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POVZETEK 

V diplomskem delu je obravnavana testna anksioznost pri učencih tretjega triletja osnovne šole. 

Učencem situacija preverjanja in ocenjevanja znanja namreč lahko predstavlja večjo stopnjo 

anksioznosti. S pomočjo raziskave je bila raziskana testna anksioznost pri učencih. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del vsebuje 

opredelitev anksioznosti in testne anksioznosti. Opisane so komponente testne anksioznosti, ki 

se pojavljajo pri učencih ob preverjanju in ocenjevanju znanja. V nadaljevanju so navedeni 

dejavniki in vplivi anksioznosti na učenca. V zadnjem poglavju teoretičnega dela so zapisani 

predlogi za zmanjšanje testne anksioznosti, in sicer kako si lahko učenec pomaga sam in kaj 

lahko naredi učitelj za zmanjšanje testne anksioznosti pri učencih.  

V empiričnem delu sledi predstavitev raziskave s pomočjo anketnih vprašalnikov za učence in 

učitelje. V raziskavi je sodelovalo 100 učencev in 8 učiteljev tretjega triletja osnovne šole v 

Ljubljani. Z anketnim vprašalnikom za učence je raziskano, pri katerem predmetu in v kateri 

obliki preverjanja in ocenjevanja znanja se testna anksioznost najpogosteje pojavlja. Poleg tega 

je bilo preučeno tudi, kakšen učni uspeh imajo učenci pri tem predmetu, ter kaj naredijo sami 

in kaj lahko naredi učitelj za zmanjšanje testne anksioznosti. Z anketnim vprašalnikom za 

učitelje je raziskano, kako pogosto učitelji zaznajo znake testne anksioznosti in katere strategije 

uporabljajo, da bi testno anksioznost pri učencih zmanjšali. Na koncu diplomskega dela so 

podane ugotovitve moje raziskave, s katerimi podam predloge za zmanjšanje testne 

anksioznosti pri učencih, ki jih lahko izvajajo tako učenci kot učitelji. 

 

 

Ključne besede: anksioznost, testna anksioznost, preverjanje in ocenjevanje znanja, osnovna 

šola  



 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with the test anxiety in pupils of the third three-year of elementary school. The 

situation of testing the knowledge of pupils represents a great degree of anxiety to them. With 

the help of the research questioner, test anxiety in pupils was studied. 

 

The diploma consists of the theoretical and empirical part. The theoretical part contains the 

definition of anxiety and test anxiety. It describes the components of test anxiety that appear at 

testing the knowledge of pupils, its factors and the effect on the pupils. In the last chapter of the 

theoretical part, the suggestions for reducing test anxiety are described, mainly how a pupil can 

help himself and what a teacher can do to reduce test anxiety among pupils. 

 

The empirical part consists of a presentation of the research using questionnaires for pupils and 

teachers. The research involved 100 pupils and 8 teachers of the subject level of elementary 

school in Ljubljana. A questionnaire for pupils examined the subject matter and in what form 

of knowledge assessment, test anxiety most commonly occurs. In addition, it is also studied 

what learning success students have on this subject, and what they and the teachers can do to 

reduce test anxiety. The questionnaire for teachers has examined how often teachers detect signs 

of test anxiety and which strategies they use to reduce it. At the end of the diploma, the findings 

of my research are given, with which I propose suggestions for reducing test anxiety among 

pupils, which can be performed both by pupils and teachers. 

 

 

Keywords: anxiety, test anxiety, testing and assessment of knowledge, primary school 
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1 UVOD 

Anksioznost je ena najpogostejših težav v obdobju šolanja. Povezana je s številnimi 

negativnimi posledicami (Kozina, 2006). Opredeljujemo jo kot negativno čustvo, ki ga po 

navadi spremljajo telesne in vedenjske spremembe. Pojavlja se lahko postopoma ali pa se začne 

nenadoma (Dernovšek, Gorenc, Jeriček, 200). Mladostnika lahko anksioznost v času šolanja 

prizadene na čustvenem področju, ogroža njegovo zdravje, vpliva na njegov razvoj, učenje in 

razvoj medosebnih odnosov (Kozina, 2011). V času šolanja se učenci srečujejo s testno 

anksioznostjo, saj učenci situacije, povezane s preverjanjem in ocenjevanjem znanja, pogosto 

doživljajo kot zanje ogrožajoče. Testna anksioznost je zaskrbljenost in emocionalno neugodje 

ob preverjanju in ocenjevanju znanja. Sam izraz testna anksioznost v anglo-ameriškem svetu 

pomeni doživljanje anksioznosti v situacijah, ki od učencev zahtevajo dosežke pri šolskih 

nalogah, testih sposobnosti, reševanju ugank, anagramov ali križank (Puklek Levpušček, 2006).  

Anksioznost je stalna spremljevalka pri razvoju otroka in mladostnika. Na posameznika lahko 

vpliva tudi pozitivno, saj ga lahko spodbuja k učenju in sodelovanju v šoli. Lahko pa se v času 

otroštva razvije v višjo raven anksioznosti, in če je ne obravnavamo ustrezno, se lahko nadaljuje 

v odraslost (Kozina, 2016).  
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2 ANKSIOZNOST 

2.1 OPREDELITEV ANKSIOZNOSTI 

V obdobju otroštva in mladostništva je anksioznost ena najpogostejših psihičnih težav. Različni 

avtorji različno opredeljujejo anksioznost. Dernovšek, Gorenc in Jeriček (2006) opredeljujejo 

anksioznost kot neprijetno čustvo, ki ga spremljajo telesne in vedenjske spremembe, podobne 

tistim, ki spremljajo običajen odziv na stres. Drugi avtorji navajajo, da anksioznost sestavljajo 

občutki nelagodja ali tesnobe, zaskrbljenosti, bojazni in strahu in je najpogostejša med 

duševnimi motnjami (Elliott in Smith, 2010). Anksioznost se razvije iz strahu in zaskrbljenosti. 

Strah je odziv na nevarnost in traja krajši čas kot anksioznost. Izvor strahu je možno določiti, 

medtem ko anksioznost izhaja iz pričakovane situacije. Prav tako se doživljanje tesnobe 

razlikuje od zaskrbljenosti. Tesnoba je posplošeno čustveno stanje, ki je subjektivnega izvora 

(Hribar in Magajna, 2011). 

Najpogostejše težave povezane z anksioznostjo v šolskih situacijah so testna anksioznost, 

matematična anksioznost in šolska fobija. Matematična anksioznost je opredeljena kot občutek 

napetosti in tesnobe v različnih situacijah v učnem procesu in v vsakdanjem življenju, ki 

zahtevajo operiranje s števili ali reševanje matematičnih problemov. Šolska fobija pa je 

nerealističen strah pred odhodom v šolo (Hribar in Magajna, 2011). O testni anksioznost bom 

več pisala v naslednjem poglavju. 

Anksioznost ima tudi dobre lastnosti. Otrokom pomaga, da se prilagodijo okolju, v katerem 

živijo. Pomaga jim uravnavati vedenje v skladu s socialnimi, šolskimi in kulturnimi 

pričakovanji. Skozi starost se anksioznost spreminja. Z vstopom v šolo postaja anksioznost 

povezana s predvidevanjem dogodkov, osredotočanjem na socialne, šolske in telesne skrbi, ter 

zaskrbljenostjo glede zdravja. Anksioznost ima po navadi večji vpliv v času adolescence 

(Hribar in Magajna, 2011). 

2.2 TESTNA ANKSIOZNOST 

Hribar in Magajna (2011) pravita, da se testna anksioznost nanaša na tesnobo, ki jo posameznik 

doživlja ob realnem ali namišljenem soočanju s testno situacijo. Učenec v tej situaciji presoja 

in doživlja test kot nekaj ogrožajočega. Puklek Levpuščk (2006) opredeljuje testno anksioznost, 

kot zaskrbljenost in emocionalno neugodje, ob preverjanju in ocenjevanju znanja, sposobnosti 

in ostalih dosežkov. Anksioznost, ki se specifično nanaša na preverjanje in ocenjevanje znanja 

ter dosežke v šoli, Pečjak (1993) označuje tudi kot izpitna bojazen.  
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Običajno se stresna reakcija, ki se po navadi prične pred samim testom, konča po odpisanem 

testu in potem se sproži sprostitvena reakcija. Vsekakor pa to ne velja za vse učence. Testna 

anksioznost nekaterih učencev je tako visoka, da so v stresu od trenutka, ko je test napovedan 

in vse dokler ne izvedo rezultatov. Pri takšnih učencih torej stresna reakcija traja dlje kot 

običajno, in ima pogosto negativne posledice (Klanšček in Bajt, 2015). Zaradi anksioznosti 

postane učenec negotov in zmeden, zato se njegova učinkovitost zmanjša, kar pa še dodatno 

okrepi zaznavanje situacije kot nevarne. Učenec dobi občutek ogroženosti in pričakuje neuspeh 

(Hribar in Magajna, 2011). 

Irwin G. Sarason je pomemben avtor na področju preučevanja testne anksioznosti. Zanimalo ga 

je kako testna anksioznost vpliva na posameznikovo uspešnost pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja. Opredelil je dve pomembni sestavini, in sicer kognitivno in čustveno sestavino testne 

anksioznosti. Kognitivna sestavina združuje posameznikove skrbi, kot so zaskrbljenost zaradi 

možnih napak. Mednje uvrščamo tudi testno irelevantno mišljenje, kot je ukvarjanje z mislimi, 

ki s testno situacijo nimajo nobene zveze. Druga sestavina je čustvena. Vključuje telesno 

vzburjenje in čustveno napetost v stresni testni situaciji (Puklek Levpušček, 2006). 

2.3 KOMPONENTE TESTNE ANKSIOZNOSTI 

Testna anksioznost se kaže na štirih področjih, in sicer na fiziološkem, čustvenem, kognitivnem 

in vedenjskem področju (Hribar in Magajna, 2011). 

Čustvene komponente učenec občuti kot neprijetno duševno napetost, nemoč ali kot tesnobo in 

strah, v hujšem primeru pa tudi kot obup. Učencu ob preverjanju in ocenjevanju znanja 

povzročijo blokade in zavore. Tak učenec posledično ne razume vprašanja in nanj ne zna 

odgovoriti (Pečjak, 1993). 

Naslednja komponenta testne anksioznosti je fiziološka. Kaže se v telesnih in fizioloških 

spremembah in sicer kot povečan srčni utrip, povišan krvni tlak, hitrejše dihanje, večja mišična 

napetost, znojenje itd. (Hribar in Magajna, 2011). 

Vedenjska komponenta se kaže na različne načine. Kaže se kot izogibanje ali bežanje pred 

situacijami, kot stalno ponavljanje besed, korakov, kot tresenje rok, napetost ali slaba zmožnost 

izvedbe nekega dejanja (Hribar in Magajna, 2011) ali pa kot oklepanje poznanega in znanih 

ljudi, hiter govor, nedokončanje in iskanje lažjih nalog (Kozina, 2016). 

Kognitivna komponenta anksioznosti vsebuje skrbi, težave pri odločanju in reševanju 

problemov, motnje spomina, motnje pozornosti in negativen samogovor (Kozina, 2016). Kaže 
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se v zaznavanju situacije v učenčevih mislih in predstavah, za katere je značilno pričakovanje 

slabega izida (Hribar in Magajna, 2011). Ta komponenta je še posebej nevarna, kadar se učenec 

pred testom sprašuje ali bo test opravil ali ne, ali katere snovi ne zna, ali je že kaj pozabil. Taka 

samospraševanja so problematična, saj preprečujejo, da bi se učenec posvetil učenju ali 

reševanju nalog. Njegova pozornost je razdeljena na snov, ki se je mora naučiti ali rešiti in 

skrbi, ki se mu v mislih prepletajo (Pečjak, 1993). 

Pečjak (1993) opisuje tudi socialno komponento. Ta komponenta deluje na kognitivno 

komponento, ker se učenec strahoma sprašuje, kaj bodo rekli starši, sošolci in tudi drugi ljudje. 

Tudi okolica direktno prispeva k povečanju ali zmanjšanju testne anksioznosti. Velik vpliv 

imajo tudi prestrogi starši, ki lahko povečajo učenčev strah, razumevajoči starši pa ga lahko 

omilijo.  

2.4 PREPOZNAVANJE TESTNE ANKSIOZNOSTI 

Anksioznost se pojavlja v vseh socialno-ekonomskih, kulturnih in rasnih skupinah. Enako 

pogosta je pri dečkih kot pri deklicah. Poleg zgoraj navedenih znakov anksioznosti, za 

anksiozne učence velja tudi, da so napeti, se težko sprostijo in tožijo za pogostimi telesnimi 

težavami. Nekateri se izogibajo šolskemu delu ali odlašajo zaradi strahu, z mislijo, da zadolžitev 

ne bodo opravili dovolj dobro. So pretirano zaskrbljeni in nerealistično ocenjujejo lastno 

zmožnost, pretirano poudarjajo pretekle napake in tudi v prihodnje pričakujejo neuspeh. Takšni 

učenci potrebujejo neprestano odobravanje, posebno s strani odraslih in avtoritete. Na videz se 

vedejo bolj zrelo od vrstnikov, vendar to izhaja predvsem iz prilagajanja zahtevam drugim. Med 

drugim imajo problem pri zaznavanju širše slike neke naloge, problema ali zahteve. Prav tako 

so pretirano obremenjeni s pravilnim in sprejemljivim vedenjem, ne zaupajo vase in so pretirano 

odvisni od mnenja in usmerjenja drugih (Hribar in Magajna, 2011). 

2.5 DEJAVNIKI TESTNE ANKSIOZNOSTI 

Na testno anksioznost vpliva več dejavnikov. Delimo jih na tri sklope. Dejavniki, ki izhajajo iz 

družine iz šole in iz otroka samega. Običajno ni izrazit samo en dejavnik, temveč se med seboj 

prepletajo (Zveza prijateljev mladine Slovenija, 1985).  

Starši s svojo vzgojo oblikujejo otroka od zgodnje mladosti dalje. Če so starši prestrogi do 

svojega otroka in ga ostro kaznujejo za napake, zahtevajo popolno poslušnost ter izpolnjevanje 

zahtev, ustvarjajo v otroku strah pred avtoriteto. Ta strah se lahko prenese tudi na strah pred 

učiteljem (Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1985). Na povečanje anksioznosti vplivajo tudi 

visoka pričakovanja staršev do svojih otrok (Kozina, 2016). Pričakovanja staršev imajo 
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negativni učinek, kadar se lahko pojavljajo kot negativne misli, ki zasedajo delovni spomin in 

s tem ovirajo kognitivni proces (Hribar in Magajna, 2011). Problem nastane, če otrok ni zmožen 

doseči pričakovanega uspeha. To se dogaja tudi takrat, ko učni uspeh postane merilo, s katerim 

starši vrednotijo otroka v družini. Otroka je strah, da bo ogroženo njegovo mesto v družini, če 

ne izpolni pričakovanj staršev. To v otroku vzbuja veliko negotovost in strah (Zveza prijateljev 

mladine Slovenija, 1985). 

Drugi dejavniki so na ravni šole, to je predvsem šolska klima. Šolsko klimo sestavljajo 

značilnosti šole, ki vplivajo na vedenje vseh v šoli. Te značilnosti vsebujejo odnose med učenci 

in učitelji, ocenjevanje šole kot varnega okolja, visoka vpletenost učencev, staršev in zaposlenih 

v soodločanje ter prisotnost visokih pričakovanj do učencev (Zveza prijateljev mladine 

Slovenije, 1985). Šolski režim in učitelj spadata med glavne zunanje povzročitelje testne 

anksioznosti. Velik vpliv na učenca imajo učitelji in njihovo obnašanje, oziroma pripombe 

(Pečjak, 1993). Prav tako anksioznost pri učencih povečuje učitelj, ki podajanja učne snovi ne 

prilagodi zmožnosti posameznim učencem. Pomemben je njegov način preverjanja znanja, 

predvsem kako izvaja ustna preverjanja in ocenjevanja znanja, kako zahteven je pri preverjanju 

znanja, kako gleda na neuspeh in uspeh učenca, kako neuspeh kaznuje in koliko primerja 

posamezne učence med seboj. Tudi prostorske omejitve povzročajo občutje negotovosti in 

nelagodja. Tukaj gre predvsem za pretirano omejitev v gibanju in v razredni klimi med poukom 

ali odmorom. Prav tako na anksioznost vpliva neustrezen osebni odnos med učiteljem in 

učencem, naj bo zaradi lastnosti učitelja ali zaradi odnosa, ki prevladuje na šoli (Zveza 

prijateljev mladine Slovenije, 1985). Na testno anksioznost vpliva celo oblika izpita. Hujša je 

pri ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja, kot pri pisnem. Saj si pri ustnem preverjanju in 

ocenjevanju znanja učitelj in učenec gledata iz oči v oči, kar privede do še večjega strahu 

(Pečjak, 1993). 

Tretji dejavniki so dejavniki, ki izhajajo iz otroka samega. Na testno anksioznost pomembno 

vpliva osebnost učenca, zlasti lastnosti kot sta čustvena nestabilnost in frustracijska občutljivost 

(Pečjak, 1993). Bolj anksiozni so otroci, ki so po naravi boječi, plašni, negotovi, brez zaupanja 

vase. Prav tako se anksioznost pojavlja pri manj sposobnih otrocih. Predvsem takrat kadar so 

postavljeni pred zahteve, ki jih ne morejo izpolniti ali pa so po njihovem mnenju pretežke 

(Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1985). 
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2.6 VPLIV ANKSIOZNOSTI NA VEDENJE UČENCEV 

Vpliv anksioznosti je odvisen tudi od intenzivnosti doživljanje tega čustva. Lahko ima tudi 

pozitiven učinek, če se pojavlja v blažji obliki, saj otroka lahko celo motivira, da svoje 

delovanje v šoli izboljša. Visoka raven anksioznosti pa ima nasprotni učinek. Ima zelo slab 

vpliv na izvajanje kognitivnih in šolskih nalog (Hribar in Magajna, 2011). Raziskave kažejo, 

da so anksiozni otroci manj uspešni kot vrstniki z enakim znanjem in sposobnostmi (Zveza 

prijateljev mladine Slovenija, 1985). 

Visoka raven anksioznosti moti proces predelovanja informacij in tako znižuje učno storilnost 

na posameznih področji. Pri branju povišana anksioznost moti delovanje podsistema delovnega 

pomnjenja. Pri matematiki prav tako anksioznost negativno vpliva na dosežke, ki delujejo 

posredno preko pomnjenja. Anksioznost, ki traja dalj časa, zelo slabo deluje na izobraževalne 

izide, kar ima za posledico šolsko neuspešnost ali opuščanje šolanja (Hribar in Magajna, 2011). 

2.7 ZMANJŠEVANJE TESTNE ANKSIOZNOSTI 

2.7.1 Kako si lahko učenec pomaga sam 

Testna anksioznost ima škodljiv vpliv na učenčevo počutje, znanje in učne dosežke. Psihologi 

so se dolgo ukvarjali s tem, kako jo odpraviti. Nekatere strategije so bolj učinkovite, nekatere 

manj, seveda pa so odvisne od vsakega učenca posebej. Posamezne strategije vplivajo na 

čustvene, druge pa na miselne komponente anksioznosti. Najbolje je uporabiti kombinirane. 

Najprej je pomembno, da se učenec zave, da je anksioznost normalen pojav, da jo doživljajo 

vsi učenci, da dostikrat sama mine in lahko nanjo vplivamo. Testna anksioznost se zmanjša 

takrat, ko učenec snov obvlada (Pečjak, 1993).  

Pretirano anksioznost lahko učenci premagajo tudi s sprostitvenimi vajami. Učenec mora 

ugotoviti, kako se sprostiti, ko najde način za sprostitev, postane tudi bolj samozavesten pri 

soočanju z anksioznostjo. Sprostitev pomaga, da anksioznost ne preraste v nesprejemljivo 

(Elliott in Smith, 2010). S preprostimi vajami in z globokim dihanjem jo lahko premagamo. 

Avtorji publikacije Ko te strese stres (Dernovšek, Gorenc, Jeriček, 2006) opisujejo več tehnik 

sproščenja. Te tehnike so: hitra sprostitvena tehnika, ritmično dihanje, globoko dihanje in 

progresivna mišična sprostitev. Namenjene so telesnemu sproščanju s pomočjo dihanja. Ena od 

tehnik sproščanja je tudi odvračanje pozornosti, to je utišanje negativnih misli. Učenec odmisli 

skrbi in preusmeri pozornost na nek predmet oziroma prostor in se s tem lažje osredotoči na 

čutila, kot so vid, sluh, tip, okus in vonj. To učencu omogoča, da za nekaj časa pozabi na svoje 
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skrbi. Anksioznost zmanjšuje tudi poslušanje glasbe, sprehod, pogovor, trening in joga 

(Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 2006). 

Velikokrat pomaga tudi pogovor z bližnjo osebo, ki se ji lahko otrok izpove, saj je otroku lažje, 

ko nekomu zaupa svoje skrbi. Najprimernejša oseba, ki se ji otrok lahko zaupa so starši ali 

prijatelji. Najbolj primeren pa je seveda pogovor z učiteljem, če je učitelj seveda odprt za 

pogovor in vreden zaupanja. Pogovor je dober za oba. Učenec lahko pove učitelju, svoje skrbi, 

prav tako pa učitelj vidi svoje napake, in jih lahko odpravi (Pečjak, 1993). 

2.7.2 Kaj lahko naredi učitelj 

Učitelj lahko anksioznim učencem pomaga na več načinov. Strog učitelj, ki poudarja 

pomembnost ocen kot kriterij uspešnosti in vrednosti učencev, bo učence s testno anksioznostjo 

spravljal v nenehno negotovost (Puklek Levpušček, 2006). Velik vpliv na učence imajo 

učiteljeve pripombe, ki so vezane na učence, na primer, da nič ne znajo, odgovarjajo neumno, 

so leni, itd.(Pečjak, 1993). Pomembno je, da učitelj ustvari pogoje in načine dela, ki učencu 

dajejo občutek varnosti in gotovosti. To doseže tako, da skupaj z učenci oblikujejo skupinske 

dogovore in pravila in jih skupaj upoštevajo. Zlasti pa z doslednostjo pri vseh učencih. Če kdaj 

naredijo izjemo, jo morajo tudi dobro utemeljiti in razložiti zakaj so to storili (Jeriček, 2007). 

Kozina (2016) opisuje tri načine zmanjševanja anksioznosti, in sicer govori o univerzalnem, 

osrednjem in individualnem preprečevanju. Univerzalni zajema večje število otrok. Ta način je 

dober, saj zajema vse učence, pri čemer nikogar ne izpostavlja. Za osrednji program je značilno, 

da je oblikovan za skupine. Zajema manjše skupine, saj se lahko v univerzalni skupini 

posamezniki umaknejo, v skupinah pa so bolj vidni. Individualni programi so namenjeni 

obravnavi posameznikov, za katere so že prej ugotovili, da imajo visoko raven anksioznosti.  

Osredotočili se bomo na različne strategije, ki naj bi jih učitelj uporabljal zlasti pri preverjanju 

in ocenjevanju znanja anksioznih učencev. Osnovni namen teh strategij je oblikovati način 

vrednotenja znanja, ki bo psihološko varen in predvidljiv za učence. S tem omogočijo, da so 

učenci osredotočeni samo na nalogo in pozornosti ne usmerjajo nase, na svoje sposobnosti in 

na možne neuspehe (Puklek Levpušček, 2006). 

Zavedati se moramo, da je ustno in pisno preverjanje in ocenjevanje znanja stresno za večino 

učencev (Jeriček, 2007). Za začetek je pomembno, da učitelj z učenci pogosto ponavlja snov, 

saj bodo učenci bolj samozavestni, če snov obvladajo in zaupajo v svoje znanje (Pečjak, 1993). 

Anksiozne učence mora spodbujati k sodelovanju. Lahko jih spodbuja tako, da jim direktno 

postavimo vprašanje in to takrat, ko bo prepričan, da nanj poznajo pravilen odgovor (Puklek 
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Levpušček, 2006). Nekatere raziskave so pokazale, da lahko anksiozne učence učitelj posredno 

spodbuja k odgovarjanju. In sicer, da pohvali tiste učence, ki so sodelovali in odgovarjali na 

vprašanja, saj tako k sodelovanju spodbudi še ostale učence (Pečjak, 1993). Pri anksioznih 

učencih je pomembno, da učitelj pogosto uporablja pohvale za pravilen odgovor in sodelovanje, 

saj s tem zmanjša njihova negativna pričakovanja o lastni neuspešnosti. Zaradi pohval si bo 

anksiozni učenec v prihodnje večkrat upal sodelovati med poukom in odgovarjati na vprašanja 

(Puklek Levpušček, 2006). 

Če učitelj z učenci ponovi snov, imajo učenci zato občutek, da snov obvladajo. Učitelj naj 

učencem razloži katere učne vsebine pridejo prav za pisno preverjanje in ocenjevanje znanja. 

Dobro je, da učitelj nekaj dni pred testom ponovi bistvene vsebine in učencem dovoli, da mu 

zastavijo vprašanja, o snovi, ki je ne razumejo. Skupaj z učenci rešijo podobne primere vprašanj 

ali nalog, ki bodo v testu (Puklek Levpušček, 2006). Koristno je tudi, da učitelj nauči učence 

delati miselne vzorce namesto, da snov prepisujejo s table ali s prosojnic. Tako se učenec že 

sproti veliko nauči (Jeriček, 2007). 

Če gre za skupinsko preverjanje in ocenjevanje znanja, lahko učitelj učence razbremeni tako, 

da ob odprtem oknu naredijo nekaj dihalnih vaj. Na ta način preusmeri pozornost, poleg tega 

pa se učenci s tem umirijo in napolnijo telo s kisikom. Pomaga tudi, da učencem pred samim 

pisnim preverjanjem in ocenjevanjem pove kakšno šalo ali zgodbico. Ob predčasnem dogovoru 

z učenci pa lahko med samim testom učencem predvaja umirjeno glasbo (Jeriček, 2007). Po 

kratki sprostitvi naj učitelj razloži navodila za reševanje nalog oziroma odgovarjanje na 

vprašanja. Opozori naj jih na določene naloge oziroma jim pojasni, kakšni so zaželeni načini 

odgovarjanja na vprašanja. Pomembno je, da učencev ne straši pred samim preverjanjem in 

ocenjevanjem znanja, z raznimi pripombami kot so, da je test težak in da je velika verjetnost, 

da ga učenci ne bodo znali rešiti (Puklek Levpušček, 2006). Dobro je, da učitelj učence pred 

samim testom motivira in jih spodbuja. Pove jim, da zaupa vanje in ve, da oni to zmorejo. S 

tem učence še bolj spodbudi, da bolje rešujejo preverjanje in ocenjevanje znanja. Učitelj se 

mora zavedati, da je vsako preverjanje in ocenjevanje znanja tudi preverjanje učiteljevega dela 

in tega, kako je bil pri poučevanju uspešen. (Jeriček, 2007). 

Pri ustnem spraševanju veljajo podobna pravila kot pri pisnem. Učitelj lahko anksioznim 

učencem pomaga s podvprašanji, saj anksiozni učenci zaradi razdeljene pozornosti ne morejo 

razviti misli v celoti, še posebno kadar vprašanje zahteva obširen odgovor. Nekateri učenci 

imajo tudi slabše govorne spretnosti, kar pomeni, da so ob ustnem ocenjevanju manj spretni pri 
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odgovarjanju na vprašanja (Puklek Levpušček, 2006). Če učitelj opazi, da ima v razredu 

anksioznega učenca, naj ustno spraševanje izvede kar iz klopi. Pred tablo ima učenec še večjo 

tremo, saj mora nastopiti pred celim razredom (Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1985). 

Učitelj lahko učencu pomaga tudi tako, da se pogovorita o njegovem strahu pred ustnim 

spraševanjem. Dogovorita se, kako bo potekalo ustno spraševanje. Učitelj lahko da učencu tudi 

več časa za premislek po vsakem zastavljenem vprašanju. Tako se lahko učenec na 

odgovarjanje že prej pripravi. Pri govornih vajah in nastopih pa učencem svetuje naj se doma 

dobro pripravijo in nastop opravijo pred starši ali pred ogledalom (Jeriček, 2006). 

Pomembno je, da učitelji delujejo tudi preventivno, s celotnim razredom ter med drugim z 

različnimi metodami in načini dela poskušajo otrokom približati različne strategije za ravnanje 

v stresnih situacijah. V osnovi ločimo dve vrsti strategij za spoprijemanje s stresom. To so 

strategije, ki so usmerjene na problem in strategije usmerjene na čustva. Strategije, ki so 

usmerjene na problem, so tiste s katerimi aktivno spreminjamo situacijo in smo usmerjeni v 

aktivno reševanje problema. Te strategije so iskanje informacij, spreminjanje vedenja, 

analiziranje problema in oblikovanje različnih možnih rešitev. Pri strategijah, usmerjenih na 

čustva smo usmerjeni na razbremenitev lastnih občutkov in čustev, ki jih učenec doživlja v 

stresni situaciji. To so strategije, s katerimi učenca poskušamo naučiti pozabiti na situacijo ali 

ne razmišljati o problemu. Usmerjeni so v sprostitev emocij in napetosti (Jeriček, Klanšček in 

Britovšek, 2016). 

V razredu lahko učitelj učence s preprostimi dihalnimi tehnikami nauči sprosti se in znižati 

raven anksioznosti. Dihalnih tehnik se učenci hitro naučijo, uporabljajo pa jih lahko v različnih 

učnih situacijah. Učence tako nauči, da sprostijo napetost in skrbi ter usmerijo pozornost v 

učinkovito reševanje nalog. Učitelj najprej učencem razloži prednosti pravilnega dihanja in 

njegov vpliv nanje. Lahko uporabi tehniko upočasnjenega dihanja, s katero učenci upočasnijo 

dihanje na 10 do 12 vdihov in izdihov na minuto. Teh tehnik dihanja je seveda mnogo. Učitelj 

naj jih uporabi pred in med ocenjevanjem znanja ter med odmorom, ko se učenci pripravljajo 

na test (Puklek Levpušček, 2006). 
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3 EMPRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Preverjanje in ocenjevanje znanja je sestavni del učnega procesa. Vlogo ima tako v procesu 

poučevanja kakor v procesu učenja. S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako 

učenec dosega cilje, in ni namenjeno ocenjevanju znanja. Ocenjevanje znanja pa je ugotavljanje 

in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega cilje. Učitelj ocenjuje učenčeve ustne odgovore 

ter pisne, likovne, tehnične, praktične in druge izdelke (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju 

znanja, ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2013). 

Namen diplomskega dela je raziskati testno anksioznost pri učencih tretjega triletja osnovne 

šole. Večina učencev v času pisnih in ustnih preverjanj znanja pri različnih predmetih občuti 

strah, zaradi česar lahko pride do nižjih rezultatov pri pisnem in ustnem preverjanju in 

ocenjevanju znanja. Nižji rezultati so lahko posledica testne anksioznosti. Nekateri učenci so 

bolj testno anksiozni pri pisnem ocenjevanju in preverjanju znanja, drugi pa pri ustnem.  

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Cilji diplomskega dela so: 

 ugotoviti, ali je testna anksioznost bolj pogosta pri pisnem ali pri ustnem preverjanju 

in ocenjevanju znanja; 

 ugotoviti, pri katerem predmetu se testna anksioznost najpogosteje pojavlja; 

 ugotoviti, kako močno testna anksioznost vpliva na učno uspešnost učenca;  

 ugotoviti, kaj učenci sami naredijo, da bi zmanjšali testno anksioznost; 

 ugotoviti, kaj po mnenju učencev lahko stori učitelj, da testno anksioznost zmanjša; 

 ugotoviti, kako učitelji v razredu prepoznajo anksioznega učenca; 

 ugotoviti, kaj lahko naredijo učitelji, da bi zmanjšali testno anksioznost pri učencih. 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Pri diplomskem delu bom odgovorila na naslednja vprašanja: 

 Pri kateri obliki preverjanja in ocenjevanja znanja so učenci bolj testno anksiozni? 

 Pri katerem predmetu so učenci najbolj testno anksiozni? 

 Kakšen učni uspeh imajo učenci pri predmetu, pri katerem so najbolj testno anksiozni? 

 Kaj učenci sami naredijo, da bi zmanjšali testno anksioznost? 

 Kaj lahko po mnenju učencev stori učitelj, da zmanjša testno anksioznost pri učencih? 

 Kako učitelji opazijo, da imajo v razredu anksioznega učenca? 

 Kaj lahko naredi učitelj, da bi testno anksioznost pri učencih zmanjšal? 
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4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

4.1 RAZISKOVALNA METODA DELA 

Uporabila sem kvantitativni raziskovalni pristop in deskriptivno raziskovalno metodo, kot 

tehniko zbiranja podatkov sem uporabila anketiranje. Anketne vprašalnike sem sestavila sama, 

za namen diplomskega dela. 

4.1.1 Opis vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 100 učencev 7., 8., in 9. razreda in 8 učiteljev predmetnega pouka ene 

od osnovnih šol v Ljubljani. Podatki o šoli so shranjeni v arhivu diplomskega dela.  

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

Spol f f % 

Moški 52 52 

Ženski 48 48 

Skupaj 100 100 

 

Tabela 2: Porazdelitev učencev, vključenih v raziskavo, po razredih. 

Razred f f % 

7. razred 43 43 

8. razred 17 17 

9. razred 40 40 

Skupaj 100 100 

 

4.1.2 Opis instrumenta 

Za instrument raziskave sem uporabila dva anketna vprašalnika. Prvi vprašalnik je bil namenjen 

učencem tretjega triletja osnovne šole. Sestavljen je bil iz sedmih vprašanj. Prvi dve vprašanji 

sta bili splošni in sicer o spolu in razredu. Naslednje vprašanje je bilo vprašanje zaprtega tipa, 

pri katerem so morali učenci odgovoriti, kdaj občutijo večje vznemirjanje ali strah, ali je to pri 

pisnem, ali pri ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja ali pri obeh vrstah ocenjevanja. 

Naslednja vprašanja so bila odprtega tipa. Zanimalo me je, pri katerem predmetu se ta občutek 

najpogosteje pojavlja in kakšne ocene imajo učenci pri tem predmetu. Zadnji dve vprašanji pa 

sta se nanašali na učenčevo spopadanje s testno anksioznostjo, ter kaj lahko po njihovem 

mnenju stori učitelj.  
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Drugi anketni vprašalnik je bil namenjen učiteljem predmetnega pouka. Sestavljen je bil iz dveh 

vprašanj. Prvo vprašanje je bilo izbirnega tipa, učitelj je moral označiti, kako pogosto v razredu 

opazi anksioznega učenca. Drugo vprašanje je bilo odprtega tipa, in sicer kaj naredi, da bi testno 

anksioznost med učenci zmanjšal. Oba vprašalnika sta v prilogi. 

4.1.3 Potek zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala med opravljanjem obvezne pedagoške prakse v Ljubljani (april, 2017). 

Mentorica na praksi mi je omogočila in pomagala, da sem anketne vprašalnike razdelila med 

učence tretjega triletja. Ker je bila med izpolnjevanjem anketnega vprašalnika v razredu 

prisotna mentorica so jih učenci resno izpolnjevali. Vprašalnike za učitelje je mentorica po moji 

opravljeni praksi razdelila ostalim učiteljem. 

4.1.4 Obdelava podatkov 

Za obdelavo podatkov sem uporabila kvantitativno in kvalitativno analizo. Pri kvantitativni 

analizi sem si pomagala s preglednicami v programu Microsoft Excel. Izračunala sem frekvence 

(f) in odstotke (f %). Kvalitativne podatke sem vsebinsko analizirala. Glede na odgovore 

učencev sem določila kode, oziroma pojme, jih primerjala med seboj in jih glede na podobnosti 

razvrstila v posamezne kategorije. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pečar Lidija; Diplomsko delo 

 

13 

 

4.2 REZULTATI 

4.2.1 Testna anksioznost učencev glede na obliko preverjanja in ocenjevanja znanja 

Namen prvega raziskovalnega vprašanja je bil ugotoviti, pri kateri obliki preverjanja in 

ocenjevanja znanja se bolj pogosto pojavlja testna anksioznost pri učencih. Zanimalo me je, ali 

so kakšne razlike med pisnim in ustnim preverjanjem in ocenjevanjem znanja in ali pri obeh 

oblikah učenci testno anksioznost enako pogosto občutijo. Učenci so morali izbrati, kdaj 

občutijo večje vznemirjanje in strah – pri pisnem ali ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja 

ali pri obeh. Rezultati so prikazani na grafikonu 1. 

 

Grafikon 1: Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, pri katerih se po mnenju učencev 

anksioznost najpogosteje pojavlja 

Ustno in pisno preverjanje in ocenjevanje znanja je stresno za večino otrok in mladostnikov. 

Običajno se stresna situacija sproži pred samim preverjanjem in ocenjevanjem znanja (Jeriček, 

2007). Iz grafikona 1 lahko razberemo, da malo manj kot polovica učencev (44 %) občuti testno 

anksioznost pri obeh oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja. Pečjak (1993) sicer navaja, da 

so učenci bolj testno anksiozni pri ustnem ocenjevanju znanja, saj prihaja med učencem in 

učiteljem do direktnega soočenja iz oči v oči. Raziskava pa je pokazala, da 19 učencev (19 %) 

občuti testno anksioznost le pri ustnem in 37 učencev (37 %) le pri pisnem preverjanju in 

ocenjevanju znanja. 
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4.2.2 Testna anksioznost in šolski predmeti 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, pri katerem predmetu učenci najpogosteje 

občutijo vznemirjanje in strah. Namen je bil ugotoviti, ali kateri predmeti pri učencih še posebej 

izstopajo. Vprašanje je bilo odprtega tipa, učenci so napisali predmet, pri katerem je ta občutek 

najmočnejši. Rezultati so prikazani na grafikonu 2. 

 

Grafikon 2: Testna anksioznost učencev pri različnih predmetih 

Anksioznost je pogosto povezana z učnim predmetom (Kozina, 2006). Iz grafikona 2 je 

razvidno, da največ učencev testno anksioznost občuti predvsem pri slovenščini, matematiki in 

pri angleščini. Pri slovenščini občuti testno anksioznost 26 učencev (26 %), pri matematiki 23 

učencev (23 %) in pri angleščini 17 učencev (17 %). Sledijo predmeti naravoslovje, kemija, 

fizika, geografija in biologija. Zanimivo je, da anksioznost pri vseh predmetih občutijo le trije 

učenci. 
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4.2.3 Odnos med učnim uspehom in testno anksioznostjo 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšen je učni uspeh pri predmetu, pri 

katerem učenci najpogosteje in najmočneje občutijo testno anksioznost. Podatke sem dobila 

tako, da sem zbrala odgovore učencev o letošnjih ocenah pri tem predmetu. S pomočjo 

programa Microsoft Excel sem izračunala povprečno oceno vsakega učenca. Rezultati so 

prikazani v tabeli 3. 

Tabela 3: Povprečna ocena učencev pri predmetih, pri katerih so najbolj testno anksiozni 

Ocena f f % 

Nezadostno (1) 2 2 

Zadostno (2) 21 21 

Dobro (3) 38 38 

Prav dobro (4) 25 25 

Odlično (5) 14 14 

Skupaj 100 100 

 

Zmanjšani dosežki vodijo v večjo anksioznost, ki povratno vpliva na zmanjšanje dosežkov, saj 

vpliva na proces mišljenja in učenja (Kozina, 2006). Iz tabele 3 je razvidno, da ima kar 38 

učencev (38 %) povprečno oceno dobro (3) pri predmetu, pri katerem občutijo testno 

anksioznost. Povprečno oceno prav dobro (4) ima 25 učencev (25 %), oceno odlično 14 učencev 

(14 %), oceno zadostno (2) ima 21 učencev (21 %) in oceno nezadostno imata dva učenca (2 

%). Povprečna ocena pri predmetih, pri katerih so učenci testno anksiozni je 3,38, kar gre tukaj 

za dober (3) uspeh.  
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4.2.4 Načini, kako učenci zmanjšujejo testno anksioznost 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kaj naredijo učenci za zmanjšanje testne 

anksioznosti. Vprašanje je bilo odprtega tipa. Učenci so lahko napisali več načinov, izvajanja 

samopomoči, za zmanjšanje testne anksioznosti. Ti načini se nanašajo na učenje, tehnike 

sproščanja in drugo. Rezultati so prikazani v tabeli 4. 

Tabela 4: Odgovori učencev, kaj naredijo sami, da bi zmanjšali testno anksioznost 

Pojmi/kode Kategorije f % kategorij 

Več se učim. 

Sodelujem pri pouku. 

Naredim več vaj. 

Učim se naglas. 

Učim se s starši. 

Učim se s sošolci, prijatelji. 

učenje 49,2 

Pomirim se. 

Spodbujam sama sebe. 

Odmislim strah. 

Pojem pesem. 

Skoncentriram se. 

Razgibavam se. 

Žvečim žvečilni gumi. 

Spijem kavo. 

Molim. 

načini sproščanja 41,8 

Nič. 

Upam, da ne bom vprašan. 
drugo 9,0 

 

Testna anksioznost ima škodljiv vpliv na učenčevo počutje, znanje in učne dosežke. Pomembno 

je, da se učenec zave, da je anksioznost normalen pojav. Tesna anksioznost se zmanjša, če je 

raven znanja učenca višja (Pečjak,1993). Iz rezultatov v tabeli 4, sem ugotovila, da največ 

učencev zmanjšuje testno anksioznost pri kategoriji učenja (49,2 %). Učenci so zapisali, da se 

več učijo (38,5 %), naredijo več vaj (4,9 %), učijo pa se tudi s starši ali s prijatelji (4,1 %). 

Pretirano anksioznost lahko učenci premagajo s sprostitvenimi vajami. Učenec mora sam 

ugotoviti, kako se sprostiti. Ko najde način za sprostitev, pa postane tudi bolj samozavesten pri 

soočanju z anksioznostjo (Elliott in Smith, 2010). Iz tabele 4 je razvidno, da je bilo 41, 8 % 

vseh odgovorov povezanih z načini sproščanja. Učenci so zapisali, da se poskušajo pomiriti, 
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spodbujajo samega sebe ali pa odmislijo strah. Nekaj učencev je zapisalo tudi, da se 

razgibavajo, žvečijo žvečilni gumi, spijejo kavo ali molijo.  

V naslednji kategoriji so odgovori uvrščeni pod drugo (9,0 %). V tej kategorijo so odgovori, da 

učenec ne naredi nič, ali pa upa da ne bo vprašan. 

4.2.5 Predlogi učencev za bolj sproščeno preverjanje in ocenjevanje znanja 

Da bi ugotovili, kaj si učenci želijo spremeniti pri pouku in kakšni so njihovi predlogi za 

zmanjšanje anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja, sem sestavila vprašanje v anketi, 

v kateri so učenci zapisali svoje predloge za spremembe. Vprašanje je odprtega tipa. Učenec je 

lahko zapisal enega ali več predlogov. Rezultati so prikazani v tabeli 5. 

Tabela 5: Predlogi učencev za bolj sproščeno preverjanje in ocenjevanje znanja 

Pojmi Kategorije f % kategorij 

Lažje naloge v testu. 

Napovedano spraševanje. 

Lažja vprašanja pri spraševanju. 

Iskanje znanja in ne neznanja. 

Več vaj pred testom. 

Preverjanja znanja pred testom. 

Čas za razmislek med spraševanjem. 

Med testom v razredu drug učitelj. 

Učitelj sprašuje snov, ki jo učenci znajo. 

Pri spraševanju pomaga s podvprašanji. 

Ni potrebno odgovoriti 100 % pravilno. 

Med testom lahko igra glasba. 

Možnost popravljanja slabe ocene. 

Sprotni kratki testi. 

Sproščeno spraševanje. 

preverjanje in ocenjevanje 

znanja 
41,3 

Prijazen učitelj. 

Učitelj spodbuja učence. 

Jasna razlaga. 

Razumevajoč učitelj. 

Učitelj na voljo za vprašanja in pojasnila. 

učitelj 27,5 

Sproščanje pred testom. 

Sproščeno okolje. 
učno okolje 5,5 

Nič. 

Ne vem. 
drugo 25,7 
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Pri testni anksioznosti je pomemben način preverjanja znanja, predvsem kako učitelj izvaja 

ustno preverjanje in ocenjevanje znanja in kako zahteven je pri ocenjevanju (Zveza prijateljev 

mladine Slovenije, 1985). Iz tabele 5 je razvidno, da je v kategoriji preverjanje in ocenjevanje 

znanja, kar 41,3 % vseh odgovorov. Učenci si želijo lažja vprašanja, bolj sproščeno spraševanje, 

možnost popravljanja slabih ocen in, da učitelj pri ocenjevanju znanja išče znanje in ne 

neznanja. V naslednji kategoriji so odgovori povezani z učiteljem (27,5 % vseh odgovorov). 

Učenci si želijo prijaznega, razumevajočega učitelja, ki jih spodbuja in jim jasno razlaga.  

Pomembno je, da učitelj ustvari pogoje in načine dela, ki učencu dajejo občutek varnosti in 

gotovosti (Jeriček, 2007). V kategoriji učno okolje je 5,5 % vseh odgovorov. Učenci si želijo, 

da bi bilo v razredu sproščeno vzdušje pred ocenjevanjem znanja.  

Pri zadnji kategoriji (25,7 %) so zajeti odgovori, kjer so učenci mnenja, da učitelj ne more 

narediti ničesar, saj si lahko pri testni anksioznosti pomagajo le sami.  

4.2.6 Kako učitelj v razredu opazi anksioznega učenca 

Z drugim vprašalnikom sem se obrnila na učitelje. Zanimalo me je, katere znake anksioznega 

učenca najpogosteje zaznajo v razredu. Vprašanje je bilo zastavljeno tako, da so imeli učitelji 

podanih deset znakov testne anksioznosti. Obkrožiti so morali, kako pogosto zaznajo te znake 

v razredu. Podatki so prikazani na grafikonu 3.  

 

Grafikon 3: Kako učitelji zaznajo znake testne anksioznosti v razredu 
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Za anksiozne učence je značilno, da so pretirano zaskrbljeni in nerealistično ocenjujejo lastno 

zmožnost (Hribar in Magajna, 2011). Iz grafikona 3 lahko razberemo, da učitelji najpogosteje 

opazijo ravno ta znak anksioznega učenca (62,5 %). Nekateri se izogibajo šolskemu delu in tudi 

ocenjevanju znanja. V raziskavi je 37,5 % učiteljev, ki ta znak zaznajo pogosto in 62,5 % 

učiteljev, ki ta znak zazna le včasih. Iz grafikona 3 je razvidno, da 37,5 % učiteljev pogosto in 

37,5 % učiteljev včasih zazna tudi, da imajo učenci pred ocenjevanjem znanja glavobole ali pa 

jim je slabo. Najmanj pogosto pa učitelji opazijo, da se učenec poti ali trese od strahu ali ima 

težave s koncentracijo. Eden od učiteljev pa je omenil stresno alergijo, ki je pri učencih zazna 

vedno. Stresno alergijo je opisal kot pordečitev kože in srbečico. 

4.2.7 Kako učitelj zmanjša testno anksioznost v razredu 

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kaj naredi učitelj za zmanjšanje testne 

anksioznosti pri učencih. Vprašanje je bilo odprtega tipa. Učitelj je lahko napisal enega ali več 

načinov za zmanjšanje testne anksioznosti med učenci. 

Tabela 6: Odgovori učiteljev, kaj naredijo, da bi zmanjšali testno anksioznost med učenci 

Pojmi Kategorije f % kategorij 

Pomiri učence. 

Spodbuja učence. 

Spodbuja k sodelovanju. 

Motiviranje učencev. 

Spodbujanje med samim preverjanjem in 

ocenjevanjem znanja. 

učiteljeve spodbude 25,0 

Ustvari umirjeno učno okolje.  

Pred testom sprostitvene vaje – dihalne, ter 

kakšna šala za sprostitev. 

Lahko žvečijo med testom. 

Lahko pojedo košček čokolade. 

učno okolje 21,4 

Skupaj z učenci naredi pripravljalni test, ustno 

preverjanje znanja. 

Rešiti veliko vaj, nalog. 

Dobro utrdijo znanje pred samim testom. 

pripravljanje na 

ocenjevanje znanja 
16,7 

Napovedano spraševanje. 

Pisni preizkus lahko učenec opravlja v drugem 

prostoru. 

način ocenjevanja znanja 20,2 

Sodelovanje s starši. 

Pogovor z učenci. 

Pogovor s svetovalno delavko. 

drugo 16,7 
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Učitelj lahko pomaga anksioznim učencem na več načinov. Pomembno je, da pogosto ponavlja 

in utrjuje snov, kar pri učencih krepi prepričanje, da snov obvladajo (Puklek Levpušček, 2006). 

Iz tabele 6 lahko razberemo, da 16,7% vseh odgovorov spada pod kategorijo pripravljanje na 

ocenjevanje znanja. Pomembno je, da učitelj oblikuje način vrednotenja znanja na način, ki je 

za učence psihološko varen. S tem pripomore k večji osredotočenosti učenca na nalogo (Puklek 

Levpušček, 2006). Pod kategorijo način ocenjevanja znanja je bilo uvrščenih 20,2 % odgovorov 

učiteljev. Učitelji dajo učencem možnost napovedanega spraševanja in opravljanja pisnega 

preizkusa v drugem prostoru.  

Učitelj lahko učence razbremeni tako, da z njimi naredi nekaj sprostitvenih vaj in s tem 

preusmeri pozornost, poleg tega pa se učenci s tem umirijo in napolnijo telo s kisikom (Jeriček, 

2007). Pod kategorijo učno okolje je bilo zajetih 21,4 % vseh odgovorov. Učitelji poskušajo 

ustvariti umirjeno učno okolje in sicer tako, da pred preizkusom znanja naredijo nekaj 

sprostitvenih vaj. Med samim preizkusom pa lahko učenci pojedo košček čokolade ali žvečijo. 

Pri anksioznih učencih je pomembno, da jih učitelj pogosto spodbuja (Puklek, Levpušček, 

2006). V kategoriji učiteljeve spodbude je zajetih 25 % vseh učiteljevih odgovorov. Učitelji so 

zapisali, da učence spodbujajo, jih pomirijo, ter motivirajo. Pod zadnjo kategorijo pa je 

uvrščenih 16,7 % vseh odgovorov. Sem spadajo odgovori kot je pogovor s starši, učitelji ali 

svetovalno delavko. 
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5 RAZLAGA REZULTATOV IN SKLEPNE UGOTOVITVE 

Namen diplomskega dela Zaznavanje testne anksioznosti v tretjem triletju osnovne šole je bil 

ugotoviti, pri kateri obliki preverjanja in ocenjevanja znanja so učenci bolj testno anksiozni. 

Zanimalo me je pri katerem učnem predmetu so najbolj testno anksiozni in kakšen učni uspeh 

imajo učenci pri tem predmetu. V raziskavi me je zanimalo, kaj učenci naredijo, da bi zmanjšali 

testno anksioznost in kaj po njihovem mnenju lahko naredi učitelj. Želela sem ugotoviti, kako 

pogosto učitelji v razredu opazijo, da imajo v razredu anksioznega učenca in kaj storijo, da bi 

testno anksioznost pri učencih zmanjšali.  

Ugotavljala sem, pri kateri obliki preverjanja in ocenjevanja znanja učenci najpogosteje 

občutijo vznemirjenost in strah. Rezultati so pokazali, da največ učencev občuti večje 

vznemirjenost in strah pri obeh oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja. Kar 44 % učencev 

občuti vznemirjenost in strah enako pogosto tako pri ustnem kot pri pisnem preverjanju in 

ocenjevanju znanja. Sledi pisno (37 %) in nazadnje še ustno (19 %) preverjanje in ocenjevanje 

znanja. Pečjak (1993) pravi, da so učenci bolj testno anksiozni pri ustnem ocenjevanju. V tem 

primeru to trditev ovržemo, saj so rezultati pokazali, da večina učencev enako pogosto občuti 

vznemirjenost in strah tako pri pisnem kot pri ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja. 

Testna anksioznost je lahko vezana na šolo kot celoto, na sošolce, spraševanje, učitelje ali 

odmore. Pogosto je strah povezan z enim od učnih predmetov (Kozina, 2016). V raziskavi me 

je zanimalo, pri katerem predmetu učenci najpogosteje občutijo vznemirjenje in strah. 

Anketirani učenci so najbolj anksiozni pri slovenščini (26 %), matematiki (23 %) in angleščini 

(17 %). Ugotovila sem, da se testna anksioznost pojavlja ravno pri glavnih treh predmetih v 

osnovni šoli, torej pri predmetih, pri katerih se izvaja nacionalno preverjanje znanja.  

Zanimala me je tudi povprečna ocena pri predmetu, pri katerem se učencem testna anksioznost 

najpogosteje pojavlja. Največ učencev ima povprečno oceno pri tem predmetu dobro (3). Sledi 

ocena prav dobro (4), nato zadostno (2), odlično (5) in nezadostno (1) . Povprečna ocena 

učencev pri teh predmetih je 3,28, kar pomeni dober uspeh. Iz rezultatov je razvidno, da ima le 

nekaj učencev negativno oceno pri tem predmetu. Sklepam, da testna anksioznost bistveno ne 

vpliva na učnih uspeh učenca. 

Pri testni anksioznosti si učenec lahko pomaga sam. Pomembno je, da se zaveda, da je 

anksioznost normalen pojav in, da ga doživlja vsak. Če se učenec dobro pripravi na ocenjevanje 

znanja, se ocenjevanja znanja manj boji (Pečjak, 1993). Pri raziskavi sem ugotovila ravno to, 

da večina učencev anksioznost premaguje ravno z dodatnim učenjem. Kar 49,2 % vseh 
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odgovorov je bilo povezano z učenjem. Učenci so zapisali, da se več učijo, sodelujejo pri pouku, 

naredijo več vaj, se učijo na glas, s sošolci, prijatelji ali s starši. Iz tega lahko razberemo, da je 

učenca manj strah ocenjevanja znanja, če se učenec dobro nauči in ima posledično občutek, da 

snov zna. Naslednja najpogostejša kategorija je povezana z načini sproščanja. Kar 41,8 % vseh 

odgovorov je povezanih z načini sproščanja. Učenci so zapisali, da se poskušajo pomiriti, 

spodbujajo sami sebe, odmislijo strah, nekateri učenci si zapojejo pesem ali pa se razgibavajo. 

Pečjak (1993) je zapisal, da so med doživljanjem stresa mišice napete in tvorijo nekakšen oklep. 

Napetost posledično doživljamo kot neprijetno stanje, zato je pomembno, da učenec uporabi 

tehnike sproščanja. 

Iz odgovorov učencev sem ugotovila, da na testno anksioznost vpliva način preverjanja in 

ocenjevanja znanja, vedenje učitelja in učno okolje. Učenci si želijo lažjih nalog pri pisnem in 

ustnem ocenjevanju znanja, ter da učitelj s preverjanjem in ocenjevanjem znanja išče znanje. 

Želijo si, da bi učitelji uvedli napovedano spraševanje, več pomoči s podvprašanji pri ustnem 

spraševanju, ter možnost popravljanja ocen. Prav tako si želijo, da jim učitelj pomaga, da se 

dobro pripravijo na ocenjevanja znanja in sicer z reševanjem večjega števila vaj ter sprotno 

preverjanje znanja s kratkimi testi. Učencem je pomemben tudi odnos z učiteljem. Želijo si 

prijaznega, razumevajočega učitelja, ki jih spodbuja, jasno razlaga snov, ter je na voljo za 

vprašanja in pojasnila. 

V raziskavi me je zanimalo, kako učitelj v razredu opazi anksioznega učenca. Najpogosteje ga 

opazi po pretirani zaskrbljenosti, prav tako pogosto opazijo, da učenec izostaja od pouka ter se 

izogiba ocenjevanju znanja . Anksioznega učenca pogosto opazijo tudi tako, da mu je slabo ali 

pa ima glavobole pred ocenjevanjem znanja. Najmanj pogosto ga opazijo po tem, da se učenec 

trese, jeclja, se poti ali, da ima težave s koncentracijo. 

Ugotavljala sem kaj naredi učitelj, da bi zmanjšal anksioznost pri učencih. Zavedajo se, da je 

pomembno učiteljevo vedenje, učno okolje, poučevanje in pripravljanje na ocenjevanja znanja 

ter tudi način ocenjevanja znanja. Ko učitelj v razredu zazna anksioznega učenca, ga poskuša 

pomiriti, spodbujati in motivirati. Za vse učence poskuša ustvariti sproščeno učno okolje. 

Skupaj z učenci naredi pripravljani test, izvede ustno preverjanje znanja pred pisnim 

ocenjevanjem, z njimi reši veliko vaj in nalog ter poskrbi, da učenci dobro utrdijo znanje pred 

samim testom. Prav tako so učitelji uvedli napovedano spraševanje, kadar pa opazijo, da imajo 

v razredu zelo anksioznega učenca, mu dajo možnost opravljanja pisnega ocenjevanja v drugem 
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prostoru, pogovorijo pa se tudi s starši ali s svetovalno delavko. Zavedajo se, da je pomembno, 

da so učenci sproščeni med samim ocenjevanjem, zato z njimi naredijo sprostitvene vaje. 

V prihodnje bi se v raziskavi posvetila tudi splošnemu učnemu uspehu učencev, da bi lahko 

primerjala ocene pri predmetu, pri katerem so učenci najbolj testno anksiozni s splošnim učnim 

uspehom. Raziskala bi tudi vpliv staršev na učenčevo testno anksioznost, ter kako samopodoba 

učenca vpliva na testno anksioznost. Ker imajo velik pomen pri testni anksioznosti učitelji, bi 

proučila, kako lahko učitelj s pomočjo motivacije zmanjša testno anksioznost. 
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7 PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik za učence 

Priloga 2: Vprašalnik za učitelje 



 

 

Priloga1: VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

Sem Lidija Pečar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani in pišem diplomsko nalogo na 
temo »Zaznavanje testne anksioznosti v tretjem triletju osnovne šole«. Prosim vas, da 
odgovorite na nekaj vprašanj na to temo. Vsi vaši odgovori so anonimni.  
 

1. Spol: 

a) Moški  

b) Ženska  

2. Razred:  

a) 7. razred 

b) 8. razred 

c) 9. razred 

3. Kdaj občutiš večje vznemirjanje in strah? 

a) Pisno preverjanje in ocenjevanje znanja 

b) Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja 

c) Oboje 

4. Napiši, pri katerem predmetu se občutek vznemirjenja in strahu najpogosteje in 

najmočneje pojavlja: 

_____________________________________________________________________ 

5. Kakšne ocene imaš v letošnjem šolskem letu pri tem predmetu? 

_____________________________________________________________________ 

6. Napiši, kaj že narediš, da bi ta strah zmanjšal/a? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Kako bi ti lahko pri zmanjšanju strahu pomagal učitelj? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  



 

 

Priloga 2: VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

Sem Lidija Pečar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani in pišem diplomsko nalogo na 
temo »Zaznavanje testne anksioznosti v tretjem triletju osnovne šole«. Prosim vas, da 
odgovorite na spodnji dve vprašanji na to temo. Vsi vaši odgovori so anonimni.  

 

1. Obkrožite, kako opazite, da imate v razredu anksioznega učenca. 

Znaki anksioznega učenca Vedno Pogosto Včasih Nikoli 

Pretirana zaskrbljenost učenca.     

Izostajanje od pouka.     

Težava s koncentracijo.     

Razdražljivost učenca.     

Učenec ne sodeluje pri pouku.     

Izogibanje ocenjevanju znanja.     

Učenec se trese, jeclja.     

Učenec se poti.     

Učencu je slabo, ima glavobol.     

Drugo:     

 

2. Kaj naredite, da bi testno anksioznost pri učencih zmanjšali? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


