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POVZETEK 

 

V diplomskem delu preučujem uporabnost strategije reševanja matematičnih besednih problemov 

pri reševanju fizikalnih problemov za učence s specifičnimi učnimi težavami. Učenci z učnimi težavami 

pri matematiki imajo težave tudi pri drugih šolskih predmetih, največkrat pri pouku fizike. Pri 

reševanju fizikalnih nalog je lahko učencem v pomoč strategija reševanja matematičnih besednih 

problemov, s čimer imajo učenci s specifičnimi učnimi težavami nemalokrat težave. M. Montague 

(1992, Montague in Jitendra, 2006; Montague, Enders in Dietz, 2011; Krawec, Huang, Montague, 

Kressler in de Alba, 2013) je zato razvila kognitivno strategijo reševanja matematičnih problemov, ki 

jo lahko uporabimo tudi pri reševanju fizikalnih nalog. Matematika in fizika sta namreč močno 

povezani, saj mora učenec med reševanjem fizikalnih nalog uporabiti tudi konceptualno in formalno 

matematičnega sklepanje (Fauconnier in Turner, 2003; Sherin, 2001; v Kuo idr., 2013). 

Učenci dojemajo fiziko kot enega od težjih predmetov. Evropska komisija (2012) navaja, da je potreba 

po kvalificirani delovni sili v tehnološko in raziskovalno intenzivnih dejavnostih v Evropi vedno večja. 

Del potrebnega znanja za uspeh na teh področjih pa je znanje fizike, ki omogoča razumevanje drugih 

naravoslovnih ved (International Union of Pure and Applied Physics, 1999). 

Da bi torej učencem z učnimi težavami pri fiziki omogočili uspeh, se lahko poslužujemo timskega 

poučevanja, pri katerem si predmetni učitelj ter specialni in rehabilitacijski pedagog delita 

odgovornost za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo učne ure za vse učence (Arguelles, Hughes in 

Schumm, 2000; Villa, Thousand in Neviu, 2008; v Sileo in van Garderen, 2010). 

KLJUČNE BESEDE 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami, matematika, fizika, fizikalne naloge, kognitivna strategija 

reševanja matematičnih besednih problemov pri fiziki, timsko poučevanje. 



 
 

ABSTRACT 

 

In my graduation thesis I study about application of cognitive strategy instruction on math problem 

solving in physics for pupils with specific learning disabilities. Students with learning disabilities in 

mathematics also have difficulties in other school subject. In most cases such difficulties show in 

physics. When solving physics exercises students can rely on strategy instruction on math problem 

solving. Students with specific learning disabilities often have trouble in using this strategy. For this 

reason M. Montague (1992, Montague and Jitendra, 2006; Montague, Enders and Dietz, 2011; 

Krawec, Huang, Montague, Kressler and de Alba, 2013) has developed a cognitive strategy instruction 

on math problem solving which can also be used in solving physics exercises. Physics is strongly 

related to mathematics, because the student must apply mathematical conceptual and formal 

reasoning when solving physics exercises. (Fauconnier and Turner, 2003; Sherin, 2001; in Kuo idr., 

2013). 

Students believe that physics is one of the hardest school subjects to learn. European Commission 

(2012) indicates that demand for a qualified workforce in technology and research intensive sectors 

will rise in the future. One part of the necessary knowledge to succeed in this area is the knowledge 

of physics, because it extends and enhances understanding of other natural sciences (International 

Union of Pure and Applied Physics, 1999).  

To enable success in physics for students with learning disabilities we can co-teach with the physics 

teacher.  In such case the general and special educator share responsibility for planning, delivering 

and evaluating instructional practices for all students (Arguelles, Hughes and Schumm, 2000; Villa, 

Thousand in Neviu, 2008; in Sileo in van Garderen, 2010). 

KEY WORDS 

Students with specific learning disabilities, mathematics, physics, physics exercises, cognitive strategy 

instruction on math problem solving in physics, co-teaching. 
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1. UVOD 

 

Rezultati raziskave PISA (2009) kažejo, da je 14,8 % 15-letnih učencev neuspešnih pri naravoslovju 

(Kresal Sterniša, 2012) in kar 20,3 % pri matematiki (Kresal Sterniša in Plevnik, 2012). Največji delež 

teh učencev predstavljajo tudi učenci s specifičnimi učnimi težavami (SUT). Učne težave pri 

matematiki vplivajo tudi na učenje fizike. Zato je pomembno, da se prav tako specialni in 

rehabilitacijski pedagogi zavedajo, da so nekatere strategije pomoči, ki jih ponujajo učencem s SUT 

pri matematiki, uspešne tudi pri reševanju fizikalnih nalog. 

V diplomski nalogi želim preučiti uporabnost strategije reševanja matematičnih besednih problemov 

pri reševanju fizikalnih problemov za učence s specifičnimi učnimi težavami. S sistematičnim 

pregledom literature bom iskala  odgovore na sledeča vprašanja. 

 Na kakšen način je strategija reševanja matematičnih besednih problemov v 7 korakih uporabna 

pri reševanju fizikalnih nalog za učence s specifičnimi učnimi težavami? 

 S kakšnimi težavami se soočajo učenci s specifičnimi učnimi težavami pri reševanju fizikalnih nalog 

z uporabo strategije reševanja matematičnih besednih problemov na vsaki stopnji reševanja 

naloge? 

 Kako učenci s specifičnimi učnimi težavami uporabljajo znanje reševanja matematičnih besednih 

problemov pri reševanju fizikalnih nalog? 
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2. TEORETIČNO IZHODIŠČE 

 

2.1. UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

V 4. členu uradno prečiščenega besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli 

(2011) je zapisano: "Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 

programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole 

oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, 

ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami." 

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

dosegajo standarde znanja.'' (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2011, 5. 

člen) 

Učne težave delimo na splošne in specifične učne težave, v nadaljevanju SUT (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008).  "O težavah pri učenju splošne narave ali 

nespecifičnih učnih težavah govorimo takrat, ko je usvajanje in izkazovanje znanja ali veščin pri 

učencu ovirano zaradi najrazličnejših neugodnih vplivov okolja, notranjih dejavnikov ali neustreznih 

vzgojno-izobraževalnih interakcij med posameznikom in okoljem.''  (Magajna, Kavkler in Košir, 2011, 

str. 9) 

 

2.1.1. UČENCI S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI 

 

"Pod izrazom 'specifične učne težave' razumemo heterogeno skupino primanjkljajev, ki se kažejo z 

zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na katerem koli od naslednjih področij: pozornost, 

pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, pisanje, pravopis, računanje, 

socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje.'' (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, 

Bregar Golobič, 2008, str. 11)  

  



 

3 
 

Specifične učne težave pa lahko razdelimo na 2 podskupini (Magajna idr., 2011): 

 primanjkljaji na področju slušno-vizualnih procesov, ki se kažejo predvsem kot 

nerazumevanje jezika; 

 primanjkljaji na področju vizualno-motoričnih procesov, ki vključujejo težave na področju 

pisanja, matematike, načrtovanja in izvajanja praktičnih dejavnost. 

Pri učencih, pri katerih prepoznamo specifične učne težave, moramo dokazati 5 kriterijev (Magajna 

idr., 2008, str. 12): 

1. neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovo uspešnostjo na 

določenih področjih učenja;  

2. obsežne in izrazite težave pri eni ali več osnovnih štirih šolskih veščinah (branje, pisanje, 

pravopis, računanje), izražene v tolikšni meri, da učencu onemogočajo napredovanja v 

procesu učenja; 

3. učenčeva slabša učna učinkovitost zaradi slabših (meta)kognitivnih strategij ter motenega 

tempa učenja; 

4. motenost enega ali več psiholoških procesov; 

5. izključenost okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih motenj, kulturne 

različnosti in neustreznega poučevanja kot primarnega vzroka učnih težav. 

 

2.1.2. UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

 

Učenci z učnimi težavami pri matematiki so tisti učenci, ki "dosegajo nižje dosežke pri matematiki, a 

nimajo motnje v duševnem razvoju. Vzroki matematičnih težav so lahko notranji (kognitivni 

primanjkljaji učenca), okoljsko pogojeni ali kombinirani.'' (Sousa, 2008; v Kavkler, 2011, str. 126) 

Pri učencih z disleksijo pa se kažejo naslednje značilnosti (Adler, 2001; v Kavler, 2012): 

 težave z branjem števil, 

 težave pri pisanju, 

 težave z razumevanjem pojmov, 

 težave pri usvajanju številskih zaporedij in aritmetičnih dejstev, 

 težave s kompleksnostjo in fleksibilnostjo, 

 težave v vsakdanjem življenju z branjem ure, priklicem pomembnih datumov in številk, s 

časovno orientacijo ter pomnjenjem časovnih in prostorskih informacij. 
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Kako torej ločimo splošne učne težave pri matematiki od specifičnih glede 5 kriterijev, ki so našteti v 

prejšnjem poglavju (Kavkler, 2007, 2011 in 2012) 

1. Učenčeve splošne intelektualne sposobnosti so povprečne ali nadpovprečne, vendar zaradi 

svojih primanjkljajev ne razvija svojih potencialov v tolikšni meri, kot bi jih lahko. 

2. Učenec se sooča s težavami pri računanju, ki so kompleksne in vplivajo tudi na učenje drugih 

predmetov, ne le matematike. 

3. Učenec ima manj razvite kognitivne in metakognitivne strategije ter je zaradi tega manj 

učinkovit pri učenju in zato potrebuje prostorske, časovne, organizacijske, materialno, 

didaktično metodične in/ali vsebinske prilagoditve(Pulec Lah, 2013). 

4. Učenec ima težave na področju pozornosti in koncentracije, perceptivnih sposobnosti, 

verbalnih sposobnosti, pomnjenja itd. v taki meri, da mu njegovi primanjkljaji onemogočajo 

napredovanje pri učenju. 

5. Primarni vzrok učenčevih učnih težav je t. i. nevrološka raznolikost in ni prvotno pogojena s 

slepoto ali slabovidnostjo, gluhoto ali naglušnostjo, motnjami v duševnem razvoju (so 

izključene), kulturno različnostjo in neustreznim poučevanjem. 

 

2.2. POMOČ UČENCEM S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI PRI  

MATEMATIKI IN FIZIKI 

 

Rezultati raziskave PISA (2009) n ki meri naravoslovno in matematično pismenost 15-letnih učencev, 

kažejo, da je 14,8 % učencev neuspešnih pri naravoslovju (Kresal Sterniša, 2012) in kar 20,3 % 15-

letnih učencev neuspešnih pri matematiki (Kresal Sterniša in Plevnik, 2012). Delež teh učencev 

predstavljajo tudi učenci s SUT, ki predstavljajo največji delež učencev s posebnimi potrebami 

(Kavkler in Magajna, 2008).  Zato je pomembno, da jim ponudimo pomoč in podporo, tako krepimo 

njihova močna področja, in da skupaj z njimi poiščemo kompenzacijske strategije za šibka področja. 

Trendi kažejo, da bo v prihodnosti vedno večja potreba po kvalificirani delovni sili v tehnološko in 

raziskovalno intenzivnih sektorjih in da je to eno od področij, ki se v Evropi najhitreje razvijajo 

(Evropska komisija, 2012). Pri delu v teh sektorjih in že predhodno pri izobraževanju je pomembno 

znanje naravoslovja, kamor spadata tudi fizika in matematika, ki strogo gledano ne spada med 

naravoslovne znanosti, jo je pa eksperimentalni fizik Leon Lederman opredelil kot osnovo vseh 

znanosti o naravi (Strnad, 2006). 
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2.2.1. POMOČ UČENCEM S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

 

Matematične učne težave se razprostirajo na kontinuumu od težav, ki učence minimalno ovirajo pri 

učenju,do težav, ki učencem praktično onemogočajo uspešno učenje, ne le matematike, temveč tudi 

drugih šolskih predmetov,in so prisotne pri do 9 % učencev.' (Kavkler, 2012; Mataič Šalamun, 2012) 

Predvsem ameriški viri pa navajajo, da je se učne težave pri matematiki pojavljajo pri približno 6% 

učencev (Deshler, Ellis in Lenz, 1996). 

Specifične učne težave pri matematiki delimo na diskalkulijo in na učne težave pri aritmetiki, ki so 

povezane s težavami, povezanimi s proceduralnim znanjem, vizualno-motoričnim področjem in s 

težavami priklica aritmetičnim dejstev (ibid.).   

Pri poučevanju matematike učencev s specifičnimi učnimi težavami se moramo držati sledečih 

priporočil (Jayanthi, Gersten in Baker, 2008). 

1. Učenci s SUT potrebujejo eksplicitno poučevanje. 

Učenci s SUT se uspešno učijo po modelu. Zato je pomembno, da poučevanje novih postopkov ali 

konceptov začnemo z učiteljevim prikazom in/ali glasnim razmišljanjem in prikazom vsebin na nekaj 

različnih primerih (ibid). 

Pri prikazu moramo biti pozorni na to, da verbaliziramo vse korake v nekem postopku, da sproti 

opozarjamo učence na uporabljene simbole in na njihov pomen ter hkrati obrazložimo vsako našo 

odločitev pri reševanju naloge (ibid.). 

Prav tako je učinkovito učenje veščin delo v parih ali majhnih skupinah, pri katerem učitelj s sprotnimi 

povratnimi informacijami usmerja delo učencev. (ibid.) 

Raziskave, ki jih je naredil National Mathematics Advisory Panel v letu 2008, kažejo, da eksplicitno 

poučevanje matematike učencev s SUT omogoči napredovanje v veščinah računanja, reševanja 

matematičnih besednih problemov in generalizaciji naučenih veščin. Hkrati pa ni nobenega dokaza, 

da je tovrstno poučevanje edino, ki omogoča ta napredek. Zato priporočajo eksplicitno in 

sistematično poučevanje na vsakodnevni ravni, ne pa nujno le to (ibid.). 
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2. Pri učenju novih vsebin podamo veliko različnih primerov. 

Pri podajanju novih primerov moramo biti pozorni na to, da imajo učenci na voljo tudi ustrezno 

literaturo, s katero si lahko pomagajo pri učenju (Ma, 1999; Rittle-Johnson in Star, 2007; Silbert, 

Carnine in Stein, 1989; v Jayanthi idr., 2008). 

Podajanje veliko kakovostnih primerov zahteva od učitelja čas za načrtovanje ure s posebnim 

poudarkom na načrtovanju korakov učenja in primerov pri vsakem koraku. Cilj tega je, da učenci 

dobijo vpogled v različne primere možnih nalog (Jayanthi idr.). 

Pri podajanju novih vsebin učencem lahko učitelji izberejo različne načine podajanja snovi: od 

konkretnega k abstraktnemu, od lažjega k težjemu in od enostavnega h kompleksnemu (ibid.). 

3. Učence moramo naučiti verbaliziranja postopkov in rešitev matematičnih problemov. 

Zmožnost, da učenec ubesedi način reševanja problemov, bi moral biti eden od ključnih ciljev, saj je 

veliko učencev s SUT po svoji naravi impulzivnih in se zaradi te svoje lastnosti reševanja nalog lotijo 

tako, da naključno izberejo način. Ne razmišljajo vnaprej o korakih, ki bodo potrebni za rešitev 

nekega problema ali naloge. Če se učenec tega nauči, mu to lahko pomaga pri usvajanju vseh veščin, 

prav tako pa je tak način učinkovit pri kontroli vedenja (ibid.). 

Učenec se lahko odloči, da ubesedi specifične korake reševanja točno določenega problema, lahko pa 

ubesedi korake, ki so splošni in so skupni reševanju neke vrste problemov (npr. strategija reševanja 

matematičnih besednih problemov).  Prav tako lahko izbira med samoinštrukcijami (npr. da najprej 

prebere nalogo in podčrta ključne informacije) in samospraševanjem (npr. kaj naj naredi najprej). 

Zato je pomembno, da učence spodbujamo h glasnemu razmišljanju in utemeljevanju izbranih 

korakov reševanja naloge (ibid.). 

4. Učenci s SUT potrebujejo sistematično učenje vizualne predstavitve informacij. 

Če učitelj intuitivno uporablja vizualne ponazoritve za razlago in pojasnjevanje matematičnih vsebin, 

to pozitivno vpliva na razumevanje snovi vseh učencev. Če vizualne ponazoritve snovi uporablja 

sistematično, imajo  pozitivne učinke tudi na razumevanje matematičnih vsebin pri učencih s SUT. Še 

bolj pa je vizualno podkrepljena razlaga učinkovita, če jo učitelj kombinira z eksplicitnim 

poučevanjem (ibid.). 

Seveda pa so tudi vizualne predstavitve lahko bolj ali manj učinkovite. Učinkovite so predvsem 

vizualne ponazoritve, ki so specifične za točno določen primer (Xin, Jitendra in Deatline - Buchman, 
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1992, v Jayanthi idr., 2008). Zato je pomembno, da učence naučimo, da najprej prepoznajo tip naloge 

in na podlagi tega nato izberejo ustrezno obliko vizualne predstavitve primera. 

5. Učence naučimo reševanja problemov z uporabo hevristične strategije. 

Hevristična strategija je ena od sodobnih trendov v poučevanju matematike. Učence spodbuja h 

generalizaciji pravil in ni problemsko specifična. 

Po navadi vključuje diskusijo in refleksijo ter evalvacijo izbire alternativnih rešitev problema ter 

končnega izbora strategije reševanja problema. V praksi deluje hevristična strategija tako, da 

učencem pokažemo več alternativnih poti k rešitvi problema. Nato si učenci sami izberejo tisto, za 

katero menijo, da je najbolj uporabna (Jayanthi idr., 2008). 

6. Omogočimo jim formativno ocenjevanje in sprotno podajanje povratnih informacij. 

Formativno ocenjevanje in sprotno podajanje informacij imata pozitivne učinke na napredek pri 

pouku matematike učencev s SUT.  

Še posebno učinkovito pa je, da učitelji povratne informacije ne le podajo , temveč ta vsebuje tudi 

nasvete in sugestije za nadaljnje delo.  

Formativno ocenjevanje pa prav tako pomaga učitelju pri načrtovanju njegovega nadaljnjega dela v 

razredu (ibid.). 

7. Poslužujmo se vrstniške pomoči. 

V šolskem sistemu se večkrat poslužujejo vrstniške pomoči, pri kateri učencu s SUT pomaga starejši 

učenec, raziskave pa kažejo, da je pri učencih s SUT učinkovitejša vrstniška pomoč znotraj razreda, pri 

čemer je učenec s SUT deležen pomoči učenca, ki je učno uspešnejši, hkrati pa tudi sam ponuja 

pomoč svojemu sošolcu (Baker, Gersten in Lee, 2002; v Jayanthi idr., 2008). 

 

2.2.2. POMOČ UČENCEM S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI PRI FIZIKI 

 

Fizika veliko težav povzroča tudi učencem s SUT. S tem je povezan tudi učni neuspeh pri tem 

predmetu. Učenčevo dojemanje predmeta namreč vpliva tudi na razumevanje in učenje fizike 

(Ornek, Robinson in Huagan, 2008). Četudi učenec nima ambicij postati fizik po poklicu, je zanj 

pomembno, da ima vsaj osnovna znanja fizike, ki mu omogočajo boljše razumevanje drugih ved (npr. 

kmetijstva, kemije, biologije, okoljskih ved, astronomije …), ki jih bo v življenju morda potreboval 
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(International Union of Pure and Applied Physics, 1999). Zakone fizike namreč lahko "uporabimo za 

sisteme, ki jih raziskujejo druge znanosti o naravi'' (Pippard, 1972; v Strnad, 2006, str. 17). 

Učenci s SUT v povprečju pri naravoslovju dosegajo 1 SD nižje dosežke kot učenci brez SUT (Aderman, 

1998). Hkrati pa učenci in dijaki večkrat poročajo, da je fizika eden najtežjih šolskih predmetov.  

Angell idr. so leta 2004 (v Aderman, 1998) naredili raziskavo, katere rezultati so pokazali, da učenci in 

dijaki dojemajo fiziko kot enega težjih šolskih predmetov, ker ta od njih zahteva uporabo različnih 

načinov prikazovanja podatkov, kot so eksperimenti, fizikalni obrazci in izračuni, grafi, in uporabo 

konceptualnega znanja hkrati (ibid.).  Prav tako pa je fizika zahtevna za učence, ker zahteva uporabo 

različnih metod, ki jih morajo razumeti, in prevajanje iz enega načina zapisa podatkov v drugega, 

hkrati pa je pri njenem razumevanju pomembno, da učenec uporabi svoje aritmetično in 

geometrijsko znanje in da je sposoben miselne rotacije od specifičnega k splošnemu in obratno 

(Redish, 1994; v Aderman, 1998).  

Težave pri učenju fizike imajo učenci tudi zato, ker učitelji ne razumejo njihovega načina mišljenja in 

jim informacij ne znajo podati v njim razumljivi obliki. Učitelji fizike namreč drugače predelujejo 

informacije kot učenci, ki imajo težave na tem področju. Zaradi tega se učenci v nerazumevanju 

naloge zatečejo k temu, da iščejo, v katero enačbo lahko vnesejo podatke, in šele nato dobijo vpogled 

v to, kaj lahko izračunajo (Aderman, 1998). Lahko torej trdimo, da velik delež učencev fizikalne naloge 

rešuje z ugibanjem. Seveda pa je fizika lahko tudi močno področje učencev s SUT. 

Raziskava, ki so jo Ornek in sodelavci (2008) naredili s skupino 400 dijakov in 43 visokošolskih 

učiteljev, je pokazala, da lahko vzroke, zakaj naj bi bila fizika težka, razdelimo v tri glavne skupine. In 

sicer so to vzroki, ki izhajajo iz učencev, vzroki, ki izhajajo iz organizacije predmeta, in vzroki, ki 

izhajajo iz same narave fizike.  

Vzroki, ki izhajajo iz učencev, so: 

 pomanjkanje motivacije in interesa za učenje, 

 premajhna količina učenja in trdega dela, 

 pomanjkljivo predznanje. 

Vzroki, ki izhajajo iz organizacije predmeta, so: 

 predmet sam zahteva preveč učenčevega dela, 

 struktura predmeta (učni načrt) ni optimalna, 

 neustrezna usposobljenost učiteljev. 
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Vzroki, ki izhajajo iz narave fizike, so: 

 vsebine se povezujejo, in če učenec ne razume enega koncepta, najverjetneje tudi drugega 

ne bo, 

 fiziko je težko razumeti, ker je abstraktna in kompleksna, 

 za razumevanje fizike se je treba naučiti preveliko količino vsebin, 

 fizika ni zanimiva, 

 za razumevanje fizike učenci potrebujejo dobro matematično predznanje. 

Pomembno je, da učencem s SUT omogočimo enakovredne pogoje za pridobivanje znanja fizike kot 

učencem brez SUT. Zato je pomembno, da se pri poučevanju fizike učencev s SUT držimo spodaj 

naštetih načel (Grumbine in  Brigham Alden, 2006). 

1. Spoznajmo in upoštevajmo učenčev prevladujoči učni stil in njegova močna področja. 

Ker imajo učenci različne učne stile, je pomembno, da se poslužujemo multisenzornega poučevanja, 

saj bo tako vsak učenec našel ustrezen način razumevanja snovi zase. Učno snov predstavimo na več 

različnih načinov in s tem učencu damo možnost, da se izrazi na njemu najustreznejši način (ibid.). 

2. Veščine in strategije pri fiziki poučujmo eksplicitno. 

Eksplicitno poučevanje veščin in strategij je pomembno zaradi razvijanja izvršilnih funkcij, na 

področju katerih ima težave veliko učencev, še posebno učenci s SUT (Shmulsky, 2003; v Grumbine in  

Brigham Alden, 2006). 

Še pred eksplicitnim poučevanjem vsebin naravoslovja je pomembno, da učencem eksplicitno 

pokažemo načine učenja naravoslovja in organizacije za učenje naravoslovja (Gersten, Schitter in 

Vaughn, 2000; Swanson, Haskyn in Lee, 1999; Vail, Crane in Huntington, 1999; v Grumbine in  

Brigham Alden, 2006). 

Raziskave (McCleery in Tindol, 1999; v Grumbine in  Brigham Alden, 2006) kažejo, da učenci, ki so 

deležni eksplicitnega poučevanja naravoslovja dosegajo višje dosežke kot učenci, ki tega načina 

poučevanja niso bili deležni. 

3. Jasno strukturirajmo in organizirajmo poučevanje in ocenjevanje znanja. 

Z jasnim strukturiranjem učne ure učencem s SUT omogočimo doseganje uspeha pri naravoslovju 

(Minskoff in Allsopp, 2003; v Grumbine in  Brigham Alden, 2006), saj ima to pozitiven učinek na 
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načrtovanje ter postavljanje prioritet in ciljev pri učencih s SUT (Raskind, Goldber, Higgins in Kerman, 

1999; v Grumbine in  Brigham Alden, 2006). 

4. Postavimo jasne učne cilje. 

Učinkovitost učenja naravoslovja se pri učencih s SUT izboljša, če učenec pozna namen in operativne 

cilje učne ure (Hulme, Mackenzie, 1992; v Grumbine in  Brigham Alden, 2006), saj s tem učenci bolje 

razumejo učenje in imajo višjo motivacijo za učenje. 

5. Povratne informacije podajajmo sproti. 

Pri poučevanju naravoslovja učencev s SUT ni pomembno  le sumativno ocenjevanje, temveč tudi 

formativno. Prav tako je pomembno, da je z rezultati formativnega ocenjevanja seznanjen tudi 

učenec, saj je pomembno za razvoj sposobnosti realnega samoocenjevanje in za končni učni uspeh 

(Linnenbrink in Pintrich, 2002; Pintrich, 2002; v Grumbine in  Brigham Alden, 2006). 

Če z učenci zgradimo pozitiven odnos, bodo učenci sami izrazili potrebo po sprotnih in jasnih 

povratnih informacijah (Belcehir, 1998, v Grumbine in  Brigham Alden, 2006). 

6. Pri učencih s SUT razvijajmo metakognitivne sposobnosti. 

Še posebno pomembno je, da razvijamo metakognitivne sposobnosti pri učencih s SUT, ki nimajo 

razvitega tipičnega učnega stila, saj je dobra metakognicija predpogoj za razvoj uspešnih in 

individualiziranih učnih strategij, hkrati pa omogoča udejanjanje učenčevih potencialov (Pintrich, 

2002; Pintrich in Schunk, 2002; Zimmerman, 2002, v Grumbine in  Brigham Alden, 2006). 

 

2.2.3. MATEMATIKA V FIZIKI 

 

Učenci s SUT pri matematiki imajo velikokrat težave ne le pri matematiki, temveč tudi pri drugih 

predmetih. Skozi celotno osnovno šolo, hkrati z višanjem zahtevnosti programa, učenci s SUT vedno 

bolj zaostajajo za sovrstniki pri pouku. V drugem in tretjem triletju OŠ učne težave pri matematiki  

začnejo vplivati tudi na učenje drugih predmetov, predvsem naravoslovja in pozneje tudi fizike, ki je 

seveda del naravoslovja (Kavkler, 2007). Zakaj? Zaradi svojih primanjkljajev učenci s SUT počasneje 

usvajajo osnovne veščine že pred vstopom v šolo. Ob vstopu v šolo se te težave začnejo poglabljati, 

vendar pa zaradi pretežnega osredotočenja na urjenje osnovnih veščin v nižjih razredih osnovne šole 

te težave še niso opazne v tolikšni meri, kot v drugem in tretjem triletju osnovne šole, ko se od 
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učenca pričakuje, da ima avtomatizirane osnovne veščine branja, pisanja in računanja, česar pa 

učenci s SUT nimajo. 

Lederman (1993; v Strnad, 2006) opisuje piramido naravoslovja. "Na matematiko se opira fizika, na 

matematiko in fiziko pa druge znanosti o naravi.'' (Lederman, 1993; v Strnad, 2006, str. 35) Še celo 

več. Teller (1991; v Strnad, 2006, str. 35) trdi, da "za nekatere fizika brez matematike sploh nima 

smisla". 

Pri reševanju fizikalnih nalog morajo učenci uporabiti konceptualno sklepanje na dveh področjih 

(Heller, Keith in Anderson, 1992; Redish in Smith, 2008; Reif, 2008; v Kuo, Hull, Gupta in Elby, 2013): 

 pri izbiranju ustreznega fizikalnega obrazca, 

 pri ocenjevanju smiselnosti rezultata. 

Hkrati pa mora učenec uporabiti svoje znanje matematike z uporabo konceptualnega in formalnega 

matematičnega sklepanja tudi med samim reševanjem fizikalne naloge (Fauconnier in Turner, 2003; 

Sherin, 2001, v Kuo idr. 2013). 

Zgodnje raziskave so pokazale razliko med strokovnjaki in učenci začetniki pri reševanju fizikalnih 

nalog. Strokovnjaki pri reševanju fizikalne naloge najprej analizirajo fizikalne koncepte, ki jih naloga 

vključuje, nato pa preidejo na matematično sklepanje. Učenci pa najprej zberejo podatke ter naredijo 

izračune z uporabo fizikalnih obrazcev, ki vključujejo znane in neznane količine (Larkin, McDermott, 

Simon in Simon, 1980; Simon in Simon, 1978, v Kuo idr., 2013). Da bi učencem približali način 

reševanja fizikalnih nalog, kot ga uporabljajo strokovnjaki, so se nekateri avtorji lotili oblikovanja 

korakov reševanja fizikalnih nalog, ki bi učencem to omogočila (Heller in sod., 1992; Huffman, 1997; 

Reif, 2008; van Heuvelen, 1991a in 1991b,v Kuo idr. 2013): 

1. poglej katere fizikalne koncepte vsebuje naloga, ki jo rešuješ; 

2. izberi ustrezno matematično operacijo; 

3. uporabi fizikalni obrazec in rezultat zapiši matematično korektno; 

4. matematično rešitev pretvori v fizikalno interpretacijo. 

Rezultati različnih raziskav kažejo, da eksplicitno poučevanje fizike in hkratno poudarjanje zgoraj 

opisanega načina reševanja fizikalnih nalog pozitivno vpliva na kakovost predstavitev fizikalnih 

konceptov in hkrati pozitivno vpliva tudi na pravilnost odgovorov in izračunov pri učencih v primerjavi 

s tradicionalnim modelom poučevanja (Heller in sod., 1992; Huffman, 1997; van Heuvelen, 1991a, v 

Kuo idr.  2013). 
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V fiziki so za reševanje nalog pomembni predvsem fizikalni obrazci. Fizikalni obrazci so v nekaterih 

študijah opisano kot "sredstva iskanja neznanih vrednosti z uporabo znanih količin, tako da 

manipuliramo s simboli in števili'' (Heller in sod., 1992; Huffman, 1997; van Heuvelen, 1991a; v Kuo 

idr., 2013, str. 34). Fizikalne obrazce pa lahko prav tako kot matematične enačbe uporabimo na dva 

različna načina (ibid.): 

 kot sredstvo za iskanje neznanih količin: račun  
                   

 
 učenec reši tako, da 

najprej sešteje števila v števcu, nato pa dobljen rezultat deli s 5. Postopek je sicer 

matematično korekten, vendar učenec pokaže, da nima usvojenega konceptualnega znanja 

matematike, kot ga ima učenec, ki rešuje račun na drug možen način (ibid.); 

 kot sredstvo, ki skupaj s konceptualnim znanjem omogoča iskanje rešitev problemov: račun  

                   

 
  učenec reši tako, da izpostavi število 815 in dobi ulomek v obliki 

     

 
,  

ulomek lahko krajša s 5 in enostavno dobi pravilen rezultat, ki je 815 (Wertheimer, 1959; v 

Kuo idr., 2013). 

Učenci s SUT enačbe in fizikalne naloge večkrat računajo na prvi način, saj imajo težave z usvajanjem 

konceptualnega znanja pri teh dveh šolskih predmetih. Zaradi tega lahko učitelji opazijo pomanjkljivo 

znanje in to, da potrebujejo več časa za reševanje nalog. 

 

2.3. TIMSKO POUČEVANJE MATEMATIKE IN FIZIKE UČENCEV S 

SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI 

 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi so sicer strokovno usposobljeni za poučevanje strategij učenja, 

nimajo pa dovolj znanj z drugih predmetnih področij. Eden od dejavnikov, ki določa, ali so učitelji 

samozavestni pri poučevanju vsebin, ki niso z njihovega predmetnega področja, so osebni viri, ki 

vključujejo učiteljevo sposobnost prilagajanja, znanje in samozavest (Hobbs, 2012). Specialni in 

rehabilitacijski pedagogi so nemalokrat bolj prepričani vase v dajanju pomoči pri matematiki kot pri 

fiziki. Zato je pomembno, da se tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi zavedajo, da so nekatere 

strategije pomoči, ki jih ponujajo učencem s SUT pri matematiki, uspešne tudi pri reševanju fizikalnih 

nalog. Prav tako so predmetni učitelji strokovnjaki na svojem področju in velikokrat ne vedo, kakšno 

pomoč naj ponudijo učencem s SUT, saj ne razumejo vedno, na kakšen način oni sprejemajo 

informacije in kako jih predelujejo med samim učenjem (Ornek idr., 2008). Zato je pomembno, da se 
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predmetni učitelji in tudi profesorji specialne in rehabilitacijske pedagogike zavedajo prednosti, ki jih 

ponuja timsko poučevanje. 

"Timsko poučevanje je način poučevanja, ki je uporaben v izobraževanju učencev s posebnimi 

potrebami/učnimi težavami v najmanj restriktivnem okolju, v katerem si predmetni učitelj ter 

specialni in rehabilitacijski pedagog delita odgovornost za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo učne 

ure za vse učence.'' (Arguelles, Hughes in Schumm, 2000; Villa, Thousand in Neviu, 2008; v Sileo in 

van Garderen, 2010, str. 14) 

"Timsko poučevanje je vedno pogosteje uporabljena inkluzivna oblika poučevanja, ki omogoča 

učinkovito poučevanje v oddelku, v katerega so vključeni učenci z različnimi posebnimi potrebami.'' 

(Moorehead in Grillo, 2013, str. 50) 

Pri tej obliki poučevanja so dobre komunikacijske spretnosti učiteljev, ki sodelujejo v procesu 

timskega poučevanja, nujne za razvoj njihovih veščin sodelovanja, ki je osredotočeno na učenčevo 

učenje (ibid.). Pri tem pa se morajo učitelji zavedati, da se timsko poučevanje začne že na stopnji 

timskega načrtovanja učne ure, ki je hkrati najpomembnejša in najzahtevnejša stopnja v timskem 

poučevanju (Murawski, 2012). Pri tem W. W. Murawski (2012) ponuja naslednjih 10 nasvetov za 

uspešno timsko načrtovanje učne ure. 

1. Vzemite si dovolj časa za kakovostno timsko načrtovanje učne ure. 

2. Za načrtovanje poiščite miren prostor, v katerem na vaše delo ne bodo vplivali moteči 

dejavniki iz okolja. 

3. Osredotočite se na načrtovanje učne ure in se ne prepustite prijateljskemu pomenkovanju. 

4. Vnaprej si pripravite urnik dela in morebitne potrebne prigrizke. 

5. Določite vloge in odgovornosti vsakega vključenega učitelja. 

6. Delo si razdelite in prevzemite odgovornost za svoj del. 

7. V mislih imejte oddelek, za katerega pripravljate učno uro, in vsakega učenca in njegove 

potrebe posebej. 

8. Načrtujte čas za evalvacijo in izmenjavo povratnih informacij. 

9. Učno pripravo shranite na varno mesto, saj boste iz nje v prihodnje morda lahko črpali ideje 

za delo. 

10. Uporabite pristop kaj/kako/kdo (Tabela 1). 

  



 

14 
 

Kaj/kako/kdo: načrt timskega načrtovanja 

PREDMETNI UČITELJ: SPECIALNI PEDAGOG: 

DATUM: PREDMET/RAZRED: 

KAJ? 

 Standardi znanja, 

 učni cilji, 

 bistvene informacije, ki si jih morajo učenci zapomniti, 

 bistveno vprašanje, katerega odgovor ob koncu učne 

ure poznajo vsi učenci, 

 čas, ki ga imamo na voljo. 

KAKO? 

 Aktiviranje predznanja, 

 začetek učne ure (pristop in opis), 

 osrednji del učne ure (pristop in opis), 

 zaključek učne ure (pristop in opis), 

 priprava učnih materialov in pripomočkov,  

 priprava prilagojenih učnih materialov in 

pripomočkov. 

KDO? 
Kdo potrebuje prilagoditve učnega okolja in katere so te 

prilagoditve? 

Tabela 1: Pristop kaj/kako/kdo (Murawski, 2012) 

Avtorji navajajo več oblik timskega poučevanja (Murawski, 2012; Sileo in van Garderen, 2010): 

 en učitelj/en pomočnik: predmetni učitelj poučuje celoten oddelek, specialni in 

rehabilitacijski pedagog pa daje pomoč učencu s SUT; 

 poučevanje v timu: oba, predmetni učitelj ter specialni in rehabilitacijski pedagog, sta pred 

razredom in skupaj poučujeta; 

 sočasno poučevanje: učenci se razdelijo v dve, številčno enaki skupini, vsak učitelj 

(predmetni učitelj ter specialni in rehabilitacijski pedagog) poučuje eno polovico; 

 poučevanje po postajah: učenci se razdelijo v najmanj tri manjše heterogene skupine, ki 

zavzamejo določene postaje v razredu; vsaka skupina ima lahko svojo nalogo ali pa med uro 

zamenjajo postaje; 
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 alternativno poučevanje: učenci se razdelijo v dve skupini. Oblikuje se večja skupina, v kateri 

so učenci, ki ne potrebujejo posebne pomoči pri usvajanju učne snovi, in manjša skupina, v 

katero so vključeni učenci z učnimi težavami, ki potrebujejo dodatno razlago, poučevanje 

določenih veščin, ki so pomembne za uspešno učenje itd. Večja skupina medtem utrjuje že 

znane vsebine in se ji lahko učenci iz manjše skupine pridružijo kadar koli med učno uro. 

 

2.4. REŠEVANJE MATEMATIČNIH BESEDNIH PROBLEMOV 

 

"Matematični besedni problem […] je proces, kako priti od začetnega stanja h končnemu želenemu 

stanju, kjer ni vnaprej določen postopek reševanja.'' (Mayer in Hegarty, 1996, str. 31; v Montague in 

Jitendra, 2006, str. 52) 

Znanje reševanja matematičnih besednih problemov je za učence pomembno, saj  predstavlja prvo 

stopnico na poti k učinkovitemu reševanju resničnih življenjskih problemov (Van de Wall, 2004; v 

Montague in Jintendra, 2006). Eno od oblik življenjskih problemov pa predstavljajo tudi fizikalni 

problemi, s katerimi se učenci prvič sistematično srečajo pri pouku naravoslovja. 

Pomembno je, da učence, ki imajo težave na področju reševanja matematičnih besednih problemov, 

eksplicitno učimo te veščine, saj je uspeh pri njihovem reševanju močno povezan s skupnimi uspehi 

pri pouku matematike (Bryant, Bryant in Hammill, 2000; v Krawec, Huang, Montague, Kressler in de 

Alba, 2013). 

Za reševanje matematičnih besednih problemov je pomembna računska pismenost, ki "je 

opredeljena kot sposobnost reševanja aritmetičnih problemov, ki jih zahteva vsakdanje življenje […] 

Manj je težav pri reševanju aritmetičnih nalog, kadar so podane v eksplicitni obliki, to je s števili in 

simboli računskih operacij. Večja pa je težavnost nalog, v katerih je potrebno količine izluščiti iz 

besedila in ugotoviti ter izbrati aritmetične operacije, ki so potrebne za rešitev problema.''  (Kavkler, 

2011, str. 125) Pri reševanju matematičnih besednih problemov je pomembno, da dobro obvladamo 

računske veščine, hkrati pa je dodan jezikovni vidik. Pri reševanju matematičnega besednega 

problema je namreč treba "šele skonstruirati račun z odkrivanjem manjkajočih informacij iz besedila 

in oblikovanjem računskega problema in šele z rešitvijo matematičnih besednih problemov najde 

manjkajoči podatek'' (ibid., str. 148). 
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Če želi učenec uspešno reševati matematične besedne probleme, pa mora obvladati/imeti (ibid.): 

 pojmovno matematično znanje, 

 tekoče izvajanje postopkov z učinkovitim priklicem dejstev, 

 strateške kompetence, 

 fleksibilno razmišljanje, 

 produktivno pripravljenost za reševanje problema. 

"Otroci s specifičnimi učnimi težavami imajo težave pri reševanju matematičnih besednih problemov 

zaradi kompleksnosti jezika, nepoznavanja besednjaka, nepoznavanja vsebine problema, velikosti 

števil, aritmetičnih veščin, kompleksnosti problema itd.'' (Kavkler, 2007, str. 101) Prav tako imajo 

večinoma težave z učinkovitim procesiranje in izkazovanjem znanja, le s težavo se odločajo in 

postavljajo prioritete posameznim korakom pri reševanju matematičnih besednih problemov, težave 

pa imajo tudi na področju samoregulacije (Larson in Gerber, v objavi: Pressley, Symons, Snyder in 

Cariglia-Bull, 1989; Torgesen, Kistner in Morgan, 1987; Wong, 1985; v Montague, 1992). Hkrati pa 

običajno manj učinkovito od sovrstnikov brez učnih težav rešujejo matematične besedne probleme, 

saj imajo večinoma težave s samim znanjem matematike, hkrati pa imajo težave tudi na področju 

proceduralnega znanja reševanja problemov (Montague in Applegate, 1993; v Montague, Enders in 

Dietz, 2011).  

Poznamo več modelov reševanja matematičnih besednih problemov, ki jih moramo sistematično 

predstaviti tudi učencem. Najbolj osnoven/enostaven je dvostopenjski model reševanja 

matematičnih besednih problemov (Mayer, 1998; Polya, 1945/1986; v Montague idr., 2011): 

1. predstavitev problema:  "problemi so lahko predstavljeni s konkretnimi materiali, zapisanimi 

simboli, mentalnimi slikami ali kombinacijo vsega naštetega.'' (Janvier, 1987; v Montague 

idr., 2011, str. 263) Faza predstavitve problema tako vključuje prevajanje jezikovnih in 

numeričnih informacij v verbalno obliko, grafe, simbole in kvantitativno predstavitev 

problema, ki pokaže odnose med posameznimi deli in ki nakaže ustrezne matematične poti 

za rešitev problema/računske operacije (Mayer, 1985; Montague in Applegate, 1993; van 

Garderen in Montague, 2003; v Montague idr., 2011); 

2. reševanje problema: faza reševanja problema vključuje evalvacijo izbrane poti reševanja 

problema/računske operacije, računanje rešitve in preverjanje pravilnosti rešitve (ibid.). 
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Mayerjev model (1985; v Krawec idr., 2013) vključuje spodnje štiri faze reševanja matematičnega 

besednega problema.  

1. Razlaganje problema: učenec z uporabo svojih jezikovnih spretnosti razume, kaj naloga 

zahteva od njega (ibid.).  

Učenci s SUT imajo težave z bralnim razumevanjem (Kavkler, 2007, 2011, 2012), zato imajo lahko 

težave že na prvi stopnji reševanja matematičnih besednih problemov. To težavo lahko rešimo tako, 

da učitelj prebere nalogo in jo hkrati prikaže v slikovni obliki.  

2. Integracija problema: učenec razume odnose med posameznimi deli matematičnega 

besednega problema in problem sistematično tudi ponazori (Mayer, 1985; v Krawec, 2013). 

Učenci s SUT imajo težave tudi na področju usvajanja konceptualnega matematičnega znanja, zato se 

zgodi, da zaradi svojih primanjkljajev ne razumejo odnosov med posameznimi količinami (Kavkler, 

2007, 2011, 2012). Ker ne razumejo odnosov, ne znajo sistematično ponazoriti naloge in odnosov 

med podatki, ki so vključeni v nalogo. 

3. Načrtovanje reševanja: učenec se odloči, katere računske operacije bo uporabil pri reševanju 

naloge in v kakšnem vrstnem redu (Mayer, 1985; v Krawec, 2013). 

Učenci s SUT imajo težave na področju organizacije in načrtovanja (Kavkler, 2007, 2011, 2012). 

Učenci namreč ne izvedejo prvih dveh korakov, prav tako pa ne poznajo zaporedja korakov reševanja 

naloge in se je lotijo po občutku (Kavkler, 2012). 

4. Reševanje: učenec zapiše račune po vnaprej zapisanem načrtu reševanja (Mayer, 1985; v 

Krawec, 2013). 

Zaradi neavtomatiziranih aritmetičnih veščin ali zaradi slabega priklica (Kavkler, 2007, 2011, 2012) se 

učenci s SUT večkrat zmotijo pri računanju. Zaradi tega potrebujejo tudi več časa za reševanje nalog. 
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M. Montague (1992, Montague in Jitendra, 1996; Montague idr., 2011; Krawec idr., 2013) je 

izpopolnila Mayerjev štiristopenjski model in opisala kognitivno strategijo reševanja matematičnih 

besednih problemov, ki kompleksen postopek reševanja matematičnih besednih problemov 

poenostavi do te mere, da ga razumejo in so ga sposobni izvesti tudi učenci s SUT. V nadaljevanju 

navajam teh sedem stopenj. 

1. Preberi nalogo. 

Učenec na tej stopnji nalogo glasno ali tiho prebere ter s tem preveri svoje razumevanje. Učenci s 

SUT imajo slabše razvito sposobnost in spretnost branja kar "vpliva na razumevanje pisno 

predstavljenega matematičnega besednjaka, navodil in besednih problemov. Nepravilno prebrani 

ključni izrazi onemogočijo uspešno reševanje problemov'' (Kavkler, 2011, str. 129). 

Hkrati pa imajo učenci s SUT težave z razumevanjem kompleksnejših matematičnih besednih 

problemov (ibid.), zato je pomembno, da (če se le da) vsaj en del nalog pri ocenjevanju znanja 

poenostavimo do te mere, da so za reševanje potrebni največ trije koraki, če učenec že obvlada 

kognitivno strategijo reševanja. 

2. Parafraziraj, poišči in podčrtaj podatke. 

Na tej stopnji je pomembno, da učenec s svojimi besedami ponovi, kaj naloga zahteva ter katere so 

ključne informacije v besedilu, ki jih mora zaradi slabših spominskih in organizacijskih funkcij tudi 

podčrtati. Pomembno je, da učenca vsega tega eksplicitno naučimo, saj ima zaradi svojih 

primanjkljajev težave na področju ekspresivnega jezika (ibid.). 

Na prvih dveh stopnjah reševanja so pomembne učenčeve jezikovne sposobnosti in spretnosti, hkrati 

pa tudi konceptualno matematično znanje, ki učencu omogoča resnično razumevanje problema 

(Mayer, 1999; v Montague in Jitendra, 2006). 

3. Ponazóri. 

Medtem ko učenci s SUT uporabljajo podobne strategije kot njihovi vrstniki, ki povprečno ali 

nadpovprečne uspešno rešujejo matematičen besedne probleme, med branjem, računanjem in 

preverjanjem ustreznosti rešitve, pa so analize pokazale, da se pomembno razlikujejo ravno pri 

ponazoritvi problema (Montague in Applegate, 1991; Montague, Bos in Doucette, 1991; v Montague 

in Jitendra, 2006). Prav tako pa je dokazano, da učenje ponazarjanja problemov pozitivno vpliva na 

učenčevo uspešnost pri  reševanju matematičnih besednih problemov v srednji šoli in tudi pozneje v 

višješolskem izobraževanju (Hutchinson, 1990; Zawaiza, 1991; v Montague in Jitendra, 2006). Zato je 

pomembno, da učence eksplicitno učimo, kako lahko na različne načine ponazorijo primer. 
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Pomembno je, da učencem prikažemo več različnih zahtevnostnih stopenj ponazarjanja problema. En 

takih primerov je pristop KSA, ki vključuje prehod od konkretne ponazoritve preko slikovne do 

abstraktne (Kavkler, 2011). Predvsem učitelji na predmetni stopnji prehitro preidejo na simbolno 

raven prikazovanja, čemur pa učenec s SUT ne zmore slediti, zato se njegovo slabo razumevanje 

šolske snovi le poglablja (ibid.). 

4. Ugotóvi, v čem je problem, in predvidi računske korake. 

Pri tem koraku učenec ugotovi, v čem je problem, katera je pričakovana končna rešitev, in zapiše, po 

kakšni poti priti do te rešitve. 

Učenci s SUT imajo večkrat težave tudi na področju izvršilnih funkcij, med katere spada tudi 

načrtovanje (Hudoklin, 2011a).  Učenje načrtovanja reševanja matematičnih besednih problemov 

učenca s SUT se lotimo tako, da začnemo z enostavnimi matematičnimi besednimi problemi, ki za 

rešitev potrebujejo le en korak. Na začetku bo učenec potreboval veliko usmerjanja in podvprašanj 

(Hudoklin, 2011b). Ko učenec s SUT obvlada načrtovanje enostavnih problemov, mu postopoma 

zastavljamo vse bolj kompleksne probleme, pri katerih bo na začetku spet potreboval veliko 

usmerjanja in podvprašanj, kar lahko postopoma opuščamo. 

Za načrtovanje in ugotavljanje bistva problema pa je pomembno tudi matematično konceptualno 

znanje (Montague in Jitendra, 2006), zato se vsako uspešno reševanja matematičnega besednega 

problema začne z njim. 

5. Oceni rezultat. 

Učenec z uporabo zaokroževanj in približkov predvidi približen končen rezultat (Math Problem-

Solving: Combining Cognitive & Metacognitive Strategies, 2013). 

Veščina ocenjevanja rezultatov je pomembna za naslednjo stopnjo reševanja matematičnih besednih 

problemov, saj učencu omogoča sprotno evalvacijo reševanja in hiter popravek, če uvidi, da izračuni 

niso v skladu z vnaprej smiselno ocenjenim rezultatom. 

6. Izračunaj in odgovóri. 

Zaradi značilnosti miselnih procesov učencev s SUT, ki izhajajo iz motnje, se ti večkrat kot njihovi 

vrstniki motijo pri računanju. Wong (1996, str. 172) navaja 4 skupine tipičnih napak učencev s SUT pri 

računanju, ki izhajajo iz narave motnje: 

 napake, ki jih učenci naredijo, ker le delno rešijo račun; 

 napake zaradi zamenjave mestnih vrednosti; 
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 napake zaradi napačnega postopka računanja in 

 napake zaradi napačnega razumevanje koncepta ničle. 

Medtem pa Deshler, Ellis in Lenz (1996, str. 340) opisujejo 9 skupin tipičnih napak, ki jih delajo učenci 

s SUT pri matematiki: 

 napačno zapisan račun, 

 napaka v procesu računanja, 

 napačno izbrana računska operacija, 

 napaka zaradi nerazumevanja mestnih vrednosti, 

 naključno izbrana strategija reševanja, ki ni logično povezana s samim računom, 

 napisovalne težave, 

 napačne pretvorbe, 

 težave s poimenovanjem, 

 napake zaradi nerazumevanja ničle kot mestne vrednosti. 

To sta le dve klasifikaciji tipičnih napak pri računanju učencev s SUT od mnogih. Ne glede na naš izbor 

klasifikacije, ki ji bomo sledili, pa moramo najprej identificirati, katere tipične napake dela točno 

določen učenec (ibid.) in ga naučiti kompenzacijskih strategij. 

7. Preveri. 

 Učenec še enkrat preveri vse korake reševanja matematičnega besednega problema, in če je treba, 

popravi svoje morebitne napake in se še enkrat loti reševanja naloge od stopnje, na kateri je storil 

napako. 

Kognitivno strategijo reševanja matematičnih besednih problemov je M. Montague nato nadgradila 

še z metakognitivno strategijo ali strategijo PVP (Montague, 1992, Montague idr., 2011; Krawec idr., 

2013). Metakognitivno strategijo je avtorica razvila kot pomoč učencem za čim večjo samostojnost 

pri reševanju matematičnih besednih problemov. Strategijo PVP učenec uporabi na vsaki stopnji 

kognitivne strategije reševanja matematičnih besednih problemov. Ta metoda zajema tri korake: 

1. povej, kaj boš naredil; 

2. vprašaj se, ali je tvoje dejanje ustrezno/smiselno; 

3. preveri pravilnost posamezne stopnje reševanja problema. 
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Če združimo kognitivno in metakognitivno strategijo reševanja problemov dobimo naslednji postopek 

(Montague, 2003; v Montague idr., 2011; Kavkler, 2012 in Math Problem-Solving: Combining 

Cognitive & Metacognitive Strategies, 2013): 

KOGNITIVNA STRATEGIJA METAKOGNITIVNA STRATEGIJA 

1. Preberi nalogo. 

POVEJ: "Prebral bom nalogo. Če je ne bom   razumel, jo 

bom prebral še enkrat." 

VPRAŠAJ SE: "Ali problem razumem?" 

PREVERI: "Problem razumem, lahko naredim naslednji 

korak." 

2. Parafraziraj, poišči in podčrtaj 

podatke. 

POVEJ: "Podčrtal bom glavne besede, ki so povezane z 

vprašanjem, in opisal problem s svojimi besedami." 

VPRAŠAJ SE: "Sem podčrtal najpomembnejše besede v 

nalogi?" 

PREVERI: "Našel sem ključne besede, ki mi bodo pomagale 

pri ponazoritvi problema." 

3. Ponazóri. 

POVEJ: "Narisal bom skico problema." 

VPRAŠAJ SE: "Ali moja skica ustreza problemu?" 

PREVERI: "Skica je ustrezna in mi pomaga pri iskanju bistva 

problema." 

4. Ugotóvi, v čem je problem, in 

predvidi računske korake. 

POVEJ: "Naredil bom načrt za rešitev problema." 

VPRAŠAJ SE: "Kateri so koraki pri reševanju problema?" 

PREVERI: "Načrt reševanja je zapisan, zato lahko 

ocenim/izračunam približek rezultata." 

5. Oceni rezultat. 

POVEJ: "Ocenil bom, kakšen bo končen rezultat." 

VPRAŠAJ SE: "Katere podatke moram uporabiti za oceno 

problema?" 
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PREVERI: "Vse ključne podatke sem uporabil, lahko se 

lotim računanja." 

6. Izračunaj in odgovóri. 

POVEJ: "Izračunal bom rešitev." 

VPRAŠAJ SE: "Ali je moj izračun blizu moje ocene?" 

PREVERI: "Sledil sem načrtu in naredil vse korake, ki sem 

jih predvidel." 

7. Preveri.  

POVEJ: "Preveril bom vse korake reševanja." 

VPRAŠAJ SE: "Ali sem preveril vsak korak." 

PREVERI: "Vse korake sem izpeljal korektno. Rezultat je 

najverjetneje pravilen." 

Tabela 2: Kognitivna in metakognitivna strategija reševanja matematičnih besednih problemov (Montague, 2003; v 

Montague idr., 2011; Kavkler, 2012 in Math Problem-Solving: Combining Cognitive & Metacognitive Strategies, 2013) 

 

2.4.1. KOGNITIVNA STRATEGIJA REŠEVANJA MATEMATIČNIH PROBLEMOV PRI POUKU 

FIZIKE 

 

Pri reševanju fizikalnih nalog imajo učenci s SUT največ težav z (Trna, Tranova in Makydova, 2010): 

 aritmetiko, 

 pretvarjanjem enot, 

 priklicem in procesiranjem informacij, 

 pomnjenjem in uporabo fizikalno-matematičnih konceptov, pravil in obrazcev, 

 samooceno reševanja naloge, 

 razlago rešitev nalog. 

Kognitivna strategija reševanja matematičnih besednih problemov je uporabna tudi pri reševanju 

nalog pri pouku fizike. Vendar pa so koraki reševanja zaradi specifike predmeta vendarle nekoliko 

prilagojeni. 

Pomembno je, da učencem s SUT v njihovem lastnem procesu učenja pustimo, da usvajajo učne 

vsebine in veščine, tudi veščino reševanja fizikalnih nalog, v lastnem tempu (Accommodations Finder: 
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Task Support, 2013). Pri tem moramo biti pozorni tudi na to, da učencu ponudimo naloge, katerih 

težavnost se postopoma stopnjuje.  

Reševanja fizikalnih nalog moramo učence naučiti eksplicitno (Jayanthi idr., 2008; Grumbine in 

Brigham Alden, 2006) v kombinaciji z uporabo hevristične strategije (Jayanthi idr., 2008), saj tak način 

poučevanja učencu resnično omogoči razumevanje reševanja problemskih nalog. Ob tem moramo 

učence naučiti tudi verbalizacije specifičnih korakov reševanja naloge (Jayanthi idr., 2008), da se 

učenec posluša, saj tako sliši, ali v postopku reševanja stori očitno napako. 

Hkrati pa moramo tudi pri poučevanju reševanja problemskih nalog izhajati iz učenca in njegovega 

znanja ter načina razumevanja. Fizika je po nekaterih raziskavah eden najtežjih predmetov tudi zato, 

ker se učitelji ne pozanimajo, na kakšen način učenci razumejo snov in jo razlagajo na način, ki je njim 

najbližje (Ornek idr., 2008). 

Seveda pa se moramo učenju reševanja fizikalnih nalog posvetiti še preden od učencev zahtevamo 

uporabo novih konceptualnih znanj fizike (Gersten, Schitter in Vaughn, 2000; Swanson, Haskyn in 

Lee, 199; Vail, Crane in Huntington, 1999; v Grumbine in Brigham Alden, 2006). Ko učenci obvladajo 

strategijo reševanja nalog, jim lahko damo nalogo, ki od njih zahteva uporabo novo naučenih znanj. 

V nadaljevanju bom predstavila uporabnost kognitivno strategijo reševanja matematičnih besednih 

problemov pri pouku fizike za učence s SUT. 

2.4.1.1. POZORNO PREBERI NALOGO 

Ko se učenec loti reševanja naloge, jo mora seveda najprej prebrati in s tem preveriti, ali jo razume in 

ali sploh ima potrebna znanja za reševanje te naloge. Če je po prvem branju ne razume, jo mora 

prebrati še enkrat. Pomembno je, da ima učenec dovolj fizikalnega konceptualnega znanja, ki mu 

omogoča razumevanje prebrane naloge. 

 Učenci s SUT so v povprečju slabi bralci. Osnovne komponente branja so prepoznava besed, 

besedišče in bralno razumevanje (Fore, Boon in Lowrie, 2007). Učenci s SUT imajo pri reševanju 

fizikalnih nalog pogosto težave  z besediščem. Da se izognemo tem težavam, lahko skupaj z učencem 

v procesu poučevanja ustvarjamo  slovar izrazov, ki jih lahko zapišemo po poglavjih. Učenec lahko v 

slovar zapiše svoje interpretacije različnih definicij in svoje asociacije. Za različna področja lahko 

uporabimo različne barve (Reid in Green, 2012). 
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SILE 

GRAVITACIJSKA SILA Sila, s katero Zemlja privlači predmet na sebi. Vedno kaže proti središču 

Zemlje. 

SILA PODLAGE Sila, s katero podlaga vpliva na predmet na sebi. Vedno kaže pravokotno 

na podlago. 

NEWTON Osnovna enota za silo. Označi se z N. 

Tabela 3: Primer slovarja: Sile 

Ne le z branjem, učenci s SUT imajo težave tudi s pisanjem (Adler, 2001; v Kavkler, 2012), zato jim, če 

je to mogoče, omogočimo vnaprej pripravljene učne liste, da jim ne bo treba prepisovati s table. 

Učenci večkrat opozarjajo tudi na to, da ne znajo pretvarjati enot ter da ne razumejo predpon. V 

pomoč jim lahko ponudimo kocko, ki jo izdelajo sami in na kateri so na vsaki ploskvi merske enote za 

posamezno področje fizike (Lim, 2011). Ta kocka bo pomagala učencem tudi pri razumevanju 

povezav med posameznimi količinami. 

 

Slika 1: Kocka za pomoč pri razumevanju fizikalnih količin (Lim, 2011) 

Težav pa nimajo učenci le na področju besedišča, ki je značilno za fiziko, temveč tudi pri samem 

konceptualnem znanju fizike. Zato se morajo učitelji pri poučevanju fizike držati načel, ki so 

predhodno opisana v poglavju 2.2.2. Pomoč pri fiziki. Predvsem konceptualno znanje fizike je zelo 

pomembno, saj je za dobre reševalce fizikalnih nalog značilno, da pri reševanju izhajajo iz fizikalnih 

konceptov, šele nato izbirajo različne matematične operacije. Medtem ko je za neučinkovite 

reševalce značilno, da zaradi pomanjkljivih fizikalnih konceptualnih osnov nalogo rešujejo tako, da 
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pogledajo, kaj bi sploh lahko izračunali. Izhajajo torej iz matematičnega vidika (Kuo idr., 2013). Za 

izboljšanje konceptualnega znanja moramo fiziko poučevati eksplicitno (Jayanthi idr., 2008; 

Grumbine in Brigham Alden, 2006)  v kombinaciji s hevristično strategijo (Jayanthi idr., 2008). Seveda 

pa jim moramo priskrbeti tudi ustrezno literaturo, ki jim bo v pomoč pri samostojnem učenju (Ma, 

1999; Rittle-Johnson in Star, 2007; Silbert, Carnine in Stein, 1989; v Jayanthi idr, 2008). Ena od 

možnih oblik literature, ki jo bodo učenci najprej uporabili, so seveda učbeniki in delovni zvezki. Če pa 

učenci kljub prebrani razlagi v teh gradivih snovi še vedno ne razumejo, dandanes na svetovnem 

spletu obstaja mnogo uporabnih spletnih strani, ki so namenjene prav razlagi fizikalnih vsebin. 

2.4.1.2. PARAFRAZIRAJ, POIŠČI IN PODČRTAJ PODATKE 

Na tej stopnji reševanja fizikalnih nalog je pomembno, da učence s SUT sistematično poučujemo 

verbalizacije in obnove prebranega, saj imajo težave tudi na področju ekspresivnega jezika (Kavkler, 

2011), kar vpliva na sposobnost parafraziranja. Težave s parafraziranjem pa se začnejo že pri 

sprejemanju besedila, saj imajo učenci s SUT "slabše razvite receptivne jezikovne sposobnosti, ki 

vplivajo na uspešnost povezovanja matematičnih izrazov s pomenom in na razumevanje 

večpomenskih besed'' (ibid., str. 128). Tudi te težave lahko omilimo z eksplicitnim poučevanjem v 

kombinaciji s hevristično strategijo, saj s tem krepimo konceptualno znanje, ki je ključno za 

razumevanje, kar je predpogoj, da lahko učenec prebrano besedilo razloži z lastnimi besedami ter da 

razume, katere informacije so bistvene. 

2.4.1.3. PONAZÓRI 

Fiziko učenci dojemajo kot enega od zahtevnejših predmetov ravno zaradi tega, ker zahteva uporabo 

različnih načinov ponazarjanja podatkov (Angell, 2004; v Ornek idr., 2008). Zato moramo učence s 

SUT, ki imajo težave pri ponazarjanju problema, sistematično poučevati te veščine. Če pa želimo, da 

izberejo ustrezne vizualne ponazoritve, morajo najprej spoznati in prepoznati različne vrste 

problemov, ki od njih zahtevajo različne načine ponazoritev (Jayanthi idr., 2008). Učenci se torej 

najprej naučijo prepoznati tip problema, ustrezen način ponazoritve, nato pa tudi vizualne 

ponazoritve, ki so specifične za določen primer, saj so te tudi najbolj učinkovite (Xin, Jitendra, 

Deatline - Buchman, 1992; v Jayanthi idr., 2008). Glavna razlika med bolj in manj uspešnimi reševalci 

besednih problemov je ravno v njihovi sposobnosti ponazarjanja problema (Parmar, 1992; 

Hutchinson, 1993; Montague in Applegate, 1993; van Garderen in Montague, 2003; v Montague in 

Jitendra, 2006). 
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2.4.1.4. UGOTÓVI, V ČEM JE PROBLEM, IN PREDVIDI FIZIKALNE OBRAZCE  

Pri tem koraku reševanja fizikalnih problemov imajo učenci s SUT težave z razumevanjem fizikalnih 

pojmov. Zato je tudi za ta korak, kot za večino drugih, ključno fizikalno konceptualno znanje.  

Večinoma pa se učenci na tej stopnji soočajo s težavo, ki je popolnoma druge narave, in sicer s svojim 

primanjkljajem na področju pomnjenja, s priklicem fizikalnih obrazcev (Kavkler, 2011). 

Če imajo učenci težave s priklicem fizikalnih obrazcev, si lahko pomagajo z različnimi 

mnemotehnikami, ki v dobesednem prevodu pomenijo "pomoč spominu" (Deshler idr., 1996). Sicer 

pa so mnemotehnike definirane kot "specifični mentalni postopki za izboljšanje pomnjenja'' (Arar, 

Kolić - Vehovec in Milotić, 2009, str. 8). 

Ena od znanih mnemotehnik, ki jo uporabljamo za pomnjenja fizikalnega obrazca za silo (F = m*a): 

fičko je mali avto. Ena od mnemotehnik, ki jih v svoji knjigi opišejo Ararjeva, Klić-Vehovčeva in 

Milotićeva (2009) in ki jo lahko prenesemo v slovenščino, je tudi enačba za prostornino kvadra (V = 

a*b*c), in sicer VrABeC ali pa Vozim Avto, Bicikel in Cisterno. Pri mnemotehnikah je pomembno, da si 

vsak učenec izbere tisto, ki mu zbudi asociacijo, da se lažje spomni sicer težke enačbe. 

Učenci s SUT pa imajo težave tudi z načrtovanjem. Pri tem si lahko pomagajo z glasno verbalizacijo 

specifičnih korakov reševanja, da se lahko poslušajo in tako hitreje ozavestijo optimalen postopek. 

2.4.1.5. OCENI REZULTAT 

Morda je ocena rezultata korak, ki ga najtežje prenesemo na reševanje fizikalnih nalog, saj so podatki 

nemalokrat zelo natančni, podani z več decimalkami, s katerimi pa že osebe brez učnih težav le s 

težavo operiramo. Če ima učenec res velike težave, je dovolj že, če predvidi interval smiselnih rešitev. 

En tak primer popolnoma zgrešenega rezultata je, ko učenec izračuna, da se človek premika s 

hitrostjo 50 km/h, saj vemo, da to ni mogoče. Prav tako je pri računanju hitrosti pomembno, da se 

zaveda, da nobena hitrost ni višja od 3*108 m/s. 

2.4.1.6. IZRAČUNAJ IN ODGOVÓRI 

Računanje dela učencem s SUT velike težave. Nekaj možnih tipov napak je omenjenih v poglavju 

Reševanje matematičnih besednih problemov. 

Učenci z diskalkulijo pa imajo pri računanju naslednje težave (Adler, 2001; v Kavkler, 2012): 

 težave z branjem števil, zaradi česar lahko števila narobe izpišejo iz besedila, v fizikalni 

obrazec ali pa v računalo; 
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 težave pri pisanju, kar ponovno vpliva zmožnost pravilnega prepisa števil in pravilnega zapisa 

odgovora; 

 težave pri usvajanju aritmetičnih dejstev, zaradi česar imajo težave pri izpostavljanju 

neznanke iz fizikalnega obrazca; 

 težave s kompleksnostjo in fleksibilnostjo, zaradi česar menjajo korake reševanja enačbe in 

imajo težave pri razumevanju prednosti računskih operacij itd. 

Seveda si pri teh svojih težavah lahko pomagajo z različnim kompenzacijskimi strategijami. Tako 

lahko, denimo, z uporabo različnih barv za različne fizikalne količine (vsaj v osnovni šoli, v kateri je 

število znanih fizikalnih količin obvladljivo) hitro vidijo, katere količine so že vnesli v formulo in katere 

še ne. Poleg tega pa jih moramo spodbujati, da celoten postopek računanja zapisujejo in po potrebi 

tudi razložijo (Reid in Green, 2012). Seveda pa ne bomo začeli takoj  z reševanjem fizikalnih besednih 

problemov, temveč mu bomo za začetek podali vse podatke, hkrati s fizikalnim obrazcem, ki jih bo 

uporabil, nato pa težavnost naloge stopnjujemo. 

2.4.1.7. PREVERI 

Pri zadnjem koraku pridejo v ospredje izvršilne funkcije, predvsem prožnost. "Prožnost je sposobnost 

ponovnega pregleda in posodabljanja načrtov, ko naletimo na ovire, nazadovanje, nove informacije 

ali napake. Nanaša se na prilagodljivost glede na spreminjanje pogojev." (Hudoklin, 2011, str. 192) 

Pri preverjanju celotnega postopka reševanja je namreč bistvo ravno v tem, da če učenec odkrije 

napako pri katerem koli koraku, nadaljuje z reševanjem naloge od napake dalje. 

Če ima učenec hude težave s prožnostjo, mu lahko pomagamo s tem, da nalogo razdelimo na več 

manjših delov (ibid.). 

Poleg prožnosti pa je za ta korak pomembna tudi dobra metakognicija, ki "je sposobnost 'stopiti 

nazaj' in pogledati nase s ptičje perspektive, za sposobnost opazovati sebe, kako rešujemo problem. 

Vključuje tudi veščine spremljanja in vrednotenja samega sebe." (Hudoklin, 2011, str. 193) 

Metakognitivne sposobnosti izboljšamo, če učence učimo metakognitivne strategije reševanja 

besednih problemov, ki je opisana v poglavju Reševanje matematičnih besednih problemov. 
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3. SKLEP 

 

V diplomskem delu sem preučila uporabnost strategije reševanja matematičnih besednih problemov 

pri reševanju fizikalnih problemov za učence s specifičnimi učnimi težavami. 

Ob pregledu literature sem ugotovila, da je fizika močno povezana z matematiko, zato lahko 

uporabljamo strategije pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, ki so uspešne pri 

matematiki, tudi pri fiziki. Ker pa so strategije pomoči močno povezane z vsebine fizike, se v 

prihodnje odpira vedno bolj uporabljena oblika inkluzivnega izobraževanja, in sicer timsko 

poučevanje reševanja fizikalnih nalog. Pomembno je, da specialni pedagog in predmetni učitelj 

skrbno načrtujeta celoten proces usvajanja novega znanja in ob tem predvidita, katere prilagoditve 

bo učenec potreboval, da bo dosegel načrtovane učne cilje. 

Na začetku učenja reševanja fizikalnih nalog je vsekakor najbolj uporabno poučevanje po postajah. 

Na vsaki postaji lahko učenci spoznajo posamezen korak reševanja fizikalne naloge. Ko spoznajo 

postopek reševanja fizikalnih nalog in je večina učencev že usvojila to veščino, je primerno 

alternativno poučevanje, pri kateri specialni in rehabilitacijski pedagog dela z manjšo skupino 

učencev z učnimi težavami, ki potrebujejo več časa za usvajanje veščine reševanja fizikalnih nalog. Če 

je v razred vključen tudi učenec s specifičnimi učnimi težavami, ki potrebuje dodatno specifično 

razlago, lahko pri nadaljnjih urah organiziramo delo v razredu v obliki en učitelj-en pomočnik, pri 

kateri se specialni in rehabilitacijski pedagog res lahko posveti učencu, ki potrebuje intenzivno 

pomoč. Zavedati pa se moramo, da lahko učence poučujemo veščine reševanja fizikalnih nalog le pri 

učnih urah, pri katerih je v ospredju ponavljanje že znanih vsebin in se lahko v celoti posvetimo 

poučevanju veščine reševanja fizikalnih nalog. 

Veščino reševanja fizikalnih nalog naj bi učenci vsaj deloma že usvojili prek učenja reševanja 

matematičnih besednih problemov. Ker pa imajo učenci s specifičnimi učnimi težavami težave tudi s 

prenosom znanj iz ene situacije v drugo, jim moramo ponuditi sistematično učenje reševanja 

fizikalnih nalog. Učenci s specifičnimi učnimi težavami se bodo uspešno naučili reševanja fizikalnih 

nalog le, če bomo specialni in rehabilitacijski pedagogi ustrezno načrtovali celoten proces učenja in če 

bomo v kar največji meri poznali učenčeva močna in šibka področja ter njegov način funkcioniranja. 

V prihodnje bi bilo vsekakor smiselno, da se tudi v slovenskem prostoru razširi timsko poučevanje kot 

ena od oblik poučevanja, saj bodo učenci s specifičnimi učnimi težavami le tako lahko uspešno 

usvajali nova znanja in veščine. 
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