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POVZETEK 
 

Za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU) je 
značilno, da imajo izrazite težave pri osnovnih šolskih spretnostih (branje, pisanje, 
pravopis, računanje), ki  vplivajo na različna področja učenja. Vsebine s področja fizike 
se v učnih načrtih pojavljajo vse od prvega razreda dalje. Fizikalne vsebine so 
vključene v različne raziskave s področja naravoslovne pismenosti, kot znanja enega 
izmed osnovnih 4 vsebinskih področij: biologije, kemije, vede o Zemlji in fizike. Pouk 
fizike učenci s PPPU večkrat opisujejo kot enega najtežjih v osnovnošolskem 
programu, saj od učencev poleg fizikalnih znanj in spretnosti zahteva dobro 
deklarativno, konceptualno in problemsko predznanje matematike kot tudi bralno 
razumevanje, ki učencem omogoča razumevanje prebranega, tako enostavnih kot tudi 
težjih in bolj specifičnih strokovnih vsebin.  

V teoretičnem delu je predstavljena kognitivna strategija reševanja besedilnih nalog, ki 
jo običajno uporabljamo pri reševanju matematičnih besedilnih nalog, ter način 
uporabe pri reševanju fizikalnih nalog. Želimo namreč predstaviti širšo uporabnost že 
omenjene kognitivne strategije reševanja matematičnih besedilnih nalog. Učencem s 
PPPU kognitivna strategija reševanja nalog omogoča postopnost pri reševanju 
fizikalnih nalog in s tem posledično boljše razumevanje ter večjo uspešnost. V 
empiričnem delu  je uporabljen lasten avtorsko zasnovan trening kognitivne strategije 
reševanja fizikalnih nalog (eksplicitno poučevanje vseh 7 korakov strategije, torej 
branja nalog, parafraziranja ter iskanja ključnih podatkov, ponazarjanja nalog, 
načrtovanja postopka reševanja, ocenjevanja rezultatov, računanja ter oblikovanja 
ustreznega odgovora ter postopka preverjanja reševanja nalog) v povezavi s timskim 
poučevanjem tega predmeta.   

V magistrskem delu so predstavljene konkretne ideje za pomoč učencem pri pouku 
fizike, s poudarkom na pomenu uporabe eksplicitnega in timskega poučevanja pri delu 
z učenci s PPPU. V raziskavo so bili vključeni trije osmošolci s PPPU.  

Rezultati so pokazali, da so bili učenci po zaključenem treningu reševanja fizikalnih 
nalog uspešnejši kot pred začetkom, vendar bi bil za bolj avtomatizirano uporabo 
kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog potreben daljši trening. Rezultati so 
pokazali tudi, da učiteljica fizike poroča o pozitivnem vplivu timskega poučevanja in 
treninga kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog na uspešnost učencev s PPPU 
pri pouku fizike. Učenci, vključeni v oddelek, v katerem je potekalo timsko poučevanje 
fizike, so opazili razliko v primerjavi s klasičnim načinom poučevanja tega predmeta. 
Vendar pa so bili tej novi inkluzivni obliki poučevanja fizike manj naklonjeni kot učiteljica 
fizike ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja. 

 

KLJUČNE BESEDE 
Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kognitivna strategija reševanja 
matematičnih besedilnih nalog, fizika, kognitivna strategija reševanja fizikalnih nalog, 
timsko poučevanje. 

  



  

 

 
 

 

  



  

 

 
 

ABSTRACT 
 

It is typical of pupils with severe specific learning disabilities (later on SLD) to have 
distinct difficulties when it comes to basic learning skills (reading, writing, spelling, 
calculating), which affect different areas of learning. Teaching contents in physics are 
present in the school curriculum from the first grade on. Physics related contents are 
incorporated into various researches in the field of science literacy, being the 
knowledge of the four basic content areas: biology, chemistry, science of Earth and 
physics. The physics classes are among pupils with severe SLD referred to as the 
most challenging during their primary education, as they demand the knowledge of 
physics and physics related skills, as well as good declarative memory, prior 
conceptual and problem-solving knowledge of mathematics, as well as reading 
comprehension skills, which enable the pupils to understand more challenging and 
content specific texts. 

The cognitive strategy instructions of solving problems, which is usually used when 
solving mathematical textual exercises, and the approach of solving exercises in 
physics, will be presented in the theoretical part of the thesis, the reason for this being 
the need to present the usefulness of the previously mentioned cognitive strategy 
instructions of solving problems. The cognitive strategy enables pupils with severe SLD 
a gradual solving of exercises in physics and in turn a better understanding and a 
higher chance of success. The empirical part consists of a self-designed training of the 
cognitive strategy instructions of solving problems in physics (explicit teaching of the 7 
steps of the strategy, such as reading the exercises, paraphrasing and searching for 
key information, illustrating the exercise, planning the solving procedure, result 
assessment, calculating and the formation of a suitable answer) in connection to a co-
teaching of this particular subject. 

The master thesis consists of a presentation of concrete ideas on how to help pupils 
in physics classes, with the emphasis on the importance of the use of explicit co-
teaching, when dealing with pupils with severe SLD. The research was based on the 
work undertaken with three eight graders with learning disabilities. 

The results have shown, that at the end of their training the pupils were more 
successful when solving physics exercises than prior to it. However, a longer lasting 
training would be necessary for a more automised use of the cognitive strategy when 
solving physics exercises. The results have also shown a positive influence of the co-
teaching and the use of training of cognitive strategies on the successfulness of pupils 
with learning disabilities, as reported by the physics teacher. The pupils, integrated in 
the class, in which a co-teaching of physics has taken place, have noticed a difference 
in teaching styles in comparison to a classic style of teaching physics. However, the 
pupils were less keen on this new inclusion-based method as were the physics teacher 
and the special education and rehabilitation teacher. 

 

KEYWORDS 
Pupils with severe specific learning disabilities, cognitive, cognitive strategy 
instructions of solving problems, physics, cognitive strategy of solving problems in 
physics, co-teaching. 
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1. UVOD 
 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami (Magajna idr., 2014, str. 23) med otroke s PPPU (primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja) uvrščamo "otroke s težjo obliko specifičnih učnih težav, 
pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega 
živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim 
pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju." Učenci, ki 
imajo izrazite težave pri pouku fizike, so torej učenci z motnjami pozornosti, učenci z 
disleksijo, diskalkulijo ter drugimi specifičnimi učnimi težavami. Posledica teh težav  je 
večkrat učna neuspešnost (Lerner, 2003, v Magajna idr., 2008; v Magajna, Kavkler in 
Košir, 2011). Učenci učinkovito odpravljajo primanjkljaje, če odkrijemo njihove težave 
v začetku šolanja in jim tudi takoj ponudimo učno pomoč in podporo odraslih oseb 
(Magajna, Kavkler in Košir, 2011). Model odziv na obravnavo omogoča postopnost pri 
intenzivnosti prilagajanja učenja glede na učenčeve primanjkljaje in potrebe (ibid.). "S 
pomočjo zgodnje obravnave in pogostega spremljanja napredka učencev se prepreči 
njihova učna neuspešnost in odkrije učence, za katere obstaja velika verjetnost, da 
imajo izrazitejše specifične učne težave." (ibid., str. 13) Poleg modela odziv na 
obravnavo pa se v zadnjih letih razvija tudi timsko poučevanje, ki ga Bauwens, 
Hourcade in Friend (1989, v Walsh, 2012) definirajo kot alternativno obliko poučevanja, 
pri kateri učitelj ter specialni in rehabilitacijski pedagog hkrati poučujeta, si delita 
odgovornost za potek ure ter nudita prilagoditve pouka učencem z različnimi 
potrebami. Walsh (2012) navaja, da je timsko poučevanje oblika poučevanja, ki je 
učinkovita za vse učence, predvsem pa je opaziti izboljšanje rezultatov učencev s 
posebnimi potrebami. Specialni in rehabilitacijski pedagog lahko v razredu učence s 
PPPU eksplicitno poučuje znanja in spretnosti, ki so potrebne za uspešno učenje. 
Novejše nevrobiološke raziskave kažejo, da potrebujejo učenci z učnimi težavami, 
med katerimi so tudi učenci s PPPU, eksplicitno poučevanje spretnosti veliko bolj kot 
njihovi sovrstniki, ki nimajo tovrstnih težav (Clements-Stephens idr., 2011). 

Učenci s PPPU pri pouku naravoslovja v povprečju dosegajo nižje dosežke kot njihovi 
vrstniki brez PPPU (Aderman, 1998), prav tako pa učenci fiziko dojemajo kot enega 
najzahtevnejših šolskih predmetov, saj od njih zahteva uporabo različnih učnih metod  
(Aderman, 1998). Lahko torej trdimo, da učenci s PPPU izkazujejo nižjo naravoslovno 
pismenost. Le-ti običajno nimajo diagnosticiranih primanjkljajev s področja fizike, 
vendar njihove "težave na enem ali več izmed štirih področij šolskih spretnosti (branje, 
pisanje, računanje, pravopis) /…/ otroku izrazito otežujejo napredovanje v procesu 
učenja." (Magajna idr., 2014, str. 23) To pomeni, da imajo težave ne le pri urjenju 
osnovnih šolskih spretnosti, temveč tudi na drugih področjih, predvsem pa pri šolskih 
predmetih, kjer so obravnavane vsebine kompleksne in za razumevanje zahtevajo 
temeljito predznanje ostalih predmetov. Poleg tega se učenci s PPPU spopadajo tudi 
s slabšim delovnim spominom, procesiranjem informacij, težavami v metakogniciji itd.  

Pomembno je, da učenci v osnovni šoli pri pouku fizike razvijejo osnovne kompetence, 
kot so kritično mišljenje, reševanje problemov, ustvarjalnost, dajanje pobud, 
sprejemanje odločitev ter oceno tveganj (Učni načrt. Program osnovna šola. Fizika; 
2011) ter osnovnih fizikalnih znanj in spretnosti s področja metod dela v fiziki, svetlobe, 



Nadja Pezdir Kognitivna strategija reševanja  
fizikalnih nalog za učence s PPPU 

    

- 2 - 
 

sil, elektrike, magnetizma itd. "Pri reševanju fizikalnih nalog imajo učenci s SUT1 največ 
težav z: aritmetiko; pretvarjanjem enot; priklicem in procesiranjem informacij; 
pomnjenjem in uporabo fizikalno-matematičnih konceptov, pravil in obrazcev; 
samooceno reševanja naloge in razlago rešitve naloge." (Trna, Tranova in Makydova, 
2010; v Pezdir, 2013, str. 22) Pri poučevanju fizike učencev s PPPU moramo biti 
pozorni na to, da upoštevamo učenčev učni stil in njegova močna področja; da 
eksplicitno poučujemo spretnosti in strategije, ki učencem pomagajo pri reševanju 
fizikalnih nalog; da jasno strukturiramo in organiziramo tako učne ure kot ocenjevanje 
fizike; da postavimo jasne učne cilje, s katerimi so učenci tudi seznanjeni; da učencem 
sproti podajamo povratne informacije; ter da učencem s PPPU nudimo učenje 
metakognitivnih strategij (Grumbine in Brigham Alden, 2004). 

Različne raziskave (Wilson in Sindelar, 1991; Englert, Culatta in Horn, 1987; Jordan in 
Hanich, 2000; Hanich, Jordan, Kaplan in Dick, 2001; Jordan in Montani, 1997; Fuchs 
in Fuchs, 2002; v Powell, 2011) kažejo, da učenci s PPPU pri reševanju matematičnih 
besedilnih nalog dosegajo pomembno nižje rezultate kot njihovi vrstniki. Znanje 
reševanja matematičnih besedilnih nalog pa je pomembno tudi pri reševanju 
življenjskih problemov, del katerih predstavljajo tudi fizikalne naloge (Pezdir, 2013). 
Kognitivna strategija reševanja besedilnih nalog  zapleten postopek reševanja 
matematičnih besedilnih nalog prilagodi tako, da je razumljiv tudi učencem s PPPU 
(ibid.). 

Tema je bila obravnavana že v okviru diplomskega dela (Pezdir, 2013). Pridobljene 
informacije so navedene tudi v magistrskem delu. V teoretičnem delu so opredeljeni 
primanjkljaji na matematičnem področju, različni postopki reševanja matematičnih 
besedilnih nalog ter kognitivna strategija reševanja fizikalnih nalog v povezavi s 
timskim poučevanjem. V empiričnem delu smo raziskovali uspešnost in smiselnost 
avtorsko zasnovanega treninga kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog. 
Raziskali smo uspešnost učencev s PPPU, ki so bili vključeni v trening. Učenci so bili 
testirani pred začetkom in po zaključenem treningu kognitivne strategije reševanja 
fizikalnih nalog. Prav tako smo raziskali, kako radi učenci s PPPU, ki so bili vključeni v 
trening kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog, rešujejo tovrstne naloge. 
Evalvirali smo tudi uspešnost in smiselnost timskega poučevanja fizike.  

                                            
1 S kratico SUT označujemo specifične učne težave. Težjo obliko specifičnih učnih težav opredeljujemo 
kot primanjkljaje na posameznih področjih učenja (PPPU). 
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.1 Učenci z učnimi težavami 
 

"Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku 
težko dosegajo standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela 
pri pouku ter jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in 
skupinske pomoči."  (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 
2011, 12.a člen)  

Približno 20 % učencev se spopada z različnimi oblikami učnih težav (Magajna idr., 
2008a). 

Vzroki učnih težav so lahko primarno v (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak 
in Bregar Golobič, 2008b): 

 Učenčevem okolju: tovrstne učne težave imajo učenci zaradi nizkega socialno-
ekonomskega statusa, kulturne različnosti, večjezičnosti, dolgotrajnih stresnih 
dejavnikov ali pa neustreznega poučevanja. 

 Kombinaciji dejavnikov med učencem in okoljem: tovrstne učne težave imajo 
učenci, ki so dovzetnejši za razvoj učnih težav zaradi dejavnikov znotraj njih, hkrati 
pa učno okolje ni ustrezno načrtovano oz. usposobljeno za premagovanje tovrstnih 
primanjkljajev. 

 Učencu: tovrstne učne težave imajo učenci s težjimi oblikami specifičnih učnih 
težav, učenci z različnimi nevrološkimi motnjami, dolgotrajno bolni učenci. Ti 
učenci za uspešno delo v šoli potrebujejo večje prilagoditve učnega okolja, ki pri 
drugih dveh tipih niso potrebne. Ta tip težav je običajno najbolj resen in pogosto 
vključuje več področij. 

Učne težave delimo na splošne in na specifične učne težave. Razprostirajo se na 
kontinuumu od lažjih do težjih, od enostavnih do kompleksnih ter od krajših do 
vseživljenjskih (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 
2008b). Splošne učne težave se pojavljajo kot posledica revščine, neobvladovanja 
jezika šolanja, neustreznega poučevanja, znižanih in mejnih intelektualnih sposobnosti 
ali različnih čustvenih in motivacijskih dejavnikov (Magajna idr., 2008a). Specifične 
učne težave so nevrološko pogojene in se pojavljajo pri približno 10 % vseh učencev 
z učnimi težavami (Magajna idr., 2008a). 

 

2.1.1 Učenci s specifičnimi učnimi težavami 

 

Ko govorimo o specifičnih učnih težavah, govorimo o raznoliki skupini težav, ki so 
nevrofiziološko pogojene in zaradi težav z zaznavanjem, interpretiranjem in 
povezovanjem informacij ovirajo učence pri usvajanju šolskih veščin (Magajna idr., 
2008b). "Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih in nebesednih 
informacij, ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo 
na učenje in vedenje." (Magajna, Kavkler in Košir, 2011, str. 12) 
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Specifične učne težave se lahko kažejo kot primanjkljaji na področju slušno-vizualnih 
procesov, ki vplivajo predvsem na branje, pravopis ter druga področja razumevanja 
jezika, ali kot primanjkljaji na področju vizualno-motoričnih procesov, ki vplivajo na 
pisanje, matematične veščine, socialne veščine ter na načrtovanje in izvajanje 
praktičnih dejavnosti (Magajna idr., 2008b). 

Med specifične učne težave uvrščamo  bralno napisovalne težave, specifične učne 
težave pri matematiki, dispraksijo ter specifično jezikovno motnjo (Magajna idr., 
2008b). 

Bralno-napisovalne težave so ene izmed najpogostejših specifičnih učnih težav. 
Mednje uvrščamo disleksijo (bralne težave), disgrafijo (napisovalne težave) ter 
disortografijo (pravopisne težave). Najpogostejša in najbolj raziskana je disleksija, pri 
kateri so moteni procesi predelovanja jezikovnih informacij. Učenci z bralno-
napisovalnimi težavami se soočajo s težavami v kratkotrajnem in dolgotrajnem 
pomnjenju, s počasnejšim priklicem besed ter s primanjkljaji v zaznavanju časa ter 
počasnejšemu odzivanju na okolico. Zaradi tega učenci z bralno-napisovalnimi 
težavami potrebujejo drugačne oblike učenja kot njihovi sovrstniki brez tovrstnih učnih 
težav (Magajna idr., 2008b). 

Specifične učne težave pri matematiki delimo na diskalkulijo in specifične aritmetične 
učne težave. Učenci z diskalkulijo imajo težave z dojemanjem števil in aritmetičnih 
operacij ter imajo zaradi tega težave konceptualnim, proceduralnim in deklarativnim 
matematičnim znanjem. Učenci s spefičnimi aritmetičnimi učnimi težavami se soočajo 
s priklicem aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina, uporabljajo slabše razvite in 
neučinkovite aritmetične postopke ali pa se soočajo z vizualno-prostorskimi težavami 
(Magajna idr., 2008b). 

Dispraksija je povezana z okvaro ali nezrelo organizacijo gibalnega sistema, 
pridružujejo pa se običajno tudi primanjkljaji na zaznavnem, miselnem in jezikovnem 
področju. Učenci z dispraksijo imajo težave s pomnjenjem, posploševanjem in 
izvajanjem gibalnih dejavnosti. Prav tako ti učenci slabše koordinirajo gibe in se ne 
zavedajo svojega položaja v prostoru. Kot posledica dispraksije se lahko kažejo tudi 
težave z nadzorom govornega aparata. Posamezniki težje artikulirajo posamezne 
glasove, medtem ko vsebino govora dobro razumejo. Posamezniki z dispraksijo imajo 
tudi težave z zaznavanjem nebesedne komunikacije ter pri načrtovanju in organizaciji 
misli (Magajna idr., 2008b). 

Specifično jezikovno motnjo imenujemo tudi govorne-jezikovne motnje, ki običajno 
zahteva logopedsko obravnavo. Specifična jezikovna motnja je posledica 
primanjkljajev procesiranja jezika kot tudi specifičnih kognitivnih procesov. Učenci s 
specifično jezikovno motnjo imajo lahko težave bodisi z jezikovnim izražanjem bodisi 
z razumevanjem jezika. Primanjkljaje pa imajo lahko tudi na različnih področjih jezika 
(glasoslovje, oblikoslovje, pomenoslovje, skladnja) (Magajna idr., 2008b).  

Specifični učnim težavam so večkrat pridružene tudi motnje pozornosti s 
hiperaktivnostjo (bolj znane kot ADHD2). Motnje pozornosti in koncentracije se lahko 
pojavljajo tudi brez pridružene hiperkativnosti. Motnje pozornosti se kot posledica 
nevrološkega stanja pojavljajo pri 4–10 % učencev (Magajna idr., 2008b). Učenci z 

                                            
2 ADHD (ang.) – attention deficit hyperactivity disorder 
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motnjami pozornosti pozornost le s težavo vzpostavijo in jo zadržijo na neki aktivnosti. 
Večkrat odreagirajo impulzivno, brez premisleka o posledicah svojih dejanj. 

 

2.1.2 Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami (Magajna idr., 2014b, str. 23) med otroke s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja (v nadaljevanju učenci s PPPU)  uvrščamo "otroke s 
težjo obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali 
razlik v delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim 
intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu 
in/ali računanju." 

Pri prepoznavanju primanjkljajev na posameznih področjih učenja upoštevamo 5 
kriterijev (Magajna idr., 2014b): 

1. Neskladje med učenčevimi globalnimi intelektualnimi sposobnostmi ter njihovimi 
učnimi dosežki na področju branja, pisanja, računanja in pravopisa. 

2. Obsežne težave vsaj na enem izmed štirih področij osnovnih šolskih veščin, ki 
so izražene v tolikšni meri, da učencu otežujejo napredovanje v procesu učenja. 

3. Slabša učinkovitost pri učenju, ki je pogojena s slabšimi kognitivnimi ter 
metakognitivnimi sposobnostmi ter motenim tempom učenja. 

4. Motenost enega ali več psiholoških procesov. 
5. Izključenost senzornih okvar, motenj v duševnem razvoju, drugih duševnih in 

nevroloških motenj, čustvenih in vedenjskih motenj, kulturne in jezikovne 
različnosti ter psihosocialne neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje kot 
primarnega vzroka primanjkljajev na posameznih področjih učenja. 

 

2.1.3 Učenci s primanjkljaji na matematičnem področju 

 

Svetovna zdravstvena organizacija (2015) definira specifične učne težave pri 
matematiki kot težave na matematičnem področju, katerih vzrok niso motnje v 
duševnem razvoju ali neustrezno poučevanje. Učenci s specifičnimi učnimi težavami 
(v nadaljevanju učenci s SUT) pri matematiki imajo tako težave z osnovnimi računskimi 
operacijami – seštevanje, odštevanjem, množenje in deljenjem –, manj težav pa imajo 
z razumevanjem abstraktnih matematičnih vsebin, algebro, trigonometrijo in 
geometrijo. SUT pri matematiki se večkrat pridružujejo druge SUT, ki vplivajo tudi na 
druga področja. SUT pri matematiki se pojavljajo pri 3–6 % otrok (Fuchs, 2005; 
Mazzocco in Myers, 2003; v Passolunghi, 2014). 

Učence s primanjkljaji na matematičnem področju učitelji običajno prepoznajo po 
nizkih dosežkih. Raziskave kažejo, da učenci s primanjkljaji na matematičnem 
področju pri reševanju nalog delajo drugačne napake kot njihovi vrstniki s splošnimi 
učnimi težavami (Lewis, 2010). Učenci s primanjkljaji na matematičnem področju se 
tako spopadajo s pomanjkljivimi predstavami o pojmu števila, primanjkljaji na področju 
štetja, slabše razvitimi aritmetičnimi veščinami, proceduralnimi primanjkljaji, 
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spominskimi primanjkljaji, jezikovnimi težavami ter vizualno-prostorskimi primanjkljaji 
(Geary, 2004; v Kavkler, 2011c in Magajna, Kavkler in Babuder, 2014a). Poleg tega 
imajo učenci s SUT pri matematiki težave z delovnim pomnjenjem ter hitrostjo 
procesiranja, večkrat pa je pri njih opažena tudi matematična anksioznost 
(Passolunghi, 2014). 

Učenci s primanjkljaji na matematičnem področju imajo težave na področju (Magajna 
idr., 2014a): 

 Občutka za števila: "Večina otrok razvije konceptualni okvir občutka za števila 
že v predšolskem obdobju." (Magajna, idr. 204a, str.129) Če otrok ne razvije občutka 
za števila, je to eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vpliva na učenje matematike 
(Gersten in Chard, 1999; v Magajna idr., 2014a). Učenci imajo tako težave z miselnim 
računanjem, ne razumejo odnosov med števili v računskih operacijah, imajo slabše 
razvite strategije reševanja matematičnih besedilnih nalog in le s težavo ocenijo 
rezultat pred računanjem (Gersten in Chard, 1999; v Magajna idr., 2014a). Ti učenci 
zaradi učne neuspešnosti pri matematiki v večji meri doživljajo čustvene stiske in 
posledično razvijejo negativen odnos do matematike (Crean, 2012; v Magajna idr., 
2014a). Učencem lahko pri razvijanju občutka za števila pomagamo tako, da mu 
ponudimo naloge, ki so povezane z realnim svetom in mu omogočajo preštevanje 
konkretnih predmetov. Pri tem moramo poskrbeti, da ima učenec možnost učenja 
veščin, dokler jih ne obvlada v celoti. Pri tem mu moramo nuditi takojšnje realne 
povratne informacije, predvsem pa ga moramo pohvaliti ob uspešno izvedeni nalogi 
(Magajna idr., 2014a). Učenec ima najverjetneje težave z razumevanjem 
matematičnega jezika, zato se ga mora naučiti tako kot katerega koli jezika (Witzel, 
Ferguson in Brown, 2007; v Magajna idr., 2014a). Prav tako se morajo učenci naučiti 
veščine ocenjevanja rezultata pred postopkom računanja (Crean, 2012; v Magajna idr., 
2014a). Učence spodbujajmo k miselnemu računanju in jim predstavimo več strategij 
reševanja matematičnih besedilnih nalog, da lahko učenci sami izberejo tisto, ki jim 
najbolj ustreza (Magajna idr., 2014a). Pri tem nam je lahko predvsem kot dobra 
motivacija v pomoč informacijska komunikacijska tehnologija (Desoete, Praet, Van 
Dycke, Van Vooren in Van Vreckem, 2014; v Magajna idr., 2014a). 

 Avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov: Učenci, ki imajo težave na 
področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov, ne obvladajo osnovnih 
računskih postopkov, hkrati pa so zmožni reševanja zahtevnih matematičnih nalog, 
vendar se večkrat zmotijo pri računanju (Magajna idr., 2014a). Učenci imajo zaradi 
slabšega semantičnega spomina težave s priklicem naučenega znanja (torej 
enostavnih računov) iz dolgotrajnega spomina. Zaradi tega učenci uporabljajo 
strategije računanja, ki terjajo več časa in pri katerih se učenci večkrat zmotijo 
(Magajna idr., 2014a). Ostad (2006; v Magajna idr., 2014a) ugotavlja, da imajo ti učenci 
omejen nabor strategij, ki jih uporabljajo pri računanju in vedno znova uporabljajo iste 
strategije računanja skozi celotno osnovnošolsko obdobje. Prav tako pa imajo učenci 
težave s proceduralnim znanjem, zaradi česar se težje naučijo aritmetičnih postopkov 
kot njihovi sošolci in jih v večji meri ne avtomatizirajo. Zaradi tega so pri računanju 
počasni in se večkrat zmotijo (Magajna idr., 2014a). Učenci imajo tako težave s 
štetjem, z zapisom števil pri pisnem računanju, s samim postopkom pisnega računanja 
ter s počasnostjo pri tovrstnih dejavnostih (Prior, 1996; v Magajna idr., 2014a). 

 Matematičnega rezoniranja: Učenci s primanjkljaji na matematičnem področju 
imajo slabše razvito matematično kognitivno in metakognitivno znanje, zaradi česar 
težje rešujejo matematične besedilne naloge (Magajna idr., 2014a). Matematično 
rezoniranje oz. sklepanje pa je pri reševanju matematičnih besedilnih nalog ena izmed 



Nadja Pezdir Kognitivna strategija reševanja  
fizikalnih nalog za učence s PPPU 

    

- 7 - 
 

najpomembnejših spretnosti. Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, Morphy in Flojo (2008; 
v Magajna idr., 2014a) navajajo, da je eksplicitno poučevanje veščin reševanja 
matematičnih besedilnih nalog eden izmed najuspešnejših pristopov pri razvijanju 
matematičnega rezoniranja. Pomembno je, da učenec verbalizira lasten postopek 
reševanja naloge in da se nauči, kako ustrezno vizualno predstaviti nalogo, kar mu bo 
pomagalo, da bo le-to razumel v večji meri kot sicer. Ob tem je pomembno, da reši več 
različnih tipov naloge. Učencu ponudimo različne strategije, izmed katerih lahko sam 
izbere tiste, ki mu ustrezajo. Pri tem je pomembno tudi, da sproti spremljamo učenčev 
napredek in mu nudimo takojšnje realne povratne informacije. 

 

2.2 Pomoč učencem s PPPU 
 

Rezultati raziskave PISA (OECD, 2009, v Kresal Sterniša in Plevnik, 2012) kažejo, da 
je 20,3 % slovenskih učencev na ocenjevanju testiranju matematične pismenosti 
neuspešnih. Nekoliko manjši delež učencev, 14,8 %, je bil neuspešen pri ocenjevanju 
naravoslovne pismenosti (OECD, 2009, v Kresal Sterniša, 2012). Velik del učno 
neuspešnih učencev predstavljajo učenci s PPPU, saj imajo težave s prenašanjem 
naučenega v nove situacije. Zato je pomembno, da jim nudimo hitro in učinkovito 
pomoč 

Posledica pojavnosti PPPU pri učencih je večkrat učna neuspešnost (Lerner, 2003, v 
Magajna idr., 2008a; v Magajna, Kavkler in Košir, 2011). Izraz šolski neuspeh oz. učna 
neuspešnost pomeni, da učenci šolo zapuščajo brez veščin, ki jih bodo potrebovali, ko 
bodo vstopali na trg dela (Magajna idr., 2008a). Posledice šolske neuspešnosti so tako 
dolgotrajne in segajo na ekonomsko, zdravstveno in socialno področje (Magajna idr., 
2008a.). Učenci lažje in bolj učinkovito odpravljajo primanjkljaje, če odkrijemo njihove 
težave kmalu v začetku šolanja in jim tudi takoj ponudimo učno pomoč in podporo 
odraslih oseb (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). Model odziv na obravnavo omogoča 
postopnost pri intenzivnosti prilagajanja učenja glede na učenčeve primanjkljaje in 
potrebe (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). "S pomočjo zgodnje obravnave in 
pogostega spremljanja napredka učencev se prepreči njihova učna neuspešnost in 
odkrije učence, za katere obstaja velika verjetnost, da imajo izrazitejše specifične učne 
težave." (Magajna, Kavkler in Košir, 2011, str. 13) 

Pomembno je, da pri načrtovanju pomoči učencem s PPPU vzpostavimo upoštevamo 
to, da na začetku vsake učne ure opredelimo vsebino, o kateri bomo poučevali to učno 
uro. Pri tem smo pozorni na naslednje pogoje za uspešno učenje (Černe, 2014): 

 Motivacija: pomembno je, da učenec ve, zakaj naj se nekaj nauči. To mu 
predstavimo v uvodnem delu ure. 

 Zbiranje informacij: učencu tekom učne ure predstavimo kaj je tisto bistveno, 
kar si mora nujno zapomniti in se naučiti. 

 Uporaba naučenega: ko učencu predstavimo osnovno temo, mu tudi eksplicitno 
pokažemo, kako naj naučeno uporabi pri reševanju nalog. 

 Prenos v prakso: učencu že tekom učne ure in ob zaključku le-te predstavimo, 
kje bo lahko naučeno uporabil. Pri tem mu lahko predstavimo primere iz 
vsakdanjega življenja. 
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Pri nudenju pomoči učencem s PPPU moramo te učence vključiti že v proces 
načrtovanja ciljev in oblik pomoči, načinu izvedbe in drugih podrobnostih, ki so 
pomembne za izvajanje pomoči (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). Pri tem lahko 
učencem nudimo različne možnosti za vključevanje v soustvarjanje učnega procesa 
(Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015): 

 Učenec lahko aktivno sodeluje s svojimi predlogi za aktivnosti. 

 Učitelj lahko nove vsebine obravnava preko pogovora, kjer vsakemu učencu nudi 
možnost za vključevanje v pogovor. H komuniciranju učitelj spodbuja tudi učence, 
ki sicer le redko delijo svoje mnenje s sošolci. 

 Učitelj pri obravnavi novih učnih vsebin upošteva predznanje učencev in jim 
omogoča aktivno sodelovanje pri pouku. Pri tem upošteva močna področja 
učencev. 

 Učenci so pri pouku čim bolj aktivni. 

 Učitelj spodbuja pozitivno klimo v razredu, spodbuja učence k medsebojni pomoči 
ter jih spodbuja k aktivnemu iskanju pomoči, če jo učenci potrebujejo. 

 

2.2.1 Pomoč učencem s PPPU pri matematiki 

 

Za uspešnost pri reševanju matematičnih nalog je pomembno, da učenec izkazuje 
določeno mero kvantitativne (matematične) pismenosti kot tudi kvalitativne (bralne) 
pismenosti. Težja kot je naloga (npr.: matematične besedilne naloge), bolj pomembno 
je bralno razumevanje (Kerka, 1995; Knaflič, 2000; v Kavkler, 2011b). 

Analiza rezultatov nacionalnega preverjanja znanja matematike ob koncu osnovne 
šole leta 2008 je pokazala, da je kar  81 % učencev s posebnimi potrebami pravilno 
rešilo manj kot 50 % nalog, medtem ko je bilo v celotni populaciji teh učencev skoraj 
polovica manj, in sicer 43 % (RIC, 2008, v Kavkler 2011a). Analiza rezultatov 
nacionalnega preverjanja znanja v letu 2015 je pokazala, da je matematika poleg 
angleščine področje, kjer učenci s posebnimi potrebami dosegajo najnižje rezultate v 
primerjavi z njihovimi vrstniki. V letu 2015 so učenci s posebnimi potrebami v povprečju 
zbrali 40,1 % vseh možnih točk, njihovi vrstniki pa 58,6 % vseh možnih točk. Kar 
pomeni, da so učenci s posebnimi potrebami kljub prilagoditvam dosegli le 68,4 % točk, 
ki so jih dosegli njihovi vrstniki (Vehovec, 2015). Razloge za to gre pripisati tudi temu, 
da učenci, ki so učno manj uspešni pri matematiki, kar  učenci s PPPU so, manj 
zaupajo svojemu znanju s tega področja.  

Raziskava, ki so jo izvedli na vzorcu 4 724 belgijskih učencev, je namreč pokazala, da 
zaupanje v lastne matematične kompetence pozitivno vpliva na matematične dosežke 
(Pinxten, Marsh, De Fraine, Van Den Noortgate in Van Damme, 2014). Učenci s PPPU 
skozi leta izobraževanja dosegajo vedno nižje dosežke pri matematiki v primerjavi z 
njihovimi vrstniki. Medtem pa razlika med učenci s PPPU in učenci brez PPPU v 
dosežkih branja in pisanja ostaja konstantna skozi leta izobraževanja (Wigle, White in 
Parish, 1998; v Aderman, 1998). 

Za zagotavljanje enakovrednih pogojev za učenje matematike za učence s PPPU naj 
bi se učitelji držali sledečih priporočil (Jayanthi, Gersten in Baker, 2008):  
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1. Učenci s PPPU za uspešno učenje potrebujejo eksplicitno poučevanje. 

Eksplicitno poučevanje naj poteka v več korakih. Najprej učitelj sam pokaže model 
reševanja naloge. Ob reševanju naloge glasno opiše celoten postopek reševanja, ki 
ga  sproti zapisuje na tablo. Učenci rešujejo naloge različnih tipov. Po reševanju nalog 
učenci dobijo takojšnjo povratno informacijo o njihovi uspešnosti. 

2. Učencem s PPPU omogočimo veliko vaj za učenje. 

Pomembno je, da se učitelj na učno uro dobro pripravi. Učenci s PPPU za učenje 
potrebujejo več vaj kot njihovi sovrstniki, zato jim ponudimo več različnih možnih 
primerov in tipov nalog. Pri podajanju primerov lahko učitelj izbere različne načine: od 
konkretnega k abstraktnemu, od lažjega proti težjemu ter od enostavnih primerov do 
kompleksnih primerov. 

3. Učence s PPPU navajamo glasne verbalizacije postopkov reševanja 
matematičnih nalog. 

Verbalizacija postopka je ključni del strukturiranega poučevanja, saj pozitivno vpliva 
na utrjevanje veščin. Učenci s PPPU matematične naloge večkrat rešujejo impulzivno, 
brez premisleka. Posledica tega je, da so pri reševanju le-teh manj uspešni. Zato je 
pomembno, da učence spodbujamo h glasnemu razmišljanju med reševanjem naloge. 
Učenec ima pri tem več različnih možnosti. Lahko sproti ubesedi vsak naslednji ali 
nekaj naslednjih korakov, lahko pa se glasno sprašuje in sproti odgovarja na svoja 
vprašanja. Verbalizacija je pomembna tako pri reševanju konkretne naloge kot splošna 
strategija učenja. 

4. Učencem s PPPU prikažemo različne načine vizualnih predstavitev 
informacij. 

Če učitelj ob razlagi sistematično uporablja tudi vizualne ponazoritve, to pozitivno 
vpliva na uspešnost učencev pri učenju novih vsebin. Še uspešnejši pa so učenci pri 
reševanju nalog, če jim učitelj eksplicitno predstavi različne možnosti vizualnih 
ponazoritev. Ob tem je pomembno, da učencem prikažemo različne načine vizualnih 
ponazoritev, ki so primerne za uporabo pri različnih tipih nalog. 

5. Učencem s PPPU ponudimo različne načine reševanja za eno nalogo. 

Hevristična strategija je trend, ki se zadnje čase pojavlja pri poučevanju matematike. 
Učence spodbuja h generalizaciji pravil in je problemsko specifična. Bistvo hevristične 
strategije je, da učencem ob poučevanju ponudimo več različnih možnih načinov 
reševanja naloge, sami pa si izberejo tistega, ki jim najbolj ustreza. Pomembno je, da 
učenec sproti ob reševanju naloge reflektira in evalvira svojo izbiro. 

6. Poslužujmo se formativnega ocenjevanja, učencu s PPPU pa sproti 
posredujmo realne povratne informacije. 

Formativno ocenjevanje učitelju omogoča sproten uvid v učni napredek učencev. 
Učitelj posledično lažje načrtuje potek poučevanja v prihodnjih dnevih, tednih, 
mesecih. Ob tem je pomembno, da učitelj učencem poda povratne informacije ter 
sugestijo za nadaljnje delo. 
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7. Organiziramo medvrstniško pomoč za učence s PPPU. 

Učenec s PPPU naj sedi ob učencu, ki je učno uspešnejši in ki mu bo lahko med 
poukom sproti razložil nejasnosti. Če se le da, naj učencu sošolci priskočijo na pomoč 
tudi po pouku v organiziranih dejavnostih medvrstniške pomoči. 

 

2.2.2 Pomoč učencem s PPPU pri fiziki 

 

V šolske letu 2013/2014 so devetošolci nacionalni preizkus znanja opravljali tudi s 
področja fizike. Analiza rezultatov je pokazala, da so učenci v povprečju dosegli 47,7 
% vseh možnih točk, učenci s posebnimi potrebami pa le 33,8 % vseh možnih točk. 
(45,8 % učencev, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo je učencev s PPPU, poleg tega lahko najdemo učence s PPPU tudi 
med učenci z več motnjami, ki predstavljajo 18,2 % vseh učencev, ki so usmerjeni v 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, vir: MIZŠ, 2016) Iz 
tega lahko sklepamo , da so učenci s posebnimi potrebami manj uspešni pri reševanju 
fizikalnih nalog, saj so v povprečju zbrali 70,9 % točk, ki so jih dosegli njihovi vrstniki 
(Vehovec, 2014).  

Učenci s PPPU so pri fiziki manj uspešni od svojih vrstnikov, saj imajo zaradi 
primanjkljajev pri učenju fizike težave s sprejemanjem informacij, z računanjem ter z 
izkazovanjem svojega znanja (Scruggs in Mastopieri, 1993; v Brigham, Scruggs in 
Mastopieri, 2011). Raziskave kažejo, da na razumevanje ter na učenje fizike vpliva 
tudi učenčevo dojemanje predmeta. Učenci s PPPU namreč v večji meri kot njihovi 
vrstniki poročajo, da jim fizika ni všeč in da se jim zdi težka (Ornek, Robinson in 
Haugan, 2008).  

Vzroke, da učenci dojemajo fiziko kot težak šolski predmet, lahko razvrstimo v 3 
skupine (Ornek, Robinson in Haugan, 2008): 

vzroki, ki izhajajo iz 
učencev 

vzroki, ki izhajajo iz 
organizacije 

predmeta 

vzroki, ki izhajajo iz 
narave fizike 

 pomanjkanje 
koncentracije in 
interesa za 
učenje 

 premalo učenja 
in vloženega 
truda 

 pomanjkljivo 
predznanje 

 zahteva se preveč 
učenčevega 
samostojnega dela 

 učni načrt ni 
optimalen 

 neustrezna 
usposobljenost 
učiteljev 

 nadgrajevanje vsebin (če učenec 
ne razume enega koncepta, bo 
imel težave tudi z razumevanjem 
ostalih) 

 abstraktnost in kompleksnost 
fizike 

 velika količina novih informacij 

 fizika učencev ne zanima 

 pomanjkljivo matematično 
predznanje učencev 

Tabela 1: Vzroki, da učenci dojemajo fiziko kot težak šolski predmet (Ornek, Robinson in Haugan, 
2008) 

Poleg tega fizika od učencev zahteva uporabo različnih načinov prikazovanja podatkov 
(npr.: eksperimenti, fizikalni obrazci in izračuni, grafi itd.)  (Ornek, Robinson in Haugan, 
2008). Znati morajo uporabljati različne metode ter vedno znova pretvarjati količine in 
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podatke iz enega načina prikazovanja v drugega. Pri tem je pomembno, da učenec 
uporabi svoje predhodno pridobljene aritmetične spretnosti ter da se vedno znova 
analizira, kako specifična informacija sodi v nek splošen koncept (Redish, 1994; v 
Aderman, 1998).  

Da bi bil lahko učenec s PPPU pri pouku fizike in na preizkusih znanja kar najbolj 
uspešen,  morata učitelj ter specialni in rehabilitacijski pedagog poskrbeti za 
spodbudno učno okolje. Pri tem jima pomaga 5 korakov samoizpraševanja (Peklaj, 
2008; v Eržen in Hafner, 2014): 

1. Kaj učenec zna? 

Pomembno je, da učitelj pozna raven učenčevega predznanja. 

2. Kaj učenec lahko naredi? 

Naloga, ki jo učenec rešuje, naj bo dovolj kompleksna, da mu bo v izziv ter dovolj 
enostavna, da bo lahko učenec pri reševanju problem povezal s svojim predznanjem. 

3. Kako učenec razmišlja? 

Izkušen reševalec, ekspert, naloge rešuje na drugačen način, kot jo rešuje učenec, ki 
se s področjem šele spoznava. Zato je pomembno, da učenec ob reševanju naloge 
glasno razmišlja ter opisuje korake reševanja. Na tak način učitelj dobi vpogled v 
učenčev način razmišljanja ter mu s tem lažje pomaga pri reševanju, ko učenec ne ve 
več, kako naj nadaljuje z reševanjem naloge. 

4. Kako se učenec loti naloge, pri kateri je negotov? 

Učitelj naj bi učenca poznal do te mere, da bi znal predvideti, kako vztrajen je učenec, 
kako se bo lotil problema, kako hitro bo učenec zaprosil za pomoč ter koliko frustracije 
učenec s PPPU prenese. 

5. Kako lahko učitelj uporabi te informacije  za načrtovanje dela z učencem? 

Učitelj se mora osredotočiti na razkorak med tem, kaj učenec zmore ter kaj naloga od 
učenca zahteva. Ko bo imel ta razkorak jasno pred očmi, bo lažje prilagodil učno okolje 
tako, da bo lahko tudi učenec s PPPU uspešen pri reševanju fizikalnih nalog. 

Grumbine in Brigham Alden (2006) sta v svojem članku opisala 6 osnovnih načel, ki 
naj bi se jih držal učitelj fizike, da bi učencem s PPPU omogočil enakovredne pogoje 
za pridobivanje fizikalnega znanja kot njihovim sovrstnikom brez tovrstnih težav: 

 Učenje fizike je učinkovitejše, ko učitelj prepozna in prilagodi način 
poučevanja različnim učnim stilom. 

Pomembno je, da isto vsebino učencem prikažemo na različne načine (Carbo in 
Hodges, 1988; v Grumbine in Brigham Alden, 2006). Tako bodo imeli vsi učenci 
optimalne pogoje za učenje in usvajanje novih znanj ter spretnosti. Učitelj najlažje 
doseže vse učence preko multisenzornega poučevanja. S tem ne le ponudi učencu 
njemu najustreznejši način prikazovanja vsebin, temveč  tudi poveča možnost, da bo 
učenec prepoznal in uporabil znan koncept ne glede na način, na katerega bodo 
informacije podane. 
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Kako to dosežemo? 

Ponudite različne načine razlage iste učne snovi, da jo približate čim več 
različnim učencev. 

Ponudite alternativne načine prikazov iste učne snovi, ki bodo ustrezali 
različnim učencem ter njihovim močnim področjem. 

Tabela 2: Načini prilaganja pouka različnim učnim stilom (Grumbine in Brigham Alden, 2006) 

 Poučevanje fizike naj bo podkrepljeno z eksplicitnim poučevanjem veščin. 

Učenci s PPPU imajo več težav na področju izvršilnih funkcij, ki med drugim vključujejo 
načrtovanje, časovno organizacijo ter zaključevanje opravil, kot njihovi sovrstniki 
(Shmulsky, 2003; v Grumbine in Brigham Alden, 2006). 

Za uspešno učenje jih moramo najprej eksplicitno naučiti učnih strategij pri pouku fizike 
ter načine priprave za učenje le-te (Gersten, Schiller in Vaughn, 2000; Swanson, 
Haskyn in Lee, 1999; Vail, Crane in Huntington, 1999; v Grumbine in Brigham Alden, 
2006). 

McCleery in Tindal (1999, v Grumbine in Brigham Alden, 2006) sta v svoji raziskavi 
odkrila, da so bili učenci s PPPU, ki so bili deležni eksplicitnega poučevanja veščin, ki 
so pomembne za uspeh pri pouku fizike, uspešnejši kot njihovi sovrstniki s PPPU, ki 
tovrstnega načina poučevanja niso bili deležni. 

Kako to dosežemo? 

Naučite učence različne strategije prebiranja strokovnih besedil. 

Učencem pokažite načine beleženja ter organiziranja zapiskov. 

Učence naučite pisanja poročil laboratorijskih vaj. Ponudite jim zgledne 
primere, s katerih se lahko učijo. 

Če ima učenec težave s priklicem izrazov, mu omogočite uporabo kartončkov 
ter jim pokažite različne strategije za lažje pomnjenje, npr. mnemotehnike. 

Učencem ponudite pomoč pri časovni organizaciji ocenjevanja znanja. 

Če učenec redno izgublja svoje stvari, mu ponudite možnost, da lahko svoje 
zapiske pusti v šoli. 

Tabela 3: Načini eksplicitnega poučevanja veščin (Grumbine in Brigham Alden, 2006) 

 Učenci s PPPU so bolj uspešni pri učenju, ko je pouk jasno strukturiran ter 
so upoštevane prilagoditve v procesu poučevanja. 

Za vse učence je pomembno, da je pouk jasno strukturiran. Še bolj pomembno pa je 
to pri poučevanju učencev s PPPU (Minskoff in Allsopp, 2003; v Grumbine in Brigham 
Alden, 2006). Jasna struktura pouka ter prilagoditve tega učencem s PPPU pozitivno 
vplivajo na njihove spretnosti načrtovanja, prepoznavanja bistva ter postavljanje učnih 
ciljev, torej na področja, kjer imajo učenci s PPPU običajno velike težave (Raskin idr., 
1999; v Grumbine in Brigham Alden, 2006). 
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Kako to dosežemo? 

Na začetku učne ure zapišite in napovejte vrstni red posameznih aktivnosti. 

Vedno uporabljajte isto rutino. 

Različne naloge vedno beležite na isti način. 

Tabela 4: Načini zagotavljanja jasne strukture pouka (Grumbine in Brigham Alden, 2006) 

 Učenje je učinkovitejše, ko učitelj postavi operativne učne cilje in z njimi 
tudi seznani učence. 

Učinkovitost učenja se pri učencih s PPPU izboljša, če učenec pozna namen in 
operativne cilje učne ure (Hulme in Mackenzie, 1992; v Grumbine in Brigham Alden, 
2006), saj s tem povečamo možnost, da so učenci motivirani za šolsko delo. 

Kako to dosežemo? 

Pri vsakem delu učne ure oz. pri nalogi učencem povejte, kateri učni cilj 
zasledujete. 

Pri ocenjevanju znanja sestavite jasne kriteriji in s tem seznanite tudi učence. 

Pred ocenjevanjem znanja vedno organizirajte preverjanje znanja. 

Tabela 5: Načini seznanjanja učencev z učnimi cilji (Grumbine in Brigham Alden, 2006) 

 Učenje je uspešnejše, ko učitelj sproti podaja povratne informacije. 

Ne le sumativno, pomembno je, da se učitelj poslužuje tudi formativnega ocenjevanja. 
Da pa to ne bi bilo samo sebi namen, naj učitelj z ugotovitvami v obliki povratnih 
informacij seznani tudi učenca (Belcheir, 1998; v Grumbine in Brigham Alden, 2006). 
Tudi s tem namreč pri učencih s PPPU povečujemo učno motivacijo (Linnenbrink in 
Pintrich, 2002; Pintrich in Schunk, 2002; v Grumbine in Brigham Alden, 2006) ter 
zmožnosti realne samoocene učnih sposobnosti (Heath in Glen, 2005; v Grumbine in 
Brigham Alden, 2006). 

Kako to dosežemo? 

Sproti preverjajte znanje učencev. 

Sprotne ocene uporabite pri rednem ocenjevanju znanja. 

Učencem takoj sporočite povratne informacije. 

Tabela 6: Načini sprotnega podajanja povratnih informacij (Grumbine in Brigham Alden, 2006) 

 Učenje je doseglo svoj namen, če učenec razvija metakognitivne 
spretnosti. 

Metakognicija je predpogoj za razvoj efektivnih ter individualiziranih učnih strategij, 
hkrati pa učencu omogoča lažje doseganje svojih potencialov (Pintrich, 2002; Pintirich 
in Schunk, 2002; Zimmerman, 2002; v Grumbine in Brigham Alden, 2006). 

Predvsem pa je pomembno, da metakognitivne sposobnosti razvijamo pri učencih, ki 
nimajo razvitega individualnega učnega stila (Grumbine in Brigham Alden, 2006). 
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Kako to dosežemo? 

Ob začetku šolskega leta se z učenci pogovorite o pomenu poznavanja 
samega sebe. 

Z učenci delite svoja opažanja o njihovem načinu funkcioniranja. 

V naloge vključite tudi samorefleksijo uporabljenih strategij učenja in reševanja 
nalog. 

Tabela 7: Načini razvijanja metakognitivnih sposobnosti (Grumbine in Brigham Alden, 2006) 

Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težkih. Večina učencev z 
učnimi težavami pri fiziki ni usmerjenih v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, kot so učenci s PPPU. Vendar pa tudi ti učenci potrebujejo pomoč 
pri učenju fizike. Ta pomoč se prav tako razprostira na kontinuumu od občasne do 
redne ter od splošne do specifične. Pri nudenju pomoči in podpore učencem z učnimi 
težavami pri fiziki učitelji in drugi šolski strokovni delavci sledijo kontinuumu pomoči 
učencem z učnimi težavami (Magajna idr., 2008b). Kontinuum pomoči ima 5 osnovnih 
stopenj: 

 

Slika 1: Petstopenjski model pomoči učencem z učnimi težavami (Kavkler, 2011a, str. 33) 

1. Pomoč učitelja pri pouku in v okviru dopolnilnega pouka 

Primarni ukrepi oz. učiteljeva dobra poučevalna praksa ter podpora in pomoč učitelja 
pri pouku in dopolnilnem pouku je dovolj intenzivna in obsežna za približno 80 % 
učencev z učnimi težavami (Kavkler, 2011a). Učitelj fizike je običajno prvi, ki opazi 
učenčeve učne težave na tem področju. Je tudi tisti, ki učencem z učnimi težavami pri 
fiziki nudi pomoč, tako pri pouku kot v okviru dopolnilnega pouka. V tem primeru učitelj 

5. stopnja: 
prilagojeno 
izvajanje in 

DSP

4. stopnja:
mnenje in 

pomoč zunanje 
strokovne 
ustanove

3. stopnja: individualna 
in skupinska pomoč

2. stopnja: pomoč šolskega 
svetovalnega delavca

1. stopnja: univerzalna podpora in 
pomoč učitelja pri pouku

Primarni 

ukrepi:  

80 % 

učencev z 

UT 

Sekundarni 

ukrepi:  

15–20 % 

učencev z UT 

Terciarni ukrepi:  

1–5 % učencev z UT 
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individualizira in diferencira učne zahteve, naloge ter metode in oblike dela (Magajna 
idr., 2008b).  

2. Pomoč šolske svetovalne službe 

V primeru, da učiteljeva pomoč pri pouku ter v okviru dopolnilnega pouka ne zadostuje 
in je učenec še vedno učno neuspešen pri fiziki, se učitelj po pomoč obrne na šolskega 
svetovalnega delavca. Pobudo za vključitev šolske svetovalne službe lahko dajo tudi 
učenčevi starši oz. učenec sam (Magajna idr., 2008b). Preden učenec začne z 
obravnavo v šolski svetovalni službi, mora ta predhodno pridobiti soglasje staršev ter 
učiteljevo pisno mnenje. Učitelj fizike v tem na kratko opiše učenčeve težave, katere 
oblike pomoči in prilagoditev pri pouku je že uporabil ter kako učinkovite so bile. Vključi 
lahko tudi predloge za nadaljnjo obravnavo učenca. Šolski svetovalni delavec na 
podlagi tega dopolni in poglobi odkrivanje učenčevih učnih težav ter pomoč in podporo, 
hkrati pa učencu pomaga pri odkrivanju močnih področij in področij, na katerih učenec 
potrebuje več pomoči. Pri tem mora poleg učitelja in učenca vključiti tudi učenčeve 
starše, katerim tudi svetuje glede domačega dela (Magajna idr., 2008b). 

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč 

Ko učencu podpora in pomoč učitelja pri pouku ter obravnava v šolski svetovalni službi 
ne zadošča, se lahko učenca na podlagi pisno utemeljene potrebe vključi v 
individualno in skupinsko pomoč (Magajna idr., 2008b). Individualna in skupinska 
pomoč je v predmetniku osnovne šole opredeljena v obsegu 0,5 šolske ure na oddelek 
na teden (MIZŠ, 2014). Ta oblika pomoči je torej bolj redna in intenzivnejša od prejšnjih 
dveh oblik pomoči. Po potrebi se opravijo tudi dodatni diagnostični postopki. Za učence 
se pripravi izvirni delovni projekt pomoči, ki vsebuje učenčeve posebne potrebe, učne 
cilje ter potrebne prilagoditve, tako metod in oblik dela kot tudi učnih in tehničnih 
pripomočkov (Magajna idr., 2008b). 

4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove 

Če učenec kljub vsem naštetim oblikam pomoči ne napreduje in je še vedno učno 
neuspešen, lahko šola za mnenje in pomoč zaprosi zunanjo strokovno ustanovo. Če 
strokovnjaki ustrezne zunanje institucije ugotovijo, da šola še ni izrabila vseh možnih 
virov pomoči, šoli pri tem svetujejo in se po potrebi še sami vključijo v neposredno 
pomoč učencu (Magajna idr., 2008b). V kolikor strokovnjaki ugotovijo, da je šola 
izrabile vse vire pomoči, lahko svetujejo tudi usmeritev učenca v ustrezen program 
vzgoje in izobraževanja. 

Pomoč šolske svetovalne službe, individualna in skupinska pomoč ter mnenje in 
pomoč zunanje strokovne ustanove imenujemo sekundarni ukrepi in so dovolj obsežni 
za 15–20 % učencev z učnimi težavami. 

5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Za 1–5 % učencev vse naštete oblike pomoči niso dovolj obsežne in intenzivne, zato 
lahko starši vložijo vlogo za usmerjanje na Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
Učenci s PPPU so običajno usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, ki jo običajno izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog ali, v 
primeru učnih težav pri fiziki, učitelj fizike (Magajna idr., 2008b). 
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2.2.3 Matematika v fiziki 

 

"Matematika naredi fiziko težavno, toda tudi močno … " (Monk, 1994, Parker, 1994, v 
Strand, 2006, str. 51) Primanjkljaji na matematičnem področju tako vplivajo ne le na 
učenčevo uspešnost pri matematiki, temveč tudi na uspešnost na drugih področjih. 
Predvsem se primanjkljaji v zadnjem triletju osnovne šole večkrat kažejo pri pouku 
fizike, ki od učencev zahteva temeljito predznanje matematike. To jim namreč 
omogoča, da operirajo s fizikalnimi obrazci, ki jih spoznajo pri pouku fizike. 

Učenci s PPPU se s težavami pri usvajanju novih znanj spopadajo že v predšolskem 
obdobju. Ob vstopu v šolo se te težave začnejo poglabljati. V prvem triletju šolanja, ko 
je celoten proces izobraževanja namenjen urjenju osnovnih veščin, te težave še niso 
tako zelo izrazite. Medtem ko v drugem in tretjem triletju osnovne šole od učencev 
pričakujemo, da imajo osnovne šolske veščine branja, pisanja in računanja 
avtomatizirane, tega  učenci s PPPU nimajo. Zato  se njihove težave v drugi polovici 
šolanja še poglobijo (Pezdir, 2013). 

Lederman (1993, v Strnad, 2006) definira matematiko kot temeljno plast piramide 
znanosti. Na matematiko se opira fizika, na fiziko pa druge znanosti o naravi. Nekateri 
fiziki menijo celo, da je fizika neločljivo povezana z matematiko in da "fizika brez 
matematike sploh nima smisla." (Teller, 1991, v Strnad, 2006, str. 35) 

Kljub temu, da matematika predstavlja osnovo za razumevanje naravoslovnih 
znanosti, nje ne uvrščamo med te. Matematika je namreč opredeljena kot "znanost o 
številih in razdaljah ali o strukturah ali o vzorcih." (Strnad, 2006, str. 35) Fizika pa  je 
po zgoraj navedeni definiciji temeljna naravoslovna znanost. 

Še vedno torej ostaja vprašanje, na kakšen način je matematika vključena v pouk 
fizike. Strnad (2006) fiziko deli na kvantitativni del, torej del, ki je povezan s števili, 
merjenjem ter uporabo simbolov in enačb (v tem delu lahko prepoznamo tudi 
matematiko), ter na kvalitativni del, ki je vezan na besedno izražanje brez uporabe 
števil, merjenja, simbolov in enačb. Za uspeh pri fiziki sta pomembna oba dela, tako 
spretnost računanja, merjenja in uporabe simbolov ter enačb kot tudi razlaga pojavov 
ter konceptov.  

Pouk fizike je sestavljen iz treh različnih komponent, ki vsebujejo različno porazdeljen 
kvantitativen in kvalitativen del fizike (Strnad, 2006): 

 RAZLAGA 

Uvod v novo učno snov pri fiziki naj bi se vedno pričel s pripovedovanjem o fiziki oz. 
kvalitativno razlago nove učne snovi. To vzbudi pri učencih zanimanje in motivacijo za 
učenje. Pripovedovanje je vedno kvalitativne narave. Novo učno snov pričnemo torej 
s kvalitativnim uvodom, v katerem uporabljamo le znane besede, nato uvedemo nove 
fizikalne pojme in šele nato preidemo na kvantitativno razlago in uvedbo fizikalnih 
obrazcev in zakonov. Ob uvajanju  se mora učitelj vedno poslužiti tudi kvalitativne 
razlage nove učne snovi. 

 



Nadja Pezdir Kognitivna strategija reševanja  
fizikalnih nalog za učence s PPPU 

    

- 17 - 
 

 POSKUSI 

Glede na to, da je fizika naravoslovna znanost, se le redko poslužujemo kvalitativno 
poskusov. Demonstracijski poskusi, torej poskusi, ki jih izvede učitelj med razlago, so 
običajno kvantitativne narave. Poskusi, ki jih izvajajo učenci, so običajno 
semikvantitativne narave. Razlog tiči v tem, da imajo osnovnošolci še premalo 
fizikalnega znanja, ki bi jim omogočal izvedbo resničnih kvantitativnih poskusov. Poleg 
tega je cilj praktičnega pouka s poskusi v osnovni šoli ta, da "učenci dobijo občutek za 
količino in za to, kako nanjo vplivamo." (Strnad, 2006, str. 55) Na tem znanju  lahko 
nato v srednji šoli in kasneje na univerzi gradijo in pričnejo z izvedbo kvantitativnih 
poskusov. 

 NALOGE IN VPRAŠANJA 

Naloge, pri katerih morajo učenci nekaj izračunati in so torej kvantitativne narave, 
služijo učencem kot material za utrjevanje naučenih zakonov in uporabo znanih 
fizikalnih obrazcev ter učiteljem kot povratna informacije o tem, v kolikšni meri so 
učenci usvojili določeno učno snov. Seveda je pomembno tudi, da se učitelj pri 
sestavljanju nalog drži nekaterih pravil: naloga mora imeti le en pravilen odgovor, do 
katerega lahko učenci pridejo v okviru svojega znanja, ter da naloga vsebuje vse 
potrebne podatke. Po reševanju nalog je nujna tudi razprava o rezultatu. "To je ena od 
najpomembnejših stičnih točk med kvalitativnim in kvantitativnim v poučevanju fizike, 
med semikvantitativnim premislekom in kvantitativno nalogo." (Strnad, 2006, str. 56)  

Različne raziskave (Larkin, McDermott, Simon in Simon, 1980; Simon in Simon, 1978; 
v Kuo, Hull, Gupta in Elby, 2013) so pokazale, da je ravno pot reševanja fizikalnih nalog 
tista, po kateri lahko sklepamo, ali nalogo rešuje strokovnjak ali učenec začetnik. 
Strokovnjaki namreč pri reševanju naloge najprej analizirajo kvalitativno ozadje, torej 
fizikalni del, in nato preko kvalitativnega dela preidejo na kvantitativno reševanje 
naloge. Učenci začetniki pa pri reševanju naloge uberejo ravno obratno pot. Najprej 
pogledajo, kateri podatki so podani, ter ugotavljajo, kateri fizikalni obrazec lahko s temi 
podatki uporabijo – torej se najprej lotijo kvantitativnega reševanja naloge. Le 
najuspešnejši učenci potem razmislijo tudi o kvalitativnem delu, in sicer o tem, ali je 
rezultat smiseln in ali ga lahko umestijo v kontekst že usvojenega znanja. Učenci, ki  
so pri reševanju fizikalnih nalog manj uspešni,  z reševanjem naloge zaključijo, ko 
izračunajo zahtevano količino in se v smiselnost rezultata več ne poglabljajo. 

Ravno s tem namenom, da bi učencem približali način reševanja fizikalnih nalog kot 
ga uporabljajo strokovnjaki, je skupina avtorjev oblikovala postopek reševanja 
fizikalnih nalog (Heller idr., 1992; Huffman, 1997; Reif, 2008; Van Heuvelen, 1991a in 
1991b; V Kuo idr., 2013). Avtorji predlagajo sledeče zaporedje: 

1. Poglej, katere fizikalne koncepte vsebuje naloga, ki jo rešuješ. 
2. Premisli in izberi ustrezne matematične operacije. 
3. Uporabi fizikalni obrazec in rezultat zapiši matematično korektno. 
4. Matematično pridobljeno rešitev pretvori v fizikalno interpretacijo. 

S pomočjo tega modela učenci lažje in bolj jasno predstavijo rešitve nalog v fizikalnem 
jeziku in tudi večkrat pridejo do pravilnega rezultata v primerjavi s tradicionalnim 
modelom poučevanja (Heller idr., 1992; Huffman, 1997; Vam Heuvelen, 1991a; v Kuo 
idr., 2013). 
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Za uspešno reševanje kvantitativnih fizikalnih nalog mora učenec razumeti in znati 
uporabiti fizikalne obrazce. Fizikalni obrazci so "sredstva iskanja neznanih vrednosti z 
uporabo znanih količin, tako da manipuliramo s simboli in števili." (Heller idr., 1992; 
Huffman, 1997; Vam Heuvelen, 1991; v Kuo idr., 2013, str. 34) Uporabimo pa jih lahko 
na dva različna načina: 

 kot sredstvo za iskanje neznanih količin: Račun 
815+815+815+815+815

5
 učenec reši 

tako, da najprej sešteje vsa števila v števcu, nato pa dobljeno vsoto deli s 5. 
Postopek je sicer matematično korekten, vendar zamuden, saj učenec očitno 
nima usvojenega konceptualnega znanja matematike v taki meri kot učenec, ki 
račun reši na drug možen način (Kuo idr., 2013). 

 kot sredstvo, ki skupaj s konceptualnim znanjem omogoča hitrejše iskanje 

rešitve problemov: Račun 
815+815+815+815+815

5
 učenec reši na način, da izpostavi 

število 815 in dobi ulomek v obliki 
815∗5

5
, ulomek krajša s 5 in hitro pride do 

pravilnega rezultata, ki je 815 (Wertheimer, 1959; v Kuo idr., 2013). 

Učenci s PPPU fizikalne naloge večkrat rešujejo na prvi način, zaradi česar so pri 
reševanju počasnejši in imajo hkrati več možnosti, da se pri računanju zmotijo, saj 
morajo operirati z večjimi števili. Vzrok za tovrstne težave lahko iščemo v njihovih 
težavah z usvajanjem konceptualnega matematične znanja, ki očitno kasneje vpliva 
tudi na usvajanje fizikalnih konceptov. 

 

2.3 Reševanje matematičnih besedilnih nalog 
 

Matematične besedilne naloge (v nadaljevanju MBN) Verschafel, Greer in De Corte 
(2000; v Kalan, 2014, str. 183 in v Kalan, 2015a, str. 120) opisujejo kot "verbalni opis 
problemske situacije, ki zahteva enega ali več odgovorov, ki jih dobimo z uporabo 
matematičnih operacij, v katere so vključeni numerični podatki, ki se nahajajo v 
besedilu." Kintsch in Greeno (1985; v Kalan, 2014) navajata, da ima vsaka MBN dva 
medsebojno povezana dela: 

 opis neke življenjske situacije 

 matematični del (matematične odnose med količinami, ki v besedilu niso 
eksplicitno opisane) 

Reševanje MBN lahko torej opišemo kot prvi korak prenosa naučenega 
matematičnega znanja v vsakdanje življenje. Ena od oblik MBN so tudi fizikalne 
naloge, v katere so prav tako vključeni opisi situacij oz. dogodkov in računski del, s 
katerimi se učenci prvič sistematično srečajo pri pouku naravoslovja. 

Za reševanje matematičnih besedilnih nalog je pomembna računska pismenost, ki "je 
opredeljena kot sposobnost reševanja aritmetičnih nalog, 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 naloge.'' (Kavkler, 2011b, str. 125) Pri reševanju matematičnih 
besedilnih nalog je pomembno, da dobro obvladamo računske veščine, hkrati pa je 
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dodan jezikovni vidik. Pri reševanju matematične besedilne naloge je namreč treba 
"šele skonstruirati račun z odkrivanjem manjkajočih informacij iz besedila in 
oblikovanjem računskega problema in šele z rešitvijo matematičnih besedilnih nalog 
najde manjkajoči podatek.'' (Kavkler, 2011b, str. 148) 

Poleg jezikovne analize in priklica aritmetičnih dejstev mora imeti učenec za reševanje 
MBN tudi naslednja znanja (Lindsay in Norman, 1972; Verschaffel, Greer in de Corte, 
2000; v Kalan, 2015a): 

 dejstva (ter priklic teh) 

 algoritme (zbirke pravil za razbremenitev delovnega spomina) 

 znanje različnih strategij 

 metakognicijo 

 afektivne dejavnike 

Specifično matematično znanje za reševanje MBN obsega (Kalan, 2015a): 

 matematično deklarativno znanje: mreža osnovnih aritmetičnih dejstev, ki jih 
učenec prikliče iz spomina ter različna znanja o pomenu računskih operacij, t. i. 
semantična znanja. matematično deklarativno znanje učenci običajno 
avtomatizirajo, kar omogoča hitrejši priklic dejstev iz dolgoročnega spomina ter 
posledično manjšo obremenitev delovnega spomina med reševanjem mbn. 

 matematično proceduralno znanje: znanje o postopkih z jasnimi zaporedji korakov. 
s pomočjo proceduralnega znanja lahko učenci učinkovito izkoristijo deklarativno 
znanje ter lažje usklajujejo kognitivne in metakognitivne procese. 

 matematično konceptualno znanje: znanje mestnih vrednosti, štetje, računske 
operacije, vrsta mbn. 

 strateško znanje: znanje o tem, katero znanje uporabiti, kdaj ga uporabiti ter kako 
ga uporabiti. problemsko znanje obsega strategije za reševanje ter druga 
uporabna znanja. 

Učenci s PPPU imajo lahko težave z reševanjem MBN "primarnih vzrokov 
(nerazumevanje, težave reprezentacije problema), sekundarnih (neusvojena 
aritmetična znanja) ter drugih vzrokov (npr. bralnih težav)." (Geary, 1994; v Kavkler, 
2007, str. 101) Ugotavljamo torej, da imajo lahko učenci s PPPU pri reševanju MBN 
težave zaradi težav na matematičnem področju, zaradi neusvojenih veščin ali zaradi 
drugih primanjkljajev, ki posredno vplivajo tudi na uspešnost pri matematiki. 

Različne raziskave (Wilson in Sindelar, 1991; Englert, Culatta in Horn, 1987; Jordan in 
Hanich, 2000; Hanich, Jordan, Kaplan in Dick, 2001; Jordan in Montani, 1997; Fuchs 
in Fuchs, 2002; v Powell, 2011) kažejo, da učenci s PPPU pri reševanju matematičnih 
besedilnih nalog dosegajo pomembno nižje rezultate kot njihovi vrstniki. Znanje 
reševanja matematičnih besedilnih nalog je pomembno tudi pri reševanju življenjskih 
problemov, del katerih predstavljajo tudi fizikalne naloge (Pezdir, 2013). 

Kavkler, Košak Babudr, Magajna in Passolunghi (2011) ugotavljajo statistično 
pomembne razlike pri reševanju matematičnih besedilnih nalog med učenci z in brez 
učnih težav pri matematiki na področju nebesednega rezoniranja, avtomatizacije 
aritmetičnih dejstev in postopkov ter fleksibilne rabe aritmetičnega znanja. Posledično 
so učenci z učnimi težavami pri matematiki pri reševanju MBN manj uspešni in manj 
radi rešujejo tovrstne naloge. Le 8,3 % učencev z učnimi težavami pri matematiki je v 
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omenjeni raziskavi zapisalo, da zelo radi rešujejo MBN, medtem ko je kar 33,3 % brez 
učnih težav pri matematiki ocenilo, da MBN rešujejo zelo radi (Kavkler idr., 2011). 

Kalan (2015) v svoji raziskavi o reševanju MBN učencev z učnimi težavami pri 
matematiki v primerjavi z učenci brez učnih  težav pri matematiki ugotavlja, da so se 
učenci z učnimi težavami pri matematiki v vseh postavkah reševanja MBN odrezali 
slabše od svojih sovrstnikov brez tovrstnih težav. Ugotavlja, da učitelji ocenjujejo, da 
je največja razlika med učenci z učnimi težavami pri matematiki v primerjavi z učenci 
brez tovrstnih težav v pridobljenem osnovnem aritmetičnem znanju ter v poznavanju 
strategij za reševanje MBN. 

Reševanje MBN je kompleksen proces, ki poteka v dveh stopnjah (Mayer, 1998; Polya, 
1945/1986; v Montague, Enders in Dietz, 2011): 

1. Predstavitev naloge: MBN so lahko predstavljene v opisni, slikovni ali  
telegrafski obliki (Moyer, Sowder, Threadgill-Sowder in Moyer, 1984, str. 346; v Kalan, 
2015a). Faza predstavitve problema obsega prevajanje jezikovnih in numeričnih 
informacij v verbalno obliko, grafe, simbole in kvantitativno predstavitev problema, ki 
predstavi odnose med posameznimi deli in ki nakaže uporabo ustreznih matematičnih 
postopkov (Mayer, 1985; Montague in Applegate, 1993; van Garderen in Montague, 
2003; v Montague idr., 2011). 

2. Reševanje naloge: Reševanje naloge obsega razmislek o izbranih računskih 
postopkih, njihovo izvedbo ter preverjanje pravilnosti rešitve (Montague idr., 2011). 

Na podlagi teh Mayerjevih ugotovitev je bilo predstavljenih več modelov oz. 
strategij reševanja MBN. V nadaljevanju bomo predstavili dve izmed njih. 

 

2.3.1 Mayerjev model procesa reševanja matematičnih 
besedilnih nalog 

 

Mayer (1985) meni, da bi morali pri reševanju MBN več pozornosti posvečati ne le 
veščini računanja, temveč tudi drugim vrstam znanja in spretnostim pri reševanju, kot 
so matematičnemu znanju, shemam, strateškemu znanju, jeziku in razumevanju. Na 
podlagi tega je razvil štiristopenjski model reševanja MBN, ki je prikazan v Tabeli 8. 
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Fazi reševanja Zahtevano znanje 

REPREZENTACIJA 
PROBLEMA 

1. prevajanje 

 lingvistično znanje 

 deklarativno, semantično znanje 
 
spretnost: določiti pomembne 
numerične informacije 

2. integracija  
 shematično znanje 
 
spretnost: določiti računske operacije 

REŠEVANJE 
PROBLEMA 

3. načrtovanje 

 strateško znanje 
 
spretnost:  določiti število in vrstni red 
korakov 

4. računanje 
 proceduralno znanje 
 
spretnost: izpeljati računski postopek 

Tabela 8: Mayerjev (1985; v Kalan, 2014, str. 184) model procesa reševanja MBN 

 

2.3.1.1 Prevajanje 
Učenec nalogo prebere in ugotovi, kaj naloga zahteva od njega. Pomembno je, da 
razume, kaj je prebral in da razume, katere so tiste numerične informacije, ki jih bo 
potreboval za reševanje naloge (Mayer, 1985; v Krawec, Huang, Montague, Kressler 
in de Alba, 2013). 

Učenci s PPPU imajo težave z bralnim razumevanjem (Kavkler, 2007), zaradi česar 
imajo lahko težave že na prvi stopnji reševanja MBN, saj ne razumejo, kaj naloga od 
njih zahteva. 

 

2.3.1.2 Integracija 
Ko  učenec razume, kaj mora v nalogi izračunati, razume odnose med posameznimi 
deli MBN, nalogo sistematično ponazori in izbere računske operacije, ki jih bo uporabil 
pri reševanju MBN (Mayer, 1985; v Krawec idr., 2013). 

Učenci s PPPU težje ustrezno ponazorijo MBN, saj imajo težave z usvajanjem 
konceptualnega matematičnega znanja. Zaradi tega ne razumejo odnosov med 
količinami in ne vedo, kako morajo računati s predstavljenimi numeričnimi podatki 
(Kavkler, 2007). 

 

2.3.1.3 Načrtovanje  
Učenec določi število in vrstni red korakov reševanja MBN (Mayer, 1985; v Krawec 
idr., 2013). 
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Če učenci ne razumejo prebranega in ne vedo, kaj je bistvo naloge, bodo imeli težave 
tudi z določanjem vrstnega reda računanja. Učenci s PPPU se večkrat soočajo s 
tovrstnimi težavami, zato se reševanja nalog lotijo po občutku (Kavkler, 2012). Poleg 
tega imajo učenci s PPPU težave na področju organizacijskih veščin in načrtovanja, 
kar jim le še dodatno otežuje reševanje MBN (Kavkler, 2007). 

 

2.3.1.4 Računanje 
Učenec zapiše račune, pri čemer upošteva zapisan načrt računanja, ter jih izračuna in 
zapiše zahtevan odgovor. (Mayer, 1985; v Krawec idr. 2013) 

Učenci s primanjkljaji na matematičnem področju nimajo avtomatiziranih aritmetičnih 
dejstev in postopkov ter se soočajo s počasnejšim priklicem iz dolgoročnega spomina 
(Kavkler, 2007), zaradi česar se večkrat zmotijo pri računanju in potrebujejo  več časa 
za reševanje nalog. 

 

2.3.2 Kognitivna strategije reševanja matematičnih besedilnih 
nalog 

 

M. Montague (1992; Montague idr., 2011; Krawec idr., 2013) je izpopolnila Mayerjev 
model procesa reševanja MBN in opisala sedemstopenjsko kognitivno strategijo 
reševanja MBN, ki jo je kasneje povezala še z metakognitivno strategijo. Kognitivna 
strategija reševanja MBN  poenostavi do te mere, da so jo zmožni pravilno rešiti tudi 
učenci s PPPU, saj je namenjena prav njim (Kalan, 2015b). 

Metakognitivna strategija ali strategija PVP3 (Montague idr., 2011; Krawec idr., 2013) 
dopolnjuje kognitivno strategijo z uporabo na vsaki stopnji . Strategija PVP (povej, 
vprašaj, preveri) omogoča učencem s PPPU večjo samostojnost pri reševanju MBN. 
Tako je nastal kognitivno-metakognitivni model reševanja MBN (Montague, 1997; v 
Kalan, 2014), ki je predstavljen v Tabeli 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 V angleščini strategija Say, Ask, Check (v prevodu strategija povej, vprašaj preveri) 
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KOGNITIVNA 
STRATEGIJA 

STRATEGIJA PVP 

a. Povej b. Vprašaj c. Preveri  

1. Preberi nalogo. 

Prebral bom 
nalogo. Če je ne 
bom razumel, jo 
bom prebral še 
enkrat. 

Ali problem 
razumem? 

Nalogo 
razumem, lahko 
se lotim 
reševanja. 

2. Parafraziraj, poišči 
in podčrtaj 
podatke. 

Podčrtam glavne 
informacije in 
nalogo povem s 
svojimi besedami. 

Ali so podčrtane 
najpomembnejši 
podatki?  
Kaj me naloga 
sprašuje? 

Podčrtani 
podatki se 
ujemajo z 
vprašanjem. 

3. Ponazori. 

Narisal bom 
skico. Prikazal 
bom tudi 
povezave med 
posameznimi deli 
naloge. 

Ali skica prikazuje 
nalogo?  
Ali sem prikazal 
povezave med 
posameznimi deli 
naloge? 

Skica ustreza 
podatkom v 
nalogi. 

4. Načrtuj. 

Odločim se za 
število korakov in 
računske 
operacije. 
Zapišem tudi 
simbole 
računskih 
operacij.  

Ali sem zapisal 
vse potrebne 
računske 
operacije in 
korake reševanja 
naloge? 

Načrt je razumljiv 
in uresničljiv. 

5.  Oceni rezultat. 

Zaokrožim 
števila, si 
predstavljam in 
zapišem oceno. 

Sem pravilno 
zaokrožil? 
Sem zapisal 
oceno? 

Uporabil sem 
vse ključne 
informacije. 

6. Izračunaj in 
odgovori. 

Računske 
operacije bom 
uporabil v 
pravilnem 
vrstnem redu. 
Zapisal bom 
odgovor. 

Ali se izračun 
ujema z mojo 
oceno? 
Ali sem zapisal 
odgovor? 

Sledil sem načrtu 
in uporabil vse 
predvidene 
korake 
računanja. 

7. Preveri. 
Preveril bom vse 
korake reševanja. 

Ali sem preveril 
vsak korak 
reševanja 
naloge? 

Preverim, ali je 
pravilno. Če ni, 
se vrnem nazaj k 
reševanju in po 
potrebi prosim za 
pomoč. 

Tabela 9: Kognitivno-metakognitivni model reševanja MBN (Montague, 1997; v Kalan, 2014, str. 186) 

V nadaljevanju bomo podrobneje opisali vseh 7 korakov kognitivne strategije reševanja 
MBN. 
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2.3.2.1 Preberi nalogo. 
Učenec nalogo, če ima to možnost, glasno prebere in preveri svoje razumevanje. 
Učenci s PPPU imajo zaradi manj razvitih bralnih strategij težave z razumevanjem 
"pisno predstavljenega matematičnega besednjaka, navodil in besednih problemov. 
Nepravilno prebrani ključni izrazi onemogočijo uspešno reševanje problemov." 
(Kavkler, 2011b, str. 129) Kalan (2014) ugotavlja, da obstajajo statistično pomembne 
razlike v razumevanju prebranih MBN med učenci s specifičnimi učnimi težavami in 
učenci brez specifičnih učnih težav. 

Učenci s PPPU imajo težave tudi z razumevanje kompleksnejših MBN (Kavkler, 
2011b), zato je pomembno, da poenostavimo MBN tako, da uporabimo le informacije, 
ki so potrebne za uspešno reševanje, da uporabimo enostavne strukture povedi in da 
nalogo (če se le da) razdelimo na več manjših korakov in podvprašanj. 

 

2.3.2.2 Parafraziraj, poišči in podčrtaj podatke. 
Pri tem koraku učenec s svojimi besedami ponovi, kaj naloga zahteva, ter poišče 
ključne informacije. Da učenec s PPPU kompenzira slabše spominske kapacitete in 
organizacijske veščine, informacije tudi podčrta. Vse to lahko učenca naučimo preko 
direktnega poučevanja (Kavkler, 2011b). 

Za uspešno opravljena prva dva koraka mora imeti učenec ustrezne jezikovne 
spretnosti in zahtevano konceptualno znanje matematike. Le tako lahko resnično 
razume nalogo in zastavljen problem (Mayer, 1999; v Montague in Jitendra, 2006). 

 

2.3.2.3 Ponazori. 
Kalan (2015b) je ugotovil, da se učenci z učnimi težavami enako pogosto kot njihovi 
vrstniki brez tovrstnih primanjkljajev odločijo za vizualno ponazoritev MBN. Prav tako 
je ugotovil, da učenci z učnimi težavami manj pogosto nalogo preberejo večkrat, zaradi 
česar jo razumejo slabše od svojih sovrstnikov. Dokazano je, da učenje ponazarjanja 
problemov pozitivno vpliva na učenčevo uspešnost pri reševanju MBN (Hutchinson, 
1990; Zawaiza, 1991; v Montague in Jitendra, 2006). Zato je pomembno, da učencem 
pokažemo različne možnosti ponazarjanja nalog.  

M. Kavkler (2011a) opisuje pristop KSA, ki vključuje ponazarjanje MBN od konkretne 
ponazoritve preko slikovne do abstraktne. Učitelji prehitro prehajajo na abstraktno 
ponazarjanje nalog, zaradi učenci s PPPU MBN ne razumejo. Posledično se njihovo 
slabo razumevanje šolske snovi le poglablja (Kavkler, 2011b). 

Težave nastopijo, ko so v nalogi uporabljena večmestna števila, učenec pa še ne 
zmore abstraktnega ponazarjanja nalog. M. Klug in M. Jurman (2014) svetujeta, da 
učenec v tem primeru primer ponazori konkretno s števili iz množice naravnih števil z 
manjšim obsegom (npr. števila do 20). Pomembno je, da so tudi ta števila v enakem 
razmerju kot števila, ki so uporabljena v nalogi. 
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2.3.2.4 Načrtuj. 
V tem koraku je učenčeva naloga, da si MBN dobro predstavlja in da naredi načrt 
reševanja oz. računanja. Predstavlja si in tudi zapiše pot reševanja MBN. Pri tem 
zapiše računske operacije v vrstnem redu, kot ga namerava uporabiti. 

Učenci s PPPU imajo, med drugim, tudi težave na področju izvršilnih funkcij, med 
katere uvrščamo tudi načrtovanje (Hudoklin, 2011a). Učenja načrtovanja reševanja 
MBN se lotimo na enostavnih primerih, kjer je potrebno uporabiti le eno računsko 
operacijo. Postopno težavnost in kompleksnost nalog stopnjujemo. Na začetku bo imel 
učenec verjetno veliko vprašanj in težav pri tem, zato bo potreboval usmerjanje v obliki 
podvprašanj (Hudoklin, 2011b). Postopoma, ko bo učenec usvajal veščino 
načrtovanja, bomo lahko pomoč opuščali in na koncu tudi popolnoma opustili. 

Da bo učenec sploh lahko načrtoval reševanje MBN, je pomembno, da ima dobro 
usvojeno matematično konceptualno znanje (Montague in Jitendra, 2006). Zato se 
vsako uspešno reševanje MBN začne z dobrim razumevanje matematičnih konceptov. 

 

2.3.2.5 Oceni rezultat. 
"Učenec z uporabo zaokroževanj in približkov predvidi približen končni rezultat." (Math 
Problem-Solving: Combinig Cognitive & Metacognitive Strategies, 2013; v Pezdir, 
2013, str. 19) 

Ocena rezultata je pomembna predvsem za naslednje korake reševanja MBN, saj 
učencu omogočijo uvid v to, ali je rezultat smiseln ali ne. Če učenec rezultat oceni 
pravilno in se njegovi računi z oceno ne ujemajo, potem ve, da se je zmotil pri 
računanju. 

 

2.3.2.6 Izračunaj in odgovori. 
Učenci s PPPU se pri računanju zmotijo večkrat kot njihovi sovrstniki. Wong (1996) 
navaja 4 kategorije tipičnih napak, ki jih delajo učenci s PPPU pri računanju: 

 le delno rešen račun 

 zamenjava mestnih vrednosti 

 napačen postopek računanja 

 napačno razumevanje koncepta ničle 

Deshler, Ellis in Lenz (1996) navajajo 9 kategorij tipičnih napak, ki jih delajo učenci s 
PPPU pri matematiki: 

 napačno zapisan račun 

 napaka v procesu računanja 

 napačno izbrana računska operacija 

 nerazumevanje mestnih vrednosti 

 naključno izbrana strategija reševanja, ki ni povezana z danim računom 

 napisovalne težave 

 napačno pretvarjanje enot 

 težave s poimenovanjem 

 napake zaradi nerazumevanja ničle kot mestne vrednosti 
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Pomembno je, da učitelj oz. specialni in rehabilitacijski pedagog ugotovi, katere so tiste 
tipične napake, ki jih dela določen učenec (Deshler idr., 1996) in mu nato ponudi 
ustrezne kompenzacijske strategije. 

 

2.3.2.7 Preveri. 
Učenec še enkrat preveri vse korake reševanje MBN. Če ugotovi, da se je v katerem 
izmed korakov zmotil, napake popravi in nalogo rešuje od tam dalje. Kalan (2015b) je 
ugotovil, da učenci s PPPU manj pogosto pregledajo MBN po reševanju. Lahko torej 
trdimo, da zaradi tega svojih napak ne odkrijejo in so tudi zato manj uspešni pri 
reševanju MBN. 

 

2.4 Kognitivna strategija reševanja fizikalnih nalog 
 

Za uspešno učenje fizike je pomembno, da je učenec ustrezno motiviran. Na motivacijo 
za učenje fizike  vpliva več dejavnikov: učenec mora biti ustrezno notranje motiviran, 
verjeti mora v svoje sposobnosti ter mora biti prepričan, da je za uspeh pri pouku 
odgovoren sam (Sanfeliz in Stalzer's, 2003; v Bryan, Glynn in Kittleson, 2011). Učenci 
s PPPU največkrat zaradi ponavljajočega se neuspeha niso notranje motivirani za 
učenje fizike, saj jim  ne predstavlja užitka. Prav tako v svoje sposobnosti ne verjamejo. 
Hkrati pa, v primeru, da so uspešni, uspeh pripisujejo sreči in ne svojemu znanju. 
Posledično so pri pouku fizike manj uspešni. 

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

 računanjem 

 pretvarjanjem enot 

 priklicem in procesiranjem informacij 

 pomnjenjem in uporabo fizikalno-matematičnih konceptov, pravil in obrazcev 

 samooceno/analizo reševanja naloge 

 razlago rešitev naloge 

MBN vsebujejo situacijski del in aritmetični del. Prav tako oba dela vsebujejo fizikalne 
naloge. Lahko torej trdimo, da so fizikalne naloge podobne MBN, le da morajo učenci 
poznati tudi koncepte fizike. Ravno zaradi tega je kognitivna strategija reševanja 
matematičnih besedilnih nalog uporabna tudi pri reševanju fizikalnih nalog. Seveda pa 
je postopek zaradi specifike predmeta nekoliko prilagojen. 

Pomembno je, da damo učencem s PPPU dovolj časa za usvajanje fizikalnih 
konceptov in veščin, ki so pomembne za uspešno reševanje nalog (Accommodations 
Finder: Task Support, 2013; v Pezdir, 2013). Prav tako je tudi pri fizikalnih nalogah 
pomembno, da upoštevamo načelo postopnosti. Torej da učencu najprej ponudimo 
lažje, enostavne naloge, in postopoma prehajamo k težjim, bolj kompleksnim. 

Reševanje fizikalnih nalog je ena izmed veščin, ki naj bi jih učenec usvojil tekom 
izobraževanja. Tako kot vsako veščino, moramo tudi reševanje fizikalnih nalog  
učencem s PPPU predstaviti eksplicitno v kombinaciji z uporabo hevristične strategije 
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(Jayanthi idr. 2008; Grumbine in Brigham Alden, 2006) . Poleg tega se mora učenec 
naučiti verbaliziranja korakov reševanja naloge in samospraševanja ob nalogi 
(Jayanthi idr., 2008). Če bo učenec glasno povedal, kaj bo njegov naslednji korak, se 
bo slišal in hitreje ugotovil, če bo v postopku reševanja nalog storil napako. Tak način 
reševanja nalog učencem s PPPU omogoči, da nalogo razumejo in da sledijo korakom 
reševanja fizikalnih nalog. 

Pri nudenju pomoči učencem s PPPU pri fiziki je pomembno, da najprej razumemo 
učenčev način razmišljanja. Učenec naj pred nami nalogo rešuje in glasno razlaga 
potek reševanja. Fizika je med drugim eden najtežjih predmetov tudi zato, ker se 
učiteljev način razmišljanja močno razlikuje od učenčevega (Ornek idr., 2008). 

V nadaljevanju bomo opisali kognitivno strategijo reševanja MBN, prirejeno za 
reševanje fizikalnih nalog. 

 

2.4.1 Pozorno preberi nalogo. 

 

Kot pri reševanju MBN mora učenec nalogo najprej prebrati. Če je po prvem branju ne 
razume, naj jo prebere še enkrat. Med branjem učenec sproti preverja, ali ima znanja, 
ki so potrebna za uspešno reševanje naloge. Pri tem koraku reševanja naloge je 
pomembno predvsem, da učenec razume fizikalne koncepte, ki so uporabljeni v nalogi. 
Fizikalni koncepti so namreč tisti, ki so bistveni za razumevanje naloge. Učenci, ki so 
pri reševanju fizikalnih nalog uspešni, najprej preverijo fizikalne koncepte, ki jih je 
sestavljalec naloge uporabil, in šele nato izbirajo fizikalne obrazce ter matematične 
operacije. Učenci, ki  so pri reševanju fizikalnih nalog neuspešni pa najprej preverijo, 
katere količine so uporabljene ter kaj bi lahko izračunali. Večkrat sploh ne razmislijo  o 
tem, ali računajo to, kar naloga zahteva od njih (Kuo, 2013). 

Učenci s PPPU berejo manj tekoče od svojih vrstnikov, prebrano slabše razumejo ter 
imajo siromašnejši besedni zaklad (Fore, Boon in Lowrie, 2007). Pomembno je, da 
učenci s PPPU razvijejo ustrezno bralno strategije, s katero bodo lahko kompenzirali 
svoje primanjkljaje. 

V primeru, da ima učenec zelo skromno besedišče in da večine izrazov ne razume, 
mu lahko ponudimo slovarček fizikalnih izrazov, ki ga dopolnjuje sproti pri pouku. 
Slovar lahko oblikuje poljubno, vendar mora vedeti, na kakšen način se bo lotil 
organizacije. Smiselno je, da izraze klasificira po poglavjih oz. vsebinah, kot se jih učijo 
pri pouku. Dokazano je, da si več zapomnimo, če ima znanje za nas nek pomen, zato 
je smiselno, da ob izrazu zapiše  definicijo kot tudi asociacijo, ki mu bo sčasoma 
pomagala, da slovarja ne bo več potreboval. Če si učenec najbolje zapomni vizualne 
informacije, lahko za različna področja uporabi različne barve. S takim barvnim 
kodiranjem bo hitreje priklical določene fizikalne izraze (Reid in Green, 2012). 

 

 

 



Nadja Pezdir Kognitivna strategija reševanja  
fizikalnih nalog za učence s PPPU 

    

- 28 - 
 

SILE 

izraz Definicija učenčeva razlaga 

GRAVITACIJSKA SILA 
(Fg) 

Sila, s katero Zemlja 
privlači predmete, ki so 
na njej. Vedno kaže proti 
središču. 

Gravitacija povzroča, da 
pademo DOL. Kaže DOL. 

SILA PODLAGE 
(Fp) 

Sila, s katero podlaga 
vpliva na predmet, ki stoji 
na njej. Vedno kaže 
pravokotno na podlago. 

Tla omogočajo, da 
ostanemo GOR. Kaže 
GOR. 

NEWTON 
(N) 

Osnovna enota za silo. 
Označi se z N. 

Newton je občutil silo 
jabolka, ki mu je padlo na 
glavo. 

Tabela 10: Primer slovarja (Pezdir, 2013) 

Poleg branja imajo učenci težave tudi z zapisom besedila (Adler, 2011; v Kavkler, 
2012). Omogočimo jim, da učencem s PPPU ne bo potrebno prepisovati s table, da 
dobijo vnaprej pripravljen učni list z že zapisanimi nalogami. 

Učenci s PPPU imajo več težav s pretvarjanjem enot (Trna, Tranova, Makydova, 
2010). Lahko jim ponudimo prilagoditev, da enote pretvarjajo s pomočjo tabel. Lahko  
jim tudi ponudimo enotsko kocko, ki si jo izdelajo sami in na katero na vsako ploskev 
zapišejo merske enote s pretvorniki za posamezne količine (Lim, 2011). 

 

Slika 2: Enotska kocka z merskimi enotami fizikalnih količin (Lim, 2011) 

 

2.4.2 Parafraziraj, poišči podatke in jih izpiši. 

 

Učenci s PPPU zaradi slabše bralne tehnike ne razvijejo notranjega samogovora pri 
branju. Posledično prebrano tudi slabše razumejo. Učenci s PPPU imajo slabše razvite 
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receptivne jezikovne zmožnosti (Kavkler, 2011b). Te vplivajo na uspešnost 
povezovanja izrazov s koncepti in na razumevanje večpomenskih besed. 

Učence s PPPU moramo naučiti tudi glasne verbalizacije in glasnega obnavljanja 
prebranega, saj imajo težave tudi na področju ekspresivnega jezika (Kavkler, 2011b). 
Ekspresivni jezik je tisti, ki ključno vpliva na sposobnost parafraziranja, torej 
obnavljanja in povzemanja.  

Zgoraj omenjene težave lahko omilimo z eksplicitnim poučevanjem bralnih strategij ter 
veščin povzemanja in obnavljanja preko glasne verbalizacije, ki učencu omogoči, da 
ozavesti vsebino naloge. Ko učenec resnično razume nalogo, ugotovi, kateri so ključni 
podatki, ki so v nalogi podani. Te podatke zaradi lažje uporabe v naslednjih korakih 
tudi sistematično izpiše. 

Teniška žogica prepotuje 90 m v 2 s. S kolikšno hitrostjo potuje teniška žogica? 
 
s = 90 m 
t = 2 s  
v = ? 

Slika 3: Prikaz označevanja bistvenih podatkov v fizikalni nalogi in njihov izpisa  

 

2.4.3 Ponazori. 

 

Pri fiziki morajo učenci usvojiti več različnih načinov prikazov podatkov, kar je tudi eden 
izmed razlogov, da učenci menijo, da je fizika težka (Angell, 2004; v Ornek, 2008). 
Težavo s ponazarjanjem naloge in njenim predstavljanjem  imajo učenci s PPPU tudi 
zato, ker je večkrat ne razumejo. Zato je pomembno, da učencem, ki imajo težave s 
ponazarjanjem problemov to sistematično predstavimo. Da  lahko učenci izberejo 
ustrezen način ponazoritve naloge, morajo najprej poznati različne vrste nalog, ki 
zahtevajo različne načine ponazoritev (Jayanthi, Gersten in Baker, 2008). Glavna 
razlika med učenci, ki so pri tem uspešni, in učenci, ki so pri tem neuspešni, je namreč 
v predstavljanju naloge ter v njenem ponazarjanju (Parmar, 1992; Hutchinson, 1993; 
Montague in Applegate, 1993; van Garderen in Montague, 2003; v Montague in 
Jitendra, 2006). 

Teniška žogica prepotuje 90 m v 2 s. S kolikšno hitrostjo potuje teniška 
žogica? 
 
 
 
 
 

Slika 4: Prikaz ponazoritve fizikalne naloge 

90 m 

2 s 
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2.4.4 Ugotovi, v čem je problem in predvidi fizikalne obrazce. 

 

Ko učenec ustrezno ponazori nalogo, hitreje ugotovi, v čem je bistvo problema in kaj 
naloga od učenca zahteva, da izračuna. Pri tem koraku imajo učenci s PPPU nemalo 
težav zaradi pomanjkljivih veščin načrtovanja ter zaradi slabšega razumevanja 
fizikalnih pojmov. Pri tem koraku je ključno konceptualno znanje (da zna učenec 
uporabljene izraze umestiti v fizikalne koncepte) ter shematično zanje (ki bo učencu 
pomagalo pri načrtovanju reševanja/računanja). 

Poleg že naštetih težav se učenci s PPPU na tej stopnji reševanja nalog srečujejo še 
z eno, morda na videz še večjo težavo: s  priklicem fizikalnih obrazcev zaradi 
primanjkljajev na področju pomnjenja (Kavkler, 2011b). 

Če imajo učenci težave s pomnjenjem, si lahko pomagajo z različnimi 
mnemotehnikami. Mnemotehnike so "specifični mentalni postopki za izboljšanje 
pomnjenja." (Arar, Kolić-Vehovec in Milotić, 2009, str. 8) 

Pogosto uporabljene mnemotehnike za pomnjenje fizikalnih obrazcev so: 

 Sila: F = m * a (Fičko je mali avto) 

 Prostornina kvadra: V = a * b * c (Vozim avto, bicikel in cisterno.) 

 Kinetična energija: Wk =  
𝑚∗ 𝑣2

2
 (Kinetično energijo imajo vozila, ki se premikajo. 

Mali Voz ima spredaj in zadaj po 2 kolesi) 

 Obseg kroga: o = 2 *  * r 

 

 

 

V skrajnem primeru, ko si učenci ne zmorejo zapomniti vseh fizikalnih obrazcev, jih 
imajo lahko zapisane na kartončku, ki ga imajo vedno pri sebi. Poleg priklica fizikalnih 
obrazcev učenci s PPPU poročajo , da kljub temu, da prepoznajo fizikalni obrazec, 
niso spretni pri računanju z abstraktnimi vrednostmi, torej pri urejanju obrazcev. 
Težave imajo torej že pri osnovnem matematičnem proceduralnem znanju o računanju 
računskih izrazov. Pri tem si lahko učenci pomagajo s t. i. trikotnikom obrazcev, ki jim 
omogoča lažjo predstavo o odnosu med posameznimi fizikalnimi količinami v 
fizikalnem obrazcu (Arar idr., 2009). Trikotnik bomo predstavili na primeru obrazca za 
izračun hitrosti premikanja pri premem enakomernem gibanju. 

 V prikazanem trikotniku za izračun hitrosti pri premo-
sorazmernem gibanju "v" predstavlja hitrost, "t" čas 
gibanja in "s" pot, ki jo opravi premikajoče se telo. 
Trikotnik prikazuje, da je hitrost telesa količnik časa 
gibanja in poti, ki opravi telo. Čas gibanja je zmnožek 
hitrosti premikajočega se telesa in poti, ki jo opravi telo. 
Pot, ki jo opravi telo, lahko izračunamo tako, da delimo 
čas gibanja s hitrostjo premikajočega se telesa. 

Slika 5: Trikotnik za izračun hitrosti  
pri premo-sorazmernem gibanju (Arar idr., 2009) 

  
r 

t 

v s 



Nadja Pezdir Kognitivna strategija reševanja  
fizikalnih nalog za učence s PPPU 

    

- 31 - 
 

Teniška žogica prepotuje 90 m v 2 s. S kolikšno hitrostjo potuje teniška žogica? 
 
s = 90 m 
t = 2 s   
v = ? 
 
 
 
 
 

Slika 6: Prikaz načrtovanja postopka računanja 

 

2.4.5 Oceni rezultat. 

 

Oceno rezultata je smiselno narediti, ko imajo učenci slabše številske predstave. Ta 
jim pomaga, da ob računanju sproti ugotavljajo, ali je izračunan rezultat sploh smiseln. 
Dovolj je že, da učenec ugotovi, da je nekje storil napako, če izračuna, da oseba teče 

s hitrostjo 50 
𝑘𝑚

ℎ
, saj vemo, da to ni mogoče. 

Pomembno je, da znajo učenci smiselno zaokroževati števila in računati z 
zaokroženimi števili. 

Teniška žogica prepotuje 90 m v 2 s. S kolikšno hitrostjo potuje teniška žogica? 
 
s = 90 m 
t = 2 s   
v = ? 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 7: Prikaz ocene rezultata 

90 m 

2 s 

NAČRT: 

𝑣 =  
𝑠

𝑡
 

PROBLEM: 

Izračunati moram 

hitrost žoge. 

90 m 

2 s 

NAČRT: 

𝑣 =  
𝑠

𝑡
 

PROBLEM: 

Izračunati moram 

hitrost žoge. 

OCENA REZULTATA: 

90 je približno 100 

HITROST: 100 : 2 = 50  Hitrost žoge je približno 50 
𝑚

𝑠
. 
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2.4.6 Izračunaj in odgovori. 

 

Učenci s PPPU pri računanju delajo tipične napake, ki smo jih že omenili v poglavju 
Reševanje matematičnih besedilnih nalog. 

Učence s PPPU je potrebno naučiti, da v obrazce vpisujejo količine z vrednostmi in 
merskimi enotami. To je namreč eden izmed načinov, da bodo hitro ugotovili, ali so 
pravilno vstavili vse fizikalne količine. 

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

1. Števila narobe preberejo, zato jih iz besedila narobe izpišejo, motijo se pri prepisu 
teh števil (bodisi v fizikalni obrazec bodisi v žepno računalo). 

2. Če števila preberejo pravilno, se prav tako lahko zmotijo pri samem zapisu. 
3. Ne znajo izpostaviti neznanke iz fizikalnega obrazca. 
4. Menjujejo korake računanja, ne razumejo računskih operacij ipd. 

Za lažje računanje lahko učenci s PPPU razvijejo različne kompenzacijske strategije. 
Učenci, ki si bolje zapomnijo slušne informacije, naj ob reševanju naloge glasno 
govorijo in razlagajo potek reševanja (Reid in Green, 2012). Učenci, ki si bolje 
zapomnijo vidne informacije, lahko uporabijo sistem barvnega kodiranja posameznih 
fizikalnih količin. Če bo učenec vedno uporabil isto barvo za isto fizikalno količino, bo 
imel boljši in hitrejši uvid v to, ali je določene fizikalne količine že vnesel v obrazec ter, 
ali so bile te fizikalne količine sploh omenjene v besedilu. 

Kalan (2014) je ugotovil, da  učenci z učnimi težavami pri reševanju MBN manj pogosto 
zapišejo odgovor kot učenci brez učnih težav pri matematiki. Sklepamo lahko torej, da 
se enako zgodi pri zapisu odgovora pri reševanju fizikalnih nalog. To se zgodi tudi zato, 
ker imajo nekateri učenci s PPPU težave z zapisom odgovora. Pomembno je, da jih 
poučimo o tem, da običajno odgovor vsebuje vse besede, razen vprašalnice (ki jo 
običajno zamenjamo s fizikalno količino – rezultatom).  (Klug in Jurman, 2014) 

S KOLIKŠNO HITROSTJO POTUJE TENIŠKA ŽOGICA? 

      

TENIŠKA ŽOGICA POTUJE S HITROSTJO 50 
𝑚

𝑠
. 

 

Slika 8: Prikaz oblikovanja odgovora na vprašanje 

Pomembno je seveda, da učitelj upošteva načelo postopnosti. Torej, da učenec dobi 
najprej enostavne naloge, kjer je podana le ena neznana količina, in postopa prehaja 
h kompleksnejšim nalogam, kjer je za izračun potrebno uporabiti več fizikalnih 
obrazcev. 
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2.4.7 Preveri. 

 

Kalan (2014) je ugotovil, da učenci z učnimi težavami pri matematiki manj pogosto 
preverijo rezultat kot učenci brez učnih težav pri matematiki. Ni pa razlike v preverjanju 
reševanja celotne naloge med učenci z učnimi težavami pri matematiki in učenci brez 
učnih težav pri matematiki. 

Pri preverjanju reševanja naloge so bistvene učenčeve izvršilne funkcije. Predvsem je 
pomembna prožnost mišljenja. "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, 2011b, str. 
192) 

Učenec mora preveriti vse korake reševanja in odkriti morebitno napako ter jo 
popraviti. Pri tem mu lahko pomagamo tako, da nalogo razdelimo na več manjših delov 
(Hudoklin, 2011b). 

Poleg izvršilnih funkcij so pomembne tudi učenčeve metakognitivne sposobnosti, 
sposobnosti "stopiti korak nazaj" in analizirati lasten način reševanja naloge (Hudoklin, 
2011b). 

 

2.5 Timsko poučevanje fizike 
 

Za uspešno učenje učenci potrebujejo ustrezno učno okolje. Učinkovito učno okolje je 
namreč en izmed varovalnih dejavnikov za učence s PPPU (Magajna, 2008a). 
Ustrezno učno okolje namreč spodbuja učenčev razvoj in zmanjšuje stres (Allodi, 
2010; v Jereb, 2011). 

Eden izmed pristopov k poučevanju, ki učencem s PPPU zagotavlja učinkovito učno 
okolje in je v zadnjem času "vedno pogosteje uporabljena inkluzivna oblika 
poučevanja" (Moorehead in Grillo, 2013, str. 50), je 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)  

Walsh (2012) navaja, da je timsko poučevanje oblika poučevanja, ki je učinkovita za 
vse učence, predvsem pa je opaziti izboljšanje rezultatov učencev s posebnimi 
potrebami. Specialni in rehabilitacijski pedagog lahko v razredu učence s PPPU 
eksplicitno poučuje znanja in spretnosti, ki so potrebna za uspešno učenje. Novejše 
nevrobiološke raziskave kažejo, da potrebujejo učenci z učnimi težavami, med katerimi 
so tudi učenci s PPPU, veliko bolj eksplicitno poučevanje spretnosti kot njihovi 
sovrstniki, ki nimajo tovrstnih težav (Clements-Stephens idr., 2011). 

"Timsko poučevanje je tako vedno pogosteje uporabljena inkluzivna oblika 
poučevanja, ki omogoča učinkovito poučevanje v oddelku, v katerega so vključeni 
različni otroci s posebnimi potrebami." (Moorehead in Grillo, 2013, str. 50) Mutch-
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Jones, Puttick in Minner (2012) navajajo, da je za učinkovito timsko poučevanje 
potrebnih več pogojev.  Učitelj ter specialni in rehabilitacijski pedagog morata biti 
usklajena in kompatibilna (Boču, 2007; Isherwood idr., 2011, v Mutch-Jones idr., 
2012). Prav tako morata imeti na voljo čas za timsko načrtovanje učne ure (Brusca-
Vega idr., 2011; Isherwood idr., 2011; v Mutch-Jones, 2012). Inne nazadnje morata 
oba, tako učitelj kot specialni in rehabilitacijski pedagog, poznati učni načrt ter 
poučevane vsebine (Isherwood idr., 2011; Mastropieri idr., 2005; v Mutch-Jones, 
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 nudi pomoč učencu s PPPU; to je največkrat 
uporabljena timskega poučevanja v šoli. 

 poučevanje v timu: Oba, predmetni učitelj ter specialni in rehabilitacijski pedagog, 
poučujeta skupaj. 

 sočasno poučevanje: Učenci se razdelijo v dve, številčno enaki skupini (skupini sta 
lahko homogeni ali heterogeni), 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 zamenjujejo  postaje. Če učenci med učno uro postaj ne 
menjajo, ob koncu ure poročajo o svojih ugotovitvah. 

 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 kadar koli med učno uro pridružijo . 

Walsh (2012) opozarja na nekatere ključne točke timskega poučevanja, ki jih je razdelil 
na kognitivni razvoj učencev in na timsko načrtovanje in timsko poučevanje. 

Pri kognitivnem razvoju učencev predmetni učitelj ter specialni in rehabilitacijski 
pedagog: 

 upoštevata trenutno raven kognitivnega funkcioniranja učencev. 

 učencem ponudita različne strategije skozi različne oblike timskega poučevanja. 

 izbereta ustrezno obliko timskega poučevanja, upoštevajoč potrebe učencev in 
obravnavano učno snov. 

 diferencirata navodila za učence in pri tem upoštevata njihove potrebe, močna 
področja ter učne stile. 

 učno snov ter predstavita učencem različne situacije, v katerih bodo lahko novo 
pridobljeno znanje uporabili. 

Pri timskem načrtovanju in timskem poučevanju predmetni učitelj ter specialni in 
rehabilitacijski pedagog: 

 prilagajata učni proces različnim potrebam učencev (učencem s PPPU v skladu z 
individualiziranim programom). 
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 vključita v učni proces tudi cilje iz individualiziranih programom učencev. 

 vključita cilje iz učenega načrta ter jasno opredelita svoja pričakovanja ter vlogo 
pri učni uri. 

 odgovorno opravita naloge, kot sta si jih razdelila. 

 v učni uri uporabita različne aktivnosti, prilagojene vsem učencem. 

 efektivno izkoristita čas cele učne ure. 

 skrbita za vzgojno delovanje. 

 uporabita različne načine motiviranja učencev za šolsko delo. 

 

2.5.1 Timsko načrtovanje 

 

Timsko načrtovanje ima kot začetna etapa timskega poučevanja ključen pomen, saj 
vpliva na obe nadaljnji etapi, tako na timsko poučevanj kot na evalvacijo (Polak, 2007). 
"Timsko načrtovanje je integracija učnih izkušenj z različnih predmetnih področij z 
upoštevanjem socialnih in osebnostnih dejavnikov, posebnosti skupin učencev, 
prostorskih in materialnih razmer ter strokovnosti članov tim." (Polak, 2007, str. 95) 

Koraki timskega poučevanja, kot jih navaja Kyriacou (1997; v Polak, 2007), so enaki 
korakom individualnega načrtovanja učne ure z nekaj modifikacijami: 

1. Izbira teme in oblikovanje učnih ciljev. 
2. Podrobno načrtovanje učne ure z opredeljenimi dejavnostmi, njihovim vrstnim 

redom in trajanjem, vsebino in materiali. 
3. Priprava pripomočkov in učil. 
4. Opredelitev načina opazovanja, preverjanja in vrednotenja napredka učencev, 

izvajanje vsega naštetega ter analiza doseženih ciljev in razrednega dogajanja. 

W. W. Murawski (2012) navaja 10 nasvetov za uspešno timsko načrtovanje učne ure: 

 Vzemite si dovolj časa za kakovostno timsko načrtovanje učne ure. 

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

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

 Vnaprej si pripravite urnik dela in morebitne potrebne prigrizke. 

 Določite vloge in odgovornosti vsakega vključenega učitelja. 

 Delo si razdelite in prevzemite odgovornost za svoj del. 

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

 Načrtujte čas za evalvacijo in izmenjavo povratnih informacij. 

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

 Uporabite pristop kaj/kako/kdo (Tabela 11). 
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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 11: Pristop kaj/kako/kdo (Murawski, 2012) 

Čas, ki ga predmetni učitelj ter specialni in rehabilitacijski pedagog potrebujeta za 
načrtovanje timskega poučevanja, je odvisen od vsebine učne ure, metod in oblik dela, 
števila učencev v oddelku, časovne razporeditve aktivnosti pri pouku idr. (Polak, 2007). 
Zaradi vsega naštetega je potrebno čas za timsko načrtovanje vnaprej predvideti in 
hkrati ohraniti možnost za vse druge oblike nepredvidenih srečanj in pogovorov (Polak, 
2007). 

 

2.5.2 Timsko poučevanje 

 

Prednosti interdisciplinarnega timskega poučevanja, kar je tudi poučevanje 
predmetnega učitelja ter specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, so, kot navaja 
Polakova (2007), povezovanje predmetnih področij, odpiranje novih pogledov, 
vprašanj in spoznanj. Timsko poučevanje je običajno bolj problemsko naravnano ter 
povezano z vsakdanjim življenjem ter, v primeru timskega poučevanja predmetnega 
učitelja ter specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, bolj povezano s posebnimi 
potrebami učencev ter zagotavlja učinkovitejše učno okolje za vse učence. 

Buckley (2000; v Polak, 2007) navaja več prednosti timskega poučevanja v primerjavi 
z individualnim poučevanjem: 
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 Učenci lažje vzdržujejo pozornost. 

 Učenci dobijo neposreden zgled kritičnega mišljenja, ki ga tim učiteljev vključuje v 
svoje razlage. 

 Timsko poučevanje zmanjšuje možnost vsiljevanja idej, vrednot in načina 
razmišljanja posameznega učitelja. 

 Učenci in učitelji se naučijo aktivno poslušati. 

 Učitelji uporabijo različne tehnike in stile poučevanja, ob čemer učenci pozorneje 
evalvirajo sami sebe, sošolce in učitelje. 

 Motivirani učenci se naučijo več. 

 Zmanjša se verjetnost težav v odnosu učenec – učitelj. 

 Lažja organizacija skupinskega dela. 

 Učenci dobijo neposreden zgled sodelovalne naravnanosti. 

 

2.5.3 Evalvacija timskega poučevanja 

 

"Timska evalvacija je končna etapa timskega dela in je lahko pomembno izhodišče 
(motivacijski dejavnik) za nadaljnje timsko delo." (Polak, 2007; str. 98) 

Sistematična evalvacija timskega dela poteka v večih korakih (Norris, 1993; v Polak, 
2007): 

1. Opredelitev namena evalvacije. 
2. Določitev kriterijev za merjenje učinkov timskega poučevanja. 
3. Primerjava rezultatov s kriteriji. 
4. Vrednotenje celotnega procesa. 

Polakova (2007) omenja dve kategoriji evalvacije timskega poučevanja:: 

 Timsko evalvacijo pedagoškega dela, ki se nanaša na neposreden proces 
poučevanja ter 

 evalvacijo dogajanja v timu, ki se nanaša predvsem na medsebojne odnose članov 
tima. 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 Opredelitev problema raziskave 
 

Pri pouku naravoslovja učenci s PPPU v povprečju dosegajo nižje rezultate od 
vrstnikov brez tovrstnih težav (Grumbine in Brigham Alden, 2006). Vzrok za to lahko 
najdemo v pomanjkljivem deklarativnem, proceduralnem, konceptualnem ter 
problemskem znanju tako matematike kot fizike. Zato je pomembno, da jim eksplicitno 
predstavimo strategijo učenja fizike ter reševanja fizikalnih nalog. Kognitivna strategija 
reševanja nalog učenca pri reševanju naloge vodi skozi 7 korakov (branje naloge, 
parafraziranje ter iskanje ključnih informacij, ponazarjanje naloge, načrtovanja 
računskih postopkov, ocenjevanja rezultata, računanja ter odgovarjanja ter preverjanja 
pravilnosti postopka reševanja), ki učencem s PPPU omogoči postopnost reševanja 
naloge ter s tem boljše njeno razumevanje (Montague, 1992). Posledično so učenci s 
PPPU z uporabo kognitivne strategije reševanja problemov uspešnejši pri reševanju 
fizikalnih nalog. 

Učenci s PPPU imajo prav tako veliko težav s prenašanjem eksplicitno naučenih 
strategij reševanja nalog na urah dodatne strokovne pomoči v reševanje nalog pri 
pouku fizike. Strategije reševanja nalog so učencem običajno predstavljene na primeru 
matematičnih nalog. Učenci s PPPU  imajo težave tudi pri prenosu znanja z enega 
področja na drugega, torej tudi pri prenosu strategij reševanja matematičnih nalog na 
reševanje fizikalnih nalog. Pomembno je, da smo tako specialni in rehabilitacijski 
pedagogi kot učitelji suvereni pri svojem delu ter da prilagajmo in da zaupamo v svoje 
lastne sposobnosti, znanje in izkušnje (Hobbs, 2012). Pri tem  si lahko strokovnjaki 
pomagajo med seboj. In sicer s timskim poučevanjem, kjer vsak strokovnjak/učitelj 
prevzame odgovornost za del učne ure, kjer lahko največ pripomore. "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 učni uri, kjer timsko poučujeta učitelj 
ter specialni in rehabilitacijski pedagog, tako dobijo vsi učenci možnost pomoči v času, 
ko jo potrebujejo, torej med samim reševanjem naloge in ne kasneje, po pouku. Hkrati  
učenci s PPPU na takšen način lažje in hitreje usvojijo strategije, ki so se jih naučili pri 
individualni uri dodatne strokovne pomoči. S tem je razbremenjen učitelj, učenec pa 
osmisli naučene spretnosti in jih bolj spretno uporablja. Naloga specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga v procesu učenja je torej, da učencem s PPPU eksplicitno 
predstavi strategije reševanja fizikalnih nalog ter mu nudi podporo pri prenašanju teh 
v vsakdanje reševanje nalog v razredu. 

 

3.2 Cilji raziskovalnega dela 
 

V empiričnem delu te naloge smo se omejili na tri glavne cilje:  

 Učenci s PPPU, ki bodo vključeni v trening kognitivne strategije reševanja fizikalnih 
nalog, ki obsega  15 učnih ur v skupini 3 učencev, bodo po zaključenem izvajanju 
poznali več strategij reševanja nalog kot pred izvajanjem. 
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 Učenci s PPPU, ki bodo vključeni v trening kognitivne strategije reševanja fizikalnih 
nalog, bodo po zaključenem izvajanju uporabljali več različnih strategij reševanja 
nalog. 

 Učenci s PPPU bodo po zaključenem izvajanju treninga kognitivne strategije 
reševanja fizikalnih nalog izražali bolj pozitivna stališča do reševanja fizikalnih 
nalog kot pred pričetkom treninga. 

 

3.3 Raziskovalna vprašanja 
 

Naloga bo poskušala odgovoriti na naslednja vprašanja: 

1. Katere strategije reševanja fizikalnih nalog, ki jih uporabljajo tudi pri reševanju 
matematičnih besedilnih nalog, uporabljajo učenci s PPPU v 8. razredu 
osnovnošolskega programa pred pričetkom treninga kognitivne strategije 
reševanja fizikalnih nalog in po njegovem zaključenem izvajanju? 

2. Ali bodo učenci s PPPU, ki so vključeni v trening kognitivne strategije reševanja 
fizikalnih nalog, na ocenjevalni lestvici po zaključenem izvajanju treninga ocenili, 
da je reševanje fizikalnih nalog lažje kot pred pričetkom izvajanja treninga? 

3. Katere prednosti timskega poučevanja fizike bodo navedli učenci 8. razreda v 
anketnem vprašalniku? 

 

3.4 Metodologija raziskovanja 
 

V magistrskem delu smo uporabili deskriptivno metodo. Uporabili smo pristop akcijske 
raziskave. 

V teoretičnem delu smo uporabili metodo primerjalne analize strokovnih del, v 
empiričnem delu pa smo s tabelami in grafi prikazali podatke, pridobljene s študijo 
primera. Empirični del raziskave je bil osnovan na avtorskem treningu eksplicitnega 
poučevanja kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog (merjenju stanja pred in po 
treningu). Učencem smo tekom izvajanja treninga enkrat tedensko nudili pomoč pri 
prenosu naučenih znanj in spretnosti s treninga v razred preko timskega poučevanja 
(evalvacija z učenci in učiteljico po zaključku). 

Rezultati reševanja fizikalnih nalog, ki smo jih pridobili v raziskavi, so prikazani v 
tabelah in grafih, razloženi pa so tudi opisno. Trening je natančno predstavljen z 
deskriptivno metodo. 

 

3.4.1 Opis vzorca 

 

V raziskavo smo vključili 3 učence s PPPU, ki so v šolskem letu 2013/2014 obiskovali 
8. razred osnovne šole. Vsi trije učenci so bili prepoznani kot učenci s PPPU (učenka 
z disleksijo, učenka s primanjkljaji na matematičnem področju in učenec z motnjami 
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pozornosti). Kriterij za vključitev v trening so bili odkriti primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, negativna ocena pri fiziki ter opažanja učiteljice fizike. Poleg tega 
nas je zanimalo, kako so bili ocenjeni pri matematiki v 7. razredu. 

UČENKA 1 je bila ob začetku raziskave stara 13 let in 5 mesecev ter je bila usmerjena 
v osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
Deklica ima primanjkljaje na posameznih področjih učenja in ima 3 ure tedensko 
dodatne strokovne pomoči specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, namenjene 
premagovanju primanjkljajev. Učenka je reševala naloge umirjeno in s premislekom. V 
7. razredu je imela matematiko zaključeno z oceno dobro (3). Učenka 1 je na 
desetminutnem preizkusu za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 
postopkov dosegla 84 od 122 možnih točk, kar je 2,18 standardnega odklona pod 
povprečnim rezultatom osmošolcev. Pred pričetkom treninga kognitivne strategije 
reševanja fizikalnih nalog je učenka te reševala nepopolno. Pri reševanju fizikalne 
naloge je zapisala le račun in ga nato izračunala. 

UČENKA 2 je bila ob začetku raziskave stara 13 let in 6 mesecev ter je zaradi 
primanjkljajev na matematičnem področju usmerjena v osnovnošolski program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Deklica ima primanjkljaje na 
posameznih področjih učenja in ima 3 ure tedensko dodatne strokovne pomoči 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, namenjene premagovanju primanjkljajev. 
Učenka je poročala, da se spopada s strahom pred fiziko, zaradi česar so bili njeni učni 
rezultati pri tem predmetu še nižji kot bi bili sicer. V 7. razredu je imela matematiko 
zaključeno z oceno zadostno (2). Učenka 2 je na desetminutnem preizkusu za 
ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov dosegla 85 od 122 
možnih točk, kar je 2,08 standardnega odklona pod povprečnim rezultatom 
osmošolcev. Učenka je pred pričetkom treninga kognitivne strategije reševanja 
fizikalnih nalog te reševala tako, da je podčrtala ključne informacije, vendar jih nato ni 
znala uporabiti v računu. Fizikalnih obrazcev ni priklicala, zato so bili izračuni napačni 
oz. nepopolni. 

UČENEC 3  je bil ob začetku raziskave star 13 let in 2 meseca. Ima motnje pozornosti 
in koncentracije s hiperaktivnostjo, zaradi česar je naloge reševal impulzivno in brez 
premisleka. Usmerjen je bil v osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo. Učenec 3 prejema 3 ure dodatne strokovne pomoči 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga tedensko, namenjene premagovanju 
primanjkljajev. V 7. razredu je imel matematiko zaključeno z oceno zadostno (2). 
Učenec 3 je na desetminutnem preizkusu za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih 
dejstev in postopkov dosegel 85 od 122 možnih točk, kar je 2,08 standardnega odklona 
pod povprečnim rezultatom osmošolcev. Fizikalne naloge je pred pričetkom treninga 
kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog reševal intuitivno, s premislekom in s 
sklepanjem. Fizikalnih obrazcev ni zapisoval, je pa zapisal odgovore na zastavljena 
vprašanja. 
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3.4.2 Opis instrumentarija 

 

3.4.2.1 Desetminutni preizkus za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev 
in postopkov 

 

Preizkus vsebuje 62 računov v množici naravnih števil do 1000 in preverja 
avtomatizacijo  aritmetičnih dejstev in postopkov (Kavkler, Magajna, Tancig, Rugelj in 
Lipec-Stopar, 1996; v Kalan, 2015b). Računi si sledijo od lažjih k težjim, vsebujejo vse 
štiri osnovne računske operacije (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje) ter so 
vrednoteni od ene do treh točk. Z eno točko so vrednoteni računi seštevanja in 
odštevanja brez prehoda čez desetico ter lažji računi poštevanke. Z dvema točkama 
so vrednoteni računi seštevanja in odštevanja s prehodom čez desetico, težji računi 
poštevanke ter računi deljenja. S tremi točkami pa so vrednoteni kompleksni računi, ki 
zahtevajo uporabo več računskih operacij ter računi seštevanja in odštevanja v množici 
naravnih števil do 1000 s prehodom čez desetico (Kalan, 2015b). Zanesljivost 
preizkusa preizkušena po modelu Cronbach znaša 0,91 (Kalan, 2015b). 

Preizkus je bil uporabljen pri začetnem ocenjevanju. Z njim smo ugotavljali 
avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov ter spretnosti pri računanju, ker 
vplivajo tudi na uspešnost pri reševanju fizikalnih nalog. 

 

3.4.2.2 Preizkus strategij pri reševanju fizikalnih nalog z ocenjevalnimi 
lestvicami težavnosti fizikalnih nalog 

 

Preizkus je bil sestavljen z namenom, da pregledamo strategije , ki jih učenci s PPPU 
uporabljajo pri reševanju fizikalnih nalog. Učenci so preizkus reševali pred pričetkom 
treninga reševanja fizikalnih nalog (PRILOGA 3) in po zaključenem izvajanju 
(PRILOGA 4). Preizkus je bil sestavljen v sodelovanju z učiteljico fizike, ki je poučevala 
učence, vključene v raziskavo. V preizkus so bile vključene učne vsebine, ki so jih 
učenci obravnavali pri pouku največ 3 mesece pred izvedenim preizkusom. Preizkusa 
pred pričetkom izvajanja treninga in po zaključenem izvajanju se vsebinsko razlikujeta, 
vendar sta enako strukturirana. Oba vsebujeta 10 postavk: 

1. Učenci so na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici označili, kako radi rešujejo fizikalne 
naloge. 

2. Učenci so na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici označili, kako težko se jim zdi 
reševanje fizikalnih nalog. 

3. Učenci so pretvarjali fizikalne količine v zahtevane enote. Pri treh primerih so 
učenci pretvarjali med sosednjimi enotami. Dva primera sta zahtevala pretvorbo v 
nesosednjo enoto, 1 primer je zahteval pretvarjanje sestavljenih količin. 

4. Učenci so morali rešiti fizikalno nalogo, ki je zahtevala priklic enostavnega 
postopka računanja. Za reševanje te naloge je bil potreben le en računski korak. 

5. Učenci so na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici označili, kako težka se jim je zdela 
naloga iz 4. postavke. 

6. Učenci so na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici označili lastno uspešnost pri 
reševanju naloge iz 4. postavke. 
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7. Učenci so morali najprej prebrati nalogo iz 8. postavke in še pred reševanjem 
našteti korake, po katerih bi se lotili reševanja naslednje naloge. 

8. Učenci so morali rešiti fizikalno nalogo, ki je zahtevala priklic fizikalnega obrazca. 
9. Učeni so morali rešiti kompleksno fizikalno nalogo, ki je zahtevala priklic 

fizikalnega obrazca, predstavitev podatkov v tabeli in ponazoritev podatkov z 
grafom. 

10. Učenci so izbrali med danimi koraki reševanja naloge, ki so jih uporabili pri nalogi 
iz 9. postavke. Možnost so imeli, da so dopisali tudi druge korake reševanja 
fizikalne naloge. 

 

3.4.2.3 Evalvacijski vprašalnik o timskem poučevanju 
 

Evalvacijski vprašalnik o timskem poučevanju (PRILOGA 5) je bil sestavljen z 
namenom ugotavljanja, kako so učenci osmega razreda, v katerem je potekalo timsko 
poučevanje, ocenili njegovo smiselnost. Vseboval je tri vprašanja: 

1. Ali se učna ura fizike razlikuje, če poučuje ena učiteljica ali če poučujeta dve 
učiteljici? Učenci so lahko obkrožili da ali ne. Če so obkrožili da, so nato odgovorili 
še na vprašanje, na kakšen način se učna ura razlikuje. Če so ocenili, da se učna 
ura ne razlikuje, so nato odgovorili še na vprašanje, kaj bi bilo potrebno spremeniti 
pri timskem poučevanju, da bi bila razlika opazna. 

2. Učenci so na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici ocenili koristnost timskega 
poučevanja fizike. 

3. Učeni so odgovorili na vprašanje, ali so pri uri fizike dobili pomoč, ki so jo 
potrebovali. Če so odgovorili z da, so nato odgovorili še na vprašanje, na kakšen 
način in čigavo pomoč so dobili. Če so odgovorili z ne, so nato odgovorili na 
vprašanje, zakaj po njihovem mnenju, niso dobili pomoči, ki so jo potrebovali. 

Vprašalnik so vsi učenci osmega razreda, v katerem je potekalo timsko poučevanje 
fizike, v razredu anonimno izpolnili po zaključeni raziskavi. 

 

3.4.2.4. Evalvacija timskega poučevanja fizike z učiteljico fizike 
 

Po zaključenem izvajanju timskega poučevanja fizike je bila z učiteljico fizike 
opravljena evalvacija timskega poučevanja fizike. 

 

3.4.3 Postopek pridobivanja podatkov 

 

Raziskava je potekala od januarja 2014 do junija 2014. Pred pričetkom izvajanja 
treninga kognitivne strategije reševanja fizikalnih problemov sem pridobila soglasja 
staršev učencev, ki so bili kasneje vključeni v trening. Pred pričetkom treninga sem z 
uporabo Desetminutnega preizkusa za  ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih 
dejstev in postopkov ter Preizkusa strategij pri reševanju fizikalnih nalog z 
ocenjevalnimi lestvicami težavnosti fizikalnih nalog pridobila informacije o 
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avtomatizaciji aritmetičnih veščin, o uporabi strategij, ki so jih učenci uporabljali pri 
reševanju fizikalnih nalog, ter o njihovi samooceni uspešnosti reševanja fizikalnih 
nalog. Na podlagi pridobljenih podatkov sem nato sestavila trening kognitivne 
strategije reševanja fizikalnih nalog. 

Trening je bil izveden v obsegu 15 šolskih ur. Učenci so bili v program vključeni 
prostovoljno s soglasjem staršev. Trening je potekal enkrat tedensko po pouku. 15 
šolskih ur pa sva z učiteljico fizike timsko poučevali. V teh urah  sem učencem, 
vključenim v trening, nudila pomoč in podporo pri prenosu naučenih veščin s treninga 
v pouk. Pri fiziki sta bili najpogosteje uporabljeni obliki timskega poučevanja učitelj in 
pomočnik ter alternativno poučevanje. 

Po zaključenem treningu kognitivne strategije reševanja fizikalnih problemov so 
učenci, ki so bili vključeni v trening, ponovno rešili Preizkus strategij pri reševanju 
fizikalnih nalog z ocenjevalnimi lestvicami težavnosti fizikalnih nalog. Podatke sem 
nato primerjala s podatki, ki sem jih pridobila v začetnem testiranju. 

Vsi učenci v razredu, v katerem je potekalo timsko poučevanje fizike, so ob koncu 
izpolnili Evalvacijski vprašalnik o timskem poučevanju, s katerim sem pridobila njihovo 
oceno smiselnosti timskega poučevanja fizike in predloge za izboljšave. 

Z učiteljico, s katero sva timsko poučevali fiziko, je bil po zaključenem izvajanju 
opravljena evalvacija v obliki odprtega intervjuja. 

 

3.4.4 Statistična obdelava podatkov 

 

Desetminutni preizkus za  ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 
ter Preizkus strategij pri reševanju fizikalnih nalog z ocenjevalnimi lestvicami težavnosti 
fizikalnih nalog sta bila izvedena pred pričetkom izvajanja treninga kognitivne strategije 
reševanja fizikalnih nalog in po zaključenem izvajanju. Zbrali smo numerično in 
kvalitativno podane podatke, ki smo jih predstavili tabelarno in grafično ter jih 
kvalitativno interpretirali. Rezultate obeh preizkusov pred pričetkom izvajanja treninga 
in po zaključku smo med seboj primerjali. 

Evalvacijski vprašalnik o timskem poučevanju je bil izveden po zaključenem 
raziskovanju. Zbrane podatke smo analizirali in opisno predstavili najpogostejše 
odgovore. 

Evalvacija timskega poučevanja fizike je bila opravljena po zaključeni raziskavi. 
Timsko evalvacijo smo povzeli in predstavili najpomembnejše ugotovitve. 

 

3.5 Trening kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog 
 

Trening kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog je avtorsko zasnovan trening v 
obsegu 15 šolskih ur v manjši skupini ter s podporo učencem pri pouku, prav tako v 
obsegu 15 šolskih ur. Trening je potekal enkrat tedensko po eno šolsko uro. Pred 
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pričetkom smo opravili Preizkus strategij reševanja fizikalnih nalog. Ob zaključku 
izvajanja treninga pa smo evalvirali napredek učencev. 

V okviru treninga kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog smo zasledovali 
naslednje cilje: 

 Učenec se seznani s kognitivno strategijo reševanja fizikalnih nalog. 

 Učenec v besedilu poišče ključne podatke. 

 Učenec izpiše ključne podatke. 

 Učenec ustrezno ponazori fizikalno nalogo. 

 Učenec ustrezno načrtuje potek reševanja fizikalne naloge. 

 Učenec uporabi ustrezne fizikalne obrazce pri reševanju fizikalne naloge. 

 Učenec z računalom pravilno izračuna zahtevane fizikalne količine. 

 Učenec uporabi ustrezne enote fizikalnih količin. 

 Učenec zapiše odgovor na vprašanje. 

 Učenec preveri postopek reševanja fizikalne naloge. 

 Učenec samostojno uporablja učne pripomočke s prilagoditvami (kartončki z 
zapisanimi fizikalnimi obrazci, tabele za pretvarjanje fizikalnih enot, kartonček s 
potekom reševanja fizikalnih nalog). 

 Učiteljica fizike ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja s timskim 
poučevanjem zagotavljata stimulativno učno okolje za vse učence v razredu. 

Pri izvajanju treninga upoštevamo temeljna načela pomoči učencem z učnimi težavami 
(Magajna idr., 2008b), med katere sodijo tudi učenci s PPPU: 

 Načelo celotnega pristopa: Trening je zasnovan celostno. Učenci krepijo svoja 
močna področja in razvijajo svoja šibka področja. Učenci krepijo kognitivne in 
metakognitivne sposobnosti, izvršilne funkcije, kompenzatorne strategije, prav 
tako pa razvijajo tudi fizikalna znanja. 

 Načelo interdisciplinarnosti: Trening je zasnovan tako, da strategijo, ki jo učenci že 
spoznajo pri urjenju veščin reševanja matematičnih besedilnih nalog, uporabijo in 
prenesejo na reševanje fizikalnih nalog. Načelo interdisciplinarnosti je upoštevano 
tudi pri učnih urah, ko poteka timsko poučevanje fizike in sta v razredu prisotna 
predmetni učitelj fizike ter specialni in rehabilitacijski pedagog. 

 Načelo partnerskega sodelovanja s starši: Pred pričetkom treninga so cilji 
programa staršem predstavljeni na srečanju. Starši podajo soglasje za vključitev 
njihovega otroka v trening kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog. 

 Načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področij: Učenci tekom treninga 
odkrivajo svoja močna področja, preko katerih lahko krepijo in kompenzirajo 
posebne potrebe. 

 Načelo udeleženosti učenca, spodbujanja notranje motivacije in samodoločenosti: 
Učenci imajo tekom izvajanja treninga možnost podati svoje predloge za delo. 
Notranjo motivacijo krepijo tako, da jim kognitivna strategija reševanja fizikalnih 
nalog omogoča večjo uspešnost pri reševanju fizikalnih nalog. 

 Načelo akcije in samozagovorništva: Učenci tekom treninga spoznavajo same 
sebe ter odkrivajo strategije in prilagoditve, ki jim ustrezajo. Naloga specialne in 
rehabilitacijskega pedagoga je, da učencu nudi podporo pri zagovarjanju 
prilagoditev, ki mu omogočajo uspešno funkcioniranje. 

 Načelo postavljanja optimalnih izzivov: Pred pričetkom izvajanja treninga ocenimo 
strategije reševanja fizikalnih nalog, ki jih učenci že uporabljajo. Ocenimo že 
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usvojene veščine reševanja nalog. Na podlagi tega sestavimo program, ki 
učencem omogoča največji napredek. 

 Načelo načrtovanja: Trening je vnaprej načrtovan. Učenci so seznanjeni s potekom 
in imajo možnost soodločanja pri načrtovanju ciljev, metod in oblik dela ter učnih 
vsebin. 

 Načelo vrednotenja: Ob zaključku izvajanja treninga kognitivne strategije 
reševanja fizikalnih nalog ponovno ocenimo strategije, ki jih učenec uporablja pri 
reševanju fizikalnih nalog. Hkrati s to oceno evalviramo učenčev napredek. 

 Načelo dolgoročne usmerjenosti: Kognitivno strategijo reševanja fizikalnih 
problemov učenci lahko uporabljajo tudi pri nadaljnjem učenju fizike. S tem 
učencem omogočimo dolgoročno doživljanje uspehov pri reševanju fizikalnih 
nalog. 

Potek treninga je prikazan v Tabeli 12: 

 vsebina Cilji 
uvedeni 

pripomočki 

1  

seznanitev s 
treningom 
kognitivne strategije 
reševanja fizikalnih 
nalog 

 Učenci spoznajo kognitivno 
strategijo reševanja fizikalnih nalog. 

 Učenci opazujejo uporabo 
kognitivne strategije reševanja 
fizikalnih nalog. 

 Učenci vodeno rešijo nalogo z 
uporabo kognitivne strategije 
reševanja nalog. 

 Učenci samostojno z uporabo 
kognitivne strategije reševanja 
fizikalnih nalog rešijo enostavno 
nalogo. 

kartonček s 
koraki 
reševanja 
fizikalnih 
nalog 
(PRILOGA 
1) 

2  

seznanitev s 
kognitivno strategijo 
reševanja fizikalnih 
nalog 

 Učenci vodeno rešijo fizikalno 
nalogo z uporabo kognitivne 
strategije reševanja nalog. 

 Učenci samostojno z uporabo 
kognitivne strategije reševanja 
fizikalnih nalog rešijo enostavno 
fizikalno nalogo. 

 

3  
branje fizikalne 
naloge in iskanje 
ključnih informacij 

 Učenci glasno preberejo fizikalno 
nalogo. 

 Učenci poiščejo ključne podatke v 
fizikalni nalogi. 

 Učenci podčrtajo ključne podatke v 
fizikalni nalogi. 

 

4  
izpis podatkov in 
pretvarjanje 
fizikalnih enot 

 Učenci ustrezno izpišejo ključne 
podatke fizikalne naloge (vsebina, 
znane fizikalne količine z ustreznimi 
oznakami in enotami, neznanje 
fizikalne količine) 

 Učenci poznajo predpone SI. 

 Učenci pretvarjajo fizikalne količine. 

tabele za 
pretvarjanje 
fizikalnih 
enot 
(PRILOGA 
2) 
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5  
ponazarjanje 
fizikalnih nalog 

 Učenci spoznajo različne načine 
ponazarjanja fizikalnih nalog. 

 Učenci spoznajo različne tipe 
fizikalnih nalog. 

 Učenci izberejo ustrezen način 
ponazoritve fizikalne naloge glede 
na tip naloge. 

 Učenci ponazorijo fizikalno nalogo. 

 

6  
ravni ponazarjanja 
fizikalnih nalog 

 Učenci spoznajo slikovno, grafično 
in abstraktno raven ponazarjanja 
fizikalnih nalog. 

 Učenci ponazorijo različne fizikalne 
naloge na različnih ravneh 
ponazoritev. 

 

7  ponazarjanje sil 

 Učenci prepoznajo smer različnih 
vzporednih sil (ista smer ali različna 
smer). 

 Učenci ponazorijo sile, ki delujejo v 
isti smeri. 

 

8  ponazarjanje sil 

 Učenci prepoznajo smer različnih 
vzporednih sil (ista smer ali različna 
smer). 

 Učenci ponazorijo vzporedne sile, ki 
delujejo v različnih smereh. 

 

9  ponazarjanje sil 
 Učenci ločijo med vzporednimi in 

nevzporednimi silami. 

 Učenci ponazorijo nevzporedne sile. 

 

10  
ocena rezultata in 
načrtovanje 
reševanja 

 Učenci spoznajo smiselnost ocene 
rezultata. 

 Učenci ustrezno zaokrožijo fizikalne 
količine. 

 Učenci smiselno ocenijo rezultat. 

 Učenci izberejo ustrezne fizikalne 
obrazce. 

 Učenci načrtujejo postopek 
računanja. 

 

11  
spretnost računanja 
in uporaba žepnega 
računala 

 Učenci spoznajo funkcije na svojem 
računalu. 

 Učenci barvno označujejo različne 
fizikalne količine. 

 Učenci spoznajo računski trikotnik. 

 Učenci spretno računajo s pomočjo 
barvnega kodiranja fizikalnih količin. 

 

12  
spretnost izražanja 
količin iz fizikalnih 
obrazcev 

 Učenci na podlagi fizikalnega 
obrazca zapišejo računski trikotnik 
za fizikalni obrazec. 

 Učenci pravilno izrazijo zahtevano 
količino iz računskega trikotnika za 
fizikalni obrazec. 
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 Učenci spretno izračunajo 
zahtevano količino z uporabo 
podanih podatkov. 

13  spretnost računanja 

 Učenci spretno uporabljajo žepno 
računalo. 

 Učenci v fizikalne obrazce vnašajo 
ustrezne enote za fizikalne količine. 

 Učenci zapišejo matematično 
korekten zapis računskega 
postopka. 

 

14  
uporaba kognitivne 
strategije reševanja 
fizikalnih nalog 

 Učenci urijo veščine reševanja 
fizikalnih nalog z uporabo kognitivne 
strategije fizikalnih nalog. 

 

15  
uporaba kognitivne 
strategije reševanja 
fizikalnih nalog 

 Učenci urijo veščine reševanja 
fizikalnih nalog z uporabo kognitivne 
strategije fizikalnih nalog. 

 

Tabela 12: Potek treninga kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog 

Drugi del treninga je potekal v razredu v obliki timskega poučevanja fizike. Z učiteljico 
fizike sva ta predmet poučevali timsko. Najpogosteje sva uporabili obliko en učitelj/en 
pomočnik, kjer sem nudila podporo učencem, ki so bili vključeni v trening kognitivne 
strategije reševanja fizikalnih nalog. Učencem sem med učnimi urami nudila pomoč in 
podporo pri prenosu naučenih strategij reševanja fizikalnih problemov ter po potrebi 
dodatno razlago učne snovi. Ti učenci so lahko tako pri pouku uporabljali pripomočke, 
ki so jih dobili na treningu kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog. Druga 
najpogosteje uporabljena oblika timskega poučevanja je bilo alternativno poučevanje, 
kjer sem poučevala učence z učnimi težavami pri fiziki (tako tiste, ki so bili vključeni v 
trening v manjši skupini kot tudi tiste, ki v trening v manjši skupini niso bili vključeni). 
Večinoma so učenci potrebovali dodatna ponazorila in razlago snovi, ki je njihovi 
sošolci niso potrebovali. 

Z učiteljico fizike sva se na učne ure timsko pripravljali, prav tako sva ob koncu vsake 
učne ure izvedli kratko ustno timsko evalvacijo. Ob zaključku raziskave sva izvedli in 
zapisali podrobnejšo timsko evalvacijo tako timskega poučevanja fizike kot tudi 
izvedbe treninga kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog v manjši skupini. 

 

3.6 Rezultati in interpretacija rezultatov 
 

3.6.1 Desetminutni preizkus za ugotavljanje avtomatizacije 
aritmetičnih dejstev in postopkov 

 

V tabeli 13 so predstavljeni rezultati Desetminutnega preizkusa za ugotavljanje 

avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov. Rezultati so zapisani v surovih 

točkah, ki so jih učenci dosegli (maksimalno število točk je 122). T. Lavrenčič (2011) 

je v diplomskem delu raziskovala sposobnosti avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov pri učencih od 4. do 9. razreda. Ugotovila je, da so učenci osmega razreda 
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devetletne osnovne šole na Desetminutnem preizkusu za ugotavljanje avtomatizacije 

aritmetičnih dejstev in postopkov v povprečju dosegli 107,12 točk (SD = 10,628). V 

tabeli 13 so predstavljeni tudi odkloni od povprečnih rezultatov, ki jih je v svoji raziskavi 

dobila T. Lavrenčič. 

 UČENKA 1 UČENKA 2 UČENEC 3 

surove točke 84 85 85 

SD -2,18 -2,08 -2,08 

Tabela 13: Prikaz rezultatov Desetminutnega preizkusa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih 
dejstev in postopkov 

Iz Tabele 13 lahko ugotovimo, da so vsi trije učenci na Desetminutnem preizkusu za 
ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov dosegli rezultate, ki so 
več kot 2 standardna odklona pod povprečnim rezultatom osmošolcev. 

Učenka 1 je izračunala 54 računov od 62, od tega 47 pravilno in 7 napačno. Iz tega 
lahko ugotovimo, da ima učenka težave s priklicem aritmetičnih dejstev in postopkov. 
Učenka ima težave tudi s priklicem pravilnih rezultatov poštevanke ter z računanjem 
računov s prehodom čez desetico. 

Učenka 2 je izračunala 55 računov od 62, od tega 45 pravilno in 10 napačno. Učenka 
ima poleg težav s hitrim priklicem aritmetičnih dejstev in postopkov tudi težave z 
občutkom za števila (napačno izračunani računi z naravnimi števili v obsegu do 20) ter 
z računanjem računov s prehodom čez desetico in stotico. Učenka je med reševanjem 
na rob papirja sproti zapisovala pomožne račune, iz česar lahko sklepamo, da ima 
učenka težave z miselnim računanjem. 

Učenec 3 je izračunal 48 računov od 62, od tega 45 pravilno in 3 napačno. Iz tega 
lahko sklepamo, da ima učenec največ težav s hitrim priklicem aritmetičnih dejstev in 
postopkov, sicer pa je dokaj zanesljiv pri računanju. 2 napaki od 3 je učenec naredil 
zaradi nepravilnega prehoda čez desetico, pri enem računu pa je učenec seštel števili 
namesto odštel. Možen vzrok za vse tri napake lahko najdemo v učenčevih motnjah 
pozornosti. 

Iz zgornjih rezultatov lahko ugotovimo, da so rezultati Desetminutnega preizkusa za 
ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov vseh treh učencev več 
kot 2 standardni deviaciji pod povprečnim rezultatom njihovih sovrstnikov, kar jih 
uvršča v spodnjih 5 % učencev glede na avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in 
postopkov. Ugotavljamo torej, da učenci, ki so bili vključeni v trening kognitivne 
strategije reševanja fizikalnih nalog, nimajo avtomatiziranih aritmetičnih dejstev in 
postopkov. 
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3.6.2 Preizkus strategij pri reševanju fizikalnih nalog z 
ocenjevalnimi lestvicami težavnosti fizikalnih nalog  

 

1. POSTAVKA: Kako rad rešuješ fizikalne naloge? 

Učenci so na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici označili (pri kateri 5 označuje zelo rad, 4 
rad, 3 kakor kdaj, 2 ne preveč rad in 1 ne maram), kako radi rešujejo fizikalne naloge. 
Rezultati so predstavljeni v Tabeli 14. 

 UČENKA 1 UČENKA 2 UČENEC 3 

ZAČETNO 
OCENJEVANJE 

ne preveč rada ne preveč rada ne preveč rad 

ZAKLJUČNO 
OCENJEVANJE 

ne preveč rada ne preveč rada ne preveč rad 

Tabela 14: Prikaz rezultatov, kako radi učenci rešujejo fizikalne naloge 

Rezultati prikazujejo, da se odnos učencev do reševanja fizikalnih nalog tekom 
treninga ni spremenil. Vsi učenci so namreč tako na začetnem ocenjevanju kot na 
končnem ocenili, da fizikalnih nalog ne rešujejo preveč radi. 

Naši rezultati se ujemajo z rezultati predhodno izvedenih raziskav (Kavkler idr., 2011), 
katerih izsledki prav tako kažejo na to, da učenci z učnimi težavami pri matematiki 
neradi rešujejo MBN, med katere lahko pogojno uvrščamo tudi fizikalne naloge. 

2. POSTAVKA: Kako težko se ti zdi reševanje fizikalnih nalog? 

Učenci so na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici označili (pri kateri 5 označuje zelo lahko, 
4 lahko, 3 srednje težko, 2 težko in 1 zelo težko), kako težko se jim zdi reševanje 
fizikalnih nalog. Rezultati so predstavljeni v Tabeli 15. 

 UČENKA 1 UČENKA 2 UČENEC 3 

ZAČETNO 
OCENJEVANJE 

srednje težko težko srednje težko 

ZAKLJUČNO 
OCENJEVANJE 

srednje težko težko težko 

Tabela 15: Prikaz rezultatov, kako težko se zdi učencem reševanje fizikalnih nalog 

1 učenka je tako na začetnem ocenjevanju kot na zaključnem ocenila reševanje 
fizikalnih nalog kot srednje težko, 1 učenka je na obeh ocenjevanjih ocenila reševanje 
fizikalnih nalog kot težko, učencu pa se je zdelo reševanje fizikalnih nalog ob zaključku 
težje kot pred pričetkom. 

Reševanje fizikalnih nalog je kompleksen proces, ki zahteva uporabo mnogih znanj. 
Prav tako učenka 1 in učenec 3 kognitivne strategije reševanja matematičnih 
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besedilnih nalog nista poznala od prej. Za večji napredek bi bil potreben daljši trening, 
v katerem bi lahko učenci v večji meri avtomatizirali predstavljen postopek reševanja 
fizikalnih nalog. 

3. POSTAVKA: Pretvarjanje enot. 

Učenci so pretvarjali fizikalne količine v zahtevane. Pri treh primerih so učenci 
pretvarjali med sosednjimi enotami. Dva primera sta zahtevala pretvorbo v nesosednjo 
enoto, 1 primer je zahteval pretvarjanje sestavljenih količin. Učenci so lahko na obeh 
preizkusih uporabljali pripomočke, ki so jih uporabljali tudi običajno. Rezultati so 
predstavljeni v Grafu 1. Rezultat prikazuje število pravilno rešenih primerov od 6 danih. 

 

Graf 1: Prikaz rezultatov pretvarjanja enot 

Obe učenki sta bili pri tej nalogu ob koncu uspešnejši kot ob začetnem ocenjevanju. 
Učenec 3 je bil ob koncu enako uspešen kot ob začetku. Iz tega lahko sklepamo, da 
predstavljene prilagoditve in pripomočki učencu ne ustrezajo oz. da ni usvojil njihove 
ustrezne uporabe. 

4. POSTAVKA: Reševanje fizikalne naloge. 

Učenci so morali rešiti fizikalno nalogo, ki je zahtevala priklic enostavnega postopka 
računanja. Za reševanje te naloge je bil potreben le en računski korak. V tabeli 16 je 
prikazano, katere postopke so učenci uporabili pri reševanju fizikalne naloge na 
začetnem (ZO) in na končnem ocenjevanju (KO). 
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 UČENKA 1 UČENKA 2 UČENEC 3 

 ZO KO ZO KO ZO KO 

Podčrtanje 
podatkov 

      

Izpis podatkov       

Ponazoritev 
problema 

      

Pravilen račun       

Pravilen izračun       

Odgovor       
Tabela 16: Prikaz uporabljenih postopkov pri reševanju fizikalne naloge (ZO – začetno ocenjevanje, 
KO – končno ocenjevanje) 

Učenka 1 je pred pričetkom treninga nalogo prebrala, zapisala račun in ga izračunala. 
Ob zaključku je poleg tega še ustrezno odgovorila na zastavljeno vprašanje.  

Učenka 2 je pred pričetkom treninga nalogo prebrala, podčrtala podatke, zapisala 
pravilen račun in na podlagi nepravilnega izračuna zapisala smiseln odgovor. Ob 
zaključku treninga je učenka nalogo prebrala, podčrtala podatke ter jih izpisala, nalogo 
slikovno ponazorila, zapisala pravilen račun, ga uspešno tudi izračunala in  ustrezno 
odgovorila na zastavljeno vprašanje. 

Učenec 3 je pred pričetkom nalogo prebral, zapisal matematično nekorekten račun, ki 
ga je nato pravilno izračunal ter zapisal ustrezen odgovor. Ob zaključku treninga je 
učenec nalogo prebral ter jo ustrezno ponazoril. 

Obe učenki sta torej na končnem ocenjevanju uporabili več postopkov kot na začetnem 
ocenjevanju. Učenec 3 je na končnem ocenjevanju uporabil manjše število strategij. 
Število uporabljenih strategij je prikazano v Grafu 2. Le učenka 2 je sledila korakom 
kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog. Sklepamo lahko, da je učenka 1, ki je 
nalogo prav tako pravilno rešila, pri prvem branju vedela, kaj mora izračunati, zato ni 
podčrtala informacij in izpisala podatkov ter ni ponazorila naloge.

 

Graf 2: Prikaz števila uporabljenih postopkov pri reševanju fizikalne naloge 
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5. POSTAVKA: Ocena težavnosti naloge. 

Učenci so na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici (kjer je 5 označevala zelo lahko nalogo, 
4 lahko nalogo, 3 srednje težko nalogo, 2 težko nalogo in 1 zelo težko nalogo) označili, 
kako težka se jim je zdela naloga iz 4. postavke. 

Učenka 1 je na začetnem ocenjevanju tovrstno nalogo označila kot srednje težko 
nalogo, medtem ko je na končnem ocenjevanju tovrstno nalogo označila kot zelo 
lahko. Iz rezultata lahko sklepamo, da je učenki trening kognitivne strategije reševanja 
fizikalnih nalog pri reševanju enostavnih fizikalnih nalog pomagal do te mere, da jih 
zmore uspešno rešiti in da jih dojema kot zelo lahke naloge. 

Učenka 2 je tako na začetnem kot na končnem ocenjevanju tovrstno nalogo ocenila 
kot srednje težko. Učenka 2 je nalogo dojela enako težko tako na končnem kot na 
začetnem ocenjevanju, kljub temu da je bila pri reševanju tovrstne naloge bistveno bolj 
uspešna na končnem ocenjevanju kot na začetnem. Iz tega lahko sklepamo, da 
kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog še ni povsem ponotranjila in da bo 
potrebovala še več vaj, da bo postopek avtomatizirala v celoti. 

Učenec 3 je tako na začetnem kot na končnem ocenjevanju tovrstno nalogo označil 
kot zelo lahko. Kljub temu, da je bil učenec pri reševanju tovrstne naloge na končnem 
ocenjevanju manj uspešen kot na začetnem ocenjevanju, je ugotovil, da je naloga 
enostavna. Učenec je bil na dan, ko je potekalo končno ocenjevanje motorično 
nemiren, povedal je tudi, da ga skrbijo ocene pri ostalih šolskih predmetih, zaradi česar 
je imel nekoliko več težav s pozornostjo kot na začetnem ocenjevanju. 

6. POSTAVKA: Ocenjevanje lastne uspešnosti pri reševanju fizikalne naloge. 

Učenci so na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici označili lastno uspešnost pri reševanju 
naloge iz 4. postavke, pri čemer je ocena 5 pomenila, da so bili zelo uspešni, 4 delno 
uspešni, 3 delno neuspešni, 2 neuspešni in 1, da niso vedeli, kako uspešni so bili  pri 
reševanju naloge. Rezultati so predstavljeni v Tabeli 17. 

 UČENKA 1 UČENKA 2 UČENEC 3 

ZAČETNO 
OCENJEVANJE 

delno neuspešna 
(3) 

delno neuspešna 
(3) 

zelo uspešen (5) 

ZAKLJUČNO 
OCENJEVANJE 

delno uspešna (4) delno uspešna (4) ne vem (1) 

Tabela 17: Prikaz ocene lastne uspešnosti pri reševanju naloge 

Iz Tabele 17 vidimo, da sta tako učenka 1 kot učenka 2 ob zaključnem ocenjevanju 
bolj prepričani, da sta bili pri reševanju naloge uspešni. Obe učenki sta nalogo na 
zaključnem ocenjevanju rešili pravilno (na začetnem ocenjevanju pa nepravilno), 
vendar sta obe ocenili, da sta bili pri reševanju le delno uspešno. Iz tega lahko 
sklepamo, da učenki še nista ponotranjili kognitivne strategije reševanja fizikalnih 
nalog, zaradi česar še ne verjameta popolnoma v lasten uspeh pri reševanju fizikalnih 
nalog. 



Nadja Pezdir Kognitivna strategija reševanja  
fizikalnih nalog za učence s PPPU 

    

- 53 - 
 

Učenec 3 se je na zaključnem ocenjevanju zavedal, da naloge ni rešil, zato je tudi 
zapisal, da ne ve, kako uspešen je bil pri reševanju. 

7. POSTAVKA: Načrtovanje reševanja fizikalne naloge. 

Učenci so prebrali nalogo in pred reševanjem načrtovali postopek reševanja. 

Učenka 1: 

 

Slika 9: Načrtovanje reševanja naloge na začetnem ocenjevanju (učenka 1) 

Na Sliki 9 lahko vidimo, da je učenka 1 na začetnem ocenjevanju konkretno opisala 
fizikalni obrazec, ki ga je nato tudi uporabila pri reševanju naloge in zapisala, kako bi 
ugotovila, katera je pravilna enota fizikalne količine, ki bi jo izračunala. 

 

Slika 10: Načrtovanje reševanja naloge na končnem ocenjevanju (učenka 1) 

Iz Slike 10 lahko razberemo, da je učenka 1 na končnem ocenjevanju strategij 
reševanja fizikalnih nalogo opisala splošen postopek reševanja. V primerjavi z 
začetnim ocenjevanjem strategij reševanja fizikalnih nalog je učenka napredovala v 
tem, da lahko postopek generalizira glede na tip fizikalne naloge. Opazimo lahko, da 
je učenka zapisala 3 od 7 korakov kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog. 
Učenka je v teh treh korakih kasneje nalogo tudi pravilno rešila. Sklepamo lahko, da je 
bila naloga dovolj enostavna, da si jo je učenka lahko predstavljala brez vizualne 
ponazoritve. 
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Učenka 2: 

 

Slika 11: Načrtovanje reševanja naloge na začetnem ocenjevanju (učenka 2) 

Na Sliki 11 je razvidno, da je učenka 2 že na začetnem ocenjevanju zapisala splošen 
postopek reševanja fizikalne naloge. Postopek reševanj tovrstnih nalog je nato usvojila 
na urah dodatne strokovne pomoči. 

 

Slika 12: Načrtovanje reševanja naloge na končnem ocenjevanju (učenka 2) 

Na Sliki 12 lahko vidimo, da je učenka 2 na končnem ocenjevanju strategij reševanja 
fizikalne naloge naštela enake korake, dodala je le, da nalogo najprej pozorno prebere. 
Za razliko od začetnega ocenjevanja strategij reševanja fizikalne naloge je na 
končnem ocenjevanju uporabila linearen zapis korakov, ki omogoča hitrejše sledenje 
načrtovanemu postopku. 
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Učenec 3: 

 

Slika 13: Načrtovanje reševanja naloge na začetnem ocenjevanju (učenec 3) 

Iz Slike 13 lahko ugotovimo, da učenec 3 na začetnem ocenjevanju strategij reševanja 
fizikalnih nalog ni zapisal korakov reševanja, temveč le fizikalni obrazec, ki ga je 
kasneje tudi uporabil. 

  

Slika 14: Načrtovanje reševanja naloge na končnem ocenjevanju (učenec 3) 

Iz Slike 14 lahko ugotovimo, da je učenec 3 na končnem ocenjevanju strategij 
reševanja fizikalnih nalog zapisal splošen postopek reševanja, ki ga je usvojil na 
treningu kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog. Učenec je naštel 3 od 7 
korakov kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog (»Rešim« pomeni izračunam). 
Glede na to, da je učenec nalogo rešil uspešno, lahko sklepamo, da je nalogo uspešno 
vizualiziral, ne da bi jo tudi ponazoril na listu papirja. 

Ugotavljamo torej, da so učenci na začetnem ocenjevanju večinoma zapisovali bolj 
specifične korake reševanja fizikalne naloge (le ena učenka je zapisala korake 
reševanja fizikalne naloge, medtem ko sta 2 učenca na začetnem ocenjevanju le 
navedla fizikalni obrazec, ki sta ga nato tudi uporabila pri računanju).Na končnem 
ocenjevanju strategij reševanja fizikalnih nalog so vsi trije zapisali splošne korake 
reševanja naloge (vsi so navajali korake kognitivne strategije reševanja fizikalnih 
nalog). Zapisi učencev so bili na končnem ocenjevanju bolj strukturirani od zapisov na 
začetnem ocenjevanju. Vsi trije učenci so zapisali, da iz naloge izpišejo podatke ter 
izračunajo.  
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Učenci tudi na končnem ocenjevanju strategij reševanja fizikalnih nalog niso navajali 
vseh korakov kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog. Sklepamo lahko, da 
učenci strategije prej niso poznali in zato korakov niso usvojili v tolikšni meri, kot bi jo 
sicer. Da bi učenci v celoti usvojili korake kognitivne strategije reševanja fizikalnih 
nalog bi bil torej potreben dolgotrajnejši trening. Druga možnost je tudi, da učenci pri 
reševanju naloge tem korakom sicer sledijo, vendar pa zaradi težav s priklicem ter 
težav v proceduralnem znanju korakov niso navedli. Zaradi tega so postopek navedli 
v skrajšani, poenostavljeni obliki. Če bi jim pri odgovarjanju na to vprašanje zastavili 
več podvprašanj, domnevamo, da bi ti trije učenci lažje in bolj točno navajali vse korake 
kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog. Med drugim tudi  Lawrence in Paolo 
(2002) navajata, da ni nujno, da učenec ne pozna ustreznega postopka reševanja 
fizikalne naloge, če ga  ne zna razložiti. Iz tega lahko sklepamo, da so učenci usvojili 
kognitivno strategijo reševanja fizikalnih nalog, vendar pa zaradi njihovih posebnih 
potreb, jih  niso navedli tako, kot so jo usvojili. 

8. POSTAVKA: Reševanje fizikalne naloge. 

Učenci so morali rešiti fizikalno nalogo, ki je zahtevala priklic fizikalnega obrazca. 
Uporabljeni postopki so predstavljeni v Tabeli 18. 

 UČENKA 1 UČENKA 2 UČENEC 3 

 ZO KO ZO KO ZO KO 

Podčrtanje 
podatkov 

      

Izpis podatkov       

Zapis fizikalnega 
obrazca 

      

Uporaba 
računskega 
trikotnika 

      

Pravilen račun       

Pravilen izračun       

Pravilne enote       

Odgovor       
Tabela 18: Prikaz uporabljenih postopkov pri reševanju fizikalne naloge (ZO – začetno ocenjevanje, 
KO – končno ocenjevanje) 

Iz tabele 18 lahko ugotovimo, da so na zaključnem ocenjevanju strategij vsi 3 učenci 
podčrtali bistvene podatke. Učenka 1 sicer ni zapisala fizikalnega obrazca, vendar je 
pravilno izračunala. Sklepamo lahko, da učenka (vsi trije učenci so imeli lahko s seboj 
kartonček z zapisanimi fizikalnimi obrazci) ni prepisala obrazca s kartončka, vendar ga 
pozna. Vsi trije učenci so torej uporabili pravilen fizikalni obrazec. Računski postopki, 
ki so jih učenci uporabili na končnem ocenjevanju strategij reševanja fizikalnih nalog 
so bili zapisani fizikalno bolj korektno kot na začetnem ocenjevanju. Vsi trije učenci so 
na končnem ocenjevanju pozabili zapisati odgovor na vprašanje. Dva od treh učencev 
sta na končnem ocenjevanju uporabila večje število postopkov pri reševanju fizikalne 
naloge kot na začetnem ocenjevanju. Učenka 1 je na končnem ocenjevanju uporabila 
enako število postopkov kot na začetnem ocenjevanju. Število uporabljenih postopkov 
je prikazano v Grafu 3.    
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Graf 3: Prikaz števila uporabljenih postopkov pri reševanju fizikalne naloge 

Iz grafa 3 lahko razberemo, da sta 2 učenca od 3 na končnem ocenjevanju strategij 
reševanja fizikalnih nalog uporabila večje število postopkov kot na začetnem 
ocenjevanju. Na končnem ocenjevanju so namreč uporabili postopke reševanja, ki so 
jih usvojili tekom treninga kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog. Učenci so na 
končnem ocenjevanju strategij reševanja fizikalnih nalog uporabili kartončke z 
navedenimi koraki kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog. 

9. POSTAVKA: Reševanje fizikalne naloge. 

Učeni so morali rešiti kompleksno fizikalno nalogo, ki je zahtevala priklic fizikalnega 
obrazca, predstavitev podatkov v tabeli in ponazoritev podatkov z grafom. Uporabljeni 
postopki reševanja fizikalne naloge so prikazani v Tabeli 19. 

 UČENKA 1 UČENKA 2 UČENEC 3 

 ZO KO ZO KO ZO KO 

Podčrtanje 
podatkov 

      

Izpis podatkov       

Zapis zahtevane 
tabele 

      

Ustrezne oznake 
osi na grafu 

      

Pravilno narisan 
graf 

      

Tabela 19: Prikaz uporabe postopkov pri reševanju fizikalne naloge (ZO – začetno ocenjevanje, KO – 
končno ocenjevanje) 

Zadnja naloga je bila zelo kompleksna. Od reševalca je zahtevala analizo podatkov, 
pravilne izračune ter prikaz izračunanih podatkov v tabeli in z grafom. Učenci na 
začetnem ocenjevanju strategij reševanja fizikalnih nalog te naloge niso rešili uspešno. 
Tudi na končnem ocenjevanju strategij reševanja fizikalnih nalog so bili le delno 
uspešni. Opazimo pa lahko napredek, da so že vedeli vsaj približen postopek, kako bi 
se lotili reševanja take naloge. Prav tako so učenci na končnem ocenjevanju strategij 
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reševanja fizikalnih nalog uporabljali kartončke z navedenimi koraki kognitivne 
strategije reševanja fizikalnih nalog. Za opaznejši napredek in uspešno reševanje 
tovrstnih kompleksnih fizikalnih nalog bi moral biti trening kognitivne strategije 
reševanja fizikalnih nalog izveden v večjem obsegu in v daljšem časovnem obdobju. 

10. POSTAVKA: Izbira korakov reševanja fizikalne naloge.  

Učenci so izbrali med danimi koraki reševanja naloge, kako je možno rešiti nalogo v 9. 
postavki. Možnost so imeli, da so dopisali tudi druge korake reševanja fizikalne naloge. 
Rezultati so prikazani v Tabeli 20. 

 UČENKA 1 UČENKA 2 UČENEC 3 

 ZO KO ZO KO ZO KO 

Risanje grafa       

Branje naloge       

Računanje       

Risanje tabele       

Pretvarjanje enot v 
osnovne enote 

      

Načrtovanje 
reševanja 

      

Izpisovanje 
podatkov 

      

Zapis odgovora       

Preverjanje rešitev       

Podčrtovanje 
ključnih informacij 

      

Zapis fizikalnega 
obrazca 

      

Risanje računskega 
trikotnika 

      

Tabela 20: Prikaz postopkov pri reševanju kompleksne fizikalne naloge (ZO – začetno ocenjevanje, 
KO – končno ocenjevanje) 

Iz Tabele 20 lahko razberemo, da so vsi trije učenci na končnem ocenjevanju strategij 
reševanja fizikalnih nalog navedli večje število postopkov, ki bi jih uporabili pri 
reševanju tovrstnih nalog. Naloga je bila kompleksna in ob zaključnem ocenjevanju še 
prezahtevna za reševanje za te tri učence, ki je niso povsem razumeli, zato tudi niso 
uporabili postopkov, ki so jih navedli pri zadnji postavki.  Kljub temu je bil cilj z nalogo 
dosežen, saj so učenci spoznali večje število postopkov pri reševanju fizikalnih nalog. 

Preizkus strategij reševanja fizikalnih nalog je pokazal, da so bili vsi trije učenci na 
zaključnem ocenjevanju uspešnejši  ter da so navajali večje število uporabljenih 
postopkov pri samem reševanju fizikalnih nalog. Učenci tudi pri zaključnem 
ocenjevanju niso uporabili vseh korakov kognitivne strategije reševanja fizikalnih 
nalog, saj so postopek reševanja fizikalnih nalog prilagodili in poenostavili. 

 



Nadja Pezdir Kognitivna strategija reševanja  
fizikalnih nalog za učence s PPPU 

    

- 59 - 
 

3.6.3 Evalvacijski vprašalnik o timskem poučevanju 

 

Vprašalnik je izpolnilo 24 učencev 8. razreda. 

Na vprašanje: "Ali je učna ura fizike, ki jo vodi učiteljica sama, drugačna kot, če sva v 
razredu obe?", en učenec ni odgovoril, 6 učencev je odgovorilo, da učna ura ne 
razlikuje ter 17 učencev, da se učna ura razlikuje.  

1 učenec, ki je odgovoril, da se učna ura, ko poteka timsko poučevanje, ne razlikuje 
od običajne učne ure, je predlagal, da bi lahko učiteljici nudili več pomoči tistim, ki jo 
potrebujejo. 1 učenec je predlagal, da bi tudi druga učiteljica (torej specialna in 
rehabilitacijska pedagoginja) več razlagala. 

3 učenci od 17, ki so odgovorili, da se učna ura, ko poteka timsko poučevanje, razlikuje 
od običajne učne ure, so zapisali, da se razlikuje le v tem, da je v razredu prisotna še 
en učiteljica. 8 učencev je odgovorilo, da je med poukom, ko poteka timsko 
poučevanje, prisotna večja disciplina učencev in da je okolje bolj mirno. 6 učencev je 
odgovorilo, da se pouk, ko poteka timsko poučevanje, od običajnega pouka razlikuje v 
tem, da lahko učenci, ki česar ne razumejo ter potrebujejo pomoč, jo  dobijo v tistem 
trenutku, ko jo potrebujejo. 

Učenci so na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici ocenili, kako koristno se jim je zdelo 
timsko poučevanje. Pridobljeni podatki so prikazani v Tabeli 21. 

 
popolnoma 
nekoristno 

(1) 

nekoristno 
(2) 

niti 
koristno 

niti 
nekoristno 

(3) 

koristno 
(4) 

zelo 
koristno 

(5) 

ŠTEVILO 
ODGOVOROV 

4 3 5 10 2 

Tabela 21: Prikaz ocene koristnosti timskega poučevanja 

Iz tabele 21 lahko razberemo, da so učenci večinoma naklonjeni timskemu poučevanju 
in se jim zdi  koristno. Učenci, ki so ocenili timsko poučevanje kot popolnoma 
nekoristno, so večinoma učno uspešni učenci, ki so pri naslednjih vprašanjih navajali, 
da dodatne pomoči niso potrebovali. 

Na vprašanje, ali so učenci pri fiziki dobili pomoč, ki so jo potrebovali, 1 učenec ni 
odgovoril. 

9 učencev je odgovorilo, da pomoči ni dobilo. 8 od teh učencev je navedlo, da pomoči 
ne potrebuje, 1 učenec je ocenil, da pomoči ni dobil, ker ga učiteljica ne mara. 

14 učencev je odgovorilo, da so dobili ustrezno pomoč, ko so jo potrebovali. 1 učenec 
je odgovoril, da je dobil pomoč, ko je učiteljica videla, da ima napačen zapis ali izračun. 
1 učenec je navedel, da je imel pomoč inštruktorja doma. 4 učenci so navedli, da so 
dobili pomoč učiteljice fizike, ko so jo potrebovali. 8 učencev je navedlo, da so dobili 
pomoč specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ko so jo potrebovali. 
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Rezultati torej kažejo, da tretjina učencev pri fiziki ne potrebuje pomoči. Tretjina 
učencev pa pri učnih urah, ko poteka timsko poučevanje fizike, lahko dobi pomoč 
specialne in rehabilitacijske pedagoginje. Pri timskem poučevanju dobi torej pomoč 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga več učencev kot sicer preko drugih oblik 
pomoči, ki so na voljo učencem v našem šolskem sistemu. 

 

3.6.4 Evalvacija timskega poučevanja fizike z učiteljico fizike 

 

Z učiteljico fizike sva po zaključenem izvajanju treninga kognitivne strategije reševanja 
fizikalnih nalog ter timskem poučevanju fizike izvedli timsko evalvacijo uspešnosti 
timskega poučevanja in treninga kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog. 

Učiteljica je opazila  napredek pri reševanju fizikalnih nalog pri vseh treh učencih. 
Poročala je, da so vsi trije učenci, ki so bili vključeni v individualni trening, opazno bolj 
samozavestni pri reševanju fizikalnih nalog in da pri tem delajo manj napak kot so jih 
delali pred pričetkom treninga. Opaža, da fizikalne naloge rešujejo bolj strukturirano in 
z večjim premislekom. Napredek je opazen tudi pri ocenjevanju znanja, saj so vsi trije 
učenci na ocenjevanju znanja v drugem ocenjevalnem obdobju dosegali za vsaj eno 
oceno višje rezultate. Največji napredek opaža pri učenki 2, ki je imela pred pričetkom 
izvajanja treninga največ težav s temi dejavnostmi ter je bila tudi najbolj motivirana za 
delo med samim treningom in pri pouku. Najmanjši napredek opaža pri učencu 3, ki 
naloge še vedno večkrat rešuje impulzivno in brez razmisleka (vendar se tudi pri njem 
to pojavlja vedno redkeje). 

Kot prednosti timskega poučevanja fizike je učiteljica fizike navedla: 

 Učenci z učnimi težavami (ki niso usmerjeni kot učenci s posebnimi potrebami) so 
dobili pomoč takoj pri pouku. Pridobili so možnost dodatne razlage. Posledično so 
lažje sledili nadaljnji razlagi učnih vsebin. 

 Študentka je lahko učencem, ki so bili vključeni v trening kognitivne strategije 
reševanja fizikalnih nalog, nudila pomoč in podporo tudi pri pouku. Tako so lahko 
učenci sproti utrjevali strategije, ki so jih usvojili na treningu. 

 Učne ure so tekle bolj tekoče, saj si lahko obe učiteljici razdelita individualno delo 
z učenci, ki pri pouku potrebujejo pomoč. 

 Večji fokus na vzgojnih temah v razredu. Lažje vzdrževanje ustreznih pogojev za 
delo in učenje. 

 Možnost posvetovanja učiteljev v trenutkih, ko ne veš točno, kaj narediti. 

 Učenci dobijo možnost, da delajo v lastnem tempu. 

 Zmanjševanje čustvene stiske učencev z učnimi težavami. 

Kot morebitne ovire pri timskem poučevanju fizike je učiteljica fizike navedla: 

 Otroci študentke sprva niso dojemali kot avtoriteto, ker jih ni ocenjevala in je niso 
poznali. 

 Pomanjkanje časa za skupno načrtovanje (predvsem zaradi hitrih sprememb) – 
učitelja se lahko temeljito pripravita na učno uro, vendar se lahko okoliščine 
spremenijo do te mere, da je lahko celo onemogočen običajen potek pouka. 
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Učiteljica fizike je poročala, da se je z vstopom specialne in rehabilitacijske 
pedagoginje v razred prilagodi način dela. Učenci so lažje sledili pouku in so bili bolj 
mirni. Kot dober način umirjanja se je izkazala prisotnost učiteljice v bližini nemirnih 
učencev. Opazila je, da je bil nov režim pouka učencem na začetku zelo zanimiv ter 
da jih je zanimalo predvsem to, kako si bosta obe učiteljici porazdelili vloge pri pouku. 
V prvih urah timskega poučevanja so bili učenci bolj nemirni in so večkrat preizkušali 
meje dovoljenega vedenja pri pouku, kasneje pa so te oblike poučevanja navadili in so 
se opazno umirili. 

Za uspešnost timskega poučevanja je pomembna dobra koordinacija dela, fleksibilnost 
učiteljev ter medsebojno ujemanje. Pomembno je, da vsak učitelj prevzame 
odgovornost za svoj del učne ure. Kot bistveno komponento uspešnosti timskega 
poučevanja je učiteljica fizike navedla medsebojno zaupanje učiteljev. 

Med samim treningom kognitivne strategije reševanj fizikalnih nalog st bili obe učenki 
bolj motivirani za delo kot učenec. Učenec je med učnimi urami v manjši skupini večkrat 
poročal, da je utrujen (te ure so potekale po zaključenem pouku). Običajno ga je za 
sodelovanje motivirala možnost reševanja fizikalnih nalog na tablo. Vsi trije učenci so 
sicer vestno obiskovali trening kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog. Za 
opaznejši  napredek pri reševanju fizikalnih nalog bi bilo za učence z motnjami 
pozornosti smiselno trening izvajati v krajših časovnih terminih (največ 30 min) in pred 
poukom. Prav tako bi bil napredek pri reševanju fizikalnih nalog opaznejši, če bi učenci 
strategijo spoznali že pri učenju veščine reševanja matematičnih besedilnih nalog. 
Učenka 2 je podoben postopek reševanja matematičnih besedilnih nalog spoznala že 
na urah DSP, zato je pokazala tudi največji napredek pri reševanju fizikalnih nalog. 

Predlogi za nadaljnje delo: 

 Timsko poučevanje kakšnega drugega predmeta ter opazovanje vpliva različnih 
učiteljev na razredno klimo. 

 Celoten projekt bi bilo smiselno izvajati celo šolsko leto. 

 Sočasno poučevanje fizike dveh učiteljev fizike. 

 Možnosti za medpredmetno povezovanje. 

 

3.7 Odgovori na raziskovalna vprašanja 
 

Katere strategije reševanja fizikalnih nalog, ki jih uporabljajo tudi pri reševanju 
matematičnih besedilnih nalog, uporabljajo učenci s PPPU v 8. razredu 
osnovnošolskega programa pred pričetkom treninga kognitivne strategije 
reševanja fizikalnih nalog in po zaključenem izvajanju? 

Učenci s PPPU, ki so bili vključeni v trening kognitivne strategije reševanja fizikalnih 
nalog so pred pričetkom treninga fizikalne naloge prebrali, zapisali račun in ga 
izračunali. Učenka 2 je v besedilu naloge označila bistvene podatke. Učenka 2 in 
učenec 3 sta zapisala tudi odgovor na zastavljeno vprašanje. 

Po zaključenem izvajanju treninga so poleg že predhodno usvojenih postopkov iz 
besedila izpisali bistvene podatke. Učenka 2 in učenec 3 sta podatke v besedilu tudi 
podčrtala in jih vizualno ponazorila. Pri reševanju fizikalnih nalog so učenci uporabljali 
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znanje in kompenzatorne strategije, ki so jih pridobili tekom treninga kognitivne 
strategije reševanja fizikalnih nalog. 

Ugotovimo lahko torej, da so na zaključnem ocenjevanju vsi trije učenci naloge reševali 
po dvostopenjskem modelu (Mayer, 1998; Polya, 1945/1986; v Montague, Enders in 
Dietz, 2011). Ugotavljamo tudi, da sta učenka 2 in učenec 3 upoštevala tudi Mayerjev 
štiristopenjski model reševanja nalog (Mayer, 1985). 

Vsi trije učenci so na zaključnem ocenjevanju strategij reševanja fizikalnih uporabili oz. 
navedli večje število strategij kot na začetnem ocenjevanju fizikalnih nalog. 

Kljub temu da so bili učenci na zaključnem ocenjevanju strategij reševanja fizikalnih 
nalog uspešnejši kot na začetnem, je kognitivno strategijo reševanja fizikalnih nalog z 
vsemi koraki usvojila le učenka 2, ki je kognitivno strategijo reševanja matematičnih 
besedilnih nalog že usvojila pri urah DSP. Učenka 1 in učenec 3 sta kognitivno 
strategijo reševanja fizikalnih nalog usvojila le delno. 

Kavkler, Košak Babudr, Magajna in Passolunghi (2011) ugotavljajo statistično 
pomembne razlike pri reševanju matematičnih besedilnih nalog med učenci z in brez 
učnih težav pri matematiki na področju nebesednega rezoniranja, avtomatizacije 
aritmetičnih dejstev in postopkov ter fleksibilne rabe aritmetičnega znanja. Vsi trije 
učenci so dosegli podpovprečne rezultate na desetminutnem preizkusu avtomatizacije 
aritmetičnih dejstev in postopkov, kar podpira rezultate zgoraj omenjene raziskave. 

Kalan (2015b) ugotavlja, da učenci, ki nimajo učnih težav pri matematiki in uspešno 
rešujejo matematične besedilne naloge, te  večkrat preberejo in jo zato lažje razumejo. 
Učenci, ki so bili vključeni v raziskavo, so tekom treninga usvojili, da je nalogo potrebno 
večkrat prebrati in so bili posledično tudi zaradi tega lahko uspešnejši pri reševanju 
fizikalnih nalog na končnem ocenjevanju. 

 

Ali bodo učenci s PPPU, vključeni v trening kognitivne strategije reševanja 
fizikalnih nalog, na ocenjevalni lestvici po zaključenem izvajanju treninga 
ocenili, da je reševanje fizikalnih nalog lažje kot pred pričetkom izvajanja 
treninga? 

Učenki 1 in 2 sta na zaključnem ocenjevanju strategij reševanja fizikalnih nalog na 
ocenjevalni lestvici označili reševanje fizikalnih nalog z enako oceno težavnosti kot 
pred pričetkom treninga. Učenec 3 je na zaključnem ocenjevanju strategij reševanja 
fizikalnih nalog označil težavnost reševanja fizikalnih nalog s predpostavko "težko", 
medtem ko je na začetnem ocenjevanju strategij reševanja fizikalnih nalog težavnost 
ocenil s predpostavko "srednje težko". Učenki 1 in 2 sta učenki s specifičnimi učnimi 
težavami tipa disleksija in diskalkulija, učenec 3 pa je učenec z motnjami pozornosti in 
koncentracije. Zaradi tega se rezultati učenca 3 razlikujejo od rezultatov učenk 1 in 2. 
Učenec 3 ima očitno več težav z izvršilnimi funkcijami, predvsem s tem, kako pričeti z 
reševanjem, in je imel zato nekoliko več težav pri prvih nekaj nalogah končnega 
ocenjevanja strategij reševanja fizikalnih nalog. 

Kavkler, Košak Babudr, Magajna in Passolunghi (2011) ugotavljajo, da se kar 58,3 % 
učencev z nižjimi dosežki zdi reševanje matematičnih besedilnih nalog srednje težko. 
20,8 % teh učencev se zdi reševanje matematičnih besedilnih nalog lahko,12,5 % 
ocenjuje reševanje matematičnih besedilnih nalog z oceno težko ter 8,3 % z oceno 
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zelo težko. Ugotavljamo torej, da se ocene učencev, ki so bili vključeni v trening 
kognitivne strategije reševanja nalog, o težavnosti reševanja fizikalnih nalog ujemajo 
z ocenami težavnosti reševanja matematičnih besedilnih nalog, ki  so jih pridobile 
zgoraj omenjene avtorice. 

Tudi pri ocenjevanju težavnosti konkretne naloge so učenci pred in po treningu isto 
nalogo označili z isto težavnostno stopnjo. Kljub temu lahko ugotavljamo, da so bili 
učenci na zaključnem ocenjevanju strategij reševanja fizikalnih nalog uspešnejši kot 
na začetnem. Zato se pojavi vprašanje, zakaj se jim je  zdelo samo reševanje fizikalnih 
nalog ob koncu težje kot na začetku. Eden izmed možnih vzrokov je v tem, da učenci 
kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog še niso ponotranjili ter jo uporabljali 
avtomatizirano in da bi bilo smiselno trening izvajati v daljšem časovnem obdobju. 
Drug možen vzrok za to  je, da so se učenci tekom treninga zavedli, kako kompleksen 
proces je reševanje fizikalnih nalog. Tudi če je to pravi vzrok, bi bilo smiselno trening 
izvajati v daljšem časovnem obdobju, da bi učenci lahko ponotranjili postopek 
reševanja fizikalnih nalog. Prav tako bi bilo smiselno učni proces ter proces nudenja 
pomoči v večji meri diferencirati ter individualizirati. 

V prihodnjih raziskavah bi bilo tudi smiselno na druge načine preveriti, ali učenci s 
takim treningom kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog res ne morejo v celoti 
usvojiti te strategije ali je le ne zmorejo ubesediti, v resnici pa jo dokaj uspešno 
uporabljajo. V kolikor bi se ta možnost izkazala za resnično, bi s tem potrdili trditev 
Lawrencea in Paola (2002), da ni nujno, da znajo učenci ubesediti proces reševanja 
naloge, da ga  resnično obvladajo. 

 

Katere prednosti timskega poučevanja fizike bodo navedli učenci 8. razreda v 
anketnem vprašalniku? 

Učenci so na evalvacijskem vprašalniku o timskem poučevanju fizike izpostavili, da so 
pomoč pri pouku fizike dobili hitreje ter da je bilo tekom timskega poučevanja fizike 
učno okolje mirnejše. 

Prav tako  je tudi učiteljica navedla da v primeru timskega poučevanja fizike učenci 
hitreje in lažje dobijo pomoč, ki jo potrebujejo. Izpostavila je  tudi, da imajo možnost, 
da dobijo pomoč tudi tisti učenci z učnimi težavami, ki pomoči običajno niso deležni. 
Učenci pri učnih urah, kjer poteka timsko poučevanje fizike, doživljajo manj čustvenih 
stisk, saj je delo organizirano na drugačen način in lahko v večji meri delajo v svojem 
lastnem tempu. Prav tako kot prednost timskega poučevanja fizike učiteljica fizike 
izpostavlja, da lahko več časa posvetimo tudi vzgojnemu delovanju v razredu, kar v 
obdobju adolescence ni zanemarljiva prednost. 
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4. SKLEP 
 

Reševanje fizikalnih nalog je kompleksen proces, ki učencem s PPPU pogosto 
predstavlja veliko oviro na poti k uspešnosti pri pouku fizike. V magistrskem delu smo 
raziskovali, kako uspešni so bili učenci s PPPU pred začetkom in po zaključenem 
treningu kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog ter katere korake reševanja so 
uporabljali pred pričetkom in po zaključenem treningu. Ugotovili smo, da so vsi trije 
učenci po zaključenem treningu kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog 
uporabljali večje število postopkov med reševanje tovrstnih nalog, da so bili pri tem 
uspešnejši, kljub temu da so strategijo  usvojili le delno, saj so bili učenci še vedno 
neuspešni pri reševanju kompleksne fizikalne nalog. Za vidnejše rezultate bi bilo v 
prihodnje potrebno zasnovati daljši in intenzivnejši trening reševanja fizikalnih nalog. 
Prav tako bi bilo smiselno raziskati, ali učenci morebiti le ne znajo ubesediti kognitivne 
strategije reševanja fizikalnih nalog, vendar jo znajo uporabljati. Prav tako bi bilo 
potrebno v prihodnje bolj individualizirati in diferencirati učni proces ter proces nudenja 
pomoči učencem s PPPU pri fiziki. Trening bi bil lahko uspešnejši tudi, če bi učenci 
uporabljeno strategijo reševanja nalog predhodno že spoznali in uporabljali za 
reševanje matematičnih besedilnih nalog in bi jo le prenesli v uporabi na reševanje 
fizikalnih nalog. 

Dve učenki o treh vključenih učencev v trening kognitivne strategije reševanja fizikalnih 
nalog sta ob zaključenem treningu ocenili, da sta pri reševanju fizikalnih nalog 
uspešnejši kot pred pričetkom treninga. En učenec (učenec z motnjami pozornosti in 
koncentracije) na zaključnem ocenjevanju ni vedel, kako bi ocenil lastno uspešnost pri 
reševanju fizikalne naloge. Učiteljica fizike, ki je poučevala te učence, je ob 
zaključenem izvajanju treninga ocenila, da so vsi trije učenci pri reševanju fizikalnih 
nalog uspešnejši, kot so bili pred pričetkom treninga ter da so ob koncu treninga lažje 
sledili učnim uram kot pred začetkom. 

Učenci so po zaključenem treningu kognitivne strategije reševanja težavnost reševanja 
fizikalnih nalog ocenili z enako oceno kot pred pričetkom treninga. Tovrstne rezultate 
lahko utemeljimo s posebnimi potrebami učencev, ki so bili vključeni v trening. Učenci 
s PPPU namreč v večji meri (zaradi posebnih potreb) ocenjujejo reševanje 
matematičnih besedilnih nalog, med katere lahko uvrščamo tudi fizikalne naloge, kot 
zahteven proces. 

Med drugim smo raziskovali tudi timsko poučevanje fizike. Ugotovili smo, da so učenci 
naklonjeni tovrstni inkluzivni obliki poučevanja fizike in da so učenci hitreje dobili 
pomoč, ki so jo potrebovali pri pouku fizike. Timsko poučevanje fizike ocenjujemo na 
podlagi intervjuja z učiteljico fizike kot ustrezno obliko poučevanja tega predmeta, saj 
so bili učenci v urah, ko je potekalo timsko poučevanje, mirnejši in so lažje sledili učni 
uri. V prihodnje bi bilo smiselno izvajati timsko poučevanje fizike v sodelovanju s 
specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, ki je zaposlena na šoli, saj učenci študentko 
težje sprejmejo kot avtoriteto v razredu. Timsko poučevanje zahteva tudi več časa za 
načrtovanje in je oblika poučevanja, ki je manj naklonjena hitrim spremembam v sami 
organizaciji pouka. 

V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno zasnovati daljši trening kognitivne strategije 
reševanja fizikalnih nalog. Smiselno bi bilo tudi raziskati, na kakšen način fizikalne 
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naloge rešujejo učenci brez odkritih posebnih potreb, na kakšen način učenci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter na kakšen način učenci z motnjami 
pozornosti in koncentracije. Iz naše raziskave je namreč razvidno, da je imel učenec z 
motnjami pozornosti in koncentracije na zaključnem ocenjevanju strategij reševanja 
fizikalnih nalog nekoliko več težav kot učenki s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja. Ko bi odkrili, na kakšen način fizikalne naloge rešujejo učenci z motnjami 
pozornosti in koncentracije, bi tudi lažje diferencirali in individualizirali učni material ter 
tudi sam trening kognitivne strategije reševanja fizikalnih nalog za učence s tovrstnimi 
težavami. 

Prav tako je naša raziskava izhodišče za nadaljnja raziskovanja timskega poučevanja 
predmetnega oz. razrednega učitelja ter specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. 
Timsko poučevanje, predvsem timsko poučevanje naravoslovnih predmetov, je 
namreč v svetu vedno bolj razširjena inkluzivnega oblika poučevanja.  
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PRILOGA 1: Koraki reševanja fizikalnih nalog 

 

1. Pozorno preberi nalogo. 

2. Parafraziraj, poišči podatke in jih izpiši. 

3. Ponazori. 

4. Ugotovi, v čem je problem in predvidi 

fizikalne obrazce. 

5. Oceni rezultat. 

6. Izračunaj in odgovori. 

7. Preveri. 
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PRILOGA 2: tabele za pretvarjanje fizikalnih enot 

 

M   k h da  d c m 

          

 

   l dl cl ml    

m3   dm3   cm3   mm3 

          

 

   N      

  kg  dag g   mg 

         

 

kg/m3   kg/dm3   g/cm3 

       

  



Nadja Pezdir Kognitivna strategija reševanja  
fizikalnih nalog za učence s PPPU 

    

- 74 - 
 

PRILOGA 3: Začetni preizkus strategij pri reševanju fizikalnih nalog z 

ocenjevalnimi lestvicami težavnosti fizikalnih nalog 

 

1. Kako rad/-a rešuješ fizikalne naloge? Obkroži! 

5 4 3 2 1 

Zelo rad Rad  Kakor kdaj Ne preveč rad  Ne maram 

 

 

2. Kako težko se ti zdi reševanje fizikalnih nalog? 

5 4 3 2 1 

Zelo lahko Lahko  Srednje težko Težko  Zelo težko  

 

 

3. Pretvori v zahtevane enote! 

 

8 mg = ________ g 18 ml = ________ l 

  

6 dm = ________ m 0,15 m = ________ dm 

  

300 dag = ________ kg 50 
m

s
 = ________ 

km

h
 

 

 

4. Pri smuku so trije merilci merili čas posameznih smučarjev. Pri istem smučarju 

so izmerili čas vožnje: 1,25 min, 1,2 min, 1,28 min. Koliko časa je potreboval 

smukač do cilja? Rezultat smiselno zaokroži. 
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Kako težka se ti je zdela naloga? Ustrezno označi. 

5 4 3 2 1 

Zelo lahka Lahka  Srednje težka Težka Zelo težka  

 

Kako uspešen (zanima me tvoje mnenje) si bil pri reševanju te naloge? 

Ustrezno označi. 

5 4 3 2 1 

Zelo uspešen Delno uspešen  
Delno 

neuspešen  
Neuspešen Ne vem  

 

5. Pred reševanjem naloge napiši vse korake, ki bi jih uporabil/-a pri 

reševanju spodnje naloge. 

 

 

Reši nalogo: Kolesar v 10 sekundah prevozi 40 metrov. S kolikšno hitrostjo vozi 

kolesar? 

 

 

6. Avtomobil vozi 5 sekund z enakomerno s hitrostjo 20 
m

s
. Nariši tabelo in graf 

s(t). 
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Obkroži korake reševanja, ki si jih uporabil/-a pri tej nalogi (če naloge nisi 

rešil/-a obkroži korake, ki jih sicer uporabiš pri taki nalogi). Ni nujno, da si 

uporabil vse ponujene korake. 

 Risanje grafa 

 Branje naloge 

 Računanje 

 Risanje tabele 

 Pretvarjanje enot v osnovne 

enote 

 Načrtovanje reševanja 

 Izpisovanje podatkov 

 Zapis odgovora 

 Preverjanje rešitev 

 Podčrtovanje ključnih informacij 

 Zapis formule 

 Risanje trikotnika za formulo 

 Drugo: 

_________________________

_________________________
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PRILOGA 4: Končni preizkus strategij pri reševanju fizikalnih nalog z 

ocenjevalnimi lestvicami težavnosti fizikalnih nalog 

 

1. Kako rad/-a rešuješ fizikalne naloge? Obkroži! 

5 4 3 2 1 

Zelo rad Rad  Kakor kdaj Ne preveč rad  Ne maram 

 

 

2. Kako težko se ti zdi reševanje fizikalnih nalog? 

5 4 3 2 1 

Zelo lahko Lahko  Srednje težko Težko  Zelo težko  

 

 

3. Pretvori v zahtevane enote! 

8 mg = ________ g 18 ml = ________ l 

  

6 dm = ________ m 18 
𝑘𝑔

𝑙
 = _______ 

𝑔

𝑐𝑚3
 

  

300 dag = ________ kg 10N … ________kg 

 

4. Trije možje potiskajo naprej avto s silami 180 N, 200 N in 220 N. S kolikšno 

skupno silo potiskajo avto? 
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Kako težka se ti je zdela naloga? Ustrezno označi. 

5 4 3 2 1 

Zelo lahka Lahka  Srednje težka Težka Zelo težka  

 

Kako uspešen (zanima me tvoje mnenje) si bil pri reševanju te naloge? 

Ustrezno označi. 

5 4 3 2 1 

Zelo uspešen Delno uspešen  
Delno 

neuspešen  
Neuspešen Ne vem  

 

5. Pred reševanjem naloge napiši vse korake, ki bi jih uporabil/-a pri 

reševanju spodnje naloge. 

 

Reši nalogo: Neka snov ima gostoto 2,5 
𝑘𝑔

𝑑𝑚3
 in prostornino 10 dm3 . Kolikšna sta 

masa in teža te snovi? 

 

 

6. Pri sili 1 N je raztezek vzmeti 0,5 cm. Nariši tabelo za sile in raztezke ter graf. 
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Obkroži korake reševanja, ki si jih uporabil/-a pri tej nalogi (če naloge nisi 

rešil/-a, obkroži korake, ki jih sicer uporabiš pri taki nalogi). Ni nujno, da si 

uporabil vse ponujene korake. 

 Risanje grafa 

 Branje naloge 

 Računanje 

 Risanje tabele 

 Pretvarjanje enot v osnovne 

enote 

 Načrtovanje reševanja 

 Izpisovanje podatkov 

 Zapis odgovora 

 Preverjanje rešitev 

 Podčrtovanje ključnih informacij 

 Zapis formule 

 Risanje trikotnika za formulo 

 Drugo: 

_________________________

_________________________
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PRILOGA 5: Evalvacijski vprašalnik o timskem poučevanju 

 

1. Ali je učna ura fizike, ki jo vodi učiteljica sama, drugačna, kot če sva v razredu 

obe  (obkroži in odgovori)? 

DA NE 
Na kakšen način se ura razlikuje? Kaj bi bilo potrebno spremeniti? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Na lestvici od 1 do 5 oceni, ali je bila moja prisotnost pri urah koristna (1-

popolnoma nekoristna, 5-zelo koristna). 

1 2 3 4 5 

Popolnoma 
nekoristna 

nekoristna 
Niti koristna 

niti 
nekoristna 

Koristna Zelo koristna 

 

3. Ali si pri uri fizike dobil/-a pomoč, ki si jo potreboval/-a (obkroži in odgovori)?  

DA NE 
Na kakšen način si dobil/-a pomoč in kdo 

ti je pomagal? 
Zakaj nisi dobil/-a pomoči, ki si jo 

potreboval/-a? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


