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II 

 

POVZETEK 

 

V diplomskem delu bomo obravnavali doživljanje šolske anksioznosti pri učencih s 

specifičnimi učnimi težavami pri predmetu šport. Glavni cilj raziskave v okviru diplomskega 

dela je bil raziskati, ali učenci s specifičnimi učnimi težavami, ki obiskujejo 6., 7., 8. in 9. 

razred osnovne šole doživljajo anksioznost pri predmetu šport in kako pogosto se jim to 

dogaja. Razen osrednjega vprašanja, ki se nanaša na doživljanje šolske anksioznosti pri 

predmetu šport, nas je zanimalo tudi, kakšne so razlike med učenci s specifičnimi učnimi 

težavami glede na razred oz. starost, ali se učenci s specifičnimi učnimi težavami v 

doživljanju šolske anksioznosti razlikujejo od učencev brez specifičnih učnih težav. Raziskali 

smo tudi, ali je učence s specifičnimi učnimi težavami strah določenih gibalnih dejavnosti pri 

predmetu šport in katerih. Pomembno pa se nam je zdelo še raziskati, kateri dejavniki 

povzročajo šolsko anksioznost pri predmetu šport. Raziskava je bila empirična in zastavljena 

kot študija prereza, ki je temeljila na deskriptivni metodi. Za namene raziskave smo 

oblikovali anketni vprašalnik z 21 trditvami. Učenci so odgovarjali na štiri-stopenjski lestvici. 

Lestvica je bila namenjena označevanju, kako pogosto se srečujejo s posameznimi trditvami, 

pri čemer je »1« pomenilo najnižjo pogostost (nikoli) in »4« največjo pogostost navedene 

trditve (vedno). V raziskavo smo vključili 18 učencev in 6 učenk s specifičnimi učnimi 

težavami in brez specifičnih učnih težav 6., 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Podatke smo 

analizirali s programskim orodjem SPSS za obdelavo podatkov, pri čemer smo razlike med 

skupinama učencev s specifičnimi učnimi težavami in učencev brez specifičnih učnih težav 

ugotavljali s t-preizkusom za neodvisne vzorce. Računali smo še frekvence odgovorov, 

odstotne deleže odgovorov, aritmetične sredine in standardne odklone idr. Prišli smo do 

ugotovitve, da nobena od anketiranih skupin, torej ne učenci s specifičnimi učnimi težavami 

niti učenci brez specifičnih učnih težav, ne doživljajo šolske anksioznosti pri predmetu šport. 

Učenci in učenke imajo predmet šport radi. Ni jih strah aktivnosti v bazenu, plezanja ali iger z 

žogo. Tudi izbrani dejavniki: preverjanje in ocenjevanje znanja, siljenje učitelja/-ice v 

izvajanje vaj, jeza učitelja/-ice , če učenec vaj ne izvede pravilno, posmeh učitelja/-ice in 

sošolcev in strah pred poškodbami ne prispevajo k doživljanje šolske anksioznosti pri 

predmetu šport. Prav tako nismo dokazali razlik v doživljanju strahu pri predmetu športu med 

mlajšimi in starejšimi učenci s specifičnimi učnimi težavami.  
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IV 

 

ABSTRACT 

 

In this diploma paper, we tried to introduce the experiencing of school anxiety by students 

with specific learning disabilities at subject Physical Education. The aim of  our research was 

to find out whether students with specific learning disabilities, which are in Year 6, 7, 8 and 9, 

experience any school anxiety and how often. Besides that, we were interested if there are any 

differences according to the age of the students and if there are any differences between the 

students with specific learning disabilities and the students that have no specific learning 

disabilities. We wanted to find out if students with specific learning disabilities are afraid of 

certain exercises and which are they. The research was empirical and was based on a 

descriptive method. The questionnaire consisted of 21 statements. Students ranged their 

experiences from 1-4. The chart ranks the occurrence of statements from least common »1« 

(never) to most common »4« (always). We included 18 boys and 6 girls with specific learning 

disabilities and 6 girls with no specific learning disabilities, which are in Year 6, 7, 8 or 9. We 

analyzed the data with SPSS program tool. We compared the differences with a t-test for 

independent samples. We calculated the frequency of the answers, percentage of distribution 

of the answers, arithmetic mean and the standard deviation. We came to the conclusion, that 

none of the questioned groups experiences school anxiety at subject Physical Education. They 

like Physical Education. They are not afraid of activities in the swimming pool, of climbing 

and of ball games. They do not experience school anxiety if they are graded, if they are forced 

to do a certain exercise, if the teacher is angry, for not doing the exercise correct and if there 

is any possibility of being laughed at or being injured. We did not find any differences 

according to the age of the students with specific learning disabilities. 

 

KEY WORDS: anxiety, fear, students with specific learning disabilities, subject Physical 

Education. 
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1. UVOD 

 

Anksioznost sodi med najpogostejše psihološke težave v obdobju otroštva in mladostništva 

(Kozina, 2016). Raziskave pogosto navajajo (Anderson, Williams, McGee in Silva, 1987; 

Huberty, 2005; Costello idr. 1988; Salkind, 1973, v Lamovec, 1988; Stallard, 2009; 

Silverman in Treffers, 2001) zelo različne številke (glede na značilnosti vzorca in razvojno 

obdobje), kljub temu pa se mnogi strokovnjaki strinjajo, da je po pogostosti na prvem mestu. 

V splošni populaciji Anderson, Williams, McGee in Silva poročajo o prisotnosti stalne 

anksioznosti pri 7,4 odstotka enajstletnikih, Huberty (2005) pri 15 odstotkih, Costello idr. 

(1988) pri 21,7 odstotka in Salkind (1973, v Lamovec, 1988) pri 30 odstotkih (v Kozina, 

2016). Anksioznost pa se pogosto omenja tudi v širšem okviru čustvenih težav, ki se 

pojavljajo pri 20 odstotkih splošne populacije (Stallard, 2009, v Kozina, 2016).   

Socialna anksioznost se kaže kot čustvena motnja, ki jo lahko prepoznamo kot tesnobnost v 

socialnih stikih, čustveno vznemirjenost ob izpostavljanju drugim, strah pred nastopanjem, 

zaskrbljenost v zvezi s svojo socialno podobo ter tudi v zadržanosti predvsem v novih 

situacijah (Puklek Levpušček, 2006).  

Osnovno čustvo anksioznosti je strah (Silverman in Treffers, 2001).  

Strah doživljajo vse starostne skupine od najmlajših do najstarejših. Strah je čustvo, ki ni 

vedno negativno naravnano; lahko je tudi pozitivno. Strah je koristno čustvo  takrat, ko otroku 

omogoči zaščito pred nevarnimi situacijami. Otrok namreč v določenem razvojnem obdobju 

ne zmore biti kos vsem ogrožajočim dogodkom (Smrtnik Vitulič, 2006a).  

Poznamo razvojne strahove, ki se pojavijo pri vseh otrocih v določeni starosti in nastanejo 

nezavedno ter kasneje v razvoju  izginejo. Druga vrsta strahov pa so pridobljeni ali naučeni 

strahovi. Ti se pojavijo takrat, ko je otrok izpostavljen neprijetnim ali resnično grozečim 

dogodkom, dražljajem in situacijam, ki povzročijo strah (Končnik Goršič, 2004). 

Ker je še področje šolske anksioznosti pri predmetu šport dokaj neraziskano, želim, da bi 

pridobljeni podatki mojega raziskovalnega dela prispevali, da bi se učitelji bolj zavedali 

pomembnosti prepoznavanja in odpravljanja šolske anksioznosti pri predmetu šport pri 

učencih. Menim, da je to pri predmetu športu zelo pomembno, saj je predmet šport tisti, ki naj 

bi ga imeli učenci še posebej radi in naj bi bili pri njem tudi najbolj sproščeni.  
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2. 1 ANKSIOZNOST IN STRAH 

 

 2. 1. 1 Definicije anksioznosti in strahu 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1995) opredeljuje strah kot, »neprijetno stanje 

vznemirjenosti zaradi neposredne ogroženosti, (domnevno) sovražnih, nevarnih okoliščin« 

(str. 1318).  

Reeve (2015) definira strah kot eno izmed osnovnih čustev, ki ga občutimo takrat, ko 

ocenimo, da je situacija nevarna in nas nekaj ogroža. 

Milivojević (2008) meni, da je (cit) »Strah  čustvo, ki ga subjekt občuti tedaj, ko ocenjuje, da 

je ogrožena katera izmed njegovih vrednot in, da se ne bi mogel ustrezno upreti objektom ali 

situacijam, ki ga ogrožajo.« Meni tudi, da je pojem strahu dokaj  neopredeljen, saj se nanaša 

na specifično čustvo strahu ali pa na celo skupino čustev, ki se kvalitativno razlikujejo od 

strahu: npr. opreznost, panika, groza, bojazen, trema, anksioznost, zaskrbljenost itd. Isti avtor 

(prav tam) razlikuje strah, pri katerem se človek boji zase, za druge, drugih in samega sebe: 

»Strah lahko izvira iz zunanjosti, iz notranjosti ali na meji telesnega« (prav tam, str. 723). 

Strah je čustvo, ki je povezano z nevarnostjo. Ljudje ga pogosto doživljajo takrat, kadar 

verjamejo, da niso dovolj sposobni, da bi se spoprijeli z nastalo situacijo, saj naj bi presegla 

njihove sposobnosti. Oseba lahko pripisuje določenemu dogajanju večji pomen in s tem se 

poveča intenziteta strahu (Milivojević, 1999 v Smrtnik Vitulić, 2007, str. 31).  

Strah čutimo kot neugodno čustvo, kateremu se hočemo izogniti. Ko zaznamo strah, naše telo 

reagira na različne načine: srce hitreje bije, količina hormonov v krvi se poveča, zenice se 

razširijo, čutimo vznemirjenje, telo čuti nevarnost in se pripravi na napad. Človek se zaradi 

strahu pred strahom začne izogibati ljudem, živalim, predmetom, dogodkom in situacijam, ki 

bi ga mogoče prestrašili. Strah človeka prikrajša, da bi doživel nove izkušnje in mu osiromaši 

življenje (Končnik Goršič, 2004). 

»Strah je čustvo, ki ga sproži ogroženost ali grožnja ogroženosti. Strah velja za prilagojeni 

odziv, če se pojavi na primernem mestu in ob primernem času« (Marjanovič Umek in  

Zupančič, 2004, str. 336).  

Strah predstavlja normalno čustvo reakcijo na realno zaznano nevarnost oz. ogroženost, 

medtem ko je anksioznost razmeroma trajen občutek tesnobe, zaskrbljenosti, nelagodja, 

napetosti, ki ga človek nosi s seboj, četudi ni neposredno ogrožen. V šoli poznamo socialni in 
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storilnostni strah, tudi pri anksioznosti ločimo storilnostno ali testno in socialno anksioznost 

(Marentič Požarnik, 2000). 

Tako kot je B. Marentič Požarnik omenila, da je anksioznost razmeroma trajen občutek 

tesnobe, o anksioznosti kot tesnobi govorita že leta 1997 Brinšek in V. Stamos. Po njunem 

mnenju ima tesnoba signalno funkcijo in je znamenje notranje ali zunanje nevarnosti. 

Nefunkcionalna družina pa otroku ne zagotavlja ugodne emocionalne klime, v kateri bi se 

počutil varnega in sprejetega, ampak ga izpolni s tesnobo, nemirom in strahom (Brinšek in 

Stamos, 1997).    

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) predstavljata anksioznost kot neopredeljeno 

izkušnjo ogroženosti, neugodja in nemira. Otrok se tega ne zmore znebiti in ne najde rešitve, 

ker ne ve, kaj ga skrbi.  

Milivojevič (2008) definira anksioznost kot vrsto strahu, ki nastane, ko človek oceni, da ni 

zmožen obvladati življenjskih situacij. Subjekt pogosto ni zmožen ugotoviti vzroka svojega 

strahu. Kot sopomenka za besedo anksioznost se uporablja beseda tesnoba. Prvi, ki so začeli 

razlikovati med strahom in anksioznostjo so bili psihoanalitiki. Ti so strah vedno opredelili 

kot reakcijo na točno določeno zunanjo nevarnost, za anksioznost pa so menili, da je vedno 

notranjega izvora. 

Razliko med anksioznostjo in strahom običajno določa objekt strahu, ki je pri strahu znan in 

prisoten v sedanjosti, pri anksioznosti pa neznan in odmaknjen v prihodnost (Brinšek in 

Stamos, 1997). 

Na eni strani se strahovi in anksiozna stanja kažejo kot prilagojen odziv v fizičnem in 

socialnem okolju, na drugi strani pa se anksioznost pojavi zaradi posameznikovega zaznanega 

neizpolnjevanja zahtev skupnosti o zaželenem načinu delovanja (Puklek Levpušček, 2006). 

N. Hribar in L. Magajna (2011) omenita, da se anksioznost razvije iz strahu in zaskrbljenosti. 

Strah je namreč odziv na prisotno nevarnost in traja krajši čas kot anksioznost. Izvor strahu je 

možno določiti, anksioznost pa ne izvira iz obstoječe situacije, ampak iz pričakovane.  

 

2. 1. 2 Vrste anksioznosti in strahov  

 

Milivojević (2008) poimenuje bojazen kot skupno ime za različne vrste strahu, ki je usmerjeni 

v prihodnost. Med temi vrstami strahu razlikuje: zaskrbljenost, tremo in anksioznost. V 

nadaljevanju predstavljam avtorjeve opredelitve bolj natančno.  
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ZASKRBLJENOST 

Zaskrbljenost avtor opredeljuje kot vrsto strahu, ki ga oseba občuti, ko oceni, da bi okoliščina, 

v katero nima vpogleda ali nadzora, ogrozila nekaj, kar je zanj pomembno ali nekaj, za kar se 

čuti odgovornega. Vsaka vrsta strahu lahko prehaja v zaskrbljenost (npr. strah zase, za 

drugega, pred drugim in pred seboj). Zaskrbljeni ljudje ne živijo za sedanjost, ampak je njihov 

um usmerjen v prihodnost, zaradi tega so pripravljeni na hitro reakcijo, na boljši odgovor, na 

grožnjo, ki se jim približuje (Milivojević, 2008). 

 

TREMA  

Trema je vrsta strahu, ki jo oseba občuti direktno pred določnim in dobro opredeljenim 

prihajajočim dogodkom, kot je izpit, nastop v javnosti, poroka, začetek službe, tekmovanje, 

odhod v boj itd. Najpogostejša oblika treme je »strah pred izpiti«, zaradi te oblike ljudje 

pogosto poiščejo pomoč psihoterapevta (Milivojević, 2008). 

 

SIMULATIVNA IN INHIBINATORNA TREMA 

Milivojević (2008) je na podlagi vedênja, ki je povezano z občutenjem treme, spoznal, da 

lahko razlikujemo dve vrsti treme: simulativno in inhibitorno tremo. Simulativna trema je 

vrsta treme, ki osebo motivira in mobilizira, da le ta oceni svoje zmožnosti, znanje in 

spretnosti, ki so potrebne za dogodek in če je možno, se še bolj pripravi nanj. Inhibitorna 

trema pa se izraža v vedenju izogibanja ter umika pred vstopom v prihodnjo situacijo. 

 

ANKSIOZNOST 

Najpogostejša definicija, ki jo najdemo v psihoanalitičnih učenikih, je: »Anksioznost je 

neopredeljen strah.« (Milivojević, 2008, str. 525). Milivojević (2008) je mnenja, da ta 

definicija ni dovolj natančna ter je zato napačna. Po zgoraj omenjeni definiciji vsak strah, ki 

nima očitnega vzroka, lahko določimo kot anksioznost.  

 

SEPARACIJSKI STRAH ALI STRAH PRED LOČITVIJO 

Separacijski strah ali strah pred ločitvijo oseba občuti takrat, ko ocenjuje, da ne bo zmogla 

samostojno delovati brez pomembne druge osebe. Ta oblika strahu se lahko izraža v obliki 

strahu, groze, panike ali bojazni. Običajno ta strah občutijo otroci, ko se jim zdi, da so se 

izgubili ali so bili zapuščeni. Strah pred ločitvijo je posledica sožitja, ki je za majhne otroke in 

za hendikepirane odrasle naraven, pri zdravih odraslih pa je patološki (Milivojević, 2008). 
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STRAH PRED SMRTJO 

Strah pred smrtjo je eden najbolj naravnih človeških strahov. Osnovna funkcija tega strahu je 

ohraniti življenje. Gre za normalno čustvo, ki jo oseba občuti takrat, ko se znajde v situaciji, 

ko meni, da je ogroženo njeno življenje in ko misli, da se to lahko zgodi tudi njej. Ljudje, ki 

pa so obsedeni s smrtjo in pred njo, pa občutijo kroničen strah (Milivojević, 2008). 

 

Med vrste strahu uvrščamo tudi različne anksiozne motnje. Kriterije za prepoznavanje 

posameznih anksioznih motenj je določilo Ameriško psihiatrično združenje, na teh kriterijih 

temeljijo opisi anksioznih motenj, ki jih na kratko predstavljam v nadaljevanju (Bourne, 

2014).  

 

PANIČNA MOTNJA 

Zanjo so značilne nenadne epizode akutne zaskrbljenosti ali hudega strahu, pojavi se nenadno 

in brez pravega razloga. Intenzivna panika traja le nekaj minut, lahko pa se ponovi dve uri v 

valovih. Najpogostejši simptomi so: oteženo dihanje ali občutek dušenja, razbijanje srca ali 

pospešen srčni utrip, omotica, moteno ravnotežje ali omedlevica, tresenje ali drhtenje, 

občutek cmoka v grlu, potenje, slabost ali bolečine v trebuhu, občutek neresničnosti, otrplost 

ali mravljinci v dlaneh in stopalih, vročinski oblivi in mrazenje, bolečine ali neprijeten 

občutek v prsnem košu, strah pred zblaznenjem ali izgubo nadzora, strah pred smrtjo. Če so 

prisotni vsaj štirje od zgoraj navedenih simptomov, gre za popolno razvit panični napad 

(Bourne, 2014). 

 

AGORAFOBIJA ALI STRAH PRED ODPRTIMI PROSTORI 

Če oseba trpi za to motnjo, se boji situacij, iz katerih je umik ob morebitnem napadu panike 

težaven ali celo nemogoč. Večina agorafobikov se ne boji paničnega napada, ampak tega, kaj 

si bodo ljudje mislili, če jih bodo videli med tem napadom. Najpogostejša značilnost te 

motnje je strah pred tem, da bi bili daleč od doma ali od »varne osebe« (partnerja, staršev). 

Ko oseba trpi za agorafobijo, se ne boji samo različnih situacij, marveč je večino časa 

anksiozna. Še vedno pa ni odkrito, zakaj se pri nekaterih ljudeh s paničnimi napadi 

agorafobija razvije, pri drugih pa ne (Bourne, 2014). 

 

SOCIALNA FOBIJA ALI SOCIALNA ANKSIOZNOST 

Gre za dokaj pogosto anksiozno motnjo. Značilen je strah pred osramočenjem ali ponižanjem 

v situacijah, ko oseba nastopa ali je kako drugače pod drobnogledom. Ta strah je veliko  
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močnejši od navadne anksioznosti. Navadno je strah tako močan, da se posameznik povsem 

izogiba situacijam, čeprav pa nekateri posamezniki s socialno fobijo zmorejo obvladati take 

situacije, a z veliko nelagodja. Najpogostejša oblika socialne anksioznosti je strah pred javnim 

nastopanjem. Pogosti simptomi socialne fobije so: zardevanje, potenje, drhtenje, razbijanje 

srca in slabost. Osebe, ki se ne zavedajo svoje motnje, si simptome lajšajo z alkoholom, kar 

včasih vodi celo v alkoholizem. Enako kot pri drugih anksioznih motnjah sta tudi tu med 

vzroki genska in okoljska komponenta (Bourne, 2014). Bourne (2014) omeni še druge oblike 

motenj: specifične fobije (sem sodijo: strah pred živalmi ali zoofobija, strah pred višino ali 

akrofobija, strah pred dvigali, strah pred letali, strah pred zdravnikom ali zobozdravnikom, 

strah pred gromom ali strelo, strah pred krvavo poškodbo, strah pred boleznijo ali 

hipohondrija), generalizirana anksiozna motnja, obsesivno-kompulzivna motnja, 

posttravmatska stresna motnja idr.  

B. Marentič Požarnik (2000) omenja socialno anksioznost, katera v šoli ogroža počutje in 

uspešnost učencev. Pri socialni anksioznosti gre za občutek ogroženosti v resničnih ali 

zamišljenih socialnih situacijah, vezanih na tako ali drugačno vrednotenje. V taki situaciji 

otrok želi ustvariti dober vtis, a dvomi, da mu bo uspelo. V adolescenci se socialna 

anksioznost kaže v stikih z drugim spolom, s tujci ali z avtoritetami. V šoli se socialna 

anksioznost sproži pri ustnem preverjanju, zlasti pred tablo, ko se v učenca usmeri pozornost 

celotne skupine ali pri nastopanju pred razredom ali širšo publiko (npr. predstavljanje 

referatov, recitiranje na proslavah). Za izrazito socialno anksiozne učence je značilno, da 

imajo raje pisno preverjanje. Na take učence pa posebno moteče vplivajo še posmehljive 

učiteljeve opazke. 

 

ŠOLSKA FOBIJA 

N. Končnik Goršič (2004) navaja, da je huda oblika strahov povezanih s šolo šolska fobija. Ta 

se kaže v vrsti dramatičnih znakov in težav, kot so bruhanje, povišana telesna temperatura, 

jok, telesne bolečine. Omenjeni znaki in težave spremljajo odhod v šolo in izginejo takoj, ko 

otrok ali mladostnik ostane doma. Vzrok za nastanek šolske fobije ni resnična nevarnost, ki bi 

jo mogoče predstavljala šola, ampak je v strahu pred ločitvijo od staršev, v strahu pred izgubo 

ljubezni, naklonjenosti in varnosti, v strahu, da se bo zgodilo nekaj hudega, ko njega ne bo 

doma ali tudi v strahu pred izgubo enega ali obeh staršev. 

Tudi B. Marentič Požarnik (2000) omenja šolsko fobijo, ki se največkrat kaže v telesnih 

znakih (bruhanju, slabosti, vročini), ko mora otrok v šolo. Poudarja, da je izvor zapleten in pri 

vsakem otroku drugačen; lahko gre za nezaveden strah pred ločitvijo od staršev, pred 
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prevozom v šolo, pred sošolci ipd. Za otroke s šolsko fobijo je sicer značilno, da imajo šolo 

radi, da so uspešni v šoli, imajo pa veliko izostankov od pouka. Običajno potrebujejo daljše 

psihoterapevtsko zdravljenje.  

 

TESTNA ALI STORILNOSTNA ANKSIOZNOST 

Storilnostna ali testna anksioznost se kaže predvsem v situacijah preverjanja znanja ali 

dosežkov. To vrsto anksioznosti posameznik občuti kot ogrožujočo in običajno negativno 

vpliva na njegovo učinkovitost, saj blokira v nalogo usmerjeno pozornost in priklic ter 

predelavo informacij (Marentič Požarnik, 2000). M. Puklek Levpušček (2006) opredeli testno 

anksioznost kot zaskrbljenost in čustveno neugodje ob preverjanju in ocenjevanju znanja, 

sposobnosti in ostalih dosežkih. Testno anksioznost lahko uvrstimo v kategorijo evalvacijske 

anksioznosti, saj jo opredeljuje ogrožajoč faktor-situacija vrednotenja posameznika.  

 

2. 2 RAZVOJ STRAHU PRI OTROCIH  

 

K. Bridges (1932, v Lamovec, 1991, str. 144) je več mesecev opazovala dojenčke v 

sirotišnici. Reakcij dojenčkov ni želela namerno vzbujati, ampak si jih je le zapisovala, kot so 

se naravno pojavljale. Strah je opazila med sedmim in osmim mesecem. 

Ameriški psiholog Watson (1920, v Ribič Hederih 2003, str. 18) je s poskusom dokazal, da se 

otrok čustvenega odziva nauči s pogojevanjem, in sicer je preizkušal enajstmesečnega otroka, 

ki se ni bal bele podgane, ampak močnega zvoka, ki so ga povzročili od prisotnosti živali. 

Otrok je tako vedno, ko je zagledal belo žival, kazal znake strahu. S pomočjo tega poskusa 

lahko sklepamo, da se otroci podobno navzamejo strahu pred določenimi osebami, dogodki. 

Na podlagi različnih študij je T. Lamovec (1991) sklepala, da nekateri izrazi (npr. strah) 

zahtevajo precejšnjo motorično razvitost, zaradi tega se pojavijo pozneje, hkrati pa to ne 

pomeni, da so naučeni, ali da se doživljanje, ki je povezano s strahom, pojavi komaj tedaj. 

Do šestega meseca starosti otroci redko doživljajo strah, saj jih pred njim varujejo starši. Več 

strahov se pojavlja od šestega do dvanajstega meseca, saj se takrat začnejo razvijati gibalne, 

miselne in socialne sposobnosti. S strahom se otrok odzove na neznane predmete, ljudi in 

globino. Nastopi pa še strah pred ločitvijo od ljubljene osebe, saj je otrok navezan na osebo, 

ki jo ima rad. Dve in tri leta starim otrokom povzročajo strah neznani prostori, velike živali, 

samota ali neznane odrasle osebe. Strahove v tretjem in četrtem letu povzročajo ločitve od 

staršev, tema, glasni zvoki, živali in samota. Pet in šest let stari otroci občutijo strah v 
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povezavi s temo, s hudimi sanjami, z domišljijskimi bitji, z divjimi živalmi, z nevihto, z 

ločitvijo od staršev in s poškodbo. V šolskem obdobju se umikajo strahovi, povezani z 

domišljijsko igro in pravljičnimi junaki, stopnjujejo pa se strahovi, povezani z dogajanjem iz 

dejanskega življenja. Poveča se otrokova skrb za lasten položaj v družini in skupini vrstnikov. 

Otroke je strah, da bi se pred drugimi osmešili ali da bi se norčevali iz njih ali jih zavračali. V 

tem obdobju so vzroki strahov fizične nevarnosti, bolezni, poškodbe in smrt. Pogost vzrok 

nastanka strahov najstnikov so spori med odvisnostjo in neodvisnostjo od staršev in skrbi, 

kako jih bodo sprejeli vrstniki. Za najstnika je zelo pomemben njegov videz, sprejetost, 

pričakovanja drugih.  Skrb mladostnika je odvisna tudi od njegovih vrednot (Smrtnik Vitulić, 

2006a).  

Določeni strahovi se razvijejo v otroštvu in so značilni za vse otroke. V prvem letu se tako 

pojavi strah pred neznanim. Otroka je strah neznanih oseb, živali in predmetov, zlasti če se ti 

pojavijo nepričakovano. Otrok se v prvem letu življenja lahko prestraši tudi nenadnega poka, 

prižiganja luči, glasnega smeha, ploskanja… Okrog drugega leta je prisoten strah, da bi ga 

starši zapustili. Ločitev od staršev otrok doživlja kot hudo izgubo, saj še nima razvite 

časovne, prostorske in socialne predstave in tako ne ve, kdaj in ali se bodo starši vrnili. 

Dvoletni otroci se prav tako bojijo neznanih in neobičajnih predmetov, kot so npr. razne 

pustne maske, Dedki Mrazi ali Božički. Otroci, stari dve do pet let, se bojijo teme in večjih 

živali. V starosti petih let se začnejo bati pravljičnih bitij. Postopoma pa se pojavlja strah pred 

okostnjakom, ki predstavlja smrt, četudi fenomena umrljivosti še ne razumejo. V tem obdobju 

se bojijo tudi tatov, vlomilcev in ugrabiteljev. V tem času je otroke še vedno strah ločitve od 

staršev. Po šestem letu intenzivnost strahov nekoliko pojenja, saj otrok vstopa v svet realnosti. 

Izginejo strahovi pred pravljičnimi bitji, na drugi strani pa se pojavijo strahovi pred 

gomazečimi živalmi, plazilci, mišmi, naravnimi pojavi, nesrečami, boleznijo, smrtjo in  

nastopijo socialni strahovi. Otroka je strah dogodkov, povezanih z ocenjevanjem njegovega 

vedenja in delovanja. Sem sodijo tudi strah pred šolo, strah pred spraševanjem, strah pred 

pisanjem kontrolnih nalog, strah pred oceno in strah pred določenim učiteljem. Napisani 

strahovi so pogosto odvisni od otrokove samopodobe, torej od tega, kako ceni sebe, kako ga 

cenijo drugi, kaj od njega pričakujejo in kakšna je njegova resnična sposobnost za šolo. Šolski 

strahovi so za otrokov nadaljnji razvoj neugodni, zato jih moramo takoj, ko se pojavijo, 

odpraviti. V obdobju odraščanja se povečajo strahovi, ki so povezani z osamosvajanjem, z 

identitetnim razvojem, s prebujanjem seksualnih potreb in s šolo (Končnik Goršič, 2004).  

Pri majhnih otrocih je pogosta oblika strahu strah pred zdravnikom, saj otroci pogosto novo 

izkušnjo povežejo z že znano: s cepljenjem. Otroci zdravnika lahko povežejo z bolečino, saj 
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pogosto ob prisotnosti njega čutijo bolečino (npr. odvzem krvi). Velikokrat se zgodi, da otrok 

strah staršev prenese vase. Ko grmi, in se mama boji grmenja, otrok to zazna in se tudi sam 

začne bati grmenja. Otrok se tega strahu nauči s posnemanjem. Model učenja s posnemanjem 

pa je lahko tudi vrstnik, brat, sestra, junak iz knjige ali risanke (Ribič Hederih, 2003).  

Veliko oblik strahov je tipičnih in se v razvoju otroka ali mladostnika morajo pojaviti. Zelo 

pogosta oblika strahu pri otrocih je tudi strah pred ločitvijo. Spekter strahu ima v obdobju 

otroštva in mladostništva veliko obrazov in pogosto je potek zelo različen. Vse to vodi od 

nepričakovanih paničnih napadov preko dolgo trajajočega strahu do strahu pred določenimi 

stvarmi ali situacijami (fobije). Zelo pomembno pa je, da odkrijemo vzrok, kajti simptomi 

postajajo čedalje hujši, kar privede do zapletov kot so depresije, zasvojenost in do vrste 

telesnih obolenj (Völkl Kernstock, Angstneurosen bei Kindern und Jugendlichen, 4.6.2014).  

»Pogostost in intenzivnost anksioznosti se ponovno nekoliko poveča v obdobju adolescence«, 

omenita N. Hribar in L. Magajna (2011). 

Otrokove temperamentne značilnosti so pomemben dejavnik, ki vodi k nastajanju in 

intenzivnosti strah. Otroci, ki so občutljivejši, slabše prilagodljivi in burno odzivajoči, kažejo 

intenzivnejše in pogostejše strahove. Strahove lahko otroku povzroči tudi njegova družina. Če 

so starši prepričani, da bodo delali v dobro otroka, lahko velikokrat s svojim ravnanjem 

preprečijo otrokovo neprimerno vedenje, včasih pa ga celo plašijo ali ustrahujejo. 

Najpogostejši primeri tega so: »Če se ne boš poboljšal, boš šel v zavod!«; »Če ne boš priden 

te bo odpeljal policist!«; »Ne hodi v klet, tam je strah!«. Ti primeri lahko povzročijo celo 

vrsto strahov in nerealne predstave, zakaj je nek dogodek, predmet, situacija ali oseba nevaren 

(Končnik Goršič, 2004). 

Na pojav anksioznosti vplivajo različni dejavniki, med njimi tudi načini vzgajanja, velikokrat 

pa tudi težnja staršev h kritiziranju, pretirani kontroli in osredotočanju na napake in neuspehe 

(Hribar in Magajna, 2011). 

 

2. 3 IZRAŽANJE STRAHU  

 

Zelo pomemben del neverbalnega socialnega sporazumevanja predstavljata izražanje in 

prepoznavanje čustev. Čustva nenehno izražamo v socialnih situacijah, obenem pa opazujemo 

in tolmačimo čustvene izraze drugih. Čustva lahko izražamo tudi neverbalno, to izražanje je 

nehoteno oz. nezavedno, le delno ga lahko nadzorujemo (Lamovec, 1991).  
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K. Šrot (2002) meni, da se otrokova čustva in čustva odraslih razlikujejo v načinu njihovega 

izražanja, v pogostosti in trajanju. Otrokova čustva so po načinu izražanja površinska, saj se 

pojavijo brez nadzora in jih lahko odkrijemo v otrokovem obnašanju (otrok joka, maha z 

rokami, se smeje). Otrok se čustev nauči nadzirati šele pod vplivom vzgoje, saj jih nato ne 

izraža več površinsko in brez nadzora. Doživljanje čustev je tesno povezano s številnimi 

fiziološkimi spremembami, kot so: hitrejše bitje srca, krčenje želodca, sprememba krvnega 

tlaka, itd. Ko se pojavi stanje strahu, pride do izrazih sprememb v fizioloških procesih, v 

kretnjah in karakterističnem doživljanju. Pri otrocih, ki jih je strah, se to kaže v obliki: 

tresenja, potenja rok, slabosti, bruhanja, glavobolov, pospešenega in neenakomernega dihanja, 

širjenja zenic,…  

Pod vplivom strahu telo postane nemirno, to pa se odraža v spremembah izraza na obrazu, 

pogosti so gibi rok in nog, pojavi se mišična napetost in celo beg. Strah ima vpliv tudi na 

psihične procese. Intenziven strah zmanjšuje raven intelektualnih procesov, upočasnjuje 

mišljenje in slabi moralna načela. Strah in druga čustva malokdaj izražamo z besedami, 

ampak jih izražamo z drugimi znaki. Nebesedna komunikacija (ton glasu, kretnje, mimika) je 

osnova zaznavanja  in razumevanja čustev oseb okrog nas (Šrot, 2002).  

Na izražanje strahov vplivajo različni dejavniki, kot je na primer inteligentnost. 

Nadpovprečno inteligenten otrok bo tako izražal strahove, ki so tipični za starejše otroke. 

Eden od dejavnikov je tudi spol, saj je dokazano, da deklice po navadi izražajo več strahov 

kot dečki. Prvorojeni otroci izražajo več strahov kot njihovi mlajši sorojenci, in sicer 

načeloma zato, ker so deležni prevelike zaščite staršev in se v nevarnih situacijah manj 

znajdejo kot ostali. Pogostejše in intenzivnejše strahove doživljajo otroci in mladostniki, ki so 

v slabšem telesnem stanju. Velikokrat tudi otrokova osebnost vpliva na to, koga ali česa se bo  

bal in kako intenzivno. Strahovi se lahko izrazijo tudi zaradi vpliva medijev, saj le ti pogosto 

poročajo o nesrečah, boleznih in drugem (Smrtnik Vitulić, 2006b).    

H. Smrtnik Vitulić (2006b) je izvedla raziskavo z osnovnošolskimi otroki in mladostniki na 

eni izmed slovenskih šol. Iz rezultatov njene raziskave je razvidno, da mlajši otroci strah 

opisujejo kot doživljanje (npr. ko ga postane strah, mu začne srce hitreje biti), vedenje (npr. 

ko ga je strah, začne bežati) ali telesno izražanje (npr. vem, da jo je strah, ker se trese). Pri 

mlajših otrocih strah sprožijo »strah zbujajoče« situacije ali ljudje. Medtem ko pa starejši 

otroci in mladostniki, strah opisujejo kot posameznikov subjektivni odziv na dogajanje. Ti 

otroci začnejo dojeti, da je strah odvisen od tega, kako bo posameznik to situacijo razumel in 

se nanjo odzval in ni odvisen od same situacije.  
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2. 4 OTROKOV STRAH PRED ŠOLO IN STRAH V ŠOLI 

 

Redki so otroci, ki jih kdaj ni bilo strah pred šolo ali v šoli, pred uro športa, pred učiteljem, 

pred sošolcem, pred preverjanjem in ocenjevanjem ali pred skupino sošolcev, ki otroka 

odklanja. Strah je normalen varovalni pojav, ki je lahko do neke mere koristen. Strah pred 

neuspehom lahko otroka spodbudi, da je bolj motiviran za šolsko delo. Pogosta velika 

količina strahu pa lahko škodi. Otrok lahko pred tablo zaradi strahu otrpne, se zmede in ne 

zmore spregovoriti. Takšen stalen šolski strah je kronični stres, ki prizadene otroka na 

čustvenem področju. Otrok je zato navdan z občutkom ogroženosti, napet, obupan, negotov,  

nesrečen. Stalen šolski strah lahko otroka spremlja tudi ponoči med spanjem v obliki nočnih 

mor ali kot groza pred ocenjevanjem. Hkrati pa lahko vpliva na otrokovo zdravje, na 

delovanje posameznih organov, zmanjša odpornost in povzroči psihofiziološke motnje. Ko 

mora v šolo, otrok zboli od strahu in zato začne zaradi strahu izostajati od pouka (Mikuš Kos, 

1990).  

V tem prepletu so pomembne: lastnosti otroka, lastnosti otrokove družine in lastnosti šole. V 

vsakem primeru šolskega strahu moramo ugotoviti, koliko in kaj prispevajo posamezni 

dejavniki. (Mikuš Kos, 1990). 

Dejavniki, ki izvirajo iz lastnosti otroka in lahko prispevajo k doživljanju strahu so: 

temperament, razvojni dejavniki, učne težave, velike zahteve do samega sebe, čustvene 

motnje, izkušnje iz preteklosti, ki vzbujajo strah, telesna obolenja, gibalna nespretnost, telesna 

drugačnost in težave v odnosu z vrstniki. V nadaljevanju bom na kratko razložila naštete 

dejavnike po A. Mikuš Kos, 1990: 

 TEMPERAMENT: strah pogosteje doživljajo otroci, ki so po naravi bolj plašni, 

občutljivejši, socialno nespretni, težje prilagodljivi.  

 RAZVOJNI DEJAVNIKI: v različnih razvojnih obdobjih se pri otrocih pojavljajo 

različne vrste strahu (ob vstopu v šolo je strah zelo pogost razvojni strah), ena izmed 

oblik tega strahu je lahko strah pred ločitvijo od mame in pred njeno izgubo in ga 

imenujemo separacijski ali ločitveni strah. Vendar pa večina otrok tega strahu ob 

vstopu v šolo nima več. Ta strah ohranijo manj zreli otroci ali otroci z neugodnimi 

preteklimi izkušnjami, saj jih skrbi, da ko odidejo od doma, bodo porinjeni v tuji svet, 

v katerem se bodo morali sami znajti, s tem pa bi izgubili dobrine, ki jih nudi mama 

(varnost, zaščito, tesno čustveno navezanost). Pomemben razvojni dejavnik je tudi 

socialna zrelost, zaradi nje je otrok lahko manj samostojen, kot pričakujemo glede na 
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njegovo starost. Poleg socialne nezrelosti pa se nezrelost lahko pojavi tudi na drugih 

področjih, zaradi katerih se otrok v šoli ne znajde ter ne zmore narediti stvari, ki jih 

zmorejo ostali.  

 UČNE TEŽAVE: otroci z učnimi težavami imajo slabše razvite sposobnosti, ki so 

potrebne za šolsko učenje. Imajo strah pred spraševanjem, ki pa se lahko posploši na 

strah pred šolo na sploh. Otroci s specifičnimi učnimi težavami so običajno na učnem 

področju negotovi, kar se kaže v strahu pred spraševanjem in ocenjevanjem. Za 

učence z učnimi težavami je značilno, da je njihovo  funkcioniranje zelo spremenljivo; 

lahko delajo zadovoljivo, imajo le slab dan, so slabše organizirani, končni učinek dela 

in izkazano znanje pa sta nezadostna. Ti otroci imajo to izkušnjo vedno v sebi, nikoli 

niso povsem prepričani vase in v izide ocenjevanja.   

 VELIKE ZAHTEVE DO SAMEGA SEBE: v šoli  imamo tudi učence, katerih lastna 

pričakovanja glede uspeha so zelo velika in so pogosto s svojimi dosežki niso 

zadovoljni. Ti otroci imajo pogosto strah pred spraševanjem, saj se bojijo, da ne bi 

dobili ocene, ki jo pričakujejo.  

 ČUSTVENE MOTNJE: pri čustveno motenih otrocih je čustveno življenje obarvano s 

tesnobo ali žalostjo, opazimo pa tudi nenavaden strah pred šolo. Prestrašijo se lahko že 

majhne ogroženosti, ki pa pri drugih otrocih ne povzroča močnih čustvenih odzivov. 

 IZKUŠNJE IZ PRETEKLOSTI, KI VZBUJAJO STRAH: obstajajo družine, v katerih 

odnos med otrokom in starši vsebuje določeno mero strahu. Strah pred starši lahko 

otrok prenese na učitelja, ki pri drugih učencih ne vzbuja strahu. Otrok ima lahko 

izkušnjo strahu tudi iz preteklega šolanja; mogoče je imel učitelja, ki ga je zastraševal 

in preganjal, ali pa se je sprl z učiteljem in se je strah razvil iz tega spora. Ta otrok 

lahko nato strah iz odnosa z enim učiteljem prenaša na druge učitelje, ga generalizira 

in razširi na celotno šolo. 

 TELESNA OBOLENJA: pri dolgotrajno bolnih otrocih, otrocih z okvaro čutil in 

gibalno oviranih otrocih so strahovi pred šolo pogostejši kot pri njihovih zdravih 

vrstnikih. Ti otroci se počutijo bolj ogroženi, ne morejo se zanesti na svoje 

sposobnosti, saj vedo, da bodo velikokrat odpovedali. Dolgotrajno bolne otroke je 

strah, da ne bi v šoli dobili epileptičnega ali astmatičnega napada ali da se ne bi 

poškodovali in krvaveli, če imajo hemofilijo. Zaradi svoje bolezni se ne počutijo 

varne, saj se ne morejo zanesti na to, da bi jim kdo pomagal. Bolni otroci so močneje 

povezani z družino, zato jih starši bolj varujejo in so zanje bolj zaskrbljeni.  
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 GIBALNA NESPRETNOST: nespretnost je pogost vzrok za strah pred uro športa. 

Otrok se zaradi lastne nespretnosti izogiba športu. Izostanek pri uri športa razširi na 

izostanek od celotnega pouka v dnevu, ko ima na urniku šport.  

 TELESNA DRUGAČNOST: znano je, da otroci zaradi telesne drugačnosti doživljajo 

v šoli veliko neprijetnih izkušenj. Strah pred uro športa je znan predvsem pri dekletih, 

ki se hitro razvijajo in pri dekletih in dečkih s prekomerno težo, saj so ti pogosto tarča 

posmeha, zlasti pri uri športa. 

 TEŽAVE V ODNOSIH Z VRSTNIKI: strah pred šolo in odpor do šole velikokrat 

povzročajo tudi nesprejetost v skupino, izogibanje ali preganjanje s strani vrstnikov. 

 

Prej predstavljenim dejavnikom lahko dodamo tudi dejavnike, ki izvirajo iz lastnosti družine: 

odnos družine do otroka, stresni dogodki v družini, starši, ki otroka ustrahujejo in kaznujejo 

ter dejavniki v družini, ob katerih se otrok čuti ogroženega.  

Med te sodijo npr.:  

- starši, ki otroka preveč vežejo nase in ga s tem ovirajo v razvoju njegove 

samostojnosti; 

- starši, ki se nenehno bojijo, da bi se otroku kaj zgodilo in svoje strahove prenašajo na 

otroka. Taki otroci se počutijo varno v domačem okolju, v tujem pa so ogroženi, zato 

se posledično lahko bojijo tudi šole; 

- družine, v katerih se mama pretirano naveže na otroka, saj je otrok glavni dejavnik 

potešitve njenih čustvenih potreb. Mati otroka pretirano veže nase in otrok se začne 

bati novih okolij;  

- stresni dogodki v družini, npr. razveza staršev, pri čemer se lahko pri otrocih pojavi 

strah pred izgubo starša, pri katerem je ostal. Otrok se boji iti v šolo, saj bi se ob 

vrnitvi lahko zgodilo, da ga je zapustil tudi drugi starš. Ker mati v prvih mesecih 

nadomešča izgubo očeta, otroci čutijo večjo potrebo po njeni bližini. Pri mlajših 

otrocih se lahko pojavi fantazijski strah-bojijo se, da bodo starši ali sorojenci umrli, ko 

njih ne bo v bližini. Otrok zato ne želi zapustiti doma, meni, da bo s svojo prisotnostjo 

zavaroval sorodnikovo življenje.  

- Stresen dogodek pa za otroka predstavljajo tudi spori med staršema ali drugimi 

družinskimi člani. Spore pogosto spremljajo grožnje kot so: »odšla bom od doma«, 

»ubil se bom«, »ubil bom tebe«, lahko v otroku zbudijo hude strahove. Zaradi vsega 

zgoraj opisanega otrok želi ostati doma in noče več v šolo.   
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- Eden od dejavnikov je tudi ustrahovanje in kaznovanje otroka s strani staršev. Strah 

pred starši otrok generalizira in ga doživlja ob drugih ljudeh, ki imajo moč nad njim, 

da uravnavajo njegovo življenje. Med osebe, ki nadvladujejo nad otrokom, sodijo tudi 

učitelji. Veliko otrok je zaradi neuspeha v šoli doma kaznovanih. Najpogostejše oblike 

kazni so: prepoved igre, druženja, gledanja televizije in tudi telesne kazni. Pri otrocih 

se lahko pojavi še strah pred slabimi ocenami, saj vedo, da jih doma pričakuje kazen.  

- Zadnji dejavnik, ki izhaja iz lastnosti družine, pa so različne spremembe, ob katerih se 

otrok čuti ogroženega. Pri nekaterih otrocih se pojavi strah pred odhodom v šolo, ko v 

družini dobijo dojenčka. Otroci se namreč bojijo, da bo dojenček zavzel njegovo 

mesto in ga prikrajšal za varnost, ljubezen in prijaznost (Mikuš Kos, 1990). 

 

Dejavniki, ki izvirajo iz lastnosti šole so: psihosocialno ozračje šole, učiteljevo osebnost, 

prevelike zahteve šole, neugodne odnose med otroki, strah pred ravnanjem šolskega osebja in 

strah pred neprijetnim šolskim okoljem ter pojavi, ki ogrožajo otroka na poti v šolo. 

Psihosocialno ozračje je odvisno od šolske klime, šole, v katerih je več kaznovanja in 

zastrahovanja, beležijo večje število izostankov zaradi otroškega strahu pred šolo. Zelo strogi 

učitelji vzbujajo več strahov pri posameznikih ali večini učencev v razredu. Šole, ki imajo 

prevelike zahteve, lahko delujejo zastraševalno prek velikega števila slabih ocen ali z 

direktnimi in indirektnimi učiteljevimi sporočili o otrokovi nesposobnosti. Veliko otrok ima 

strah pred šolo tudi zaradi starejših ali enako starih učencev ali posameznikov, ki jih 

zasmehujejo, trpinčijo, preganjajo. Učenci imajo včasih tudi strah pred učiteljico, ki vztraja da 

morajo pojesti vso hrano, ki jo dobijo za malico ali kosilo. Strah imajo lahko pred učiteljem, 

ki ne dovoli učencu iti na stranišče med učno uro. Nekatere otroke je strah hišnika, kuharice 

ali drugih šolskih delavcev. Otrok se na poti v šolo prav tako srečuje z različnimi pojavi, ki ga 

lahko ogrožajo. Morda je imel kdaj slabo izkušnjo s psom, saj ga je ta napadel in to v njem 

vzbuja strah. Lahko pa se boji tudi soseda, ker mu je nekdaj razbil okno na poti v šolo. S temi 

dejavniki sigurno nismo izpostavili vsega, kar lahko povzroča pri otroku pretiran strah v šoli 

ali pred šolo. Če pa želimo pomagati, je pomembno, da prepoznamo prvine in dogajanja, na 

katere lahko vplivamo (Mikuš Kos, 1990). 

K. Šrot (2002) izpostavi, da strah v šoli lahko povzroči tudi zasmehovanje sošolcev, nezdrava 

tekmovalnost, telesna drugačnost (prekomerna telesna teža) ali nesprejetost med vrstniki.  

Strah je pogosto prisoten pri učencih z učnimi težavami. V učnih težavah se lahko izražajo 

čustvene, organske ali druge motnje. V šoli imamo učence, ki so lahko učno neuspešni pri 

enem predmetu (npr. slovenščini ali matematiki), imamo pa tudi učence, ki imajo učne težave 
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pri večini ali celo pri vseh šolskih predmetih. Strah pa ni značilen samo za učno neuspešne 

učence, ampak ga poznajo tudi uspešni učenci. Pogoste so naslednje vrste strahu: strah pred 

slabimi ocenami, strah pred učiteljevo grajo, strah pred odzivi staršev in strah pred odzivi 

vrstnikov (Žerdin 1991, v Šrot 2002, str. 18). 

Anksioznost se povezuje tudi s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, saj je za oboje 

značilno ovirano delovanje metakognicije in delovnega spomina. Ko se anksioznost pojavi pri 

učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ta še dodatno obremeni kognitivne 

procese in moti pridobivanje znanja (Kozina, 2016).  

Nelson in Harwood (2011, v Hribar in Magajna 2011, str. 217) sta izvedla metaanalizo 

empiričnih študij o pojavljanju simptomov anksioznosti med učenci s specifičnimi učnimi 

težavami in učenci brez učnih težav. Rezultati metaanalize 58 študij so pokazali, da dosegajo 

učenci s specifičnimi učnimi težavami višje povprečne rezultate na merah anksioznosti kot 

učenci brez učnih težav.  

Tudi A. Žakelj in M. Valenčič Zuljan (2015) poudarjata, da negativni občutki ali strah ovirajo 

učence pri doseganju optimalnih učnih rezultatov. Pojavijo se lahko znaki, kot so učenčev 

odpor do šolskega dela, potrtost, vdanost v usodo… Omenjeni znaki so značilnosti 

anksioznosti, ki se lahko razvije in se z leti samo stopnjuje, če učne težave niso bile 

pravočasno spoznane in učenci niso dobili ustrezne pomoči. Močno anksiozni učenci 

potrebujejo pomoč, zato naj bi bili deležni individualnih obravnav šolske ali zunanje 

svetovalne službe.  

 

2. 5 STRAH OTROK PRI ŠPORTU 

 

N. Jančič (2006) je ugotovila, da je strah pri predmetu šport pogost pojav. Raziskava je 

pokazala, da so učenci od 3. do 5. razreda osemletne osnovne šole doživljali veliko strahov, 

povezanih s športom v šoli. Dečkom je povzročal več strahov ples v primerjavi z deklicami, 

medtem ko so deklice doživljale več strahov pri košarki, odbojki, rokometu in nogometu kot 

dečki. Pri predmetu šport je bilo učence najbolj strah neuspeha in neznanja, poškodb ter 

zasmehovanja sošolcev. Strah se je pojavljal tudi pred športnimi orodji in pripomočki, 

izstopala sta namreč strah pred bradljo in kozo. Med športnimi orodji je pri deklicah izstopal 

tudi letvenik, ob njem so doživljale več strahov kot dečki. Deklice so v raziskavi izkazovale 

tudi slabšo sliko o sebi glede uspeha pri predmetu šport, več strahu pred zasmehovanjem 

sošolcev, najbolj pa je bil opazen njihov strah pred poškodbami in bolečino. Pomembne 
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razlike med spoloma pa so obstajale še v načinu doživljanja strahov oz. reakcijah, ki so jih 

spremljale, ko jih je bilo česa strah. Deklice je tako pogosteje bolela glava ali trebuh. Dečki so 

imeli raje predmet šport kot deklice. Zaradi strahu so se nekateri učenci že zelo zgodaj začeli 

izogibati športu in športnim dejavnostim v prostem času. 

Veliko učiteljev, staršev in učencev meni, da je strah pri športu zanemarljiv pojav, ker naj bi 

šport predstavljal predmet, kjer naj bi se učenci sprostili in zabavali, vendar je to zmotno 

prepričanje (Komot, 2008).  

A. Komot (2008) je izvedla raziskavo o specifičnih strahovih učencev 2. in 5. razreda pri 

predmetu šport. Ugotovila je, da učenci pri predmetu šport resnično doživljajo različne 

strahove. V obeh razredih je prevladoval strah pred plezanjem po vrvi ali žrdi ter skok čez 

kozo, medtem ko je še veliko učencev 5. razreda doživljalo strah pri plesu in teku. V 2. 

razredu je bilo učence najbolj strah bazena in narave, v 5. pa telovadnice in šolskega igrišča, 

kar dokazuje, da tudi prostor vpliva na doživljanje strahu. Učenci so se bali, da bi se pri športu 

poškodovali, ali da ne bi znali česa narediti. Raziskava je pokazala, da tudi učenci, ki imajo 

radi predmet šport, doživljajo strahove. Ugotovila je, da deklice doživljajo več strahov kot 

dečki. Deklice doživljajo strah tako, da se začnejo tresti, dečki pa se bolj potijo. Glede na 

prostor so deklice doživljale največ strahov na šolskem igrišču ali v bazenu, dečki pa na 

šolskem igrišču. Strahovi se pojavljajo različno glede na starost učencev, spol ter ostale 

individualne značilnosti.  

 

2. 5. 1 Strah pri športnikih   

 

V športu pogosto govorimo o tremi ali predtekmovalni anksioznosti. Gre za posplošen strah, 

ko se športnik ne zaveda, česa se sploh boji, ampak samo občuti stanje vznemirjenosti. V 

nadaljevanju navajam tipične strahove športnikov po Tušak, Marinšek in Tušak (2009).  

 Strah pred neuspehom je najpogostejši in najbolj razumljiv strah športnikov. Poraz 

zniža samozaupanje, spremeni vlogo v družini, klubu ali celo v državi. Športniki imajo 

strah pred tem, kako bodo njihovi starši, prijatelji ali javnost sprejeli njihov morebitni 

poraz. Najbolj značilen je za športnike, ki so že bili uspešni in so že dosegli položaj, ki 

jim prinaša ugodnosti. Gre za popolnoma realen strah pred izgubo teh ugodnosti, ki so 

pogosto povezani s tem, da starši uspešnemu športniku oproščajo slab uspeh v šoli ali 

pa mu dajejo manj domačih opravil. Kasneje pa je lahko ta neuspeh povezan z izgubo 

štipendije, prenehanjem podpore, zamenjavo trenerja… 
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 Strah pred uspehom je najbolj zanimiv in »nelogičen« strah športnikov. Značilen je za 

mlade športnike, ki se kar naenkrat prebijejo v ospredje. Ker je bil vedno v senci 

uspešnejših, ni navajen pozornosti, ki mu jo nudijo starši, trener ali javnost in se 

ustraši. Njegov položaj se spremeni, saj se zanj začne novo in hkrati popolnoma 

drugačno življenje. Pomembno je, da mu pomagamo razumeti nov položaj, saj bo tako 

hitreje odstranil strah pred neuspehom.  

 Strah pred zavrnitvijo je pri športnikih strah pred zavrnitvijo staršev ali trenerjevo 

zavrnitvijo. Ta strah je pogost v obdobju mlajšega šolarja (6-11 let), saj otrok 

velikokrat trenira in želi postati uspešen, da bi ga starši imeli raje, bi bili ponosni nanj, 

ga sprejemali in mu posvečali več pozornosti. Če straši res ravnajo lepo in prijazno ob 

uspehih, ob neuspehih pa mlad športnik razvije hude strahove pred zavrnitvijo staršev. 

Športnik po večletnem delu z istim trenerjem razvije z njim intenzivno navezanost, 

zato se lahko pojavi tudi strah pred trenerjevo zavrnitvijo.   

 Strah pred agresivnostjo se kaže kot strah pred možnostjo, da boš na treningu moral 

reagirati agresivno do nasprotnika. Zelo resničen je v športih kot so: boks, hokej, 

rokomet, nogomet. Ker se športnik želi temu izogniti, reagira manj agresivno od 

pričakovanega in zato ne doseže želenega učinka.  

 Strah pred bolečino oziroma poškodbo je značilen za vzdržljivostne športe (teki na 

dolge proge, maraton, plavanje, smučarki teki), saj se mora pri teh športih športnik 

naučiti prenašati neprijetno bolečino. Značilen pa je še za športe, kjer je prisotna 

nevarnost skrajno nevarnih in neprijetnih poškodb (npr. smučarski skoki, alpsko 

smučanje, gimnastika) in tudi pri športih, kjer prihaja do medosebnega kontakta 

(hokej, nogomet, rokomet, borilni športi). Omenjeni strahovi se največkrat pojavljajo 

v kombinaciji. 

 

2.  6 NAČINI SPOPRIJEMANJA S STRAHOVI OTROK 

 

H. Smrtnik Vitulić (2007) poudarja, da je strah zelo koristno čustvo, saj nam pomaga pri 

spoprijemanju z nevarnostmi. Pomembno je, da odrasli otroke učimo, kako se spoprijemajo s 

strahom. Na drugi strani pa lahko premočno doživljanje strahu otroku onemogoča učinkovito 

spoprijemanje z okoliščinami in ga ovira v vsakdanjem življenju. Ko pri otroku prepoznamo 

zelo intenziven strah, se z njim pogovorimo. V pogovoru skušajmo razumeti, česa se boji, kaj 
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ob tem doživlja, o čem razmišlja itn. Pomembno je še, da mu razložimo, da se vsi ljudje, 

posebno pa otroci bojijo različnih stvari.  

Pogostokrat je dovolj, da ga objamemo, s tem mu omogočimo občutek varnosti. Pomagamo 

mu lahko tudi, če ga umirimo z besedami, kot so »ob tebi sem«, »nič se ti ne bo zgodilo« in 

podobno. Ko se otrok pomiri, se z njim pogovorimo. Pomembno je, da ga pri tem aktivno 

poslušamo in skušamo razumeti njegovo doživljanje. Otrok nam mora verjeti, da smo na 

»njegovi strani«. Skupaj ugotovimo, koga ali česa ga je bilo strah, kako se je ob tem počutil in 

o čem je razmišljal. V posameznih primerih je smiselno reči, da je tudi nas strah določenih 

stvari in da razumemo njegov strah. Razložimo mu svoje videnje dogajanja in njegovega 

odzivanja. Ko se o vsem tem pogovorimo, se usmerimo na načine zmanjševanja intenzivnosti 

strahu. Skupaj z otrokom poiščemo strategije, ki bi mu lahko pomagale pri premagovanju 

strahu, skratka naredimo neke vrste načrt, v katerem opredelimo, kaj bo naredil, da se bo 

naslednjič počutil varnega. Otroka spremljamo v podobnih situacijah ter se z njim 

pogovarjamo o njegovem obvladovanju strahu. Opažen napredek mu sporočimo, saj ga s tem 

spodbujamo k ustreznemu obvladovanju strahu v prihodnosti. Pomembno je, da se vedno 

prilagodimo otrokovi starosti, vrsti strahu in otrokovim osebnostnim lastnostim. Misel, ki nas 

pri tem vodi, je, da pomagamo konkretnemu otroku v konkretni situaciji (Smrtnik Vitulić, 

2006b). 

B. Hederih (1995) navaja nekatere obrambne mehanizme, s katerimi si lahko pri 

premagovanju strahu pomagajo bolj ali manj uspešni učenci. Kot najprej se morajo s strahom 

soočiti in si priznati, da jih je strah. Kajti če se delajo pretirano pogumne, bo strah še večji in 

prijatelj ne bo odkril njihovega strahu. Pomembno je, da se umaknejo situaciji, ki v njih  

prebudi strah. Vsem dogodkom se seveda ne morejo umakniti. V šolo morajo, tudi če jih je 

strah. Na strah se pripravijo, in sicer tako, da obvladajo spretnosti, ki se pojavljajo v situaciji, 

ki je za njih nasičena s strahom. Potrebno je, da položaj, v katerem so, pretehtajo. Tega pa naj 

ne počnejo sami, ampak je dobro, če imajo ob sebi prijatelja, ki izrazi svoje mnenje in 

razumevanje strahu. Situacijo, v kateri se nahajajo, naj ubesedijo in razumsko analizirajo, saj 

to zmanjša občutek napetosti. Pogosto tudi takrat, ko položaj razložijo sebi oz. drugim, 

uvidijo rešitev, ki je prej niso poznali. Sogovornik ni čustveno prizadet, zato bo situacijo 

umirjal in objektiviziral. Pri premagovanju strahu smo aktivni. Otroci pogosto pojejo, 

žvižgajo, plešejo. Strah lahko premagamo tudi s humorjem, in sicer tako, da se šalimo na svoj 

račun. Duševno napetost pogosto spremlja še fizična napetost, zato se je koristno sprostiti z 

gibanjem, otroci lahko gredo na igrišče, ples ali kolesarijo.  
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Otroku lahko pomagamo tudi na ta način, da zaigramo okoliščino, menjajmo vloge in na glas 

komentiramo. Učinkovito je tudi branje knjig, v katerih nastopa junak s podobnimi težavami. 

Pri premagovanju strahu pomaga tudi postopno soočanje z okoliščinami, pri tem pa je 

potrebno otroka strokovno voditi. Včasih se lahko pretirani in nerealni strahovi razvijejo v 

fobije. Znano pa je še, da nekatere vrste strahov adolescentov izvirajo iz zgodnjega otroštva. 

Za zdravljenje teh vrst strahov je priporočljiva strokovna pomoč. Kar je sprejemljivo za nas, 

ni nujno tudi za otroka, zato ga z oblikami pomoči, ki jih ne sprejema, ne silimo (Hederih, 

2000).  

Hayes in S. Orrell (1998) sta psihologa, ki menita, da nekatere vrste strahu povzročijo veliko 

mero vzburjanja. Te strahove imenujemo fobije. Psihologi so razvili tehnike za odpravljanje 

fobij, ki so osredotočene na zmanjšanje ravni vzburjenosti, zato da bi se posameznik lažje 

soočil s strahom. Pri tem psihologi uporabljajo tri glavne tehnike. Implozivna terapija 

(terapija s stretjem odziva) in prepravljanje sta tehniki, pri katerih osebo izpostavijo stvari, ki 

ji povzroča najhujši strah oz. stvari, ki se je že dolgo boji. Pri osebi to izzove reakcijo strahu, 

ki je zelo močna. Kot primer Hayes in S. Orrel (1998) navajata na primer: nekoga, ki je 

doživel prometno nesrečo in se je začel zaradi tega bati avtomobilov. Tako osebo lahko dajo v 

prostor, ki ima na steni velik zaslon, na katerem predvajajo posnetke avtomobilov, ki drvijo 

proti njemu. To praviloma izzove reakcijo »boja ali bega«, ampak oseba ne more storiti 

drugega, kot da ostane tam in izživi svoj strah. Takšna reakcija zahteva od osebe katero je 

strah, zelo veliko telesne moči in energije. Čez čas se reakcija umiri, oseba je mirnejša in strah 

izzveni. Oseba je sedaj pripravljena za nadaljnje spoprijemanje s strahom. Z njo dosegajo 

visok odstotek uspešnih ozdravitev. Naslednja tehnika za odpravljanje fobij je sistematična 

desenzibilizacija. Ta tehnika omogoči, da strah mine in poteka bolj postopno. Namen te 

tehnike je boječo osebo naučiti, da začne na stvar, ki ji povzroča strah, reagirati drugače. 

Novo reakcijo psihologi sprožijo tako, da osebe naučijo ene od sprostitvenih tehnik. Tehnika 

se izvaja tako, da klient in terapevt najprej sestavita seznam situacij, ki klientu vzbujajo strah, 

saj pri vsaki fobiji nekatere situacije povzročajo večji strah kot druge. Seznam je sestavljen od 

tiste stvari, ki vzbuja najmanj strahu, do tiste, ki vzbuja največjega. Klient nato začne s stvarjo 

na seznamu, ki mu vzbuja najmanjši strah in izvaja sprostitveno tehniko vse do takrat, ko ni 

povsem sproščen. Ko klient to uspešno obvlada, nadaljuje z naslednjo stvarjo na seznamu in 

ponovno uporablja sprostitveno tehniko. Na ta način nato postopno obravnavajo vse fobije, 

pri vsaki se klient mora naučiti biti sproščen. Ko pridejo do vrha seznama in do stvari, ki 

klientu vzbuja najhujši strah, se ta ne boji več tako močno in se zato tudi v najhujši situaciji 

veliko lažje sprosti. Tretja tehnika pa je zgledovanje/posnemanje vzora ali modela oz. 
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modelno učenje. Pri tej tehniki se klient nauči premagovati strah zato, ker v situaciji, ki njemu 

povzroča strah, vidi drugega človeka ali več ljudi, ki pa ne kažejo nobenega strahu. Že leta 

1977 so Bandura in sodelavci (v Hayes in Orrell, 1998, str. 120) pokazali, na kakšen način se 

lahko ljudje naučijo premagovati strah, če gledajo drugo osebo. Ta je namreč boječi osebi 

zgled in ji kaže drugačne načine vedenja. Posnemanje drugih je pomemben način učenja, ne 

samo v otroštvu, ampak tudi vse življenje. Posnemanje nekoga, ki ima v situaciji, katera ji 

povzroča strah samozaupanje, je namreč dober način učenja, da tudi sam postane bolj 

samozavesten.  

B. Maretnič Požarnik (2000) kot uspešno obliko pomoči posameznikom s pretiranim strahom 

pred spraševanjem oz. izpiti omeni desenzitizacijo, ki je usmerjena v sistematično zmanjšanje 

občutljivosti. Ta temelji na spoznanju, da človek ne more biti hkrati telesno sproščen in 

duševno napet. V nadaljevanju je predstavljen primer izvajanja desenzitizacije. Posameznik 

ob pomoči terapevta izbere 10 situacij, povezanih z izpitom, ki mu povzročajo strah. Razvrsti 

jih od najmanj zastrašujoče k najbolj zastrašujoči. Situacije si mora vizualizirati in se pri tem 

hkrati telesno povsem sprostiti. Hkrati mora še vizualizirati srečanje z izpraševalcem in 

uspešno opravljanje izpita. Ta oblika terapije odstrani čustveni in fiziološki delež 

anksioznosti, ne pa spoznavnega, to je zaskrbljenost. 

Pomembno je, da otrokov strah v šoli prepoznamo in mu pomagamo po svojih najboljših 

močeh, če mu ne zmoremo pomagati sami, pa se povežemo s šolsko svetovalno službo  ali pa  

poiščemo strokovno pomoč v zunanjih institucijah.  

 

2. 7 VLOGA STARŠEV PRI OBVLADOVANJU IN 

PREMAGOVANJU STRAHU  

 

Vsi družinski vzorci so globoko zakoreninjeni, zato so spremembe težavne. Otrokov strah je 

lahko povezan s pretiranim strahom staršev. Starši namreč včasih potrebujejo pomoč 

zdravnikov, da se znebijo lastnih bojazni. Zdravniška pomoč je lahko usmerjena v krepitev 

otrokovega jaza, njegove imunosti in v sposobnosti za obvladovanje ogrožajočih okoliščin in 

stisk: pomiritev, spodbujanje, opogumljanje, večanje samozavesti. Otroku lahko pomagamo z 

besedami, kljub temu pa se mora sam prepričati, da je kos določeni situaciji ter jo ima pod 

nadzorom. Lahko ga soočimo tudi s predmeti, z okoliščinami in dogajanji, ki mu predstavljajo 

strah, ampak pri tem ves čas ravnamo v skladu z njegovimi sposobnostmi. Zdravljenje 

otrokovega strahu ter bojazni je odvisno od tega, ali ima otrok občutek, da ga doma ne silijo, 
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naj premaga svoj strah. Kadar je strah posledica otrokove nesamostojnosti, morajo starši z 

učiteljem razmisliti, kako povečati otrokovo samostojnost in samozavest. Starši in učitelji 

morajo pri tem vodenju biti dosledni in strpni, spodbujati morajo zaupanje v otrokove lastne 

sposobnosti, da se znajde v dogodkih, ki se jih boji. Vedno manj strahu bo čutil, ko se bo 

zavedal svojih sposobnosti, občutil ljubezen ter bližino staršev (Šrot, 2002). 

Starši otroku z vedenjem in govorjenjem ne bi smeli povzročati strahov. Otrok sam čuti že 

dovolj strahov, zato ga starši naj več ne strašijo. Starši pojmujejo strah kot negativno čustvo. 

Bolje je, da starši otroku pomagajo premagati strah z igro, v kateri se bo otrok soočil s 

predmetom, katerega ga je strah, in tako ugotovil, da zastrašujoč predmet ni tako grozen. 

Pogovor o strahu je najboljše zdravilo za premagovanje strahu (Horvat, 1999). 

B. Hederih (2000) navaja, da so strokovnjaki mnenja, da se čustva razvijejo preko zorenja in 

učenja. Poznamo dva načina učenja čustvenih reakcij, učenje s pogojevanjem in učenje s 

posnemanjem. K pogojevanju sodijo: pohvala, nagrada, nasmeh ali dotik, lahko pa tudi kazen 

in graja. Otroci si velikokrat želijo, da bi bili sami doma, hkrati pa lahko prav ta samota vodi 

v razvoj različnih vrst bojazni. Otroci gledajo tudi televizijo, dejstvo pa je, da različne vsebine 

na otroka tudi različno vplivajo. Starši morajo nadzorovati, kaj otroci gledajo ter določene 

vsebine tudi primerno razložiti. Morajo nuditi otroku občutek varnosti, ljubezni, se z njim 

igrati ter mu razložiti stvari, ki ga ustrahujejo. Starši so za otroka model, ki ga pogosto 

posnema, zato je prav, da mu damo jasno vedeti, kaj od njega želimo.   

Ob doživljanju strahu se otroku spremeni mnogo telesnih znakov (mimika obraza, drža telesa, 

gibanje), zato starši lahko opazijo, kdaj se koga ali česa boji. Pri mlajših otrocih strah lažje 

opazimo, saj so bolj odkriti pri spremembi vedenja. Če starši opazijo otrokov strah, ga naj ne 

zasmehujejo. Otroka je strah, zato ker verjame v realnost problema ali pa ga je strah 

neznanega (otroci se npr. bojijo morja, čeprav nimajo izkušnje z njim). Starši lahko 

spodbudijo strahove pri otroku tudi zaradi lastne nemoči pri vzgajanju. Zato je pomembno, da 

otroku stvari realno predstavimo, saj tako otrok ve, kaj sme in česa ne in tako zna predvideti 

posledice. Negotovost pri otroku lahko spodbudi strah. Otrokov strah se lahko odraža tudi 

med spanjem, saj spi nemirno, se krči, se zbuja, polula, tlači ga mora, njegove sanje so 

zastrašujoče. Značilna reakcija pri strahu je beg. Otroci, ki živijo v nerazumevajoči družini, pa 

ne morejo pobegniti. Reakcija na strah je lahko tudi neprimerno vedenje (agresija ali 

napadanje) (Ribič Hederih, 2003). 
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2. 8 VLOGA UČITELJEV PRI OBVLADOVANJU IN 

PREMAGOVANJU STRAHU IN ANKSIOZNOSTI 

 

B. Hederih (2000) ugotavlja, da je otrokov strah pred šolo največkrat povezan z učitelji oz. 

vzgojitelji. V to skupino strahov spadajo: strah pred pisanjem pisnega preizkusa, strah pred 

vsebino določenega predmeta, strah pred ustnim spraševanjem, strah pred slabo oceno, strah 

pred sošolci, strah pred dogajanjem v garderobi, strah pred neuspehom itd. Za šoloobveznega 

otroka je pomembno, da se v šoli počuti varnega. Posledice doživetega strahu so odvisne od 

jakosti, trajanja, okoliščin, razvojnega obdobja, okolja in osebnosti otroka.  

Eden od vzrokov nastanka strahu v šoli so tudi slabi odnosi z vrstniki. Učitelj, ki pozna stanje 

v razredu, tako lahko otroka obvaruje pred težavami z vrstniki oz. pred trpinčenjem vrstnikov. 

Z raznimi novimi metodami, oblikami in pristopi lahko vpliva na izboljšanje medosebnih 

odnosov v skupini, s tem vključuje odklanjane in prezrte otroke v skupino in tako vpliva na 

napredovanje v vedenju in socialnem razvoju otroka. Učinkovite dejavnosti pri premagovanju 

strahu so: prepoznavanje strahov, pisanje zgodb, igra vlog… S temi dejavnostmi učitelj 

zmanjšuje otroške strahove in s tem posledično tudi število izostankov od pouka. Učitelj naj 

otroku omogoči, da čim pogosteje doživlja uspeh, saj se s tem povečuje samozaupanje in raste 

želja po učenju. Čisto vsakemu otroku naj omogoča doseči uspeh, priznanja in določeno 

stopnjo veljave (Šrot, 2002). 

Učitelj lahko veliko prispeva k temu, da se neprimerne okoliščine, ki povzročajo otrokove 

strahove v šoli omilijo ali celo odpravijo. Pomembno je zlasti dobro sodelovanje med starši in 

učitelji. Ob prisotnosti težav v šoli je velikokrat potrebno izboljšati položaj otroka v šoli, s 

tem mislimo izboljšati odnose, uspehe, sodelovanje v interesnih dejavnostih, saj na ta način se 

bo učenec počutil v šoli manj ogroženega in šola mu bo postala bolj zanimiva (Mikuš Kos, 

1990).  

Učitelj lahko anksioznim učencem pomaga na veliko načinov. M. Puklek Levpušček (2006) 

omenja različne strategije, s pomočjo katerih lahko učitelj pomaga anksioznim učencem. V 

nadaljevanju bom povzela različne strategije, ki naj bi jih učitelj uporabljal predvsem pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja anksioznih učencev: 

- pomembno je, da učitelj z učenci pogosto ponavlja in utrjuje snov, saj to pri 

anksioznih učencih krepi prepričanje, da snov obvladujejo;  

- učitelj naj anksiozne učence opogumlja k besedi tako, da jih pozove k odgovoru, ko je 

prepričan, da bodo znali pravilno odgovoriti na vprašanje;  
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- pri anksioznih učencih lahko učitelji pogosteje uporabljajo pohvale za pravilne 

odgovore in sodelovanje pri pouku, saj s tem zmanjšujejo njihova negativna 

pričakovanja o lastni neuspešnosti, obenem pa jih spodbudijo k večji 

samoiniciativnosti in aktivnosti pri nadaljnjih nalogah;  

- učitelj naj anksioznim učencem natančno razloži, katere učne vsebine pridejo v poštev 

pri pisnem ali ustnem preverjanju znanja. Pomembno je, da z učenci še enkrat ponovi, 

katere so bistvene vsebine ter učencem omogoči, da mu postavljajo vprašanja v zvezi s 

snovjo. Učitelj lahko učencem tudi pokaže primere vprašanj v testu ali pri ustnem 

ocenjevanju ter način odgovarjanja, ki ga pričakuje od njih.  

- Pred preverjanjem znanja je zelo pomembno vzdušje, ki ga učitelj ustvari, preden se 

učenci lotijo pisanja testa.  

- Učitelj naj učencem razloži navodila za reševanje nalog oz. odgovarjanje na vprašanja: 

npr. kakšne tipe nalog vsebuje preizkus, način zaželenega odgovarjanja, čas reševanja. 

Pomembno je, da učencev ne obremenjuje z možnimi negativnimi posledicami 

ocenjevanja, saj s tem povečuje njihovo vznemirjenost in zaskrbljenost.  

- V pisnem preizkusu naj učitelj težavnost nalog stopnjuje od lažjih k težjim nalogam.  

- Anksioznim učencem so v pomoč podvprašanja pri ustnem preverjanju znanja, saj 

zaradi razdeljene pozornosti ne zmorejo razviti misli v celoti, če vprašanje zahteva 

obsežnejši odgovor.  

Osrednji namen zgoraj navedenih strategij je oblikovati kontekst vrednotenja znanja, ki je 

psihološko varen in za učence predvidljiv (Puklek Levpušček, 2006). 

Poleg zgoraj omenjenih strategij, ki so koristne za anksiozne učence v fazi preverjanja in 

ocenjevanja znanja pa M. Puklek Levpušček (2006) navaja še sprostitvene tehnike, ki prav 

tako pripomorejo k zmanjševanju anksioznosti. Med sprostitvenimi tehnikami omenja 

preproste dihalne tehnike, ki učencem omogočajo, da sprostijo napetost in tako znižajo raven 

anksioznosti. Dihalnih tehnik se učenci hitro naučijo ter jih nato lahko uporabljajo v različnih 

učnih situacijah. S pomočjo dihalnih tehnik se učenci telesno umirijo, sprostijo napetost in 

skrbi ter usmerijo pozornost v učinkovito reševanje nalog.  

Wilkinson (idr., 2001 v Puklek Levpušček, 2006) omeni tehniko upočasnjenega dihanja, ki jo 

lahko uporabi učitelj. S to tehniko učenci upočasnjujejo dihanje na 10 do 12 vdihov in izdihov 

na minuto.  

Dihalne tehnike uporabimo pred in med ocenjevanjem znanja ter med odmori, ko se učenci 

pripravljajo na pisni preizkus. Ko se učenci naučijo dihalnih tehnik, jih lahko uporabljajo 
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kadarkoli in v katerih koli situacijah, ki so zanje stresne in zvišujejo raven anksioznosti 

(Puklek Levpušček, 2006).    

 

3. UČNE TEŽAVE  

  

V šoli je veliko otrok s slabše razvitimi sposobnostmi, ki so pa nujno potrebne za 

učinkovitejše delo v šoli. Zaradi nižje razvitih sposobnosti pride do razvoja različnih vrst 

strahu, kot je strah pred spraševanjem. V šoli pa imamo še učence s specifičnimi učnimi 

težavami, ki so še bolj negotovi v skupini, njihovo delovanje je spremenljivo in so slabše 

organizirani (Mikuš Kos, 1990). 

M. Kavkler in L. Magajna (2008) navajata, da je v skupini otrok s posebnimi potrebami 

največ otrok z učnimi težavami (splošnimi in specifičnimi) in sicer 20 odstotkov šolajoče 

populacije. »Termin splošne učne težave opredeljuje učne težave, ki se pojavljajo pri večini 

predmetov, specifične učne težave ali specifične motnje učenja pa so vezane na eno od 

področij učenja, kot je branje, pisanje, računanje, pravopis, itd.« (Kavkler in Magajna, 2008, 

str. 23). 

Lerner (2003, v Kavkler in Magajna, 2008, str. 26) »definira otroke z učnimi težavami kot 

heterogeno skupino otrok«. To so otroci z različnimi kognitivnimi, socialnimi, čustvenimi in 

drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot njihovi vrstniki.  

Pojav učnih težav je zelo različen, saj se lahko za enakimi pritožbami skriva popolnoma 

drugačen vzrok. Za učne težave je značilno, da se razprostirajo na kontinuumu od lažjih pa 

vse do težkih, od preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih pa vse do tistih, ki so vezane na 

čas šolanja ali celo takih, ki trajajo vse življenje (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

 

3. 1 Učenci z učnimi težavami 

 

»Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko 

dosegajo standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter 

jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske 

pomoči« (»Zakon o osnovni šoli«, 1996, str. 4). 

Pri skupini učencev z učnimi težavami gre za zelo raznoliko skupino. Pri nekaterih učencih se 

pojavljajo težave le pri enem ali dveh predmetih, pri drugih pa pri večini šolskih predmetov. 
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Težave so lahko prisotne že pred vstopom v šolo, lahko nastajajo postopoma ali pa se pojavijo 

nenadoma (Magajna idr., 2011). 

V Konceptu dela učne težave v osnovni šoli je zapisano, da gre za zelo heterogeno skupino 

učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi, čustvenimi in drugimi značilnostmi, ki imajo 

pri učenju pomembno večje težave kot vrstniki. Učne težave so torej posledica učinkovanja 

različnih dejavnikov, ki pa se med seboj prepletajo. Vzrokov učnih težav ne iščemo samo v 

učencu, temveč tudi v okolju (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar 

Golobič, 2008). 

Po N. Končnik Goršič (2002) učenci z učnimi težavami niso narejeni po meri šole in hkrati 

tudi ne po meri in predstavi njihovih staršev. Ti otroci dosegajo nižje rezultate kot so 

pričakovanja njihovih staršev in učiteljev, zato so deležni večjega pritiska, da bi izboljšali 

svoj uspeh v šoli. 

Ko imamo v razredu učenca z učnimi težavami, je pomembno, da so pravila učenja jasna in 

strukturirana. Za to skupino učencev je primeren strukturirani pouk z jasno organizacijo 

informacij in jasnim zaporedjem korakov. Pomembno je, da je učitelj pozoren na učence z 

učnimi težavami in pri uporabi strukturiranega pouka vnaprej pripravi gradivo za učence 

(Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015).  

 

3. 2 Splošne (nespecifične) in specifične učne težave 

 

Učne težave lahko delimo na splošne in specifične. Splošne učne težave ima tisti učenec, ki 

ima težave pri usvajanju znanj in veščin pri vseh predmetih. Pri specifičnih učnih težavah pa 

se težave kažejo pri usvajanju veščin in znanj samo na enem področju ali posameznih 

področjih učenja (Končnik Goršič, 2002).  

C. Peklaj (2012) poudarja, da je za učence s splošnimi učnimi težavami značilno, da imajo 

pomembno večje težave pri učenju kot njihovi vrstnik in gre za heterogeno skupino. Težave 

pa se kažejo pri enem ali več predmetih. Razlogi za slabši učni uspeh so lahko notranji, 

izvirajo iz učenca in so nastali kot posledica splošnega upočasnjenega razvoja, lahko pa so 

posledica čustvenih težav, ekonomske prikrajšanosti, drugojezičnosti.  

O nespecifičnih ali splošnih učnih težavah govorimo takrat, ko je usvajanje in izkazovanje 

znanja ali veščin pri učencu ovirano, in sicer zaradi različnih neugodnih vplivov okolja 

(ekonomska in kulturna prikrajšanost, problemi večjezičnosti in multikulturnosti ipd.), 

notranjih dejavnikov (čustvene ali vedenjske motnje, osebnostne posebnosti, upočasnjen 

razvoj splošnih kognitivnih sposobnosti) ali neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij 
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med posameznikom in okoljem (strah pred neuspehom, nezrelost, pomanjkanje motivacije, 

učnih navad itd.) (Magajna idr., 2011).  

T. Žerdin (2003) meni, da specifične učne težave (v nadaljevanju SUT) najdemo kot 

posamezno motnjo ali pa kot skupino motenj. Motnje se izražajo pri učenju in rabi jezika, pri 

dojemanju in učenju spretnosti branja in pisanja, pri uporabi teh spretnosti za pridobivanje 

drugega znanja, pri dojemanju osnovnih logično-matematičnih pojmov in učenju tehnik 

računanja, pri pridobivanju in razvijanju motoričnih spretnosti ter v splošni učljivosti. Možno 

je, da se zaostanki v razvoju posameznih spretnosti med seboj kombinirajo z motnjami 

pozornosti in koncentracije, z nemirnostjo, nepredvidljivim vedenjem, impulzivnim 

reševanjem nalog, motnjami pomnjenja, slabo organiziranostjo pri delu, lahko pa še z izredno 

počasnostjo, telesno in ročno nespretnostjo ter miselno rigidnostjo.    

Pri SUT gre za heterogeno skupino primanjkljajev. Primanjkljaji pa se kažejo z zaostankom v 

zgodnjem razvoju in/ali težavah na katerem koli od naslednjih področij: pri pozornosti, 

pomnjenju, mišljenju, koordinaciji, komunikaciji (jezik in govor), branju, pisanju, pravopisu, 

računanju, socialni kompetentnosti in čustvenem dozorevanju (Magajna idr., 2008). 

O SUT govorimo takrat, ko so razlogi za slabšo učno napredovanje notranje, nevrofiziološke 

narave. SUT se lahko pojavljajo v blažji, zmerni ali izraziti/težji obliki. Skupino otrok s 

težjimi specifičnimi učnimi težavami imenujemo tudi otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. Delimo jih lahko v dve glavni skupini, ki vključujeta: 

 specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih (vidnih) procesov, ki povzročajo 

motnje branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, 

povezane s področjem jezika; 

 specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave 

pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju 

praktičnih dejavnosti (dispraksija) ter na področju socialnih veščin (Magajna idr., 

2011). 

Učenci, ki imajo SUT, se lahko razlikujejo v tem, koliko so izražene te njihove težave, saj se 

lahko gibljejo na kontinuumu ob lažjih, zmernih, do težjih in težkih. Glede na izraženost težav 

zakon predvideva, da se učencem z lažjimi in deloma tudi zmernimi SUT prilagodi metode, 

način dela in nudi individualna pomoč brez odločbe, medtem ko pa se učence s hudimi in 

najhujšimi oblikami SUT usmeri v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo v osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom. 

Učence s hudimi in najhujšimi oblikami specifičnih učnih težav imenujemo tudi, učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju UPPPU) (Peklaj, 2012).   
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M. Kavkler (2006) je mnenja, da ko tradicionalne oblike poučevanja in obravnave otrok in 

mladostnikov s SUT niso učinkovite, je potrebno učenje učnih strategij, ki mora postati del 

vzgojno-izobraževalnega procesa in dodatne strokovne pomoči. Brez učenja učnih strategij 

učenci s SUT ne morejo optimalno razviti svojih potencialov. V Sloveniji imamo v primerjavi 

z drugimi državami zakonsko dobro urejeno skrb za otroke in mladostnike s SUT.  

Učenci z učnimi težavami in učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja morajo v 

primerjavi z vrstniki dosegati enakovredni izobrazbeni standard. Šola mora skupaj z učencem 

in njegovimi starši narediti vse potrebne korake v prilagajanju učno-vzgojnega procesa in 

upoštevati vse posebnosti učenca, da bo dosegel cilje enakovrednega izobrazbenega standarda 

(Magajna idr., 2008). 

 

3. 3 Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami uvršča v skupine otrok s posebnimi 

potrebami tudi otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (»Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami«, 2000, 2. člen).  

Učenci s težjo obliko specifičnih učnih težav so upravičeni do usmerjanja v program 

prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo. Kot otrok s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja je identificiran tisti, pri katerem so se izrazite učne težave 

pokazale že v dosedanjem šolanju ter jih ni bilo mogoče odpraviti, kljub vsej pomoči in 

prilagoditvam v prvih treh korakih petstopenjskega modela dela z učenci z učnimi težavami 

(Učne težave v osnovni šoli: koncept dela) (Magajna idr., 2011).  

Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so deležni prilagoditev v organizaciji, 

načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka ter 

dodatne strokovne pomoči (»Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami«, 2000, 7. 

člen).  

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so glede na delež izdanih odločb o 

usmeritvi največja skupina otrok s posebnimi potrebami. Otrok je lahko prepoznan kot otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja takrat, če so se izrazite učne težave pokazale že 

v dosedanjem šolanju in jih ni bilo možno odpraviti, čeprav je imel učenec prilagoditve metod 

in oblik dela ali je bil vključen v dopolnilni pouk ali v druge oblike individualne in skupinske 

pomoči (Vovk Ornik, 2011).  

M. Kavkler in L. Magajna (2008) navajata, da je v šolski populaciji 2-4 % otrok, ki imajo 

izrazite SUT ali primanjkljaje na posameznih področjih učenja.  
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3. 4 Učenci s specifičnimi bralno-napisovalnimi težavami  

 

Specifičnimi bralno-napisovalne težave spadajo med najpogostejše in najbolj raziskane 

specifične motnje učenja. V domači in tuji literaturi se uporabljajo v povezavi z 

nevrofiziološko pogojenimi motnjami branja in pisanja različni alternativni izrazi: disleksija 

ali legastenija (bralne težave), disgrafija (težave pri pisanju), disortografija (pravopisne 

težave), specifične motnje šolskih veščin itd. Termin učenci s primanjkljaji na področju branja 

in pisanja pa se uporablja za označevanje učencev s težjo obliko SUT, saj ti učenci 

potrebujejo večje prilagoditve in dodatno strokovno pomoč (Magajna idr., 2008). 

T. Žerdin (2003) meni, da se za motnje branja najpogosteje uporablja mednarodno uveljavljen 

izraz disleksija, za motnje pisanja pa disgrafija. Pri nas v Sloveniji pa uporabljamo za motnje 

pisanja dva izraza, in sicer disgrafija in disortografija. Pri disgrafiji gre za motnjo na ravni 

rokopisnega pisanja, pri disortografiji pa motnjo na ravni rabe rokopisa. Omeni pa še motnjo 

v razvoju jezika, ki se pogosto povezuje z motnjami branja in pisanja ter se imenuje disfazija. 

T. Žerdin (2003) navaja, da sta »pogostost in razširjenost težav odvisni od vrste pisave, načina 

in metod poučevanja, kronološke starosti in psihološke zrelosti otrok ob začetku 

opismenjevanja, hitrosti opismenjevanja in časa, ki se namenja urjenju  spretnosti« (str. 117).    

C. Peklaj (2012) zapiše, da se lahko učenci z bralno-napisovalnimi motnjami zelo razlikujejo 

med seboj po težavnosti, vrsti in obsegu. Lahko so blage in jih okolica niti ne zazna, ker jih 

otrok uspešno kompenzira in ima v šoli dobre ocene. Težave pa so lahko tudi velike, teh pa ne 

moremo odpraviti niti z intenzivnim delom niti jih kompenzirati z različnimi strategijami. Ta 

oblika specifičnih težav je lahko izolirna ali pa zajame več področjih. Pomembno je, da se 

zavedamo, da je vsak otrok s to težavo drugačen in ga je potrebno obravnavati individualno. 

Bralno-napisovalne težave se ob vstopu otroka v šolo lahko kažejo kot nezadovoljstvo, odpor 

do šole, težave pri barvanju, slab spomin, izgubljanje predmetov, slaba organizacija gradiva, 

slaba koordinacija, težave pri učenju črk in besed, težave pri pomnjenju zaporedja črk v 

abecedi, težave pri pretvarjanju črk v glasove, odpor do branja, težave z oblikovanjem črk, 

težave pri prepisovanju, pisanju (Peklaj, 2012).   

Specifično motnjo branja in pisanja spremljajo naslednji značilni primanjkljaji (Košir, Opara, 

Končar, Magajna, Marjanovič Umek,  Peček Čuk  in Molan, 2008): 

- motnje v glasovnem procesiranju; 

- primanjkljaji v delovnem pomnjenju (težave pri ohranjanju besednega gradiva v 

delovnem spominu, še posebej nesmiselnih besed, ki zahtevajo mehanično pomnjenje 

zaporedij glasov); 
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- težave pri poimenovanju barv, simbolov, težave pri manipuliranju abstraktnih pojmov 

levo-desno, merskih enot, kemičnih formul; 

- primanjkljaji v zaznavanju časa; 

- znižan psihomotorni tempo; 

- težijo k vidnemu mišljenju.  

Pri nas se v šolski zakonodaji od leta 2000 naprej za otroke, ki imajo težjo obliko bralno-

napisovalnih težav uporablja izraz učenci s primanjkljaji na področju branja in pisanja. 

»Različni avtorji navajajo (Magajna, 2002; Brunswick, McDougall in de Mornay Davies, 

2010 v Peklaj, 2012, str. 34), da se ocene pogostosti bralno-napisovalnih težav v celotni 

populaciji v različnih državah gibljejo med 2 in 10 %«. 

  

3. 5 Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki 

 

Približno 6 odstotkov otrok v populacije kaže hujše težave pri učenju matematike (Badian, 

1983, v Kavkler, 1992, str. 214). 

Sousa (2008, v Kavkler, 2011) v skupino učencev z učnim težavami pri matematiki vključuje 

tiste učence, ki dosegajo nižje rezultate pri matematiki, ampak nimajo motnje v duševnem 

razvoju. 

M. Montague (1996, v Kavkler, 2011) je navedla nekaj najpogostejših težav, ki so prisotne pri 

učencih z učnimi težavami pri matematiki: slabše konceptualno matematično znanje 

(obvladovanje matematičnih pojmov), slabše pomnjenje in obvladovanje strategij, slabše 

jezikovne in komunikacijske sposobnosti, primanjkljaji pri izvajanju postopkov in strategij, 

motivacija za učenje in samopodoba.  

Učenci s SUT pri matematiki imajo kompleksne vzgojno-izobraževalne potrebe na vseh ali na 

nekaterih od štirih področjih:  

- na področju organizacije: njihove šolske potrebščine in učni pripomočki so neurejeni, 

slabo razporejajo zapis na listu, slabo ocenjujejo prioritete in časovno razporeditev, 

imajo težave s prostorsko orientacijo; 

- na področju fino motorike: težave imajo pri geometriji, pisanju števil, računov in 

besedil ter pri dejavnostih z drobnimi učnimi pripomočki; 

- na področju socializacije: težje razumejo pravila, socialne odnose in neverbalne znake 

socialnih sporočil, so velikokrat slabše vključeni v socialno okolje; 

- na področju matematičnih vsebin v zvezi s problemskim  matematičnim znanjem: 

slabše razumejo navodila, matematične pojme, slabše imajo razvite številske in 
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prostorske predstave, težave imajo pri branju in razumevanju besedilnih nalog, težave 

z logičnim sklepanjem, pogosto pa imajo še težave s proceduralnim znanjem (Žakelj 

in Valenčič Zuljan, 2015). 

SUT pri matematiki razdelimo v dve skupini: specifične aritmetične učne težave in 

diskalkulijo. Specifične aritmetične učne težave delimo v tri podskupine:  

- na težave povezane s slabšim semantičnim spominom, ti učenci imajo težave s 

priklicem aritmetičnih dejstev iz dolgoročnega spomina (npr. poštevanke, seštevanje 

in odštevanja z enomestnimi števili); 

- na težave povezane z aritmetičnim proceduralnim znanjem, te težave imajo učenci, ki 

uporabljajo manj razvite ali nepopolne aritmetične postopke (npr. težave s 

sposojanjem in prenašanjem desetic pri pisnem odštevanju); 

- na težave zaradi vizualno prostorskih primanjkljajev, ti učenci neustrezno uporabljajo 

vizualno-prostorske spretnosti za predstavljanje in razlago aritmetičnih informacij 

(npr. zgoraj-spodaj, levo-desno, 28 preberejo kot 82) (Magajna idr., 2008; Peklaj, 

2012). 

M. Kavkler (1991) omeni, da vzroki za diskalkulijo izvirajo iz neharmoničnega razvoja. 

Diskalkulija se lahko pojavi kot samostojna motnja ali pa skupaj z motnjo branja in pisanja. 

Posledice diskalkulije so najbolj opazne v šolskem obdobju. Ti učenci brez posebne pomoči 

in individualizacije ne morejo izpolniti najnujnejših šolskih zahtev in napredovati. Otroci z 

diskalkulijo imajo težave pri dojemanju pojma število, pri avtomatizaciji osnovnih računskih 

operacijah (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje), obračajo številke, težave imajo pri 

pisnem računanju, pri reševanju besedilnih nalog, pri razumevanju simbolov in terminov, pri 

učenju mer in merskih enot.  

Diskalkulija vključuje zmerne in težke vseživljenjske učne težave pri matematiki, te so lahko 

posledica določene možganske okvare (pridobljena) ali pa so razvojne. Če so razvojne, so 

povezane s slabšim usvajanjem matematičnih dejstev in postopkov, količinskih in prostorskih 

pojmov ter količinskih predstav (Peklaj, 2012). 

Za učence s SUT pri matematiki je značilno, da dosegajo slabše rezultate v primerjavi z 

njihovimi vrstniki, pri tem pa njihove težave niso pogojene z motnjami v duševnem razvoju, z 

zaznavnimi okvarami in neustreznim šolanjem (Peklaj, 2012).  

M. Kavkler (1992) kot termin za specifične učne težave pri matematiki uporabi tudi izraz 

specifične razvojne motnje pri učenju matematike. Pravi, da pri diskalkuliji (medicinski 

termin) lahko govorimo o sindromu, tako kot pri disleksiji, saj so okrnjena različna področja 

funkcioniranja in  ni okrnjeno le eno področje kot pri izoliranih motnjah. Omeni še, da imajo 
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učenci z diskalkulijo zaradi specifičnih okrnjenosti specifične oz. drugačne potrebe kot 

njihovi vrstniki. Vsak učenec ima individualne potrebe, potrebe učencev z razvojno motnjo pa 

se kvalitativno razlikujejo od tistih, ki jih imajo njihovi vrstniki.  

 

3. 6 Učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti  

 

ICD 10 (1992, v Altherr 2002) mednarodna klasifikacija bolezni pod pojmom hiperkinetične 

motnje (ADHD-Attention Deficit Hyperactivity Disorder) razume pozornost zbujajoče 

vedenje z naslednjimi značilnimi simptomi: 

- zgodnji začetek v predšolskem obdobju (pogosto se znaki pojavijo v prvih petih letih); 

- kombinacija prevelike aktivnosti, moteno, nenadzorovano vedenje z jasno izraženo 

nepozornostjo; 

- pomanjkanje vztrajnosti pri nalogah, ki zahtevajo spoznavno dejavnost; 

- otrokovo hitro menjavanje dejavnosti, nenehno prehajanje iz ene dejavnosti v drugo, 

ne da bi prvo dokončal; 

- dezorganiziranost v gibalnih aktivnostih, pomanjkanje sposobnosti za usmerjanje 

gibalne aktivnosti in prevelika gibalna aktivnost, ki se lahko na področju grobe 

motorike kaže v obliki nenehnega tekanja sem in tja, vstajanja, menjavanje prostorov; 

na področju fine motorike pa v obliki težav s koordinacijo gibov, kot neestetka pisava, 

težave pri risarskih dejavnostih, pri barvanju, pri delu v zvezku.  

Težave, ki jih s sabo prinese hiperkinetična motnja po navadi trajajo cel čas šolanja, včasih 

celo preidejo v dobo odraščanja ali celo v odraslost. Značilno za to skupino otrok je, da se k 

njihovi primarni motnji pridružijo še sekundarne motnje. Hiperkinetični otroci so pogosto 

nepazljivi, impulzivni, nagibajo se k nesrečam in so vanje velikokrat tudi vpleteni, večinoma 

zaradi nepazljivosti in ne namenoma. Za njih je značilno še, da nenehno  kršijo pravila, ker jih 

ne razumejo ali pa se jih enostavno ne morejo držati. Pri njih je omejeno kognitivno 

delovanje, to se kaže v šibki šolski učinkovitosti. Značilna sta še specifična zaostanka 

gibalnega in govornega razvoja. Pogosto so prisotne še spremljajoče težave pri branju, 

pisanju, računanju in težave z motorično koordinacijo. Hiperkinetične motnje so pri fantih 

štiri do petkrat pogostejše kot pri dekletih (Altherr, 2002). 

L. Rotvejn Pajič (2015) meni, da je hiperaktivnost oznaka za izrazito povečano nemirnost, ki 

se je večina otrok ne zaveda in je ne more kontrolirati. Če pa je močno izrazita, moteča za 

okolico in za otroka, se pojavlja pogosto in v različnih situacijah ter traja že več časa (od 

rojstva naprej), pa gre za hiperkinetično motnjo ali motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. 
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Otroci s to motnjo imajo izrazite težave ne enem ali več področjih. Med ta področja štejemo 

težave na področjih pozornosti, impulzivnosti, hiperaktivnosti ter pogoste še težave na 

področjih čustvovanja in doživljanja sebe, vedenja, medosebnih odnosov, učenja (Rotvejn 

Pajič, 2015). »Motnja pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti je razvojna motnja, ki jo 

opredeljujejo znaki pomanjkljive pozornosti, hiperaktivnost in impulzivnost, ki bistveno 

ovirajo posameznikovo funkcioniranje na učnem, socialnem in delovnem področju.« (APA, 

1994, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 162). Motnje pomanjkljive pozornosti in 

hiperaktivnosti so ene najbolj pogosto diagnosticiranih težav v obdobju otroštva in lahko 

pomembno ovirajo delovanje posameznika na vseh pomembnih področjih življenja (učnem, 

socialnem, šolskem in domačem). Pogosto so osnovnim težavam pridruženi še znaki različnih 

drugih težav (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011).  

S. Pulec Lah (2009) meni, da je pojem hiperaktivnost danes pogosto zlorabljen, saj se ga 

uporablja zelo hitro za različne oblike vedenja, ki so za okolico moteča. S kliničnega vidika 

pa hiperaktivnost predstavlja razvojno, nevrobiološko posebnost, ki je najpogosteje 

diagnosticirana motnja v otroštvu in običajno ovira posameznikovo delovanje na vseh 

pomembnih življenjskih področjih (šolskem, domačem in drugih socialnih situacijah). Če 

želimo oceniti dejansko prisotnost hiperaktivnosti, moramo najprej posameznikovo vedenje 

umestiti v razvojno perspektivo, treba je upoštevati starost otroka in okolje, iz katerega 

prihaja. Za potrditev prisotnosti hiperaktivnosti je nujno, da pridobimo informacije iz 

različnih virov, na različne načine in z ustreznim strokovnim znanjem. Pomembno je, da 

otroka dobro poznamo ter imamo priložnost spoznavati njega in njegovo reagiranje. S 

pozornim opazovanjem bomo lahko ugotovili, ali je nemiren, se ne drži pravil, se oglaša, ko 

to ni primerno ipd., ker se enostavno ne zmore ustaviti, usmerjati, nadzirati.  

Za otroka s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo je obdobje šolanja pogosto najbolj 

težavno in ranljivo. Šola namreč otroku postavlja zahteve (organiziranost, sistematičnost, 

vztrajnost, upoštevanje pravil, samokontrol…), ki jih ta zaradi svojih značilnosti 

funkcioniranja ne more uspešno zadovoljevati. Šolski prostor hiperaktivne otroku ne ponuja 

dovolj priložnosti, da bi razvijal močna področja in izkazal naučene spretnosti in znanja 

(Pulec Lah, 2009). S. Pulec Lah tudi poudarja, da hiperkinetična motnja ali motnja 

pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti ni posledica slabe vzgoje. Seveda pa vzgoja oz. 

odnos staršev in njihovo ravnanje vpliva na razvoj in izkazovanje hiperaktivnega ter 

impulzivnega vedenja. 
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3. 7 Učne težave zaradi anksioznosti 

 

Anksioznost pomaga otrokom, da se prilagajajo okolju, v katerem živijo. Hkrati pomaga 

otroku uravnavati vedenje v skladu s socialnimi, šolskimi in kulturnimi pričakovanji. Ko 

otrok vstopi v šolo, se njegovo socialno polje razširi in tako se povečajo tudi zunanji pritiski. 

Pri otrocih z učnimi težavami, še posebej pa pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami je 

tveganje za pojav anksioznosti večje. Pri učencih z anksioznimi motnjami traja zaskrbljenost 

skozi daljše časovno obdobje (Hribar in Magajna, 2011). 

Znaki anksioznosti v šoli so vidni na telesni, čustveni in spoznavni ravni, pa seveda tudi v 

vedenju učencev (Peklaj, 2012).  

C. Peklaj (2012) meni, da se na spoznavni ravni pojavljajo skrbi. Vir skrbi so lahko 

zaskrbljenost zaradi možnih napak, ki jih učenec lahko naredi v pisnem preizkusu, ali strah 

pred posmehom vrstnikov. Za anksiozne učence pa je značilno tudi zelo nizko 

samovrednotenje ne glede na dejanske sposobnosti. Pri teh učencih pa sta lahko prisotna še 

pretirana zahtevnost in perfekcionizem. 

Raziskovalci (Mandel in Marcus, 1995, v Hribar in Magajna, 2011) poročajo, da je 10-20 % 

storilnostno podpovprečnih učencev anksioznih. Med storilnostno podpovprečne učence 

štejemo tiste, ki kljub ustreznim zmožnostim ne dosegajo svojih potencialov. Pojav je enako 

pogost pri dečkih kot deklicah. Za anksiozne deklice pa je značilno, da prej poiščejo pomoč 

za svoje probleme, medtem ko anksiozni dečki menijo, da je to problem, ki ga morajo rešiti 

sami.  

Raziskave v tujini (Rock, Fessler in Church, 1997, v Hribar in Magajna, 2011) so pokazale, 

da so čustvene potrebe učencev s specifičnimi učnimi težavami velikokrat zanemarjene, saj se 

pri njih pomoč osredotoča v glavnem na učno področje.  

Učenci, ki imajo učne težave zaradi anksioznosti morajo biti pripravljeni zelo dobro 

sodelovati z učiteljem in drugimi strokovnimi delavci, ki jim želijo pomagati pri izboljšanju 

njihovega stanja. Pri zelo izraženi težavi učenec morda celo potrebuje strokovno pomoč v 

obliki vedenjsko kognitivne terapije ali pa celo medikamentozno terapijo. Učitelj mora takim 

učencem omogočiti varno in sprejemajoče učno okolje, mora jim pomagati, da je snov dobro 

utrjena, pri preverjanju in ocenjevanju znanja anksioznim učencem pomaga tako, da jim jasno 

predstavi kriterije znanja, jim bolj strukturira naloge in jih dobro organizira, jim da dovolj 

časa za reševanje, da učenci uspejo dokončati vse naloge in se ne vznemirijo (Peklaj, 2012). 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Vogrinčič Doris; diplomsko delo 

 

34 

 

3. 8 Oblike pomoči učencem z nespecifičnimi in specifičnimi učnimi težavami 

 

Najpomembnejši element v procesu uspešnega poučenja učencev z učnim težavami je 

upoštevanje učenčevih močnih področij, znanja in strategij. Ob upoštevanju tega elementa 

lahko individualiziramo in diferenciramo zahteve v skladu z otrokovimi posebnimi potrebami. 

Učitelj učencu z učnimi težava individualizira in diferencira zahteve, ne sme pa to poudarjati 

kot posebnost, povezano s točno določenim otrokom. Individualizacija in diferenciacija naj bo 

del običajne poučevalne prakse za vse učence (Garham in English, 2001). 

Prilagoditve, ki jih nudimo učencem z učnimi težavami se razprostirajo na kontinuumu od 

minimalnih do zelo izrazitih, saj so le te odvisne od posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb 

učenca z učnimi težavami. Učitelj lahko prilagaja vsebino (Kaj se bo učenec učil?, Kaj naj bi 

učenec znal?), proces in način preverjanja rezultata učenja. Učitelj, ki bo individualiziral in 

diferenciral proces poučevanja, mora na začetku šolskega leta ugotoviti učenčeva močna 

področja (specifična znanja, praktične spretnosti, vztrajnost…) in pogoje, v katerih je učenec 

pri učenju uspešen (npr. geometrija, delo v paru, s tehničnimi pripomočki itd.), učenčeve 

primanjkljaje (slabša pozornost, slabo predznanje, slaba avtomatizacija dejstev in 

postopkov,…) ter pogoje, ki ovirajo učenčevo uspešno učenje. Ko ima oceno učenčevih 

močnih področjih in težav, takrat lahko načrtuje uspešno individualizacijo in diferenciacijo 

(Kavkler, 2008). 

M. Kavkler (2008) izpostavlja, da pri sodelovalnem poučevanju učitelj, ki poučuje učenca z 

učnimi težavami, sodeluje s sodelavci in pri tem dobiva podporo strokovnih delavcev iz šole 

in iz zunanjih institucij. Pri temu načinu poučevanje je poudarjen predvsem pomen dodatne 

pomoči in podpore učitelju. Pomembna je fleksibilnost, dobro načrtovanje in usklajenost. 

Učitelj sodeluje s skupino različnih strokovnih delavcev, na ta način otroka ne obremenjuje z 

obravnavo prevelikega števila strokovnih delavcev. Pomembno je dobro sodelovanje med 

učiteljem in specialnim pedagogom, ki učitelju pripravi različna prilagojena gradiva in učne 

pripomočke za učenca z učnimi težavami. Pri vsem tem je ključnega pomena dobra 

komunikacija in dobri medosebni odnosi med člani strokovnega tima.  

Ključno je, da sta podpora in pomoč učencu z učnimi težavami dobro organizirani, to pomeni: 

čim bolj zgodaj (od začetka šolanja, da ne zamudimo obdobja, v katerem učenec najbolj hitro 

in učinkovito razvije sposobnosti in spretnosti); čim bolj fleksibilno (na začetku obravnave 

intenzivno in dalj časa, kasneje pa krajši čas in v daljših obdobjih); čim manj obremenjujoče 

za učenca in učitelja (ne moti učencev ritem dela v razredu, čim manj ga izključevati iz 

razreda, z gradivi in nalogami, ki so enake ali podobne tistim, ki jih dobijo vrstniki,…); čim 
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bliže učencu in učitelju (v razredu ali pri dejavnosti, ki jih izvajajo vrstniki) in na koncu, da je 

optimalno učinkovito (najprej oceniti količino pomoči, ki jo otrok nujno potrebuje, pogosto 

preverjati učinkovitost in prilagajati cilje, metode in pristope, da je pomoč učinkovita in ni 

obremenjujoča za učenca) (Dens 2004, v Kavkler 2008, str. 80).  

A. Clement Morrison (2006) je predlagala, da se za učence z učnimi težavami pripravijo 

prilagoditve. Te so lahko minimalne ali zmerne. Pod minimalne prilagoditve štejemo: krajši 

dodaten čas za dejavnosti, v okviru pridobivanja znanja (npr. prepis učne snovi), pri 

utrjevanju in preverjanju znanja, ko je učenec deležen enake količine nalog kot vrstniki (npr. 

5-10 minut); obarvane in podčrtane ključne besede; preverjanje in razumevanje navodil in 

dodatno ponovitev navodil; fizično bližino učitelja, če je otrok nepozoren; dodatni učni 

pripomočki (npr. kartonček ali barvna folija za branje, kocke ali tabela za računanje,…); 

občasno fotokopirane in/ali povečane zapiske; delo v manjši skupini ali dvojicah; vrstniška 

pomoč itd. Zmerna raven prilagoditev pa vključuje: vse prilagoditve iz sklopa minimalnih 

prilagoditev; prilagoditev oblike gradiva, ki ga učitelj nudi učencu (miselni vzorec, kratek 

povzetek, povečan tisk itd.); prilagoditev vsebine (zamenjamo vsebino, ki je preveč zahtevna 

za preprostejšo, bolj življenjsko,…); dodatno ali ponovno razlago; različne ravni bralne ali 

pisne zahtevnosti gradiva (vsebina je enaka); drugačne načine predstavljanja rezultatov 

(praktični izdelek, grafični prikaz); časovne prilagoditve (npr. do 20 minut več časa); 

fotokopiranje daljših pisnih gradiv; pretežno ustno preverjanje znanja; rabo tehničnih 

pripomočkov (računalnik, žepno računalo itd.). Pomembno je, da se učitelj že pri načrtovanju 

procesa poučevanja odloči, katere materiale, gradiva bo prilagajal in kako jih bo prilagajal 

(Clement Morrison, 2006). 

Učenec z učnimi težavami lahko uporablja didaktične pripomočke. Pomembno je, da pri 

odločitvi, katere pripomočke bo učenec uporabljal, izhajamo iz potreb učenca in vrste težav. 

Obenem je potrebno učenca naučiti, kako pripomočke uporablja in kako si jih lahko sam 

izdela. Didaktični pripomočki tako lahko imajo dve prednosti; prva je, da si jih učenec sam 

izdela, druga pa, da jih uporablja med poukom kot shemo, povzetek ali način reševanja učne 

snovi, ki jo obravnavajo (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015).  
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4. PROBLEM  
 

Na temo strahu pri predmetu šport je bilo narejenih že nekaj diplomskih nalog (Jančič, 2006 

in Komot, 2008), nihče pa še ni raziskal področja doživljanja šolske anksioznosti pri učencih s 

specifičnimi učnimi težavami pri predmetu šport. Ker že več let delam z učenci s specifičnimi 

učnimi težavami, nas je zanimalo, ali omenjena skupina učencev doživlja strah pri predmetu 

šport. Za osrednji problem naše raziskave smo si zastavili cilj, ugotoviti, ali obstajajo 

statistično pomembne razlike v doživljanju šolske anksioznosti pri predmetu šport med učenci 

s specifičnimi učnim težavami in učenci brez specifičnih učnih težav. V raziskavo smo 

vključili učenke in učence 6., 7., 8. in 9. razreda. Raziskava N. Jančič (2006) je namreč 

pokazala, da učenci od 3. do 5. razreda osemletke doživljajo precej strahov povezanih s 

predmetov šport v šoli. Tudi A. Komot (2008) je s svojo raziskavo dokazala, da učenci 2. in 5. 

razreda osemletke doživljajo specifične strahove povezane s predmetom šport v osnovni šoli.  

Tudi Nelson in H. Harwood (2011, v Kozina, 2016, str. 18) navajata rezultate večih študij, 

kjer je bilo ugotovljeno, da se pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

pogosteje pojavlja anksioznost kot pri učencih brez primanjkljajev na posameznih področjih 

učenja.  

 

5. CILJI 

 

Glede na temo, ki jo želimo raziskati, smo si zastavili naslednje cilje: 

- ugotoviti, ali učenci s specifičnimi učnimi težavami (v nadaljevanju učenci s SUT), ki 

obiskujejo 6., 7., 8. in 9. razred osnovne šole kdaj doživljajo šolsko anksioznost pri 

predmetu šport in kako pogosto; 

- ugotoviti, ali se učenci s SUT v doživljanju šolske anksioznosti pri predmetu šport v 

šoli razlikujejo glede na razred oz. starost; 

- ugotoviti, ali se učenci s SUT v doživljanju šolske anksioznosti pri predmetu šport v 

šoli razlikujejo od učencev brez SUT; 

- ugotoviti, katerih gibalnih dejavnosti je učence s SUT najbolj strah pri predmetu šport; 

- raziskati, kateri dejavniki (kdo ali kaj) konkretno povzročajo šolsko anksioznost 

učencev pri predmetu šport (npr. učitelj, posmehovanje sošolcev, preverjanje in 

ocenjevanje, starši idr.). 
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6. HIPOTEZE 

 

Na podlagi teorije in svojih praktičnih izkušenj v vzgojno-izobraževalnem delu sem skladno s 

postavljenimi cilji oblikovala naslednje hipoteze:  

 

H1: Učenci s SUT doživljajo več šolske anksioznosti pri predmetu šport v primerjavi z učenci 

brez SUT.  

H2: Mlajši učenci s SUT doživljajo več šolske anksioznosti pri predmetu šport kot starejši 

učenci s SUT.  

H3: Učenci s SUT se pri predmetu šport bojijo drugih dejavnosti kot učenci brez SUT. 

H4: Pri učencih s SUT prispevajo k šolski anksioznosti pri predmetu šport drugi dejavniki kot 

pri učencih brez SUT.  

 

7. METODE DELA 

 

Raziskava je bila empirična in zastavljena kot študija prereza. Za to raziskavo ni bilo potrebno 

izvajati poizkusov, ampak je temeljila na deskriptivni metodi. Sestavili smo anketni 

vprašalnik z 21 trditvami. Učenci so odgovarjali na štiri-stopenjski lestvici. Lestvica je bila 

namenjena označevanju, kako pogosto se srečujejo s posameznimi trditvami, pri čemer je »1« 

pomenilo najnižjo pogostost (nikoli) in »4« največjo pogostost navedene trditve (vedno). 

 V raziskavo smo vključili 18 učencev in 6 učenk s SUT in brez SUT 6., 7., 8. in 9. razreda 

osnovne šole. 

 

7. 1 Vzorec  

 

V raziskavo sta bila vključena dva podvzorca učencev, in sicer učenci s specifičnimi učnimi 

težavami in učenci brez specifičnih učnih težav. Obravnava skupina so učenci s SUT, 

primerjalna pa skupina učencev brez SUT. Vseh skupaj je bilo 24. Osnovni kriteriji, ki smo 

jih upoštevali pri izbiri učencev so bili, da je predmet šport poučeval isti učitelj, da so učenci 

obravnave in primerjalne skupine imeli približno enako povprečje šolskih ocen in, da so 

obiskovali isti razred (6., 7., 8. in 9. razred). Zaradi varovanja osebnih podatkov smo imena 

konkretnih učencev in učenk zajetih v raziskavo označili s številkami (učenec s SUT 1 ipd.). 
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Vsi anketirani učenci s specifičnimi učnimi težavami sodijo v najtežjo skupino specifičnih 

učnih težav in so opredeljeni kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  

 

Tabela 1: Povprečje ocen obravnavane in primerjalne skupine v 1. ocenjevalnem obdobju 

Obravnavana 

skupina (učenci s 

SUT):  

Povprečje vseh ocen v 

ob koncu 1. 

ocenjevalnega 

obdobja:   

Primerjalna skupina 

(učenci brez SUT):  

Povprečje vseh 

ocen v ob koncu 

1. ocenjevalnega 

obdobja:   

Učenec s SUT 1 3,65 Učenec brez SUT 1 3,52 

Učenec s SUT 2 3,24 Učenec brez SUT 2 3,48 

Učenec s SUT 3 3,28 Učenec brez SUT 3 3,46 

Učenec s SUT 4 3,35 Učenec brez SUT 4 4,06 

Učenec s SUT 5 3,45 Učenec brez SUT 5 3,53 

Učenec s SUT 6 3,22 Učenec brez SUT 6 2,78 

Učenec s SUT 7 3,03 Učenec brez SUT 7 3,19 

Učenec s SUT 8 3,35 Učenec brez SUT 8 3,31 

Učenec s SUT 9 4,03 Učenec brez SUT 9 4,23 

Učenec s SUT 10 2,71 Učenec brez SUT 10 2,64 

Učenec s SUT 11 2,52 Učenec brez SUT 11 2,82 

Učenec s SUT 12 2,18 Učenec brez SUT 12 2,30 

Aritmetična sredina 

(x̄1) 

3,17 Aritmetična sredina 

(x̄) 

3,28 

 

Iz Tabele 1 je razvidno, da smo pri izbiri učencev s SUT in učencev brez SUT upoštevali 

kriterij; približno enako povprečje vseh ocen v 1. ocenjevalnem obdobju. Aritmetična sredina 

pri učencih s SUT znaša 3.17, pri učencih brez SUT pa 3.28. 

 

Tabela 2: Raziskovalni vzorec glede na SUT 

Skupina učencev f f % 

Učenci s SUT 12 50 

Učenci brez SUT 12 50 

Skupaj 24 100 
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Iz Tabele 2 je razvidno, da je k anketiranju pristopilo 24 učencev iz Osnovne šole Tišina. V 

anketiranju je od skupno 24 učencev (100 %), sodelovalo 12 učencev (50 %) s specifičnimi 

učnimi težavami (učenci s SUT) in 12 učencev (50 %) brez specifičnih učnih težav (učenci 

brez SUT). 

 

Tabela 3: Raziskovalni vzorec po razredni zastopanosti 

Razred f f % 

6. razred 6 25,0 

7. razred 8 33,3 

8. razred 4 16,7 

9. razred 6 25,0 

Skupaj 24 100 

 

Iz Tabele 3 je razvidno, da 6 učencev (25.0 %) obiskuje 6. razred, 8 učencev (33.3 %) 

obiskuje 7. razred, 4 učenci (16.7 %) obiskujejo 8. razred in 6 učencev (25.0 %) obiskuje 9. 

razred.  

 

Tabela 4: Raziskovalni vzorec glede na spol učencev  

Spol f f % 

Moški s SUT  9 37,5 

Moški brez SUT 9 37,5 

Ženske s SUT 3 12,5 

Ženske brez SUT 3 12,5 

Skupaj 24 100 

 

Iz Tabele 4 je razvidno, da je v vzorcu 9 moških brez SUT (37,5 %), 9 moških s SUT 

(37,5%), 3 ženske brez SUT (12,5%) in 3 ženske s SUT (12,5 %). Skupaj je v raziskavi 

sodelovalo 24 učenk in učencev, od tega 6 učenk in 18 učencev.  
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Tabela 5: Raziskovalni vzorec glede na spol učitelja pri predmetu šport 

Spol učitelja f f % 

Učitelj 18 75 

Učiteljica 6 25 

Skupaj 24 100 

 

Iz Tabele 5 je razvidno, da 18 učencev (75 %) pri predmetu šport poučuje učitelj, 6 učenk (25 

%) pa pri predmetu šport poučuje učiteljica. Dečke poučuje učitelj, deklice pa učiteljica. 

Obravnavo skupino (učence in učenke s SUT) in primerjalno skupino (učence in učenke brez 

SUT) poučuje isti učitelj oz. učiteljica, na kar smo bili pozorni, saj če bi jih poučevala 

različna učitelja, bi lahko to vplivalo na dobljene rezultate.  

 

Tabela 6: Raziskovalni vzorec glede na oceno pri predmetu šport 

Ocena Učenci s SUT Učenci brez 

SUT 

f f % Aritmetična 

sredina (x̄) 

1 0 0 0 0  

 

4,5 

2 0 0 0 0 

3 3 0 3 12,5 

4 2 4 6 25 

5 7 8 15 62,5 

Skupaj 12 12 24 100 / 

 

Iz Tabele 6 je razvidno, da nobeden anketirani učenec (0 %) pri predmetu šport nima 

nezadostne ali zadostne ocene, 3 anketirani učenci (12.5 %) imajo dobro oceno, 6 anketiranih 

učencev (25 %) ima prav dobro oceno, 15 anketiranih učencev (62.5 %) pa ima odlično 

oceno. Aritmetična sredina ocene oz. povprečna ocena anketiranih učencev pri predmetu šport 

znaša 4,5 (x̄1 =4.5). Učenci in učenke pri predmetu šport dosegajo dobre rezultate oz. več kot 

polovica (15 učencev) jih dosega odlične rezultate.  

 

 

 

 

                                                 
1 Oznaka x̄ označuje srednjo vrednost posamezne trditve. 
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7. 2 Postopek zbiranja podatkov  

 

Preden smo začeli z izvajanjem anketnega vprašalnika, smo si pridobili dovoljenja ravnatelja 

za opravljanje raziskave na njihovi šoli. Nato so učenci dobili v podpis formularje za 

pridobitev soglasij staršev ali skrbnikov. 

Anketne vprašalnike so učenci reševali v šoli, po presoji njihovega učitelja med določeno uro 

pouka ali razredno uro. Če anketiranec ni razumel določenega vprašanja, je lahko za pojasnilo 

vprašal svojega učitelja, ki je nadzoroval reševanje anketnih vprašalnikov. Za izpolnjevanje 

vprašalnika so učenci potrebovali največ 20 minut.  

Ker smo anketirali dve skupini učencev, smo učencem s specifičnimi učnimi težavami anketni 

vprašalnik natisnili na rumen papir, da smo lahko kasneje opravili analizo, saj so bili 

vprašalniki popolnoma enaki.  

 

7. 3 Metode obdelave podatkov 

 

Podatke pridobljene z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s programskim orodjem SPSS 

verzija 22.0 in prikazali v tabelah. Izračunali smo osnovne statistične parametre: frekvence 

odgovorov, odstotkovne porazdelitve odgovorov, poleg teh pa še aritmetične sredine in 

standardne odklone, kjer so podatki to dopuščali. Razlike med skupinama učencev s SUT in 

učencev brez SUT smo izračunali s t-testom za neodvisne vzorce. Rezultate smo ponazorili še 

z grafi in s tabelami s pomočjo programa MO Excel. Zaradi majhnega vzorca je izračun 

odstotnih deležev zgolj informativen.  
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8. REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

V tem delu diplomskega dela smo odgovore anketiranih oseb opisno in tabelarno analizirali 

ter interpretirali. Če vir pod tabelami ni naveden, smo kot vir uporabili lastno raziskavo. 

 

Počutje pri predmetu šport 

 

Tabela 7: Počutje učencev pri predmetu šport 

Počutje pri predmetu šport f f % 

Pri predmetu šport uživam in se ga veselim. 19 92,2 

Pri predmetu šport se počutim tako, kot pri vseh ostalih šolskih 

predmetih. 
5 20,8 

Pri predmetu šport mi je neprijetno in ga ne maram. 0 0 

Skupaj 24 100 

 

Iz Tabele 7 je razvidno, da 19 učencev (92.2 %) pri predmetu šport uživa in se ga veselim, 5 

učencev (20.8 %) se pri predmetu šport počuti tako, kot pri vseh ostalih predmetih. 

Nobenemu od anketiranih učencev (0 %) pa pri predmetu šport ni neprijetno in nima občutka, 

da ga ne mara. Učenci imajo ure pri predmetu šport radi. Ker že več let delam v šolstvu, 

menim, da je to zato, ker se učenci pri predmetu šport lahko sprostijo, porabijo višek energije 

ter se jim ni potrebno učiti kot pri ostalih šolskih predmetih. V učnem načrtu za predmet šport 

piše, da je šolski šport tisti, ki predstavlja nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja 

sposobnosti in lastnosti ter je pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med 

posamezniki (Učni načrt, 2011, str. 4). 

 

8. 1 Šolska anksioznost pri predmetu šport 

 

V tem podpoglavju smo s posameznimi trditvami, ki spadajo v okvir vprašalnika za merjenje 

šolske anksioznosti učencev s specifičnimi učnimi težavami (učenci s SUT) pri predmetu 

šport, analizirali nivo šolske anksioznosti pri predmetu šport pri učencih 6., 7., 8., in 9. 

razreda OŠ Tišina. Na podlagi 4-stopenjske ocenjevalne lestvice, kjer 1 pomeni »nikoli«, 2 

pomeni »redko«, 3 pomeni »pogosto« in 4 pomeni »vedno«, bomo izračunali srednje 
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vrednosti posameznih trditev in povprečno oceno ter hkrati ugotovili izraženost šolske 

anksioznosti pri učencih s specifičnimi učnimi težavami. 

 

Tabela 8: Merjenje šolske anksioznosti pri predmetu šport 

                                                 
2 Pomen ocen: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – pogosto, 4 – vedno. 
3 Oznaka σ označuje standardni odklon oziroma razpršenost odgovorov. 
4 Oznaka x̄ označuje aritmetično sredino ali povprečje. 

Št. Trditev 
Št. odgovorov po ocenah2 

∑ σ 3 x̄4 
1 2 3 4 

1 Ure pri predmetu šport imam rad/-a. 0 2 11 11 24 0,647 3,7 

2 Pri urah predmeta šport doživljam strah.  22 1 1 0 24 0,448 1,3 

3 

 

Pri predmetu šport se bojim preverjanja in 

ocenjevanja znanja. 
17 5 2 0 24 0,647 1,38 

4 

Pri preverjanjih in ocenjevanjih znanja pri 

predmetu šport se počutim nelagodno in 

vznemirjeno. 

14 8 2 0 24 0,659 1,50 

5 
Kljub temu, da se trudim, pa sošolci dosegajo 

višje ocene pri predmetu šport kot jaz. 
7 13 3 1 24 0,776 1,92 

6 
Zadovoljen/-a sem s svojimi ocenami pri 

predmetu šport. 
0 1 6 17 24 0,565 3,67 

7 
Učitelj/-ica me pri urah predmeta šport 

pohvali. 
1 7 12 4 24 0,779 2,79 

8 
Učitelj/ učiteljica me pri predmetu šport sili v 

izvajanje vaj, ki jih ne zmorem izvesti. 
19 4 1 0 24 0,690 1,29 

9 
Učitelj/učiteljica predmeta šport se razjezi, ko 

vaj ne izvedem pravilno. 
13 9 2 0 24 0,658 1,54 

10 
Med izvedbo vaj se mi učitelj/ učiteljica 

predmeta šport posmehuje. 
22 1 1 0 24 0,448 1,13 

11 
Bojim se, da bi se pri predmetu šport 

poškodoval/-a. 
14 8 2 0 24 0,659 1,50 

12 Bojim se iger z žogo. 21 3 0 0 24 0,338 1,13 

13 
Bojim se dejavnosti, ki so povezane z višino 

(npr. plezanje). 
18 6 0 0 24 0,442 1,25 

14 Bojim se aktivnosti v bazenu. 20 4 0 0 24 0,381 1,17 

15 
Bojim se, da ne bom uspel/-a izvesti določene 

vaje. 
11 12 1 0 24 0,584 1,58 

16 
Pri urah predmeta šport me bolita glava in 

trebuh. 
17 6 1 0 24 0,565 1,33 

17 
Pri urah predmeta šport se mi sošolci 

posmehujejo. 
21 3 0 0 24 0,338 1,13 

18 
Sošolci so pri predmetu šport uspešnejši od 

mene. 
1 17 5 1 24 0,608 2,25 

19 
Starši so zadovoljni z mojimi rezultati in 

ocenami pri predmetu šport. 
1 0 3 20 24 0,676 3,75 

20 
Starši me silijo v šolo, kljub temu, da poznajo 

moj strah pred uro športa. 
23 1 0 0 24 0,204 1,04 

21 
Ko imam na urniku predmet šport, bi raje 

ostal/-a doma. 
21 3 0 0 24 0,338 1,13 

 Povprečna ocena šolske anksioznosti 1,8 
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Na podlagi analize podatkov, ki so razvidni iz Tabele 8 ugotavljamo, da je trditve, ki se 

nanašajo na doživljanje šolske anksioznosti, ocenilo vseh 24 anketiranih učencev (N = 24).  

 

Pri trditvi 1: »Ure pri predmetu šport imam rad/-a,« je na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici 

največ anketirancev izbralo oceno 3 in oceno 4 (pogosto, vedno), srednja vrednost trditve pa 

znaša 3.7; to pomeni, da imajo anketirani učenci radi ure pri predmetu šport. V strokovni 

literaturi nisem nikjer zasledila, da učenci ne bi imeli radi predmeta šport. Po pripovedovanjih 

učencev, ki jih poučujem ti največkrat, ko ji vprašam, katerega predmeta nimajo radi, 

omenijo, da ne marajo matematike in slovenščine. Za učence s specifičnimi učnimi težavami 

pa je značilno, da imajo odpor do tistih predmetov, kjer imajo največ težav, to pa je pri 

matematiki in slovenščini. Magajna je namreč skupaj s svojimi sodelavci (Magajna idr., 2008) 

ugotovila, da je skupina učencev s specifičnimi bralno-napisovalnimi težavami najpogostejše 

in najbolj raziskana skupina specifičnih motenj učenja. 

 

Pri trditvi 2: »Pri urah predmeta šport doživljam strah,« je na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici 

največ anketirancev izbralo oceno 1 (nikoli), srednja vrednost trditve pa znaša 1.3; kar 

pomeni, da anketirani učenci pri urah predmeta šport ne doživljaju strahu. Vzorec učencev, ki 

smo jih mi anketirali, ne doživlja strahu pri predmetu šport, čeprav je  A. Mikuš Kos (1990) 

menila, da je malo otrok, ki jih kdaj ni bilo strah pred šolo ali v šoli, pred uro športa, pred 

učiteljem, pred sošolcem, pred preverjanjem in ocenjevanjem ali pred skupino sošolcev, ki 

otroka odklanja. Naš izbrani vzorec anketiranih učencev torej šolske anksioznosti ne doživlja, 

kar je seveda pohvalno za sodelujočo osnovno šolo.  

 

Pri trditvi 3: »Pri predmetu šport se bojim preverjanja in ocenjevanja znanja,« je na 4-

stopenjski ocenjevalni lestvici največ anketirancev izbralo oceno 1 (nikoli), srednja vrednost 

trditve pa znaša 1.38; kar pomeni, da se anketirani učenci pri predmetu šport preverjanja in 

ocenjevanja znanja ne bojijo. Peklaj (2012) sicer omenja, da je učenčeva anksioznost lahko 

povezana z različnimi situacijami, med njimi tudi s situacijami preverjanja in ocenjevanja 

znanja, B. Marentič Požarnik (2000) in M. Puklek Levpušček (2006) pa menita, da je lahko 

pri otrocih prisotna storilnostna ali testna anksioznost. Omenjenega naši rezultati tega ne 

potrjujejo. Podobno velja za trditev 4 »Pri preverjanjih in ocenjevanjih znanja pri predmetu 

šport se počutim nelagodno in vznemirjeno,« je na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici največ 

anketirancev izbralo oceno 1 (nikoli), srednja vrednost trditve pa znaša 1.50; to kaže na to, da 

se anketirani učenci pri predmetu šport pri preverjanju in ocenjevanju znanja ne počutijo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Vogrinčič Doris; diplomsko delo 

 

45 

 

nelagodno in vznemirjeno. Če bi bili anksiozni, bi lahko čutili nelagodnost ali vznemirjenost. 

Ker pa niso anksiozni, tega ne čutijo.  

 

Pri trditvi 5: »Kljub temu, da se trudim, pa sošolci dosegajo višje ocene pri predmetu šport kot 

jaz,« je na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici največ anketirancev izbralo oceno 2 (redko), 

srednja vrednost trditve pa znaša 1.92; kar pomeni, da anketirani učenci pri predmetu šport ob 

trudu redko dosegajo slabše ocene kot njihovi sošolci. Na podlagi povprečnih ocen anketirane 

skupine pri predmetu šport vidimo, da anketirani učenci dosegajo dobre, prav dobre in odlične 

ocene pri predmetu šport.   

 

Pri trditvi 6: »Zadovoljen/-a sem s svojimi ocenami pri predmetu šport,« je na 4-stopenjski 

ocenjevalni lestvici največ anketirancev izbralo oceno 4 (vedno), srednja vrednost trditve pa 

znaša 3.67; kar pomeni, da so anketirani učenci pri predmetu šport zadovoljni s svojimi 

ocenami. Ocene anketiranih učencev pri predmetu šport so zelo dobre in posledično so učenci 

zadovoljni z ocenami, saj povprečna ocena znaša 4,5. 

 

Pri trditvi 7: »Učitelj/-ica me pri urah predmeta šport pohvali,« je na 4-stopenjski ocenjevalni 

lestvici največ anketirancev izbralo oceno 3 (pogosto), srednja vrednost trditve pa znaša 2.79; 

kar pomeni, da učitelj/-ica pri predmetu šport pogosto pohvali anketirane učence. Pohvala 

učiteljev je pomembna motivacijska spodbuda učencev, zlasti pri predmetu šport, ki zahteva 

tudi telesni napor učencev.  

 

Pri trditvi 8: »Učitelj/učiteljica me pri predmetu šport sili v izvajanje vaj, ki jih ne zmorem 

izvesti,« je na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici največ anketirancev izbralo oceno 1 (nikoli), 

srednja vrednost trditve pa znaša 1.29; kar pomeni, da učitelj/-ica pri predmetu šport 

anketirane učence ne sili v izvajanje vaj, katerih ti ne zmorejo izvesti. V učnem načrtu za 

predmet šport je zapisano: »Eno osnovnih izhodišč dobrega poučevanja je zagotoviti 

uspešnost in motiviranost vseh učencev. Pri zasledovanju  obeh  ciljev  mora  učitelj  

upoštevati  različnost  učencev.  Zahteve  prilagodi  vsakemu posamezniku. Učitelj upošteva 

načelo, da ob posamezniku primerni vadbi napredujejo vsi učenci« (Učni načrt, 2011, str. 45). 

 

Pri trditvi 9: »Učitelj/učiteljica predmeta šport se razjezi, ko vaj ne izvedem pravilno,« je na 

4-stopenjski ocenjevalni lestvici največ anketirancev izbralo oceno 1 (nikoli), srednja 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Vogrinčič Doris; diplomsko delo 

 

46 

 

vrednost trditve pa znaša 1.54; kar pomeni, da se učitelj/-ica pri predmetu šport nad 

anketiranimi učenci ne razjezi, če ti vaje ne izvedejo pravilno. 

 

Pri trditvi 10: »Med izvedbo vaj se mi učitelj/učiteljica predmeta šport posmehuje,« je na 4-

stopenjski ocenjevalni lestvici največ anketirancev izbralo oceno 1 (nikoli), srednja vrednost 

trditve pa znaša 1.29; kar pomeni, da se učitelj/-ica pri predmetu šport med izvedbo vaj 

anketiranim učencem ne posmehuje. 

 

Pri trditvi 11: »Bojim se, da bi se pri predmetu šport poškodoval/-a,« je na 4-stopenjski 

ocenjevalni lestvici največ anketirancev izbralo oceno 1 (nikoli), srednja vrednost trditve pa 

znaša 1.50; kar pomeni, da se anketirani učenci ne bojijo, da bi se pri predmetu šport 

poškodovali. Strah pred poškodbami je prisoten pri profesionalnih športnikih in sicer je ta 

oblika strahu značilna za vzdržljivostne športe (teki na dolge proge, maraton, plavanje, 

smučarki teki), saj pri teh športih se mora športnik naučiti prenašati neprijetno bolečino. 

Značilen pa je še za športe, kjer je prisotna stalna nevarnost skrajno nevarnih in neprijetnih 

poškodb (smučarski skoki, alpsko smučanje, gimnastika) in nazadnje še pri športih, kjer 

prihaja do medosebnega kontakta (hokej, nogomet, rokomet, borilni športi). Omenjeni 

strahovi se največkrat pojavljajo v kombinaciji (Tušak, Marinšek in Tušak, 2009).  

 

Pri trditvi 12: »Bojim se iger z žogo,« je na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici največ 

anketirancev izbralo oceno 1 (nikoli), srednja vrednost trditve pa znaša 1.13. Anketirani 

učenci se ne bojijo iger z žogo. Med anketiranimi je bilo več učencev kot učenk, dečki pa 

imajo radi igre z žogo, sploh pa nogomet. Ker anketirane učence osebno poznam, vem, da jih 

veliko trenira nogomet, zato domnevam da prav zaradi tega pred igrami z žogo nimajo strahu. 

 

Pri trditvi 13: »Bojim se dejavnosti, ki so povezane z višino (npr. plezanje),« je na 4-

stopenjski ocenjevalni lestvici največ anketirancev izbralo oceno 1 (nikoli), srednja vrednost 

trditve pa znaša 1.25; iz tega sklepamo, da se anketirani učenci ne bojijo dejavnosti, ki so 

povezane z višino. 

 

Pri trditvi 14: »Bojim se aktivnosti v bazenu,« je na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici največ 

anketirancev izbralo oceno 1 (nikoli), srednja vrednost trditve pa znaša 1.17; kar pomeni, da 

se anketirani učenci ne bojijo aktivnosti v bazenu. Vsako leto imajo učenci v sklopu dnevov 
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dejavnosti športne dneve, med njimi je eden namenjen tudi preverjanju plavanja, katera se 

učenci zelo veselijo.  

 

Pri trditvi 15: »Bojim se, da ne bom uspel/-a izvesti določene vaje,« je na 4-stopenjski 

ocenjevalni lestvici največ anketirancev izbralo oceno 2 (redko), srednja vrednost trditve pa 

znaša 1.58; torej se anketirani učenci redko ne bojijo, da ne bodo uspeli izvesti določene vaje. 

Kot pedagoški delavec pa vem, da smo učitelji dolžni prilagajati metode in oblike dela 

učenčevim individualnim sposobnostim. Če otrok ne zmore izvesti vaje, mu pomagamo ali pa 

izberemo drugo vajo, ki je po našem mnenju primernejša za učenca, saj učence dobro 

poznamo.  

 

Pri trditvi 16: »Pri urah predmeta šport me bolita glava in trebuh,« je na 4-stopenjski 

ocenjevalni lestvici največ anketirancev izbralo oceno 1 (nikoli), srednja vrednost trditve pa 

znaša 1.33; kar pomeni, da anketiranih učencev pri urah predmeta šport ne bolita glava in 

trebuh. M. Puklek Levpušček (2006) sicer pri znakih anksioznosti v šoli omeni glavobol, 

vendar ga anketirana skupina učencev ne doživlja, saj ne čuti strahu pri predmetu šport.  

 

Pri trditvi 17: »Pri urah predmeta šport se mi sošolci posmehujejo,« je na 4-stopenjski 

ocenjevalni lestvici največ anketirancev izbralo oceno 1 (nikoli), srednja vrednost trditve pa 

znaša 1.13; kar pomeni, da se anketiranim učencem sošolci pri urah predmeta šport ne 

posmehujejo. Kot znak anksioznosti na kognitivni ravni sicer C. Peklaj (2012) omeni strah 

pred posmehom sošolcev, vendar bolj v situacijah, ko morajo anksiozni učenci odgovarjati 

pred tablo.  

 

Pri trditvi 18: »Sošolci so pri predmetu šport uspešnejši od mene,« je na 4-stopenjski 

ocenjevalni lestvici največ anketirancev izbralo oceno 2 (redko), srednja vrednost trditve pa 

znaša 2.25; kar pomeni, da so sošolci anketiranih učencev redko uspešnejših od njih samih. 

 

Pri trditvi 19: »Starši so zadovoljni z mojimi rezultati in ocenami pri predmetu šport,« je na 4-

stopenjski ocenjevalni lestvici največ anketirancev izbralo oceno 4 (vedno), srednja vrednost 

trditve pa znaša 3.75; kar pomeni, da so starši anketiranih učencev zadovoljni z njihovimi 

rezultati in ocenami pri predmetu šport. 
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Pri trditvi 20: »Starši me silijo v šolo, kljub temu, da poznajo moj strah pred uro športa,« je na 

4-stopenjski ocenjevalni lestvici največ anketirancev izbralo oceno 1 (nikoli), srednja 

vrednost trditve pa znaša 1,04; kar pomeni, da so starši anketiranih učencev ne silijo v šolo, če 

poznajo njihov strah pred uro športa. 

 

Pri trditvi 21: »Ko imam na urniku predmet šport, bi raje ostal/-a doma,« je na 4-stopenjski 

ocenjevalni lestvici največ anketirancev izbralo oceno 1 (nikoli), srednja vrednost trditve pa 

znaša 1.13; kar pomeni, da anketirani učenci ne čutijo potrebe po tem, da bi ostali doma, ko 

imajo na urniku predmet šport. Ker učenci pri predmetu šport ne doživljajo anksioznosti, je 

razumljivo, da se ne izmikajo uram predmeta šport in radi hodijo k pouku športa. 

 

Ocene anketiranih učencev s standardnim odklonom 0.779 so bile najbolj razpršene pri trditvi 

7: »Učitelj/-ica me pri urah predmeta šport pohvali,«, kar pomeni, da so njihova mnenja glede 

omenjene trditve najbolj heterogena. Ocene anketiranih oseb s standardnim odklonom 0.204 

pa so bile najmanj razpršene pri trditvi 20: »Starši me silijo v šolo, kljub temu, da poznajo 

moj strah pred uro športa,«, kar pomeni, da so njihova mnenja glede omenjene trditve najbolj 

homogena. 

 

Povprečna ocena šolske anksioznosti pri predmetu šport je z vrednostjo 1.8 nizka, kar pomeni, 

da anketirani učenci pri predmetu šport ne doživljajo šolske anksioznosti, ampak imajo ure pri 

predmetu šport radi in so zadovoljni s svojimi ocenami. Anketirani učenci pri urah predmeta 

šport ne doživljajo strahu, se ne počutijo nelagodno, vznemirjeno in zasmehovano, se ne 

bojijo preverjanja znanja in ocenjevanja, prav tako pa anketirani učenci zaradi predmeta šport 

ne občutijo bolečin v glavi in/ali trebuhu ter se pri predmetu šport ne bojijo izvajanja 

posameznih športnih aktivnosti. 

 

8. 2 PREVERJANJE POSTAVLJENIH HIPOTEZ 

 

V tem delu diplomskega dela smo na podlagi analize in interpretacije rezultatov anketnega 

vprašalnika ter s pomočjo statističnih testov preverili veljavnosti hipotez, ki smo si jih na 

podlagi domnevanj, nastalih v okviru dela z učenci s specifičnimi učnimi težavami, zastavili 

pred začetkom raziskave. Postavljene hipoteze bomo potrdili ali zavrgli. 
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HIPOTEZA 1 

 

Učenci s SUT doživljajo več šolske anksioznosti pri predmetu šport v primerjavi z 

učenci brez SUT.  

 

Pri hipotezi 1 smo z Levenovim testom najprej preverili homogenosti varianc, nato pa smo z 

enostranskim t-testom za neodvisne vzorce testirali razlike ter na podlagi stopnje značilnosti 

med aritmetičnima sredinama hipotezo potrdili ali zavrnili. Hipotezo smo preverjali na stopnji 

značilnosti 0,05 (5 % tveganje). 

 

Tabela 9: Opisne mere po skupinah 

Trditev Skupina učencev f M SD 

Pri urah predmeta šport 

doživljam strah. 

s SUT 12 1,00 0,000 

brez SUT 12 1,25 0,622 

 

V povprečju se učenci brez specifičnih učnih težav (M = 1.25, SD = 0,622) bolj strinjajo s 

trditvijo, da pri urah predmeta šport doživljajo strah, kot pa učenci s specifičnimi učnimi 

težavami (M = 1.00, SD = 0,000). 

 

Tabela 10: Test homogenosti varianc in test za preverjanje razlik v doživljanju strahu pri 

predmetu šport  

 
Test homogenosti varianc Test razlik med sredinama 

f p t df p 

Strah pri športu. 10,577 0,004 - 1,393 11 0,191 

 

Na podlagi rezultatov t-testa ničelno domnevo o enakosti povprečij obdržimo pri 5 % stopnji 

značilnosti, kar pomeni, da razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin niso statistično 

pomembne: t(11) = -1.393; p > 0.05, zato hipotezo 1 zavrnemo ter na primeru raziskovalnega 

vzorca ugotavljamo, da šolske anksioznosti pri predmetu šport ne doživljajo tako učenci s 

specifičnimi učnimi težavami kot tudi ne učenci brez specifičnih učnih težav. Na podlagi 

rezultatov tako sklepamo, da za posameznike s heterogenimi primanjkljaji, ki se izražajo z 

zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na ravni slušno-vizualnih procesov in/ali na 

ravni vizualno (vidno)-motoričnih procesov (Magajna idr., 2008), ni nujno, da doživljajo strah 
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pred predmetom šport. Predvidevamo, da je lahko razlog za zgoraj omenjene rezultate tudi ta, 

da sta športna pedagoga dovzetna za težave učencev s specifičnimi učnimi težavami, imata 

dober občutek za delo z njimi, jim ustrezno prilagajata metode in oblike dela. S tem 

prispevata k temu, da učenci s specifičnimi učnimi težavami dosegajo enako dobre ocene kot 

učenci brez  specifičnih učnih težav. Lahko pa so bili učenci s specifičnimi učnimi težavami 

premalo kritičnimi do samega sebe. Obstaja pa celo verjetnost, da so tako odgovarjali, ker 

poznajo mene, saj že več let izvajam ure dodatne strokovne pomoči z njimi.   

 

HIPOTEZA 2 

 

Mlajši učenci s SUT doživljajo več šolske anksioznosti pri predmetu šport kot starejši 

učenci s SUT.  

 

Hipotezo 2 smo preverili na osnovni deskriptivne statistike numeričnih spremenljivk, in sicer 

na osnovi mere srednje vrednosti in mere razpršenosti. Levenovega testa o homogenosti 

varianc ter enostranskega t-testa za neodvisne spremenljivke zaradi standardnega odklona, ki 

pri obeh skupinah zavzema vrednost 0, ni bilo možno izračunati. 

 

Tabela 11: Opisne mere po skupinah 

Trditev Učenci s SUT f M SD 

Pri urah predmeta šport 

doživljam strah. 

mlajši učenci  

(6. in 7. razred) 
7 1,00 0,000 

starejši učenci  

(8. in 9. razred) 
5 1,00 0,000 

 

V povprečju se mlajši učenci s specifičnimi učnimi težavami (M = 1.00, SD = 0,000) enako 

strinjajo s trditvijo, da pri urah predmeta šport doživljajo strah, kot pa starejši učenci s 

specifičnimi učnimi težavami (M = 1.00, SD = 0,000), torej so aritmetične sredine obeh 

skupin identične, kar pomeni, da obe skupini učencev s SUT, tako mlajši (6. in 7. razred) kot 

tudi starejši (8. in 9. razred) učenci, nikoli ne doživljata strahu pri urah predmeta šport, zato 

hipotezo 2 zavrnemo. Na podlagi delovnih izkušenj sklepam, da so učenci s specifičnimi 

učnimi težavami dobro sprejeti v šolsko skupnost, inkluzija je uspešna. Ker osebno poznam 

učitelja, ki poučujeta predmet šport, vem, da je pri urah predmeta šport  dobra klima, uspešno 

sodelovanje med razredi (ni tekmovalnosti).  
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HIPOTEZA 3 

 

Učenci s SUT se pri predmetu šport bojijo drugih dejavnosti kot učenci brez SUT. 

 

Hipotezo 3 smo analizirali v treh delih, saj omenjena hipoteza sestoji iz treh trditev in sicer: 

»Bojim se iger z žogo.«, »Bojim se dejavnosti, ki so povezane v višino.« in »Bojim se 

dejavnosti v bazenu.«. 

 

Pri hipotezi 3 smo z Levenovim testom najprej preverili homogenosti varianc, nato pa smo z 

enostranskim t-testom za neodvisne vzorce testirali razlike ter na podlagi stopnje značilnosti 

med aritmetičnima sredinama hipotezo potrdili ali zavrnili. Hipotezo smo preverjali na stopnji 

značilnosti 0,05 (5 % tveganje). 

 

Tabela 12: Opisne mere po skupinah glede doživljanja strahu pred določeno vrsto aktivnosti 

pri predmetu šport 

Trditev Skupina učencev f M SD 

Bojim se iger z žogo. 
s SUT 12 1,08 0,289 

brez SUT 12 1,17 0,389 

Bojim se dejavnosti, ki so 

povezane z višino. 

s SUT 12 1,17 0,389 

brez SUT 12 1,17 0,492 

Bojim se aktivnosti v 

bazenu. 

s SUT 12 1,33 0,389 

brez SUT 12 1,33 0,389 

 

V povprečju se učenci brez specifičnih učnih težav (M = 1.17, SD = 0,389) bolj strinjajo s 

trditvijo, da se bojijo iger z žogo, kot pa učenci s specifičnimi učnimi težavami (M = 1.08, SD 

= 0,289). Istočasno pa se v povprečju učenci s specifičnimi učnimi težavami (M = 1.17, SE = 

0,389 / M = 1.33, SD = 0,389) enako strinjajo s trditvama, ki se nanašata na strah pred 

dejavnostmi povezanimi z višino in strah pred aktivnostmi v bazenu, kot pa s učenci s 

specifičnimi učnimi težavami (M = 1.17, SD = 0,492 / M = 1.33, SD = 0,389). Omenjene 

gibalne vsebine smo izpostavili zato, ker se največkrat izvajajo v šoli pri predmetu šport. 

Veliko je športov, kjer se uporablja žoga (nogomet, košarka, rokomet, odbojka,…), z višino 

so povezane dejavnosti kot je plezanje po vrvi, plavanje pa je aktivnost, ki se izvaja v vodi. 

Ker dobro poznam učence, vem, da imajo radi gibalne dejavnosti, saj sami med uro večkrat 
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izvedemo kakšno gibalno vajo. Velikokrat izvajanje gibalnih vaj pomaga učencem s težavami 

na področju pozornosti in koncentracije, da spet zberejo in uredijo misli in tako lažje 

nadaljujejo s šolskim delom.  

 

Tabela 13: Test homogenosti varianc in test za preverjanje razlik v doživljanju strahu pred 

določeno vrsto aktivnosti pri predmetu šport  

 
Test homogenosti varianc Test razlik med sredinama 

F p t df p 

Igre z žogo. 1,497 0,234 - 0,596 22 0,557 

Dejavnosti povezane z višino. 3,536 0,073 - 0,920 22 0,368 

Dejavnosti v bazenu. 0,000 1,000 0,000 22 1,000 

 

Na podlagi rezultatov t-testa pri vseh preverjanih spremenljivkah ničelno domnevo o enakosti 

povprečij obdržimo pri 5 % stopnji značilnosti, kar pomeni, da razlike med aritmetičnima 

sredinama obeh skupin niso statistično pomembne: t(22) = - 0.596; p > 0.05 / t(22) = - 0.920; 

p > 0.05 / t(22) = 0.000 ; p > 0.05, zato hipotezo 3 zavrnemo ter na primeru raziskovalnega 

vzorca ugotavljamo, da ne obstajajo razlike v doživljanju strahu pred določeno vrsto 

dejavnosti pri predmetu šport.  

 

HIPOTEZA 4 

 

Pri učencih s SUT prispevajo k šolski anksioznosti drugi dejavniki kot pri učencih brez 

SUT.  

 

Hipotezo 4 smo analizirali v sedmih delih, saj omenjena hipoteza sestoji iz sedmih trditev in 

sicer: »Pri predmetu šport se bojim preverjanja in ocenjevanja znanja.«, »Učitelj/ učiteljica 

me pri predmetu šport sili v izvajanje vaj, ki jih ne zmorem izvesti.«, »Učitelj/ učiteljica 

predmeta šport se razjezi, ko vaj ne izvedem pravilno.«, »Med izvedbo vaj se mi učitelj/ 

učiteljica predmeta šport posmehuje.«, »Bojim se, da bi se pri predmetu šport poškodoval/-

a.«, »Bojim se, da ne bom uspel/-a izvesti določene vaje.«, »Pri urah predmeta šport se mi 

sošolci posmehujejo.«. 
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Pri hipotezi 4 smo z Levenovim testom najprej preverili homogenosti varianc, nato pa smo z 

enostranskim t-testom za neodvisne vzorce testirali razlike ter na podlagi stopnje značilnosti 

med aritmetičnima sredinama hipotezo potrdili ali zavrnili. Hipotezo smo preverjali na stopnji 

značilnosti 0,05 (5 % tveganje). 

 

Tabela 14: Opisne mere po skupinah glede na dejavnike doživljanja šolske anksioznosti pri 

predmetu šport 

Trditev Učenci f M SD 

Pri predmetu šport se bojim 

preverjanja in ocenjevanja znanja. 

s SUT 12 1,33 0,651 

brez SUT 12 1,42 0,669 

Učitelj/ učiteljica me pri predmetu 

šport sili v izvajanje vaj, ki jih ne 

zmorem izvesti. 

s SUT 12 1,25 0,866 

brez SUT 12 1,33 0,492 

Učitelj/ učiteljica predmeta šport se 

razjezi, ko vaj ne izvedem pravilno. 

s SUT 12 1,58 0,669 

brez SUT 12 1,50 0,674 

Med izvedbo vaj se mi učitelj/ 

učiteljica predmeta šport posmehuje. 

s SUT 12 1,00 0,000 

brez SUT 12 1,25 0,622 

Bojim se, da bi se pri predmetu 

šport poškodoval/-a. 

s SUT 12 1,58 0,793 

brez SUT 12 1,42 0,515 

Bojim se, da ne bom uspel/-a izvesti 

določene vaje. 

s SUT 12 1,58 0,515 

brez SUT 12 1,58 0,669 

Pri urah predmeta šport se mi 

sošolci posmehujejo. 

s SUT 12 1,17 0,389 

brez SUT 12 1,08 0,289 

 

V povprečju ugotavljamo, da tako učenci brez specifičnih učnih težav kot tudi učenci s 

specifičnimi učnimi težavami ne doživljajo šolske anksioznosti pri predmetu šport, zato 

obdržimo predpostavko o homogenosti varianc. 
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Tabela 15: Test homogenosti varianc in test za preverjanje razlik v doživljanju strahu glede na 

dejavnike šolske anksioznosti pri predmetu šport 

 
Test homogenosti varianc Test razlik med sredinama 

F p t df p 

Preverjanje znanja. 0,141 0,710 - 0,309 22 0,760 

Siljenje v izvajanje vaj. 0,004 0,949 - 0,290 22 0,775 

Jeza učitelja/učiteljice. 0,000 1,000 0,304 22 0,764 

Posmeh učitelja/učiteljice. 10,577 0,004 - 1,393 11,000 0,191 

Strah pred poškodbo. 3,466 0,076 0,611 22 0,548 

Strah pred neuspešno izvedbo 

vaje. 
1,365 0,255 0,000 22 1,000 

Posmeh sošolcev. 1,497 0,234 0,596 22 0,557 

 

Na podlagi rezultatov t-testa pri vseh preverjanih spremenljivkah ničelno domnevo o enakosti 

povprečij obdržimo pri 5 % stopnji značilnosti, kar pomeni, da razlike med aritmetičnima 

sredinama obeh skupin niso statistično pomembne, zato na primeru raziskovalnega vzorca 

zavračamo domnevo o neenakosti skupin glede doživljanja strahu pred posamezno vrsto 

aktivnosti pri predmetu šport ter v skladu s tem hipotezo 4 zavrnemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Vogrinčič Doris; diplomsko delo 

 

55 

 

9. SKLEP 

 

V naši raziskavi smo proučevali in analizirali šolsko anksioznost učencev s specifičnimi 

učnimi težavami pri predmetu šport. Cilj raziskave je bil ugotoviti morebitno doživljanje 

šolske anksioznosti pri učencih s specifičnimi učnimi težavami in pogostost njenega 

doživljanja, ugotoviti razlike v doživljanju šolske anksioznosti pri predmetu šport med učenci 

s SUT in učenci brez SUT, ugotoviti kateri dejavniki povzročajo šolsko anksioznost učencev s 

SUT pri predmetu šport ter katerih gibalnih dejavnosti je učence s SUT najbolj strah pri 

predmetu šport. Zanimal pa nas je tudi morebiten vpliv starosti na doživljanje šolske 

anksioznosti pri učenci s SUT pri predmetu šport. 

 

Predmet naše raziskave pa je bil usmerjen na specifično šolsko anksioznost, in sicer na šolsko 

anksioznost pri predmetu šport, pri čemer smo na podlagi večletnih izkušenj, pridobljenih v 

okviru dela z učenci s specifičnimi učnimi težavami, predpostavljali, da obstajajo morebitne 

razlike v doživljanju šolske anksioznosti med učenci s SUT in brez SUT, pri čemer tudi 

teoretična izhodišča pravijo, da se pri otrocih v času, ko se spoznavajo z raznimi gibalno-

športnimi aktivnostmi, v določenih primerih pojavi strah. Naša predvidevanja smo zato 

preverili z analizo vzorca in s statističnimi testi. 

 

V raziskavo je bilo vključenih 12 učencev s SUT in 12 učencev brez specifičnih učnih težav 

osnovne šole Tišina.  

 

Na podlagi lastnega raziskovanja smo ugotovili, da med učenci s SUT in učenci brez SUT ne 

prihaja do pomembnih razlik v doživljanju šolske anksioznosti pri predmetu šport. Tako smo 

hipotezo 1, ki pravi, da učenci s SUT doživljajo več šolske anksioznosti pri predmetu šport 

kot učenci brez SUT, zavrgli. N. Hribar in L. Magajna (2011) sta omenili, da je pri otrocih z 

učnimi težavami, še posebej pa pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami tveganje za pojav 

anksioznosti večje, vendar pa nista nič omenili, pri katerih predmetih je šolska anksioznost 

bolj prisotna. Veliko se omenjajo samo testna anksioznost, matematična anksioznost in šolska 

fobija (Hribar in Magajna, 2011). 

 

Prišli smo do ugotovitev, da se učenci s SUT pri predmetu šport ne bojijo drugih dejavnosti 

kot učenci brez SUT oziroma smo ugotovili, da obe skupini učencev ne izražata strahu pred 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Vogrinčič Doris; diplomsko delo 

 

56 

 

določeno vrsto gibalnih aktivnosti pri predmetu šport. Usmerili smo se na dejavnosti: igre z 

žogo, gibalne dejavnosti povezane z višino (npr. plezanje) in na gibalne dejavnosti v bazenu. 

Pri tem velja omeniti, da je na rezultate našega raziskovanja morebiti vplivalo tudi dejstvo, da 

je naš vzorec vključeval več učencev kot učenk, za katere je značilno, da so gibalno bolj 

sposobni in imajo radi šport. 

 

Na podlagi številnih dejavnikov, ki lahko prispevajo k šolski anksioznosti, smo predpostavili, 

da na doživljanje šolske anksioznosti pri predmetu šport pri učencih s SUT vplivajo drugi 

dejavniki kot pri učencih brez SUT. Naša predvidevanja smo na podlagi statističnega testa 

ovrgli in tako ugotovili, da med obema skupina učencev ni razhajanj v dejavnikih vplivanja 

na šolsko anksioznost pri predmetu šport. Pri dejavnikih smo izbrali: preverjanje in 

ocenjevanje znanja, siljenje učitelja/-ice v izvajanje vaj, jeza učitelja/-ice, če učenec vaj ne 

izvede pravilno, posmeh učitelja/-ice in sošolcev in strah pred poškodbami. Omenjene 

dejavnike smo izbrali zato, ker je že B. Hederih (2000) ugotovila, da je otrokov strah pred 

šolo velikokrat povezan z učitelji. V to skupino strahov spadajo: strah pred pisanjem pisnega 

preizkusa, strah pred vsebino določenega predmeta, strah pred ustnim spraševanjem, strah 

pred slabo oceno, strah pred sošolci, strah pred dogajanjem v garderobi, strah pred neuspehom 

itd. K. Šrot (2002) pa je kod enega izmed vzrokov nastanka strahu v šoli izpostavila slabe 

odnose med vrstniki. 

 

Naša raziskovanja pa smo usmerili še na raziskovanje, ali mlajši učenci (6. in 7. razred) s 

SUT doživljajo več šolske anksioznosti kot starejši učenci (8. in 9. razred) s SUT, pri tem smo 

prišli do spoznanja, da mlajši in starejši učenci s SUT ne doživljajo strah pri predmetu šport 

različno, omenjene razlike niso statistično pomembne oziroma do njih sploh ne prihaja. 

 

Na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika tako ugotavljamo, da učenci vključeni v naš 

izbran vzorec ne doživljajo šolske anksioznosti pri predmetu šport. 

 

Ker pa je bila raziskava izvedena na majhnem vzorcu (N=24), rezultatov ne moremo 

posplošiti na celotno populacijo, zato ne moremo trditi, da velja za celotno populacijo, da ne 

obstajajo razlike v doživljanju šolske anksioznosti pri predmetu šport med učenci s SUT in 

učenci brez SUT. Rezultati pa lahko služijo kot izhodišče za nadaljnje proučevanje 

omenjenega problema: raziskavo bi bilo smiselno ponoviti in jo razširiti na večji vzorec ali 

celotno populacijo otrok s SUT v Sloveniji. Dobro bi se bilo tudi poglobiti v metode za 
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premagovanje strahu pri učencih, saj bomo le z razumevanjem učenčevega pogleda na 

gibalno-športne aktivnosti lahko dosegli, da se bodo učenci pri urah predmeta športa počutili 

varno in bodo gojili pozitiven odnos do športa. 

 

Rezultati dobljeni na omenjenem vzorcu so sicer razveseljivi in posredno lahko nakazujejo na 

ustrezno obravnavo učencev s SUT v raziskavo vključeno osnovno šolo. V primeru, da bi v 

naši raziskavi prišli do rezultatov, ki bi potrjevali, da učenci doživljajo šolsko anksioznost pri 

predmetu šport, bi bilo potrebno, da bi učitelji, starši ali drugi strokovni delavci, ki delajo z 

učencem izbrali primerno obliko pomoči, ki bi ugotovljeno anksioznost zmanjšala ali v celoti 

odpravila. Ta pomoč bi se lahko izvajala individualno, timsko ali skupinsko. Po mojem 

mnenju pa bi bila zelo primerna pomoč in razumevanje s strani učitelja, ki anksioznega 

učenca najbolj pozna, vseskozi spremlja njegov razvoj in napredek pri predmetu šport. Ne 

smemo pa pozabiti, da ima pri tem veliko vlogo učiteljeva fleksibilnost, odprtost ter nenehno 

dodatno strokovno izpopolnjevanje  učitelja, ki mu zagotavlja potrebne kompetence za 

prepoznavanje in odpravljanje šolske anksioznosti. Iluzorno pa je pričakovati, da se bodo 

vsega tega zavedali prav tisti posamezni učitelji, ki zaradi svojega neprofesionalnega odnosa 

do učencev šolsko anksioznost pravzaprav spodbujajo. V takih primerih bi morali spodbujati 

večjo odgovornost in delovanje vodstva v smeri preprečevanja neprofesionalnega vedenja 

učiteljev.  

 

S to raziskavo bomo mogoče učitelje spodbudili k temu, da bodo začeli bolj razmišljati o 

pojavu šolske anksioznosti pri učencih v osnovni šoli. Strokovni delavci v šoli se bodo začeli 

bolj zavedati, da je anksioznost prisotna v šolah in, da jo je potrebno prepoznati in ustrezno 

obravnavati, da ne bi pri učencih prišlo do trajnih posledic v osebnostnem razvoju učencev.  

 

Kot pomanjkljivost naše raziskave bi izpostavili premajhen vzorec, mogoče bi se morali 

usmeriti v raziskovanje anksioznosti druge staroste skupine (3., 4. ali 5. razred), saj naša 

skupina učencev že dlje časa obiskuje šolo in je že lahko dobro ocenila delovanje šole.  
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11.  PRILOGE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni! 

Pred vami je nekaj vprašanj, s pomočjo katerih bom poskušala ugotoviti, kako se počutite pri 

predmetu šport. Reševanje vprašalnika je anonimno, zato ne bo nihče vedel, kdo je odgovarjal 

na vprašanja. Za sodelovanje in iskrenost se vam zahvaljujem! 

Doris Vogrinčič 

 

Razred (obkroži):          6.        7. 8.         9.  

Spol (obkroži):            M      Ž 

Šport me uči (obkroži):        učitelj       učiteljica 

Ocena pri predmetu šport: 

 

1. Kako se počutiš pri predmetu šport? (obkroži) 

a) Pri predmetu šport uživam in se ga veselim. 

b) Pri predmetu šport se počutim tako, kot pri vseh ostalih šolskih predmetih. 

c) Pri predmetu šport mi je neprijetno in ga ne maram. 

 

V primeru, da te v zvezi s predmetom spremljajo slabi občutki (odgovor c), prosim, da 

iskreno opišeš, npr. zakaj tako čutiš, v čem je vzrok, kaj te moti, s čim imaš težave, kaj 

bi želel, da bi bilo pri tem predmetu drugače … 
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2. Od 1 do 4 označi, v kolikšni meri trditev velja zate. Pri tem 1 pomeni »nikoli« in 4 pomeni 

»vedno«.  

 

 

 

Najlepša hvala! 

 1 

nikoli 

2 

redko 

3 

pogosto 

4 

vedno 

1. Ure pri predmetu šport imam rad/-a.      

2. Pri urah predmeta šport doživljam strah.     

3. Pri predmetu šport se bojim preverjanja in 

ocenjevanja znanja.  

    

4. Pri preverjanjih in ocenjevanjih znanja pri 

predmetu šport se počutim nelagodno in 

vznemirjeno. 

    

5. Kljub temu, da se trudim, pa sošolci dosegajo višje 

ocene pri predmetu šport kot jaz.  

    

6. Zadovoljen/-a sem s svojimi ocenami pri predmetu 

šport. 

    

7. Učitelj/-ica me pri urah predmeta šport pohvali.      

8. Učitelj/ učiteljica me pri predmetu šport sili v 

izvajanje vaj, ki jih ne zmorem izvesti. 

    

9. Učitelj/ učiteljica predmeta šport se razjezi, ko vaj 

ne izvedem pravilno.  

    

10. Med izvedbo vaj se mi učitelj/ učiteljica 

predmeta šport posmehuje.  

    

11. Bojim se, da bi se pri predmetu šport 

poškodoval/-a. 

    

12. Bojim se iger z žogo.     

13. Bojim se dejavnosti, ki so povezane z višino 

(npr. plezanje). 

    

14. Bojim se aktivnosti v bazenu.     

15. Bojim se, da ne bom uspel/-a izvesti določene 

vaje. 

    

16. Pri urah predmeta šport me bolita glava in trebuh.     

17. Pri urah predmeta šport se mi sošolci 

posmehujejo. 

    

18. Sošolci so pri predmetu šport uspešnejši od 

mene. 

    

19. Starši so zadovoljni z mojimi rezultati in ocenami 

pri predmetu šport. 

    

20. Starši me silijo v šolo, kljub temu, da poznajo 

moj strah pred uro športa. 

    

21. Ko imam na urniku predmet šport, bi raje ostal/-a 

doma. 

    


