti pravilno orientiranost energijskega sistema. V našem energijskem sistemu namreč 

lahko pride do t.i. »podzavestnega odpora«, ki ga povzročajo uničujoče misli o sebi in negativno 

razmišljanje. Ključno je, da »podzavestni odpor« odstranimo, saj sicer ne bomo dosegli učinka 

tapkanja. Priprava poteka v dveh delih. Prvi del zajema afirmacijo, drugi del pa masiranje 

»Boleče točke« ali tapkanje »Karate« točke. Namen afirmacije je nevtralizirati »podzavestni 

odpor«. Z njo prepoznamo težavo in ustvarimo stanje, v katerem se sprejemamo kljub obstoječi 

težavi. Afirmacijo lahko ponazorimo z naslednjim primerom: »Čeprav me je strah nastopanja 

v javnosti, se popolnoma in globoko sprejemam«. Učinkovitejša je, če ob tem masiramo 

»Bolečo« točko ali tapkamo »Karate« točko. »Boleči« točki se nahajata na zgornjem levem in 

desnem delu prsnega koša. »Karate« točka pa se nahaja na sredi mesnatega zunanjega dela dlani 

(ene in druge roke). Drugi korak, ki ga imenujemo Zaporedje, obsega tapkanje po končnih 

točkah glavnih energijskih meridianov telesa. Priporočeno je tapkanje z dominantno roko (z 

desno, če smo desničarji). Tapkamo s konicami kazalca in sredinca, nikoli tako močno, da bi 

mesto oteklo ali bolelo. Vsako točko potapkamo približno sedemkrat. Tretji korak se imenuje 

postopek 9 Gamut, katerega namen je »fino uglaševanje« možganov. To dosežemo s 

premikanjem oči, brundanjem pesmic in štetjem. Zaradi živčne povezave premiki oči 

stimulirajo določene dele možganov. Desna (ustvarjalna) stran možganov je zaposlena, ko 

zabrundamo pesmico, leva (logična) stran pa, kadar štejemo. Postopek traja deset sekund, 

medtem pa neprekinjeno tapkamo po eni od energijskih točk na telesu, točki Gamut. Ta točka 

se nahaja na hrbtišču ene in druge roke, centimeter in pol pod sredinsko točko med členkoma 

prstanca in mezinca. Sledi zadnji korak, ki je identičen drugemu in se tudi imenuje enako kot 

drugi (Tehnike doseganja čustvene svobode (Emotional freedom Techniques)). 
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Rezultati slovenske raziskave (Urek, 2013), ki je bila izvedena med učenci tretjega 

razreda osnovne šole kažejo, da so učenci s tehniko tapkanja zmanjšali doživljanje strahu v 

stresnih situacijah (pisno, ustno preverjanje in govorno nastopanje). Pri 75,20 % vseh učencev 

pa je bilo tudi ugotovljeno, da tehnika tapkanja pomaga pri lajšanju psihosomatskih simptomov 

anskioznosti (glavobol, slabost, potenje in pospešeno bitje srca). 

 

5.7 AVTOGENI TRENING 

 

Avtogeni trening je metoda samohipnoze, ki jo je razvil nemški psihiater J.H. Shultz. S 

točno določenimi vajami omogočimo nadzor nad fiziološkimi procesi in prenašamo moč 

predstave na svoj organizem. Telo in duševnost sta enovita celota, saj je le tako mogoč prenos 

z ravni duševnega doživljanja na telesno delovanje. Cilj avtogenega treninga je ublažiti odmev 

čustvenih pojavov. V nasprotju s tapkanjem, je pri tej metodi v začetni fazi potrebno vodenje 

in nadzor usposobljenega terapevta. S časom, ko se posameznik nauči vaj, jih lahko dela sam.  

Z izvajanjem avtogenega treninga dosežemo notranji mir in sproščenost, ter sposobnost 

razlikovanja, razvrščanja in poimenovanja telesnih občutij. Interpretacija in izražanje lastnih 

občutkov omogočijo sproščenost, komunikativnost in samozaupanje v medosebnih odnosih 

(Premagovanje stresa kot sredstvo za zagotavljanje dobrega počutja, 2013).  

Poleg naštetih načinov sproščanja in umirjanja psihične napetosti omenimo še pomen 

redne telesne aktivnosti (tek, ples, kolesarjenje…). Z vadbo preoblikujemo telo, kar vpliva na 

samozavest in boljšo samopodobo. Z vadbami, ki potekajo v  skupinah, razširimo krog 

prijateljev. Telesna aktivnost poveča koncentracijo in zbranost, kar posledično vpliva na 

uspešnejše delo v šoli ali v službi.   
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EMPIRIČNI DEL 

6 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

Šola predstavlja prostor, v katerem je učenec vsakodnevno izpostavljen socialnim 

interakcijam, saj oblikuje odnose z drugimi učenci in učiteljem. Učencu veliko pomeni socialni 

položaj oz. priljubljenost v razredu, ki je pogojena tudi z njegovimi socialnimi spretnostmi. 

Prav slednje pa so pri anksioznih učencih mnogokrat okrnjene, saj se v manjši meri vključujejo 

v interakcije z drugimi učenci in tako pogosto ostanejo neopaženi.  

Poleg nenehnih socialnih interakcij pa šola predstavlja vrednostni prostor, kjer se ocenjuje 

učenčevo znanje. Učenci so vključeni v pisno in ustno preverjanje znanja, ki vključuje govorne 

predstavitve, izvajanje nalog pred tablo itd. Predstavljanje pred skupino je za anksioznega 

učenca posebno velik izziv. Zaradi negativnih pričakovanj in nenehnih dvomov v lastne 

sposobnosti, je osredotočenost na nalogo zmanjšana. Takšen učenec se osredotoča nase, na 

svoje občutke strahu ter na primerjavo z ostalimi učenci. Boji se, da se bo osmešil, da bo izpadel 

neveden in nesposoben. To mu preprečuje, da bi predstavil svoje znanje in razvil misli. 

Anksiozni učenci se zatekajo k samo zaščitniškim strategijam, ki jim služijo kot obramba pred 

osebnim razvrednotenjem. Izogibajo se vseh situacij, kjer bi bili izpostavljeni in kjer bi se 

verjetnost neuspeha povečala. Vsako izpostavljanje jim predstavlja tveganje, saj so kljub svoji 

prizadevnosti neuspešni. Prizadevnost, ki vodi v neuspešnost, pa je za anksiozne učence 

znamenje njihovih nizkih sposobnosti.  

V empiričnem delu diplomskega smo se osredotočili na pogostost govornih nastopov, v 

obliki govornih vaj, ustnega spraševanja, predstavljanja seminarskih nalog, izvajanja pred 

tablo, javljanja pri pouku. V raziskavi so nas zanimale tudi učiteljeve sposobnosti 

prepoznavanja učencev, ki jih je strah nastopanja pred razredom in oblikovanje pomoči takšnim 

učencem. Osredotočili smo se na občutke strahu pri učencih, kako doživljajo strah in kako se 

odzivajo nanj. Podrobneje smo ugotavljali tudi odnos med strahom pred nastopanjem in 

priljubljenostjo predmeta, učnim uspehom ter starostjo in spolom učenca.  
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7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Izbrano temo diplomskega dela smo razčlenili znotraj desetih raziskovalnih vprašanj: 

1. Katere oblike nastopanja učencev v razredu učitelji najpogosteje vključujejo v pouk? 

2. Kako pogosto dajejo učitelji učencem priložnosti nastopanja v razredu, npr. 

predstavitve seminarskih, raziskovalnih nalog, izražanja mnenj o določeni temi, 

ustnega preverjanja znanja, reševanja nalog pred tablo? 

3. V kakšnih situacijah oz. kdaj je učence strah nastopanja v razredu in v katerih 

situacijah strahu ne občutijo?  

4. Česa je učencev, po njihovem mnenju in mnenju učiteljev konkretno strah pri 

nastopanju v razredu?  

5. Katere fiziološke znake strahu prepoznajo učenci pri sebi v situacijah nastopanja v 

razredu?  

6. Kako pogosto učitelji prepoznajo znake strahu pri učencih, ki jih je strah nastopanja?  

7. Kako se  učni uspeh povezuje s stopnjo strahu?   

8. Kakšen je odnos med nastopanjem pred razredom in  priljubljenostjo predmeta? 

9. Kakšen je odnos med strahom pred  nastopanjem in starostjo ter spolom učencev?  

10. Kako se učitelji odzivajo na učence pri katerih opazijo strah pred nastopanjem v 

razredu? 

 

 

8 METODOLOGIJA 

 

8.1 RAZISKOVALNA METODA 

 

Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi empiričnega 

pedagoškega raziskovanja in je študija prereza.  
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8.2 VZOREC 

V raziskavo so bili vključeni  učenci 4., 6. in 8. razreda ter učitelji dveh osnovnih šol 

(Osnovna šola Dol pri Ljubljani in Osnovna šola Danile Kumar). Na anketni vprašalnik je 

skupno odgovorilo 120 učencev in 13 učiteljev. Število učencev in učiteljev pri posameznih 

odgovorih variira, saj vsi niso odgovorili na vsa vprašanja v anketnem vprašalniku. Zaradi 

majhnega vzorca učiteljev je izračunavanje deležev zgolj informativno.  

Število učencev 

V preglednici 1 predstavljamo število učencev posameznih razredov, ki so sodelovali v 

raziskavi.  

     Preglednica 1: Število učencev, sodelujočih v raziskavi 

Razred Število učencev  (f) Delež (f %) 

4. razred 40 33,30 

6. razred 39 32,50 

8. razred 41 34,17 

skupaj 120 100 

 

Med anketiranimi učenci je bilo 40 (33,30 %) učencev 4. razreda, 39 (32,50 %) 

učencev 6. razreda in 41 (34,17 %) učencev 8. razreda.   

Spol učencev 

V preglednicah 2, 3 in 4  predstavljamo razdelitev učencev, ki so sodelovali v raziskavi po 

razredih in spolu.  

                               4. razred: 

     Preglednica 2: Razdelitev učencev 4. razreda po spolu. 

Spol Število učencev  (f) Delež (f %) 

ženske 19 47,50 

moški 21 52,50 

skupaj 40 100 

 

 



Lepša M. Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v razredu. Dipl. delo, Pedagoška fakulteta, UL, 2016 

31 
 

6. razred: 

      Preglednica 3: Razdelitev učencev 6. razreda po spolu 

Spol Število učencev  (f) Delež (f %) 

ženske 20 47,50 

moški 19 52,50 

skupaj 39 100 

 

8. razred: 

     Preglednica 4: Razdelitev učencev 8. razreda po spolu  

Spol Število učencev  (f) Delež (f %) 

ženske 21 51,21 

moški 20 48,79 

skupaj 41 100 

 

V 4. razredih je bilo v anketo vključenih 19 (47,50 %) žensk in 21 (52,50 %) moških. 

V 6. razredih je sodelovalo 20 (47,50 %) žensk in 19 (52,50 %) moških, v 8. razredih pa 21 

(51,21 %)  žensk in 20 (48,79 %) moških.  

 

8.3 PRIPOMOČKI 

 

Anketni vprašalnik za učitelje vsebuje 4 vprašanja, na katera so učitelji odgovorili z 

oceno pogostosti (nikoli, včasih, pogosto, zelo pogosto oz. nikoli, 1- do 3-krat na mesec, 1- do 

3-krat na teden, vsako učno uro). Dve vprašanji sta zaprtega tipa; učitelji so izbrali med 

možnostmi drži, delno drži ali ne drži. Anketni vprašalnik za učence vsebuje 6 vprašanj. Od 

tega so na 4 vprašanja odgovorili z oceno pogostosti (nikoli, 1- do 3-krat na mesec, 1- do 3-krat 

na teden, vsako učno uro oz. nikoli, včasih, pogosto, zelo pogosto). Dve vprašanji pa sta 

zaprtega tipa; učenci so pri prvem obkrožili oceno, pri drugem vprašanju pa izbrali med 

možnostmi drži,  ne drži ali delno drži. Pred izvedbo raziskave smo pridobili tudi dovoljenje 

staršev, o sodelovanju njihovega otroka pri raziskavi. 
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8.4 ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV 

 

Podatke smo statistično obdelali z računalniškim programom Microsoft Office Excel ter 

s statističnim programom SPSS (Statistical Package For The Social Sciences). Rezultati 

raziskave so prikazani v tabelarični in grafični obliki. Podatki so analizirani z osnovnimi 

statističnimi metodami (izdelava frekvenčnih porazdelitev, izračun opisne statistike z 

aritmetičnimi sredinami, standardnim odklonom). Za proučevanje odnosa (razlik in 

povezanosti) med strahom pred nastopanjem in drugimi spremenljivkami (starostjo, 

priljubljenostjo predmeta, učnim uspehom) smo izračunali korelacijske koeficiente. 

 

 

9  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Rezultati so predstavljeni ločeno po raziskovalnih vprašanjih. 

 

9.1 RAZLIČNE OBLIKE NASTOPANJA UČENCEV V RAZREDU IN 

NJIHOVA POGOSTOST 

 

V raziskavi nas je zanimalo, katere oblike nastopanja v razredu so, po mnenju učencev 

in učiteljev, vključene v pouk. Rezultate smo pridobili z analizo anketnega vprašalnika za 

učence (vprašanje št. 2, priloga 1)  in učitelje (vprašanje št. 2, priloga 2 ).  
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V grafu 1 je prikazana pogostost ustnega spraševanja pred tablo v posameznih razredih.  

 

Graf 1: Pogostost ustnega spraševanja pred tablo v posameznih razredih 

Slaba polovica učencev 8. razreda je mnenja, da učitelji vključijo ustno spraševanje v 

pouk 1- do 3-krat na mesec (45 %) oziroma 1- do 3-krat  na teden (43 %). V 6. razredu 

prevladuje odgovor 1- do 3-krat na teden (47 %). V 4. razredu pa je po mnenju 65 % vseh 

učencev ustno spraševanje vključeno pri pouku 1- do 3-krat na mesec. Ugotovili smo, da je 

ustno spraševanje, po mnenju učencev, v povprečju v vseh razredih vključeno 1- do 3-krat na 

mesec. Tudi največji delež učiteljev (43%) ustno spraševanje v pouk vključi 1- do 3-krat na 

mesec, 21 % vseh učiteljev ga v pouk vključi vsako učno uro, 36 % jih to stori 1- do 3-krat na 

teden. 
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V grafu 2 je prikazano, kakšna je, po mnenju učencev in učiteljev, pogostost 

uporabepantomime v posameznih razredih.  

 

Graf 2: Pogostost pantomime v posameznih razredih 

Analiza vprašalnikov je pokazala, da po mnenju učencev, učitelji od vseh v vprašalniku 

navedenih oblik nastopanja v razredu, najmanj pogosto vključujejo pantomimo. V vseh razredih 

prevladuje mnenje učencev, da učitelji pantomime v pouk nikoli ne vključijo. Tako se je 

opredelilo 95 % učencev 8. razreda, 95 % učencev 6. razreda in 60 % 4. razreda. Izkazalo se je, 

da je pantomima po mnenju 38 % učencev 4. razreda prisotna pri pouku 1- do 3-krat na mesec. 

64% vseh učiteljev v pouk pantomime ne vključi. 36% pa jo uporabi le 1- do 3-krat na mesec.  

Domnevamo lahko, da gre za obliko nastopanja v razredu, ki je bolj primerna za nižje 

razrede osnovne šole, kar potrdi tudi bolj pogosta vključenost pantomime v pouk  v 4. razredu.  
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V grafu 3 je prikazano, kakšna je pogostost izvajanja poskusov v posameznih razredih. 

 

Graf 3: Pogostost izvajanja poskusov v posameznih razredih 

Po mnenju večine vseh učencev je izvajanje poskusov vključeno v pouk  1- do 3-krat na 

mesec. Tako se je opredelilo 90 % anketiranih učencev 8. razreda, 82 % učencev 6. razreda in 

83 % učencev 4. razreda. Učitelji zelo redko v pouk vključijo izvajanje poskusov. Kar polovica 

vseh učiteljev poskusov sploh ne izvaja, 36 % anketiranih učiteljev pa jih v pouk vključi le 1x 

do 3x na mesec. Ugotavljamo, da je po mnenju učencev in učiteljev izvajanje poskusov redko 

vključeno v pouk.  

Anđić in Knežević (2015) navajata, da izvajanje poskusov omogoča učencem 

samostojnost pri pridobivanjuin raziskovanju ter oblikovanju zaključkov o različnih pojavih v 

naravi in družbi. S tem učenci razvijajo raziskovalni duh in kritično mišljenje. Ta metoda naj 

bi bila ključno sredstvo pri spoznavanju naravoslovnih vsebin v sodobnem pouku. Majhna 

vključenost izvajanja poskusov pri pouku je lahko posledica tudi večje obremenjenosti učitelja. 

Učitelj mora namreč zagotoviti ustrezen prostor, pripomočke in poskrbeti za varnost med 

izvajanjem poskusov. Ob koncu mora preveriti, če so ugotovitve učencev pravilne in jih 

obrazložiti, kar zahteva več časa.  
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V grafu 4 je prikazano, kakšna je, po mnenju učencev in učiteljev, pogostost 

predstavljanja seminarskih in raziskovalnih nalog v posameznih razredih.  

 

Graf 4: Pogostost predstavitev seminarskih in raziskovalnih nalog v posameznih 

razredih 

Po mnenju 76 % anketiranih učencev 8. razreda so predstavitve seminarskih in 

raziskovalnih nalog prisotne pri pouku 1- do 3-krat na mesec. Dobra polovica učencev 6. 

razreda (53 %) se je odločila za enak odgovor. Presenetljivo pa je, da se je kar 72 % učencev 4. 

razreda opredelilo, da pri pouku nimajo priložnosti za predstavitve seminarskih in raziskovalnih 

nalog. Tudi po mnenju učiteljev so predstavitve seminarskih in raziskovalnih nalog pri pouku 

redko vključene. 36% vseh učiteljev jih v pouk nikoli ne vključi, 64 % pa le 1- do 3-krat na 

mesec.  

Ugotavljamo, da so predstavitve seminarskih in raziskovalnih nalog redko vključene v 

pouk. Gre za obliko nastopanja, ki omogoči učitelju, da odkrije učence, ki jih je strah nastopanja 

pred razredom, odkrivanje težav z nastopanjem pa predstavlja prvi in ključen korak pri 

odpravljanju le-teh. Anksiozen učenec, ki v razredu nima priložnosti, da bi se soočil s strahom 

pred nastopanjem, strah še poglobi.  
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V grafu 5 je prikazano, kakšna je, po mnenju učencev in učiteljev, pogostost javljanja 

za oceno v posameznih razredih. 

 

Graf 5: Pogostost javljanja za oceno v posameznih razredih 

Pogostost javljanja za oceno pri pouku je pri učencih 8. in 6. razreda podobna. Ta je po 

mnenju 35 % učencev 8. razreda prisotna vsako učno uro in 33 % učencev  1- do 3-krat na 

teden. V 6. razredu 38 % učencev meni, da imajo možnost javljanja za oceno  vsako učno uro  

in 33 %, da je le-to mogoče 1- do 3-krat na mesec. V 4. razredu je javljanje za oceno pri pouku 

prisotno 1- do 3-krat na mesec. Takega mnenja je 43 % vseh anketiranih učencev. Javljanje za 

oceno je po mnenju polovice anketiranih učiteljev prisotno 1- do 3-krat na mesec in pri 21 % 

vsako učno uro. 14 % učiteljev javljanja za oceno ne vključi v pouk.  

Javljanje za oceno je pogosteje vključeno v pouk v višjih razredih, ko imajo tudi ocene 

večji pomen. Omogoči učencu, da predstavi svoje znanje takrat, ko snov obvlada. Takrat je bolj 

suveren in samozavesten, posledično pa se zmanjša strah pred nastopanjem. 
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V grafu 6 je prikazano, kakšna je, po mnenju učencev in učiteljev, pogostost izvajanja 

in reševanja nalog pred tablo v posameznih razredih. 

 

Graf 6: Pogostost izvajanja in reševanja nalog pred tablo v posameznih razredih 

51 % anketiranih učencev 8. razredov in 44 % učencev 4. in 6. razreda  jih meni, da je 

izvajanje in reševanje nalog pred tablo vključeno v pouk 1- do 3-krat na teden. Izvajanje nalog 

pred tablo 29 % vseh anketiranih učiteljev uporabi vsako učno uro, 36 % pa le 1- do 3-krat na 

mesec. Kar 21 % učiteljev izvajanja nalog pred tablo svojim učencem ne omogoči.  

Podobno kot velja za predstavitve seminarskih in raziskovalnih nalog, je tudi izvajanje 

in reševanje nalog pred tablo priložnost, da učitelji odkrijejo učence, ki jih je strah nastopanja 

v razredu in jim ustrezno pomagajo. Po mojem mnenju je izvajanje in reševanje nalog pred 

tablo zaželena oblika nastopanja pri ponavljanju in utrjevanju snovi. Lahko je primerna  v 

začetni fazi premagovanja strahu pred nastopanjem, saj je učenec krajši čas izpostavljen kot pri 

predstavitvi raziskovalnih in seminarskih nalog.  
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V grafu 7 je prikazano, kakšna je, po mnenju učencev in učiteljev, pogostost izražanja 

mnenj o določeni temi v posameznih razredih.  

 

Graf 7: Pogostost izražanja mnenj o določeni temi v posameznih razredih 

V 8. razredih je po mnenju 44 % vseh učencev izražanje mnenj prisotno vsako učno uro. 

Podoben je delež enako mislečih učencev 4. razreda in sicer 38 %. V 6. razredu pa je 36 % vseh 

učencev mnenja, da jim izražanje mnenj pri pouku ni omogočeno. Kar  85 % vseh anketiranih 

učiteljev učencem izražanje mnenj o določeni temi omogoči vsako učno uro, ostalih 15 % jim 

le-to omogoči 1- do 3-krat na teden. 

Po mojem mnenju je izražanje mnenj v razredu ključnega pomena za razvoj pristnega 

in odkritega odnosa med učenci in učiteljem. Kot je omenjeno v teoretičnem delu, se zaupanje 

razvija, če sprejemamo misli, čustva in reakcije drugega. Učenci se ob tem počutijo sprejete. 

Izražanje učenčevih mnenj vpliva na izboljšanje šolskega procesa in predstavlja pomembno 

povratno informacijo za učitelja, o uspešnosti njegovega dela. Na ta način se rešujejo konflikti 

in problemi ter usklajujejo nesoglasja v razredu.  
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V grafu 8 je prikazano, kakšna je, po mnenju učencev in učiteljev,  pogostost igre vlog 

v posameznih razredih.  

 

Graf 8: Pogostost igre vlog v posameznih razredih 

70 %  učencev 4. razreda se je opredelilo, da je igra vlog pri pouku zastopana 1- do 3-

krat na mesec. 73 % učencev 8. razreda in 60 % učencev 6. razreda je mnenja, da njihovi učitelji 

igre vlog ne vključijo v pouk. 43 % vseh anketiranih učiteljev igro vlog vključi v pouk le 1- do 

3-krat na mesec, 29 % pa nikoli.  

Po rezultatih raziskave sodeč je igra vlog, podobno kot pantomima, oblika nastopanja v 

razredu, ki je bolj pogosta in bolj primerna v nižjih razredih osnovne šole. 
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9.2  SITUACIJE,  V KATERIH JE UČENCE STRAH NASTOPANJA V 

RAZREDU  IN TISTE,  KJER  STRAHU NE OBČUTIJO 

 

V raziskavi nas je zanimalo, v katerih situacijah je učence strah nastopanja in v katerih 

strahu pred nastopanjem ne občutijo. Raziskovali smo prisotnost strahu pri predmetu, ki ga 

imajo učenci radi in pri predmetu, ki ga ne marajo. Enako smo želeli raziskati, kako je strah 

učencev pred nastopanjem povezan z učiteljem, ki ga imajo radi oz. ga ne marajo. Rezultate 

smo pridobili z analizo odgovorov anketnega vprašalnika za učence (vprašanje št. 5, priloga 1)  

in učitelje (vprašanje št. 4, priloga 2).  

V grafu 9 je prikazana odsotnost strahu učencev v posameznih razredih, pri predmetu, 

ki ga imajo radi. 

 

Graf 9: Odsotnost strahu pri predmetu, ki ga ima učenec rad 

Rezultati raziskave kažejo, da v vseh razredih prevladuje odsotnost strahu pri predmetu, 

ki ga imajo učenci radi. Tako se je opredelilo 58 %  vseh učencev 8. in 6. razreda ter 65 % 

učencev 4. razreda. 
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V grafu 10 je prikazana odsotnost strahu učencev v posameznih razredih, pri predmetu, 

ki ga uči učitelj,  ki ga ima učenec rad. 

 

Graf 10: Odsotnost strahu pri predmetu, ki ga uči učitelj, ki ga ima učenec rad 

Podobno kot pri priljubljenem predmetu, večina anketiranih učencev  ne občuti strahu 

pri predmetu, ki ga uči učitelj, ki ga imajo radi. Tako se je opredelilo 48 % učencev 8. razreda, 

45 % 6. razreda in 55 % 4. razreda.  
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V grafu 11 je prikazana odsotnost strahu učencev v posameznih razredih, pri predmetu, 

ki ga učenec ne mara. 

 

Graf 11: Odsotnost strahu pri predmetu, ki ga učenec  ne mara 

Največ učencev občuti strah, pri predmetu, ki ga ne marajo. Tako meni 45 % učencev 

8. razreda in 44 % učencev 6. razreda.  48 % vseh učencev 4. razreda se delno strinja s tem.   
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V grafu 12 je prikazana odsotnost strahu učencev v posameznih razredih, pri predmetu, 

ki ga uči učitelj, ki ga učenec ne mara. 

 

Graf 12: Odsotnost strahu pri predmetu, ki ga uči učitelj, ki ga učenec ne mara 

Podobno kot pri nepriljubljenem predmetu, se strah poveča pri predmetu, ki ga uči 

učitelj, ki ga učenci ne marajo.  Takšnega mnenja je 43 % vseh učencev 8. razreda, delno pa se 

s tem strinja polovica učencev 4. in 6. razreda.  

Z raziskavo smo ugotovili, da učenci ne občutijo strahu pri predmetu, ki ga uči učitelj, 

ki ga imajo radi. Kot omenjeno v teoretičnem delu diplomskega dela, učitelji, z iskrenostjo in 

poštenostjo lahko vplivajo na sproščeno vzdušje v razredu. Z vnaprej predstavljenimi,  

razumljivimi kriteriji znanja ustvarijo psihološko predvidljivo okolje, v katerem učenci 

natančno vedo, kaj se od njih pričakuje. Priljubljenost predmeta je lahko povezana z 

obvladanjem in boljšim razumevanjem snovi. Če smo v nečem uspešni, smo bolj samozavestni. 

Prav zato je strah učencev manjši pri priljubljenem predmetu.   

25%

33%

43%

13%

50%

37%

13%

50%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

drži delno drži ne drži

8. razred (N=40) 6. razred (N=38) 4. razred (N=40)



Lepša M. Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v razredu. Dipl. delo, Pedagoška fakulteta, UL, 2016 

45 
 

9.3 RAZLOGI ZA  STRAH PRI NASTOPANJU V RAZREDU - MNENJE 

UČENCEV IN UČITELJEV  

 

Pri 3. raziskovalnem vprašanju smo želeli raziskati razloge za strah pri nastopanju, kot 

jih vidijo učenci in učitelji. Rezultate smo pridobili z analizo odgovorov anketnega  vprašalnika 

za učence (vprašanje št. 4, priloga 1)  in učitelje (vprašanje št. 6, priloga 2). 

V grafu 13 prikazujemo deleže učencev, ki jih je strah posmeha s strani sošolcev in 

deleže učiteljev, ki omenjeni strah opazijo pri svojih učencih.   

 

Graf 13: Strah učenca, da se mu bodo sošolci smejali 

Največ anketiranih učencev 8. razreda (55 %) strahu zaradi posmeha s strani sošolcev 

nikoli ne občuti. Pri več kot polovici učencev 6. razreda (58 %) in učencev 4. razreda (61 %) je 

omenjeni strah prisoten le včasih. Po mnenju kar 62 % anketiranih učiteljev je strah pred 

posmehom s strani sošolcev pri učencih pogost.  

Rezultati raziskave so spodbudni, saj učenci po večini ne doživljajo strahu pred 

posmehom sošolcev, kar lahko kaže na to, da se v razredu dobro počutijo. Kot navaja Puklek – 

Levpušček (2006), otroci v vrstniškem okolju pridobivajo socialne izkušnje, zato je pomembno, 

da so med sošolci sprejeti.  
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V grafu 14 prikazujemo deleže učencev, ki jih je strah, da  jim ne bo dal dovolj časa za 

odgovor in deleže učiteljev, ki omenjeni strah opazijo pri svojih učencih.  

 

Graf 14: Strah učenca, da mu učitelj ne bo dal dovolj časa za odgovor 

Slabe polovice učencev 8. razreda (45 %)  nikoli ni strah, da jim učitelj ne bo dal dovolj 

časa za odgovor.  Druga polovica (45 %) strah občuti včasih. V 6. in 4. razredu  največ učencev 

strahu pred pomanjkanjem časa za odgovor ne občutijo. Tako meni 46 % vseh učencev 6. 

razreda in 69 % učencev 4. razreda. Polovica učiteljev je mnenja, da je navedeni strah med 

učenci prisoten včasih, 42 % pa se jih je opredelilo, da je strah pred pomanjkanjem časa za 

odgovor pogost med učenci.  
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V grafu 15 prikazujemo deleže učencev, ki jih je strah, da jih bo učitelj žalil in deleže 

učiteljev, ki omenjeni strah opazijo pri svojih učencih. 

 

Graf 15: Strah učenca, da ga bo učitelj žalil 

Rezultati raziskave prikazujejo, da 80 % anketiranih učencev 8. razreda in 62 % učencev 

6. razreda ter 89 % učencev 4. razreda  nikoli ni strah, da jih bo učitelj žalil. Pri učiteljih je 

prevladujoče mnenje, da je ta strah med učenci prisoten včasih. Tako meni 61 % vseh 

anketiranih učiteljev.  
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V grafu 16 prikazujemo deleže učencev, ki jih je strah, da se jim bo učitelj posmehoval 

in deleže učiteljev, ki omenjeni strah opazijo pri svojih učencih. 

 

Graf 16: Strah učenca, da se mu bo učitelj posmehoval 

75 % učencev 8. razreda, 78 % učencev 6. razreda in 83 % učencev 4. razreda strahu 

pred posmehom s strani učitelja nikoli ne občutijo. Slaba polovica učiteljev (46 %) je enakega 

mnenja, druga polovica (46 %) pa jih meni, da je omenjeni strah včasih prisoten med učenci.  

Z rezultati raziskave ugotavljamo, da strah pred žaljenjem in posmehom s strani učitelja 

med učenci po večini ni prisoten.  

75%

23%

3%

78%

18%

5%

83%

17%

46% 46%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

nikoli včasih pogosto zelo pogosto

8. razred (N=40) 6. razred (N=40) 4. razred (N=36) učitelji (N=13)



Lepša M. Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v razredu. Dipl. delo, Pedagoška fakulteta, UL, 2016 

49 
 

V grafu 17 prikazujemo deleže učencev, ki jih je strah, da  bodo razočarali starše in 

deleže učiteljev, ki omenjeni strah opazijo pri svojih učencih. 

 

Graf 17: Strah učenca, da bo razočaral starše 

Prisotnost strahu, da bodo učenci razočarali starše, je večja. Višji so deleži tistih 

učencev, ki naveden strah občutijo včasih ali pogosto. V 8. razredu je 25 %, v 6. 35 % in v 4. 

57 % vseh učencev, ki strah pred tem, da bi razočarali starše včasih občutijo. 13 % učencev 8. 

razreda, 23 % učencev 6. razreda in 11 % 4. razreda je pogosto strah, da bi razočarali starše. 

Med učitelji prevladuje mnenje, da je omenjeni strah med učenci pogosto prisoten. Tako se je 

opredelilo 69 % vseh učiteljev.  

Marentič Požarnik (2000) opozarja na razvoj pogojne ljubezni s strani staršev. Otrok se 

počuti sprejetega in ljubljenega le takrat, ko zadovolji pričakovanja staršev. Starši so lahko 

razočarani nad določenim dejanjem, ki ga je otrok storil, nikoli pa ne nad otrokom, ki je to 

dejanje storil. Namreč za zdrav čustven in osebnostni razvoj je ključno, da je ljubezen staršev 

do otroka brezpogojna (Inštitut za razvoj človeških virov, 2016).  
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V grafu 18 prikazujemo deleže učencev, ki jih je strah, da  jih bodo starši žalili in deleže 

učiteljev, ki omenjeni strah opazijo pri svojih učencih. 

 

Graf 18: Strah učenca, da ga bodo starši žalili 

Strah pred žaljenjem s strani staršev je po mnenju učencev najmanj prisoten. 98 % 

učencev 8. razreda, 80 % učencev 6. razreda in 86 % učencev 4. razreda tega strahu nikoli ne 

občuti. Med anketiranimi učitelji prevladuje mnenje, da je strah pred žaljenjem s strani staršev 

le včasih prisoten med učenci. Tako meni 67 % vseh učiteljev.  
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V grafu 19  prikazujemo deleže učencev, ki jih je strah, da  jih bodo starši kaznovali in deleže 

učiteljev, ki omenjeni strah opazijo pri svojih učencih. 

 

Graf 19: Strah učenca, da ga bodo starši kaznovali 

Med učenci 8. in 6. razreda ni strahu pred kaznovanjem s strani staršev. Tako meni 73 

% učencev 8. razreda in dobra polovica učencev 6. razreda  (53 %). Med učenci 4. razreda je 

tovrsten strah prisoten včasih. Tako meni slaba polovica učencev (47 %).  Enakega mnenja je 

tudi slaba polovica  anketiranih učiteljev (42 %). 

 Menim, da s kaznovanjem lahko dosežemo spremembo neprimernega vedenja, vendar 

do tega pride le zato, da se otrok izogne posledicam kazni. Možina (2004) navaja, da so telesne 

kazni in ustrahovanje odraz nepotrpežljivih staršev.  
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V grafu 20 prikazujemo deleže učencev, ki jih je strah slabe ocene in deleže učiteljev, 

ki omenjeni strah opazijo pri svojih učencih. 

 

Graf 20: Strah učenca, da bo dobil slabo oceno 

Strah pred slabo oceno je med učenci najbolj prisoten, tako po mnenju učencev kot tudi 

učiteljev. 40 % učencev 8. razreda, 48 % učencev 6. razreda in kar 64 % učencev 4. razreda 

včasih občuti strah pred slabo oceno. Večji je tudi odstotek učencev, pri katerih je strah pred 

slabo oceno zelo pogost. Tako se je odločilo 18 % učencev 8. razreda, 30 % učencev 6. razreda 

in 17 % učencev 4. razreda. Po mnenju 75 % vseh učiteljev je ta strah med učenci zelo pogost.   

Po rezultatih raziskave sodeč ugotavljamo, da učenci učnemu uspehu pripisujejo velik 

pomen. Šilc (2016) navaja, da se otroci učijo le za točke in ocene, saj selekcija za vpis v srednje 

šole temelji le na tem. Pozabljajo pa se otrokove dejanske sposobnosti in ljubezen do 

posameznega predmeta. 
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V grafu 21 prikazujemo deleže učencev, ki ne morejo natančno opisati razlogov za strah  

deleže učiteljev, ki menijo, da učenci ne morejo opisati česa jih je strah. 

 

Graf 21: Deleži učencev, ki ne morejo natančno opisati česa jih je strah 

Analiza vprašalnikov kažejo, da 49 %  vseh učencev 8. in 48 %  učencev 6. razreda nima 

težav z opredelitvijo razlogov za strah. 51 %  učencev 4. razreda včasih ne more natančno 

opredeliti česa jih je strah. Rezultati so lahko povezani s starostjo učencev. Po mojem mnenju 

starejši učenci lažje opišejo razloge za strah. Med anketiranimi učitelji sta le dva odgovorila na 

navedeno vprašanje. Zato rezultati niso zanesljivi.  

Po mojem mnenju starejši učenci lažje opišejo razloge za strah, saj bolje poznajo same 

sebe, lažje izražajo svoje občutke, se pogosteje primerjajo z drugimi in so bolj samokritični. 
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9.4 FIZIOLOŠKI ZNAKI STRAHU UČENCEV V SITUACIJAH 

NASTOPANJA PRED RAZREDOM  

 

Raziskali smo tudi, katere fiziološke znake strahu zaznajo učenci pri sebi, ko nastopajo 

v razredu in ki jih opazijo učitelji pri svojih učencih. Rezultate smo pridobili z analizo 

odgovorov anketnega  vprašalnika za učence (vprašanje št. 6, priloga 1)  in učitelje (vprašanje 

št. 7, priloga 2).  

V grafu 22 predstavljamo deleže učencev, ki ne morejo govoriti, ko jih je strah 

nastopanja pred razredom in deleže učiteljev, ki ta fiziološki znak strahu pred nastopanjem 

opazijo pri svojih učencih. 

 

Graf 22: Fiziološki znak – nesposobnost govora 

Analiza vprašalnikov kaže, da 59 % učencev 8. razreda, 61 % učencev 6. razreda in 44 

% učencev 4. razreda nima težav z nezmožnostjo govora, ko nastopajo pred razredom. 37 % 

učencev 6. in 8. razreda, ter 46 % učencev 4. razreda ta znak strahu pri sebi včasih opazi. Učitelji 

pogosto oz. zelo pogosto opazijo nesposobnost govora, kot fiziološki znak strahu pred 

nastopanjem pred razredom pri svojih učencih. 38% vseh učiteljev nesposobnost govora opazi 

pogosto, 31% pa zelo pogosto.  

Nesposobnost govora lahko učitelji napačno interpretirajo in ga razumejo, kot da se 

učenec na preverjanje znanja ni pripravil. Učiteljeva napačna interpretacija pa v učencu poveča 

občutek nemoči in obupa, saj mu strah pred nastopanjem onemogoča, da bi uspešno predstavil 

svoje znanje.  
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V grafu 23 predstavljamo deleže učencev, ki jih boli glava, ko jih je strah nastopanja 

pred razredom in deleže učiteljev, ki ta ki ta fiziološki znak strahu pred nastopanjem opazijo 

pri svojih učencih. 

 

Graf 23: Fiziološki znak – glavobol 

Glavobol pri večini vseh učencev nikoli ni prisoten. Tako se je opredelilo 85 % učencev 

8. razreda, 64 % učencev 6. razreda in 54 % 4. razreda. Učitelji pri svojih učencih pogosto (33 

%) oz. včasih (67 %) opazijo omenjeni fiziološki znak strahu pred nastopanjem.  
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V grafu 24 predstavljamo deleže učencev, ki občutijo slabost, ko jih je strah nastopanja 

pred razredom in deleže učiteljev, ki ta fiziološki znak strahu pred nastopanjem opazijo pri 

svojih učencih. 

 

Graf 24: Fiziološki znak – slabost 

Slabosti ne občuti večina učencev 8. razreda (44 %), 6. razreda (56 %) in 4. razreda (71 

%). Večji je delež učencev v 8. razredu, pri katerih je slabost pogost oz. zelo pogost fiziološki 

znak. Kar 15 % vseh učencev 8. razreda slabost občuti pogosto in 7 % zelo pogosto. Rezultati 

raziskave prikazujejo, da je slabost bolj pogosta pri učencih višjih razredov osnovne šole.  

Največ učiteljev (83%) včasih opazi slabost pri učencih, kot znak strahu pred nastopanjem.  
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V grafu 25 predstavljamo deleže učencev, ki jih boli trebuh, ko jih je strah nastopanja 

pred razredom in deleže učiteljev, ki ta fiziološki znak strahu pred nastopanjem opazijo pri 

svojih učencih. 

 

Graf 25: Fiziološki znak – bolečine v trebuhu 

Bolečina v trebuhu se kot fiziološki znak strahu pri dobri polovici učencev 6. Razreda 

(51 %) in slabi polovici 4. razreda (49 %) nikoli ne pojavi. Se pa poveča delež učencev 8. 

razreda, kjer 17 % učencev pogosto mučijo bolečine v trebuhu, 20 % pa se jih s to težavo sooča 

zelo pogosto. Tako kot slabost, se tudi bolečine v trebuhu bolj pogosto pojavijo pri učencih 

višjih razredov osnovne šole. 58 % vseh učiteljev včasih pri svojih učencih ugotavlja bolečine 

v trebuhu.  

Glavobol, slabost in bolečine v trebuhu so fiziološki znaki strahu pred nastopanjem, ki 

navzven niso vidni, zato jih učitelj pri učencih težko prepozna. Omenjeni fiziološki znaki se 

lahko pojavijo nekaj dni pred ali po govornem nastopu, zato jih učenci morda ne povezujejo s 

strahom pred nastopanjem.  
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V grafu 26 predstavljamo deleže učencev, ki imajo težave z rdečico, ko jih je strah 

nastopanja pred razredom in deleže učiteljev, ki ta fiziološki znak strahu pred nastopanjem 

opazijo pri svojih učencih. 

 

Graf 26: Fiziološki znak – rdečica 

Učenci po večini nimajo težav z zardevanjem, saj največji delež učencev vseh razredov 

nikoli ne zardi, ko se znajdejo v situaciji nastopanja pred razredom. Takšnih je 60 % učencev 

8. razreda, 51 % učencev 6. razreda in 69 % učencev 4. razreda. Učitelji pogosto oz. včasih ta 

znak strahu opazijo pri učencih. 38 % učiteljev omenjeni fiziološki znak opazi včasih, enak 

delež učiteljev pa ga opazi pri svojih učencih pogosto. Rdečica sodi med fiziološke znake 

strahu, ki jih učitelj lahko hitro prepozna.  

Učencu, ki ima v situacijah nastopanja v razredu težave z zardevanjem, lahko učitelj 

pomaga tako, da mu omogoči odgovarjanje iz klopi. Učenca skrbi, da se mu bodo zaradi pojava 

rdečice na obrazu sošolci posmehovali. Posledično se takšen učenec težko skoncentrira in 

razvije svoje misli, zato mu učitelj pri tem lahko pomaga s postavljanjem podvprašanj (Puklek 

– Levpušček, 2006). 
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V grafu 27 predstavljamo deleže učencev, ki se jim tresejo roke, ko jih je strah 

nastopanja pred razredom in deleže učiteljev, ki ta fiziološki znak strahu pred nastopanjem 

opazijo pri svojih učencih. 

 

Graf 27: Fiziološki znak – tresenje rok 

Slaba polovica učencev 8. in 4. razreda tresenje rok, kot fiziološki znak strahu, opazi 

včasih. Tako se je opredelilo 41 % učencev 8. razreda in 46 % učencev 4. razreda. V 6. razredu 

prevladujejo učenci, ki s tresenjem rok pri nastopanju nima težav. Takšnih je 36 % vseh 

učencev. Večji so deleži tistih učencev, pri katerih je omenjeni fiziološki znak prisoten  pogosto 

oz. zelo pogosto. V 8. razredu je največji delež učencev (24 %), ki tresenje rok opazijo zelo 

pogosto, 15 % pa pogosto. V 6. razredu je 23 % učencev takšnih, ki imajo s tresenjem rok 

težave pogosto in 10 % takšnih, ki to občutijo zelo pogosto. V 4. razredu se delež učencev, ki 

pri sebi to težavo opazijo pogosto oz. zelo pogosto zmanjša. Namreč 8 % učencev tresenje rok 

opazi pogosto in 15 % zelo pogosto. Večina učiteljev navedeni fiziološki znak pri svojih 

učencih opazi pogosto oz. zelo pogosto. 54% učiteljev tresenje rok opazi pogosto, 23% pa zelo 

pogosto.  
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V grafu 28 predstavljamo deleže učencev, ki se začnejo potiti, ko jih je strah nastopanja 

pred razredom in deleže učiteljev, ki ta fiziološki znak strahu pred nastopanjem opazijo pri 

svojih učencih. 

 

Graf 28: Fiziološki znak – potenje 

V 8. razredih slaba polovica učencev (44 %)  potenja pri nastopanju nikoli ne zazna. V 

ostalih razredih jih slaba polovica potenje, kot fiziološki znak strahu, občuti včasih.  V 6. 

razredu je takšnih učencev 40 %, v 4. pa 46 %. Po rezultatih analize vprašalnikov lahko 

sklepamo, da učenci nimajo pretiranih težav s potenjem kot fiziološkim znakom strahu pred 

nastopanjem pred razredom. Učitelji potenje pri učencih opazijo včasih (46 %) oz. pogosto (46 

%). 
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V grafu 29 predstavljamo deleže učencev, ki občutijo pospešeno bitje srca, ko jih je 

strah nastopanja pred razredom in deleže učiteljev, ki ta fiziološki znak strahu pred nastopanjem 

opazijo pri svojih učencih. 

 

Graf 29: Fiziološki znak – pospešeno bitje srca 

Pospešeno bitje srca je najbolj pogost fiziološki znak pri vseh učencih. Kar 27 % vseh 

učencev 8. razreda hitro bitje srca zazna zelo pogosto. V 6. razredu je takšnih učencev 33 %, v 

4. pa 36 %. 29 % učencev 8. razreda, 18 % učencev 6. razreda in 15 % učencev 4. razreda ima 

pogosto težave s pospešenim bitjem srca, ko se znajdejo v situaciji nastopanja pred razredom. 

Največ anketiranih učiteljev pogosto ugotavlja pospešeno bitje srca pri svojih učencih. Tako 

meni 31% vseh učiteljev.  

Pospešeno bitje srca, potenje in tresenje rok so fiziološki znaki strahu, ki nastanejo kot 

posledica povišanega krvnega pritiska, večje količine stresnih hormonov v krvi in porušenega 

ravnovesja plinov v telesu (Puklek – Levpušček, 2006). Po mojem mnenju lahko učitelj z 

uporabo sprostitvenih tehnik pri pouku, zmanjša pogostost navedenih fizioloških znakov strahu 

pred nastopanjem pri učencih.  
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V grafu 30 predstavljamo deleže učencev, ki jim gre na jok, ko jih je strah nastopanja 

pred razredom in deleže učiteljev, ki ta fiziološki znak strahu pred nastopanjem opazijo pri 

svojih učencih. 

 

Graf 30: Fiziološki znak – jok 

Večini učencev vseh razredov ne gre na jok, ko se znajdejo v situaciji nastopanja pred 

razredom. 78 % učencev 8. razreda, 72 % učencev 6. razreda in 51 % učencev 4. razreda 

omenjenega fiziološkega znaka pri sebi ne opazijo. 62 % učiteljev omenjeni fiziološki znak 

strahu pred nastopanjem pri učencih včasih opazi.  

Po mojem mnenju se pri učencu, ki med govornim nastopom plane v jok, lahko pojavi 

še občutek sramu, zaradi strahu pred posmehom sošolcev. Pri tem je ključno, da učitelj 

problema ne ignorira, temveč se z učencem odkrito pogovori. Gordon (1989) opozarja, da 

spregledan problem vodi v osamljenost in negotovost učenca ter onemogoča napredek v učnem 

procesu.  
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V grafu 31 predstavljamo deleže učencev, ki govorijo manj razločno, ko jih je strah 

nastopanja pred razredom in deleže učiteljev, ki ta znak strahu pred nastopanjem opazijo pri 

svojih učencih. 

 

Graf 31: Fiziološki znak – manj razločno govorjenje 

51 % učencev 8. razreda nikoli nima težav z manj razločnim govorjenjem pri 

nastopanju. Pri učencih 6. in 4. razreda je najbolj pogost odgovor, da učenci to težavo opazijo 

včasih. Tako se je opredelilo 51 % učencev 6. razreda in 49 % učencev 4. razreda. 54 % učiteljev 

je mnenja, da je pogost med učenci, 8 % pa, da je manj razločno govorjenje zelo pogost 

fiziološki znak. 
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V grafu 32 predstavljamo deleže učencev, ki govorijo hitro, ko jih je strah nastopanja 

pred razredom in deleže učiteljev, ki ta fiziološki znak strahu pred nastopanjem opazijo pri 

svojih učencih. 

 

Graf 32: Fiziološki znak – hitro govorjenje 

Hitro govorjenje se kot fiziološki znak strahu pred nastopanjem pri 54 % učencev 4. 

razreda pojavi včasih.  Pri ostalih učencih je hitro govorjenje bolj redko prisotno. Pri 49 % 

učencev 6. razreda, 39 % učencev 8. razreda in 33 % učencev 4. razreda se nikoli ne pojavi. 

Včasih je hitro govorjenje prisotno pri 31 % učencev 4. razreda in 34 % učencev 8. razreda. Za 

odgovor zelo pogosto oz. pogosto se je opredelil manjši delež učencev. 38 % učiteljev je 

mnenja, da je hitro govorjenje pogosto prisotno in 23 % da je med učenci zelo pogost znak 

strahu pred nastopanjem.  

Učitelji hitro in manj razločno govorjenje kot fiziološka znaka strahu pred nastopanjem 

opazijo pogosteje, kot ju učenci opazijo sami pri sebi. Razlog je lahko v tem, da se učenci 

pogosto ne zavedajo, da govorijo prehitro ali manj razločno, zato je pomembno, da jih učitelj 

ob koncu govornega nastopa na to opozori.  
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9.5  POVEZANOST STOPNJE STRAHU PRED NASTOPANJEM IN 

UČNEGA USPEHA 

 

Želeli smo raziskati povezanost učnega uspeha s stopnjo strahu. Pri tem smo si pomagali 

z vprašanjem v anketnem vprašalniku, pri katerem smo učence vprašali, kakšno oceno imajo 

pri matematiki, slovenščini in naravoslovju (glej prilogo 1 – vprašalnik za učence, vprašanje št. 

1).  Z analizo odgovorov na tretje vprašanje anketnega vprašalnika za učence, smo pridobili 

povprečno stopnjo strahu učencev v posameznih razredih.   

 

V preglednici 5 prikazujemo povezanost povprečnih ocen učencev v posameznih 

razredih s stopnjo strahu.  

 Preglednica 5: Povezanost učnega uspeha s stopnjo strahu 

Razred Ocena Stopnja strahu P Pearsonov koeficient 

4. razred 4,25 1,89  0,18 - 0,12 

6. razred 3,97 1,71  0,14 - 0,29 

8. razred 3,95 1,83  0,65 - 0,01 

 

Ugotovili smo, da obstaja šibka povezanost med strahom pred nastopanjem in učnim 

uspehom le v 6. razredih. To smo ugotovili z računanjem Pearsonovega koeficienta, ki je bil v 

6. razredu -0,29. V 4. in 8. razredu med učnim uspehom in strahom učencev pred nastopanjem 

ni bila ugotovljena statistično pomembna povezanost.  

Rezultati raziskave so presenetljivi, saj bi pričakovali, da je boljši učni uspeh učenca 

povezan z manjšim strahom pred nastopanjem. Kot navaja Zupančič (2007), je dobro 

poznavanje teme, osnova za premagovanje strahu pred nastopanjem. Boljši učni uspeh namreč  

pomeni, da učenec učno snov obvlada, kar pozitivno vpliva na njegovo samozavest. Lahko pa 

je zaradi višjih aspiracij in večje čustvene občutljivosti (strah pred neuspehom) v času 

ocenjevanja bolj pod vplivom stresa.    

 



Lepša M. Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v razredu. Dipl. delo, Pedagoška fakulteta, UL, 2016 

66 
 

9.6 ODNOS MED STRAHOM PRED NASTOPANJEM IN 

PRILJUBLJENOSTJO PREDMETA 

 

V 8. raziskovalnem vprašanju nas je zanimal odnos strahu pred nastopanjem in 

priljubljenost predmeta. Preverjali smo, ali se učenci, ki imajo predmet radi statistično 

pomembno razlikujejo v doživljanju strahu pred nastopanjem, v primerjavi z učenci, ki 

predmeta ne marajo. Učence smo vprašali, kdaj jih ni strah nastopanja pred razredom. Izbirali 

so med dvema odgovoroma: pri predmetu, ki ga imajo radi, pri predmetu, ki ga ne marajo  (glej 

prilogo 1 – vprašalnik za učence, vprašanje št. 5).   

 

V preglednici 6 prikazujemo odnos med strahom pred nastopanjem in priljubljenostjo 

predmeta pri učencih 4. razreda. 

Preglednica 6: 4. Razred – odnos med strahom pred nastopanjem in 

priljubljenostjo predmeta 

4. razred 
Drži Delno drži Ne drži 

f f(%) f f(%) f f(%) 

Pri predmetu, ki ga imam rad 26 65 12 30 2 5 

Pri predmetu, ki ga ne 

maram 

7 17 19 46 15 37 

χ2  =  22,452, P =  0,0000 

 

 Rezultat χ2 – preizkusa je pokazal, da so razlike med učenci, ki imajo predmet radi in 

učenci, ki ga ne marajo, statistično pomembne (χ2  =  22,452, P =  0,0000). Največ, 65 % vseh 

učencev 4. razreda, se je strinjalo s trditvijo, da jih ni strah nastopanja pred razredom pri 

predmetu, ki ga imajo radi.  
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V preglednici 7 prikazujemo odnos med strahom pred nastopanjem in priljubljenostjo 

predmeta pri učencih 6. razreda. 

Preglednica 7: 6. razred – odnos med strahom pred nastopanjem in 

priljubljenostjo predmeta 

6. razred 
Drži Delno drži Ne drži 

f f(%) f f(%) f f(%) 

Pri predmetu, ki ga imam rad 22 58 13 34 3 8 

Pri predmetu, ki ga ne maram 6 17 14 39 16 44 

χ2  =  18,034, P =  0,0001 

 

Rezultat χ2 – preizkusa je pokazal, da so razlike v doživljanju strahu pred nastopanjem 

v odvisnosti od priljubljenosti predmeta statistično pomembne (χ2  =  18,034, P =  0,0001). 

Največ, 58 % vseh učencev 6. razreda, se je strinjalo s trditvijo, da jih ni strah nastopanja pred 

razredom pri predmetu, ki ga imajo radi.  

 

V preglednici 8 prikazujemo odnos med strahom pred nastopanjem in priljubljenostjo 

predmeta pri učencih 8. razreda. 

Preglednica 8: 8. razred – odnos med strahom pred nastopanjem in 

priljubljenostjo predmeta 

8. razred 
Drži Delno drži Ne drži 

f f(%) f f(%) f f(%) 

Pri predmetu, ki ga imam rad 23 58 14 35 3 7 

Pri predmetu, ki ga ne maram 10 25 12 30 18 45 

χ2  =  15,989, P  =  0,0003 

 

Rezultat χ2 – preizkusa je pokazal, da so razlike v doživljanju strahu pred nastopanjem 

v odvisnosti od priljubljenosti predmeta statistično pomembne (χ2  =  15,989, P  =  0,0003). 

Največ, 58 % vseh učencev 8. razreda, se je strinjalo s trditvijo, da jih  ni strah nastopanja pred 

razredom pri predmetu, ki ga imajo radi. 
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V preglednici 9 prikazujemo odnos med strahom pred nastopanjem in priljubljenostjo 

predmeta pri učencih po mnenju učiteljev (glej prilogo 2 – vprašalnik za učitelje, vprašanje št. 

4).   

Preglednica 9: Učitelji – odnos med strahom pred nastopanjem in 

priljubljenostjo predmeta 

Učitelji 
Drži Delno drži Ne drži 

f f(%) f f(%) f f(%) 

Pri predmetu, ki ga imajo radi 5 36 9 64 0 0 

Pri predmetu, ki ga ne marajo 1 7 9 64 4 35 

χ2  = 6,667, P = 0,0357 

 

Rezultat χ2 – preizkusa je pokazal, da so razlike v doživljanju strahu pred nastopanjem 

v odvisnosti od priljubljenosti predmeta statistično pomembne (χ2  = 6,667, P = 0,0357). 36 % 

vseh anketiranih učiteljev se je strinjalo s trditvijo, da učencev ni strah nastopanja pred 

razredom pri predmetu, ki ga imajo radi. Največ, 64 % učiteljev, se je s to trditvijo delno 

strinjalo.  

Ljudje smo uspešnejši v dejavnostih, pri katerih uživamo in nam prinašajo zadovoljstvo. 

Če nekaj počnemo z veseljem, nam ni težko vlagati trud in energijo v to. Posledično pa to vodi 

k uspešnejšemu in bolj samozavestnemu ter suverenemu delovanju. Zato je priljubljenost 

predmeta povezana z odsotnostjo strahu pred nastopanjem pri učencih. 

 

9.7 STRAH PRED NASTOPANJEM GLEDE NA SPOL UČENCEV  

 

V 9. raziskovalnem vprašanju nas je zanimal odnos med strahom pred nastopanjem in 

spolom učencev. Preverjali smo, ali se učenci statistično pomembno razlikujejo v doživljanju 

strahu pred nastopanjem, v odvisnosti odnosa do spola. Učence smo vprašali, v kakšnih 

situacijah oz. kdaj jih je strah nastopanja pred razredom. Ob danih možnostih nastopanja (ustno 

spraševanje pred tablo, pantomima, izvajanje poskusov, predstavitve seminarskih ali 

raziskovalnih nalog, javljanje za oceno, izvajanje in reševanje nalog pred tablo), so izbirali 

nikoli/ včasih/ pogosto/ zelo pogosto. Dodali so lahko tudi situacije, ob katerih občutijo strah 

in niso navedene v vprašalniku (glej prilogo 1 – vprašalnik za učence, vprašanje št. 3).   
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V preglednici 10 prikazujemo odnos med strahom pred nastopanjem in spolom učencev  

Preglednica 10: Odnos med strahom pred nastopanjem glede na spol 

Spol 

Nikoli Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

f f (%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Ženske 196 42 176 38 62 13 29 7 

Moški 248 53 148 32 45 10 23 5 

χ2  =  11,902, P =  0,0077 

 

 

Graf 33: Odnos med strahom pred nastopanjem glede na spol 

Rezultat χ2 – preizkusa je pokazal, da so razlike v doživljanju strahu pred nastopanjem 

v odvisnosti od spola statistično pomembne (χ2  =  11,902, P =  0,0077). 42 % učenk in 53 % 

učencev je odgovorilo, da jih nikoli ni strah nastopanja pred razredom. 20 % učenk in 15 % 

učencev strah pred nastopanjem občuti pogosto oz. zelo pogosto. Z raziskavo smo ugotovili, da 

je strah pred nastopanjem bolj prisoten pri učenkah.  
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9.8  STRAH PRED NASTOPANJEM GLEDE NA RAZRED  

Zanimal nas je tudi odnos strahu pred nastopanjem in starostjo učencev. Preverjali smo, 

ali se učenci statistično pomembno razlikujejo v doživljanju strahu pred nastopanjem, v 

odvisnosti odnosa do starosti (glej prilogo 1 – vprašalnik za učence, vprašanje št. 3).   

V preglednici 11 prikazujemo odnos med strahom pred nastopanjem in starostjo 

učencev. 

  Preglednica 11: Odnos med strahom pred nastopanjem glede na razred 

Razredi 

Nikoli Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

4. razred 127 43 124 42 30 10 15 5 

6. razred 141 47 105 35 39 13 18 6 

8. razred 160 49 95 29 46 14 27 8 

χ2  =  13,207, P =  0,0399 

 

 

Graf 34: Odnos med strahom pred nastopanjem glede na razred 

Rezultat χ2 – preizkusa je pokazal, da so razlike v doživljanju strahu pred nastopanjem 

v odvisnosti od starosti statistično pomembne (χ2  =  13,207, P =  0,0399). Stopnja strahu se 

povečuje s starostjo otrok, kar je razvidno iz grafa 34. V 8. razredu je 8% učencev, ki strah 

občutijo zelo pogosto in 14%, ki strah pred nastopanjem občutijo zelo pogosto.   
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Z raziskavo smo ugotovili, da se strah pred nastopanjem okrepi pri učencih višjih 

razredov. To lahko povežemo z zrelostjo otrok, saj starejši otroci lažje opredelijo svoje 

strahove. Pogostost doživljanja strahu pred nastopanjem v razredu pa se povezuje tudi z 

osebnostnimi lastnostmi učiteljev in razredne klime. Na razredni stopnji (4. razred) so učitelji 

z učenci večji del pouka in učenci se tako prilagajajo le manjšemu številu učiteljev. Na 

predmetni stopnji pa se to prilagajanje pričakuje iz ure v uro – kar učencem prinaša tudi določen 

stres. Vsak učitelj ima namreč svoj stil poučevanja, svoj stil komunikacije in interakcije z 

učenci, pa tudi specifične zahteve do njih, to pa lahko strahove pri učencu okrepi. 

 

9.9 ODZIVANJE UČITELJEV NA UČENCE, PRI KATERIH OPAZIJO 

STRAH PRED NASTOPANJEM  

 

V zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako se učitelji odzivajo na 

učence, pri katerih opazijo  strah pred nastopanjem pred razredom. Navedeno raziskovalno 

vprašanje smo pridobili z analizo odgovorov anketnega  vprašalnika za učitelje (glej prilogo 2 

– vprašalnik za učitelje, vprašanje št. 5).  

V grafu 35 prikazujemo deleže učiteljev, ki se z učencem pogovorijo o vzrokih za njegov strah.  

 

Graf 35: Pogostost pogovora z učencem o vzrokih  za njegov strah 

Pogovor o vzrokih za učenčev strah je med učitelji pogost način odzivanja na učenčev 

strah. 58% učiteljev ga uporabi pogosto, 33 % pa zelo pogosto.  
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V grafu 36 prikazujemo deleže učiteljev, ki učencu namenijo več časa, da se ti zberejo 

in uredijo svoje misli.  

 

Graf 36: Pogostost nudenja učencu več časa, da se zbere 

Kot je omenjeno v teoretičnem delu, čas, ki ga ima učenec na voljo pri odgovoru ali 

reševanju naloge, pomembno vpliva na njegov uspeh. Rezultati raziskave so spodbudni, saj 

učitelji pogosto učencem namenijo več časa, da se ti lahko zberejo in skoncentrirajo na 

reševanje naloge, oblikovanje odgovora, itd.  
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V grafu 37 prikazujemo deleže učiteljev, ki učence opogumljajo in spodbujajo.  

 

Graf 37: Opogumljanje in spodbujanje učence 

Več kot polovica vseh učiteljev (55 %) zelo pogosto svoje učence spodbuja in 

opogumlja pri reševanju nalog, odgovarjanju na vprašanja, itd. To pa je predvsem pomembno 

pri anksioznih učencih. Puklek – Levpušček (2006) namreč ugotavlja, da se anksiozni učenci 

redko sami javijo k odgovarjanju, zato je učitelj tisti, ki jih opogumlja in spodbuja k govorjenju.  

 

45%

55%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

nikoli včasih pogosto zelo pogosto



Lepša M. Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v razredu. Dipl. delo, Pedagoška fakulteta, UL, 2016 

74 
 

V grafu 38 prikazujemo delež učiteljev, ki dajo učencem več priložnosti, da se 

izpostavijo v razredu.  

 

Graf 38: Dati učencu več priložnosti, da se izpostavi v razredu 

33% učiteljev svojim učencem včasih omogoči več priložnosti izpostavitve pred 

razredom, enak delež jih to  omogoči pogosto in zelo pogosto.  
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V grafu št. 39 prikazujemo deleže učiteljev, ki pri pouku predstavijo strategije za 

premagovanje strahu.  

 

Graf 39: Predstavitev strategij za premagovanje strahu pred nastopanjem v okviru učne 

ure 

Predstavitev strategij za premagovanje strahu v okviru učne ure je najmanj zastopan 

način, s katerimi se učitelji odzivajo na učence, ki jih je strah nastopanja pred razredom. 

Največji delež, 67% učiteljev, to stori le včasih, 8 % pogosto in 25 % zelo pogosto.  

Seznanitev učencev s strategijami, s katerimi lahko vplivamo na premagovanje strahu, je 

ključnega pomena. Namreč otroci se bodo v življenju še mnogokrat srečali s stresnimi 

situacijami in pomembno je, da se bodo znali soočiti z njimi in omiliti simptome strahu.  

Po mojem mnenju ni nekega splošnega  pravila, za katerega bi lahko trdili, da je najbolj 

učinkovit pri premagovanju strahu pri učencih. Učitelj je tisti, ki z opazovanjem učencev izbere 

najboljši način, s katerim želi pomagati. Učenci so si različni med seboj in metoda, ki odpravi 

strah pred nastopanjem pri enem učencu, je lahko manj primerna pri drugem. Pomembno je, da 

strah ne ostane spregledan, saj se tako še stopnjuje. 
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10  ZAKLJUČEK 

 

Učenci v šolah preživijo velik del časa. Tam oblikujejo krog prijateljev in se preko učnih 

vsebin pripravljajo na življenje. Pri navezovanju stikov s sošolci in pri usvajanju novega znanja 

ima veliko vlogo nastopanje, ki se v šolskem okolju odvija ves čas. V odraslem svetu je 

posameznik bolj uspešen, če je sposoben samozavestno nastopiti, izraziti mnenje ali izpeljati 

predstavitev pred množico poslušalcev. Prav je, da se učence spodbuja k javnemu nastopanju 

in razvijanju spretnosti, ki to omogočijo. Učiteljeva vloga je, da učencu ponudi možnosti, ob 

katerih bo govorne spretnosti razvijal in premagoval strah pred nastopanjem.  

Raziskava je vključevala deset raziskovalnih vprašanj. Zanimalo nas je, katere oblike 

nastopanja učencev v razredu učitelji vključujejo v pouk. Ugotovili smo, da so po mnenju 

učiteljev navedene oblike nastopanja (predstavitve seminarskih in raziskovalnih nalog, 

izražanje mnenj o določeni temi, ustno preverjanje znanja, reševanje nalog pred tablo) prisotne 

1- do 3- krat na mesec. Presenetil nas je podatek, da kar polovica anketiranih učiteljev v pouk 

nikoli ne vključi izvajanja poskusov, kar je z vidika pomembnosti problemskega oz. 

raziskovalnega učenja zaskrbljujoče. Najbolj pogosta oblika nastopanja v razredu je bilo 

izražanje mnenj. Pantomima in igra vlog sta obliki nastopanja v razredu, ki sta po mnenju 

učencev in učiteljev, najmanj pogosti. Večja zastopanost omenjenih oblik nastopanja sta le pri 

učencih  4. razreda, zato lahko sklepamo, da sta bolj primerni za nižje razrede osnovne šole. 

Raziskovali smo razloge za strah pred nastopanjem v razredu. Najbolj pogost razlog strahu pred 

nastopanjem je slaba ocena, v čemer so si bili učenci in učitelji enotni. Žaljenje in posmeh s 

strani učitelja in žaljenje s strani staršev sta najmanj pogosta razloga za strah učencev pred 

nastopanjem pred razredom. Ugotavljali smo, katere fiziološke znake strahu pred nastopanjem 

učenci opazijo pri sebi. Raziskava je pokazala, da najbolj pogosto učenci občutijo pospešeno 

bitje srca. Slabost in bolečine v trebuhu so najbolj pogoste pri starejših učencih, to je v 8. 

razredu. Učitelji, kot fiziološki znak strahu pred nastopanjem pri učencih najbolj pogosto 

opazijo tresenje rok. Ugotavljali smo povezanost priljubljenosti predmeta in učitelja s stopnjo 

strahu. Raziskava je pokazala, da je strah bolj prisoten pri predmetih in pri učiteljih, ki jih učenci 

ne marajo. Zanimal nas je tudi odnos med učnim uspehom učencev in stopnjo strahu. Pri 

učencih 8. in 4. razredov nismo ugotovili povezanosti med učnim uspehom in stopnjo strahu. 

Želeli smo ugotoviti tudi odnos med starostjo in spolom učencev ter strahom pred nastopanjem. 

Ugotovili smo, da se strah s starostjo stopnjuje in da je bolj prisoten pri učenkah, ki so bile 
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vključene v raziskavo. V zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako se učitelji 

odzovejo na učence, ki jih je strah nastopanja pred razredom. Največ učiteljev takšnim učencem 

omogoči več časa, da uredijo svoje misli in se zberejo, ter jih opogumljajo in  spodbujajo.  

Kot navaja Možina (2004), imajo velik vpliv na razvoj strahu pri otroku starši in 

družinsko okolje, v katerem živi. Z vključitvijo staršev v raziskavo bi ugotavljali razloge za 

razvoj strahu pri učencih. Z večjim vzorcem učiteljev, bi dobili zanesljivejše podatke o 

pogostosti oblik nastopanja, ki jih vključujejo v pouk, pogostost prepoznavanja anskiozne 

učencev  ter kakšne oblike pomoči jim nudijo. 

Želimo poudariti, da je za učence ključno, da imajo možnosti razvijati govorne 

kompetence in pridobivati čim več izkušenj in samozavesti pri nastopanju. Po mojem mnenju 

je ključno da se učitelji zavedajo pomena nastopanja učencev v razredu. Pomembno je, da imajo 

priložnosti izobraževanja na področju prepoznavanja anksioznih učencev ter  nudenja ustrezne 

pomoči takšnim učencem. Če učitelj pozna občutke, s katerimi se sooča učenec, ki doživlja 

strah pred nastopanjem,  mu lahko ustrezno pomaga pri premagovanju le-tega. Pouk  bi moral 

vključevati čim več oblik govornega nastopanja in oblik dela, pri katerih so učenci čim bolj 

aktivni in samostojno pridejo do ugotovitev, spoznanj in zaključkov. Poznavanje in vključitev 

sprostitvenih tehnik v pouk izboljša počutje učencev v razredu in omili napetost in strah, ki 

spremlja učence, ko se znajdejo v situacijah preverjanja znanja ali nastopanja v razredu. Z 

ustvarjanjem psihološko varnega in predvidljivega okolja, ter razvijanjem odnosa, ki temelji na 

zaupanju, se bodo učenci počutili sprejete in si bodo upali biti, to kar so.  
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12  PRILOGE 

 

Priloga 1. Vprašalnik za učence 

Pozdravljeni, 

sem Maša Lepša, študentka Pedagoške fakultete in pripravljam diplomsko delo z naslovom 

Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v razredu. Zanima me, kako učenci občutite 

strah, ko nastopate pred razredom. Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 10 minut časa. 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

Spol (obkroži):      moški      ženski      Razred: __________ 

1.Prosim te, da obkrožiš svojo prevladujočo oceno pri:                                  

 Matematiki: 1   2   3   4   5  

 Slovenščini: 1   2   3   4   5  

 Biologiji / naravoslovju: 1   2   3   4   5  

2. Kako pogosto tvoji učitelji v pouk vključijo:  

(z X označi izbrani odgovor) 

nikoli 1-krat do 

3-krat na 

mesec 

1-krat do 3-

krat na 

teden 

vsako učno 

uro 

ustno spraševanje pred tablo     

pantomimo     

izvajanje poskusov      

predstavitve seminarskih ali raziskovalnih nalog     

možnost javljanje za oceno     

izvajanje in reševanje nalog pred tablo     

Izražanje mnenj o določeni temi     

igro vlog     

Drugo: 

(1)___________________________________ 

(2)___________________________________ 

(3)___________________________________  
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3. V kakšnih situacijah oz. kdaj te je strah 

nastopanja v razredu: 

(z X označi izbrani odgovor) 

 

nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

ustnega spraševanja pred tablo     

pantomime     

izvajanja poskusov      

predstavitve seminarskih ali raziskovalnih nalog     

javljanja za oceno     

izvajanja in reševanja nalog pred tablo     

izražanja mnenj o določeni temi     

igre vlog     

Drugo: 

(1)___________________________________ 

(2)___________________________________ 

(3)___________________________________  

    

4. Ko nastopam v razredu, me je strah:  

 (z X označi svoj izbrani odgovor)  

nikoli včasih pogosto zelo 

pogosto 

-  da se mi bodo sošolci smejali     

-  da mi učitelj ne bo dal dovolj časa za odgovor     

- da me bo učitelj žalil     

- da se mi bo učitelj posmehoval     

- da bom razočaral starše     

- da me bodo starši žalili     

- da me bodo starši kaznovali     

- da bom dobil slabo oceno     

- ne morem natančno opisati, česa me je strah     

Drugo: 

(1)___________________________________ 

(2)___________________________________ 

(3)____________________________________ 

    



Lepša M. Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v razredu. Dipl. delo, Pedagoška fakulteta, UL, 2016 

83 
 

 

 

 

 

 

5. Govornega nastopanja me ni strah: 

(z X označi svoj izbrani odgovor) 

drži delno drži ne drži 

pri predmetu, ki ga imam rad    

pri predmetu, ki ga uči učitelj, ki ga imam rad    

pri predmetu, ki ga ne maram    

pri predmetu, ki ga uči učitelj, ki ga ne maram    

Drugo: 

(1):__________________________________ 

(2)__________________________________ 

(3)__________________________________ 

   

6. Kako občutiš strah:  

(z X označi izbrani odgovor) 

nikoli včasih pogosto zelo 

pogosto 

ne morem govoriti     

me začne boleti glava     

mi je slabo     

me boli trebuh     

zardim     

tresejo se mi roke     

začnem se potiti     

srce mi bije hitreje     

mi gre na jok     

govorim manj razločno     

govorim hitreje      

Drugo: 

(1)________________________ 

(2)________________________ 

(3)________________________ 
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Priloga 2. Vprašalnik za učitelje 

Pozdravljeni, 

sem Maša Lepša, študentka Pedagoške fakultete in pripravljam diplomsko delo z naslovom 

Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v razredu. Namen raziskave je ugotoviti, ali 

učitelji prepoznate prisotnost strahu ob nastopanju učencev pred razredom in kako se na take 

učence odzivate. Reševanje ankete je anonimno, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 

5 minut časa. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za pripravo omenjenega diplomskega 

dela. Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

1.Kateri razred poučujete? ________________ 

 

3. V razredu prepoznam učence, ki jih je strah nastopanja pred razredom.  

 Drži  

 Delno drži  

 Ne drži 

2. Kako pogosto v pouk vključujete:  

(z X označite izbrani odgovor) 

nikoli 1-krat do 3-

krat na mesec 

1-krat do 3-

krat na teden 

vsako 

učno uro 

ustno spraševanje     

pantomimo     

izvajanje poskusov      

predstavitve seminarskih nalog     

javljanje za oceno     

izvajanje in reševanje nalog pred tablo     

izražanje mnenj o določeni temi     

igro vlog     

Drugo: 

(1):__________________________________ 

(2)__________________________________ 

(3)__________________________________ 
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4. Menim, da učencev ni strah govornega 

nastopanja pri:   

(z X označite izbrani odgovor) 

drži delno drži ne drži 

predmetu, ki ga imajo radi    

predmetu, ki ga uči učitelj, ki ga imajo radi    

predmetu, ki ga ne marajo    

predmetu, ki ga uči učitelj, ki ga ne marajo    

Drugo: 

(1):__________________________________ 

(2)__________________________________ 

(3)__________________________________ 

   

5. Kako se odzivate na učenca, pri katerem 

opazite, da ga je strah nastopanja pred 

razredom? 

(Z X označite izbrani odgovor)  

nikoli včasih pogosto zelo 

pogosto 

z učencem se pogovorim o vzrokih za njegov strah     

učencu dam več časa, da se zbere     

učenca opogumljam in spodbujam     

takšnemu učencu dam več priložnosti, da se 

izpostavi pred razredom 

    

učno uro organiziram tako, da v njej podrobneje 

predstavim strategije za premagovanje strahu ob 

nastopanju  

    

Drugo: 

(1)____________________________________ 

(2)____________________________________ 

(3)____________________________________  
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6. Česa je po vašem mnenju takih učencev strah: 

(Z X označite izbrani odgovor) 

nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

posmeha s strani sošolcev     

da ne bodo imeli dovolj časa za odgovor     

da jih bo učitelj žalil     

da se jim bo učitelj posmehoval     

da bodo razočarali starše     

da jih bodo starši žalili     

da jih bodo starši kaznovali     

da bodo dobili slabo oceno     

ne vem     

Drugo 

(1):__________________________________ 

(2):__________________________________ 

(3):__________________________________ 

    

7. Kako pogosto prepoznate učence, ki jih je 

strah nastopanja pred razredom glede na 

navedene znake?  

(z X označite izbrani odgovor) 

nikoli včasih pogosto zelo 

pogosto 

ne morejo govoriti     

imajo glavobol     

občutijo slabost     

imajo bolečine v trebuhu     

pojavi se rdečica     

tresejo se jim roke     

začnejo se potiti     

imajo pospešeno bitje srca     

gre jim na jok     

govorijo manj razločno     

govorijo hitreje     

ne vem      

Drugo: 

(1):________________________________ 
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Priloga 3. Dovoljenje za starše 

Pozdravljeni, 

sem Maša Lepša, študentka Pedagoške fakultete in pod mentorstvom dr. Alenke Polak 

pripravljam diplomsko delo z naslovom Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v 

razredu. Namen raziskave je raziskati, kako učenci občutijo strah pred in med nastopanjem pred 

razredom in načine, kako se z njim soočajo. 

Reševanje vprašalnika je anonimno. Zbrane podatke bom uporabila le za namene diplomskega 

dela in na splošni ravni. 

Prosim, da izrazite svoje privoljenje: 

DOVOLIM, DA MOJ OTROK SODELUJE V OMENJENI RAZISKAVI (obkrožite): 

DA                  NE 

 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

Maša Lepša 
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Priloga 4. Različne oblike nastopanja učencev pred razredom in njihova pogostost 

Pogostost ustnega spraševanja pred tablo v posameznih razredih 

 
Nikoli 

1- do 3-krat na 

mesec 

1- do 3-krat  na 

teden 

vsako učno uro 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. 

razred 

(N=40) 

3 8 18 45 17 43 2 5 

6. 

razred 

(N=38) 

4 11 12 32 18 47 4 11 

4. 

razred 

(N=40) 

0 0 26 65 14 35 0 0 

Učitelji 

(N=14) 
0 0 6 43 5 36 3 21 

 

Pogostost pantomime v posameznih razredih 

 
Nikoli 

1- do 3-krat na mesec 1- do 3-krat na 

teden 

vsako učno uro 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. 

razred 

(N=40) 

38 95 2 5 0 0 0 0 

6. 

razred 

(N=40) 

38 95 2 5 0 0 0 0 

4. 

razred 

(N=40) 

24 60 15 38 1 2 0 0 

Učitelji 

(N=14) 
9 64 5 36 0 0 0 0 
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Pogostost izvajanja poskusov v posameznih razredih 

 
Nikoli 

1- do 3-krat na 

mesec 

1- do 3-krat 

na teden 

vsako učno uro 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. 

razred 

(N=40) 

2 5 36 90 2 5 0 0 

6. 

razred 

(N=39) 

7 18 32 82 0 0 0 0 

4. 

razred 

(N=40) 

2 5 33 83  5 12 0 0 

Učitelji 

(N=14) 
7 50 5 36 1 7 1 7 

 

Pogostost  predstavitev seminarskih in raziskovalnih nalog v posameznih razredih 

 
Nikoli 

1- do 3-krat na mesec 1- do 3-krat na 

teden 

vsako učno 

uro 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=38) 
9 24 29 76 0 0 0 0 

6. razred 

(N=40) 
16 40 21 53 2 5 1 3 

4. razred 

(N=36) 
26 72 7 19 2 6 1 3 

Učitelji 

(N=14) 
5 36 9 64 0 0 0 0 
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Pogostost javljanja za oceno v posameznih razredih 

 
Nikoli 

1- do 3-krat  na 

mesec 

1- do 3-krat na teden vsako učno 

uro 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=40) 
1 3 12 30 13 33 14 35 

6. razred 

(N=39) 
0 0 11 28 13 33 15 38 

4. razred 

(N=40) 
4 10 17 43  13 33 6 15 

Učitelji 

(N=14) 
2 14 7 50 2 14 3 21 

 

Pogostost izvajanja in reševanja nalog pred tablo v posameznih razredih  

 
Nikoli 

1- do 3-krat na 

mesec 

1- do 3-krat na 

teden 

vsako učno uro 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=37) 
0 0 11 30 19 51 7 19 

6. razred 

(N=39) 
2 5 8 21 17 44 12 31 

4. razred 

(N=39) 
7 18 11 28 17 44 4 9 

Učitelji 

(N=14) 
3 21 5 36 2 14 4 29 
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Pogostost izražanja mnenj o določeni temi v posameznih razredih 

 
Nikoli 

1- do 3-krat na mesec 1- do 3-krat na 

teden 

 vsako učno uro 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=39) 
5 13 9 23 8 21 17 44 

6. razred 

(N=39) 
14 36 5 13 12 31 8 21 

4. razred 

(N=39) 
8 21 9 23 7 18 15 38 

Učitelji 

(N=13) 
0 0 0 0 2 15 11 85 

 

Pogostost igre vlog v posameznih razredih 

 
Nikoli 

1- do 3-krat na 

mesec 

1- do 3-krat na 

teden 

vsako učno 

uro 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. 

razred 

(N=40) 

29 73 10 25 1 3 0 0 

6. 

razred 

(N=40) 

24 60 16 40 0 0 0 0 

4. 

razred 

(N=40) 

7 18 28 70 5 13 0 0 

Učitelji 

(N=14) 
4 29 6 43 4 29 0 0 
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Priloga 5. Situacije,  pri  katerih je učence strah nastopanja pred razredom  in tiste,  kjer  strahu 

ne občutijo 

Odsotnost strahu pri predmetu, ki ga ima učenec rad 

 drži delno drži ne drži 

f f (%) f f (%) f f (%) 

8. razred 

(N=40) 
23 58 14 35 3 8 

6. razred 

(N=38) 
22 58 13 34 3 8 

4. razred 

(N=40) 
26 65 12 30 2 5 

 

Odsotnost strahu pri predmetu, ki ga uči učitelj, ki ga ima učenec rad 

 drži delno drži ne drži 

f f (%) f f (%) f f (%) 

8. razred 

(N=40) 
19 48 15 38 6 15 

6. razred 

(N=38) 
17 45 15 39 6 16 

4. razred 

(N=40) 
22 55 15 38 3 8 

 

Odsotnost strahu pri predmetu, ki ga učenec  ne mara 

 drži delno drži ne drži 

f f (%) f f (%) f f (%) 

8. razred 

(N=40) 
10 25 12 30 18 45 

6. razred 

(N=36) 
6 17 14 39 16 44 

4. razred 

(N=40) 
7 18 19 48 14 35 
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Odsotnost strahu pri predmetu, ki ga uči učitelj, ki ga učenec ne mara 

 drži delno drži ne drži 

f f (%) f f (%) f f (%) 

8. razred 

(N=40) 
10 25 13 33 17 43 

6. razred 

(N=38) 
5 13 19 50 14 37 

4. razred 

(N=40) 
5 13 20 50 15 37 
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Priloga 6. Razlogi za  strah pri nastopanju pred razredom po mnenju učencev in učiteljev 

Strah učenca, da se mu bodo sošolci smejali 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. 

razred 

(N=40) 

22 55 14 35 3 8 1 3 

6. 

razred 

(N=38) 

11 29 22 58 1 3 4 11 

4. 

razred 

(N=36) 

8 22 22 61 2 6 4 11 

učitelji 

(N=13) 
0 0 3 23 8 62 2 15 

 

Strah učenca, da mu učitelj ne bo dal dovolj časa za odgovor 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=40) 
18 45 18 45 2 5 2 5 

6. razred 

(N=39) 
18 46 13 33 6 15 2 5 

4. razred 

(N=36) 
25 69 10 28 0 0 1 3 

učitelji 

(N=12) 
0 0 6 50 5 42 1 8 
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Strah učenca, da ga bo učitelj žalil 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=40) 
32 80 6 15 2 5 0 0 

6. razred 

(N=39) 
24 62 7 18 6 15 2 5 

4. razred 

(N=36) 
32 89 3 8 1 3 0 0 

učitelji 

(N=13) 
5 39 8 61 0 0 0 0 

 

Strah učenca, da se mu bo učitelj posmehoval 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=40) 
30 75 9 23 1 3 0 0 

6. razred 

(N=40) 
31 78 7 18 0 0 2 5 

4. razred 

(N=36) 
30 83 6 17 0 0 0 0 

učitelji 

(N=13) 
6 46 6 46 1 8 0 0 
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Strah učenca, da bo razočaral starše 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=40) 
24 60 10 25 5 13 1 3 

6. razred 

(N=40) 
12 30 14 35 9 23 5 13 

4. razred 

(N=35) 
10 29 20 57 4 11 1 3 

učitelji 

(N=13) 
0 0 0 0 9 69 4 31 

 

Strah učenca, da ga bodo starši žalili 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=40) 
39 98 1 2 0 0 0 0 

6. razred 

(N=40) 
32 80 6 15 0 0 2 5 

4. razred 

(N=36) 
31 86 4 11 1 3 0 0 

učitelji 

(N=12) 
2 17 8 67 1 8 1 8 
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Strah učenca, da ga bodo starši kaznovali 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=40) 
29 73 8 20 2 5 1 3 

6. razred 

(N=40) 
21 53 13 33 2 5 4 10 

4. razred 

(N=36) 
13 36 17 47 6 17 0 0 

učitelji 

(N=12) 
0 0 5 42 4 33 3 25 

 

Strah učenca, da bo dobil slabo oceno 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=40) 
4 10 16 40 13 33 7 18 

6. razred 

(N=40) 
3 8 19 48 6 15 12 30 

4. razred 

(N=36) 
2 6 23 64 5 14 6 17 

učitelji 

(N=12) 
0 0 1 8 2 17 9 75 
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Deleži učencev, ki ne morejo natančno opisati česa jih je strah 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=39) 
19 49 10 26 2 5 8 21 

6. razred 

(N=40) 
19 48 17 43 4 10 0 0 

4. razred 

(N=37) 
12 32 19 51 4 10 2 5 

učitelji 

(N=2) 
0 0 1 50 1 50 0 0 
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Priloga  7. Fiziološki znaki strahu učencev v situacijah nastopanja pred razredom 

Fiziološki znak – nesposobnost govora 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=41) 
24 59 15 37 1 2 1 2 

6. razred 

(N=38) 
23 61 14 37 0 0 1 3 

4. razred 

(N=39) 
17 44 18 46 4 10 0 0 

Učitelji 

(N=13) 
1 8 3 23 5 38 4 31 

 

Fiziološki znak – glavobol 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=41) 
35 85 5 12 0 0 1 2 

6. razred 

(N=39) 
25 64 9 23 4 10 1 3 

4. razred 

(N=39) 
21 54 16 41 2 5 0 0 

Učitelji 

(N=12) 
0 0 8 67 4 33 0 0 
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Fiziološki znak – slabost 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=41) 
18 44 14 34 6 15 3 7 

6. razred 

(N=39) 
22 56 14 36 2 5 1 3 

4. razred 

(N=38) 
27 71 11 29 0 0 0 0 

Učitelji 

(N=12) 
0 0 10 83 2 17 0 0 

 

Fiziološki znak – bolečine v trebuhu 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=41) 
16 39 10 24 7 17 8 20 

6. razred 

(N=39) 
20 51 13 33 4 10 2 5 

4. razred 

(N=39) 
19 49 14 36 4 10 2 5 

Učitelji 

(N=12) 
2 17 7 58 2 17 1 8 
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Fiziološki znak – rdečica 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=40) 
24 60 10 25 2 5 4 10 

6. razred 

(N=39) 
20 51 14 36 2 5 3 8 

4. razred 

(N=39) 
27 69 7 18 4 10 1 3 

Učitelji 

(N=13) 
1 8 5 38 5 38 2 15 

 

Fiziološki znak – tresenje rok  

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=41) 
8 20 17 41 6 15 10 24 

6. razred 

(N=39) 
14 36 12 31 9 23 4 10 

4. razred 

(N=39) 
12 31 18 46 3 8 6 15 

Učitelji 

(N=13) 
1 8 2 15 7 54 3 23 
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Fiziološki znak – potenje 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=41) 
18 44 14 34 5 12 4 10 

6. razred 

(N=39) 
12 31 16 40 4 10 7 18 

4. razred 

(N=48) 
18 38 22 46 5 10 3 6 

Učitelji 

(N=13) 
0 0 6 46 6 46 1 8 

 

Fiziološki znak – pospešeno bitje srca 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=41) 
6 15 12 29 12 29 11 27 

6. razred 

(N=39) 
4 10 15 38 7 18 13 33 

4. razred 

(N=39) 
5 13 14 36 6 15 14 36 

Učitelji 

(N=13) 
2 15 6 16 4 31 1 8 
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Fiziološki znak – jok 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=41) 
32 78 8 20 1 2 0 0 

6. razred 

(N=39) 
28 72 7 18 3 8 1 2 

4. razred 

(N=39) 
20 51 15 38 2 5 2 5 

Učitelji 

(N=13) 
0 0 8 62 5 38 0 0 

 

Fiziološki znak – manj razločno govorjenje 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=41) 
21 51 11 27 6 15 3 7 

6. razred 

(N=39) 
10 26 20 51 3 8 6 15 

4. razred 

(N=39) 
11 28 19 49 8 21 1 3 

Učitelji 

(N=13) 
1 8 4 31 7 54 1 8 

 

 

 

 

 

 



Lepša M. Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v razredu. Dipl. delo, Pedagoška fakulteta, UL, 2016 

104 
 

Fiziološki znak – hitro govorjenje 

 nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

8. razred 

(N=41) 
16 39 14 34 5 12 6 15 

6. razred 

(N=39) 
19 49 12 31 3 8 5 13 

4. razred 

(N=39) 
13 33 21 54 3 8 2 5 

Učitelji 

(N=13) 
1 8 4 31 5 38 3 23 
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Priloga 8. Odzivanje učiteljev na učence, pri katerih opazijo strah pred nastopanjem 

Pogovor z učencem o vzrokih  za njegov strah 

Učitelji (N = 12) 
nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

Z učencem se pogovorim 

o vzrokih za njegov strah 
0 0 1 8 7 58 4 33 

 

Nuditi učencu več časa, da se zbere 

Učitelji (N =12) 
nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

Učencu dam več časa, da 

se zbere 
0 0 0 0 6 50 6 50 

 

Opogumljanje in spodbujanje učencev 

Učitelji (N = 11) 
nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

Učence opogumljam in 

spodbujam 
0 0 0 0 5 45 6 55 

 

Dati učencu več več priložnosti, da se izpostavi pred razredom 

Učitelji (N = 12) 
nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

Takšnemu učencu dam 

več priložnosti, da se 

izpostavi pred razredom 

0 0 4 33 4 33 4 33 
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Predstavitev strategij za premagovanje strahu pred nastopanjem v okviru učne ure 

Učitelji (N = 12) 
nikoli včasih pogosto zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

Učno uro organiziram 

tako, da v njej podrobneje 

predstavim strategije za 

premagovanje strahu ob 

nastopanju 

0 0 8 67 1 8 3 25 

 

 


