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POVZETEK 

Diplomsko delo vključuje spoznanja o sodelovalnem učenju, ki se v teoriji in praksi 

pogosto priporoča kot učinkovita metoda za delo z učenci z učnimi teţavami pri njihovem 

vključevanju v redne osnovnošolske oddelke. Predstavlja osnovne značilnosti populacije 

učencev z učnimi teţavami, izhodiščna načela sodelovalnega učenja in opis struktur, ki se 

znotraj metode pojavljajo. Predstavlja teoretično analizo strokovne in znanstvene literature 

o učinkih metode sodelovalnega učenja pri pedagoškem delu z otroki z učnimi teţavami 

na treh področjih njihovega razvoja: na področju pridobivanja znanja, socialnega razvoja 

in čustveno-motivacijskih procesov. Strokovna in empirična spoznanja o učinkovitosti 

metode sodelovalnega učenja za izbrano populacijo učencev povezujem z značilnostmi 

učencev z učnimi teţavami in moţnostmi, ki jih ponujajo strukture znotraj metode 

sodelovalnega učenja za pedagoško in svetovalno delo s to populacijo učencev. Vsebina 

diplomskega dela vključuje tudi nekatere usmeritve za  prilagajanje ter praktične 

implikacije metode sodelovalnega učenja v razredih, v katerih  so vključeni učenci z 

različnimi učnimi teţavami.  

Ključne besede: učenci z učnimi teţavami, sodelovalno učenje, učinki sodelovalnega 

učenja, pridobivanje znanja, socialne veščine, čustveno motivacijski procesi, prilagoditve 

metode 
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SUMMARY 

The thesis includes knowledge about cooperative learning, which is in theory and practice 

often recommended as an effective method of working with pupils with learning difficulties, 

after their integration into regular elementary classes. It presents the basic characteristics 

of students with learning difficulties, basic principles of cooperative learning and 

descriptions of structures within the emerging methods. It combines the results of both 

foreign and domestic studies of the method effects on students in three development 

areas: the acquisition of knowledge, social development and emotional-motivational 

processes. The effectiveness of the method for the selected population justifies linking 

research findings to the characteristics of students with learning difficulties, and 

possibilities that are offered by the structures within the methods of cooperative learning. 

It also includes advice for the adaptation and practical implications for the use of the 

method in class that includes students with various learning disabilities. 

 

Keywords: students with learning disabilities, cooperative learning, effects of cooperative 

learning, academic achievement, social skills, emotional skills, motivation, adjustments 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema  

Metoda sodelovalnega učenja se v literaturi pogosto navaja kot dober primer poučevalne 

prakse pri poučevanju učencev z učnimi teţavami, saj omogoča strukturirano sodelovanje 

učenca z njegovimi vrstniki. Sodelovalno učenje je metoda na področju učenja in 

poučevanja, ki prek neposredne interakcije in pozitivne povezanosti med člani skupine, z 

usmerjenostjo k skupnemu cilju, omogoča, da vsak učenec s svojim prispevkom dosega kar 

najboljši učinek. Delo v skupinah, pozitivna soodvisnost, posameznikova odgovornost, 

sodelovalne veščine in struktura nalog so načela, zaradi katerih naj bi metoda pri vseh 

učencih pozitivno vplivala na tri področja njihovega razvoja: na pridobivanje znanja, na 

socialni razvoj in čustveno-motivacijske procese (Peklaj, 2001). Vsa področja so izrednega 

pomena tudi za uspešnost in napredek  učencev z učnimi teţavami. Pri slednjih moramo ta 

področja še posebej ciljno in načrtno razvijati. Na področju pridobivanja novega znanja lahko 

ob uvajanju metode sodelovalnega učenja spoznajo različne učne strategije svojih vrstnikov, 

slišijo njihove razlage snovi, ki si morda zanje primernejše in bolj uporabne od njihovih 

lastnih. Na področju socialnega razvoja je pomembno, da spodbujamo vključevanje teh 

učencev v sodelovanje z vrstniki, da jim omogočimo enakovredno moţnost sodelovanja in 

doprinosa h končnemu cilju. Na področju čustveno-motivacijskih procesov lahko  strokovni 

delavci povečamo motivacijo učencev z učnimi teţavami za šolsko delo, hkrati pa jim 

omogočamo razvijanje bolj pozitivne učne samopodobe, saj imajo ob uporabi metode 

sodelovalnega učenja ti učenci več moţnosti doţivljanja pozitivnih izkušenj pri šolskem delu  

(Slavin, 1991, v Jereb, 2011).  

 

Pri uporabi metode sodelovalnega učenja z učenci, ki imajo učne teţave, moramo upoštevati 

njihove značilnosti in posebne potrebe. Dobro je, da poznamo načine in strategije, kako 

praktično izvajati sodelovalno učenje v razredu, kako izvajanje te metode prilagoditi 

posebnostim razreda in posebnim potrebam posameznih učencev, da lahko bolje dosegamo 

pozitivne vplive sodelovalnega učenja na uspešnost učencev z učnimi teţavami. Specialni in 

rehabilitacijski pedagogi v praksi pogosto svetujejo tudi učiteljem v osnovni šoli glede 

različnega prilagajanja poučevanja učencem z učnimi teţavami. Tudi zaradi svetovalne vloge 

je pomembno, da specialni in rehabilitacijski pedagogi dobro poznajo učinke različnih 

pedagoških pristopov oz. metode, ki se v praksi izvajajo.  
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1.2 Cilji 

V diplomskem delu ţelim analizirati teoretična izhodišča in načela metode sodelovalnega 

učenja in jih povezati z značilnostmi učencev z učnimi teţavami. Za cilj znanstveno-

teoretičnega raziskovanja sem si zadala sintetizirati spoznanja o značilnostih metode 

sodelovalnega učenja, tako na področju oblikovanja skupin, delitve dela, oblikovanja nalog 

kot tudi na področju vplivov na uspešnost učencev z učnimi teţavami. Prav tako ţelim 

analizirati, na katero od področij (pridobivanje znanja, socialni razvoj in čustveno-motivacijski 

procesi) se raziskave najpogosteje usmerjajo ter katere strukture znotraj metode 

sodelovalnega učenja kaţejo v praksi najbolj pozitivne vplive na uspešnost učencev z učnimi 

teţavami. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

1. Katere so značilnosti in posebnosti metode sodelovalnega učenja? 

2. Kakšni so učinki izvajanja metode sodelovalnega učenja pri učencih z učnimi 

teţavami? 

3. Na katerem od treh področij (pridobivanje znanja, socialni razvoj, čustveno-

motivacijski procesi)  se v največji meri kaţejo učinki metode sodelovalnega učenja pri 

učencih z učnimi teţavami?  

4. Katere strukture znotraj metode sodelovalnega učenja v največji meri prispevajo k 

večjemu učnemu, socialnemu in čustveno-motivacijskemu napredku učencev z učnimi 

teţavami? 

1.4 Metoda dela 

Uporabljena bo metoda sistematičnega in kritičnega pregleda strokovne in znanstvene 

literature, še posebej domačih in tujih empiričnih raziskav s področja sodelovalnega učenja. 

Diplomsko delo bo imelo naravo meta-raziskave, v kateri bom kritično primerjala spoznanja 

različnih raziskav in strokovna spoznanja različnih avtorjev. 
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2  UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

V Konceptu dela z učenci z učnimi teţavami v osnovni šoli (Magajna, idr., 2008) učne teţave 

v najširšem smislu razdelijo na splošne in specifične, obojne se razprostirajo na kontinuumu 

od laţjih do teţjih. Specifične učne teţave se po teţavnosti delijo na dve skupini: laţje in 

zmerne specifične učne teţave ter na primanjkljaje na posameznih področjih učenja, ki so 

najteţje oblike specifičnih učnih teţav.  

Koncept dela opredeljuje učence s splošnimi učnimi teţavami kot »heterogeno skupino 

učencev, ki imajo pomembno večje teţave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri 

enem ali več izobraţevalnih predmetih, pri katerih so zaradi izrazitih teţav manj ali celo 

neuspešni« (Magajna idr., 2008, str. 10).  

Vzroki za splošne učne teţave  v večini primerov izhajajo iz kombinacije različnih notranjih in 

zunanjih dejavnikov. Gre za vzajemno interakcijo vzrokov iz učenčevega okolja, kot so 

ekonomska in kulturna prikrajšanost, drugojezičnost in socialno-kulturna drugačnost, 

pomanjkljivo in neustrezno poučevanje; ter  notranjih vzrokov, kot so nevrološke motnje, 

razvojne ali motivacijske posebnosti, slabša socialno – emocionalna prilagodljivost in 

samoregulacijske sposobnosti, podpovprečne in mejne intelektualne sposobnosti. V skupino 

učencev s splošnimi učnimi teţavami spadajo učenci, ki počasneje usvajajo znanja, učenci, 

ki imajo učne teţave zaradi socialno-ekonomske oviranosti, drugojezičnega okolja, 

pomanjkljive motivacije in samoregulacije ter učenci s čustveno pogojenimi teţavami 

(Magajna idr., 2008).  

Specifične učne teţave so prav tako »heterogena skupina primanjkljajev, ki so notranje 

pogojeni, vzroki so torej primarno v posamezniku in so nevrofiziološko pogojeni, vendar niso 

primarno posledica vidnih, slušnih, motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih 

teţav ali neustreznih okoljskih dejavnikov. Kaţejo se tudi z zaostankom v zgodnjem 

razvoju.« (Magajna idr., 2008, str. 11). Specifične učne teţave ovirajo učenje osnovnih 

šolskih veščin, saj vplivajo na » sposobnost predelovanja, interpretiranja in /ali povezovanja 

zaznanih informacij, teţave pa se kaţejo tudi na področjih pozornosti, pomnjenja, mišljenja, 

koordinacije, komunikacije, socialne kompetentnosti in čustvenega dozorevanja« (Magajna, 

2002, str. 16).  

Učencem s splošnimi in specifičnimi učnimi teţavami laţje in zmerne oblike je potrebno 

skladno z Zakonom o osnovni šoli » prilagajati metode dela, omogočati vključitev v dopolnilni 

pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči « (»Zakon o osnovni šoli«, 1996, 12. 

člen). Ti učenci so deleţni prvih štirih stopenj pomoči v 5-stopenjskem modelu pomoči 
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učencem z učnimi teţavami, ki ga je potrebno uresničevati v slovenskih osnovnih šolah 

(Magajna idr., 2008).  

Skupina učencev s teţjimi in najteţjimi oblikami specifičnih učnih teţav je v Konceptu dela 

(Magajna idr., 2008) in Zakonu o usmerjanju otrok (2000, 2. Člen) opredeljena kot učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ti učenci so usmerjeni v izobraţevalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Zakon o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami, 2000, 7. Člen), kar je peta stopnja na kontinuumu osnovne pomoči.  

Učni neuspeh je kazalnik tako splošnih kot specifičnih učnih teţav, vendar le - te ločujemo s 

petimi splošno priznanimi kriteriji, ki dokazujejo prisotnost specifičnih učnih teţav pri 

posamezniku. To so: » (1) neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi 

in njegovo dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja; (2) obseţne ali izrazite 

teţave pri eni ali več osnovnih štirih šolskih veščin, npr. pri branju, pisanju, pravopisu, 

računanju, ki učencu onemogočajo napredovanje v procesu učenja; (3) slabša učinkovitost 

učenca zaradi pomanjkljivih kognitivnih in metakognitivnih strategij ter motenega tempa 

učenja; (4) motenost enega ali več psiholoških procesov - kot npr. pozornosti, spomina, 

jezikovnega procesiranja, socialne kognicije, percepcije, koordinacije, orientacije, 

organizacije; (5) izključenost okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, kulturne različnosti, 

čustvene pogojenosti, neustreznega poučevanja, kot primarnih vzrokov za učne teţave « 

(Magajna idr., 2008, str. 12).  

2.1 Značilnosti učencev z učnimi težavami 

2.1.1 Splošne in specifične kognitivne sposobnosti  

V skupino učencev s splošnimi učnimi teţavami spadajo tudi učenci, ki počasneje usvajajo 

znanja. Ti učenci imajo mejne ali podpovprečne intelektualne sposobnosti, kar vpliva na 

slabše razumevanje abstraktnih, zapletenih izobraţevalnih vsebin in pojmov, večstopenjskih 

besednih in matematičnih problemov, daljših navodil; na sposobnost prenosa in 

posploševanja naučenih znanj, uvidevanja bistva in predvidevanja, skromnejši besednjak, 

opazna pa je tudi niţja splošna psihosocialna zrelost (Magajna idr., 2008). 

Specifične učne teţave, ki  so posledica nevrofizioloških posebnosti, domnevno disfunkcij 

centralnega ţivčnega sistema in lahko izhajajo iz genske variacije, nastopijo zaradi 

biokemičnih dejavnikov pred ali po rojstvu otroka, pa so prisotne tudi pri povprečno ali 

nadpovprečno inteligentnih učencih (Magajna, 2002).  

Teţave, ki se v kognitivnih procesih pojavljajo pri učencih z učnimi teţavami, so zelo 

raznolike in odvisne od tipa in vrste primanjkljaja, ki se pri učencu pojavlja.  
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V Konceptu dela (Magajna idr., 2008) na področju kognitivnih procesov specifične učne 

teţave delijo na teţave slušno-vizualnih  (bralno-napisovalne motnje, pravopisne, jezikovne 

motnje) in vizualno-motoričnih  procesov (teţave pri pisanju, matematiki, načrtovanju in 

praktičnem izvajanju).  

Na področju slušnega predelovanja informacij prihaja pri učencih z učnimi teţavami do 

slabšega razumevanja slušno zaznanih informacij, teţav glasovnega predelovanja 

(fonološko zavedanje, spajanje glasov) in slušnega pomnjenja. Če so prisotne teţave vidno-

prostorskega zaznavanja, se to odraţa pri manjši učinkovitosti učenja preko vidno zaznanih 

informacij, teţavah vizualizacije in pomnjenja vidnih podrobnosti, vizualnega abstrahiranja 

oz. zaključevanja (Magajna, 2002).  

Učenci imajo pogosto manj avtomatizirane veščine, zaradi teţav z zaporedji, ki povzročajo 

šibkosti pri organiziranju in pomnjenju izoliranih delov informacij, organizaciji misli in gradiv v 

smiselno zaporedje, usklajevanju in izvajanju motoričnih spretnosti in izgovarjavi novih 

besed. Slabša avtomatizacija vpliva tudi na hitrost izvajanja, ki je upočasnjeno zaradi 

počasnega predelovanja informacij in počasnejšega kognitivnega tempa,  ki vpliva na 

zaostanke v odzivanju. To onemogoča uspešno izkazovanje znanja pod časovnimi pritiski in 

v časovnih rokih, zato učenec slabše obvladuje časovne zahteve. Pri izkazovanju znanja ga 

pogosto omejujejo tudi teţave z delovnim in kratkotrajnim pomnjenjem, manjši obseg 

kratkotrajnega pomnjenja vpliva na slabše sposobnosti zadrţevanja informacij v delovnem 

spominu , kar pomeni pogosto izpuščanje ali zamenjavo informacij. To vpliva na teţave pri 

pomnjenju in razumevanju navodil in manipulacijo z informacijami med izvajanjem različnih 

učnih nalog in zahtev (Magajna, 2002; Magajna idr., 2008).  

Na področju metakognitivnih sposobnosti so učenci z učnimi teţavami šibkejši pri 

načrtovanju dejavnosti, misli in gradiv ter  usvajanju in uporabi strategij. Lastno izvajanje 

slabše nadzirajo in teţko samostojno realno ovrednotijo. Metakognicijo ovirajo kratkotrajna in 

odvrnljiva pozornost, teţave z zbranostjo in ohranjanjem pozornosti, kar vpliva na sledenje in 

dokončanje učne zahteve (Magajna idr., 2008). Pomanjkljivo razvita samoregulacija, ki je 

pomemben del metakognitivnih procesov, pomembno vpliva tako na učenje kot na 

sodelovanje in ustrezno prilagojeno vedenje v socialnih situacijah (Boţič, 2002).  

2.1.2  Socialna vključenost in  funkcioniranje 

Za otrokov celostni osebnostni, socialni in moralni razvoj so dobri medosebni in prijateljski 

odnosi zelo velikega pomena, takoj za dobrimi odnosi s starši. Pri učencih z učnimi teţavami 

se pogosto pojavljajo teţave pri razumevanju in ravnanju v socialnih okoliščinah in 

interakcijah z vrstniki ali odraslimi osebami. Vzroki za teţave socialne vključenosti izvirajo iz 
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slabše socialne kompetentnosti učenca in slabše razvitih splošno priznanih in zaţelenih 

socialnih veščin ter oblik vedenja. Vsaka socialna situacija in primeren odziv nanjo zahtevata 

pravilno procesiranje zaznanih informacij in izbiro smiselnega in zaţelenega odziva. Vedenje 

učencev z učnimi teţavami je lahko neustrezno zaradi primanjkljajev, ki popačijo zaznavo, 

razumevanje in interpretacijo bistvenih informacij v socialni situaciji ali okolju, to vodi do 

napačno izbranih korakov ali izbire in uporabe neustreznega, napačnega vedenja, npr. 

impluzivno, verbalno ali  fizično nasilno vedenje.  To vpliva na pomanjkljive spretnosti 

ustreznega reševanja socialnih konfliktov in ustvarjanja socialno sprejemljivih rešitev, 

situacije in ravnanja presoja poenostavljeno in neustrezno (Boţič, 2002). Socialno 

funkcioniranje pogosto pripelje do tega, da vrstniki ali odrasle osebe takega učenca 

odklanjajo. Lahko pride do brezbriţnega odnosa, prezrtosti, kar pri učencu spodbudi občutke 

pomanjkanja varnosti in sprejetosti v okolju in vpliva na njegovo presojanje socialnih situacij 

(pogosto se počuti ogroţenega brez pravega vzroka) in odzivanje, ki se še pogosteje 

razlikuje od pričakovanega in ţelenega vedenja. Odzivi okolja pa ponovno intenzivirajo 

neţeleno vedenje. Pri učencih je pogosto pomanjkanje samonadzora, zaradi česar slabše 

predvidevajo in upoštevajo posledice lastnega vedenja; niţja stopnja empatičnosti, vţivljanja 

v svet in perspektivo drugega (Boţič, 2002; Magajna idr., 2008).  

Boţič (2002) navaja, da pomanjkanje kognitivnih in komunikacijskih veščin lahko privede do 

občutkov osamljenosti in bolj pasivne socialne vloge učenca v razredu, kar vpliva na niţjo 

stopnjo vključevanja in sodelovanja v razrednih aktivnostih. Na socialni razvoj in socialni 

status v razredu bistveno vpliva socialna klima bliţjega okolja. K statusu in vključitvi učenca v 

razred pa prispeva tudi  njegov učni uspeh ,  vedenjski problemi, čas njegove prisotnosti v 

razredu in skladnost njegovih individualnih značilnosti z značilnostmi razreda. 

2.1.3  Emocionalno funkcioniranje in učna motivacija 

Različni avtorji (Boţič, 2002; Magajna idr., 2008)  opisujejo teţave na področju čustvenega 

funkcioniranja kot sekundarne značilnosti učencev z učnimi teţavami. Te teţave so lahko 

posledica dolgotrajnega šolskega neuspeha, povezane pa so s slabšim  nadzorom tesnobe 

in strahu, ki lahko vodi do anksioznosti in slabšega nadzora potrtosti, kar lahko vodi v 

depresivnost. Učenci imajo pogosto šibko notranjo trdnost in slabo zaupanje vase, to pa 

lahko vodi v pogosto doţivljanje samega sebe kot neustreznega in v  pretiran strah pred 

neuspehom. Neuspeh pogosto povezujejo z doţivljanjem lastne nevrednosti, kar pri 

nekaterih privede do postavljanja pretirano visokih ciljev in do perfekcionizma, pri drugih pa 

do upada motivacije za šolsko delo, izogibanje angaţiranju in vlaganju truda.  

 Pri nekaterih učencih se tako pojavi pasivnost, pomanjkanje interesa za učenja na sploh ali 

na posameznih učnih področjih, kjer so manj uspešni. To se lahko stopnjuje v izogibanje 
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učenju ali odpor do šole in učenja, kar pomeni, da pogosto ne pridobivajo pozitivnih izkušenj 

o učenju in nimajo priloţnosti za razvoj novih strategij za uspešno reševanje problemov. 

Strahovi sproţijo blokade miselnih procesov in zmanjšujejo uspešnost v situacijah 

preverjanja znanja, hkrati pa utrjujejo vedenjske reakcije izogibanja, kar se odraţa tudi na 

socialnem področju. Pogost je pojav t.i. » naučene nemoči «, pretirana odvisnost od mnenja 

drugih in potreba po odobravanju s strani okolja ter po potrjevanju pred odraslimi in vrstniki 

(Boţič, 2002; Magajna idr., 2008).  

Poleg strahu in anksioznosti sta  pri učencih pogosti tudi depresivnost in jeza – negativni 

čustveni stanji, ki neugodno vplivata na učne in socialne aktivnosti. Skupaj s povečano 

tesnobo se pogosto pojavljata potrtost in razdraţljivost, pesimizem, dvom o lastnih 

zmoţnostih in nizko samospoštovanje. Ţalostno razpoloţenje in obup povzročata umik, 

pomanjkanje iniciativnosti in izolacijo, kar vodi do šibkih vezi z vrstniki. Notranja napetost  

ovira doseganje ciljev kljub velikemu prizadevanju in vlaganju truda, tako pride do strahu 

pred ponovno izgubo samospoštovanja zaradi stalnih neuspehov in učenec se začne 

izogibati nalogam in dejavnostim. Navidezno lahko dajejo občutek brezbriţnosti, lenosti, 

brezčutnosti (Boţič, 2002; Magajna idr., 2008). 

J. Boţič (2002) razlaga, da ponavljajoče izkušnje učnega neuspeha najprej prizadenejo 

učenčevo šolsko samopodobo, poleg zniţevanja učne motivacije in učinkovitosti  pa oslabijo 

tudi njegovo samospoštovanje in samozavest. Učenci z učnimi teţavami imajo tako niţjo 

šolsko samopodobo, pogosteje se ocenjujejo negativno, so bolj nezadovoljni s seboj in 

pričakujejo niţje doseţke. Učenci, ki visoko cenijo učne doseţke, imajo ob lastnem 

neuspehu zelo zniţano samospoštovanje.  

Atribucijski vzorci teh učencev so pogosto manj ustrezni, neuspehe pogosto pripisujejo 

pomanjkanju sposobnosti, uspeh pa sreči ali naklonjenosti učitelja.  

» Razredna klima je pomemben dejavnik, ki lahko močno vpliva na učenčevo zaznavanje 

sebe in njegovo šolsko samopodobo. Klima je ugodna, če podpira sodelovanje med učenci, 

individualno pomoč in zmanjšuje pomen doseţkov posameznika « (Boţič, 2002, str. 64). 

Podatki različnih raziskav pogosto kaţejo, da sta prisotnost specifičnih učnih teţav pri 

učencu in neustrezen odziv šole in druţine nanje lahko rizična dejavnika za nastanek 

vedenjskih motenj (Boţič, 2002).  
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3  SODELOVALNO UČENJE 

Sodelovalno učenje je pristop učenja, ki ga opredeljujejo v procesu učenja uporabljene 

metode, s katerimi učence spodbujamo k sodelovanju, ki pomeni delo za doseganje 

skupnega cilja. Ta cilj je lahko na novo naučena snov ali nek uspešno rešen problem. Gre za 

učenje v majhnih skupinah, kjer pri doseganju skupnega cilja osrednjo vlogo igra neposredna 

interakcija med učenci, npr. pogovor, skupno načrtovanje, izmenjava učnega gradiva in 

pripomočkov. Delo je zastavljeno tako, da vsak učenec ohrani svojo individualno 

odgovornost, saj je za uspešen končni rezultat pomembno delo vsakega člana. Namen 

sodelovalnega učenja je, da posameznik doseţe najboljši učinek pri lastnem učenju, opravi 

svojo nalogo, se nauči lastno gradivo, hkrati pa preko interakcije z drugimi pomaga tudi 

ostalim, da doseţejo dobre rezultate in se prepriča, da so opravili svoje naloge. Gre torej za 

pozitivno povezanost oz. soodvisnost med člani skupine (Slavin, 1987; Kagan, 1989; 

Johnson in Johnson, 1987, v Peklaj, 2001).  

3.1. Osnovna načela sodelovalnega učenja 

Sodelovalno učenje zahteva skrbno načrtovanje, strukturirano pripravo učitelja, za dosego in 

spodbujanje  prave sodelovalne interakcije pa upoštevanje petih osnovnih načel. 

3.1.1 Delo v skupini 

Interakcijo med učenci, ki omogoča aktivno sodelovanje vseh učencev, doseţemo z 

oblikovanjem manjših skupin. Več skupin kot v razredu oblikujemo, bolj povečamo aktivnost 

vseh učencev, saj vsakemu posamezniku omogočimo, da sodeluje. Kot najbolj učinkovite so 

se izkazale heterogene skupine, s štirimi člani, saj » dajejo več moţnosti za razlago in 

podporo vrstnikom, omogočajo različne miselne procese, ki pripeljejo do boljšega končnega 

rezultata, izboljšujejo medrasne, mednacionalne in odnose med spoloma, lajšajo delo v 

skupinah, saj je v vsaki učenec, ki lahko pomaga drugim « (Peklaj, 2001, str. 21). Parno 

število članov v štiričlanski skupini  omogoča bolj tekočo komunikacijo in delo v parih, ki ga 

predvideva veliko struktur znotraj sodelovalnega učenja. Moţnosti izbire skupin je več: izbira 

lahko učitelj po lastni presoji, kjer je moţnost za enakomerne skupine največja. Učitelj lahko 

skupine razdeli po naključnem izboru, lahko po izbirajo učenci sami. Heterogene skupine 

potrebujejo za kakovostno  delo več časa, saj traja dlje, da se razvijejo dobri sodelovalni 

pogoji. Takšne skupine delajo zato skupaj dlje časa kot interesne ali naključno izbrane 

skupine. V vsakem primeru moramo upoštevati, da je za razvoj dinamike v skupini potreben 

čas in kakšna dodatna aktivnost za spoznavanje učencev, razvoj skupinske identitete, 

medsebojno pomoč in podporo. Pri razvoju  identitete skupine je potrebno biti pozoren tudi 

na razredno identiteto, da se tekmovanje med posamezniki v razredu ne spremeni v 
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tekmovanje med skupinami. Zato je dobra tudi časovno dobro premišljena zamenjava 

skupin, npr. ob polletju (Peklaj, 2001).  

3.1.2 Pozitivna soodvisnost 

Gre za občutek in razumevanje »da delo in uspeh celotne skupine koristita  vsakemu 

posameznemu učencu, uspeh posameznika pa uspehu celotne skupine« (Peklaj, 2001, str. 

29). To razumevanje se ne razvije samo, ampak ga mora z različnimi pristopi oblikovati 

učitelj. Kadar učitelj spodbuja zavedanje, da imajo vsi učenci v skupini isti cilj, gre za 

soodvisnost ciljev. To doseţemo z enim skupnim izdelkom skupine, naključnim izborom 

izdelka enega posameznika iz skupine ali z javnim spremljanjem napredka. Ta napredek je 

rezultat napredovanja vsakega posameznega člana v skupini. Soodvisnost cilja pa 

doseţemo tudi z nalogami, ki so uspešno zaključene, ko reševanje individualnih nalog  

končajo vsi člani skupine.  

Primer razvoja pozitivne soodvisnosti so tudi skupinske nagrade, pri čemer gre lahko za 

oceno skupine, točke, posebne nagrade, ipd. Pomembno je, da skupina nagrado pridobi, ko 

vsi njeni člani doseţejo zahtevani kriterij. Načinov skupinskega ocenjevanja je več, lahko je 

to ocena skupnega izdelka; ocena, sestavljena iz povprečja vseh rezultatov v skupini; lahko 

so to dodatne točke. Moţno je tudi individualno ocenjevanje napredka, ki vpliva na oceno 

skupine. To je dober način za spodbujanje učno slabših učencev, saj lahko tako bolj nazorno 

spremljajo svoj napredek in z njim  pripomorejo k uspehu skupine.  

Pozitivno soodvisnost virov doseţemo tako, da informacije, vire, material, ki so potrebni za 

uspešno razrešitev naloge,  razdelimo tako, da vsak učenec dobi samo en del. Za dosego 

cilja mora vsak prispevati svoj deleţ.  

Z razdelitvijo različnih vlog (npr. zapisovalec, opazovalec, spodbujevalec, poročevalec, …), ki 

se dopolnjujejo in zahtevajo odgovorno opravljanje vloge od vsakega člana, doseţemo 

pozitivno soodvisnost vlog. Brez enotnosti in dopolnjevanja skupina ne more učinkovito rešiti 

naloge.  

Ko so naloge v skupini razdeljene tako, da nihče v skupini ne more dokončati naloge sam, 

gre za soodvisnost nalog, pri čemer je vsak član odvisen od ostalih članov, da nalogo 

uspešno reši (Peklaj, 2001).  

3.1.3 Posameznikova odgovornost 

Ohranjanje individualne odgovornosti vsakega posameznega člana skupine je zelo  

pomembno, saj lahko sodelovalna oblika pripelje do slabših rezultatov kot individualno 

učenje, v primeru, da se odgovornost razprši in nekateri učenci naredijo vse, ostali pa se 

skrivajo za njihovim delom. Slednji tako ne opravijo niti minimalnega dela, ki bi ga pri 

individualni obliki morali. Problem razpršitve odgovornosti preprečimo s tem, da ostane del 
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vsakega člana  pri skupinski nalogi jasno opazen in merljiv. Pri tem najbolj pomagajo tiste 

strukture, kjer se naloga za vsakega posameznika natančno določi, vsak dobi drugačno, a za 

uspeh skupine nepogrešljivo nalogo, nujen je prispevek vsakega člana skupine. Odgovornost 

posameznih članov lahko povečamo tudi z javnim poročanjem pred razredom. To nam 

omogoča struktura »več glav več ve«, kjer je vsak naključno izbran član, ki odgovarja na 

vprašanje, odgovoren učitelju in ostalim članom, da pravilno povzame odgovor skupine. Pri 

večanju posameznikove odgovornosti pomaga tudi jasno ocenjevanje dela vsakega člana in 

vključitev te ocene v skupinsko oceno ali nagrado (Peklaj, 2001).  

3.1.4 Sodelovalne veščine 

Poleg ciljev na spoznavnem področju se z metodo sodelovalnega učenja hkrati dosegajo tudi 

cilji na socialnem področju oz. razvoj in krepitev socialnih veščin oz. sodelovalnih spretnosti. 

Ker pa sodelovalna situacija od učencev zahteva precej drugačne veščine kot individualno 

učenje, je razvoj osnovnih komunikacijskih veščin predpogoj za uspešno sodelovanje v 

skupini. Določene socialne veščine razvijajo ţe same sodelovalne situacije in skupno 

reševanje nalog, vendar je vseeno dobro, da se učence tudi načrtno pripravlja na 

sodelovanje. Pri tem pomagajo ţe omenjene igre in dejavnosti za spoznavanje, razvoj 

skupine in skupinske identitete. Pri spodbujanju socialnih veščin pomagajo modelno učenje 

in spodbujanje ustreznega vedenja, uporaba različnih vlog (npr. vratar, usmerjevalec, tajnik, 

redar, pregledovalec, nagrajevalec), uporaba različnih struktur, usmerjenost na procese v 

skupini in njihova analiza. Pri bolj kompleksnih in zahtevnejših socialnih situacijah, ki jih 

zahtevajo določene strukture, pa se lahko predhodno izvede neposredni trening socialnih 

veščin, kjer se načrtuje posebno učno enoto samo za trening. Tudi pri tem treningu 

uporabljamo modelno učenje, parafraziranje, igro vlog in druge igre, ki učence skozi izkušnjo 

pripeljejo do spoznanj o odnosih z drugimi.  

Osnovne komunikacijske veščine, potrebne za uspešno sodelovanje avtorja Johnson in 

Johnson (1987, v Peklaj, 2001) razdelita na veščine oddajanja in sprejemanja sporočil, 

veščine oblikovanja vzdušja v skupini in veščine za uspešno dokončanje naloge. Pri 

veščinah oddajanja sporočil razvijamo jasno in enopomensko izraţanje idej in občutkov, 

oblikovanje jasnih in popolnih sporočil, ujemanje povedanega z neverbalno komunikacijo in 

iskanje povratnih informacij o razumevanju povedanega. Pri sprejemanju dane informacije pa 

je potrebno biti pozoren na povzemanje bistva slišanega, preverjanje pravilne zaznave 

čustev sogovorca in usklajevanje zaznanih interpretacij. Za veščine oblikovanja vzdušja so 

pomembni odprtost članov skupine in medsebojno sprejemanje, dajanje podpore in 

medsebojno izmenjevanje informacij in materiala. Pri izmenjavi različnih mnenj in stališč je 
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temelj nadaljnjega sodelovanja konstruktivno reševanje konfliktov in moţnost zavzemanja 

perspektive drugega (Peklaj, 2001). 

Uspešno reševanje učne naloge zahteva od učencev dodatne specifične veščine, kot so 

spodbujanje aktivnosti, iskanje in posredovanje informacij ter stališč, povezovanje, 

povzemanje, vrednotenje, odkrivanje problemov in iskanje kompromisov, umirjanje napetosti. 

Te veščine pomagajo učencem, da ostajajo osredotočeni na nalogo, da se spodbujajo in 

vzdrţujejo dobre delovne odnose.  

Posebno pomembni v heterogenih in ostalih skupinah sta tudi veščina iskanja (in 

prejemanja) pomoči, ki vključuje spoznanje, da pomoč potrebuješ, in izbiro nekoga, ki ti lahko 

pomaga. Druga pomembna veščina pa je veščina dajanja pomoči, ki vključuje jasne in 

obseţne razlage, dajanje povratnih informacij in vztrajanje pri uporabi dane pomoči (Webb in 

Farivar, 1994, v Peklaj, 2001).  

3.1.5  Različne strukture sodelovalnega učenja  

»Strukture so načini organiziranja interakcije v skupini učencev; ti načini niso odvisni od 

konkretne vsebine učne ure, ampak so namenjeni doseganju specifičnih učnih ciljev na 

miselnem in socialnem nivoju, saj nam povedo, kako naj oblikujemo interakcijo, da bomo 

prišli do najboljših učnih in drugih rezultatov« (Kagan, 1989, Kagan in Kagan, 1994 v Peklaj, 

2001, str. 53). Strukture vsebujejo niz točno določenih korakov in omogočajo sistematično 

načrtovanje učne ure. Z uporabo vsake posamezne strukture je laţje predvideti učinke na 

miselnem, učnem, jezikovnem in socialnem nivoju, tako da učitelj izbere elemente interakcije 

glede na cilj, ki ga ţeli doseči (Peklaj, 2001).  

Med strukture za utrjevanje znanja avtorica (Peklaj 2001) uvršča vse strukture, ki 

omogočajo skupinsko ponavljanje in utrjevanje dejstev, postopkov, reševanja problemov ter 

izmenjavo informacij. Za utrjevanje znanja, kjer sta potrebni  in reprodukcija  podatkov in 

dejstev, se uporablja struktura »sodelovalne karte« (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001), kjer 

učenca v paru izmenično ponavljata in pomnita podatke, napisane na karticah. Skupinsko 

ponavljanje in utrjevanje snovi omogoča struktura »več glav več ve« (ang. Numbered heads 

together), kjer učenci skupaj iščejo in se posvetujejo glede odgovora na učiteljevo zaprto 

vprašanje, odgovori pa tisti član skupine, ki ima številko, ki jo pokliče učitelj, zato morajo biti 

na odgovor vsi pripravljeni in vsi morajo razumeti nalogo (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001). 

»Preverjanje v parih« omogoča vajo in utrjevanje različnih veščin, saj učenca v paru 

izmenično rešujeta učne liste tako, da eden rešuje, drugi pa pregleduje njegovo delo, mu 

daje povratne informacije in ga spodbuja. Potem vlogi zamenjata. »Okrogla miza« je 

struktura, kjer delo zastavimo tako, da mora v skupini sodelovati prav vsak učenec in 
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prispevati svojo idejo ali rešitev. Poteka v obliki moţganske nevihte, za zbiranje idej za 

ustvarjalni izdelek ali kot izhodišče za izmenjavo informacij. Lahko poteka v ustni ali pisni 

obliki (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001). »Pošiljanje vprašanj« je struktura, kjer skupina oblikuje 

vprašanja za ponavljanje in utrjevanje določene snovi, nanje pa odgovarja druga skupina. 

Vsak član mora prispevati eno vprašanje, skupaj pa jih uredijo in razvrstijo po teţavnosti. Gre 

za ponavljanje na višjem nivoju, saj je za oblikovanje vprašanj o določeni snovi ţe potrebno 

določeno znanje (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001). Podobna struktura enakega avtorja, kjer 

skupine tudi tekmujejo med seboj, je »dejstvo ali izmišljotina«, kjer si skupina izmisli trditve, 

druge pa ugibajo, ali gre za resnično dejstvo neke učne vsebine ali je trditev izmišljena oz. 

napačna. Zaradi elementa tekmovalnosti je nujno, da so skupine heterogeno sestavljene. 

Najbolj preučevan in učinkovit pristop znotraj sodelovalnega učenja predstavlja struktura 

STAD (ang. Student team achievement divisions) oz. »učne skupine za večje dosežke«, ki 

se učinkovito uporablja pri učenju novih dejstev, postopkov, spretnosti, poleg učnega vpliva 

pa ima velik vpliv tudi na socialne spretnosti, samopodobo in odnos učencev do predmeta. 

Učitelj najprej predstavi snov frontalno celotnemu razredu, potem pa se učenci v heterogenih 

skupinah toliko časa učijo in utrjujejo snov, da so prepričani, da snov obvladajo vsi člani 

skupine ter da bodo vsi uspešni na končnih individualnih preverjanjih znanja. Skupinska 

nagrada ali pohvala je skupini dodeljena na podlagi seštevka individualnih točk vsakega 

posameznega člana, tako se ohranja posameznikova odgovornost v skupini (Slavin, 1983,  v 

Peklaj, 2001).  

Druga večja skupina sodelovalnih struktur so strukture za razvoj pojmov, kjer gre za 

učenje in razumevanje novih pojmov ter spodbujanje višjih ravni po Bloomovi taksonomiji, pri 

čemer učenec razvija uporabo, analizo, sintezo, povezovanje naučenega z lastnimi 

izkušnjami in vrednotenje. Struktura, ki spodbuja razmišljanje, iskanje rešitev kakšnega 

problema, poslušanje, sprejemanje in dajanje idej, iskanje kompromisov, je »skupinska 

diskusija«, kjer so zelo pomembna učiteljeva divergentna vprašanja, da ima problem lahko 

več rešitev in pa časovna omejitev diskusije (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001). Skupinska 

diskusija je sicer struktura, ki ne zagotavlja enakovredne aktivnosti vseh članov, to laţje 

doseţemo pri uporabi »okrogle mize« ali pa »intervjuja v treh stopnjah«, kjer gre za 

kombinacijo intervjuja v parih in okrogle mize na tretji stopnji. V paru učenca zamenjata vlogi 

spraševalca in intervjuvanca, na koncu pa si v  okrogli mizi podelijo nova spoznanja oz. 

naučeno. Lahko se uporablja za povezovanje učne vsebine z lastnimi izkušnjami, 

vrednotenje učnih vsebin, povzemanje na koncu učne enote (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001). 

Aktivno poslušanje in spremljanje odgovorov v pogovoru v paru, hkrati s predvidevanjem, 

napovedovanjem, deduktivnim in induktivnim mišljenjem, spodbuja struktura »razmisli, 

pogovori se v paru, povej« (Lyman, po Kagan, 1989, v Peklaj, 2001), kjer je nujno, da imajo 
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učenci najprej dovolj časa, da o vprašanju premislijo sami, potem pa se o odgovoru 

pogovorijo v parih in izbrano podelijo z ostalimi učenci. »Skupinska pojmovna mreža« je 

struktura, kjer se s pomočjo okrogle mize zberejo predlogi in ideje članov skupine okoli 

osrednjega, danega ključnega pojma, kar omogoča utrjevanje razumevanja pojmov in 

odnosov med njimi. Posameznim nanizanim pojmom se lahko dodajajo podredni pojmi, 

strukturirano se lahko urejajo v skupine. Skupinsko reševanje učnih listov omogočajo 

Bloomovi učni listi, ki vsebujejo vse ravni Bloomove taksonomije. Skupinsko posvetovanje 

doseţemo s strukturiranim reševanjem (ang. Teammates Consult) tako, da en učenec bere 

vprašanje, skupaj poiščejo odgovor, drugi preveri, če so odgovor vsi razumeli, šele nato 

lahko vzamejo svinčnike iz sredine in vsak član zapiše odgovor na svoj učni list. Vloge potem 

zamenjajo v smeri urinega kazalca (Kagan, 1989, v Peklaj. 2001). 

Sodelovalni projekti so strukture, ki lahko vsebujejo bolj specifično delitev dela znotraj 

skupin in bolj sestavljene elemente. »Preprost projekt« od učencev zahteva, da skupaj 

izvedejo neko nalogo in jo potem predstavijo pred razredom (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001). 

Bolj strukturiran projekt predstavlja »Krog«, kjer imajo vse skupine enako nalogo, znotraj 

skupine pa imajo člani moţnost izbire, kateri del naloge bodo reševali oz. se vanj poglobili 

(specializirali). Po individualnem delu sledi predstavitev dela ostalim članom, diskusija o 

skupnih elementih različnih nalog, povezava posameznih prispevkov v skupni produkt 

(Maskit, 1986; po Hertz-Lazarowitz, 1992, v Peklaj, 2001). Kompleksna »skupinska 

preiskava« (ang. Group investigation) zahteva še več ravni različnega znanja, predvsem 

uporabo, analizo, sintezo in vrednotenje, saj gre za povezovanje različnih vidikov danega 

problema v celoto. To je sodelovalni projekt za daljše časovno obdobje. Učitelj predstavi 

odprt problem, učenci razmišljajo o raziskovalnih vprašanjih znotraj tega problema in se 

potem razdelijo v skupini, ki prevzamejo reševanje posameznih podproblemov oz. vprašanj. 

Tudi v skupini se delo razdeli med člane, ki s pomočjo različnih virov iščejo odgovore na 

raziskovalno vprašanje skupine. Sledi predstavitev in ovrednotenje dela (Sharan in Hertz-

Lazarowitz, 1980; po Sharan in Sharan, 1994, v Peklaj, 2001). Kaganov (1989, v Peklaj, 

2001) sodelovalni projekt »co-op, co-op« ima podobne značilnosti kot preiskava, le da je 

učiteljev prispevek pri izbiri problemov za posamezno skupino in pri načinu dela po skupinah 

nekoliko večji.  

Pri sestavljenih strukturah je bistvo na čim večji soodvisnosti članov skupine, kar pomeni, 

da so pri delu povsem odvisni eden od drugega, da so viri, informacije in material po delih 

razdeljeni med člane in nalogo lahko uspešno dokončajo šele, ko vsak član prispeva svoj 

del, reši svojo nalogo. V to skupino se uvršča »izvirna sestavljanka« (Aronson, 1978, v 

Peklaj, 2001) , ki omogoča skupinsko učenje nove snovi tako, da vsak učenec dobi samo del 

učne snovi, ki jo predela v ekspertni skupini, ta zdruţuje učence z enakim delom snovi, 
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potem pa jo predstavi članom v svoji skupini. »Sestavljanka II« avtorja Slavina (1990, v 

Peklaj, 2001) je nadgradnja izvirne sestavljanke, saj se delo razdeli šele po obravnavi 

izhodiščnega gradiva, ki je enako za vse člane skupine. Potem sledi delitev nalog in delo v 

ekspertnih skupinah. Skupine na koncu dobijo ocene na podlagi individualnih preizkusov 

znanja. Za šibke ali učno manj uspešne učence lahko za delo v ekspertnih skupinah 

uporabimo delo v paru.  

Za razvoj temeljnih šolskih veščin in vključevanje učencev z zelo raznolikimi sposobnostmi, 

učnimi teţavami in drugimi posebnimi potrebami   v sodelovalno učenje so ameriški 

strokovnjaki razvili dve specifični strukturi za razvoj matematičnih in bralno napisovalnih 

veščin. 

 »Individualizacija v skupini«- TAI (ang. Team assisted individualization) je kombinacija 

pozitivnih učinkov sodelovalnega učenja in individualizacije za podporo učencem z 

raznolikimi potrebami na področju matematičnih veščin. V heterogenih skupinah ima vsak 

učenec s pomočjo začetnega individualnega preizkusa znanja določeno stopnjo teţavnosti 

njegovega gradiva. Vsak član dela s svojim gradivom, ostali pa mu pomagajo z razlagami in 

pregledovanjem pravilnosti rešenih nalog. Z nalogami lahko nadaljujejo, če so prejšnje 

rešene pravilno. Po dovolj pravilno rešenih nalogah učenec piše dva preizkusna testa in če 

sta uspešno rešena, lahko piše zaključni test. Med skupinskim delom heterogenih skupin 

poteka tudi učiteljevo poučevanje manjših skupin, ki zdruţujejo učence enakih sposobnosti. 

Skupinski rezultat je povprečje ocen posameznih članov skupine (Slavin, 1995 v Peklaj, 

2001).  

»Sodelovalno integrirano branje in pisanje«-CIRC (ang. Cooperative integrated reading 

and composition) vsebuje direktno poučevanje metakognitivnih strategij za bralno 

razumevanje in uspešno pisanje. Učitelj sestavi manjše, heterogene skupine tako, da 

kombinira učence iz različnih bralnih skupin, kamor so razdeljeni glede na enako stopnjo 

obvladovanja branja. Znotraj heterogene skupine potekajo bralne aktivnosti v parih: branje v 

paru, odgovarjanje na vsebinska vprašanja, glasno branje novih besed in vaje za 

razumevanje pomena novih besed, obnavljanje zgodbe in pisanje, ki temelji na prebranem. 

Pri sodelovalnem pisanju učenca skupaj načrtujeta pisanje, potem vsak napiše svojo 

zgodbo, sledi skupno pregledovanje napak, predlaganje sprememb in individualno 

dokončanje izdelka (Madden, Slavin, Stevens, 1986, v Peklaj, 2001).  
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4 VPLIVI METODE SODELOVALNEGA UČENJA NA UČENJE 

UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI 

4.1 Vpliv metode sodelovalnega učenja na pridobivanje znanja 

Večina raziskav na področju sodelovalnega učenja se je sprva ukvarjala z njegovimi vplivi na 

učenje in učne rezultate, saj je osnovni in prvi cilj šole učence pripeljati do kakovostnega 

znanja. Rezultate so preverjali na različnih predmetnih področjih, za različno kompleksne 

naloge in pri različno starih učencih, od osnovne šole do fakultete (Peklaj, 2001).  

Peklaj (2001) povzema temeljna spoznanja treh najpomembnejših preglednih raziskav, 

narejenih po letu 1980 na področju sodelovalnega učenja. Raziskave so se usmerjale na 

celotne populacije učencev in niso posebej izpostavljale učinkov za učence z učnimi 

teţavami, predstavljajo pa pregled spoznanj na področju sodelovalnega učenja in primerjavo 

z ostalimi učnimi pristopi z vidika vpliva na učni rezultat učencev. 

Johnson in Johnson (1981, v Peklaj, 2001) sta ugotovila, da sodelovanje pripelje do boljših 

rezultatov kot tekmovanje, na več različnih predmetnih področjih (jezik, umetnost, 

matematika, druţboslovje, naravoslovje) in pri vseh starostnih obdobjih. Razlika je bila 

nekoliko večja pri osnovnošolskem in srednješolskem izobraţevanju, na univerzitetni ravni 

pa nekoliko manj pomembna. Bolj učinkovito je bilo pri različnih vrstah nalog, ki so zahtevale 

zapomnitev, učenje novih pojmov in reševanje problemov, manj le pri nalogah 

prepoznavanja. Učinkovitost sodelovalnega učenja je večja v manjših skupinah. Razliko pa 

sta opazila tudi pri primerjavi sodelovalnega in individualnega pristopa k učenju.  

Raziskava Slavina (1983, v Peklaj, 2001) je potrdila vpliv sodelovalnega učenja, v primerjavi 

s tekmovalnim in individualnim učenjem,  na učne rezultate, dodala pa je še spoznanje, da 

so za boljše rezultate potrebni jasni skupinski cilji (povezani tudi s skupinsko nagrado) in 

jasna posameznikova odgovornost za uspešnost celotne skupine.  

Pri preučevanju vrste problemov, ki jih učenci najbolje rešujejo v sodelovalnih skupinah, so 

prišli do spoznanj, da je pozitiven vpliv sodelovalnega učenja največji pri nejezikovnih 

problemih, kjer gre za uporabo slik, grafov, matematičnih formul in simbolov in materialov, 

uporabnih v realnih problemskih situacijah; malo manj pozitiven vpliv pa se je pokazal pri 

reševanju jezikovnih problemov, kjer je šlo za ustno ali pisno reševanje problemov. Ugodno 

vpliva tako na reševanje odprtih problemov, kjer je potrebno poiskati ustvarjalen način za 

reševanje problema, kot tudi na zaprte probleme, kjer se išče ena najbolj optimalna rešitev 

problema (Qin, Johnson in Johnson, 1995, v Peklaj, 2001).  
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V povezavi z značilnostmi učencev z učnimi teţavami na področju  splošnih in specifičnih 

kognitivnih sposobnosti opazimo, da metoda sodelovalnega učenja lahko deluje učinkovito in 

pozitivno na to populacijo učencev ţe samo zaradi njihovih značilnosti in izobraţevalnih 

potreb, ki jih znotraj sodelovalnih skupin v razredu laţje zadovoljujemo. Sodelovanje v 

heterogeni skupini vrstnikov, kjer ima vsak drugačne sposobnosti, znanje in osebne 

značilnosti, je vir uporabe zelo raznolikih učnih strategij, kar za učence z učnimi teţavami 

pomeni nabor novih strategij  pri učenju in razumevanju snovi , saj bo vsak član prispeval 

svojo razlago, svoj način razumevanja in reševanja problema. Ustvarjalnost, ki se v skupini 

ustvari z različnimi idejami in načini reševanja, prispeva k večji proţnosti pri reševanju 

problemov in večji izvirnosti rešitev. Učinkovite učne strategije pa so pogosto nekaj, kar 

učencem z učnimi teţavami primanjkuje, še posebej, ko gre za fleksibilno uporabo in prenos 

strategije v novo učno situacijo (Peklaj, 2001, 2004; Magajna, idr. 2008).  

Za učence z učnimi teţavami so določene abstraktne vsebine zahtevne za razumevanje, 

zato so lahko razlage vrstnikov v sodelovalni skupini zanje bolj primerne, saj so bliţje 

njihovemu nivoju in načinu  razmišljanja, vrstniki na svoj način in zato poenostavljeno in bolj 

razumljivo razloţijo določene vsebine. Zaradi heterogenosti članov je na voljo tudi več 

različnih razlag in učenec z učnimi teţavami lahko izbere tisto, ki mu je najbliţja. Vrstniki v 

sodelovalni skupini lahko kdaj tudi prej kot učitelj opazijo, da učenec z učnimi teţavami na 

nekaterih področjih potrebuje pomoč in mu jo takoj tudi nudijo. Zaradi prilagojenih razlag in 

vrstniških strategij, ki vključujejo učenje konkretnih korakov, metakognitivne strategije, 

modelni prikaz in demonstracijo reševanja naloge, je pomoč lahko kdaj tudi bolj primerna od 

učiteljeve. Direktni načini poučevanja in modeliranje so namreč učinkovito preverjene 

strategije za delo z učenci z učnimi teţavami (Peklaj, 2001, 2004; Magajna idr., 2008). 

Načela dobre poučevalne prakse pri delu z učenci z UT vključujejo uporabo aktivnega 

učenja, saj so učenci zaradi svoje pasivnosti, niţje samoiniciativnosti in manjše angaţiranosti 

ter izogibanja učnim zahtevam pogosto manj vključeni v razredne učne aktivnosti, še posebej 

kadar gre za frontalno razlago in delo celotnega razreda. Metoda sodelovalnega učenja 

spodbuja aktivnost pri vseh članih skupine, saj vsak nosi svoj del odgovornosti za nalogo ter 

tako z lastno aktivnostjo pripomore k uspešnosti celotne skupine. Od učencev metoda 

zahteva, da »utemeljujejo svoje zamisli, navajajo razloge za pravilnost rešitve, ki jih 

podkrepijo s konkretnimi primeri in razlago ostalim članom« (Peklaj, 2001, str. 11).  

Velikega pomena pri učencih z učnimi teţavami je tudi raznoliko ponavljanje in veliko 

raznovrstnih vaj za utrjevanje osnovnih šolskih veščin in razumevanje vsebine snovi. Pri 

utemeljevanju in večkratni razlagi snovi pri delu v skupinah učenci obravnavano snov 

ponavljajo na zanimive načine, jo večkrat slišijo in si informacije tudi bolj zapomnijo, hkrati pa 
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jim ponavljanje ne pomeni dolgočasne rutine, v katero so učenci z učnimi teţavami pri 

ponavljanju pogosto ujeti. Ponavljanje v skupini poteka bolj spontano in manj opazno kot pri 

individualnem delu (Peklaj, 2001; Magajna idr., 2008). 

Na področju preučevanja vplivov sodelovalnega učenja na akademski oz. učni uspeh 

učencev z različnimi posebnimi potrebami, primanjkljaji in učnimi teţavami je pomembna 

pregledna študija avtorja Tatayama–Sniezek (1990), ki vključuje 12 raziskav. Rezultati 

študije med seboj niso bili skladni, posebej zaradi nedoslednosti pri preučevanju metode 

sodelovalnega učenja, saj avtor ni pozorno razločeval med različnimi oblikami in strukturami, 

velike pa so bile tudi razlike pri časovnem izvajanju metode sodelovalnega učenja v 

heterogenih skupinah učencev. Strokovnjaki, ki so se odzvali na pregledno študijo, menijo 

tudi, da bi moral avtor upoštevati dva, ţe v prejšnjih raziskavah dokazana, vidika 

sodelovalnega učenja pri učencih z učnimi teţavami, to sta prisotnost skupinskih nagrad in 

individualna odgovornost posameznika za delo skupine. Avtor sam in ostali strokovnjaki 

izpostavljajo potrebo po več in bolj zanesljivih raziskavah na tem področju (Slavin in Stevens, 

1990).   

Nadgradnjo in posodobitev prej omenjene študije predstavlja novejša pregledna raziskava 

avtorjev Fuchs in  McMaster (2002), ki vključuje analizo 15 raziskav, narejenih med leti 

1990 in 2000, s področja sodelovalnega učenja in njegovega učinka na akademski oz. učni 

uspeh učencev z učnimi teţavami.  Vključene so študije, ki prikazujejo različne načine 

uporabe metode sodelovalnega učenja in učinke različnih pristopov, kjer so avtorji zdruţili 

sodelovalno učenje z ostalimi pristopi, ki se svetujejo pri delu z učenci z UT; npr.: delo z 

računalnikom, medvrstniško tutorstvo, podporo specialnega pedagoga v razredu, direktno 

poučevanje.  

Sodelovalno učenje v kombinaciji z delom na računalniku (ang. Computer-assisted 

instruction, CAI) 

Povzete raziskave na tem področju ne kaţejo posebnih statistično pomembnih razlik med 

delom v heterogenih sodelovalnih skupinah in parih z računalnikom in individualnim delom 

na računalniku. Zmerne razlike na končnih testih so se pojavile v primerih, ko so bili učenci v 

parih izpostavljeni skupnemu zbiranju točk in tekmovanju za potrdila, ki so jih dobili na 

podlagi točk vsakega posameznika. Soodvisnost nagrad in povečana individualna 

odgovornost posameznika za uspeh skupine ali para, povečuje učinkovitost metode, vendar 

avtorji izpostavljajo pomanjkanje raziskav, ki bi na področju sodelovalnega učenja ločeno 

preučevale vpliv strukturirane individualne odgovornosti na učinek metode. Vedno gre 

namreč za kombinacijo nagrad, posameznikove odgovornosti in ostalih dejavnikov, zato vpliv 

ni jasno raziskan.  
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Raziskave so bile sicer v večini izvedene na premajhnih vzorcih, izvajanje metode pa je v 

nekaterih raziskavah trajalo premalo časa, da bi te raziskave lahko realno prikazovale 

učinkovitost metode sodelovalnega učenja.  Zmerni učinki tako potrjujejo, da je sodelovalno 

učenje v kombinaciji z delom na računalniku bolj učinkovito kot pa individualno delo z 

računalnikom ob frontalnem poučevanju. Ko pa so bili učenci, ki so delali individualno, 

izpostavljeni razlagam in poučevanju v manjših skupinah, učenci v sodelovalnih skupinah pa 

frontalni razlagi, se je kot bolj učinkovita pokazala individualna razlaga, ki je očitno odtehtala 

vpliv sodelovalnega učenja na uspeh učencev (Xin, 1996,  v Fuchs in  McMaster, 2002). 

Sodelovalno učenje in poučevanje strategij (ang. Strategy instruction) 

Raziskave s tega področja so preučevale razlike pri poučevanju strategij bralnega 

razumevanja za učence z učnimi teţavami pri naključno izbranem delu v sodelovalnih 

skupinah in pri tutorstvu med različno starimi učenci (ang. Cross-age tutoring). V sodelovalne 

skupine je bilo vključenih od tri do pet učencev, ki so bili najprej deleţni učiteljevega 

modelnega poučevanja strategije (»glasno razmišljanje«), potem pa so v skupinah razvijali 

različne strategije napovedovanja, povzemanja, obnavljanja in pojasnjevanja pri branju. Pri 

medvrstniškem tutorstvu pa so starejši učenci mlajše poučevali podobne strategije bralnega 

razumevanja. Razlika med rezultati na testih pred in po izvajanju teh strategij je bila 

statistično pomembna, med obema skupinama pa razlike ni bilo. Po mnenju raziskovalcev je 

na rezultate raziskave vplival majhen vzorec in začetne bralne ter jezikovne sposobnosti 

učencev, ki so bili vključeni v obe skupini (Klingner, Vaughn 1996, v Fuchs in McMaster, 

2002). 

Novejše raziskave teh avtorjev (1998) na področju poučevanja strategij pa so primerjale 

uporabo sodelovalne bralne strategije (ang. Collaborative Stategic Reading) med 

heterogenimi skupinami, kamor so bili vključeni učenci z učnimi teţavami. Eksperimentalna 

skupina je bila deleţna dela v sodelovalnih skupinah po 5 ali 6 učencev, kjer so skupaj 

razvijali in uporabljali različne bralne strategije za razumevanje. V skupini so izbrali vodjo in 

snemalca, ni pa jasno razvidno, kako so bile naloge strukturirane, kakšna je bila individualna 

odgovornost in nagrade. Te strategije so kasneje  uporabili za učenje novega gradiva, ki je 

bilo enako gradivu kontrolne skupine, ki jih je učitelj poučeval po splošnih, danih vsebinskih 

smernicah v učbeniku. Med skupinama sodelovalnega in individualnega učenja so se 

pokazale razlike, ni pa jih bilo med učenci z učnimi teţavami v sodelovalni in v kontrolni 

skupini. Raziskovalci ocenjujejo velik vpliv majhnega vzorca.  
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 Sodelovalno učenje in medvrstniško tutorstvo  

Različne raziskave (Utay in Utay, 1997, v Fuchs in McMaster, 2002) so pri kombinaciji 

sodelovalnega učenja in medvrstniškega  tutorstva preučevale vpliv na izboljšanje pisnih 

sposobnosti učencev z učnimi teţavami. Pri delu v parih med različno starimi učenci, ki so se 

zdruţili v skupine, je bila uporabljena razdelitev vlog kot del metode sodelovalnega učenja, 

izbrali so vodjo, skrbnika gradiva in učenca, zadolţenega za časovni okvir. Starejši učenci so 

se pisnih veščin naučili od učiteljev, potem pa so jih prenesli na mlajše učence s pomočjo 

računalniškega programa za pisanje zgodb. Enak program je individualno uporabljala 

kontrolna skupina. Razlika med skupinama ni bila statistično pomembna, lahko da je bilo 

izvajanje prekratko, raziskovalci pa tudi omenjajo manjšo jasnost pri definiranju struktur in 

oblik sodelovalnega učenja, ki so bile v skupinah uporabljene. V raziskavi ni jasno, kako je 

bila razdeljena individualna odgovornost, ali so bile prisotne nagrade, tako da učinek 

kombinacije sodelovalnega učenja in medvrstniškega tutorstva ni bil dovolj jasno raziskan.  

Sodelovalne skupine za domače delo 

Raziskava O´Melia in Rosenberga (1994, v Fuchs in McMaster, 2002) je vključila heterogene 

skupine učencev  z učnimi teţavami in čustvenimi motnjami, ki so v tri ali štiričlanskih 

skupinah reševali matematične domače naloge. Vsak dan so jih predloţili vodji skupine, ki jih 

je uredila, preden pa so nalogo oddali, so skupaj poiskali in popravili napake. Individualne 

domače naloge so se pretvorile v skupinske točke, na podlagi katerih je na koncu tedna 

sledila posebna pohvala skupini. Razlika v primerjavi s kontrolno skupino, ki je domače 

naloge reševala individualno, učitelji pa so sami določili nagrade zanje, so bile naloge 

sodelovalnih skupin rešene bolj natančno in bolj pravilno, več nalog je bilo dokončanih, pri 

testih matematičnih veščin pa ni bilo pomembnih razlik.  

Skupno učenje (ang. Learning together) 

Avtorja Brandt in Ellsworth (1996, v Fuchs in McMaster, 2002) sta v raziskavo vključila 

dvanajst razredov srednje šole posebnega izobraţevanja (specialna edukacija). Učenci so 

bili naključno razdeljeni v skupine, ki so bile deleţne sodelovalnega pristopa in na kontrolne 

skupine. Uporabili so pristop »learning together« in 5 najpomembnejši komponent 

sodelovalnega učenja po avtorjih Johnson in Johnson (1994): » skupinske nagrade, ki 

temeljijo na sodelovanju vsakega posameznika, medsebojno opogumljanje in olajševanje 

dela, odgovornost vsakega za razvoj učnih veščin, uporaba sodelovalnih in medosebnih 

veščin ter sprotno spremljanje in evalviranje poteka dela v skupini  (Johnson in Johnson, 

1994, Fuchs in McMaster, 2002, str. 113). Rezultati te raziskave podpirajo učinkovitost petih 

pomembnih komponent, saj so razlike na testih pred in po izvajanju tega pristopa, prikazale 
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statistično pomembno višje učne rezultate učencev na različnih predmetnih področjih 

(materin in tuj jezik, matematika, znanost). Vseeno bi bilo raziskavo za ojačitev izsledkov 

potrebno še ponoviti, saj je bila izvedena zgolj na eni srednji šoli in rezultatov ni moţno tako 

enoznačno posploševati (Brandt, Ellsworth, 1996 , v Fuchs in McMaster, 2002).  

Jenkins idr. (1991, v Fuchs in McMaster, 2002) je v sklopu raziskav, ki so širše preučevale 

vplive metode sodelovalnega učenja na učni uspeh pri učencih s teţjimi učnimi teţavami, ki 

se vključujejo v redne oddelke; v prvi enoletni študiji uporabil metodo CIRC v heterogenih 

skupinah. Razlike med učenci, ki so bili deleţni sodelovalnega integriranega branja in 

pisanja, in med kontrolno skupino ni bilo. V drugi enoletni študiji pa je poleg pristopa CIRC 

uporabil in kombiniral več različnih pristopov - medvrstniško tutorstvo, podporo specialnega 

učitelja v razredu. Končni učni doseţki učencev z različnimi posebnimi potrebami (učne 

teţave, motnje v duševnem razvoju, vedenjske teţave) so bili višji na več  vsebinskih 

področjih.  

 Dvoletna študija avtorjev Slavina in Stevensa (1995, v Fuchs in McMaster, 2002) prav 

tako prikazuje pozitivne učinke metode sodelovalnega učenja, natančneje sodelovalnega 

integriranega branja in pisanja (CIRC) na akademski uspeh učencev z učnimi teţavami. Ti 

so bili vključeni v mešane skupine z učenci v rednih oddelkih, s katerimi so skupaj razvijali 

bralne in pisne strategije. Učenci z UT so bili poleg tega vključeni v redne specialne 

obravnave v svojih razredih. Ţe po prvem letu so se pokazale statistično pomembne razlike v 

besedišču in razumevanju učencev z učnimi teţavami, po dveh letih pa se je dvignila tudi 

sposobnost jezikovnega izraţanja. V naslednji dvoletni študiji istih avtorjev so vključili več 

eksperimentalnih in kontrolnih šol, znotraj metode sodelovalnega učenja pa so poleg CIRC, 

dodali še TAI- individualizacija v skupini (ang. Team assisted individualization) za 

matematiko, Sestavljanko II, … Po dveh letih so se pokazale statistično pomembne razlike v 

primerjavi s kontrolno skupino v besedišču, bralnem razumevanju, jezikovnem izraţanju, 

računanju in reševanju matematičnih problemov.  

Izsledki teh raziskav so potrdili predhodna opazovanja avtorja Slavina (1991, v Fuchs in 

McMaster, 2002), da uporaba omenjenih struktur znotraj sodelovalnega učenja vpliva na učni 

uspeh učencev z učnimi teţavami in je učinkovit pristop pri delu s temi učenci. Potrebno pa 

se je zavedati nekaterih pomanjkljivosti raziskav. Šole niso bile demografsko naključno 

izbrane, zato je vpliv učiteljev, administracije in vključenosti staršev lahko zelo velik. 

Uporabljene strukture znotraj sodelovalnega učenja so zelo kompleksno sestavljene, 

sočasno pa se je ob njih izvajalo tudi medvrstniško tutorstvo, obravnave specialnih 

pedagogov, sodelovanje staršev in drugih učiteljev, zato raziskovalci teţko trdijo, da je bila 

prav metoda sodelovalnega učenja in strukture znotraj nje poglaviten in najpomembnejši 
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vpliv na učni uspeh učencev z UT in da so bili vsi pozitivni vplivi odvisni samo od te metode. 

Tudi rezultati teh učencev  so še vedno precej niţji od rezultatov njihovih vrstnikov, zato je 

potrebno še več strukturiranih študij usmerjati v preučevanje struktur in komponent, ki znotraj 

sodelovalnega učenja prinašajo pozitivne učinke in zmanjšujejo razliko v učnem uspehu med 

učenci z UT in njihovimi vrstniki (Slavin, 1991, v Fuchs in McMaster, 2002).  

 Skupna spoznanja sodobnih raziskav na tem področju potrjujejo izsledke preteklih 

(Tatayama-Sniezek, 1990), ki so empirično potrdile, da vključevanje individualne 

odgovornosti in skupinskih nagrad veča učinek metode pri delu z učenci z učnimi 

teţavami. Tudi v sodobnih raziskavah je učinek večji, če so te prvine vključene v sodelovalno 

učenje. Zmerna stopnja učinkovitosti je pri sodobnih raziskavah povezana z manjšimi vzorci, 

kratkim obdobjem izvajanja, moţnostjo, da so bile kontrolne skupine izpostavljene bolj 

učinkovitim pristopom poučevanja. V primerjavi z drugimi pristopi, ki so pogosti pri delu z 

učenci z učnimi teţavami raziskave ugotavljajo, da je sodelovalno učenje bolj učinkovito od 

tradicionalnih poučevalnih pristopov, da pa se učenci z UT bolje odzivajo na druge vrste 

vrstniške pomoči in na individualno direktno poučevanje. Vpliv teh pristopov na akademski 

uspeh je nekoliko večji, vendar pa ima sodelovalno učenje večji vpliv na celostno šolsko 

izkušnjo učenca, saj ima učinek tudi na socialnem in vedenjskem področju.    

Učinki metode sodelovalnega učenja so glede na ugotovitve navedene pregledne raziskave 

(Fuchs in McMaster, 2002) višji, kadar se uporabljajo pri delu v rednih oddelkih, kjer so 

skupine heterogene in učenci brez učnih teţav lahko nudijo učencem z učnimi teţavami več 

učne podpore. Pri uporabi metode sodelovalnega učenja v rednih, inkluzivnih oddelkih je 

učinkovitost metode višja kot pri uporabi v oddelkih specialne edukacije. To dokazuje, da je 

sodelovalno učenje inkluzivna metoda. Moţno pa je tudi, da se učenci v oddelkih 

specialnega izobraţevanja sami teţje odzivajo na delo v sodelovalnih skupinah, četudi so te 

zelo strukturirano pripravljene (Torgesen, 2000, v Fuchs in McMaster, 2002). Čeprav so 

učinki metode sodelovalnega učenja v primerjavi s kontrolnimi skupinami v večini dobri, pa 

ostaja vprašanje ali ta metoda izboljšuje učne doseţke učencev z učnimi teţavami do te 

mere, da bi bili bliţji doseţkom svojih vrstnikov. Še vedno namreč učenci z učnimi teţavami 

izkazujejo niţje učne doseţke kot so pričakovani za njihovo starost. To bo potrebno v 

prihodnosti  še bolj natančno raziskati. Za jasno razumevanje tega, kolikšen je učinek in vpliv 

sodelovalnega učenja na učni oz. akademski uspeh učencev z učnimi teţavami je potrebnih 

še več strukturiranih raziskav. Najbolje bi bilo, da bi bila metoda izolirana od ostalih 

intervencij, da bi lahko raziskali aktivne komponente znotraj te metode, ki resnično delujejo. 

Učiteljem se zato priporoča pozorno evalviranje ob uporabi različnih metod in dodatno 

pozornost pri tem, na kaj metode resnično vplivajo in učinkujejo (Fuchs in McMaster, 2002).  
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Pri doseganju višjih učnih doseţkov, bliţe pričakovanim za starost, se je kot bolj učinkovita 

metoda izkazalo razredno tutorstvo (ang. Claswide Peer Tutoring- CWTP), ki je natančno 

strukturiran poučevalni pristop. Učenca v paru zbirata točke ter se skupaj učita preko 

direktnega poučevanja in urjenja novih učnih veščin. Učenec tutor, ki je predhodno 

seznanjen z delom tutorstva, drugemu učencu razloţi snov, potem pa rešita predhodno 

pripravljene naloge. Učinkovitost metode, ki dobro spodbuja  pridobivanje učnih spretnosti, je 

empirično potrjena in priporočena za delo z učenci z učnimi teţavami (Johnson, Johnson, 

2009; Maheady, Mallete, Harper, Sacca, 1991, v Jereb, 2011).  

4.2.  Vpliv metode sodelovalnega učenja na socialno funkcioniranje učencev 

Način dela v razredu vpliva na vedenje učencev, saj tekmovalne in individualne oblike dela 

ter poudarjanje individualnih doseţkov vodijo v večjo tekmovalnost učencev. Uporaba 

sodelovalnih oblik učenja pa veča pripravljenost učencev za medsebojno sodelovanje in 

pomoč (Peklaj, 2004).  

Ugotovitve raziskav na področju vpliva sodelovalnega učenja na socialne odnose med 

učenci so jasna in enotna:  » z uporabo sodelovalnega učenja so se izboljšali medsebojni 

odnosi med učenci, kar se je pokazalo v boljšem sprejemanju drugih in večji pripravljenosti 

na sodelovanje z njimi, boljši klimi v razredu, učenci so dajali več predlogov, vzpodbud in 

pohval, med seboj so se aktivno poslušali in bolj so bili pripravljeni pogledati problem iz 

zornega kota drugega učenca. Zmanjšalo pa se je vedenje, ki ni neposredno vezano na 

nalogo, npr. klepetanje o izvenšolskih stvareh, sprehajanje po razredu « (Law, Mesch, 

Johnson in Johnson, 1986; Burron, James in Ambrosio, 1993; Hertz-Lazarowitz, Baird in 

Lazarowitz, 1994, v Peklaj, 2001, str. 15).  

V odnosu do vseh otrok s posebnimi potrebami, ki se v sodobni inkluzivni šolski praksi vedno 

bolj vključujejo v oddelke rednih osnovnih šol in tudi v odnosu do učencev z učnimi teţavami, 

ki imajo poleg posebnih učnih in izobraţevalnih potreb teţave tudi na področju socialnega 

vključevanja, je v šoli zelo pomembna vzgoja za spoštovanje drugačnosti. Metoda 

sodelovalnega učenja ima glede na izsledke preteklih raziskav (Slavin, 1983; Zeigler, 1981; 

Sharan in Shachar, 1988, v Peklaj, 2001) vpliv na spreminjanje predsodkov in stereotipov do 

vseh, kakorkoli drugačnih učencev. Lahko gre za učence s splošnimi učnimi teţavami, kamor 

spadajo učenci iz socialno in ekonomsko prikrajšanih okolij, kulturno in jezikovno drugačnih 

okolij, učenci z motnjami pozornosti, čustvovanja, vedenja; ali pa za ostale učence s 

posebnimi potrebami. Metoda sodelovalnega učenja namreč omogoča doţivljanje pozitivnih 

izkušenj v sodelovanju z različnimi vrstniki znotraj heterogenih skupin. Spremembe v 

stališčih in odnosih vrstnikov do socialno manj vključenih učencev so se pokazale na 
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področjih izbiranja večjega števila prijateljev iz teh skupin in pogostejših stikih z njimi, novo 

nastala prijateljstva pa so se ohranila daljše časovno obdobje.  

Vpliv metode sodelovalnega učenja je pomemben tudi pri razvoju sprejemanja drugačnih 

mnenj, stališč, informacij in rešitev, saj pri takšni obliki dela lahko pride tudi do konflikta idej 

sodelujočih članov. Različnost pri učencih spodbuja občutek, da lahko ima vsak član svoje 

stališče in mnenje, spodbuja kritično oceno svojega mnenja in stališča, primerjavo z mnenji 

drugih in razvija učinkovito iskanje najboljših rešitev in učinkovito reševanje konfliktov.  To je 

pomemben vidik ţe zaradi pogoste socialne izključenosti in nerazumevanja, ki so ga pogosto 

deleţni učenci z učnimi teţavami, hkrati pa razvija njihove pogosto šibke socialne veščine na 

področju primernega odzivanja, iskanja konstruktivnih rešitev za nastale učne ali 

komunikacijske probleme (Peklaj, 2001; Magajna idr., 2008).  

Velikega pomena pri vključevanju učencev z UT v sodelovalno učenje so tudi spoznanja 

ameriških raziskav (Hount, Staub, Alwell, Goetz, 1994, v Mitchell, 2007), ki dokazujejo, da 

prisotnost učencev z učnimi teţavami v sodelovalnem učenju pri izbranih matematičnih 

veščinah ne vpliva na doseganje niţjih ali drugačnih učnih doseţkov ostalih učencev, 

vključenih v sodelovalno delo. Razvoj izbranih matematičnih veščin je narasel v skupini 

učencev z učnimi teţavami in v skupini tistih brez učnih teţav (Hount, Staub, Alwell, Goetz, 

1994, v Mitchell, 2007). Lahko se namreč pojavijo dvomi, da učenci z boljšimi učnimi doseţki 

ne bi imeli moţnosti za svoj optimalni razvoj, če bi sodelovali v skupinah z učenci z UT, saj bi 

bil nivo zanje premalo zahteven. Raziskave dokazujejo, da pri takšnem delu pridobijo vsi 

učenci, boljši prav zaradi tega, kar učno snov razlagajo, kar je utrjevanje znanja na višjih 

ravneh, kot če bi se učili sami zase (Amaria, Brain in Leght, 1969; Webb 1980, 1982 1989, 

1992; Johnson in Johnson, 1989; Cohen, 1994, v Peklaj, 2001).  

Avtorja Madden in Slavin (1983) sta v svoji 7-tedenski študiji preučevala socialno 

sprejemanje učencev z različnimi posebnimi potrebami (motnje v duševnem razvoju, učne 

teţave, čustvene motnje) v rednih oddelkih. Eksperimentalno in kontrolno skupino so 

poučevali isti učitelji, ki so pri sodelovalnem učenju uporabljali prilagojeno  strukturo STAD- 

Učne skupine za večje dosežke (Slavin, 1980, v Madden in Slavin, 1983). Učenci obeh 

skupin so spoznavali isto učno snov in po enakem zaporedju pridobivanja, vaje in preverjanja 

s kvizom, le da so učenci v sodelovalnem učenju vsak teden zbirali skupinske točke glede na 

individualno pridobljene točka članov pri reševanju kviza. Individualne točke so pridobili s 

primerjavo sedanjih rezultatov z dosedanjimi, za kolikor so presegli dosedanji rezultat. V 

kontrolni skupini so učenci delali individualno in tako tudi pridobivali točke in povratne 

informacije, kvizi in vsebina so bili isti.  Rezultate so primerjali na podlagi sociometrične 

preizkušnje (Moreno, 1934, v Madden in Slavin, 1983), ocenjevanju matematičnih veščin, ki 
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temelji na kurikulumu in vprašalniku samopodobe (Coopersmith, 1975, v Madden in Slavin, 

1983). Raziskovalci so pričakovali izboljšanje odnosov med učenci z učnimi teţavami in 

njihovimi vrstniki v smislu sklepanja novih prijateljstev, večjega medsebojnega sodelovanja 

pri šolskem delu, manjšega zavračanja sodelovanja z učenci z učnimi teţavami. Pričakovani 

pa so bili tudi boljši učni uspehi vseh učencev na področju matematičnih veščin in pa 

izboljšanje samozavesti.  

Rezultati so delno potrdili prvo hipotezo, socialno sprejemanje se je izboljšalo na podlagi 

zmanjšanja negativnih izbir na sociometrični preizkušnji, ni pa prišlo do povečanega števila 

prijateljskih izbir med učenci z učnimi teţavami in tistimi brez njih. Spoznanje, da zavračanje 

učencev z učnimi teţavami s strani sošolcev upada, je za raziskovalce zelo pomembno, 

hkrati pa poudarjajo, da to ni nujno direktno povezano z naraščanjem prijateljstva in 

večanjem naklonjenosti med učenci z učnimi teţavami in tistimi brez njih.  Raziskovalci to 

spoznanje poveţejo z vplivom akademskega uspeha učencev z UT na prijateljevanje in 

naklonjenost vrstnikov, ki se v učnih situacijah, preučevanih v njihovi raziskavi, nista 

povečala, v raziskavah, ki pa niso vključevale učnih procesov pa je bila razlika v 

naklonjenosti in prijateljstvu dobro vidna. Novejše raziskave (Johnson in Johnson, 

Markovchick, Putnam, 1996) so podrobneje preučevale vpliv intelektualnih sposobnosti na 

prijateljstvo in naklonjenost.  

Na področju matematičnih učnih doseţkov so bili bolj uspešni vsi učenci v sodelovalni 

skupini, kjer so se vsi naučili več. Razlika v učnih doseţkih med učenci z učnimi teţavami v 

sodelovalni in eksperimentalni skupini  ni bila statistično pomembna, ampak je bila vseeno 

večja kot pri primerjavi učencev brez teţav v sodelovalni in kontrolni skupini. Tako so učenci 

z UT pridobili več na področju učnih doseţkov. Statistično pomembna je bila razlika, kadar 

so bile točke učencev z učnimi teţavami in tistih brez njih, kombinirane. Raziskovalci 

ocenjujejo velik vpliv učinkovitih poučevalnih pristopov znotraj kontrolne skupine, saj so 

vključevali specifične, jasno definirane cilje, individualne razlage in takojšnje povratne 

informacije (Madden in Slavin, 1983).  

Tudi na področju samopodobe so opazne razlike le na celotnem vzorcu vključenih v 

sodelovalne skupine. Samopodoba se je okrepila pri obeh skupinah (sodelovalni in kontrolni)  

učencev z učnimi teţavami, zato razlika ni statistično pomembna. Raziskovalci povzemajo, 

da je dvig učnih doseţkov in samopodobe opazen v heterogeni skupini vseh učencev, 

vključenih v sodelovalno učenje, posebnih razlik pri učencih z učnimi teţavami pa niso 

zabeleţili. Strukturo STAD vseeno ocenjujejo kot učinkovito za izboljšanje medosebnih 

odnosov in socialnega sprejemanja med učenci z in brez učnih teţav, saj zmanjšuje 

zavračanje učencev z UT s strani vrstnikov (Madden in Slavin, 1983)..  
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Avtorji Johnson in Johnson, Markovchick, Putnam (1996) povzemajo spoznanja različnih 

raziskav na področju vključevanja učencev z učnimi teţavami v sodelovanje z vrstniki brez 

učnih teţav. Poudarjajo pozorno strukturiranje dela v skupini in dodatne prilagoditve, saj 

lahko v nasprotnem primeru pride do večje socialne izolacije učencev z učnimi teţavami in 

manjšega števila interakcij z vrstniki brez teţav. Omenjena raziskava se je nanašala na 

razrešitev vprašanj, kako stabilna so stališča vrstnikov do učencev z različnimi posebnimi 

potrebami (z učnimi in vedenjskimi teţavami, s primanjkljaji na področju sluha in vida, z 

motnjami v duševnem razvoju in s kombiniranimi motnjami). Ključno raziskovalno vprašanje 

je bilo ali metoda sodelovalnega učenja vpliva na spremembo teh stališč in ali se ob vključitvi 

učencev z učnimi teţavami poveča prisotnost negativnih stališč vrstnikov do teh učencev. 

Preučevali so povezavo sposobnosti in vedenjskih vzorcev učencev z učnimi teţavami s 

stopnjo sprejemanja s strani vrstnikov. S pomočjo intervjuja so vključili tudi poglede učencev 

z učnimi teţavami  na sodelovanje in interakcijo z vrstniki brez teţav. Vprašanja so se 

nanašala na njihov odnos do sodelovalnega učenja, npr. ali se jim zdi, da se tako naučijo več 

in ali so vzpostavili nova prijateljstva z vrstniki brez učnih teţav. Intervju z učitelji je vseboval 

splošna vprašanja o uporabi sodelovalnega učenja in vprašanja o uporabi v heterogenih 

skupinah, kamor so vključeni učenci z UT.  

V 8-mesečni raziskavi so bile oblikovane 3 heterogene skupine, v katere so bili vključeni 

učenci z različnimi učnimi teţavami in njihovi vrstniki brez teţav. Prvi dve skupini so 

poučevali isti učitelji, praktiki v uporabi sodelovalnega učenja, le da je bila prva skupina 

izpostavljena uporabi sodelovalnega učenja vsaj od dva do petkrat na teden, v drugi pa so 

uporabili tekmovalno učenje. Tretjo skupino so celo šolsko leto poučevali učitelji, ki niso bili 

vešči uporabe metode in je tekom leta niso vključili v delo. S primerjavo rezultatov 

sociometričnih testov pred in po osem-mesečni uporabi metode sodelovalnega učenja so 

ugotovili, da je naraslo število izbir za sodelovanje z učenci z učnimi teţavami v sodelovalnih 

skupinah, v tekmovalnih ni bilo razlik med številom izbir. Zaznava  učencev z in brez učnih 

teţav s strani vrstnikov je bila v sodelovalnih pogojih opazno bolj pozitivna, v tekmovalnih in 

tradicionalnih pogojih pa so zaznave ostale enake, stabilne. Stališče vrstnikov do učencev z 

učnimi teţavami v vseh treh skupinah torej niso postala bolj negativna. Zaznava učencev z 

UT je bila opazno povezana z vedenjskimi vzorci, ne pa z točkami na testih inteligentnosti, 

kar ne potrjuje splošnega stališča, da so učenci z UT pri razrednem delu spregledani zato, 

ker bi imeli  niţje intelektualne sposobnosti. Raziskava dokazuje, da na izbiro učencev z UT 

kot sodelovalnih partnerjev bolj vplivajo njihovi vedenjski vzorci; bolj moteče in razdiralno kot 

je bilo njihovo vedenje, manj so vrstniki ţeleli sodelovati z njimi. Tudi teoretična izhodišča 

(Deutsch, 1992, v Johnson in Johnson, Markovchick, Putnam, 1996) potrjujejo, da so učenci, 

ki onemogočajo učno delo v razredu manj priljubljeni pri vrstnikih.   
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V intervjujih prej omenjene raziskave so učenci z UT v večini (74%)  izrazili, da jim je delo v 

sodelovalnih skupinah všeč, da se v takšnih skupinah učijo bolje (72%), da jih vrstniki brez 

teţav precej dobro sprejemajo (96%) in da so bolj prijateljski in prijazni, kot pred 

sodelovanjem (87%). 74% jih meni, da so spletli nova prijateljstva z vrstniki brez teţav in 

96% jih verjame, da se je njihovo vedenje med letom in s sodelovanjem izboljšalo. Učitelji so  

v intervjujih poročali, da imajo raje kot tekmovalne, sodelovalne načine  poučevanja, ki 

izboljšajo njihovo poučevanje, zvišajo učno aktivnost in samozavest učencev, izboljšajo 

odnose med učenci z in brez učnih teţav. Poročajo tudi, da se pri načrtovanju sodelovalnega 

učenja izboljšajo odnosi med učitelji.   

Raziskovalci (Johnson in Johnson, Markovchick, Putnam, 1996) povzemajo, da je uporaba 

tradicionalnih pristopov poučevanja pri vključevanju učencev z učnimi teţavami manj 

učinkovita pri razvoju sprejemanja in socialnega vključevanja učencev z UT, saj se stališča 

vrstnikov do teh učencev tekom leta nič ne spreminjajo, vrstniki pogosto menijo, da so ti 

učenci nezmoţni sodelovanja pri razrednem delu. Spoznanja te raziskave, da sodelovalno 

učenje vpliva na bolj pozitivno zaznavo učencev z UT kot učnih partnerjev, potrjujejo 

ugotovitve ostalih raziskav, da je sodelovalno učenje ena najbolj učinkovitih in večkrat 

predlaganih inkluzivnih metod, saj pozitivno vpliva na vključevanje učencev z učnimi 

teţavami v redne oddelke (Jenkins in O´Connor, 2003, v Grey, Honan, Murphy, 2005).   

Avstralska avtorja, Ashman in Gillies (2000) sta v svoji raziskavi primerjala učinke 

strukturiranega in nestrukturiranega sodelovalnega učenja, primerjala sta vedenje, 

medosebne interakcije in učinke na učni uspeh mlajših učencev z učnimi teţavami. Pri 

strukturiranem sodelovalnem učenju so učenci imeli pred delom v skupinah moţnost 

spoznati in v obliki igre vlog trenirati načine dela in principe sodelovalnih veščin, kot so 

medsebojno spodbujanje vključenosti vseh v skupino, prevzemanje individualne 

odgovornosti znotraj skupine,  poslušanje, dajanje ustreznih povratnih informacij, iskanje 

kompromisov, razumevanje perspektive drugega, pozitivna soodvisnost virov. Učenci v 

nestrukturiranih oblikah so imeli čas za načrtovanje skupinskega dela, principov sodelovanja  

pa prej niso spoznavali. Izsledki so pokazali, da je bilo v nestrukturiranih oblikah 

sodelovalnega učenja manj interakcij med vrstniki z učnimi teţavami in tistimi brez njih, 

učenci z učnimi teţavami so se manj aktivno vključevali in sodelovali pri delu skupine, več je 

bilo motečega vedenja. V strukturiranih oblikah so vrstniki brez teţav spontano podajali 

navodila in nudili pomoč vrstnikom z učnimi teţavami.  Te razlage vrstnikov so vplivale tudi 

na boljše razumevanje vsebine nalog, spoznavanje različnih načinov reševanja problemov in 

laţji prenos informacij in naučenega v nove situacije, kar posredno pomeni pozitiven vpliv na 

učni uspeh učencev z UT (Ashman in Gillies, 2000).  
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Raziskava posebej potrjuje spoznanje, da je za pozitiven učinek sodelovalnega učenja na 

učence z učnimi teţavami, zelo pomembno, kako se metoda izvaja. Bolj učinkovito kot samo 

razdeljevanje učencev v skupine in razlaga naloge je, če se učence na delo strukturirano 

pripravi  in nauči metodo uporabljati (Stevens in Slavin, 1991, v Fuchs in McMaster, 2002).  

Študije sodelovalnega učenja med gluhimi in slišečimi učenci izpostavljajo pozitivne učinke 

dobro strukturiranih aktivnosti na povečanje pozitivnih socialnih interakcij in medsebojnega 

sprejemanja med učenci obeh skupin (Antia, Gaustad, Stinson, 2002, v Mitchell, 2007).  

4.3 Vpliv metode na emocionalno funkcioniranje in učno motivacijo 

D. Stanojević (2009) je preučevala vpliv metode sodelovalnega učenja na samopodobo in 

samopercepcijo učencev brez učnih teţav. Njena študija  povzema teoretična spoznanja in 

empirične izsledke raziskav s področja socialno-emocionalnega vpliva metode 

sodelovalnega učenja. Študije tega področja tesno povezujejo šolski uspeh in osebnostne 

značilnosti učencev s samopodobo in lastnim vrednotenjem. Učenci, ki pogosteje doţivljajo 

neuspeh, se niţje  vrednotijo na področju šolskega dela in splošne osebne vrednosti, kar 

vodi  do manjšega samospoštovanja. Učenci, ki imajo pozitivne učne izkušnje, zaupajo v 

lastne zmoţnosti in imajo več samozavesti za postavljanje višjih ciljev. Posledično jih to 

ponovno pripelje do učne situacije, kjer doţivijo uspeh (Ahlgren in  Johnson, 1976, v 

Stanojević, 2009).  

Sodelovalno učenje lahko pomaga pri zagotavljanju situacij in izkušenj učne uspešnosti, ki 

vplivajo na samozavest, nivo aspiracij, angaţiranost in vlaganje truda v učnem procesu 

učencev. Avtorica Stanojević (2009) navaja raziskave, ki dokazujejo različne pozitivne vplive 

sodelovalnega učenja. Poveča se medsebojna povezanost učencev, učenci gledajo drug na 

drugega kot na sodelavce, ne kot na tekmovalce (Blaneu idr., 1977, prav tam), vpliva na 

boljše sprejemanje samega sebe (Johnson in Johnson, 1978, prav tam), tesno je povezano z 

dejavniki psihološkega zdravja, emocionalno zrelostjo, socialno kompetentnostjo, splošnim 

optimizmom in zaupanjem v ljudi (Johnson, Johnson in Holubec, 1993, prav tam), izboljša se 

samoučinkovitost, razumevanje primernih načinov odzivanja in funkcioniranja v skupini, 

dobijo bolj realno sliko o svojih zmoţnostih (Roeders, 2003, prav tam).  

Interakcija znotraj skupine omogoča, da postane samospoštovanje rezultat medosebnih 

odnosov, razvije se iz reakcij ostalih v skupini, ker so zadovoljni z uspešno rešeno nalogo. 

Razvije se občutek skupinske identitete in številne raziskave so pokazale, da je marsikdo 

znotraj skupine za dobrobit skupine, pripravljen spremeniti svoje osebne motive. Iskanje 

kompromisov vodi do uspešnega reševanja skupnih problemov in razvije se kakovostna 

socialna interakcija, ki posamezniku omogoča občutke socialne sprejetosti. Ta občutek je 

poleg uspešno rešene učne naloge, h kateri je prispeval vsak član skupine - tudi učno manj 
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uspešen učenec -, bistvenega pomena za dvig samospoštovanja, za izboljšanje učenčeve 

šolske samopodobe in občutka lastne vrednosti, stimulira pa tudi učenčevo avtonomijo in 

krepi realno sliko učenca o lastnih zmoţnostih (Peklaj, 2001; Stanojević, 2009). Uspešno 

rešen problem razvija zdrav proces samopotrjevanja in poveča notranjo motivacijo, saj 

učenec pridobi pozitivne izkušnje povezane s procesom učenja, kar poveča interes za 

določen predmet, snov in zviša raven učnih prizadevanj. Zaradi zanimivega načina 

obravnave snovi, aktivnega načrtovanja, reševanja, iskanja informacij ter rešitev in 

uspešnega končnega rezultata skupine učenci postanejo bolj notranje motivirani zaradi 

zanimivega načina obravnave snovi, aktivnega načrtovanja, reševanja, iskanja informacij ter 

rešitev in uspešnega končnega rezultata skupine Učenci postanejo bolj notranje motivirani 

(Peklaj, 2001;  Stanojević, 2009).  

Delo v skupini omogoča učencu omiliti občutke doţivljanja negativnih čustev ali strahu pri 

šolskem delu, posebej pri strahu, ki je prisoten pri izkazovanju znanja za oceno. Skupina 

lahko pomaga pri pripravi na preverjanje znanja, nudi pa tudi pomoč in podporo, spodbuja in 

opogumlja svoje člane. Strah pred neuspehom (npr. neuspešno rešeno učno nalogo) je 

lahko manjši, saj se odgovornost in delo porazdeli (Peklaj, 2001, 2004).  

 V polletni raziskavi D. Stanojević (2009) so preučevali vpliv sodelovalnega učenja na 

samopodobo učencev 4. razreda, ki so jo ocenjevali s pomočjo samo vrednotenja na 

področjih socialnega vključevanja, samospoštovanja, intelektualnih sposobnosti. Učenci, ki 

so bili pol leta izpostavljeni metodi sodelovalnega učenja so se v svoji socialni sredini 

ocenjevali kot sprejeti in zaţeleni in kot osebnost pozitivno vrednoteni, cenjeni, ţeleni. 

Ocenjevali so se kot manj osamljeni, bolj kompetentni, manj je bil izraţen strah pred 

negativnim vrednotenjem okolice.  

Na področju samospoštovanja je prišlo do statistično pomembnih razlik med vsemi tremi 

skupinami, najvišje rezultate je dosegala skupina, kjer so delali v parih (prav tam). Razlog 

temu bi lahko bil, da je delo v parih manj kompleksno kot delo v skupini, saj omogoča 

izraţanje mnenja prav vseh učencev, tudi tistih še posebej srameţljivih in tihih, saj gre za 

interakcijo dveh oseb, ki omogoča, da resnično vsak izrazi svoje mnenje in sodeluje glede na 

svoje zmoţnosti, kar močno vpliva na samospoštovanje. Učenci so imeli višje ocene 

zadovoljstva s seboj, občutek koristnosti, kadar je šlo za šolsko delo in učenje so izkazali 

pomembno višji nivo samoučinkovitosti. Učitelji so opazili, da se je pokazala bistvena razlika 

v funkcioniranju pasivnih učencev, ki so pri tradicionalnih oblikah učenja vedno ostajali tihi in 

pasivni. Pri sodelovalnem učenju je bilo zaradi stalnega kontakta, pohval in povratnih 

informacij, ki so predstavljale pozitivno podkrepitev, njihovo sodelovanje opazno bolj aktivno.   
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Pri ocenjevanju lastnih intelektualnih sposobnosti so učenci, ki so bili deleţni sodelovalnega 

učenja, izraţali boljši vpogled v svoje intelektualne, miselne zmoţnosti in kvalitete, moč 

svojega razmišljanja in miselnega zaključevanja.  Bolj so bili prepričani v svoje sposobnosti 

odzivanja v novih situacijah, zagovarjanje lastnega mišljenja, probleme so videli kot izzive. 

Metoda sodelovalnega učenja je prispevala k bolj realni samooceni učenca, na večjo 

aktivnost in samostojnost pri delu ter na postavljanje novih, višjih ciljev. Učenci so laţje 

zaznali, katere veščine pri sodelovanju v skupini jim gredo bolje in pri katerih so šibkejši, na 

katerih področjih lahko veliko prispevajo, kje pa potrebujejo pomoč.  Rezultati potrjujejo 

predpostavko, da sodelovalno učenje v dvojicah in skupinah v primerjavi s tradicionalnim 

načinom poučevanja kaţe izrazito večje učinke na samopodobo učenca (Stanojević, 2009).   

Antil, Jenkins, Vadasy, Wayne (2003) v intervjujih z učitelji štirih različnih ameriških 

osnovnih šol, ki sodelovalno učenje redno uporabljajo pri svojem pouku in imajo vsi vključene 

tudi učence z različnimi posebnimi potrebami (učence z učnimi teţavami, pa tudi učence s 

čustveno vedenjskimi motnjami, teţavami pozornosti in hiperaktivnosti), ugotavljajo, da 

učitelji najvišje uvrščajo pozitivne vplive metode sodelovalnega učenja na izboljšanje 

samozavesti učencev z učnimi teţavami. Sledijo vplivi na oblikovanje in zagotavljanje bolj 

varnega ter manj stresnega učnega okolja in vplivi na večjo uspešnost pri reševanju nalog v 

razredu, prepoznavajo pa tudi boljše končne izdelke pri delu v razredu. 

 Vpliv sodelovalnega učenja na povečanje samozavesti učencev je po izsledkih omenjene 

raziskave (prav tam) tesno povezan z boljšimi končnimi rezultati in uspehi, ki jih ima učenec 

priloţnost doseči. Na bolj pozitivno samopodobo vpliva tudi članstvo v skupini. Učitelji 

menijo, da uporaba sodelovalnega učenja omogoča zagotavljanje bolj varnega in 

sproščenega učnega okolja, ki učenec omogoča aktivno sodelovanje. Hkrati z občutki 

uspeha, ki jih doţivijo v skupini, pa to pomeni tudi manj frustracij in anksioznosti pri učencih. 

Kot tretji najpogosteje izpostavljeni vpliv sodelovalnega učenja je omenjeno izboljšanje 

rezultatov in večje vključevanje v delo v razredu. Tu učitelji omenjajo alternativne načine 

učenja, ki si jih učenci podelijo med seboj v skupini, moţnost aktivne udeleţbe učencev z UT 

v razrednih dejavnostih, moţnost odgovornosti za točno določeno nalogo in moţnost izraziti 

svoje mnenje, sodelovati.  

Raziskava kaţe tudi, da izboljšanje učenja oz. vpliv na pridobivanje znanja, kar je eden 

glavnih poudarkov v ostalih raziskavah s področja učinkov sodelovalnega učenja, ni 

povezano z ostalimi vplivi: npr. z večanjem samozavesti, varnim učnim okoljem, višjimi 

rezultati in uspehi in večjo moţnostjo aktivne udeleţbe in sodelovanja (prav tam). Med seboj 

sta povezani in odvisni samo povečanje samozavesti in višji učni doseţki.  Učitelji v tej 

raziskavi (prav tam) so manj pogosto omenjali in niţje vrednotili vpliv metode sodelovalnega 

učenja na učne doseţke učencev.  
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Učitelji visoko ocenjujejo stopnjo sodelovanja in aktivnosti učencev z UT v sodelovalnem 

učenju, pri čemer nivoja aktivnega in doslednega sodelovanja ne povezujejo z učinkovitostjo 

te metode, ampak metodo najvišje razvrščajo na podlagi primerjave z učinkovitostjo ostalih, 

tradicionalnih pristopov in metod. Metodo ocenjujejo kot visoko učinkovito za večino učencev 

z učnimi teţavami in učence, ki počasneje usvajajo znanja, manj učinkovita in primerna pa 

naj bi bila za učence s teţjimi čustveno vedenjskimi teţavami, teţavami vzdrţevanja 

pozornosti in nizko motivacijo za delo. Omenjene teţave otroka lahko predstavljajo tveganje 

za delo v skupini in doseganje ţelenega cilja, ni pa nujno, da zmanjšujejo učinek metode 

sodelovalnega učenja. Poleg pomena učnih in vedenjskih lastnosti učenca z UT, na učinek 

metode vpliva tudi pripravljenosti vrstnikov za delo z učencem z UT in vloga učitelja pri 

strukturiranju učnega okolja in nalog (Antil, Jenkins, Vadasy, Wayne, 2003).  

Izsledki pregledne študije (Elbaum in Vaughn, 2001), ki vsebuje 64 raziskav s področja 

vpliva različnih šolskih intervencij na samopodobo učencev z učnimi teţavami, vsebujejo tudi 

pozitivne učinke metode sodelovalnega učenja. Šolske intervencije so v študiji razdeljene na 

svetovanje, mediacijo, akademske intervencije in ostale metode pomoči. Med akademske 

intervencije se uvršča tudi metoda sodelovalnega učenja, ki ima od vseh intervencij za 

učence v osnovni šoli, največji učinek na samopodobo mlajših učencev z UT. Do pozitivnega 

vpliva je prišlo predvsem zaradi pomena vsakega posameznika v skupini, potrebe, da vsak 

član obvlada nalogo in snov ter moţnosti, da učenci z UT v paru in skupini enakovredno 

sodelujejo z vrstniki brez teţav (Johnson in Johnson, Yager, Snider, 1985, v Elbaum in 

Vaughn, 2001). 

Študij, ki bi se osredotočale zgolj na vpliv metode sodelovalnega učenja na čustvene in 

motivacijske procese učencev z učnimi teţavami, je nekoliko manj kot raziskav, ki se 

ukvarjajo z vplivom na učni uspeh in socialni razvoj. Izsledki raziskav tega sklopa vseeno 

jasno potrjujejo vpliv pozitivnih interakcij pri skupinskem sodelovanju, uspešno rešenih 

skupinskih nalog in enakovrednega sodelovanja na dvig samospoštovanja, izboljšanje 

samopodobe in motivacije učencev z učnimi teţavami.  
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5 PRILAGAJANJE METODE SODELOVALNEGA UČENJA UČENCEM 

Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

Raziskave s področja sodelovalnega učenja na populaciji učencev z učnimi teţavami 

potrjujejo vsa spoznanja izhodiščnih raziskav na področju sodelovalnega učenja. Metoda 

sodelovalnega učenja  je najbolj učinkovita, če pri njeni uporabi upoštevamo vsa osnovna 

načela sodelovanja: neposredno interakcijo, ki jo omogoča delo v skupini, pozitivno 

povezanost oz. soodvisnost, individualno odgovornost vsakega posameznika ter uporabo 

sodelovalnih veščin (Peklaj, 2001). Vplivi sodelovalnega učenja na  učni uspeh učencev z UT 

so bili največji, če je bila upoštevana individualna odgovornost vsakega člana in skupinska 

nagrada (pozitivna soodvisnost nagrad),  za dobro končano delo skupine (Johnson in 

Johnson, 1994, v Fuchs in McMaster, 2002). Na uspeh učencev z učnimi teţavami je imela 

opazen pozitivni učinek zlasti kombinacija skupinskega cilja in individualne odgovornosti 

(Walters, 2002; Slavin, 1995, v Grey, Honan, Murphy, 2005). Zato je osnovno navodila 

učiteljem, ki vključujejo učence z UT v sodelovalno učenje, naj se prepričajo, da vključujejo 

soodvisnost, individualno odgovornost in evalvacijo skupinskega dela  (Grey, Honan, 

Murphy, 2005). Tudi avtorica A. Nevin (1993) poudarja pomen individualne odgovornosti pri 

vključevanju učencev z UT v sodelovalno učenje. Z upoštevanjem individualnih točk jim je 

omogočeno, da s svojim napredkom pripomorejo k uspehu skupine.  

Nekatere raziskave (Ashman in Gillies, 2000; Grey, Honan, Murphy, 2005) potrjujejo pomen 

strukturiranega pristopa k pripravi učencev na sodelovalno učenje, saj pri učenci z UT še 

posebej priporočajo poučevanje sodelovalnih veščin. Učniki na učni uspeh učencev so bili 

višji, ko so bili učenci strukturirano deleţni treninga socialnih veščin (veščine oddajanja, 

sprejemanja sporočil, oblikovanja vzdušja v skupini, veščine za uspešno dokončanje naloge). 

Trening predstavlja osnovno načelo metode sodelovalnega učenja, predvsem je dobro, da 

socialne veščine poučujemo v bolj kompleksnih sodelovalnih situacijah (Peklaj, 2001).  

Nekateri učitelji v intervjujih navajajo, da se je kot učinkovito pokazalo, če so z učenci z 

učnimi teţavami pred uporabo sodelovalnega učenja v razredu individualno trenirali socialne 

veščine (Antil,  Jenkins, Vadasy, Wayne, 2003).  

Avtorji (Dyson, Greiner, Yeaton, 2005) poudarjajo naj učitelji jasno verbalizirajo in modelirajo 

socialne veščine, ki jih morajo učenci v sodelovalnem učenju uporabljati. Pravila za 

reševanje skupinskih nesoglasij naj bodo na dobro vidnem mestu v učilnici, za hiter pregled 

in pomoč, ko je to potrebno. Pri poučevanju socialnih veščin je dobro, če učitelj poimenuje in 

definira posamezno veščino, razloţi njeno pomembnost, jo demonstrira in med sodelovalnimi 

aktivnostmi učence večkrat spomni nanjo. Glede uporabe veščin mora podati specifične 
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povratne informacije, učenci morajo imeti priloţnost, da razmislijo o uporabi veščin in 

prihodnjih ciljih. Strokovnjaki priporočajo sprotno spremljanje in dodatno pozitivno 

podkrepitev ustrezne rabe socialnih veščin z dodatnimi nagradami (nalepke, sistem 

ţetoniranja), ki so lahko ločen del uporabe te metode (Spenciner in Putman, 1998; Johnson, 

Johnson in Holubec, 1993; Dugan idr., 1995; Nixon, 1999, v  Grey, Honan, Murphy, 2005). 

Tudi ostali (Dyson, Greiner, Yeaton, 2005) priporočajo neformalne nagrade (npr. nalepke), 

stalno pozitivno podkrepitev uspešnega dela in specifične povratne informacije. Skupina naj 

dela v svojem ritmu, ne silimo jih, da skozi naloge hitijo. 

Strokovnjaki so si enotni, da učinkovitost metode sodelovalnega učenja poveča kontinuirana 

in daljša uporaba. Ko se metoda izvaja enkratno, v povprečju raziskave beleţijo 40 minutno 

izvajanje metode, enkrat do dvakrat na teden. Dnevna uporaba skupinskih delovnih in 

evalvacijskih listov lahko opazno vpliva na izboljšano izvajanje metode v razredu (Nixon, 

1999, v Grey, Honan, Murphy, 2005). Daljše delo enakih skupin omogoča rast in razvoj 

skupine, skupini omogočamo, da zori (Murphy idr., 2005). Nekateri strokovnjaki pa na 

podlagi primerov dobre prakse navajajo  pogosto menjavanje oz. prestrukturiranje skupin, 

kroţenje med skupinami in partnerji pri delu v parih, saj to pomeni, da vsi vrstniki kdaj 

sodelujejo z učencem z UT  in se razredna interakcija izboljša (Nevin, 1993; Antil, Jenkins, 

Vadasy, Wayne, 2003).  

Pri vključevanju učencev z učnimi teţavami v sodelovalno učenje lahko pride do nekaterih 

neţelenih situacij. Ti učenci so lahko spregledani, aktivno zavrnjeni ali deleţni prevelike 

pomoči oz. asistence. Zato je potrebno biti pozoren na izbiro članov skupine, ki vključuje 

učenca z učnimi teţavami, še posebej pri čustvenih in vedenjskih teţavah učencev. 

Učinkovitost te metode za učence s takšnimi teţavami je trenutno še neraziskana. Učitelji, ki 

poučujejo učence s temi teţavami, te metode v celoti ne izvajajo (Mitchell, 2007). Kot 

najpomembnejšo in najpogostejšo prilagoditev metode sodelovalnega učenja za učence z 

UT učitelji v intervjujih (Antil, Jenkins, Vadasy, Wayne, 2003) navajajo prav pozornejšo in 

skrbno izbiro učnih partnerjev in skupine za delo z učencem z UT. Čeprav vpliv primernega 

učnega partnerja na večjo učinkovitost učenca z UT pri sodelovalnem učenju še ni statistično 

dokazan, je prav od strukture skupine in skupinske interakcije v večji meri odvisen uspeh 

izpeljane metode (Grey, Honan, Murphy, 2005). Izsledki iz prakse potrjujejo, da je 

oblikovanje partnerstva med člani ali v paru in spremljanje skupinskega funkcioniranja pot do 

uspešnega skupinskega dela, posebej kadar vključujemo učence z učnimi teţavami. Učitelj 

mora zagotoviti spremljanje in podporo. Čeprav njegova prisotnost pogosto spremeni 

dinamiko skupine, pa lahko učencu z UT pomaga pri osredotočanju na bistvo naloge. Tako 

tudi učenec z UT dela bolj prizadevno in učinkovito (O’Connor in Jenkins, 1996, v Grey, 

Honan, Murphy, 2005). Kot prilagoditev se  priporoča več neposrednega sodelovanja in 
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nadzora odrasle osebe pri delu skupine tudi po mnenju učiteljev, ki imajo učence z UT  

vključene v svoj razred (Antil, Jenkins, Vadasy, Wayne, 2003).  Pozorno spremljanje dela v 

skupini je še posebej potrebno  na začetku uvajanja metode in pri učencih s teţjimi učnimi 

teţavami. Hkrati je potrebno paziti, da učitelj v delo skupine ne posega preveč, tako da 

učenci ne izgubijo občutka, da si morajo sami med seboj pomagati (Mitchell, 2007) in da 

učitelj ne prevzame dela vodje skupine (O’Connor in Jenkins, 1996, v Grey, Honan, Murphy, 

2005). 

Nekateri učitelji pri uporabi sodelovalnega učenja oz. pri oblikovanju skupin in iskanju 

ustreznih partnerjev ne uporabljajo prilagoditev, zanašajo se na sprotno prilagajanje, ki ga v 

skupini izvajajo vrstniki učenca z UT (npr. prevzamejo teţji del nalog, dodatno razloţijo 

navodila, popravljajo napake in spodbujajo sošolca). Raziskave (Beaumont, 1999 v, Antil, 

Jenkins, Vadasy, Wayne, 2003) pa kaţejo, da samo zanašanje na vrstnike in njihov vpliv za 

uspešno delo z učenci z UT ni dovolj.  

Pri oblikovanju skupin so se kot najbolj učinkovite za delo z učenci brez in z UT izkazale 

majhne, štiri članske in heterogene skupine, ki omogočajo največ medsebojnega 

sodelovanja med raznolikimi učenci ter več pomoči in podpore za učence z niţjimi učnimi 

sposobnostmi (Peklaj, 2001). Manjše skupine učitelju hkrati omogočajo laţje »kroţenje« po 

razredu, boljše opazovanje in ocenjevanje napredka ter razvoja posameznih učencev, večje 

pa so tudi moţnosti za dajanje specifičnih  povratnih informacij vsakemu posameznemu 

učencu (Dyson, Greiner, Yeaton, 2005).  

Pri oblikovanju homogenih skupin Mitchell (2007) opozarja na nekaj škodljivih učinkov teh 

skupin na učno manj uspešne učence in učence z učnimi teţavami. Članstvo v skupini 

učencev z niţjimi učnimi doseţki in niţjimi sposobnostmi lahko prispeva k oblikovanju niţjih 

pričakovanj do teh učencev, kar lahko deluje kot samouresničujoča se prerokba. Te skupine 

tudi ne zagotavljajo spodbudnega učnega okolja, hkrati pa je v njih manj moţnosti za 

pozitivne zglede, ki bi jih učenci z UT lahko posnemali. Učno manj uspešni učenci so v teh 

skupinah deleţni manj direktnih inštrukcij kot v heterogenih skupinah, hkrati pa te skupine 

lahko samo povečujejo razdeljenost učencev glede na socialni in etični razred. Učenci z UT 

več odnesejo od dela v heterogenih skupinah, ki povečujejo sprejemanje različnosti med 

učenci, učenci brez UT pa več iz homogenih skupin, hkrati pa v heterogenih niso prikrajšani. 

Priporočljivo je, da za nekatere veščine uporabljamo heterogene, za druge pa homogene 

skupine učencev, saj raznolike moţnosti in nivoji učnega dela izboljšujejo učno 

samozaznavo in samopodobo učencev, še posebej pri maternem jeziku to vpliva na razvoj 

samopodobe učno manj uspešnih učencev (Ireson, Hallam, Plewis, 2001 v Mitchell, 2007).  
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V intervjujih učitelji kot prilagoditve za učence z UT znotraj sodelovalne skupine omenjajo 

tudi prilagojenost nalog, primerno razdelitev nalog, laţje naloge in – glede na učenčevo 

teţavo tudi drugačno vrsto nalog (npr. narekovanje, ko drugi pišejo, branje vrstnika namesto 

učenca z UT, …), prilagojen bralni material (Antil, Jenkins, Vadasy, Wayne, 2003).  

Avtorica A. Navin (1993) svetuje tudi nekaj drugih kurikularnih prilagoditev, kot so moţnost 

različnih načinov izkazovanja znanja in raznoliki prikazi uspešno rešene naloge. Pri tem gre 

predvsem za prilagoditve učencev s senzornimi ali gibalnimi ovirami, ki jim prilagodimo način 

izkazovanja naučenega (v primeru, da se učenec teţko izraţa ali ne govori, nalogo nariše, 

predstavi zaigrano ipd.). Moţne pa so tudi prilagoditve količinskega obsega nalog, zmanjšan 

obseg dela za učence z UT, kjer cilj ostaja isti, samo obremenitev je manjša, da lahko delo 

dokončajo v istem časovnem obsegu kot vrstniki. Pomembno je, da naloge za učenca z UT 

ne spreminjamo (Grey, Honan, Murphy, 2005). Kot učinkovito kombinacijo s sodelovalnim 

učenjem pa ista avtorica (Nevin, 1993) priporoča tudi računalniško podprto strategijo (CAI- 

Computer assisted instruction), ki omogoča izraţanje učencem s senzornimi ovirami in 

spodbuja izraţanje, kognitivni ter socialni razvoj. Kadar so potrebne vsebinske ali ciljne 

prilagoditve za učence s teţjimi učnimi teţavami ali drugimi ovirami, skupini jasno razloţimo, 

da jih to ne bo oviralo, ampak jim bo pomagalo pri uspešnem doseganju skupnega cilja. 

Material za skupinsko delo naj bo lahko dostopen in barvno razvrščen (Dyson, Greiner, 

Yeaton, 2005).  

Pri spremljanju napredka učencev z UT A. Navin (1993) svetuje uporabo testov znanja z 

jasno izdelanimi kriteriji, namesto testov s starostnimi normami, ki bi učence z UT lahko 

direktno razvrstili med neuspešne. Še boljša pa se ji zdi individualna evalvacija napredka, 

kjer učitelj glede na sposobnosti in šibka področja učenca,  prilagodi kriterij, ki se pri učencu 

z UT uporabi kot merilo za uspeh v sodelovalnem učenju.    

Eden zelo pomembnih vidikov je tudi primerno izobraţevanje za učitelje, ki izvajajo metodo 

sodelovalnega učenja, še posebej, če vključujejo tudi učence z UT. Metoda sodelovalnega 

učenja namreč vključuje zelo veliko različnih struktur, za katere pa morajo biti učitelji dodatno 

usposobljeni. Učiteljem se svetuje tudi natančno, po korakih načrtovano poučevanje, ki ga 

naj jasno načrtujejo za vsako učno enoto posebej, tako na področju vsebinskih kot socialnih 

ciljev. Potrebno je namreč predvidevati, katere socialne veščine morajo učenci obvladati 

(Grey, Honan, Murphy, 2005). Svetujejo se tudi sodelovalni timi oz. študijske skupine, kjer 

imajo učitelji moţnost razmisliti o uporabi sodelovalnega učenja, sproščeno izraţati dvome in 

mnenja ter prositi za pomoč, si izmenjati mnenja s pomočjo hospitacij pri šolskih urah (Nevin, 

1993).  
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Sodelovalno učenje je potrebno na področje dela z učenci z učnimi teţavami vpeljevati 

postopoma in stopnjevati delo – od preprostih in osnovnih nalog do kompleksnejših. 

Tveganje pri uvajanju te metode dela predstavlja tudi prevelika usmerjenost v uporabo le te 

metode poučevanja, raziskave namreč kaţejo, da so učinki na učence z UT boljši, če med 

seboj usklajeno delujejo različne poučevalne strategije: npr. kontrola teţavnosti nalog, 

direktno odgovarjanje na vprašanja in majhne aktivne skupine (Mitchell, 2007), ţal pa se tako 

ne da preučevati izoliranih vplivov učne metode sodelovalnega učenja na uspeh učencev z 

učnimi teţavami (Grey, Honan, Murphy, 2005). 

Izvajanje metode sodelovalnega učenja od vseh učiteljev vsaj na začetku zahteva skrbno in 

sistematično pripravo, da lahko pri izvajanju resnično sledijo ciljem, ki jih ţelijo doseči s 

skupinskim delom. Dinamika pri skupinskem delu se namreč razlikuje od poteka pri 

tradicionalnih metodah poučevanja, zato se je nanjo potrebno navajati postopoma, tako 

učitelji kot učenci. Pri poučevanju učencev z učnimi teţavami pa je potrebno upoštevati tudi 

njihove značilnosti, zato dodatna pozornost in prilagajanje metode sodelovalnega učenja 

lahko pomaga pri laţjem in kakovostnejšem izvajanju.   
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6  ZAKLJUČEK 

 

Cilj diplomskega dela je bil predstaviti in strniti spoznanja iz tuje in domače strokovne in 

znanstvene literature ter oblikovati pregledno teoretično analizo uporabnosti in učinkovitosti 

metode sodelovalnega učenja na področju dela z učenci z učnimi teţavami. Za učence z 

učnimi teţavami so značilne posebnosti v njihovem kognitivnem, socialnem in emocionalnem 

funkcioniranju, zaradi katerih je metoda sodelovalnega učenja velikokrat priporočena kot 

učinkovita inkluzivna metoda, ki omogoča laţje vključevanje teh učencev v redno osnovno 

šolo. Preučevane študije izpostavljajo pozitivne učinke metode sodelovalnega učenja na 

učence z učnimi teţavami na vseh treh področjih raziskovanja.  

Na področju pridobivanja znanja (vključuje vplive na pridobivanje in izboljšanje znanja ter 

veščin, izboljšanje učnega uspeha in učnih sposobnosti) so študije najpogostejše in 

najobseţnejše, zato je znanih tudi največ učinkov, ki pa niso nujno vedno pozitivni (Fuchs in 

McMaster, 2002). Kot metodo uporabljajo različne teste znanja in veščin, preverjanja, ki 

temeljijo na kurikulumu, ipd. Izsledki teh raziskav so precej nejasni, pozitiven vpliv na 

pridobivanje znanja je v večini prisoten pri vseh, veliko pa je odvisno od časa izvajanja, 

uporabe načel in struktur sodelovalnega učenja in kombinacije metode sodelovalnega učenja 

z ostalimi pristopi, ki se priporočajo za delo z učenci z UT. Učinki so boljši, če se metoda 

izvaja dlje časa, v heterogenih oddelkih oz. oddelkih rednega izobraţevanja, heterogenih in 

manjših skupinah. Učinkovitost je večja, če se pri delu upoštevajo osnovna načela 

sodelovalnega učenja, kot je npr. individualna odgovornost posameznega člana in pozitivna 

soodvisnost (nagrad, virov, nalog...). Najpogosteje omenjene strukture pri uporabi 

sodelovalnega učenja, ki ima pozitivne učinke na pridobivanje znanja učencev z UT, so: 

sodelovalno integrirano branje in pisanje (CIRC), individualizacija v skupini (TAI), 

poučevanje strategij, računalniško podprto sodelovalno učenje (CAI), kombinacija 

sodelovalnega učenja in medvrstniškega tutorstva oz. vse strukture, kjer se je vsaj delno 

uporabljalo direktno poučevanje, modeliranje, dodatno pomoč učitelja ali specialnega 

pedagoga. Prav zaradi kombinacije s temi pristopi pa strokovnjaki teţko ocenjujejo izolirane 

učinke sodelovalnega učenja na pridobivanje znanja učencev z UT (Tatayama – Sniezek, 

1990; Fuchs in McMaster, 2002; Peklaj, 2001). 

Čeprav je raziskav in znanih pozitivnih učinkov metode sodelovalnega učenja na socialno 

funkcioniranje učencev z učnimi teţavami nekoliko manj, se zdijo nekaterim učiteljem učinki 

na socialnem področju in vpliv na sprejemanje učencev z UT pomembnejši kot vpliv na učni 

uspeh oz. na proces pridobivanja znanja. Na področju socialnega funkcioniranja v 

diplomskem delu predstavljam tudi raziskave, ki potrjujejo vplive sodelovalnega učenja na 

razvoj socialnih veščin, pri čeme je izpostavljeno zlasti medosebno sprejemanje in 
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sprejemanje drugačnosti. Veliko študij se namreč osredotoča na preučevanje vpliva 

sodelovalnega učenja na sprejemanje, odnose in stališča vrstnikov brez učnih teţav do 

učencev z UT. Izsledki kaţejo, da se medosebno sprejemanje in stališča do učencev z UT 

izboljšajo, zaznavanje teh učencev postane bolj pozitivo, zniţa se pogostost zavračanja 

vrstnikov z UT. Pri izboljšanju medsebojnih odnosov in sprejemanja vrstnikov z UT 

raziskovalci kot učinkovito izpostavljajo  zlasti strukturo učne skupine za večje dosežke 

(STAD).  Sodelovalno učenje pa je po izsledkih raziskav s področja socialnega 

funkcioniranja bolj učinkovito, če so učenci z UT predhodno deleţni strukturiranega 

poučevanja in spoznavanja sodelovalnih veščin (Madden in Slavin, 1983; Johnson in 

Johnson, Markovchick, Putnam, 1996; Ashman in Gillies, 2000; Peklaj, 2001).  

Na področju emocionalnih procesov je raziskav, ki bi bile usmerjene na izbrano populacijo 

učencev z UT, manj. Izpostavljajo  predvsem vpliv metode sodelovalnega učenja na 

izboljšanje samopodobe in dvig samospoštovanja učencev z UT. K temu naj bi v največji 

meri pripomogla izkušnja učne uspešnosti ob uspešno rešeni skupni nalogi in moţnost 

enakovrednega sodelovanja z vrstniki brez teţav (Elbaum in Vaughn, 2001; Peklaj, 2001; 

Stanojević, 2009).  

 

Poleg omenjenih struktur in predhodnega strukturiranega treninga socialnih veščin naj bi na 

boljšo učinkovitost metode sodelovalnega učenja za učence z UT vplivale tudi nekatere 

druge prilagoditve, kot npr.:pozorna izbira učnega partnerja ali članov skupine, stalno 

spremljanje in podpora učitelja, dodatna pozitivna podkrepitev ustrezne rabe socialnih 

veščin, kontinuirana raba sodelovalnega učenja, prilagoditve teţavnosti ali vrste naloge- 

glede na učencev tip teţav, manjši obseg nalog, raznoliki načini izkazovanja znanja, 

kriterijski in ne normirani testi znanja, prilagojen bralni material (Navin, 1993; Antil, Jenkins, 

Vadasy, Wayne, 2003; Grey, Honan, Murphy, 2005; Dyson, Greiner, Yeaton, 2005; Mitchell, 

2007).  

 

Povzamemo lahko, da je metoda sodelovalnega učenja učinkovit in priporočen pristop pri 

delu z učenci z učnimi teţavami, saj je obseţno ţe samo število raziskav, ki se s tem 

področjem ukvarjajo, veliko pa je tudi potrjenih pozitivnih vplivov. Metoda se pojavlja v 

številnih različnih oblikah in kombinacijah različnih struktur, ki se pogosto izvajajo sočasno z 

ostalimi pristopi, primernimi za delo z učenci z UT, zato je teţko oblikovati dokončna 

spoznanja o učinkovitosti te metode na področju dela z učenci z učnimi teţavami. Tudi pri 

preučevanju različnih pozitivnih vplivov omenjene metode teţko rečemo, na katerem 

raziskanem področju se pojavlja največ vplivov in kateri so najbolj pomembni za uspešnost 

učencev z UT.  
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Pri raziskavah gre namreč pogosto za sočasno preučevanje vplivov metode na vsa tri 

področja: pridobivanje znanja, socialno in emocionalno funkcioniranje. Diplomsko delo je 

sinteza spoznanj o učinkovitosti in prilagajanju metode sodelovalnega učenja in menim, da 

lahko predstavlja uporaben pripomoček specialnim pedagogom tudi pri svetovanju učiteljem, 

kako učenca z UT čim bolj aktivno vključevati v redno osnovnošolsko izobraţevanje.  
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