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Povzetek 

Domače naloge imajo številne koristne učinke, tako izobraževalne kot vzgojne narave. Če 

želimo, da jih dosežejo, je potrebno, da so redno opravljene v vsem svojem obsegu. Tekom 

opravljanja domačih nalog so učenci pod vplivom različnih zunanjih in notranjih dejavnikov, 

ki vplivajo na končni rezultat. Pri tem se jih veliko sreča s težavami na enem ali več področjih, 

ki so opisana v teoretičnem izhodišču. Cilj empirične raziskave je bil proučitev izvajanja 

oziroma izdelave domačih nalog pri učencih z učnimi težavami in učno uspešnih učencih na 

drugi strani, ter primerjava rezultatov obeh skupin. Ugotoviti smo želeli, koliko domačih 

nalog uspe učencem dokončati in kako pogosto jih opravljajo. Zanimalo nas je, kateri 

dejavniki med procesom na to vplivajo ter koliko pomoči so učenci pri tem deležni. V 

raziskavi so sodelovali učenci osmih razredov iz petih osnovnih šol. Podatki so bili zbrani s 

pomočjo anketnega vprašalnika. Rezultati so pokazali, da učenci z učnimi težavami zgolj 

občasno opravijo domače naloge in še takrat jih večina dokonča le polovico. Učno uspešni 

učenci pa opravijo domače naloge skoraj vedno, pri čemer dokončajo skoraj vse oziroma vse 

naloge. Vzrok neredno opravljenih in nedokončanih domačih nalog učencev z učnimi 

težavami, glede na dobljene rezultate, lahko povežemo s prekomernim obsegom domačih 

nalog za to skupino učencev ter s prisotnostjo težav na različnih področjih tekom opravljanja 

domačih nalog, ki se pri tej skupini statistično značilno pogosteje pojavljajo kot pri skupini 

učno uspešnih učencev. 

 

Ključne besede: domače naloge, izdelava domačih nalog, učenci z učnimi težavami, težave 

pri opravljanju domačih nalog, motivacija. 



 

Abstract 

Homework assignments have many positive educational effects, which are achieved only 

when they are regularly performed and completed. While doing homework, students are 

under the influence of various external and internal factors that affect its utility. Many of 

them experience homework-related problems in one or more areas which are described in 

theoretical part. Aim of the empirical survey was to do a research on homework practices of 

students with learning disabilities and high achieving students and to do a comparison 

between those two groups. The purpose of the current study was to survey how much 

homework student managed to complete and how often are they doing it. We were 

interested in factors which influence on that process and determine the amount of parental 

help. Survey was administered on eight graders attending five different primary schools. 

Data was collected with questionnaire. The results indicated that students with learning 

disabilities do their homework only occasionally and even most of them manage to complete 

only half of it. On the other side, high achieving students do their homework often and they 

also manage to complete an extreme amount of it. According to the results of the study, 

assigned homework is too extensive for students with learning disabilities. Besides that, they 

experienced significantly more homework problems than their high achieving peers.  

 

Keywords: homework, practice of homework, students with learning disabilities, homework 

problems, motivation. 
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I. UVOD 
K pisanju diplomskega dela na izbrano temo sem bila spodbujena s strani učencev z 

izrazitejšimi učnimi težavami, s katerimi sem se srečevala v okviru službe učiteljice za 

dodatno strokovno pomoč na redni osnovni šoli. Pogosto sem pri teh učencih opažala 

manjkajoče ali zelo površno opravljene domače naloge, tarnanje nad njihovo težavnostjo in 

obsežnostjo. Posebno pri starejših učencih pa sem zasledila pomanjkanje motivacije in 

interesa za njihovo izvrševanje. 

Med prebiranjem literature sem naletela na praznino glede raziskanosti te problematike v 

našem prostoru. Čeprav so otroci z učnimi težavami že nekaj časa integrirani v sistem 

rednega osnovnošolskega izobraževanja, nisem zasledila nobene raziskave, ki bi preverila 

uspešnost teh otrok v soočanju z vsakodnevnimi izzivi domačih nalog, niti ki bi preverila 

primernost in ustreznost izvajanja predlaganih smernic diferenciacije in individualizacije 

domačih nalog. Tej temi se je edina približala Branka Čagran (1989), ki je v okviru svoje 

magistrske raziskave obstoječih praks domačih nalog, z namenom razvoja smernic inoviranja 

le te, preverjala določene značilnosti med drugim tudi na skupini učno šibkejših učencev. 

Domače naloge imajo pomembno vzgojno-izobraževalno funkcijo v sodobnem učnem 

procesu. Z njihovim izvrševanjem učenci utrjujejo in poglabljajo v šoli pridobljeno znanje, kar 

vpliva na dvigovanje njihove učne uspešnosti. Obenem pa vestno opravljanje domačih nalog 

krepi učne in delovne navade in tako vodi učence k odgovornosti in končni samostojnosti. 

Površno opravljena, nedokončana ali celo neopravljena domača naloga nikakor ne upravičuje 

svojega vzgojno-izobraževalnega namena. Zaradi tega se mi je zdelo pomembno razjasniti, ali 

so moja opažanja širše prisotna, ter ugotoviti kje tičijo morebitni razlogi za pojav takšnega 

ravnanja pri učencih z učnimi težavami. Sestaviti sem želela besedilo, ki bi ponudilo bralcu 

ideje za uspešno soočenje in odpravljanje težav povezanih z izvrševanjem domačih nalog. 

V teoretičnem delu je tako predstavljen namen domačih nalog ter njihovi pozitivni in 

negativni učinki na učenca. Podrobneje so pojasnjene štiri stopnje: priprava domačih nalog, 

njihovo posredovanje, izvajanje s strani učencev in njihovo končno preverjanje. Tu je opisana 

vloga učenca, učitelja in staršev tekom procesa. Opisan je pomen motivacije za izvrševanje 

domačih nalog in predstavljene so tudi težave, s katerimi se učenci najpogosteje soočajo. Ker 

se praktični del osredotoča na izvrševanje domačih nalog z vidika učno uspešnih učencev in 

učencev z učnimi težavami, so slednji tu natančneje opredeljeni. Na koncu tega dela so po 

tematskih sklopih predstavljeni izvlečki tujih raziskav, ki so se ukvarjale s proučevanjem 

domačih nalog v povezavi z učenci s posebnimi potrebami. 

Empirični del  pa je namenjen preučitvi stopnje opravljanja domačih nalog z vidika učencev z 

učnimi težavami in učno uspešnih učencev. Ugotovljen je delež dokončanih domačih nalog in 

pogostost njihovega opravljanja. Predstavljeni so rezultati vpliva različnih dejavnikov na 

njihovo končno učinkovitost. Raziskana je količina in vir potrebne zunanje pomoči za 

opravljanje domačih nalog. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1. OPREDELITEV DOMAČIH NALOG 
V teoriji in praksi našega prostora srečamo različne izraze, ki označujejo različne oblike 

učenčevih domačih šolskih obveznosti oz. šolskih obveznosti opravljenih doma, med katerimi 

so najpogostejši domače delo, domača naloga, domača vaja in domače učenje, pri čemer se 

ne uporabljajo enopomensko, ampak nastopajo glede na predmet, ki ga označujejo, kot 

sinonim, anonim in tudi kot homonim. (Čagranova 1989, Čagran 1993b). 

Opredelitvam izrazov, kot jih je preko temeljite analize literature oblikovala Čagranova 

(1989), dodajam še nekatere druge. 

• Domače delo učencev: 

Izraz se pojavlja v anglosaksonski pedagoški literaturi kot »homework«. Zaznamuje 

obliko raznovrstnega (pisnega, ustnega, praktičnega) učenčevega domačega učnega 

dela, ki izhaja iz rednega pouka in se ponovno vrača vanj (Čagran 1989). 

Čeprav je termin domače delo učencev /angl. homework/ običajen v ameriški 

pedagoški literaturi in v ameriških šolah, obstaja le peščica formalnih definicij zanj 

(Jenson idr. 1994). 

Keith (1986, po Jenson idr. 1994) je domače delo učencev opredelil kot delo, ki ga 

učitelji običajno dodelijo učencem, da ga opravijo zunaj običajnega šolskega časa. 

Cooper (1989, po Jenson idr. 1994) je sugeriral, da predstavlja domače delo učencev 

zadolžitve, ki jih učitelj dodeli učencem in za katere se predpostavlja, da bodo 

izvršene v času izven pouka, v relativno neodvisnem okolju. Učenci imajo možnost, da 

domače delo opravijo v drugem času, kot na primer v študijskih dvoranah, knjižnicah 

ali v naslednjih šolskih urah1. 

Olympia, Sheridan in Jenson (1994, po Jenson idr. 1994) so domače delo učencev 

opredelili kot akademsko delo, dodeljeno v šoli in oblikovano tako, da razširja prakso 

akademskih veščin v druga okolja izven pouka. 

Ta definicija poudarja pomen domačih nalog kot sredstva generalizacije akademskih 

znanj (Stoces in Bear 1977, po Jenson idr. 1994). Z drugimi besedami, nakaže 

razširitev šolskega dela iz akademskih v neakademska okolja, kar je pomembna 

značilnost domačega dela učencev (Jenson idr. 1994). 

• Domače naloge učencev 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2008) opredeli izraz domača naloga kot pismene 

obveznosti učencev, ki jih morajo opraviti doma. 

                                                      
1
 S čimer je mišljen koncept celodnevne šole oz. v našem prostoru lahko na to mesto umestimo podaljšano bivanje. 
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Izraz se nanaša na pisno, ustno in praktično obliko učenčevega učnega dela, ki jo 

posreduje učitelj in jo učenec opravi izven rednega pouka (Čagran 1989). Njihova 

prednostna funkcija je razvijanje sposobnosti samostojnega učenja (Čagran 1993c). 

Domača naloga predstavlja vse delo, ki ga učenec opravi za šolo doma: pisanje vaj, 

miselnih vzorcev, izpiskov, izdelava plakatov, zbiranje gradiva za uporabo pri pouku, 

branje knjig, učenje besedil, ponavljanje učne snovi po šolskih zapiskih … 

(Mihajlovska 2003). 

Izraz domača naloga je večkrat vezan na učni predmet, najpogosteje pa se uporablja 

takrat, kadar imamo v mislih pisni izdelek (Nedeljko 2006). 

Čagranova (1989, 4) ugotavlja, »da je upravičeno uporabljati za označevanje različnih 

učenčevih domačih šolskih obveznosti tako izraz domače delo kot izraz domača 

naloga, saj ju različni pedagoški leksikoni, slovarji in enciklopedije podobno 

opredeljujejo.« 

• Domača vaja 

»Izraza domača vaja in domača naloga pogosto v didaktiki in vsakdanjem govoru kar 

istovetimo.« (Čagran 1989, 4.) 

Andoljšek (1959, po Čagran 1989) pravi, da je izraz domača vaja ožji, ker vključuje 

dejavnosti učencev, s katerimi se razvijajo različne spretnosti in navade (branje, 

pisanje, pravorečne in pravopisne navade, urjenje v računskih operacijah idr.). Izraz 

domača naloga, po njegovo, pa zajema tudi urjenje učne snovi za kasnejšo 

reprodukcijo, opazovalne vaje kot priprava za obravnavo idr. 

• Domače učenje 

Čagranova (prav tam) ugotavlja, da je ta izraz prisoten v naših didaktikah v enakem 

pomenu kot domače delo oziroma domača naloga. »Hkrati pa se pojavlja kot termin 

za učenčevo domače delo, ki mu ga nalagajo starši (pospravljanje stanovanja, delo na 

vrtu …).« (Čagran 1993b, 144.) 

Glede na različne terminološke opredelitve domačih šolskih obveznosti, s katerimi sem se 

srečala preko preučevanja literature, bom skladno z lastnim konceptom diplomskega dela v 

nadaljevanju uporabljala termin domača naloga, s katerim mislim na: »pisno, ustno in 

praktično obliko učenčevega učnega dela, ki jo posreduje učencem učitelj, in je neposredno 

povezana s poukom, ter jo učenec opravlja praviloma samostojno po rednem šolskem delu.« 

(Čagran 1989, 7-8.) 

2. NAMEN IN UČINKI DOMAČIH NALOG 

2.1 NAMEN DOMAČIH NALOG 
Domače naloge imajo vrsto nalog. Večina avtorjev naše literature govori o dveh njihovih 

glavnih funkcijah v sodobnem pouku: izobraževalni in vzgojni. Učitelji lahko z domačimi 

nalogami zasledujejo samo izobraževalne cilje ali pa preko izobraževalnih razvijajo tudi 
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vzgojne (Cerjak 1987). Obe funkciji sta zelo pomembni, zato se učinkovitost domačih nalog 

kaže v uresničevanju obeh (Lekše 1999). 

Epsteinova (2001, po Alanne in Macgregor 2009) je, preko temeljite analize literature tega 

področja, razvrstila namene domačih nalog v 10 točk, ki so predstavljene ob koncu poglavja. 

Poleg vseh praktičnih funkcij, ki jih domače naloge imajo, ne gre prezreti njihove simbolične 

vloge. Holmes in Croll (1989, po Patton 1994) sta opazila, da domače naloge zagotavljajo 

povezavo med domom in šolo in s tem dajejo staršem priložnost uveljavitve vpliva in, v 

nekaterih primerih, možnost nudenja pomoči. 

Izobraževalna funkcija domačih nalog zajema (Cerjak 1987; Čagran 1987, po Čagran 1993b; 

Jakelj 1999; Janžek 1998; Lekše 1999; Mihajlovska 2003; Nedeljko 2006; Novak 1978, po 

Čagran 1989; Širec 2002): 

- utrjevanje in ponavljanje znanja, s čimer se poveča retencija in zmanjša njegovo 

pozabljanje; 

- poglabljanje in razširjanje znanja; 

- nekatere višje didaktične funkcije kot so uporaba, analiza in sinteza znanja; 

- urjenje spretnosti in veščin; 

- priprava na obdelavo nove učne snovi; 

- povratna informacija učitelju; 

- razvijanje različnih psiho-fizičnih sposobnosti: senzoričnih, praktičnih, izraznih, 

intelektualnih; 

- razvijanje sposobnosti samostojnega učenja, to je usposabljanja za 

samoizobraževanje. 

Vzgojna funkcija domačih nalog zajema (Cerjak 1987; Čagran 1987, po Čagran 1993b; Jakelj 

1999; Lekše 1999; Mihajlovska 2003): 

- razvijanje učnih in delovnih navad; 

- razvijanje različnih osebnostnih lastnosti, kot so vztrajnost, natančnost, doslednost, 

odgovornost do dela, vestnost, miselna samostojnost in ustvarjalnost; 

- razvijanje navad rednega in sistematičnega dela ter časovnega načrtovanja in 

samokontrole; 

- razvijanje sposobnosti samostojnega dela. 

Epsteinova (2001, po Alanne in Macgregor 2009) izpostavlja 10 namenov domačih nalog: 

- Vaja: Omogoča urjenje v razredu spoznanih spretnosti in veščin. Z njeno pomočjo 

postanejo učenci hitrejši in spretnejši. 
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- Priprava: Zagotavlja ustrezno pripravljenost učencev na naslednjo učno uro. 

Dokončanje v razredu pričetih aktivnosti in nalog daje podlago za nadgradnjo znanja, 

ki sledi naslednjo uro pri pouku. 

- Sodelovanje: Povečuje sodelovanje posameznika v učnem procesu. V razredu se 

morda zdi, da nekateri učenci aktivno sodelujejo, dejansko pa so le pasivni gledalci v 

procesu. Domača naloga zahteva od vsakega posameznika redno in aktivno 

samostojno delo ter prevzemanje kontrole nad svojim učenjem in mišljenjem. 

- Osebni razvoj: Učencem pomaga prevzeti osebno odgovornost za svoje šolsko delo. 

Posredno ustvarja občutek samozavesti in poveča občutek lastne vrednosti. Domača 

naloga, lahko z zagotavljanjem dejavnosti razširjanja in obogatitve znanj, ustvari 

možnosti za razvoj talentov in spretnosti. 

- Medvrstniški odnosi: Spodbuja lahko sodelovalno učenje, povečuje sposobnosti 

učencev za timsko delo in daje priložnosti za medsebojno učenje oz. spodbuja 

učence, da z namenom obojestranske koristi, delijo svoje talente. 

- Odnos starši – otrok: Učencem in staršem lahko zagotovi priložnost za razvoj 

pozitivne komunikacije glede pomembnosti učenja. S tem olajša izmenjavo 

informacij, dejstev, stališč in pričakovanj glede šole. Domača naloga lahko dejansko 

demonstrira, kako se vidiki šolskega dela kažejo v resničnih življenjskih situacijah, s 

čimer ponudi staršem priliko za pozitivno kritiko. 

- Komunikacija na ravni starši – učitelj: Učiteljem daje priložnost za komunikacijo s 

starši ter njihovo vključitev v učni proces. Daje jim možnost, da starše seznanijo o 

tem, kaj in kako se učenci učijo ter kako napredujejo. 

- Odnos z javnostjo: Včasih je lahko domača naloga utemeljena z občuteno ali 

domišljeno potrebo šole ali učitelja, da prikaže družinam njihove skupnosti, kako 

stroge standarde ima postavljene šola za resno delo. Dodatne zadolžitve so dodeljene 

z namenom izpolnitve javnih pričakovanj po visokih dosežkih učencev. 

- Pravilnik o domačih nalogah: Domača naloga je lahko predpisana zato, da zadosti 

zahtevam šolskega pravilnika oz. pravilnika šolskega okoliša, ki narekuje določeno 

količino nalog, ki naj bi bile vsem učencem predpisane ob določenih dnevih. 

- Kazen: Domača naloga je lahko dodeljena učencem kot kazen za pomanjkljivo 

pozornost ali neustrezno vedenje. To lahko vključuje pisanje »vrstic« ali esejev o 

ustreznem vedenju oz. o šolskih pravilih. Čeprav Epsteinova na najde nobene 

raziskave na to temo smatra, da se kazen običajno obravnava kot neprimerna 

funkcija domačih nalog. Služi zgolj uveljavitvi učiteljeve moči, da zapolni učenčev čas 

z dejavnostjo, ki ima poudarek na obnašanju ne pa na učenju. 



6 

2.2 UČINKI DOMAČIH NALOG 
Domača naloga je del življenja učencev že odkar obstaja formalen šolski sistem (Cooper in 

Nye 1994). Kljub temu, da ne vemo točno, kdaj in kje je bila posredovana prva domača 

naloga, lahko domnevamo, da je na neki točki tistega popoldneva prišlo do konflikta med 

mamo, očetom in otrokom (Olympia, Jenson in Hepworth-Neville 1996). Prav tako se tudi 

danes v pedagoških razpravah nenehno krešejo mnenja med zagovorniki domačih nalog, ki 

poudarjajo njihove pozitivne učinke in nasprotniki, ki domačim nalogam nasprotujejo z 

zagovarjanjem negativnih posledici, ki jih te imajo v odnosu do učencev. 

Čagranova (1993c) je opredelila sklop dejavnikov, vezanih na učenca, od katerih je učinek 

domačih nalog neposredno odvisen: 

- sposobnosti, 

- temperament, 

- predznanje, 

- učne navade, 

- učna uspešnost, 

- učna motivacija, 

- stališča do domačih nalog, 

- spol, 

ter sklop dejavnikov družinskega in širšega družbenega okolja, ki posredno vplivajo na učinek 

nalog:  

- dejavniki, vezani na učitelja in pouk (izobrazbene in osebnostne značilnosti učitelja, 

značilnosti načrtovanja, posredovanja, preverjanja domačih nalog), 

- dejavniki, vezani na starše in dom (socialno-ekonomski status družine), 

- dejavniki, vezani na širšo družbo (stratumi, šolska mreža). 

2.2.1 POZITIVNI UČINKI DOMAČIH NALOG 

1. Dvig učenčeve šolske delovne storilnosti2 

Učencem omogočajo dodatno utrjevanje in ponavljanje učne snovi (Pakulla 1967, po Čagran 

1989), s čimer se izboljša pomnjenje in razumevanje učnih vsebin (Cooper in Nye 1994), kar 

vpliva na dvigovanje učenčeve šolske delovne storilnosti same po sebi (Wittmann 1964, po 

Čagran 1989). 

                                                      
2
 S pojmom »šolska delovna storilnost« Čagranova (1989) označi učenčevo učno uspešnost, ki se kaže v njegovih šolskih 

ocenah. 
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2. Povečanje časa namenjenega šolskim vsebinam 

Ker so učni načrti obsežni in naloge zapletene, učenci pri rednem pouku ne morejo vsega 

obvladati, zato je potrebno, da delajo tudi doma. Poleg tega so med njimi prisotne tudi 

individualne razlike v načinih, tempih in tehnikah učenja. Pri tem velja opozoriti na razkorak 

med hitrostjo dotoka informacij v dolgotrajni (0,6 – 1 bit/s) in kratkotrajni spomin (16 bit/s), 

kar zahteva primeren čas učenja, ki ga redni pouk ne more nuditi (Čagran 1990; Lekše 1999; 

Walberg 1985, po Bryan in Nelson 1994). 

3. Navajanje na samostojno delo 

Z njimi učenci pridobivajo in izboljšujejo delovne navade, izpolnjujejo dolžnosti, prevzemajo 

odgovornosti, razvijajo vestnost, prizadevnost in obvladujejo sami sebe (Feiks 1981, po 

Čagran 1989). 

4. Možnost vključevanja staršev v izobraževanje njihovih otrok 

Domače naloge lahko vključijo starše in člane širše skupnosti v šolski proces, pripomorejo k 

povečanju njihovega odobravanja izobraževanja in jim omogočajo, da izrazijo pozitiven 

odnos do dosežkov svojih otrok (Cooper in Nye 1994, Bryan in Nelson 1994), obenem krepijo 

odnos dom – šola (Olympia, Jenson in Hepworth-Neville 1996). 

2.2.2 NEGATIVNI UČINKI DOMAČIH NALOG 

1. Prenasičenost 

Pedagogi opozarjajo, da vsaka dejavnost rodi sadove le nekaj časa. Če se torej od učencev 

zahteva, da preživijo preveč časa s šolskimi vsebinami, tvegamo upad zanimanja zanje in 

zdolgočasenost nad njimi (Cooper in Nye 1994), sploh če so te vsebine spominsko-mehanske 

narave (Čagran 1990). Čagranova (prav tam) opozarja, da delavnik učencev pogosto preseže 

8 ur, kar povzroča telesne in duševne motnje. 

2. Oviranje dostopa do prostočasnih dejavnosti in izvenšolskih aktivnosti 

Domače naloge pogosto prekomerno izpostavljajo otroke šolskim vsebinam, s čimer 

omejujejo čas namenjen sprostitvi, brezdelju ali udejstvovanju v izvenšolskih aktivnostih, ki 

otrokom ponujajo pomembna znanja, tako akademske kot neakademske narave (Bryan in 

Nelson 1994, Cooper in Nye 1994). Nekateri nasprotniki opozarjajo, da domače naloge 

omejujejo izdatno gibanje na svežem zraku (Lekše 1999). 

3. Vmešavanje staršev 

Sodelovanje staršev, četudi še tako dobronamerno, se lahko hitro sprevrže v starševsko 

vmešavanje. Poleg tega lahko starši učenca zmedejo, če se postopki, ki se jih poslužujejo, 

razlikujejo od tistih, ki jih v šoli uporablja učitelj (Cooper in Nye 1994). Bryan in Nelson (1994) 

poudarjata, da je vključevanje staršev lahko negativno, v kolikor ti izvajajo pritisk nad 

otrokom. 

4. Goljufanje 

Domača naloga včasih pravzaprav spodbuja goljufanje, naj si bo preko neposrednega 

prepisovanja ali pa preko pomoči, ki preseže zgolj inštrukcije (Cooper in Nye 1994). 
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5. Večanje razlik med učenci z visokim in nizkim uspehom 

Domača naloga lahko še poveča obstoječe socialne neenakosti. Učenci iz revnejših družin 

imajo lahko več težav z izvrševanjem nalog kot njihovi sošolci iz družin srednjega družbenega 

razreda. Revni učenci bodo tudi verjetneje po šoli zasedeni z različnimi družinskimi 

obveznostmi ali morda ne bodo imeli mirnega, dobro osvetljenega prostora za dokončanje 

svojih šolskih obveznosti. Mogoče je trditi, da tako kot šola, tudi domače naloge niso dobre 

pri izenačevanju družbenih neenakosti (Cooper in Nye 1994, Čagran 1990). 

6. Konflikti  

Domače naloge pogosto povzročajo osebne konflikte med otrokovimi motivi, konflikte med 

otroki in starši, med otroki in učitelji in silijo otroka k neutemeljenemu opravičevanju in 

lažem (Čagran 1990; Wittman 1994, po Čagran 1989). 

7. Slab vpliv na otrokov telesni razvoj 

Lekše (1999) opozarja na neprimernost dolgotrajnega sedenja na stolih za mizo, saj slabo 

vpliva na držo. 

8. Enoličnost: 

Posredovane domače naloge so večinoma verbalistične in formalistične in kot take otrokom 

nezanimive (Lekše 1999). Naloge spominsko-mehanskega tipa pa so poleg tega še 

neučinkovite (Čagran 1990). 

3. KLASIFIKACIJA DOMAČIH NALOG 
Obstaja več različnih vrst domačih nalog glede na različne kriterije klasifikacij (Širec 2009). 

Vsaka vrsta domačih nalog ima individualne značilnosti in poseben cilj (Matton, 2010). Učitelj 

se odloča za posamezen tip naloge skladno s cilji, ki jih želi pri učencih doseči. Kljub ponujeni 

pestrosti Čagranova (1993b) na podlagi empiričnih rezultatov lastne raziskave ugotavlja, da 

je praksa domačih nalog enolična in reproduktivna, saj učitelji največkrat posredujejo 

domače naloge ponavljanja in utrjevanja, ki so povečini individualne, pisne, »zaprte« 

(predpisane) in obvezne. 

V nadaljevanju predstavljam razvrstitev domačih nalog na podlagi različnih vidikov glede na 

namen, tehniko, obliko in čas izvedbe ter glede na kriterija predpisanosti in obveznosti. 

3.1 RAZVRSTITEV DOMAČIH NALOG GLEDE NA DIDAKTIČNO FUNKCIJO 
Čagranova (1989) je v klasifikacijah različnih avtorjev, ki so se pred njo spopadli s problemom 

razvrstitve domačih nalog glede na didaktično funkcijo, prepoznala slabosti praktičnega 

uresničevanja predlaganih oblik nalog kot tudi posamezne nejasne in enoznačno opredeljene 

oblike. Tako je sama izpeljala naslednjih sedem oblik domačih nalog: 

1. Domače naloge ponavljanja in utrjevanja učne snovi so: 

naloge učenja na pamet, reševanja primerov enakih šolskim primerom in 

reproduciranje v šoli predelane učne snovi. 

2. Domače naloge poglabljanja učne snovi so: 
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naloge, ki kvalitativno obogatijo učenčevo v šoli pridobljeno znanje. 

3. Domače naloge razširjanja učne snovi so: 

naloge, ki kvantitativno obogatijo učenčevo v šoli pridobljeno znanje. 

4. Domače naloge sistematizacije znanja so: 

naloge, s katerimi učenec pridobljeno znanje na analitično-sintetični način ureja v 

sisteme. 

5. Uporabljanje znanja v danih sorodnih in novih primerih in situacijah predstavljajo 

naloge: 

ki jih učenec izvršuje na osnovi pridobljenih pravil in zakonitosti, uporabljenih v učni 

uri ob konkretnih primerih. Od njega zahtevajo transfer znanja na sorodne, predvsem 

pa nove primere in situacije. 

6. Uporabljanje znanja v iskanih novih primerih in situacijah predstavljajo naloge: 

pri katerih učenec samostojno odkriva primere in situacije, v katerih se potrjuje v šoli 

pridobljeno znanje. 

7. Uvajanje v obravnavo nove učne snovi predstavljajo naloge: 

ki vsebujejo snov, ki se v šoli še ni obravnavala, in so priprava oziroma uvajanje na 

obravnavo nove učne snovi. 

3.2 RAZVRSTITEV DOMAČIH NALOG GLEDE NA TEHNIKO IZVEDBE 
Glede na tehniko dela ločimo štiri oblike domačih nalog (Potkonjak 1965, po Čagran 1989): 

• Pisne domače naloge: 

Sem spada pisanje različnih nalog, sestavkov, pisni odgovori na vprašanja, 

matematične vaje, tehnično risanje … 

• Ustne domače naloge: 

Sem spada učenje snovi iz učbenika, ustna slovnična analiza, pripravljanje odgovorov 

na vprašanja, branje zemljepisnih kart … 

• Praktične domače naloge: 

Sem spada izdelava različnih šolskih pripomočkov, priprava materiala in pribora za 

laboratorijske vaje … 

• Kombinirane domače naloge: 

Sem spadajo naloge s kombinacijo zapisovanja, ustne naloge, praktične izdelave … 

3.3 RAZVRSTITEV DOMAČIH NALOG GLEDE NA OBLIKO IZVAJANJA  
Glede na učenčevo obliko izvrševanja ločimo štiri vrste domačih nalog (Prodanović 1980, po 

Čagran 1989): 

1. Individualna oblika dela, kjer učenec nalogo opravi samostojno. 

2. Parna oblika dela, kjer je naloga opravljena v tandemu. 
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3. Skupinska oblika dela, kjer učenci delajo kot člani manjše ali večje skupine. Primerna 

je zlasti pri kompleksnejših nalogah. 

4. Kolektivna oblika dela, kjer sleherni učenec prispeva pri izvajanju naloge kolektiva 

kot celote. 

3.4 RAZVRSTITEV DOMAČIH NALOG GLEDE NA ČAS IZVEDBE 
Glede na določeno količino časa, ki jo učenec ima za izvedbo domače naloge ločimo dve 

obliki nalog (Čagran 1993b). 

• Kratkoročne domače naloge so tiste naloge, ki jih morajo učenci opraviti do naslednje 

ure pouka določenega učnega predmeta. 

• Dolgoročne domače naloge so tiste naloge, ki zahtevajo daljše časovno obdobje – na 

primer projektne naloge, referati, kronike in podobno. 

3.5 RAZVRSTITEV DOMAČIH NALOG GLEDE NA KRITERIJ PREDPISANOSTI 
Glede na učenčevo možnost izbire ločimo dve obliki domačih nalog (Feiks 1981, po Čagran 

1989): 

• »ZAPRTE« oziroma predpisane domače naloge: 

so enopomensko določene po vsebini in načinu reševanja s strani učitelja. 

• »ODPRTE« oziroma nepredpisane domače naloge: 

so tiste naloge, pri katerih učenec prosto izbira vsebino, obseg, težavnostno stopnjo 

ter način in sredstvo reševanja.  

3.6 RAZVRSTITEV DOMAČIH NALOG GLEDE NA KRITERIJ OBVEZNOSTI 
Glede na obveznost ločimo dve obliki domačih nalog (Čagran 1993b). 

• Obvezne domače naloge, ki so za vse učence obvezne. 

• Prostovoljne domače naloge, ki niso obvezne za vse učence. Rešijo jih tisti učenci, ki 

to želijo. 

4. ORGANIZACIJA DOMAČEGA UČNEGA DELA 

4.1 PRIPRAVA DOMAČIH NALOG 
Proces domače naloge se prične z učiteljem, ki določi temo in vsebino nalog, s katerimi želi 

pripeljati učence do doseganja točno določenih učnih ciljev. Učitelj ne le določa domačih 

nalog, ampak jih tudi načrtuje. Načrtovanje od njega zahteva razmislek o namenu, obliki in 

ostalih elementih, ki bodo pritegnili učence in pripomogli k njihovemu uspehu. Domača 

naloga ne odseva le učiteljevega poznavanja učnega načrta, pač pa tudi njegovo 

razumevanje sposobnosti, znanj in potreb njegovih učencev, ter značilnosti družinskih 

razmer v katerih učenci živijo (Epstein 2001, po Epstein in Van Voorhis, 2010).  
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4.1.1 ELEMENTI NAČRTOVANJA DOMAČIH NALOG 

Načrtovanje domačih nalog poteka tako kratkoročno kakor dolgoročno in od učitelja zahteva 

opredelitev naslednjih elementov (Čagran 1993c): 

1. vsebino domače naloge, 

2. obseg domače naloge, 

3. predvideno časovno obremenitev učencev z izvrševanjem, 

4. didaktično funkcijo naloge, 

5. potrebno predznanje za izvršitev naloge, 

6. metodiko posredovanja domače naloge: trajanje posredovanja domače naloge, 

mesto posredovanja glede na druge faze v učnem procesu in tehniko posredovanja, 

7. način in postopke izvrševanja domače naloge, 

8. metodiko preverjanja domače naloge: trajanje, mesto preverjanja glede na druge 

faze v učnem procesu, oblike preverjanja (na primer: pregled sošolcev, samokontrola, 

učiteljev »leteči pregled« idr.). 

»Če bo učitelj domače naloge načrtoval, bo lahko poskrbel za pestrost (vsebin, oblik, tehnik 

…) domačih nalog z upoštevanjem individualizacije in diferenciacije.« (Nedeljo 2006, 4.) 

Vsakega od zgoraj naštetih elementov lahko učitelj modificira v okviru notranje diferenciacije 

in individualizacije in tako učencem ponudi domačo nalogo, ki je optimalna za njihov osebni 

razvoj. 

4.1.2 OPTIMALNA ČASOVNA OBREMENITEV UČENCEV Z DOMAČIMI 

NALOGAMI 

»Domače naloge morajo biti primerno časovno odmerjene, kar pa je težko doseči zaradi 

različnega individualnega tempa učencev, zato je pri tem potrebno upoštevati tudi 

individualizacijo.« (Mihajlovska 2003, 68.) 

Priporočena dnevna obremenitev učencev z domačimi nalogami se razlikuje glede na stopnjo 

šolanja (Cerjak 1987, Janžek 1998, Mihajlovska 2003): 

• nižja stopnja osnovne šole: od 30 minut do ene ure, 

• srednja stopnja osnovne šole: ena ura do ure in pol, 

• višja stopnja osnovne šole: ura in pol do dve uri, oziroma največ polovica časa, ki ga 

tistega dne učenci preživijo pri pouku. 

Obstaja še eno splošno priporočilo glede časa, ki naj bi ga učenec porabil za domače delo, in 

sicer: prvošolec naj zanj porabi 10 minut (občasno ima lahko 10 minut dodatnih obveznosti), 

ter nato z vsakim nadaljnjim razredom prejema 10 minut dodatnih domačih obveznosti 

dnevno. Šestošolec naj bi potemtakem imel 60 minut obveznosti dnevno (Morot 2007, 

Dražumerič 2007). 
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Mihajlovska (2003) poudarja, da naj ne bi bil čas, ki ga otroci preživijo v šoli, skupaj s časom, 

ki ga porabijo za šolsko delo doma, v nobenem primeru daljši od delovnega časa odraslih 

ljudi, delavcev. Kar pomeni, da naj ne bi presegal sedem ur. 

4.1.3 DIFERENCIACIJA DOMAČIH NALOG 

Učencem iste kronološke starosti, ki se razlikujejo po znanju, sposobnostih, kognitivnem stilu 

in interesih, tempu in ritmu dela itd. je potrebno ponuditi enake možnosti za razvoj, na kar 

nas opozarja drugi člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učencev v devetletni osnovni šoli. Tam je med drugim zapisano, da je treba spoštovati 

osebnostno integriteto učencev in različnost med njimi. Uniformiran pouk bi bil tako 

prevelika zavora učnega napredka. Ob enakih pristopih bi se nadarjen učenec dolgočasil, 

učenec s primanjkljaji pa bi bil preobremenjen. Pot iz tega ponujata samo diferenciacija in 

individualizacija, ki omogočata izobraževalne možnosti za optimalni individualni osebnostni 

razvoj in ustvarjata pogoje, v katerih je lahko učenec avtonomno motiviran. O takšni 

diferenciaciji in individualizaciji je potrebno razmišljati tudi pri načrtovanju domačih nalog 

(Lekše 1999, Nedeljko 2006, Strmčnik1999). 

Zgoraj omenjene razlike med učenci so kriterij diferenciacije domačih nalog. Čagranova 

(1993b) opredeli kvalitativno, kvantitativno, metodično in interesno diferenciacijo domačih 

nalog. 

1. Kvantitativna diferenciacija domačih nalog  

Učenci se med seboj razlikujejo v učnem tempu. Faktor časovne učne diferenciacije se 

giblje od 1,6 do 2,8 (Strmčnik 1987, po Čagran 1993b), kar z vidika izvrševanja domačih 

nalog pomeni na eni strani preveliko in na drugi premajhno časovno obremenitev 

učencev s pripravo na pouk. Razlike lahko zmanjšamo z diferenciacijo domačih nalog 

po njihovem obsegu. 

2. Kvalitativna diferenciacija domačih nalog 

Med učenci iste kronološke starosti vladajo precejšnje razlike v njihovem mentalnem 

razvoju. V 1. razredu znaša razlika štiri leta, v 6. razredu osem let in v srednji šoli osem 

do deset let (Markovac 1978, po Čagran 1993b). 

Poleg razlik v sposobnostih so prisotne še razlike med učenci iste kronološke starosti v 

znanju. Raziskava, ki je proučevala stopnjo učenčevega razumevanja besedila in znanja 

matematike (Markovac 1970, po Čagran 1993b), je pokazala štiri leta razlike med 

učenci nižje stopnje in osem let razlike med učenci višje stopnje.  

Ker želimo, da bi učenci zmogli samostojno uspešno opraviti domače naloge, jih je 

potrebno diferencirati po težavnosti. 

3. Metodična diferenciacija domačih nalog  

Prav tako se je potrebno zavedati raznolikosti med učenci znotraj razredne skupine v 

učnih stilih.  

Nekateri učenci lažje sprejemajo in si zapomnijo informacije po slušni kot po vidni poti, 

težijo k dobesednemu zapomnjenju in manj k individualnemu preoblikovanju 
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informacij, rešujejo probleme premišljeno, postopoma in sistematično, za razliko od 

drugih, ki jih rešujejo hitro, brez posebnega premisleka. 

Vse te posebnosti mora učitelj upoštevati in domače naloge diferencirati tudi glede na 

kognitivni stil. 

4. Interesna diferenciacija domačih nalog  

Heterogenost razreda se odraža tudi v različnih interesih učencev. Njihovo uveljavljenje 

v okviru interesne diferenciacije domačih nalog pomeni zmanjševanje razkoraka med 

šolskim in izvenšolskim delom. Domače naloge, ki izhajajo iz učenčevega interesa, 

postajajo po svoji vrednosti prostočasna dejavnost, za katero je učenec avtonomno 

motiviran. 

Heller s sodelavci (1988, po Patton 1994) ugotavlja, da so učitelji, ki so bili deležni 

formalnega izobraževanja glede uporabe domačih nalog, videli manj ovir za izvajanje 

diferenciacije in individualizacije od tistih učiteljev, ki usposabljanja niso prejeli. Razmišljanje 

o nujnem vpeljevanju notranje diferenciacije pri načrtovanju domačih nalog tako kaže na 

strokovno profesionalnost učitelja. S kreativno uporabo diferenciacijskih postopkov, pa 

učitelj zagotovi optimalni napredek slehernega učenca. 

4.1.4 PRILAGODITVE DOMAČIH NALOG IN DRUGIH ZAHTEV ZA DELO 

DOMA 

V posebnem kurikularnem dokumentu – Navodilih za izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003) najdemo 

priporočila učiteljem glede prilagajanja domačih nalog učencem s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (PPPU), usmerjenih v izobraževalni program osnovne šole s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Učiteljem je priporočeno da (prav tam): 

• načrtujejo domače naloge tako, da jih bodo učenci s PPPU zmogli v kar največji meri 

opraviti samostojno in za njihovo opravljanje ne bodo porabili bistveno več časa od 

vrstnikov; 

• izberejo take naloge in vaje, ki bodo upoštevale aktualno stanje učenčevega znanja, 

sposobnosti in primanjkljajev, saj bo le taka domača naloga lahko prispevala k 

uresničevanju osrednjega pedagoškega cilja, to je optimalnemu razvoju učenčevih 

potencialov; 

• načrtujejo domače naloge, ki bodo temeljile na načelu kakovosti in ne kvantitete, saj 

so učenci s PPPU pri delu manj gotovi, počasnejši in manj spretni zaradi česar velika 

količina domačih nalog pri njih ne doseže izboljšanja izobraževalnih dosežkov; 

• predvidijo potrebni čas za dodatno pojasnjevanje, za preverjanje, ali so učenci 

razumeli “kaj je za domačo nalogo”, za preverjanje, če so si točno zapisali v beležko 

navodila v zvezi z domačo nalogo; 
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• pomagajo učencu pri zapisu napotkov glede domače naloge, v kolikor je to potrebno; 

• pripravijo navodila v pisni obliki mlajšim učencem in tistim z izrazitimi PPPU. 

4.2 POSREDOVANJE DOMAČIH NALOG 
Čagranova (1989) iz tujih raziskav povzema, da neprimerno posredovanje domačih nalog pri 

učencih upravičeno poraja dvome o njihovi pomembnosti. Da bi domače naloge obdržale 

pomembnost, ki jim pripada, ter da bi učence racionalno, emocionalno in motivacijsko 

pripravili na njihovo izvrševanje, predlaga, da se v stopnjo posredovanja zajamejo naslednji 

elementi (prav tam, Čagran 1993c): 

1. Vsebina domačih nalog 

Skladno s principom pestrosti naj bo domača naloga aktualna, vsebinsko raznolika in 

blizu izkušnjam in interesom učenca. 

2. Namen domačih nalog 

Domačim nalogam ponavljanja in utrjevanja naj se pridružijo še naloge višjih 

didaktičnih funkcij, kot so naloge uporabe znanja v sorodnih primerih in situacijah, 

naloge uporabe znanja v iskanih primerih in situacijah, naloge poglabljanja in 

razširjanja ter uvajanja v obravnavo učne snovi. 

3. Razlaga in po potrebi demonstracija uspešnega opravljanja konkretnih učnih nalog 

Zahtevani načini reševanja naj bodo podkrepljeni s konkretnimi primeri. Učence se 

opozori na najracionalnejše načine izvrševanja tako preprostejših kakor tudi 

kompleksnejših nalog. 

4. Metodika izvrševanja domačih nalog 

Učence se jasno seznani z zahtevano: 

- obliko izvrševanja (ali izvršijo nalogo individualno, parno ali skupinsko), 

- tehniko izvrševanja (je končni izdelek pripravljen pisno, ustno ali praktično), 

ter z zahtevanimi kriteriji: 

- kriterijem obveznosti (je naloga obvezna ali prostovoljna), 

- kriterijem predpisanosti (je naloga predpisana – »zaprta« ali nepredpisana 

»odprta«) 

- kriterijem diferenciacije (je naloga diferencirana za posamezne učence po 

obsegu, težavnosti, metodah reševanja, interesih). 

5. Preverjanje učenčevega razumevanja posredovane domače naloge. 

Učence se spodbuja k spraševanju, s čimer se ugotovi stopnjo njihovega 

razumevanja. 

6. Usklajevanje posredovanja domačih nalog med učitelji s kontrolo učenčeve časovne 

obremenitve z izvrševanjem domačih nalog. 

»Posredovanje domačih nalog je med predmeti potrebno uskladiti, da učenci niso 

preveč obremenjeni.« (Sovič 2010, 21.) 

Da bo posredovanje domačih nalog kar se da učinkovito, se učitelju priporoča (Čagran 1989, 

Kliner 2010, Sovič 2010): 
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• da posredovanju nameni optimalen čas (Domače naloge naj se posreduje v miru, 

vedno tekom učne ure in nikakor med zvonjenjem ali celo po zvonjenju, ko so misli 

učencev že daleč stran od pouka.), 

• da poda napotke glasno, razločno in enoznačno, 

• da pove vire in pripomočke, ki jih bodo učenci potrebovali, 

• da učence primerno motivira za izvedbo domače naloge (pove naj jim, kakšen je njen 

namen in kakšni bodo kriteriji vrednotenja). 

4.2.1 OBREMENJENOST Z DOMAČIMI NALOGAMI 

Obremenjenost je zelo relativen pojem, ki pri vsakem posamezniku pomeni nekaj drugega in 

je pri vsakem posamezniku pogojen z drugačnimi vzroki in povzroča drugačne posledice 

(Nedeljko 2006). 

V raziskavi o obremenjenosti sedmošolcev, ki je bila izvedena v okviru Zavoda Republike 

Slovenije za šolstvo, so bili ugotovljeni dejavniki, ki vplivajo na preobremenjenost učencev. 

Takole si sledijo po pomembnosti (Milekšič 2004): 

• domače učenje za šolo 

• obsežnost domačih nalog 

• (pre)zahtevnost pouka 

• trajanje pouka 

• zahtevnost domačih nalog 

• način izvedbe pouka 

• nenapovedano ocenjevanje 

• nezanimivost pouka 

• prihod v šolo in odhod iz šole 

Rezultati so dejansko pokazali, da je obsežnost domačih nalog zelo pomemben dejavnik, ki 

vpliva na preobremenjenost učencev. Pri tem gre upoštevati dejstvo, da je bila raziskava 

izpeljana na učencih tretjega triletja, kjer posamezen razred poučuje več učiteljev različnih 

predmetnih področij, zaradi česar je nekoliko težje nadzorovati dnevni obseg domačih nalog, 

ki so posredovane posameznemu razredu, s čimer se posledično izgubi pregled 

obremenjenosti učencev. 

Nedeljko (2006) ponuja dve rešitvi: 

1. Učitelj po lastni presoji predvidi povprečen čas reševanja domačih nalog. Nato naj si 

učenci kritično zapisujejo čas, ki so ga potrebovali, na vsak posamezni dan v tednu, za 

izvrševanje domače naloge. Po 14-ih dneh spremljanja, učenci, na uri oddelčne 

skupnosti, poročajo o porabljenem času za posamezne naloge in o tem, katera 
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domača naloga jih je napolnila z uspehom, ob kateri nalogi so se zabavali, ter s 

katerimi nalogami so imeli težave. 

2. Učitelji, ki poučujejo učence tretjega triletja lahko v razpredelnico, obešeno v zbornici 

(Mihajlovska (2003) predlaga, da je preglednica vložena v dnevnik.), vpisujejo za 

posamezni razred (npr. 7. a) in posamezni učni predmet (npr. matematika) predviden 

čas opravljanja domačih nalog (npr. 20 minut). Tako bodo vsi učitelji, ki tisti dan 

poučujejo v tem razredu, seznanjeni s pogostostjo in časovno obremenitvijo učencev 

z domačo nalogo. Tudi v tem primeru si učenci lahko zapisujejo čas in uspešnost 

reševanja ter o ugotovitvah poročajo pri urah oddelčne skupnosti.  

Primer formularja za usklajevaje posredovanja domačih nalog (Čagran 1993b, 151): 

Datum Učni predmet z DN. 

Predvidena 

povprečna časovna 

obremenjenost 

učencev z DN. 

Čas, ki so ga učenci 

dejansko povprečno 

porabili za DN. 

Opombe 

     

     

     

 

»Vsak učitelj bi se moral zavedati, da je s preobremenjevanjem učencev uspešnost manjša. 

Mnogi starši in pedagoški delavci opažajo, da danes otroci nimajo več pravega otroštva in 

prostega časa. Za to krivijo šolo in preobsežne domače naloge.« (Cerjak 1987, 307.) 

4.3 IZDELAVA DOMAČIH NALOG 
Danes izvajajo učenci domače naloge v oddelkih podaljšanega bivanja. Uspešnost izdelovanja 

domačih nalog je tako odvisna od vrste zunanjih dejavnikov, ki izhajajo iz doma in šole, in se 

tesno prepletajo z učenčevimi fiziološkimi in psihološkimi dimenzijami, ki so v učencu samem 

(Čagran 1989, Čagran 1993c). 

K uspešnosti izvrševanja domačih nalog učencev pripomorejo (Čagran 1993c): 

1. Stalen in primerno urejen prostor za učno delo, ki naj bo osvetljen, zračen, miren, 

ogrevan in opremljen z učnimi pripomočki. 

2. Sodelovanje in optimalna pomoč staršev, primerna otrokovi starosti ter fiziološkim 

in psihičnim značilnostim, ki naj ne omejuje otrokove samostojnosti. 

3. Učiteljevo posredno (domače naloge, opazovalni instrumenti) in neposredno (ure 

rednega pouka, ure samostojnega učenja, oddelki podaljšanega bivanja) spremljanje 

učenčevega učnega dela, nudenje pomoči ter kontroliranje uresničevanja 

dogovorjenih splošnih in specifičnih načinov učinkovitega izvrševanja domačih nalog. 

4. Učinkovite učne navade učencev, ki omogočajo racionalno in ekonomično 

izvrševanje domačih nalog, ter primerna učna motivacija. 
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4.3.1 SPLOŠNA PRAVILA, KI VELJAJO ZA UČENJE DOMA 

Splošna pravila za sistematično razvijanje učenčevih učinkovitih učnih navad (Čagran 1993c, 

Jenko 2001/2002, Jenson idr. 1994): 

1. Učenec v šoli vestno zabeleži v zvezek, kaj ima za domačo nalogo. 

2. Domačo nalogo izvršuje vsak dan sproti. 

3. Pred pričetkom izvrševanja naj si pripravi vse potrebne potrebščine na mizo in iz nje 

odstrani stvari, ki bi bile med delom lahko moteče. 

4. Pred pričetkom izvrševanja naj se naje, odžeja, gre na stranišče – potem ne sme biti 

nobenih izgovorov več. 

5. Domačo nalogo izvršuje konstantno na istem mestu, sede. 

6. Izvrševanje domače naloge prične vsak dan ob istem času. 

7. Med izvrševanjem domačih nalog naj ima kratke premore. 

8. Izdela tedenski načrt učenja. 

9. Izdela dnevni načrt učenja. 

10. Učenec naj najprej naredi domačo nalogo in potem pregleda, kaj so se tisti dan v šoli 

učili. 

11. Nato naj se pripravi na naslednji dan. 

Za pridobivanje in ohranjanje ustreznih učnih navad Cerarjeva (2007) priporoča, da učenec 

vsakodnevno opravlja domače naloge v enakem zaporedju: pripravi torbo, vzame zvezek in 

pripomočke (šestilo, ravnilo) za matematiko, napiše datum, naslov in rešuje nalogo. Ko to 

nalogo opravi sledi druga. Vzame zvezek za slovenski jezik in rešuje. Priporoča se, da si 

predmeti sledijo raznoliko, npr. matematika, slovenski jezik, naravoslovje, tuji jezik. Pri 

vrstnem redu reševanja se upošteva tudi težavnost predmetov. Učenec prične z nalogo 

težjega predmeta, sledi lažji in nato spet težak in tako naprej (Jenko 2001/2002). 

4.3.2 VLOGA STARŠEV PRI DOMAČIH NALOGAH 

V samem procesu opravljanja domačih šolskih obveznosti igrajo starši pomembno vlogo 

praktično na vseh prej omenjenih stopnjah razvijanja otrokovih učnih navad. Njihova funkcija 

je pri mlajših otrocih večja in se postopoma manjša oz. spreminja z odraščanjem otroka in 

pridobivanjem otroka na njegovi samostojnosti. 

Samostojnost in izoblikovanje otrokovih delovnih navad sta hkrati glavna cilja starševskega 

vključevanja. Za njun doseg je potrebno, da se starši od začetka zavedajo svojih nalog, kar 

poudarja tudi Epstein s sodelavci (1993, po Roderique idr. 1994) in dodaja, da je poleg 

pomembnosti samega sodelovanja, pomemben tudi način na katerega starši pristopajo. Pri 

čemer, pisanje nalog namesto otroka oziroma narekovanje rešitev, gotovo ne spada med 

primerne oblike (Cerar 2007). Vključevanje staršev in njihov interes, ki ga pokažejo do 
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vsebine domačih nalog prispevata k občutenju večje vrednosti in pomembnosti domačih 

nalog v otrokovih očeh (Walberg 1984, po Kay idr. 1994). 

Prva naloga staršev je zagotavljanje primernih delovnih pogojev med katere spada ureditev 

ustreznega delovnega prostora, opremljenega s potrebnimi učnimi pripomočki, kakor tudi 

pomoč pri strukturiranju načrta domačega dela in organizacije časa, ter njihova psihična in 

čustvena podpora, s katero posredno krepijo pridobivanje otrokovih delovnih navad in jačajo 

samostojnost. Podrobnejši opis področij starševskega vključevanja sledi v nadaljevanju. 

Starši morajo imeti realna pričakovanja do svojih otrok in od njih zahtevati toliko, kolikor 

zmorejo. Otroku naj dajo jasno vedeti, da se za pisanje nalog in učenje ni treba posebej 

odločati, pač pa je to nekaj, kar je treba storiti. Navajajo naj ga na sprotno opravljanje 

njegovih obveznosti. Z umirjenim in odločnim glasom otroka spodbujajo pri delu z besedami: 

»Potrudi se! Še enkrat premisli! Ponovno preberi. Na glas!« Ob primernih trenutkih otrokovo 

delo pohvalijo. Izvrševanje domačih nalog mlajših otrok naj spremljajo in naloge ob koncu 

pregledajo, s čimer preprečujejo kampanjski način učenja. Pomembno je, da razumejo 

otrokove težave in mu v stiski nudijo zatočišče in oporo (prav tam). 

Pri starejših otrocih, ki naj bi se že znali sami učiti, starši preverjajo rezultate učenja. Otroka 

vprašajo določeno snov posameznega predmeta. Domače naloge zgolj preverijo, ali so 

narejene ali ne. Občasno naj pregledajo torbo in zvezke. Če niso urejeni, otroku predlagajo, 

da jih uredi (prav tam). 

Zaradi velikega pomena ustreznega starševskega sodelovanja v procesu opravljanja domačih 

nalog Cooper (1994) nakazuje na potrebe po izoblikovanju primernih programov starševskih 

treningov, ki bi staršem omogočali več kompetentnosti v procesu nudenja pomoči svojim 

otrokom pri opravljanju domačih šolskih obveznosti. 

Delovni prostor 

Starši morajo otroku zagotoviti primeren prostor za učenje. V kolikor možnosti otroku ne 

dopuščajo lastnega prostora, mu uredijo učni kotiček. Otrok naj bi imel svojo pisalno mizo, ki 

naj bo primerno osvetljena, tako da si z roko ne dela sence, in vedno pospravljena. Starši naj 

otroku izberejo tudi ustrezen sedež, s pravim naslonjalom. Višina sedala naj bo nastavljena 

tako, da se otrok z nogami dotika tal. Delovni prostor naj bo opremljen s potrebnimi 

pripomočki za učno delo. V bližini naj ne bo stvari, ki bi lahko zmotile otrokovo pozornost 

(razne igrače, zanimive revije, stripi …). 

Naloga staršev je tudi, da poskrbijo, da otroka pri učenju in pisanju domačih nalog ne bo 

nihče motil in bo imel mir. Če je potrebno naj obesijo znak »Prosim, ne moti.« na vrata 

učnega prostora, medtem ko otrok dela. Otrok naj tudi ne bi poslušal glasbe ob učenju. Poleg 

tega se mu ne dovoli, da se bi učil in pisal nalogo kakorkoli drugače kot za mizo. Poležavanje 

po postelji in na kavču naj prihrani za branje, gledanje televizije ali poslušanje glasbe (Čagran 

1993c, Jakelj 1999, Jenson idr. 1994). 
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Priprava urnika 

Priprava strukturiranega urnika domačih nalog je morda še toliko bolj koristna za otroke z 

učnimi težavami kakor za tiste, ki teh težav nimajo (Cooper in Nye 1994). Pri načrtovanju 

domačega dela naj otroku v začetku pomagajo starši, dokler tega ni zmožen početi sam 

(Cerar 2007). Z razvrščanjem dejavnosti, ki imajo časovno prednost pred drugimi, se otrok 

obenem uči vrednotenja pomena posameznih aktivnosti. Cilj časovnega planiranja je naučiti 

otroka samostojnega gospodarjenja s časom ter posredno oblikovanja rutine, ki preraste v 

navado (Jenson idr 1994). Čagranova (1993c) predlaga, da se izdela tedenski in dnevni načrt 

učenja. 

Tedenski načrt naj vsebuje: 

- vse šolske predmete po urniku, 

- vse ostale časovno določene obveznosti (glasbena šola, krožki, športni treningi ipd.), 

- čas, ki bo vsak dan namenjen učenju in pisanju nalog (učenje naj se vsak dan prične 

ob isti uri, pri tem se upošteva krivuljo psihične storilnosti z viški med 8. in 12. uro ter 

med 16. in 19. uro), 

- čas za razvedrilo. 

Dnevni načrt učenja naj vsebuje: 

- predmete, za katere se bo otrok tisti dan pripravljal, 

- vrstni red predmetov, 

- predvideno količino potrebnega časa. 

Čas za učenje 

Čas učenja in opravljanja domačih nalog se določi na začetku šolskega leta, ko otrok dobi 

urnik pouka in vseh dejavnosti, h katerim je vpisan. Priporočljivo je, da pri tem sodelujejo 

tudi starši, vendar naj otrok sam predlaga, kdaj bi se rad učil in kdaj bi imel čas za razvedrilo. 

Otrokovo odločitev se sprejme, če je sprejemljiva tudi za starše oz. jo ti poskušajo uskladiti z 

otrokom tako, da bodo oboji zadovoljni. 

Od otroka se pričakuje, da se bo predlaganih ur držal, naloga staršev pa je, da pri skupno 

postavljenih dogovorih vztrajajo. Če se časovni termini kar naprej spreminjajo ali prilagajajo 

trenutnim razmeram, se otrok ne more navaditi na delovno disciplino. Čas in trajanje učne 

ure se prilagodi tudi letnemu času. Pozabiti se ne sme na zadostitev otrokove potrebe po 

gibanju na svežem zraku in druženju z vrstniki (Jakelj 1999). 

Dolžina učne enote je odvisna od starosti učenca in njegove sposobnosti ohranjanja 

koncentracije. Čas učenja naj ne bo prekratek (10 minut) niti predolg (60 minut). Pri mlajših 

učencih naj traja neprekinjeno domače delo največ 10 do 15 minut, pri starejših pa 20. Sledi 

kratek premor (od 2 do 3 minute), nato učenec z delom nadaljuje (Cerar 2007, Nedeljko 

2006). 
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Raziskave so pokazale, da tisti otroci, ki namenijo več časa domačim nalogam v povprečju, 

kažejo boljše šolske rezultate od tistih, ki domačim nalogam namenijo manj časa (Keith in 

Page 1985; Walberg 1984, po Gajria in Salend 1995). 

Odmori 

Odmori med učenjem naj ne bodo predolgi. Trajajo naj največ 5 minut. Ta čas lahko otrok 

izkoristi, da prezrači prostor, v katerem se uči, naredi 10 počepov in 3 poskoke, odnese smeti 

ipd. Možne aktivnosti med odmori lahko predlagajo starši, izbiro pa prepustijo otroku. Po 

odmoru se nadaljuje z učenjem (Cerar 2007). Če je učenje dolgotrajnejše, Nedeljko (2006) 

predlaga, da se vmes organizira en daljši rekreativni odmor. 

Samostojnost pri opravljanju domačih nalog 

Otroci hodijo v šolo kar nekaj let, zato je za starše pomembno, da jih čim prej pripravijo na 

samostojnost. Navaditi jih je potrebno, kako se spoprijeti s problemi ter kako poiskati načine 

za njihovo rešitev. Starši naj otroku pomagajo z razlago snovi, ki je ne razume, vendar naj ga 

postopno naučijo samostojnega iskanja rešitev v podobnih situacijah. Pomembno je, da ne 

prevzemajo bremen domačih nalog nase. Otroci se morajo zavedati svojih dolžnosti in 

prevzeti skrb za šolsko in domače delo. Naučiti jih je potrebno, da bodo za svoje delo 

odgovarjali, saj bodo le tako zasluge za pridobljeno dobro oceno ali pohvale za dobro 

opravljeno delo le njihove. Prav tako bodo sami nosili posledice za slabo opravljeno delo 

(Jakelj 1999). 

V tuji literaturi zasledimo izraz »samoupravljanje ali samouravnavanje« /angl. self-

management/, ki je uporabljen v smislu učenčevega lastnega nadzora nad svojimi domačimi 

nalogami in domačim učenjem. Učenca, ki obvlada tehnike samoupravljanja, lahko označimo 

za notranje motiviranega, odgovornega in samostojnega. Samoupravljanje predstavlja 

prenos mnogih organizacijskih prijemov iz staršev na otroka samega. Tako otrok prevzame 

večjo odgovornost za nadzor nad svojim vedenjem povezanim z opravljanjem šolskih 

domačih zadolžitev, prevzame odgovornost nad učnim časom in se ga nauči usklajevati z 

ostalimi domačimi privilegiji, kot je gledanje televizije, igranje s prijatelji ipd. 

Samoupravljanje mu tako daje možnost, da se sam nagradi (Jenson idr. 1994; Olympia, 

Jenson in Hepworth-Neville 1996). 

Otroke je potrebno spodbujati, da prevzemajo več in več odgovornosti za načrtovanje in 

dokončanje domačih nalog brez zahtevanja intenzivnega nadzora odrasle osebe. Eden od 

načinov za razvoj samoupravljanja pri otrocih predstavlja trening samoinštrukcij, ki je še 

posebej uporaben pri otrocih z organizacijskimi težavami. Na ta način se otroke nauči, da z 

rabo verbalizacije usmerjajo svoje lastno vedenje povezano z domačimi nalogami (Olympia, 

Jenson in Hepworth-Neville 1996). 

Olympia, Jenson in Hepworth-Neville (1996) so oblikovali primer treninga samoupravljanja, 

pri čemer so na zadnji, tretji stopnji vključili rabo samoinštrukcij, kot so jih načrtovali Fish in 

Mendola (1986). Predlagajo naslednje stopnje: 
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1. Učenca se najprej privadi, da:  

- vestno prinaša domov navodila za izvrševanje domačih nalog, 

- dela po začrtanem dnevnem načrtu učenja in 

- dnevno dokončuje dodeljene naloge. 

2. Na naslednji stopnji se otroka nauči, da najprej ob pomoči staršev, kasneje sam, 

pripravi dnevni načrt učenja. 

3. Sledi privajanje otroka na samostojno sledenje načrtovanim vsebinam. Trenira se ga, 

da glasno preleti naloge tistega dne iz seznama, kasneje šepeta in nato uporablja 

tehniko notranjega samogovora. (npr. »Sedaj, koliko je ura? Čas je za domačo 

nalogo.«, »S katero nalogo bom začel?«, »Katerim korakom moram slediti?« itd.). 

Čeprav so postopki samoupravljanja lahko težki za otroke s posebnimi potrebami, ponujajo 

sistematičen pristop k izpolnitvi želje številnih staršev, da bi njihov otrok opravljal svoje 

domače naloge odgovorno in samostojno (Jenson idr. 1994). 

4.3.3 PARTNERSKI ODNOS MED ŠOLO IN DRUŽINO 

Sodelovanje med domom in šolo, ki temelji na usklajenosti med starši in učitelji, je 

bistvenega pomena za doseganje večje učinkovitosti domačih nalog. Odnos med domom in 

šolo je lahko najbolje razumljen kot partnerstvo, v katerem starši, učitelji in učenci delijo 

odgovornosti za doseganje izobraževalnih ciljev (Jenson idr. 1994). Samo z dobrim 

partnerskim sodelovanjem lahko preprečimo prevelik poseg domačih nalog v družinsko 

življenje (Nedeljko 2006). 

Učinkovita partnerstva na ravni dom – šola imajo jasno definirane cilje, vloge in 

odgovornosti. V programih, oblikovanih z namenom povečanja učinkovitosti domačih nalog, 

si lahko učitelji in starši delijo naslednje naloge (Olympia, Sheridan in Jenson 1994, po Jenson 

idr. 1994): 

• prepoznavanje narave težav, ki jih imajo učenci z opravljanjem domačih nalog, 

• sooblikovanje učinkovitega programa domačih nalog, ki bo uporaben tako v šoli kot 

doma, 

• sistematično spremljanje učinkov uvedenih ukrepov na izobraževalne in vzgojne 

spretnosti, 

• določanje potreb po spremembah programa in 

• vrednotenje končnih rezultatov v razmerju do navedenih izobraževalnih ciljev. 

Učiteljeva temeljna odgovornost je zagotavljanje kakovostnih domačih nalog, ki so podane 

na jasen in smiseln način. Učenci so odgovorni za to, da domače naloge razumejo in da 

prinesejo iz šole domov vse potrebno za njihovo dokončanje. V odgovornosti staršev pa je, 

da poskrbijo za primeren prostor, kjer lahko otrok izvrši domačo nalogo, da komunicirajo z 

razrednimi učitelji, dosledno delajo s svojimi otroki in uporabljajo pozitivna sredstva 

motiviranja (prav tam). 
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Starši si želijo biti uspešen pomočnik svojim otrokom pri opravljanju domačih nalog, vendar 

morajo za to vedeti veliko več o namenu nalog in učnih metodah uporabljenih pri pouku, kot 

se večina učiteljev zaveda (Kay idr. 1994, Nedeljko 2006). Delgado-Gaitan (1992, po Kay idr. 

1994) opozarja, da imajo prepogosto dostop do koristnih informacij le tisti starši, ki so sami 

sposobni vzpostaviti interaktivne odnose z učitelji svojih otrok. 

Učitelj naj bi v okviru ene izmed skupinskih oblik sodelovanja (roditelji sestanek npr.) 

staršem predstavil načrtovanje, namen, posredovanje, opravljanje in preverjanje domačih 

nalog. Staršem je potrebno utemeljiti, zakaj je potrebno redno in vestno domače delo, ter 

pojasniti, da so domače naloge nadaljevanje učnega dela v šoli (in ne prelaganje na dom) 

oziroma pripravljanje nanj. Učitelj naj starše opomni, da je njihova glavna naloga spremljanje 

opravljanja domačih nalog svojega otroka. Pove jim, da naj z otrokom sodelujejo in mu 

nudijo optimalno pomoč brez omejevanja njegove samostojnosti (Nedeljko 2006, Širec 

2002). 

Na drugi strani pa je v pristojnosti staršev, da se udeležujejo govorilnih ur (enkrat mesečno 

popoldne, po potrebi vsak teden dopoldanske govorilne ure). To je čas, ko se lahko z 

učiteljem pogovorijo o najprimernejši obliki pomoči, ki jo lahko ponudijo svojemu otroku v 

okviru opravljanja domačih nalog (Cerar 2007, Nedeljko 2006). 

Družine učencev z učnimi težavami, vključenimi v redne izobraževalne programe, si še 

posebej želijo osebne, obojestranske, redne in efektivne komunikacije z učitelji glede 

izvrševanja domačih nalog (Kay idr. 1994, Polloway idr. 1994). Za to lahko danes izkoristijo 

najrazličnejše medije (telefonski pogovori, pisna sporočila, osebni sestanki …), s katerimi 

dopolnijo informacije o domačih obveznostih, ki jih iz šole prinese domov otrok. Dnevne 

zahteve domačih nalog so ustvarile pri nekaterih od teh staršev potrebo po zanesljivih, 

sprotnih, aktualnih virih informacij glede podrobnosti o šolskem delu in učnem načrtu. Starši, 

ki z otrokom tesno sodelujejo pri izvrševanju domačih nalog, si želijo slišati učiteljevo 

povratno informacijo po preverjeni domači nalogi. Le ta lahko do njih pride preko beležke (v 

katero beleži učitelj ali sošolec, ki je določen za učenčevega osebnega pomočnika) ali preko 

telefonskega kontakta z otrokovim učiteljem oz. učiteljem dodatne strokovne pomoči /angl. 

instructional aides/. 

Potrebno se je zavedati, da številni starši učencev z učnimi težavami in vedenjskimi motnjami 

neradi kontaktirajo šolo in učitelje zaradi preteklih negativnih izkušenj. Preredko se namreč 

zgodi, da bi učitelji te starše poklicali z namenom pohvale vedenja njihovih otrok ali učnega 

napredka (Jenson idr. 1994). 

4.3.4 POMEN MOTIVACIJE PRI IZVŠEVANJU DOMAČIH NALOG 

Izvrševanje domačih nalog po definiciji poteka brez spremljajočega učiteljevega usmerjanja. 

V šoli je učenec del razreda, kjer učenje poteka na način, ki ga določa učitelj, v primeru 

domačih nalog pa imajo učenci nekaj izbire. Pri tem se nam ponujajo vprašanja: »Bodo 

učenci domačo nalogo sploh opravili?«, »Se je bodo lotili z veseljem?« ter »Koliko časa in 
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truda bodo vložili v izvrševanje dodeljenih zadolžitev?«. Možne odgovore na ta in podobna 

vprašanja nam ponuja motivacija (Hong, Milgram in Rowell, 2004). 

Motivacijo lahko najsplošneje opredelimo kot proces izzivanja, usmerjanja in uravnavanja 

človekove aktivnosti, da bi se dosegli določeni cilji (Marentič Požarnik 1988). Je notranje 

stanje, ki to aktivnost zbuja in vzdržuje (Woolfolk 2002). Učenje predstavlja izredno 

pomemben del šolarjeve aktivnosti, ki je neločljivo povezana z motivacijo (Žerdin 1991). 

Velik del učenja doma poteka v okviru opravljanja domačih nalog, zato vplivov motivacije v 

tem procesu nikakor ne gre zanemariti. 

Teoretiki in raziskovalci govorijo o dveh vrstah motivacije: notranji in zunanji. Z 

motivacijskimi sredstvi v šoli ali preko domačih nalog lahko spodbujamo eno ali drugo 

(Marentič Požarnik 1988). Oglejmo si značilnosti obeh vrst učne motivacije s konkretnimi 

prikazi njunih vplivov na učenčevo aktivnost pri opravljanju domačih nalog. 

NOTRANJA MOTIVACIJA: 

Cilj delovanja notranje motivacije je v dejavnosti sami. Vir podkrepitve je torej človek sam 

(prav tam). 

Predstavlja »gonilo pri izbiri neke dejavnosti, ko ta izbira ne temelji na posebnih razlogih, ki 

bi presegli zadovoljstvo pri opravljanju same dejavnosti, je tisto, kar nas motivira za početje, 

ko nam ni treba ničesar početi.« (Raffini 2003, 17, po Maričnik 2010, 24.) Učenec je notranje 

motiviran, ko ga aktivnost zanima in veseli. Notranja motivacija se sama podkrepi, ko je 

zastavljeni cilj dosežen in je večinoma neodvisna od zunanje podkrepitve. Če na primer 

učenec cilja ne uspe doseči, ga tudi nobena zunanja spodbuda ne bo potolažila (Jaušovec 

1987, po Maričnik 2010). 

Učenec, ki opravi domačo nalogo, ker mu je na primer všeč raziskovanje in iskanje rešitev ali ker se 

ob reševanju nalog zabava, je notranje motiviran. 

ZUNANJA MOTIVACIJA 

Cilj delovanja zunanje motivacije so pretežno zunanje posledice, ki niso nujen sestavni del 

same dejavnosti (ocena, nagrada ali pohvala). Vir podkrepitve so predvsem drugi ljudje. 

Učenec lahko učenje uporabi kot sredstvo, s katerim zadovolji pričakovanja staršev, se 

postavi pred prijatelji ali se izogne negativnim posledicam kot so graja, slabe ocene in 

posmeh (Marentič Požarnik 1988). 

Obstajajo različna motivacijska sredstva, ki jih lahko uporabimo pri spodbujanju učenca za 

opravljanje domačih nalog: 

• Učenec lahko opravi domačo nalogo, ker mu je bila za to obljubljena določena 

nagrada. 

Olympia, Jenson in Hepworth-Neville (1996) svetujejo staršem otrok z učnimi 

težavami, da posežejo predvsem po nematerialnih nagradah, saj bo v 

nasprotnem primeru potrebno zadovoljevati večje in večje želje in kmalu 

takšne spodbude ne bodo več učinkovale. Otroku se za nagrado lahko 
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omogoči aktivnosti, ki jih rad počne, kot je na primer možnost poznejšega 

odhoda v posteljo; privolitev, da prespi pri prijatelju ali upoštevanje njegove 

izbire za družinski ogled filma. 

Lahko pa učenec opravi nalogo zato, da se izogne kazni (starši mu na primer 

prepovedo uporabo računalnika v zabavne namene). 

Strah pred kaznijo lahko otroka motivira za opravljanje nalog, vendar se 

dolgoročno ne izkaže za produktivno strategijo. Kaznovanje lahko tako na 

primer vodi v izogibanje obveznostim (prav tam). 

• Učenec lahko opravi domačo nalogo, ker si želi končne pohvale ali na drugi strani, ker 

se želi ogniti graji učitelja in posmehu sošolcev, ki lahko temu sledi. 

Obe motivacijski sredstvi predstavljajo zunanjo (učiteljevo, vrstniško …) 

reakcijo na učenčevo aktivnost. V splošnem velja, da je pohvala bolj 

učinkovita, saj lahko postane učenec zelo neuspešen in izgubi veselje do 

učenja, če ga učitelj graja na neprimeren način (Pečjak 1986, po Maričnik 

2010). 

• Učenec lahko opravi dodatno domačo nalogo, ker ga je v to prepričala mama. 

Prepričevanje je najstarejši in verjetno najpogostejši način spodbujanja k 

učenju z namenom, da prenesemo na učenca razumevanje potrebe po kar 

najintenzivnejšem učenju (Furlan 1972, po Maričnik 2010). Jenson s sodelavci 

(1994) ugotavlja, da prav učenci z učnimi in vedenjskimi težavami pogosto 

potrebujejo spodbude, da dokončajo domače naloge. 

Hong in Milgram (2000) sta razdelila vire motivacije za opravljanje domačih nalog v tri 

skupine, ki se med seboj ne izključujejo: 

1. »Samomotivacija« se nanaša na posameznikovo osebno in notranjo voljo po učenju 

doma. 

2. Starševsko spodbujena motivacija se nanaša na prizadevanja učencev, po izvršitvi 

domače naloge z namenom zadovoljitve staršev. Starši, ki kažejo zanimanje za 

domače naloge, najpogosteje tudi ponudijo primerno pomoč, kolikor je otrok 

potrebuje in pripravijo primerne nagrade in vire podkrepitev za dosledno in uspešno 

opravljanje domačih nalog. Nasprotno pa lahko starši, ki ne pokažejo nobenega 

zanimanja za opravljanje domačih nalog in morda celo dajejo občutek, da se jim 

domače naloge zdijo nepomembne, pripomorejo k znižanju motivacije za njihovo 

opravljanje. In končno lahko straši, ki se prekomerno vpletajo v domače naloge svojih 

otrok, ustvarijo konfliktno situacijo, ki negativno vpliva na odnos starši – otrok, in 

posledično na otrokovo motivacijo za opravljanje domačih nalog. 

3. Motivacija spodbujena s strani učitelja se nanaša na čas in trud, ki ga učenec vloži v 

opravljanje domače naloge z namenom, da bi zadovoljil učitelja. Če je njun odnos zelo 

pozitiven, je izvršitev domače naloge, ki jo ta učitelj predpiše, ena od možnosti za 

izraz obzirnosti in spoštovanje do učitelja ali priložnost za pridobitev njegove 
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naklonjenosti. Nasprotno so učitelji lahko odgovorni za nizko motivacijo pri 

izvrševanju domačih nalog. 

4.3.5 DEJAVNIKI, KI VPIVAJO NA DOKONČANJE DOMAČIH NALOG 

Dokončanje domačih nalog vključuje kompleksno interakcijo večjega števila dejavnikov kot 

katera koli druga pedagoška dejavnost: 

• učiteljevo posredovanje in preverjanje domače naloge v razredu; 

• individualne razlike odigrajo ključno vlogo, saj za razliko od aktivnosti med poukom, 

domača naloga dopušča več svobode učenčevi izbiri kdaj, kako in če jo bo sploh 

izvršil; 

• starši in sorojenci pogosto sodelujejo pri izvrševanju domačih nalog, včasih 

prostovoljno včasih zaradi dejanskih potreb otroka; 

• domače okolje vpliva na proces izvrševanja domačih nalog z organizacijo hišnih 

opravil in omogočanjem dejavnosti, ki ustvarjajo spodbudno ali zaviralno vzdušje za 

opravljanje domačih šolskih obveznosti; 

• in končno igra pomembno vlogo širša skupnost z zagotavljanjem prostočasnih 

dejavnosti, ki tekmujejo za učenčev čas (Cooper in Nye 1994). 

 

SHEMA DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA UČINEK DOMAČIH NALOG 

Zunanji dejavniki: 
Značilnosti domače 

naloge: 
Začetni dejavniki v 

razredu: 
Dejavniki doma in v 

okolju: 
Končno dejanje v 

razredu: 

Značilnosti učenca: 

Sposobnosti 

Motivacija 

Učenčeve navade 

Predmet 

Razredna stopnja 

Količina 

Namen 

Področje spretnosti in 
znanj, ki jih bo 
potrebno uporabiti 

Stopnja samostojnosti 

Stopnja učenčeve 
izbire  

Rok zaključka 

Socialni kontekst 

Zagotavljanje 

materialov 

Olajšave: 

Predlagani pristopi 

Povezave z učnim 

načrtom 

Ostali principi 

 

Tekmeci za učenčev 
čas 

Domače okolje: 

Prostor 

Luč 

Tišina 

Učni pripomočki 

Udeležba drugih: 

Starši 

Sorodniki 

Drugi učenci 

Povratne informacije: 

Pisne pripombe 

Ocene 

Spodbude 

Preverjanje na 
sorodnih vsebinah 

Uporaba pri razredni 
razpravi 

(Cooper 1989, po Cooper in Nye 1994) 
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4.3.6 TEŽAVE POVEZANE Z OPRAVLJANJEM DOMAČIH NALOG 

Težave, s katerimi se učenci soočajo tekom opravljanja domačih nalog, se običajno pojavljajo 

na enem ali več področjih, ki so jih opredelili Olympia, Jenson in Hepworth-Neville (1996): 

TEŽAVE Z ORGANIZACIJO 

Kažejo se pri otrocih, ki ne zmorejo priklicati iz spomina v šoli posredovanih zadolžitev. 

Očitne postanejo, ko se otrok usede k pisanju domače naloge, pa ne ve, katera stran je bila 

dodeljena oz. katere naloge je potrebno rešiti do naslednje šolske ure. Ti otroci morda ne 

najdejo svojih nalog, ko pregledujejo šolsko torbo in zvezke. Pogosto se v takih situacijah 

sklicujejo na nevednost. Morda po tihem upajo, da bodo starši postali frustrirani zaradi 

njihove pomanjkljive odgovornosti in jih bodo posledično pustili pri miru. 

TEŽAVE S PROSTOROM  

Značilne so za otroke, ki se ne morejo odločiti, kje je najprimernejše mesto za izvrševanje 

domače naloge. Poleg tega imajo težave s samo ureditvijo prostora, ki bi jim olajšal domače 

šolsko delo. Najbolj so opazne pri tistih otrocih, za katere se zdi, da so povsod, medtem ko 

poskušajo dokončati domačo nalogo. Nekateri se lotijo pisanja domače naloge kar pred 

televizorjem, medtem ko drugi gledajo košarkarsko tekmo. Nekateri sedijo ob učnih listih, 

medtem ko se pogovarjajo z očetom ali z mamo. Drugi berejo takrat, ko poskuša oče narediti 

red pri prepiru med mlajšimi sorojenci, ki ravno pospravljajo posodo. Otroku, ki ima težave s 

prostorom, se ne zdi opravljanje domačih nalog na enem mestu zelo učinkovito.  

Kadar otroci nimajo vnaprej določenega okolja in mesta za njeno dokončanje, je tudi sama 

rutina izvrševanja domačih nalog slaba. 

TEŽAVE S ČASOVNO RAZPOREDITVIJO 

Opazne so pri otrocih, ki imajo težave z določanjem najprimernejšega časa za opravljanje 

domačih nalog. Zdi se, da nikoli nimajo dovolj časa, da bi vse opravili ali odlašajo z domačimi 

nalogami, ker so jim druge aktivnosti ljubše.  

Otroci s tovrstnimi težavami pridejo domov iz šole z dobrimi nameni. Vedo, kaj se od njih 

pričakuje. Težava se pojavi, kadar je pred njimi izbira med najljubšo aktivnostjo in domačo 

nalogo (npr. igranje s prijatelji iz soseske proti pisanju spisa). 

Pri otrocih s prisotnostjo teh težav se poudarja pomen rutine, ki vpliva na to, da otroci z 

domačo nalogo pričnejo in pri njej vztrajajo z ohranjanjem truda, dokler ni naloga zaključena. 

Vsekakor se na tem mestu poudari pomen prisotnosti »družinskega pravilnika«, v katerem so 

določene smernice otrokovega domačega dela in urnik z jasnim potekom aktivnosti.  

MOTIVACIJSKE TEŽAVE 

Otroci z motivacijskimi težavami so lahko največja frustracija, s katero se soočajo starši. 

Motivacijske težave pogosto vključujejo visoko nabita soočenja, solze in občasno kljubovalno 
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obnašanje, ki zahteva posebno ukrepanje. Odražajo se lahko v obliki odkritega kljubovanja, 

namerne neposlušnosti, laganja ali manj provokativnega obnašanja, ki se kaže kot 

pomanjkanje zanimanja in pasivni odpor. Kljubovalni otroci so pogosto v konfliktu s starši in 

šolo. Domača naloga postane bojno polje v tej fazi vojne. Takšni otroci jo izrabljajo kot 

sredstvo za izzivanje avtoritete učiteljev ali staršev. 

Sem spadajo tudi otroci s podobnimi motivi, toda z bolj pasivnim razpoloženjem, ki pogosto 

kažejo brezbrižen odnos do ocen, do svojega domačega dela in šole v splošnem. 

TEŽAVE, KI IZVIRAJO IZ POMANJKANJA SAMOSTOJNOSTI 

To obliko težav opazimo, pri otroku, ki ima ustrezno urejene pogoje za nemoteno delo, pa 

vendar starši porabijo za izvrševanje domačih nalog ravno toliko časa kot otrok sam, ko ga 

spodbujajo in mu odgovarjajo na nešteta vprašanja. Otroka, ki ima težave na tem področju 

najbolje oriše njegovo pretirano zanašanje na druge. Tem otrokom primanjkuje potrebnih 

veščin za samostojno izvrševanje zahtev domačih nalog. 

4.4 PREVERJANJE DOMAČIH NALOG 
Po tem, ko je učitelj domačo nalogo pripravil in jo na primeren način posredoval, je v domeni 

učenca, da doma nalogo izpolni. S tem pa proces še ni zaključen. Domačo nalogo je potrebno 

prinesti nazaj v šolo, kjer zahteva primeren način vrednotenja. 

S preverjanjem domačih nalog dobimo informacije o uresničevanju zastavljenih vzgojno-

izobraževalnih ciljev domačih nalog, s čimer lahko ovrednotimo njihovo učinkovitost (Čagran 

1993c). 

Domače naloge lahko preverimo na več načinov, med katerimi izbiramo glede na 

pričakovane rezultate. Drewelow (1985, po Čagran 1989) omenja dve temeljni obliki: 

1. Neposredna kontrola: 

Zanjo je značilno, da se izvaja kot posebna faza učne ure, v kateri učitelj, sošolec ali 

učenec sam preveri domačo nalogo. 

2. Posredna kontrola: 

Ta se izvaja tekom drugih faz učne ure, ko učitelj preko učenčevega sodelovanja 

pridobi informacijo o kvaliteti izvedbe njegove domače naloge. 

Glede na učenčevo vlogo ob preverjanju domačih nalog ločimo dve obliki (Kamm in Müller 

1972, Rothermel 1981, po Čagran 1989): 

1. Samokontrola: 

Predstavlja obliko, ki jo izvajajo učenci sami, pri čemer so jim v pomoč dane rešitve na 

tabli, lističih, foliji, učiteljevo posredovanje ipd. 

2. Tuja kontrola: 

Gre za obliko kontroliranja, ki jo izvajajo druge osebe (učitelj, učenec). 

Da bi bilo preverjanje domačih nalog čim bolj racionalno, ekonomično in praktično se 

učiteljem priporoča, da upoštevajo naslednje smernice (Čagran 1993c): 
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1. Preverjanju je potrebno nameniti optimalen čas tekom učne ure. Poleg snovne 

pravilnosti s pomočjo preverjanja domačih nalog ugotavljamo tudi učenčevo časovno 

obremenjenost. Pridobiti namreč želimo informacije o učenčevem napredku in ne 

zgolj o opravljeni obveznosti. 

2. Preveriti je potrebno vsako posredovano domačo nalogo. Nepreverjene naloge pri 

učencih znižujejo pripravljenost prevzemanja odgovornosti in dolžnosti, ki jim jih 

nalaga šola, dom, širša družba in vsakdanje življenje. 

3. Preverjanje domačih nalog nudi možnosti za uporabo ukrepov pozitivne (nagrada, 

pohvala) ali negativne (graja, kazen) motivacije in ocenjevanje. 

Podcenjevanje preverjanja domačih nalog istočasno pomeni podcenjevanje učenčevega 

domačega dela. Pri učencih se zato pojavlja misel, da so naloge nepomembne in da njihovo 

izvrševanje ni nujno, kar vodi v neresnost, iskanje izgovorov in opravičil, prepisovanje in 

vedno večje izmikanje obveznostim (Čagran 1989). 

5. OTROCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

5.1 SPLOŠNA OPREDELITEV UČNIH TEŽAV 
Otroci s posebnimi potrebami je krovni termin, ki zajema 20-25% populacije vseh učencev. 

Največji delež (20%) znotraj te skupine, predstavljajo učenci z učnimi težavami. Kakor ostale 

posebne potrebe se tudi učne težave razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo izrazitih. 

Tako ločimo »splošne učne težave«, ki se pojavljajo pri večini predmetov in »specifične učne 

težave« ali »specifične motnje učenja«, ki si so vezane na eno od področij učenja, kot je 

branje, pisanje, računanje, pravopis itd. Med vsemi učenci z učnimi težavami jih ima približno 

10% specifične učne težave in znotraj teh najdemo 2–4% takih učencev, ki imajo izrazite 

specifične učne težave ali primanjkljaje na posameznih področjih učenja (Kavkler in Magajna 

2008). 

Učne težave so prisotne pri zelo heterogeni skupini učencev z različnimi kognitivnimi, 

socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje 

težave od večine njihovih vrstnikov (Lerner 2003, po Kavkler in Magajna 2008). Razprostirajo 

se na kontinuumu od preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih do tistih, ki so vezane na 

čas šolanja ali trajajo vse življenje. Lahko so prisotne že pred vstopom v šolo in se na primer 

kažejo kot pretirana nemirnost in beganje od ene dejavnosti k drugi ali pomanjkanje interesa 

za poslušanje pravljic. V šolskem obdobju so lahko težave prisotne pri enem ali dveh 

predmetih, lahko pa je učenec neuspešen pri večini predmetov (Kavkler in Magajna 2008). 

Največkrat so posledica vplivov različnih, med seboj prepletajočih se, dejavnikov. Zaradi tega 

se jih ne razumeva, in v zvezi z njimi ukrepa, zgolj z vidika posameznika, ki se (ga) uči, temveč 

tudi z vidika okolja, v katerem se (ga) uči. Pogosto so posebne vzgojno-izobraževalne potrebe 

učencev z učnimi težavami posledica manj ustreznega ali neustreznega procesa poučevanja 

in učenja (Magajna idr. 2008). Od tod izvirajo posebne vzgojno izobraževalne potrebe, ki jih 

imajo ti učenci. 



29 

»Prav zaradi heterogenosti težav (različni otroci, različne težave, različni vzroki) skoraj ni 

mogoče oblikovati definicije, ki bi zajemala vse otroke z učnimi težavami.« (Magajna idr., po 

Slak 2008, 9.) 

5.2 ZAKONSKA OPREDELITEV OTROK Z UČNIMI TEŽAVAMI 
V 11. členu Zakona o osnovni šoli (1996) je opredeljenih devet podskupin otrok s posebnimi 

potrebami: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, 

otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oziroma poseben program vzgoje 

in izobraževanja, ter učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci.  

V 2. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) je dodana še skupina 

otrok z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami ali primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. Ti otroci predstavljajo le manjši del otrok z učnimi težavami (Slak 2008). 

Zaradi vsebine mojega teoretičnega nadaljevanja na tem mestu opozarjam, da nekatere 

države, kot so Kanada, ZDA, Velika Britanija idr., vključujejo v skupino učencev s težavami pri 

učenju /angl. students with learning difficulties/, za razliko od Slovenije, tudi učence z 

znižanimi intelektualnimi sposobnostmi (Kavkler in Magajna 2008). 

5.3 TRIJE OSNOVNI TIPI UČNIH TEŽAV GLEDE NA VZROK NASTANKA 
Z razvojem različnih ved se je spreminjalo tudi razumevanje vzrokov učne neuspešnosti. 
Zgodnje analize učne neuspešnosti so iskale vzroke zanjo predvsem v posamezniku. V 
študijah zadnjih desetletij pa je opaziti nove perspektive, ki izpostavljajo pomen okolja pri 
nastanku učnih težav. Sodobni pristopi se osredotočajo na interaktivno naravo procesov 
učenja in poučevanja ter na vplive neusklajenosti med značilnostmi učenca in učnega okolja 
(metodami, gradivi, materiali, klime ipd.) pri nastajanju težav (Magajna idr. 2008). 

Z vidika sodobnega, interakcijskega pojmovanja ločimo tri osnovne tipe učnih težav (prav 
tam): 

1. tip: Vzroki težav primarno v učenčevem okolju 

V to skupino spadajo težave pri učenju, ki so posledica kulturne in ekonomske 

prikrajšanosti, pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja in prikritega kurikula, težave 

povezane z večjezičnostjo in večkulturnostjo ali prisotnostjo trajnejših stresnih dražljajev. 

2. tip: Vzroki težav so v kombinaciji dejavnikov med posameznikom in okoljem 

V posameznem otroku ali mladostniku so prisotni določeni notranji dejavniki, ki 

predstavljajo večjo ranljivost, večjo nagnjenost k razvoju določenih splošnih ali 

specifičnih učnih težav. Vendar pa bo do odkritega pojavljanja učnih težav in 

neuspešnosti prišlo le v primeru, da okolje (metode, gradiva, klima ipd.) ni načrtovano in 

usposobljeno za ustrezno soočenje s temi ranljivostmi, posebnostmi ali nagnjenostmi. 



30 

Sem spadajo tudi težave, ki nastopijo kot posledica vzgoje doma in/ali v šoli, ki je 

neusklajena z značilnostmi otrokovega osnovnega temperamenta. 

3. tip: Vzroki težav so primarno v posamezniku 

Ta tip težav je običajno najbolj resen, kroničen in najpogosteje vključuje več področij. 

Otroci s tem tipom težav bodo verjetneje imeli težave tudi v šoli. Potrebujejo večje 

prilagoditve tudi v okoljih, ki so z običajnega vidika ustrezna. Učenci z zmerno in 

predvsem hujšo obliko specifičnih učnih težav predstavljajo največjo skupino tretjega 

tipa. Poleg njih sem uvrščamo še učence z nevrološko motnjo, razvojnimi in 

motivacijskimi posebnostmi in druge. 

5.4 SPLOŠNE IN SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 
»Učne težave delimo na splošne in specifične.« (Magajna idr. 2008, 10.) Pri nekaterih 

učencih so prisotne samo splošne učne težave, pri drugih le specifične, mnogi pa imajo učne 

težave obeh vrst (prav tam). 

Splošne učne težave 

Pojavljajo se pri heterogeni skupini učencev, ki imajo pomembno večje težave od vrstnikov z 

usvajanjem znanj in spretnosti pri enem ali več šolskih predmetih. Otroci, mladostniki ali 

odrasli imajo sicer ustrezne potenciale na različnih področjih učenja, vendar jih njihovi 

rezultati ali njihovo izvajanje iz različnih razlogov ne dosegajo. Splošne učne težave pri 

matematiki na primer, imajo učenci, ki dosegajo nižje izobraževalne dosežke pri matematiki 

in najpogosteje tudi pri mnogih drugih predmetih, ker na splošno počasneje usvajajo znanja 

ali pa imajo čustvene težave. Zaradi tega so pri enem ali več učnih predmetih manj uspešni 

ali celo neuspešni (Kavkler in Magajna 2008, Magajna idr. 2008). 

Splošne učne težave so lahko posledica (Magajna idr. 2008): 

NOTRANJIH DEJAVNIKOV: 

motnje pozornosti in hiperaktivnosti, podpovprečne in mejne intelektualne sposobnosti 

(težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja), motnje prilagajanja na socialno-

emocionalnem področju, pomanjkanje motivacije, slabše razvite samoregulacijske 

sposobnosti ali 

ZUNANJIH DEJAVNIKOV:  

drugojezičnost, socialno-kulturna drugačnost, socialno-ekonomska oviranost, izobrazbena 

raven staršev. 

Vsi ti dejavniki se lahko povezujejo z neustreznim in neprilagojenim poučevanjem, ki je 

prepleteno z ovirami prikritega kurikula (Magajna idr. 2008, po Erjavec 2011). 
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Specifične učne težave 

Izraz označuje heterogeno skupino primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem 

razvoju ali s težavami na katerem od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, 

koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna 

kompetentnost in čustveno dozorevanje. Za te težave je značilno, da so »notranje narave«, 

nevrološko pogojene. Primarno niso  

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

in tudi ne neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi (Kavkler 

in Magajna 2008, Magajna idr. 2008). 

»Domnevno so posledica (subtilnih) motenj v delovanju osrednjega živčevja, ki vplivajo na to, 

kako možgani predelujejo različne vrste informacij. Specifične motnje učenja lahko izhajajo iz 

genetične variacije, nastopijo zaradi biokemičnih dejavnikov, dogodkov v pred in 

poporodnem obdobju ali drugih dogodkov, ki imajo za posledico nevrološko oviranost.« 

(Kavkler in Magajna 2008, 27.) 

Specifične učne težave vplivajo na posameznikovo sposobnost predelovanja, interpretiranja 

zaznanih informacij in povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin 

(Magajna idr. 2008, po Erjavec 2011). 

V primerjavi z učenci s splošnimi učnimi težavami, ki imajo pri večini predmetov stalno enake 

učne težave, imajo učenci s specifičnimi učnimi težavami (na posameznih področjih) 

nekatere sposobnosti neenakomerno razvite. Lahko imajo nadpovprečne (nadarjeni učenci) 

ali dobre povprečne sposobnosti, vendar pa imajo težave na enem predmetnem področju. 

Zaradi tega lahko okolje svoja pričakovanja naravna glede na splošen vtis o otrokovi 

nadarjenosti. Tako se lahko zgodi, da so ti otroci večkrat v slabšem položaju kot otroci s 

splošnimi učnimi težavami (Mikuš Kos 1991, po Vodošek 2009). 

5.5 KONTINUUM SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV IN POMOČI UČENCEM 
»Specifične učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih preko zmernih do težjih in 

najtežjih. Za usmerjanje je treba dobro razlikovati učence z lažjimi in zmernimi specifičnimi 

učnimi težavami (učence z učnimi težavami), ki se jih ne usmerja, od učencev s hujšimi 

specifičnimi učnimi težavami (učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja), ki pa 

se jih usmerja, ker so zaradi višje stopnje težavnosti upravičeni do več prilagoditev in 

dodatne strokovne pomoči v okviru programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo.« (Magajna idr. 2008, 12.) 

Tako kot se učne težave razprostirajo na kontinuumu, tako se na kontinuumu razprostira 

tudi učna pomoč učencem. 

Za učence z lažjimi in deloma tudi zmernimi specifičnimi učnimi težavami ni predviden 

individualiziran izobraževalni program, v katerega bi bili usmerjeni z odločbo, kar pa ne 

pomeni, da niso upravičeni do ustreznih prilagoditev v procesu poučevanja in učenja. Šola je 

po Zakonu o osnovni šoli tem učencem dolžna »prilagajati metode in oblike dela, omogočati 
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vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči«. (1996, 12. 

člen, po Magajna idr. 2008). 

To skupino učencev sestavljajo naslednje podskupine (Magajna idr. 2008, po Kavkler in 

Magajna 2008): 

• učenci, katerih učne težave so posledica blažjih do zmernih specifičnih motenj učenja, 

motenj pozornosti z/brez hiperaktivnosti ali blažjih do zmernih specifičnih govorno-

jezikovnih motenj; 

• učenci, ki se počasneje učijo (nimajo motnje v duševnem razvoju) zaradi 

upočasnjenega razvoja splošnih kognitivnih sposobnosti (počasi prehajajo na simbolni 

nivo, kažejo več zanimanja za praktične dejavnosti …); 

• učenci, katerih učne težave so posledica pomanjkljive motivacije in samoregulacije 

(slabo organizirani otroci, ki imajo težave pri načrtovanju, spremljanju in 

kontroliranju lastnega dela ter zastavljanju ciljev, soočanjem z neuspehom …); 

• učenci s čustveno pogojenimi težavami pri učenju (apatija, napetost, strah pred 

neuspehom …); 

• učenci, katerih učne težave so pogojene z večkulturnostjo in večjezičnostjo (obvladajo 

le površinsko sporazumevalno raven jezika, v katerem se šolajo, ne pa globlje 

spoznavno-akademske ravni, ki je osnova osnovnošolskega učenja); 

• učenci, ki zaradi socialno ekonomske prikrajšanosti (revni) niso deležni potrebnih 

spodbud in priložnosti na kognitivnem, socialnem in motivacijsko emocionalnem 

področju, tako v domačem kot v širšem okolju. 

Del učencev z zmernimi, v glavnem pa učenci s hujšimi in najhujšimi oblikami specifičnih 

učnih težav spadajo med učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Zanje je 

predvideno usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, v okviru katerega so deležni prilagoditev v organizaciji, načinu 

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

strokovne pomoči (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 2000, 7. člen, po 

Magajna idr. 2008). 

Pomembno je poudariti, da obe skupini učencev s specifičnimi učnimi težavami, kakor tudi 

učenci s splošnimi učnimi težavami, dosegajo enakovreden izobrazbeni standard v primerjavi 

z njihovimi vrstniki. 
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6. DOMAČE NALOGE V LUČI RAZISKOVALNIH UGOTOVITEV 
V nadaljevanju predstavljam izvlečke preteklih raziskav, katerih predmet proučevanja so 

različni vidiki domačih nalog v povezavi s populacijo učencev s posebnimi potrebami, v večini 

primerov, učencev z učnimi težavami. 

Glede na predmet proučevanja sem študije razvrstila v različne skupine, ki jih podrobneje 

predstavljam spodaj. 

6.1 RAZISKAVE, KI PROUČUJEJO UČINKOVITOST DOMAČIH NALOG 

• Rosenberg (1989, po Cooper in Nye 1994) je izvedel dve raziskavi, s katerima je želel 

proučiti učinek dodatnih domačih nalog na pridobivanje osnovnih znanj pri učencih z 

učnimi težavami /angl. students with learning disabilities/. 

- V prvi raziskavi je sodelovalo 6 učencev v starosti od 8 do 10 let. Vsi so imeli učne 

težave na področju matematike /angl. basic math problems/. V času raziskave so 

učenci opravljali dodatne domače naloge za izbran sklop računov množenja, v 

obsegu 10x10. Vpliv dodatnih domačih nalog na znanje poštevanke se je med 

učenci ob koncu raziskave precej razlikoval, zaradi česar Rosenberg zaključuje, da 

je bil učinek le teh nezanesljiv. Ugotavlja pa, da obstajajo trije dejavniki, ki 

povečajo njihovo učinkovitost: stopnja dokončanih nalog, procent pravilno 

rešenih nalog in število točk na preizkusu znanja. Domača naloga se zdi 

učinkovita, če sta deleža dokončanja in pravilnosti nalog višja od 70%, pri čemer 

učenec obenem prikaže vsaj minimalno stopnjo doseganja postavljenih učnih 

ciljev na preizkusu znanja. 

- V drugo raziskavo so bili vključeni štirje učenci osnovne šole /angl. elementary 

school/. Dodatne domače naloge so prejemali z namenom izboljšanja spretnosti 

črkovanja. Za povečanje možnosti pravilno opravljenih domačih nalog je tokrat 

Rosenberg vzpostavil sodelovanje s starši. Odkril je, da so se pri treh od štirih 

učencev pokazale očitne koristi domačih nalog; ponovno so bili to učenci, ki so 

večino domačih nalog rešili v celoti, in pravilno. 

• Cobb in sodelavci (1990, po Cooper in Nye 1994) so želeli ugotoviti učinek domačih 

nalog na učni uspeh. V raziskavo so zajeli 23 srednješolcev /angl. secondary students/ 

od katerih jih je 5 imelo učne težave ostalih 18 pa ne. Učenci so bili vključenih v 

poletni program učenja matematike. Preko štiritedenskega obdobja so raziskovalci v 

prvem in tretjem tednu učencem posredovali domače naloge, v drugem in četrtem 

pa ne. Ob koncu ni bilo ugotovljenih nobenih razlik med rezultati preizkusov znanja 

obravnavanega v času, prejemanja nalog ter znanja obravnavanega v času, ko učenci 

domačih nalog niso prejemali. Prav tako ni bilo nobenih razlik med obema skupinama 

učencev. Avtorji svarijo pred posploševanjem njihovih rezultatov, pri čemer 

opozarjajo na majhen vzorec in nereprezentativni skupini učencev. 
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6.2 RAZISKAVE, KI PROUČUJEJO IZKUŠNJE UČITELJEV Z DOMAČIMI 

NALOGAMI 

• Heller in sodelavci (1988, po Bryan in Nelson 1994; Cooper in Nye 1994; Roderique 

idr. 1994) so opravili največjo ameriško nacionalno3 raziskavo na tem področju, z 

namenom identifikacije dejavnikov, povezanih z uspešnim dokončanjem domačih 

nalog. 1270 specialnih pedagogov /angl. special education teachers/ je reševalo 

vprašalnik s 64-imi trditvami, ki so jih s pomočjo faktorske analize zreducirali v štiri 

skupine: stališča glede vrednosti domačih nalog, ovire za njihovo učinkovito uporabo 

v učnem procesu, pogostost in vrsta predpisanih domačih nalog ter povratna 

informacija učencem. 

Rezultati so pokazali, da je uspešna uporaba domačih nalog v učnem procesu, v 

katerega so vključeni učenci s posebnimi potrebami povezana s pozitivnim učiteljevim 

odnosom do domačih nalog, njegovim delom s starši in učiteljevo strokovnostjo pri 

oblikovanju učinkovitega sistema posredovanja domačih nalog ter njihovega 

preverjanja in vrednotenja. Osnovnošolski specialni pedagogi domačim nalogam 

pripisujejo večjo vrednost v primerjavi s srednješolskimi specialnimi pedagogi, ki 

navajajo več ovir, s katerimi se v procesu soočajo. Ti posredujejo več domačih nalog 

kot osnovnošolski specialni pedagogi. Pomembno odkritje raziskave je tudi, da 

specialni pedagogi, deležni uradnega treninga učinkovitih strategij uporabe domačih 

nalog, poročajo o manj ovirah pri njihovi implementaciji, vidijo jih kot bolj pomembne 

in se zavzemajo za njihovo pogostejšo rabo. 

• Salend in Schiff (1989, po Bryan in Nelson, Cooper in Nye 1994) sta v svojo raziskavo 

vključila 88 osnovnošolskih in srednješolskih specialnih pedagogov /angl. special 

educators/, ki poučujejo v razredih posebnega vzgojno izobraževalnega programa 

/angl. self-contained special education classroom/ oz. nudijo otrokom individualno 

strokovno učno pomoč /angl. resource room program/. Razdelila sta jim vprašalnike 

o njihovih izkušnjah z domačimi nalogami. 8% specialnih pedagogov je poročalo, da 

učencem posreduje domače naloge. Kot najpogostejši cilj nalog navajajo utrjevanje 

znanj, spretnosti in postopkov, ki so jih predhodno spoznali v razredu (89%), ter 

dokončanje v šoli začetega dela. ¾ specialnih pedagogov je poročalo o spodbujanju 

staršev k sodelovanju pri opravljanju domačih nalog. 85% specialnih pedagogov je 

izrazilo težave s pridobivanjem učencev, da bi domače naloge dokončali. Avtorja 

opozarjata, da je slednje posledica nedoslednega preverjanja opravljenih domačih 

nalog, saj so obenem rezultati pokazali, da skoraj polovica specialnih pedagogov 

domačih nalog ni preverjala. Učitelji so učence z učnimi težavami opisali kot učence, 

ki imajo pri izvrševanju domačih nalog nekatere motivacijske težave. Ker avtorja nista 

raziskovala učiteljev v splošnem, ni znano, če se praksa specialnih pedagogov 

razlikuje v primerjavi z ostalimi učitelji. 

                                                      
3
 Raziskava je bila izvedena v ZDA. 
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• Namen ameriške nacionalne raziskave4, ki so jo izvedli Polloway in sodelavci (1994) je 

bil preučitev praktičnih izkušenj z domačimi nalogami pri učiteljih splošno 

izobraževalnih programov /angl. general education teachers/, ki poučujejo učence s 

posebnimi potrebami (PP) /angl. students with disabilities/. Vzorec je vseboval 441 

učiteljev nižjih in višjih razredov osnovne šole ter učitelje srednjih šol. 

Dobljeni rezultati so pokazali, da učitelji v povprečju posredujejo učencem domače 

naloge trikrat tedensko ali več, preko vseh treh izobraževalnih nivojev. Vzporedno s 

prehajanjem učencev v višji nivo izobraževanja se stopnjuje tudi količina in pogostost 

predpisanih domačih nalog. 

Najpogosteje posredovana vrsta domačih nalog je dokončanje v šoli pričetega dala 

(50,9%). Praktičnih domačih nalog v povprečju učitelji posredujejo 22,2%. Prav te so 

jasno opredelili kot najbolj koristno vrsto domačih nalog za učence s PP. Na drugi 

strani učitelji navajajo domače naloge uvajanja v obravnavo nove učne snovi kot 

najmanj koristno vrsto domačih nalog za učence s PP. Glede uporabljenih dejavnosti v 

razredu, pred začetkom izvrševanja domačih nalog, so učitelji navedli kot 

najkoristnejše za učence s PP pogovor o jasnih posledicah domačih nalog ter 

začenjanje nalog v razredu, s čimer lahko preverijo njihovo razumevanje. 

Prilagoditve domačih nalog, ki so jih učitelji najvišje ovrednotili, so vključevale 

nudenje dodatne pomoči (npr. omogočanje učiteljeve dodatne asistence, 

omogočanje medvrstniške pomoči, pogostejša kontrola domačih nalog skupaj z 

učenci) in dopuščanje alternativnih oblik izvedbe domačih nalog. Pri vprašanju 

odgovornosti za pripravo prilagoditev domačih nalog, so se učitelji v večini primerov 

(3/4) opredelili za pristojne izvajanja te naloge. 

Kot najkoristnejše posledice neopravljenih domačih nalog za učence s PP naj bi bile 

tiste, ki vključujejo pomoč učencem pri njihovem napredku (npr. pogovor z učenci, 

pomoč pri njihovem delu, priprava prilagoditev domačih nalog). Najmanj koristne pa 

so se izkazale postavke, ki so vsebovale element kazni (npr. znižanje ocen, zapis imen 

na tablo, zadrževanje učencev po pouku oz. med odmori). 

Postavke, ki so se dotikale učiteljevih odzivov na uspešno opravljeno domačo nalogo, 

so pokazale, da učitelji nižjih razredov osnovnih šol pripisujejo pohvalam in kaznim 

precej višjo vrednost, kot pa učitelji višjih razredov osnovnih šol ter srednjih šol. 

Učitelji sprejemajo komunikacijo s starši v pozitivni luči, pri čemer ocenjujejo kot 

najkoristnejše tiste komunikacijske strategije, ki zahtevajo manj časa, truda in 

direktnega kontakta s starši. 

6.3 RAZISKAVE, KI PROUČUJEJO UČITELJEV NADZOR DOMAČIH NALOG 

• Strukoff, McLaughlin in Bialozor (1987, po Cooper in Nye 1994) so uporabili ABAB 

metodo na študiji primera integrirane učenke petega razreda, ki je obiskovala 

                                                      
4
 Raziskava je bila izvedena v ZDA. 
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individualne ure izobraževanja pri matematiki /angl. who attended a resource room 

for mathematics/. Proučiti so želeli učinek sistema dnevnega obveščanja staršev na 

delež dokončanih in na delež pravilno opravljenih matematičnih domačih nalog. 

Učitelj za dodatno strokovno pomoč /angl. resource room teacher/ je staršem 

dnevno pošiljal informacijo, zgolj glede učenkinega dokončanja domače naloge 

prejšnjega dne, ki jo je preprosto zabeležil na košček papirja. Rezultati so pokazali 

izrazito povečanje tako dokončanih domačih nalog kakor tudi pravilnost le teh med 

fazo učiteljevega nadzora in obveščanja. Kljub temu Strukoff idr. poročajo o težavah 

pri interpretaciji rezultatov njihove raziskave, saj kot prvo ni bilo nič znanega o 

nepredvidljivih domačih vplivih in kot drugo opozarjajo na ostale učence v posebnem 

razredu, ki so tudi izrazili željo po dnevnih obvestilih staršem. Zaradi česar težko 

določijo, ali so bile spremembe posledica obvestil ali posebnosti, ki jo je otrok občutil 

pred s sošolci. 

• Patzelt (1991, po Cooper in Nye 1994) je uporabil program spremembe vedenja pri 

devetletnem dečku z učnimi težavami, z namenom izboljšanja deleža dokončanih 

matematičnih domačih nalog. Otrok in učitelj sta oblikovala tritedenski sporazum in 

ga dopolnila s pozitivnimi sredstvi motiviranja (npr. v obliki hrane, službe učiteljevega 

pomočnika ipd.). Poslužili so se tudi dodatnih ojačevalcev vedenja, ki so vsebovali 

pisne opomnike, potrdila o dokončanju, ustno pohvalo in spodbudo. Pogodba je 

zahtevala, da učenec skrbno dokonča domačo nalogo, jo z učiteljem preveri in skupaj 

z njim izpolni evidenco opravljanja domačih nalog. Zunanjo oporo učitelja so 

postopno zmanjševali, dokler učenec ni postal odgovoren za samonadzor nad svojim 

domačim delom. Podatki so pokazali, da sta se, tako delež dokončanih kot pravilno 

rešenih domačih nalog, izboljšala skozi postopek. 

• Birnbaum (1989, po Cooper 1994) je s svojo raziskavo želel oceniti učinek 12-

tedenske uporabe beležke domačih nalog in sočasnega treninga časovnega 

načrtovanja domačega dela, štirih srednješolskih učencev s čustvenimi težavami 

/angl. emotionally handicapped students/, starih od 13 do 14 let. Načrt je omogočal 

tudi možnost izrabe kupona, za izpust domače naloge, ki so ga ob koncu tedna prejeli 

tisti, ki so 100% opravili domačo nalogo. Birnbaum poroča o pretresljivo pozitivnih 

efektih na odstotek dokončanih domačih nalog, zadovoljstvu učiteljev z izvedbo 

nalog, na število trenutkov, ko so bile beležke učencev popolno urejene in na 

povprečno oceno beležk.  
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6.4 RAZISKAVA, KI PROUČUJE IZKUŠNJE UČENCEV Z DOMAČIMI NALOGAMI 

• Bryan in Nelson (1994) sta izbrala za predmet svoje raziskave izkušnje učencev 

povezane z domačimi nalogami. V vzorcu sta zajela 1527 učencev nižjih5 /angl. 

elementary students/ in višjih6 /angl. junior high students/ razredov osnovne šole 

(OŠ), ki so bili vključeni v različne izobraževalne programe: 1242 jih je obiskovalo 

redne razrede (RR) /angl. regular classes/, 234 jih je bilo deležnih vzgoje in 

izobraževanja pri posameznih predmetih v posebnem prostoru (PP), 51 pa je bilo 

vključenih v posebne vzgojno izobraževalne razrede (PR). Raziskava je primerjala med 

seboj učence različnih izobrazbenih ravni, ter različnih izobraževalnih programov.  

Rezultati so pokazali, da so učenci nižjih razredov OŠ, vključeni v PR, poročali o 

najmanjši količini prejetih domačih nalog in najmanjši količini potrebnega časa za 

njihovo izvrševanje v primerjavi z ostalimi učenci. Ti učenci so tudi najpogosteje 

navajali, da v njihovih razredih ne prejemajo vsi enakih domačih nalog. Medtem ko so 

učenci višjih razredov OŠ, vključeni v isti izobraževalni program, poročali o največji 

količini prejetih domačih nalog v primerjavi z ostalimi učenci. 

Učenci nižjih razredov OŠ, ki so obiskovali RR in PP ter učenci višjih razredov 

vključenih v PR so najpogosteje prejemali ocene ter komentarje učiteljev k njihovim 

domačim nalogam, poleg tega so imeli najpogosteje vodeno evidenco o opravljanju 

nalog s strani učiteljev, v primerjavi z ostalimi učenci. 

Opravljanje domačih nalog se je pokazalo za občutno najbolj problematično pri 

učencih vključenih v PP. Ti učenci so pogosteje kot učenci ostalih izobraževalnih 

programov poročali, da je domača naloga neumna, dolgočasna, prezahtevna in da jo 

je nemogoče opraviti brez težav. Občutili so jo kot izvir družinskega stresa. Poleg tega 

je bila ravno ta skupina učencev največkrat brez dokončanih domačih nalog. Sledeči 

rezultati, so pri avtorjih zbudili globok razmislek glede pomena učiteljevega 

načrtovanja domačih nalog, njihovega posredovanja in končnega podajanja povratnih 

informacij učencem glede njihovega dela. 

6.5 RAZISKAVE, KI PROUČUJEJO TEŽAVE POVEZANE Z IZVRŠEVANJEM 

DOMAČIH NALOG 

• Polloway in sodelavci (1992, po Cooper in Nye 1994, Bryan in Nelson 1994, Roderique 

idr. 1994) so primerjali težave povezane z nedokončanjem domačih nalog 45-ih 

učencev z učnimi težavami, starih od 8 do 17 let, z enako staro skupino 45-ih učencev 

brez učnih težav /angl. nonlearning disabled/. Starši učencev in njihovi učitelji so 

izpolnili vprašalnik o težavah povezanih z opravljanjem domačih nalog /angl. 

Homework problem checklist/. Oboji so zaznali pomembno več težav pri skupini 

učencev z učnimi težavami. Področja, kjer je prišlo do največjih razlik, so motivacija in 

                                                      
5
 1. do 5. razred osnovne šole 

6
 6. do 8. razred osnovne šole 
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sposobnost ohranjanja koncentracije, poleg tega se kažejo še težave z organizacijo in 

razumevanjem navodil domačih nalog. Učitelji so poročali, da se učenci z učnimi 

težavami pogosteje pritožujejo nad domačimi nalogami in porabijo veliko več časa 

preden jih zaključijo. 

• Tudi v raziskavi Epsteina in sodelavcev (1993, po Bryan in Nelson 1994, Roderique idr. 

1994) so starši in učitelji izpolnili vprašalnik o težavah povezanih z opravljanjem 

domačih nalog. Z njim so ovrednotili domače delo 111-ih učencev, starih od 7 do 17 

let, ki so imeli bodisi učne težave, bodisi vedenjske težave /angl. behavioral 

disorders/ oz. niso imeli nobenih posebnih potreb /angl. no disabilities/. Analiza 

podatkov je pokazala, da sta obe skupini učencev s težavami doživljali več problemov 

pri opravljanju domačih nalog v primerjavi z običajnimi učenci. Kot ključna 

problematična področja so izstopala delovne navade, dokončanje domačih nalog in 

sposobnost samostojnega dela. Poleg tega so rezultati pokazali določene lastnosti 

obeh skupin učencev s težavami, povezane z opravljanjem domačih nalog, kot so: 

odlašanje pričetka dela, potreba po opominjanju, potreba po nekom v prostoru, 

sanjarjenje in hitra vzdražljivost. 

• Gajria in Salend (1995) sta v svoji raziskavi zajela 48 učencev z učnimi težavami in 

njim ujemajoč vzorec učencev brez posebnih potreb /angl. nondisabled students/, 

starih od 11 do 15 let. Učenci obeh skupin so izpolnili vprašalnik Likartovega tipa, ki je 

vseboval 27 izjav nanašajočih se na načine izvrševanja domačih nalog ter na odnos 

učencev do domačih nalog. Z raziskavo so želeli preučiti prakso izvrševanja domačih 

nalog učencev z in brez učnih težav, z namenom ugotovitve ali so določene navade 

tesneje povezane z nezmožnostjo dokončanja domačih nalog. Rezultati so pokazali 

določene podobnosti v načinih opravljanja domačih nalog med obema skupinama 

učencev. Na drugi strani pa se je pri učencih z učnimi težavami pokazala občutno 

večja prisotnost takšnih navad, ki ovirajo dokončanje domačih nalog. Kazali so težave 

z ohranjanjem pozornosti in koncentracije med opravljanjem domačih nalog, težave z 

motivacijo ter rabo neučinkovitih učnih navad. 

6.6 RAZISKAVE, KI PROUČUJEJO SODELOVANJE STARŠEV 

• Sah in Borland (1989, po Cooper in Nye 1994) sta v raziskavo vključila starše devetih 

učencev, med katerimi so bili tako učenci z učnimi težavami kakor nadarjeni učenci. 

Razdelila sta jim urnike, v katerih sta točno opredelila čas, znotraj katerega naj bi se 

opravila domača naloga (npr. domača naloga naj bo opravljena med 16.45 in 5.50). 

Raziskovalca sta staršem omogočila tudi usposabljanje v rabi ne prisilnih vedenjskih 

disciplinskih tehnik, s katerimi naj bi dosegli vdanost otrok k urniku. Ob koncu so 

odkrili zmanjšanje nedokončanih domačih nalog za časa poteka študije, ki pa se ni 

obdržalo po tem, ko se je posredovanje staršev prekinilo. 

• Vinograd-Bausell in sodelavci (1986, po Cooper in Nye 1994) so raziskovali vpliv 

sodelovanja staršev kot inštruktorjev na izboljšanje sposobnosti prepoznavanja besed 
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v procesu učenja branja. 41 staršev učencev posebnega vzgojno izobraževalnega 

programa /angl. full time special education students/ so naključno razvrstili v testno 

oz. kontrolno skupino. Testna skupina staršev je doma izvajala inštrukcije dva tedna, 

petkrat tedensko, poleg tega so bili deležni tudi napotkov glede rabe treh učinkovitih 

tehnik učenja prepoznavanja besed. Ob koncu dvotedenske dobe so učence 

preizkusili v prepoznavanju besed, pri čemer so se pomembno bolje (p < .001) izkazali 

učenci, ki so bili deležni domačih inštrukcij s strani staršev. 

• Kay in sodelavci (1994) so proučevali starševsko udejstvovanje pri izvrševanju 

domačih nalog njihovih otrok s posebnimi potrebami, večino šolskega časa vključenih 

v redne razrede. Kvalitativna analiza podatkov pridobljenih iz individualnih 

intervjujev, diskusijskih ciljnih skupin in starševskih dnevnikov akcijskega raziskovanja 

prinaša pet ugotovitev: 

a) Starši se počutijo slabo pripravljeni (zdi se jim, da so premalo informirani in 

nezmožni naučiti se učinkovitih strategij dela s svojimi otroki7) za nudenje 

pomoči svojim otrokom pri domačih nalogah. 

b) Starši potrebujejo več informacij glede učiteljevih pričakovanj do njihovih 

otrok. Obenem hočejo poznati tudi učiteljeva pričakovanja do njih samih kot 

pomočnikov v procesu izvrševanja domačih nalog. 

c) Starši verjamejo, da bi morale biti domače naloga za njihove otroke 

individualizirane in njim primerno prilagojene, iz spoštovanja tako do otrok 

kot do potreb družine. 

d) Starši želijo, da se njihovim otrokom posredujejo eksperimentalne, praktične 

naloge, ki spodbujajo razvoj življenjskih spretnosti. Ob takih nalogah tudi sami 

uživajo in jih še toliko bolj cenijo, če lahko pri njihovem izvrševanju sodeluje 

cela družina. 

e) Da bi lahko učinkovito pomagali svojim otrokom pri opravljanju domačih 

nalog, starši želijo celovit, dvosmeren komunikacijski sitem med njimi in šolo. 

6.7 OSTALE RAZISKAVE 
Tukaj omenjam še dve raziskavi, ki tako kot ostale zgoraj vključujejo domače naloge in 

učence z učnimi težavami, vendar na prav poseben način, zaradi česar jih težko umestim v 

katerokoli od skupin. 

• Roderique in sodelavci (1994) so v nacionalno raziskavo zajeli 200 šolskih okolišev 

/angl. school districts/ Združenih držav Amerike. Z raziskavo so želeli ugotoviti, koliko 

šolskih okolišev ima oblikovan pravilnik o domačih nalogah /angl. homework policy/ 

in koliko jih je v svoj pravilnik vključilo prilagoditve za učence s posebnimi potrebami. 

Poleg tega jih je zanimala pogostost predpisovanja domačih nalog, povprečna dnevna 
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 V raziskavo so bili vključeni starši iz podeželskih predelov zvezne države Vermont – ZDA. 
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časovna obremenitev učencev z domačimi nalogami, vrste predpisanih nalog in 

specifični komunikacijski mehanizmi med domom in šolo. Rezultati so pokazali, da 

ima le 35,2% šolskih okolišev oblikovane enotne interne pravilnike o domačih 

nalogah, od katerih jih je 64,4% takih, ki vključujejo opredelitve prilagoditev domačih 

nalog učencem s posebnimi potrebami. 

• Nicholls, McKenzie in Shufro (1994, Bursuck 1994) so intervjuvali osnovnošolske 

učence glede njihovega šolskega dela, domačega dela in osebnih učnih projektov8. 

Domačo nalogo so uporabili kot sredstvo preko katerega so želeli raziskati percepcijo 

znanja pri učencih. Slednja je po njihovih prepričanjih tesno povezana z učenčevo 

učno motivacijo. Učenci, ki na primer doživljajo domače naloge kot breme, so bolj 

podvrženi k nedokončanju le teh v primerjavi z učenci, ki sprejemajo domače naloge 

kot zadovoljujočo osebnostno izkušnjo. Na podlagi dobljenih odgovorov so avtorji 

razvrstili učence v štiri skupine. Učenci v prvi skupini doživljajo šolsko znanje kot 

sestavni del življenja, tesno povezano z njihovimi osebnimi projekti. Učenci druge 

skupine sprejemajo šolsko znanje kot potrebno za pripravo na življenje ampak manj 

privlačno od njihovih osebnih projektov. Učencem v tretji skupini predstavlja šolsko 

delo breme, ki se močno razlikuje od zadovoljujočih osebnih učnih projektov. Tistim v 

četrti skupini šolsko delo prav tako predstavlja breme, poleg tega pa tudi nimajo niti 

nikakršnih osebnih učnih interesov. Rezultati so pokazali, da so učenci z učnimi 

težavami (več kot učenci brez) padli v zadnji dve kategoriji. Dobljeni rezultati 

izpostavljajo pomen vrste domačih nalog, ki jih učitelji dodelijo učencem, še posebej 

tistim z učnimi težavami. 

                                                      
8
 Kot primer je navedeno učenje astronomije iz osebnih interesov. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 
Iz svojih delovnih izkušenj z učenci z izrazitejšimi učnimi težavami oziroma primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, vključenimi v izobraževalni program osnovne šole s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ugotavljam, da doživljajo ti otroci, 

navkljub postavljenim zakonskim izhodiščem, marsikatero težavo pri integriranem 

vključevanju v reden osnovnošolski program. Področje domačih nalog pri tem ni nobena 

izjema. Le te so lahko za nekatere otroke koristna in produktivna izkušnja, drugim otrokom in 

njihovim družinam pa predstavljajo problem. Integriranim učencem z učnimi težavami 

predstavljajo domače naloge obsežne izzive. 

Domača naloga je z didaktičnega vidika štiristopenjski proces, sestavljen iz učiteljeve 

priprave in posredovanja, učenčevega izvajanja ter ponovnega učiteljevega preverjanja. V 

sklopu svojega diplomskega dela želim preučiti prakso opravljanja domačih nalog z vidika 

učencev, zato se omejujem zgolj na stopnjo izvajanja oz. izdelave domačih nalog, ki zahteva 

največjo učenčevo aktivnost. Pri tem me zanimajo razlike, ki se pojavljajo med učno 

uspešnimi učenci in učenci z učnimi težavami. 

V učnem procesu imajo domače naloge velik izobraževalni in vzgojni pomen. Ta ni 

samoumeven, pač pa je odvisen od številnih dejavnikov. Na samem začetku je pomembno, 

da jih učitelji in učenci resno in odgovorno sprejmejo (Austin 1979; Goldstein 1960; Keith, 

1986 1987; Marshall 1983; Paschak, Weinstein in Walberg 1984; Strang, 1975 po Jenson idr. 

1994). Raziskave, ki so pokazale pozitivne učinke domačih nalog na dvig učenčeve šolske 

storilnosti, med drugim opozarjajo na pomembnost stopnje dokončanih in pravilno rešenih 

domačih nalog (Rosenberg 1989, po Cooper in Nye 1994). Slednja je v tesni povezavi z 

učiteljevim ustreznim upoštevanjem načel časovne in kvalitativne diferenciacije domačih 

nalog; kakor tudi z nekaterimi notranjimi dejavniki v učencih. Mednje spadajo učinkovite 

učne navade in motivacija. Za doseganje dobrih učinkov domačih nalog je še posebej 

pomembna notranja motiviranost učencev za njihovo izvrševanje. V samem procesu igra 

pomembno vlogo tudi ustrezna urejenost učnega prostora za domače šolsko delo. Ne 

smemo pa zanemariti niti vloge staršev, ki lahko s pravim pristopom in aktivnim 

vključevanjem v proces domačega šolskega dela svojih otrok prispevajo pomemben delež pri 

njegovi končni učinkovitosti. 

Tekom samega opravljanja domačih šolskih obveznosti se učenci srečujejo s številnimi 

težavami, ki so najpogosteje posledica slabih organizacijskih sposobnosti, nemotiviranosti, 

pomanjkanja odgovornosti, nesamostojnosti, nezmožnosti ohranjanja pozornosti in 

koncentracije ali neučinkovitih učnih spretnosti. Rezultati različnih tujih raziskav so pokazali, 

da so te precej bolj prisotne pri učencih z učnimi težavami, vključenih v redne izobraževalne 



42 

programe, kot pri njihovih vrstnikih brez učnih težav (Polloway idr. 1992, po Roderique idr. 

1994; Epsteina idr. 1993, po Bryan in Nelson 1994; Gajria in Salend 1995). 

2. CILJI RAZISKAVE 
 

Glede na predmet in problem raziskave sem postavila naslednje cilje: 

1. Primerjati POGOSTOST OPRAVLJANJA domačih nalog med učenci z učnimi 

težavami in učno uspešnimi učenci. 

2. Primerjati količino DOKONČANIH domačih nalog med učenci z učnimi težavami in 

učno uspešnimi učenci. 

3. Primerjati količino porabljenega ČASA za izvrševanje domačih nalog med učenci z 

učnimi težavami in učno uspešnimi učenci. 

4. Primerjati mnenje učencev z učnimi težavami in učno uspešnih učencev o 

KOLIČINSKI ustreznosti domačih nalog. 

5. Primerjati mnenje učencev z učnimi težavami in učno uspešnih učencev glede 

ZAHTEVNOSTI domačih nalog. 

6. Primerjati POGOSTOST potrebne zunanje pomoči za izvrševanje domačih nalog 

med učenci z učnimi težavami in učno uspešnimi učenci. 

7. Ugotoviti, KDO pomaga učencem z učnimi težavami pri opravljanju domačih nalog 

in kdo učno uspešnim učencem. 

8. Primerjati KOLIČINO TEŽAV povezanih z izvrševanjem domačih nalog med učenci z 

učnimi težavami in učno uspešnimi učenci na področju osebne organizacije in 

urejenosti, časovne organizacije, prostorske organizacije, motivacije, 

odgovornosti in samostojnosti, zmožnosti ohranjanja pozornosti in koncentracije 

ter področju učnih spretnosti in strategij. 

9. Primerjati ODNOS, ki ga imajo učenci z učnimi težavami, do pisanja domačih 

nalog, z odnosom učno uspešnih učencev. 

10. Primerjati značilnosti MOTIVACIJE za izvrševanje domačih nalog med učenci z 

učnimi težavami in učno uspešnimi učenci. 

11. Primerjati ustreznost POGOJEV za izvrševanje domačih nalog med učenci z učnimi 

težavami in učno uspešnimi učenci.  
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3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali se med učenci z učnimi težavami in učno uspešnimi učenci pojavljajo razlike v 

KOLIČINI OPRAVLJENIH domačih nalog? 

2. Ali se med učenci z učnimi težavami in učno uspešnimi učenci pojavljajo razlike v 

KOLIČINI DOKONČANIH domačih nalog? 

3. Ali učenci z učnimi težavami porabijo več ČASA za opravljanje domačih nalog v 

primerjavi z učno uspešnimi učenci? 

4. Ali se med učenci z učnimi težavami in učno uspešnimi učenci pojavljajo razlike v 

OCENI KOLIČINSKE USTREZNOSTI domačih nalog? 

5. Ali se med učenci z učnimi težavami in učno uspešnimi učenci pojavljajo razlike v 

OCENI ZAHTEVNOSTI domačih nalog? 

6. Ali se med učenci z učnimi težavami in učno uspešnimi učenci pojavljajo razlike v 

KOLIČINI potrebne ZUNANJE POMOČI? 

7. Ali se med učenci z učnimi težavami in učno uspešnimi učenci pojavljajo razlike v 

VIRU ZUNANJE POMOČI? 

8. Ali se med učenci z učnimi težavami in učno uspešnimi učenci pojavljajo razlike v 

KOLIČINI TEŽAV, s katerimi se soočajo pri opravljanju domačih nalog na področju 

osebne organizacije in urejenosti, časovne organizacije, prostorske organizacije, 

motivacije, odgovornosti in samostojnosti, zmožnosti ohranjanja pozornosti in 

koncentracije ter področju učnih spretnosti in strategij? 

9. Ali se med učenci z učnimi težavami in učno uspešnimi učenci pojavljajo razlike v 

stopnji PRILJUBLJENOSTI domačih nalog? 

10. Ali se med učenci z učnimi težavami in učno uspešnimi učenci pojavljajo razlike v 

IZVORU MOTIVACIJE? 

11. Ali se med učenci z učnimi težavami in učno uspešnimi učenci pojavljajo razlike v 

USTREZNOSTI PROSTORSKIH POGOJEV za opravljanje domačih nalog? 
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4. RAZISKOVALNA METODA 

4.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi pedagoškega 

raziskovanja. 

4.2 OPIS VZORCA 
Raziskava je bila opravljena na neslučajnostnem, priložnostnem vzorcu. Vanj so bili vključeni 

učenci, ki so v šolskem letu 2010/2011 obiskovali 8. razred, na petih osnovnih šolah in sicer 

Osnovni šoli Antona Šibelja-Stjenka Komen, Osnovni šoli dr. Bogomirja Magajne Divača, 

Osnovni šoli Dutovlje, Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju in Osnovni šoli Zadobrova. Anketne 

vprašalnike so izpolnjevali vsi učenci osmih razredov, ki so bili na dan anketiranja prisotni v 

šoli, kar predstavlja 174 učencev od skupno 186. 

 

Graf 1: Struktura anketiranih glede na vključenost v posamezno osnovno šolo 

 
Iz grafa vidimo, da je v vzorcu največji delež učencev iz mestne šole Osnovna šola Zadobrova 

(29 %). Gledano v celoti pa večina učencev (71 %) vključenih v vzorec obiskuje podeželske 

osnovne šole. 

 

Graf 2: Struktura anketiranih glede na spol 

 
V vzorcu je zajetih nekoliko več učencev (54 %) kot učenk (46 %). 
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Tabela 1: Frekvenčna porazdelitev anketiranih glede na učno uspešnost 

Učna uspešnost f f% 

Učno uspešni učenci 78 44,8 

Učenci z učnimi težavami 33 19,0 

Učno povprečni učenci 63 36,2 

Skupaj 174 100,0 

 

Za namen raziskave smo učence razvrstili v 3 skupine glede na obliko učne pomoči, ki so je 

bili deležni, ter glede na zaključno oceno preteklega šolskega leta pri matematiki, 

slovenskem jeziku in angleškem jeziku.  

Skupino učno uspešnih učencev sestavljajo vsi, ki so imeli pri navedenih predmetih zaključno 

oceno 4 ali 5, ter obenem niso imeli odločbe o usmeritvi. Posamezni učenci iz te skupine so 

se občasno udeleževali ur dopolnilnega pouka. Učno uspešnih učencev je skupno 78 (44,8 

%). 

V skupino učencev z učnimi težavami smo uvrstili vse učence, ki so imeli odločbo o 

usmeritvi, ne glede na povprečje ocen. Sem smo umestili tudi vse tiste, ki so redno ali 

občasno obiskovali dopolnilni pouki oz. katerokoli drugo obliko individualne ali skupinske 

učne pomoči, ter obenem njihovo povprečje ocen treh navedenih predmetov ni presegalo 3. 

Teh učencev je v vzorcu skupno 33 (19 %). 

Vsi ostali učenci so uvrščeni v skupino učno povprečnih učencev, ki šteje 63 (36,2 %) članov. 

Tabela 2: Opisna statistika zaključnih ocen šolskega leta 2009/2010 pri matematiki, 

slovenskem jeziku in angleškem jeziku po skupinah učencev 

 N 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 
Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

M
a

te
m

a
ti

k
a

 Učno uspešni učenci 78 4,53 ,503 4 5 

Učenci z učnimi težavami 33 2,55 ,666 2 4 

Učno povprečni učenci 63 3,29 ,771 2 5 

Skupaj 174 3,70 1,016 2 5 

S
lo

v
e

n
sk

i 

je
zi

k
 

Učno uspešni učenci 78 4,53 ,503 4 5 

Učenci z učnimi težavami 33 2,73 ,761 2 5 

Učno povprečni učenci 63 3,59 ,638 2 5 

Skupaj 174 3,84 ,915 2 5 

A
n

g
le

šk
i 

 

je
zi

k
 

Učno uspešni učenci 78 4,58 ,497 4 5 

Učenci z učnimi težavami 33 2,70 ,883 1 5 

Učno povprečni učenci 63 3,22 ,832 2 5 

Skupaj 174 3,73 1,060 1 5 
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Iz tabele 2 je razvidno, da so povprečne zaključne ocene pri vseh treh predmetih najvišje pri 

skupini učno uspešnih učencev. Pri vseh treh predmetih se gibljejo okrog 4,5. Učenci z učnimi 

težavami so imeli, v primerjavi z ostalima dvema skupinama, pri vseh treh predmetih najnižje 

zaključne povprečne ocene. Te so se pri slovenskem in angleškem jeziku gibale okrog 2,7, pri 

matematiki pa je bila povprečna ocena nižja, in sicer 2,5. 

 

Tabela 3: Analiza variance zaključnih ocen šolskega leta 2009/2010 pri matematiki (MAT), 

slovenskem jeziku (SLJ) in angleškem jeziku (TJA) glede na skupine po učni uspešnosti 

učencev 

 Vsota kvadratov 
Stopinje 
prostosti 

Kvadrat 
aritmetične 

sredine 
F 

Stopnja 
tveganja 

MAT 

Med skupinami 107,972 2 53,986 130,968 ,000 

Znotraj skupin 70,488 171 ,412   

Skupaj 178,460 173    

SLJ 

Med skupinami 81,546 2 40,773 110,208 ,000 

Znotraj skupin 63,264 171 ,370   

Skupaj 144,810 173    

TJA 

Med skupinami 107,408 2 53,704 105,681 ,000 

Znotraj skupin 86,897 171 ,508   

Skupaj 194,305 173    

 

Analiza variance zaključnih ocen po posameznih predmetih kaže statistično značilne razlike 

med tremi skupinami učencev in njihovimi povprečnimi zaključnimi ocenami pri vseh treh 

predmetih. Razlike so statistično pomembne na nivoju statistične pomembnosti α = 0,001. 
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Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev ocene zadovoljstva z učnim uspehom glede na skupine 

učencev po učni uspešnosti 

Učna 
uspešnost 

 

Zadovoljstvo z učnim uspehom 

Popolnoma 
nezadovoljen 

Nezadovoljen Zadovoljen 
Zalo 

zadovoljen 
Skupaj 

Učno 
uspešni 
učenci 

Število 0 5 29 43 77 

% znotraj učno uspešnih učencev ,0% 6,5% 37,7% 55,8% 100,0% 

Učenci z 
učnimi 

težavami 

Število 2 10 16 4 32 

% znotraj učencev z učnimi 
težavami 

6,3% 31,3% 50,0% 12,5% 100,0% 

Učno 
povprečni 

učenci 

število 3 10 43 7 63 

% znotraj učno povprečnih 
učencev 

4,8% 15,9% 68,3% 11,1% 100,0% 

Skupaj  

število 5 25 88 54 172 

%skup vseh 2,9% 14,5% 51,2% 31,4% 100,0% 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da je večina (82,6 %) od 172 učencev, ki so odgovorili na vprašanje, s 

svojim učnim uspehom zadovoljna oziroma zelo zadovoljna. Znotraj te skupine je kar 93,5 % 

od vseh učno uspešnih učencev v vzorcu, pri čemer jih je večina (55,8 %) s svojim uspehom 

zelo zadovoljna. Tudi večji del (62,5 %) učencev z učnimi težavami je s svojim učnim 

uspehom zadovoljen oziroma zelo zadovoljen. V primerjavi z učno uspešnimi se pri tej 

skupini kaže nekoliko nižja raven zadovoljstva. Največ (50,0 %) je namreč takih, ki so s sovjim 

uspehom zadovoljni. Najdemo pa tudi 31,3 % učencev z učnimi težavami, ki z učnim 

uspehom niso zadovoljni in 6,3 % takih, ki so s svojim uspehom popolnoma nezadovoljni. 

 

Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev anketiranih glede na najtežji predmet 

Najtežji predmet f f% 

Matematika 70 40,7 

Slovenski jezik 62 36,0 

Angleški jezik 40 23,3 

Skupaj 172 100,0 

 

Med danimi tremi osnovnimi predmeti se največ anketiranim učencem (40,7 %) zdi 

matematika najtežja. 
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Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev izbire najtežjega predmeta po območjih glede na učno 

uspešnost 

Učna 
uspešnost 

 
Najtežji predmet 

Matematika Slovenski jezik Angleški jezik Skupaj 

Učno uspešni 
učenci 

število 27 42 9 78 

% znotraj učno uspešnih 
učencev 

34,6% 53,8% 11,5% 100,0% 

Učenci z 
učnimi 

težavami 

število 17 4 10 31 

% znotraj učencev z učnimi 
težavami 

54,8% 12,9% 32,3% 100,0% 

Učno 
povprečni 

učenci 

število 26 16 21 63 

% znotraj učno povprečnih 
učencev 

41,3% 25,4% 33,3% 100,0% 

Skupaj 
število 70 62 40 172 

%skup vseh 40,7% 36,0% 23,3% 100,0% 

 

Iz tabele 6 je razvidno nasprotje v večinski izbiri najtežjega predmeta med učno uspešnimi 

učenci in učenci z učnimi težavami. Največ učno uspešnih učencev (53,8 %) je določilo 

slovenski jezik kot najtežji predmet, za razliko od učencev z učnimi težavami, ki so se zanj 

odločili v najmanjši meri (12,9 %). Kot najtežji predmet je največ učencev te skupine izbralo 

matematiko, pri kateri imajo v povprečju tudi najnižjo zaključno oceno, kot smo ugotovili 

prej. 

 

4.3 OPIS SPREMENLJIVK 
Spremenljivke so določene skladno z raziskovalnimi vprašanji. Vprašalnik, ki so ga izpolnjevali 

učenci, vsebuje sledeče spremenljivke: 

− učna uspešnost učencev (učno uspešni učenci, učenci z učnimi težavami in povprečni 

učenci), 

− domače naloge, 

− porabljen čas za opravljanje domačih nalog, 

− pogostost opravljanja domačih nalog, 

− dokončanje domačih nalog, 

− obsežnost domačih nalog, 

− težavnost domačih nalog, 

− pogostost zunanje pomoči pri opravljanju domačih nalog, 

− vir zunanje pomoči pri opravljanju domačih nalog, 

− težave pri opravljanju domačih nalog na področju osebne organizacije in urejenosti, 

− težave pri opravljanju domačih nalog na področju časovne organizacije, 

− težave pri opravljanju domačih nalog na področju motivacije, 
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− težave pri opravljanju domačih nalog na področju odgovornosti in samostojnosti, 

− težave pri opravljanju domačih nalog na področju pozornosti in koncentracije, 

− težave pri opravljanju domačih nalog na področju učnih spretnosti in strategij, 

− priljubljenost opravljanja domačih nalog, 

− motivacija za opravljanje domačih nalog, 

− prostorski pogoji za opravljanje domačih nalog. 

 

4.4 OPIS INSTRUMENTA ZA ZBIRANJE PODATKOV 
Instrument zbiranja podatkov je bil anketni vprašalnik (priloga 1), ki je bil sestavljen izključno 

za potrebe raziskave in je anketirancem omogočal anonimnost. Vprašalnik je sestavljen iz 18 

vprašanj. 

Prvi del vprašalnika zajema vprašanja splošne narave. V njem sprašujem po spolu, vrsti in 

količini prejete učne pomoči znotraj šolskega prostora, doživljanju uspešnosti, lastni 

percepciji vzrokov za uspeh/neuspeh, zaključni oceni preteklega šolskega leta pri treh 

osnovnih predmetih (matematiki, slovenskem jeziku in angleškem jeziku), zadovoljstvu z 

učnim uspehom in po tistem predmetu, izmed treh osnovnih9, ki ga učenci doživljajo kot 

najtežjega. Vsa vprašanja v tem delu so zaprtega tipa, oblikovala sem jih sama. 

Temu sledita dva sklopa vprašanj, ki se nanašata na namen raziskave. V prvem so vprašanja 

vezana na domače naloge predmeta, ki so ga učenci opredelili za najtežjega in sestoji iz 

šestih vprašanj zaprtega tipa z večstransko izbiro ter enega vprašanja polodprtega tipa. 

Drugi sklop vprašanj se nanaša na domače naloge v splošnem. Vključuje vprašalnik 

Likertovega tipa s 24 trditvami, s katerim ugotavljam razlike v količini težav, s katerimi se 

učenci soočajo na posameznih področjih, povezanih z opravljanjem domačih nalog; 

numerično ocenjevalno lestvico za oceno nivoja notranje oziroma zunanje motivacije, ki 

učence žene k opravljanju domačih nalog; dihotomno vprašanje o ustreznosti prostorskih 

pogojev za opravljanje domačih nalog in vprašanje odprtega tipa glede splošnega mnenja 

učencev o domačih nalogah. 

Vprašanja obeh sklopov so povzeta iz šestih vprašalnikov različnih avtorjev, ki so se v 

preteklosti lotili raziskovanja domačih nalog. 

- Janžek (1998) je pripravil anketni vprašalnik za učence Osnovne šole Rogatec, od 3. 

do 8. razreda, s katerim je želel ugotoviti količino porabljenega časa za opravljanje 

domačih nalog, ter posredno količino prejetih nalog z namenom, da se le ta skrči in 

obenem doseže njihova večja učinkovitost. 

Po njegovem vprašalniku povzemam vprašanje vezano na količino porabljenega časa 

za opravljanje domačih nalog. 

- Lekše (1999) je v sklopu vrednotenja stanja domačih nalog na OŠ Brežice pripravila 

dva anketna vprašalnika: Anketo o domačih nalogah za učitelje ter Anketo o domačih 

                                                      
9 To so obenem predmeti, pri katerih je Čagranova (1989) zabeležila največ posredovanih domačih nalog v 7. in 8. razredu. 
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nalogah za učence predmetne stopnje. Z njima je želela ugotoviti, kakšni sta vsebina 

in obseg domačih nalog na šoli, z namenom, da bi te postale bolj smiselne, bolje 

pripravljene ter prilagojene različnim namenom in sposobnostim. 

Iz njenega vprašalnika, namenjenega učencem, povzemam tri vprašanja: o količini 

opravljenih domačih nalog, viru zunanje pomoči, ter o ustreznosti prostorskih 

pogojev za opravljanje domačih nalog. 

- Bryan in Nelson (1994) sta svoj vprašalnik sestavila iz več vprašalnikov raziskovalcev, 

ki so se s podobno tematiko soočili pred njima. Sama sta želela raziskati izkušnje 

osnovnošolskih in srednješolskih učencev, vključenih v različne izobraževalne 

programe (redne razrede, izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, posebni vzgojno-izobraževalni program), z opravljanjem 

domačih nalog. 

Po njunem vprašalniku povzemam vprašanje o količini dokončanih domačih nalog. 

- Mihajlovska (2003) se v svoji raziskavi usmerja na domače naloge z vidika učiteljev, 

učencev in staršev. Za vsako skupino je pripravila svoj vprašalnik, ki se v določenih 

točkah ujemata. 

Od tu povzemam vprašanje o mnenju učencev glede domačih nalog v splošnem. 

- Čagran (1989) je v okviru magistrskega dela raziskovala didaktične in ergološke vidike 

domačih šolskih obveznosti z namenom proučitve obstoječe prakse domačih nalog, 

na podlagi katere je kasneje razvila smernice inoviranja le te. Poleg snemanja pouka 

in beleženja porabljenega časa za izvrševanje domačih nalog v oddelkih podaljšanega 

bivanja je podatke pridobila tudi preko treh anketnih vprašalnikov namenjenih 

staršem, učiteljem in učencem od 1. do 8. razreda.  

Po slednjem povzemam 4 vprašanja: o oceni količinske ustreznosti, o oceni 

zahtevnosti, o količini potrebne zunanje pomoči ter o izvoru motivacije za izvrševanje 

domačih nalog. 

- Gajria in Salend (1995) sta proučevala odnos in navade učencev, z in brez učnih težav, 

ki vplivajo na dokončanje domačih nalog. Za potrebe svoje raziskave sta oblikovala 

Vprašalnik o navadah učencev povezanih z opravljanjem domačih nalog /angl. The 

student survey of homework practices/ s 27 trditvami Likertovega tipa. Slednji je, 

izpolnjevanju učencev prilagojen, Test težav povezanih z domačimi nalogami /angl. 

Homework Problem Checklist/, ki je v osnovi namenjen reševanju učiteljev in staršev. 

Ta je zanesljiv in veljaven instrument za ugotavljanje težav učencev povezanih z 

opravljanjem domačih nalog, ki ga je razvila Anesco s sodelvci (1987, po Gajria in 

Salend 1995). 

Za potrebe svoje raziskave sem povzela 22 trditev iz vprašalnika Gajria in Salanda. Z 

njimi primerjam količino težav, s katerimi se soočajo učenci pri opravljanju domačih 

nalog na posameznih področjih, pa tudi razlike v stopnji priljubljenosti domačih 

nalog. 

Prvo ugotavljamo preko 20 trditev, ki se navezuje na 7 področnih spremenljivk, na 
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način kot so ga opredelili Olympia, Jenson in Hepworth-Neville (1996). Skupina 

raziskovalcev je, v sklopu sistematičnega programa treninga staršev, v rabi 

učinkovitih praks, pri opravljanju domačih nalog njihovih otrok, prav tako uporabila 

Test težav povezanih z domačimi nalogami. Z njim starši v začetku programa določijo 

kritična področja po predlaganem ključu tako, da seštejejo točke določenih postavk in 

izračunajo njihova povprečja. 

Tri trditve, ki se navezujejo na stopnjo priljubljenosti domačih nalog, sem po smislu 

določila sama. 

 

4.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Podatki so se zbirali v mesecu maju in juniju 2011, in sicer na treh kraških osnovnih šolah v 

bližnji okolici domačega kraja ter v dveh osnovnih šolah, kjer sem bila zaposlena. Ravnatelje 

osnovnih šol sem najprej osebno zaprosila k sodelovanju ter jim okvirno predstavila namen 

raziskave in vprašalnik. Vsi so k sodelovanju privolili. 

Po enem tednu sem jim vprašalnike dostavila. Takrat sem se sestala s svetovalnimi 

delavkami, katerim je bila s strani ravnateljev dodeljena izvedba anketiranja. Tri so bile po 

izobrazbi pedagoginje, dve pa psihologinji. Podrobneje sem jim predstavila vprašalnik s 

poudarkom na ključnih točkah (npr. da se učenci z odgovarjanjem na prvi sklop vprašanj 

osredotočijo na domače naloge najtežjega predmeta, medtem ko imajo pri odgovarjanju na 

drugi sklop vprašanj v mislih domače naloge v splošnem). S strani izvajalk je bilo učencem 

povedano, da ni pravilnih in nepravilnih odgovorov, pač pa da vsak zase najbolje ve, kateri 

odgovor najbolje opiše njegov odnos do domačih nalog. 

Reševanje vprašalnikov je potekalo eno šolsko uro. 

Od 186 oddanih anketnih vprašalnikov sem jih dobila vrnjenih 174, kar pomeni, da je bila 

odzivnost 93,5 %. Upoštevala sem vse vprašalnike, ne glede na to, če so vsebovali odgovore 

na vsa vprašanja, saj so nepopolno rešeni vprašalniki v večini pripadali učencem z učnimi 

težavami, njihova zastopanost v vzorcu pa je najmanjša. 

 

4.6 OBDELAVA PODATKOV 
Statistična obdelava podatkov je narejena s programom SPSS /angl. Statistical Package for 

Social Sciences/. Tabele in grafi so oblikovani v programih Excel in Word 2007. Izračunana je 

osnovna deskriptivna statistika: frekvence (števila), strukturni odstotki (deleži), aritmetična 

sredina, standardni odklon in parametrična statistika: ugotavljanje statistično pomembnih 

razlik med aritmetičnimi sredinami z analizo variance ANOVA, ter preverjanje statistično 

pomembnih razlik med posameznimi pari skupin z Bonferronijevim testom. Rezultati so 

prikazani s pomočjo tabel in grafov ter interpretacijo povezano s teoretičnimi spoznanji. 
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

5.1 DOMAČE NALOGE PRI NAJTEŽJEM PREDMETU 
Rezultati tega sklopa se nanašajo na domače naloge predmeta, ki so ga učenci izbrali za 

najtežjega. Pri večini učno uspešnih učencev so tako odgovori vezani na domače naloge pri 

slovenskem jeziku, rezultati učencev z učnimi težavami pa so v večini povezani z domačimi 

nalogami pri matematiki. 

 

5.1.1 Pogostost opravljanja domačih nalog 

Redno opravljene domače naloge izpolnjujejo njihove vzgojne funkcije, zato nas je zanimalo, 

kako pogosto učenci opravijo domače naloge pri predmetu, ki se jim zdi po njihovi presoji 

najtežji. 

 

Graf 3: Struktura anketiranih glede pogostosti opravljanja domačih nalog najtežjega 

predmeta 

 
 

Dobra tretjina učencev 8. razredov (34 %) domače naloge najtežjega predmeta največkrat 

opravi. Približno tolikšen delež (30 %) jih opravi zgolj občasno. Preostala slaba tretjina (29 %) 

pa vedno opravi domače naloge najtežjega predmeta. 
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Tabela 7: Frekvenčna porazdelitev pogostosti opravljanja domačih nalog najtežjega 

predmeta glede na skupine učencev po učni uspešnosti 

Učna 
uspešnost 

 
Pogostost opravljanja domačih nalog najtežjega predmeta 

Ponavadi 
jih ne 

opravim 

Občasno 
jih 

opravim 

Največkrat 
jih opravim 

Vedno jih 
opravim 

Skupaj 

Učno 
uspešni 
učenci 

Število 3 22 29 24 78 

% znotraj učno uspešnih učencev 3,8% 28,2% 37,2% 30,8% 100,0% 

Učenci z 
učnimi 

težavami 

Število 5 14 6 7 32 

% znotraj učencev z učnimi 
težavami 

15,6% 43,8% 18,8% 21,9% 100,0% 

Učno 
povprečni 

učenci 

Število 4 15 24 20 63 

% znotraj učno povprečnih učencev 6,3% 23,8% 38,1% 31,7% 100,0% 

Skupaj 
Število 12 51 59 51 173 

% skupin po učni uspešnosti 6,9% 29,5% 34,1% 29,5% 100,0% 

 

Iz tabele 7 je razvidno, da je znotraj skupine učno uspešnih učencev največ takih (37,2 %), ki 

največkrat opravijo domače naloge najtežjega predmeta. 

Pri učencih z učnimi težavami, pa z velikim deležem prevladujejo tisti (43,8 %), ki naloge 

najtežjega predmeta opravijo občasno. 

 

Tabela 8: Analiza variance pogostosti opravljanja domačih nalog najtežjega predmeta 

glede na skupine po učni uspešnosti učencev 

 Vsota kvadratov 
Stopinje 
prostosti 

Kvadrat 
aritmetične 

sredine 
F 

Stopnja 
tveganja 

 

Med skupinami 6,050 2 3,025 3,657 ,028 

Znotraj skupin 140,621 170 ,827   

Skupaj 146,671 172    
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Tabela 9: Bonferronijev test pogostosti opravljanja domačih nalog najtežjega predmeta 

glede na skupine po učni uspešnosti učencev 

(I) Skupine učencev po učni 
uspešnosti 

(J) Skupine učencev po učni 
uspešnosti 

Srednja 
razlika (I-J) 

Standardna 
napaka 

Stopnja 
tveganja 

Učno uspešni učenci Učenci z učnimi težavami ,480
*
 ,191 ,039 

Učno uspešni učenci Povprečni učenci -,004 ,154 1,000 

Učenci z učnimi težavami Povprečni učenci ,484
*
 ,197 ,046 

 

Med pogostostjo opravljanja domačih nalog in učno uspešnostjo učencev je bila s pomočjo 

analize variance ugotovljena statistično značilna razlika. Dodatna post hoc analiza, narejena z 

Bonferronijevim testom, nam je pokazala statistično značilne razlike v pogostosti opravljanja 

domačih nalog najtežjega predmeta med skupino učno uspešnih učencev in učencev z učnimi 

težavami (p = 0,039) kot tudi med skupinama učencev z učnimi težavami in povprečnimi 

učenci (p = 0,046). 

Podobno kot tukaj se je manj redno izvrševanje domačih nalog osmošolcev pokazalo tudi v 

nekaterih predhodnih raziskavah. Lekše (1999) je ugotovil, da opravljanje domačih nalog s 

starostjo upada, saj so rezultati njegove raziskave pokazali, da je odstotek tistih učencev, ki 

vedno opravijo domačo nalogo največji (80 %) v 4. razredu, v 8. razredu pa je takšnih 

učencev le še 15 %. Tudi Čagranova (1990) ugotavlja, da učenci 7. in 8. razredov osemletne 

osnove šole domače naloge izvršujejo manj redno. Pri čemer dodaja, da so učenci pogosteje 

brez opravljenih domačih nalog pri slovenskem jeziku in tujem jeziku, matematiki, fiziki in 

kemiji. V ospredju sta torej predmeta, na katera se navezujejo tudi rezultati pričujoče 

raziskave. Kar Čagranova (prav tam) interpretira kot možno reakcijo učencev na pogostejše, 

morda tudi stalno prejemanje nalog iz teh predmetov. 

Vsekakor v naši raziskavi ne gre spregledati rezultata, ki kaže na učence z učnimi težavami in 

njihovo, v največji meri izraženo, zgolj občasno opravljanje domačih nalog najtežjega 

predmeta. Slednje opozarja, da ti učenci nimajo v zadovoljivi meri razvitih navad rednega 

izvrševanja domačih nalog. Na tem mestu ponavljam že »velikokrat izrečene besede, da so 

domače naloge še posebno potrebne za učence s slabšim učnim uspehom, saj z njimi snov 

ponovijo in utrdijo.« (Čagran 1990, 190.) 
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5.1.2 Količina dokončanih domačih nalog 

Domače naloge dosegajo svoje izobraževalne učinke le, če so opravljene v celoti. Kot takšne 

posredno, dokazano vplivajo na dvig učenčeve učne uspešnosti (Wittmann 1964, po Čagran 

1989). Zanimalo nas je, koliko domačih nalog uspejo dokončati učno uspešni učenci in koliko 

učenci z učnimi težavami. 

Graf 4: Struktura anketiranih glede na količino dokončanih domačih nalog najtežjega 

predmeta 

 
 

Iz grafa je razvidno, da večina učencev (78,6 %) uspe dokončati skoraj vse oziroma vse 

domače naloge najtežjega predmeta. 

 

Tabela 10: Frekvenčna porazdelitev količin dokončanih domačih nalog najtežjega 

predmeta glede na skupine učencev po učni uspešnosti 

Učna 
uspešnost 

 
Količina dokončanih domačih nalog 

Nobene 
Manj kot 

pol 
Približno 
polovico 

Skoraj vse Vse Skupaj 

Učno 
uspešni 
učenci 

Število 1 2 6 47 22 78 

% znotraj učno uspešnih 
učencev 

1,3% 2,6% 7,7% 60,3% 28,2% 100,0% 

Učenci z 
učnimi 

težavami 

Število 2 1 13 12 4 32 

% znotraj učencev z učnimi 
težavami 

6,3% 3,1% 40,6% 37,5% 12,5% 100,0% 

Učno 
povprečni 

učenci 

Število 0 3 9 42 9 63 

% znotraj učno povprečnih 
učencev 

,0% 4,8% 14,3% 66,7% 14,3% 100,0% 

Skupaj 
Število 3 6 28 101 35 173 

% skupin po učni uspešnosti 1,7% 3,5% 16,2% 58,4% 20,2% 100,0% 
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Natančnejša analiza odgovorov posameznih skupin nam v tabeli 10 kaže, da uspešni učenci 

večinoma (88,5 %) dokončajo skoraj vse ali vse domače naloge, medtem ko učenci z učnimi 

težavami v večini (78,1 %) dokončajo približno polovico ali skoraj vse domače naloge. 

Povprečni učenci v največjem odstotku odgovorov (66,7 %) dokončajo skoraj vse domače 

naloge. 

Opažamo, da učenci z učnimi težavami vendarle v nekoliko manjši meri dokončujejo domače 

naloge, kot to počno njihovi učno uspešni vrstniki, kar se ujema z ugotovitvami Epsteina in 

sodelavcev (1993, po Bryan in Nelson 1994). 

Dokončane domače naloge so velikega pomena za njihovo končno učinkovitost (Rosenberg 

1989, po Cooper in Nye 1994), zaradi česar so številni tuji strokovnjaki preko svojih raziskav 

poskušali identificirati dejavnike, ki to delo ovirajo. V njih morda tičijo vzroki tudi za nekoliko 

nižjo raven dokončanja domačih nalog učencev z učnimi težavami v naši raziskavi, a jih velja 

sprejeti zgolj v razmislek, saj bi bilo za potrditev nekaterih potrebno izvesti dodatne 

raziskave, ki bi slonele na odgovorih učiteljev pa tudi staršev. 

Bryan in Nelson (1994) spodbujata k razmišljanju, da je morda sam sistem učiteljevega 

načrtovanja domačih nalog, posredovanja in predvsem preverjanja, pri čemer igra 

pomembno vlogo podajanje povratnih informacij s strani učitelja o opravljenih domačih 

nalogah, premalo prilagojen učencem z učnimi težavami. Na tesno povezanost preverjanja 

domačih nalog in njihovega dokončanja opozarjata tudi Salend in Schiff (1989, po Cooper in 

Nye 1994). Priporočljivo je, da se učitelji v okviru zmožnosti individualno posvetijo učencem z 

učnimi težavami tekom procesa preverjanja, s čimer bo v očeh učencev dokončana domača 

naloga dobila dodatno težo. 

Birnbaum (1989, po Cooper 1994) povezuje nedokončane domače naloge učencev z učnimi 

težavami z njihovimi slabšimi in manj učinkovitimi učnimi in delovnimi navadami, medtem ko 

Gajria in Salend (1995) le te pripišeta nekaterim posebnostim, ki so značilne za to skupino 

učencev, kot so npr. težave z ohranjanjem pozornosti in koncentracije med opravljanjem 

domačih nalog in težave z motivacijo. 

Rosenberg (1989, po Cooper in Nye 1994) ugotavlja pomemben vpliv sodelovanja staršev 

tekom izvrševanja domačih nalog na njihovo dokončanje. 
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5.1.3 Količina porabljenega časa za izvrševanje domačih nalog 

Na pogostost opravljanja in količino dokončanih domačih nalog vpliva več dejavnikov. Eden 

takšnih je časovna obremenitev učencev z izvrševanjem domačih nalog. Zanimalo nas je, 

koliko časa porabijo učno uspešni za izvrševanje domačih nalog in koliko učenci z učnimi 

težavami. 

 

Graf 5: Struktura anketiranih glede na dnevno količino porabljenega časa za opravljanje 

domačih nalog najtežjega predmeta 

 
 

Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev dnevnih količin porabljenega časa za opravljanje 

domačih nalog najtežjega predmeta glede na skupine učencev po učni uspešnosti 

Učna 
uspešnost 

 
 

 

Količina dnevno porabljenega časa za opravljanje domačih nalog 
najtežjega predmeta  

 

 

 

 

 

Manj kot 
15 min  

 

 

Od 15 do 
30 min 

Od 30 do 
45 min 

Več kot 1 
uro 

Skupaj 

U
čn

o
 

u
sp

e
šn

i 

u
če

n
ci

 število 38 38 2 0 78 

% znotraj učno uspešnih učencev 48,7% 48,7% 2,6% ,0% 100,0% 

U
če

n
ci

 z
 

u
čn

im
i 

te
ža

v
a

m

i 

število 13 12 6 1 32 

% znotraj učencev z učnimi težavami 40,6% 37,5% 18,8% 3,1% 100,0% 

U
čn

o
 

p
o

v
p

re
č

n
i 

u
če

n
ci

 število 14 40 8 1 63 

% znotraj učno povprečnih učencev 22,2% 63,5% 12,7% 1,6% 100,0% 

S
k
u

p
a

j število 65 90 16 2 173 

% skupin po učni uspešnosti 37,6% 52,0% 9,2% 1,2% 100,0% 
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Iz grafa 5 vidimo, da največji delež učencev (80 %) porabi za opravljanje domačih nalog 

najtežjega predmeta manj kot pol ure dnevno. Preostalih 10 % učencev pa za to potrebuje 

več kot 30 minut. 

Učno uspešni učenci v veliki večini (97,4 %) opravijo dnevne domače naloge pri najtežjem 

predmetu v manj kot 30 minutah. Polovica tega deleža to stori v manj kot 15 minutah, druga 

polovica, pa za to porabi od 15 do 30 minut. 

Največji delež učencev z učnimi težavami (40,6 %) za domače naloge najtežjega predmeta 

porabi dnevno do 15 minut. Nekaj učencev z učnimi težavami (18,8 %) pa je tudi takih, ki za 

to potrebuje med 30 in 45 minut. 

Vidimo, da največ učno uspešnih učencev, kot tudi največ učencev z učnimi težavami porabi 

dnevno do 30 minut časa za opravljanje nalog najtežjega predmeta. Tako ne moremo 

potegniti povezav z rezultati nekaterih preteklih raziskav. 

Čagranova (1990) je na eni strani ugotovila, obstoj precejšnjih razlik v času izvrševanja 

domačih nalog med učenci različnega uspeha, pri čemer so učno šibkejši učenci porabili tudi 

po trikrat več časa kot učno uspešni. Občutno večjo porabo časa za izvrševanje domačih 

nalog pri skupini učencev z učnimi težavami v primerjavi z vrstniki brez učnih težav ugotavlja 

v svoji raziskavi tudi Polloway s sodelavci (1992, po Cooper in Nye 1994). 

Na drugi strani pa imamo raziskave (Holmes 1989, po Čagran 1993a, Keith in Page 1985; 

Walberg 1984, po Gajria in Salend 1995), ki so pokazale, da tisti učenci, ki namenijo več časa 

domačim nalogam v povprečju, vendar vse v okviru dovoljene časovne obremenitve, kažejo 

boljše šolske rezultate od tistih, ki domačim nalogam namenijo manj časa. Iz česar gre 

sklepati, da bi morali učno uspešnejši učenci porabiti za izvrševanje domačih nalog v 

povprečju več časa od učencev z učnimi težavami. 

Eden od razlogov za dobljene rezultate je morda v tem, da so obstoječe raziskave nekoliko 

starejšega datuma, pri čemer morda lahko upamo, da je prišlo v sami metodiki 

posredovanja, diferenciacije in prilagajanja domačih nalog učencem različnih sposobnosti, do 

določenih sprememb, posledica katerih je enakomernejša in optimalnejša časovna 

obremenitev učencev z domačimi nalogami. 

Dobljene rezultate je potrebno razumevati z vednostjo, da so učenci različnih skupin svoje 

odgovore navezovali na različna predmeta. Poleg tega pa opozarjam na metodološko 

pomanjkljivost postavljenega vprašanja, ki je učencem ponujalo odgovore preširokega 

časovnega razpona glede na predmet vprašanja. 
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5.1.4 Ocena količinske ustreznosti domačih nalog 

Učence smo vprašali po njihovi oceni količinske ustreznosti prejetih domačih nalog, saj je 

tudi od nje odvisna pogostost opravljanja in delež dokončanih domačih nalog. Odgovore 

obeh skupin smo primerjali med seboj. 

 

Graf 6: Struktura anketiranih glede na oceno količinske ustreznosti domačih nalog 

najtežjega predmeta 

 
 

Iz grafa vidimo, da se 57 % osmošolcem domače naloge primerne po obsegu. 42 % 

osmošolcev pa meni, da so domače naloge najtežjega predmeta preobsežne. 

 

Tabela 12: Frekvenčna porazdelitev ocen količinske ustreznosti domačih nalog najtežjega 

predmeta glede na skupine učencev po učni uspešnosti 

Učna 
uspešnost 

 
Ocena količinske ustreznosti domačih nalog najtežjega 

predmeta 

Preobsežne 
Primerne po 

obsegu 
Premalo 
obsežne 

Skupaj 

Učno 
uspešni 
učenci 

Število 30 46 2 78 

% znotraj učno uspešnih učencev 38,5% 59,0% 2,6% 100,0% 

Učenci z 
učnimi 

težavami 

Število 19 13 0 32 

% znotraj učencev z učnimi težavami 59,4% 40,6% ,0% 100,0% 

Učno 
povprečni 

učenci 

Število 24 39 0 63 

% znotraj učno povprečnih učencev 38,1% 61,9% ,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 73 98 2 173 

% skupin po učni uspešnosti 42,2% 56,6% 1,2% 100,0% 

 

Podrobnejši pregled odgovorov po skupinah učencev kaže, da se večini učno uspešnih 

učencev (59,0 %) zdi količina domačih nalog ravno pravšnja. 2,9 % učencev znotraj te skupine 

ocenjuje domače naloge najtežjega predmeta kot premalo obsežne. 
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Na drugi strani pa vidimo, da se domače naloge zdijo preobsežne večini učencev z učnimi 

težavami (59,4 %). V tej skupini obenem ne najdemo nikogar, ki bi bil mnenja, da so domače 

naloge premalo obsežne. 

Tudi v raziskavi Čagranove (1989) izvedene na učencih od 1. do 8. razreda, jih je bilo največ 

(71,6 %) mnenja, da je obseg domačih nalog pri vseh predmetih primeren. Bistveno manj, v 

primerjavi z našimi rezultati, jih je menilo, da so domače naloge preobsežne (16,7 %). 

Visoko izraženo nezadovoljstvo z obsegom domačih nalog v našem primeru morda lahko 

pripišemo starostni skupini anketiranih, saj je znano, da se obseg domačih nalog s starostjo 

in posledično zahtevnostjo učnih vsebin v tem obdobju, povečuje, obenem pa ne gre 

zanemariti, da so učenci v tem obdobju v adolescenci. 

Na tem mestu moramo izpostaviti, večinski delež učencev z učnimi težavami, ki opozarja na 

preobsežnost domačih nalog za to skupino. Bryan in Nelson (1994) namigujeta, da ti učenci 

morda zgolj doživljajo, kot bi opravljali preveč nalog, čeprav dejansko prejemajo isto količino, 

kot učno uspešni učenci. In prav slednje, v današnjem času, ni več dopustno, saj so učenci 

upravičeni do optimalnega individualnega osebnostnega razvoja ter pogojev, v katerih so 

lahko avtonomno motivirani, zaradi česar enaka količina domačih nalog za vse učence ni 

primerna. 

Morda pa rezultat namiguje na neustrezno izvajanje načel kvantitativne diferenciacije 

domačih nalog in bi ga bilo smiselno preveriti z raziskavo, osredotočeno na učitelje. 

Čagranova (1990, 194) opozarja, da preobsežne domače naloge »povzročijo pri učencih 

nepravilni odnos do njihovega izvrševanja, ki se kaže v nepravilnosti, površnosti, 

prepisovanju in nasploh v nerednem izvrševanju domačih nalog.« 



61 

5.1.5 Ocena zahtevnosti domačih nalog 

Naslednji dejavnik povezan s pogostostjo opravljanja domačih nalog in njihovim 

dokončanjem je zahtevnost domačih nalog. Preverili smo, koliko zahtevne se zdijo domače 

naloge učencem z učnimi težavami in koliko učno uspešnim učencem. 

 

Graf 7: Struktura anketiranih glede na oceno zahtevnosti domačih nalog najtežjega 

predmeta 

 
 

49 % osmošolcev meni, da so domače naloge najtežjega predmeta primerne po zahtevnosti, 

za 47 % so prezahtevne in za 4 % so domače naloge premalo zahtevne. 

 

Tabela 13: Frekvenčna porazdelitev ocen zahtevnosti domačih nalog najtežjega predmeta 

glede na skupine učencev po učni uspešnosti 

Učna 
uspešnost 

 
Ocena težavnosti domačih nalog najtežjega predmeta 

Zelo lahke Lahke 
Niti težke, 
niti lahke 

Težke Zelo težke Skupaj 

Učno 
uspešni 
učenci 

Število 2 5 40 28 3 78 

% znotraj učno uspešnih 
učencev 

2,6% 6,4% 51,3% 35,9% 3,8% 100,0% 

Učenci z 
učnimi 

težavami 

Število 0 0 15 13 3 31 

% znotraj učencev z učnimi 
težavami 

,0% ,0% 48,4% 41,9% 9,7% 100,0% 

Učno 
povprečni 

učenci 

Število 0 0 29 32 2 63 

% znotraj učno povprečnih 
učencev 

,0% ,0% 46,0% 50,8% 3,2% 100,0% 

Skupaj 
Število 2 5 84 73 8 172 

% skupin po učni uspešnosti 1,2% 2,9% 48,8% 42,4% 4,7% 100,0% 

 

Največ učno uspešnih učencev (51,3 %) in največ učencev z učnimi težavami (48, 4%) meni, 

da so domače naloge najtežjega predmeta primerne po zahtevnosti, medtem ko največ 
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povprečnih učencev (50,8 %) meni, da so domače naloge težke. Domače naloge se zdijo 

premalo zahtevne le peščici učencev (4,1 %) in vsi ti so iz skupine učno uspešnih učencev. 

Iz rezultatov vidimo, da se največjemu številu učencev obeh skupin zdijo prejete domače 

naloge primerno zahtevne. Dobljeni rezultat je razveseljiv, saj nakazuje, da so učno uspešni 

učenci in učenci z učnimi težavami deležni kvalitativno diferenciranih domačih nalog, s čimer 

so jim zagotovljeni domači izzivi njihovim zmožnostim primerne zahtevnosti. Kvalitativno 

diferencirane domače naloge so obenem predpogoj za samostojno uspešno izvrševanje.  

Vidimo, da je število učencev, za katere so domače naloge prezahtevne občutno višje od 

števila učencev, katerim se jim zdi težavnost domačih nalog prenizka. Rezultat ne preseneča, 

če upoštevamo, da so učenci vrednotili naloge predmeta, ki ga že tako doživljajo kot 

zahtevnega. 

 

5.1.6 Pogostost potrebne zunanje pomoči pri izvrševanju domačih 

nalog 

Učence z učnimi težavami in učno uspešne učence smo vprašali, kako pogosto se poslužijo 

zunanje pomoči pri opravljanju domačih nalog. Naredili smo primerjavo njihovih rezultatov. 

 

Graf 8: Struktura anketiranih glede na pogostost potrebne zunanje pomoči pri izvrševanju 

domačih nalog najtežjega predmeta 

 

 

Graf kaže, da največ osmošolcev (57 %) redko potrebuje pomoč pri opravljanju domačih 

nalog najtežjega predmeta. Velik delež (25 %) je tudi takih, ki pomoči nikoli ne potrebuje. Le 

3% učencev na tej stopnji se vsakodnevno, redno, poslužuje zunanje pomoči. 
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Tabela 14: Frekvenčna porazdelitev pogostosti potrebne zunanje pomoči pri izvrševanju 

domačih nalog najtežjega predmeta glede na skupine učencev po učni uspešnosti 

Učna 
uspešnost 

 
Pogostost potrebne zunanje pomoči pri izvrševanju domačih 

nalog najtežjega predmeta 

Nikoli Redko Pogosto Vedno Skupaj 

Učno 
uspešni 
učenci 

Število 22 47 8 1 78 

% znotraj učno uspešnih učencev 28,2% 60,3% 10,3% 1,3% 100,0% 

Učenci z 
učnimi 

težavami 

Število 7 17 5 3 32 

% znotraj učencev z učnimi težavami 21,9% 53,1% 15,6% 9,4% 100,0% 

Učno 
povprečni 

učenci 

Število 15 34 13 1 63 

% znotraj učno povprečnih učencev 23,8% 54,0% 20,6% 1,6% 100,0% 

Skupaj 
Število 44 98 26 5 173 

% skupin po učni uspešnosti 25,4% 56,6% 15,0% 2,9% 100,0% 

 

88,5 % učno uspešnih učencev in 75 % učencev z učnimi težavami je zatrdilo, da nikoli 

oziroma redko potrebuje pomoč pri opravljanju domačih nalog. Znotraj obeh skupin je 

največ takih, ki pomoč potrebuje redko (60,3 % učno uspešnih učencev in 53,1 % učencev z 

učnimi težavam). 13,4 % učencev z učnimi težavami več od učno uspešnih učencev potrebuje 

pomoč pri pisanju domačih nalog pogosto oziroma vedno. 

Na eni strani vidimo velik odstotek, kar 72 % vseh anketiranih osmošolcev, ki bolj ali manj 

pogosto potrebuje pomoč pri opravljanju domačih nalog, kar kaže na delež učencev, ki 

obveznosti do šole ne zmorejo vedno izvršiti samostojno. Pri razumevanju tega rezultata 

velja imeti v mislih, da so ga učenci navezovali na domače naloge najtežjega predmeta, kjer 

gre že zaradi tega, na tej stopnji, pričakovati največjo potrebo po zunanji pomoči. Gotovo 

obstajajo še drugi razlogi, ki botrujejo tako veliki potrebi po zunanji pomoči. Janžek (1998) 

razmišlja, da morda učenci na tej stopnji ne obvladajo ustreznih strategij reševanja domačih 

nalog ali morda naloge raje izvršujejo npr. s sošolcem kot sami. 

Na drugi strani pa je potrebno izpostaviti, da je ta pomoč tako pri skupini učno uspešnih kot 

pri skupini učencev z učnimi težavami v največji meri potrebna zgolj občasno. Podobnost je 

razveseljiva in jo lahko pojasnimo s predhodno ugotovitvijo, ki je pokazala, da tako ena kot 

druga skupina v največjem številu ocenjuje domače naloge najtežjega predmeta kot 

primerno zahtevne, od koder izhaja približno enaka potreba obeh skupin po zunanji pomoči. 

Potegnemo lahko vzporednico z opažanji Čagranove (1990), ki je v svoji raziskavi pri starejših 

učencih zaznala težnjo po osamosvajanju in obenem ugotovila, da so na tej stopnji učne 

vsebine, ki so jih učenci deležni, vse specialnejše, kar preprečuje staršem z nižjo izobrazbo, 

da bi še lahko nudili otroku ustrezno pomoč. 
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5.1.7 Vir zunanje pomoči pri izvrševanju domačih nalog 

Zanimalo nas je, koga zaprosijo za pomoč učenci z učnimi težavami in na koga se obrnejo 

učno uspešni učenci. 

 

Graf 9: Struktura anketiranih glede na glavni vir zunanje pomoči pri izvrševanju domačih 

nalog najtežjega predmeta 

 
 

Iz zgornjega grafa vidimo, da največ anketiranih učencev (39 %) ne potrebuje pomoči pri 

opravljanju domačih nalog. 32 % učencev pomoč najde znotraj družine, kjer jim v največjem 

deležu (15 %) pomagajo mame. 22 % učencev za pomoč zaprosi sošolca, 7 % pa si pomaga na 

druge načine, pri čemer jih je največ navedlo, da si pomagajo z rešitvami, nekaterim so v 

pomoč babice, tete in strici; posameznim učencem pa pomaga inštruktorica, učitelj ali si 

pomagajo z medmrežjem. 
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Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev glavnih virov zunanje pomoči za izvrševanje domačih 

nalog najtežjega predmeta glede na skupine učencev po učni uspešnosti 

Učna 
uspešnost 

 
Vir zunanje pomoči pri izvrševanju domačih nalog najtežjega predmeta 

Nihče, opravim 
jih sam 

Sošolec Mama Oče 
Brat, 

sestra 
Druga 
oseba 

Skupaj 

Učno 
uspešni 
učenci 

Število 28 16 9 7 8 4 72 

% znotraj učno uspešnih 
učencev 

38,9% 22,2% 12,5% 9,7% 11,1% 5,6% 100,0% 

Učenci z 
učnimi 

težavami 

Število 11 3 8 0 1 5 28 

% znotraj učencev z učnimi 
težavami 

39,3% 10,7% 28,6% ,0% 3,6% 17,9% 100,0% 

Učno 
povprečni 

učenci 

Število 22 16 6 3 8 2 57 

% znotraj učno povprečnih 
učencev 

38,6% 28,1% 10,5% 5,3% 14,0% 3,5% 100,0% 

Skupaj 
Število 61 35 23 10 17 11 157 

% skupin po učni uspešnosti 38,9% 22,3% 14,6% 6,4% 10,8% 7,0% 100,0% 

 

Največji delež učno uspešnih učencev (38,9 %) kakor tudi največ učencev z učnimi težavami       

(39,3 %) opravi svoje domače naloge brez potrebne zunanje pomoči. Med ostalimi, ki pomoč 

potrjujejo, jo učno uspešni učenci v največji meri poiščejo pri sošolcu (22,2 %) ali v družini, 

pri čemer jim največ pomagajo mame (12,5 %), sorojenci (11,1 %) in tudi očetje (9,7 %). Vsi 

učno uspešni učenci, ki so izbrali odgovor druga oseba, so ga utemeljili z rešitvami. 

Učenci z učnimi težavami, pa se po pomoč največ obrnejo k mami (28,6 %) ali k drugi osebi, 

pri čemer so dopisali, da je to babica, inštruktorica, teta stric in le eden rešitve. Nobenemu 

ne pomaga oče. In le manjšemu številu pomagajo sošolci ali sorojenci. 

Opažamo, da sta velikosti deležev učno uspešnih in učencev z učnimi težavami, ki so zatrdili, 

da naloge opravijo samostojno, presenetljivo, zelo podobna. V obeh primerih gre za približno 

40 %, kar obenem predstavlja še nekoliko večji delež samostojnosti obeh skupin osmošolcev, 

kot se je to pokazalo pri prejšnjem vprašanju. Iz tega rezultata gre razbrati težnjo po 

samostojnosti v tem starostnem obdobju in zavračanje starševskega nadzora nad domačimi 

nalogami. S tem se je hkrati potrdilo že prej ugotovljeno, in sicer da obe skupini enako 

pogosto posegata po zunanji pomoči. 

Pri učencih, ki potrebujejo pomoč, opažamo razliko v viru le te med primerjalnima 

skupinama. Največ učencem z učnimi težavami pomagajo pri domačih nalogah mame, ki 

ostajajo v vlogi »pomožnih učiteljic« kot jim jo je pripisal že Janžek (1998). Mame učencev z 

učnimi težavami so občutno bolj vključene v učno pomoč kot mame učno uspešnih učencev. 

Zanimivo, da nikomur iz te skupine ne pomaga oče. Največ učno uspešnih učencev pa se po 

pomoč zateče k vrstnikom, s čimer razbremenijo starše in kažejo večjo mero samostojnosti, 

odločnosti, odgovornosti in iznajdljivosti pri opravljanju domačih nalog. Slednje se je 
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pokazalo tudi v utemeljitvah drugih virov pomoči z rešitvami pri vseh učno uspešnih učencih, 

ki so izbrali ta odgovor. 

 

5.2 UČENČEVO DOŽIVLJANJE DOMAČIH NALOG V CELOTI 
Rezultati v tem delu raziskave se nanašajo na odgovore, ki so jih podali učenci glede 

njihovega doživljanja domačih nalog v celoti, pri vseh predmetih. 

5.2.1 Težave povezane z opravljanjem domačih nalog po posameznih 

področjih 

Težave, ki jih učenci doživljajo pri opravljanju domačih nalog, smo ocenjevali s pomočjo 20 

trditev Likertovega tipa. Razvidne so v tabeli 17. Trditve imajo 4 možne odgovore: 0 nikoli, 1 

včasih, 2 pogosto in 3 zelo pogosto. Postavke se navezujejo na 6 področnih spremenljivk 

tako, kot je razvidno v tabeli 16. 

Tabela 16: Glavna področja težav povezanih z opravljanjem domačih nalog 

Težave na področju: Zaporedna številka postavke: 

osebne organizacije in urejenosti 10, 12, 13, 14,  

časovne organizacije 3, 6, 9, 15, 16, 19 

motivacije 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 

odgovornosti in samostojnosti 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 

pozornosti in koncentracije 1, 2, 7 

učnih spretnosti in strategij 16, 17, 18, 20 
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Tabela 17: Aritmetične sredine in standardni odkloni za posamezne postavke po skupinah 

učencev 

  
Učno uspešni 

učenci 

 

 

 

Učenci z učnimi 

težavami 

 

 

 

Učno 

povprečni  

učenci 

Št. Postavke N M SD  N M SD  N M SD 

1. 
Po 30 minutah opravljanja domače naloge izgubim 

zanimanje in odneham ali pa imam dolg odmor. 
78 1,25 0,95  32 1,66 1,12  63 1,06 0,88 

2. 
Ko delam domačo nalogo, me hitro zmotijo druge 

stvari (hitro izgubim koncentracijo). 
78 1,31 0,99  32 1,75 1,08  63 1,25 1,02 

3. 
Porabim zelo veliko časa, predenj začnem delati 

domačo nalogo. 
78 1,28 1,03  31 1,84 1,16  63 1,16 1,05 

4. 
Kadar imam domačo nalogo pri več različnih 

predmetih, ne vem, kje naj začnem. 
78 0,92 0,90  31 1,03 1,08  62 0,90 0,90 

5. 
Za delanje domače naloge porabim zelo veliko 

časa. 
77 0,93 0,77  31 1,42 0,99  61 0,97 0,63 

6. 
Morajo me opomniti, da začnem delati domačo 

nalogo. 
78 0,59 0,78  31 1,10 0,94  63 0,49 0,67 

7. 
Potrebujem nekoga, da mi pomaga pri delanju 

domače naloge. 
78 0,60 0,68  31 1,00 1,00  63 0,51 0,54 

8. Sovražim opravljanje domače naloge. 78 2,06 0,98  32 2,28 1,02  63 1,92 0,99 

9. 
Z izvrševanjem domače naloge odlašam do zadnje 

minute. 
77 1,17 0,95  32 1,60 1,04  63 0,98 0,81 

10. 
V šolo grem, ne da bi imel dokončano domačo 

nalogo. 
78 1,20 0,77  32 1,41 0,91  63 1,11 0,79 

11. Pritožujem se nad domačo nalogo. 78 1,32 0,93  32 1,53 1,14  63 1,19 0,95 

12. Pozabim, kaj je za domačo nalogo. 78 1,13 0,90  32 1,44 1,19  63 1,11 0,95 

13. 

V šoli pozabim potrebščine (zvezek, učni list...), ki 

jih potrebujem, da lahko naredim domačo 

nalogo. 

78 0,41 0,59  31 0,52 0,63  63 0,29 0,49 

14. Domačo nalogo pozabim doma. 78 0,78 0,74  32 0,88 0,94  63 0,68 0,64 

15. 
Z delanjem domače naloge pričnem, ne da bi si 

prej vzel čas in naredil načrt učenja. 
77 1,78 1,09  31 1,52 1,18  62 1,61 1,06 

16. 

Težko dokončam naloge, ki zahtevajo veliko časa 

(projektna dela, domače branje ...), ker si ne 

razporedim časa tako, da bi delal večkrat po malo. 

78 1,01 0,85  32 1,09 1,03  62 1,03 0,81 

17. 
Če ne razumem naloge, ali pa se mi zdi pretežka, jo 

pustim. 
78 1,43 0,93  32 1,78 1,04  63 1,49 0,91 

18. 

Začnem z domačo nalogo predmeta, ki mi je všeč, 

potem pa mi zmanjka časa ali pa sem preutrujen, 

da bi naredil še preostalo domačo nalogo. 

77 1,04 0,95  30 1,37 1,03  63 0,95 0,99 

19. 
Težko vem, koliko časa bom potreboval za domačo 

nalogo, zato je moja naloga nepopolno narejena. 
78 0,80 0,76  32 1,09 1,03  63 0,78 0,73 

20. 
Ko naredim domačo nalogo, ne preverim, če sem 

naredil vse potrebno. 
78 1,38 1,02  32 1,5 1,08  62 1,19 0,94 
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Srednje vrednosti ocen posameznih trditev skupine učno uspešnih učencev se razprostirajo 
med 0,41 in 2,06. Pri učencih z učnimi težavami se povprečne vrednosti ocen gibljejo med 
0,52 in 2,28. Pri skupini učno povprečnih učencev pa so le te razvrščene v razponu od 0,29 do 
1,92. Povprečne ocene vseh postavk, razen ene, so bile pri skupni učencev z učnimi težavami 
višje od povprečnih ocen učno uspešnih učencev. Povprečne ocene skupine učno povprečnih 
učencev pa presenečajo, saj so pri večini trditev (z izjemo štirih) nižje od ocen učno uspešnih 
učencev. Učenci vseh treh skupin so povprečno najvišje ocenili postavko »Sovražim 
opravljanje domače naloge.« Pri skupini učno uspešnih učencev in učencev z učnimi 
težavami je bila ta obenem edina postavka katere povprečna ocena je presegla vrednost 2. 
Postavke vprašalnika so negativne narave, zaradi česar visoke vrednosti njihovih povprečnih 
ocen kažejo na rabo takšnih navad, ki so krive za težave pri opravljanju domačih nalog (Gajria 
in Salend 1995). 
 
Tabela 18: Opisna statistika težav povezanih z opravljanjem domačih nalog po posameznih 

področjih za vsako skupino posebej 

 N 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 

Osebna organizacija in urejenost 

Učno uspešni učenci 77 ,88 ,486 

Učenci z učnimi težavami 31 1,08 ,647 

Povprečni učenci 61 ,81 ,524 

Skupaj 169 ,89 ,537 

Časovna organizacija 

Učno uspešni učenci 77 1,05 ,526 

Učenci z učnimi težavami 30 1,38 ,717 

Povprečni učenci 63 1,00 ,549 

Skupaj 170 1,09 ,585 

Motivacija 

Učno uspešni učenci 76 1,10 ,464 

Učenci z učnimi težavami 30 1,55 ,602 

Povprečni učenci 59 1,08 ,490 

Skupaj 165 1,18 ,527 

Odgovornost in samostojnost 

Učno uspešni učenci 76 ,91 ,429 

Učenci z učnimi težavami 30 1,38 ,576 

Povprečni učenci 60 ,92 ,456 

Skupaj 166 ,99 ,498 

Pozornost in koncentracija 

Učno uspešni učenci 78 ,97 ,570 

Učenci z učnimi težavami 31 1,49 ,735 

Povprečni učenci 63 ,94 ,603 

Skupaj 172 1,06 ,645 

Učne spretnosti in strategije 

Učno uspešni učenci 77 1,16 ,609 

Učenci z učnimi težavami 29 1,48 ,701 

Povprečni učenci 63 1,16 ,663 

Skupaj 169 1,22 ,653 
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V tabeli 18 vidimo, da se povprečne ocene težav po področjih povezanih z opravljanjem 

domačih nalog za skupino učno uspešnih učencev gibljejo med 0,88 (področje osebne 

organizacije in urejenost) in 1,16 (področje učnih spretnosti in strategij). Najnižja povprečna 

ocena skupine učencev z učnimi težavami (1,08) se nahaja, enako kot pri skupini uspešnih 

učencev, na področju osebne organizacije in urejenosti, medtem ko učenci z učnimi težavami 

povprečno najvišje (1,55) ocenjujejo področje motivacije. Na vseh ostalih področjih opazimo 

pri tej skupini učencev praktično podobne povprečne ocene. Gibljejo se okrog 1,46. 

Vidimo, da skupina učno uspešnih učencev v povprečju pripisuje nižje ocene vsem 

področjem težav povezanih z izvrševanjem domačih nalog v primerjavi s skupino učencev z 

učnimi težavami. Pri tem ponovno ne gre spregledati poprečnih ocen skupine učno 

povprečnih učencev, ki so na štirih področjih še nekoliko nižje od povprečnih ocen učno 

uspešnih učencev. 

 
Tabela 19: Analiza variance težav povezanih z opravljanje domačih nalog po posameznih 
področjih glede na skupine po učni uspešnosti učencev 

 
Vsota 

kvadratov 
Stopinje 
prostosti 

Kvadrat 
aritmetične 

sredine 
F 

Stopnja 
tveganja 

Osebna organizacija 

in urejenost 

Med skupinami 1,504 2 ,752 2,659 ,073 

Znotraj skupin 46,953 166 ,283   

Skupaj 48,458 168    

Časovna organizacija 

Med skupinami 3,196 2 1,598 4,884 ,009 

Znotraj skupin 54,638 167 ,327   

Skupaj 57,833 169    

Motivacija 

Med skupinami 5,061 2 2,531 10,106 ,000 

Znotraj skupin 40,567 162 ,250   

Skupaj 45,628 164    

Odgovornost in 

samostojnost 

Med skupinami 5,329 2 2,665 12,184 ,000 

Znotraj skupin 35,646 163 ,219   

Skupaj 40,975 165    

Pozornost in 

koncentracija 

Med skupinami 7,306 2 3,653 9,673 ,000 

Znotraj skupin 63,818 169 ,378   

Skupaj 71,123 171    

Učne spretnosti in 

strategije 

Med skupinami 2,492 2 1,246 2,987 ,053 

Znotraj skupin 69,250 166 ,417   

Skupaj 71,742 168    
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Tabela 20: Bonferronijev test težav povezanih z opravljanjem domačih nalog po 
posameznih področjih glede na skupine po učni uspešnosti učencev 

 
(I) Skupine učencev po učni 

uspešnosti 
(J) Skupine učencev po učni 

uspešnosti 
Srednja 

razlika (I-J) 
Standardna 

napaka 
Stopnja 
tveganja 

Osebna 

organizacija in 

urejenost 

Učno uspešni učenci Učenci z učnimi težavami -,198 ,113 ,248 

Učno uspešni učenci Povprečni učenci ,072 ,091 1,000 

Učenec z učnimi težavami Povprečni učenci -,269 ,117 ,069 

Časovna 

organizacija 

Učno uspešni učenci Učenci z učnimi težavami -,330
*
 ,123 ,024 

Učno uspešni učenci Povprečni učenci ,054 ,097 1,000 

Učenec z učnimi težavami Povprečni učenci -,384
*
 ,127 ,009 

Motivacija 

Učno uspešni učenci Učenci z učnimi težavami -,444
*
 ,108 ,000 

Učno uspešni učenci Povprečni učenci ,021 ,087 1,000 

Učenec z učnimi težavami Povprečni učenci -,465
*
 ,112 ,000 

Odgovornost in 

samostojnost 

Učno uspešni učenci Učenci z učnimi težavami -,470
*
 ,101 ,000 

Učno uspešni učenci Povprečni učenci -,011 ,081 1,000 

Učenec z učnimi težavami Povprečni učenci -,460
*
 ,105 ,000 

Pozornost in 

koncentracija 

Učno uspešni učenci Učenci z učnimi težavami -,520
*
 ,130 ,000 

Učno uspešni učenci Povprečni učenci ,033 ,104 1,000 

Učenec z učnimi težavami Povprečni učenci -,553
*
 ,135 ,000 

Učne spretnosti 

in strategije 

Učno uspešni učenci Učenci z učnimi težavami -,320 ,141 ,072 

Učno uspešni učenci Povprečni učenci ,004 ,110 1,000 

Učenec z učnimi težavami Povprečni učenci -,324 ,145 ,080 

 

Izračun Analize variance (tabela 19) je pokazal, da se skupine med seboj statistično 

pomembno razlikujejo v oceni težav opravljanja domačih nalog na področju časovne 

organizacije, motivacije, odgovornosti in samostojnosti ter na področju pozornosti in 

koncentracije. Za področji osebna organizacija in urejenost ter učne spretnosti in strategije 

se statistično pomembne razlike med skupinami niso pokazale. 

Z analizo variance ugotovljene razlike na štirih področjih potrjuje tudi dodatno opravljen 

Bonferronijev test (tabela 20), na nivoju statistične pomembnosti 0,05 med skupino učno 

uspešnih učencev in skupino učencev z učnimi težavami kakor tudi med skupino učencev z 

učnimi težavami ter skupino učno povprečnih učencev. Za področji osebna organizacija in 

urejenost ter učne spretnosti in strategije se tudi z Bonferronijevim testom statistično 

pomembne razlike med nobenima dvema skupinama niso pokazale. 
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Iz dobljenih rezultatov ugotavljamo, da doživljajo učenci z učnimi težavami v primerjavi z 

njihovimi učno uspešnimi in učno povprečnimi vrstniki, pri opravljanju domačih nalog 

občutno več težav s časovnim organiziranjem. Na to kažejo visoke povprečne ocene postavk 

"poraba velike količine časa pred pričetkom izvrševanja domačih nalog", "potreba po 

opominjanju k pričetku domačega dela", "odlašanje pričetka izvrševanja domačih nalog do 

zadnje minute", "opravljanje domačin nalog brez predhodno pripravljenega načrta dela" in 

"slaba zmožnost predvidevanja potrebne količine časa za izvršitev domačih nalog". 

Področje motivacije doživljajo učenci z učnimi težavami kot najbolj problematično med 

vsemi šestimi področji težav povezanih z izvrševanjem domačih nalog. V primerjavi z učno 

uspešnimi in povprečnimi učenci imajo tu značilno več težav. Na slednje kažejo občutno višje 

povprečne vrednosti trditev "odlašanje s pričetkom izvrševanja domačih nalog", "potreba po 

vzpodbujanju k pričetku opravljanja domačih nalog" in "poraba velike količine časa za 

izvrševanje domačih nalog".  

Rezultat se sklada z ugotovitvami raziskave Salenda in Schiffa (1989, po Bryan in Nelson) ), v 

kateri so specialni pedagogi ocenili, da imajo učenci z učnimi težavami pri izvrševanju 

domačih nalog nekatere motivacijske težave. Tudi rezultata raziskav Pollowaya in sodelavcev 

(1992, po Cooper in Nye 1994) ter Gajrie in Salenda (1995) sta pokazala, da imajo učenci z 

učnimi težavami pomembno več težav na področju motivacije v primerjavi z njihovimi enako 

starimi vrstniki brez učnih težav. 

Pokazalo se je, da ima skupina učencev z učnimi težavami pri izvrševanju domačih nalog 

izrazito več težav tudi na področju odgovornosti in samostojnosti v primerjavi s skupino učno 

uspešnih in učno povprečnih učencev. Na slednje opozarjajo visoko izražene vrednosti 

postavk "poraba velike količine časa za izvrševanje domačih nalog", "opominjanje k pričetku 

opravljanja domačih nalog", "potreba po zunanji pomoči pri opravljanju domačih nalog" in 

"pozabljanje vsebine domačih nalog". Visoko izražene vrednosti postavk opominjajo, da ima 

ta skupina učencev pomanjkanje potrebnih veščin za samostojno opravljanje domačih nalog. 

Rezultati so tudi zaznali, da imajo učenci z učnimi težavami pomembne težave z 

usmerjanjem pozornosti in ohranjanjem koncentracije tekom opravljanja domačih nalog. To 

se odraža v visokih vrednostih povprečnih ocen, v primerjavi s skupinama učno uspešnih in 

učno povprečnih učencev, za trditve "izguba interesa za domače naloge po 30 minutah dela", 

"hitra izguba koncentracije" in "potreba po zunanji pomoči tekom izvrševanja domačih 

nalog".  

Ti rezultati so podobni ugotovitvam raziskave Pollowaya in sodelavcev (1992, po Cooper in 

Nye 1994), v kateri so učitelji in starši ocenili, da imajo učenci z učnimi težavami pomembno 

več težav v primerjavi z njihovimi vrstniki brez učnih težav glede sposobnosti ohranjanja 

koncentracije tekom opravljanja domačih nalog. Isto potrjuje tudi kasnejša raziskava Gajrie 

in Salenda (1995). 

Rezultati pričujoče raziskave osvetljujejo tudi določene podobnosti v načinih opravljanja 

domačih nalog med skupinami. Vse tri skupine so trditvam, povezanim s področjem osebne 
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organizacije in urejenosti, pripisale najnižje povprečne ocene, med katerimi ni statistično 

pomembnih razlik. Anketirani učenci ne pozabljajo v šoli potrebščin, potrebnih za opravljanje 

domačih nalog; rešenih domačih nalog ne pozabljajo doma in le včasih pozabijo, kaj je za 

domačo nalogo oziroma pridejo k pouku brez dokončanih domačih nalog. Rečemo lahko 

torej, da se učenci v osmem razredu znajo že precej dobro organizirati in samostojno urediti 

vse potrebno za opravljanje domačih nalog. 

Tudi pri ocenah trditev povezanih s področjem učnih spretnosti in strategij se je pokazala 

podobnost med skupinami. Za razliko od prejšnjega področja, kjer se težave niso pokazale, se 

kaže tu pri vseh treh skupinah doživljanje manjših nespretnosti. Izkazalo se je, da skupini 

učno uspešnih in povprečnih učencev doživljata največ težav tekom opravljanja domačih 

nalog prav zaradi nerabe ustreznih učnih spretnosti in strategij. Učencem vseh treh skupin se 

pogosto zgodi, da ne opravijo domačih nalog, ki jih ne razumejo ali se jim zdijo pretežke. 

Včasih pa se jim dogaja, da ob zaključku opravljanja domačih nalog ne preverijo, če je 

opravljeno vse potrebno; da pričenjajo z nalogami, ki so jim najljubše, nakar jim za težje 

domače naloge zmanjka volje in energije ali da težko dokončujejo domače naloge vezane na 

daljše časovno obdobje, ker si ne znajo razporediti časa tako, da bi delali večkrat po malem. 

Kljub temu, da so anketirani učenci že osmošolci, nimajo v zadovoljivi meri razvitih 

učinkovitih učnih navad, ki so potrebne za uspešno domače delo. 

Dobljeni rezultati na tem področju se ne ujemajo z ugotovitvami Gajrie in Salenda (1995). V 

njuni raziskavi so učenci z učnimi težavami dosegali statistično značilno višje povprečne 

ocene postavk za to področje v primerjavi z učenci brez učnih težav.  
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5.2.2 Priljubljenost domačih nalog 

Tudi priljubljenost domačih nalog smo preverjali preko ocen trditev Vprašalnika o navadah 

učencev povezanih z opravljanjem domačih nalog (Gajria in Salend 1995). Postavke sem 

določila sama, po smislu. Razvidne so v tabeli 19 spodaj. Podobno kot prej, tudi tukaj visoke 

povprečne ocene odgovorov nakazujejo na delež nepriljubljenosti domačih nalog. 

 

Tabela 21: Aritmetične sredine in standardni odkloni za posamezne postavke o 

priljubljenosti domačih nalog po skupinah učencev 

 
Tabela 22: Skupne aritmetične sredine in standardni odkloni priljubljenosti domačih nalog 

za vsako skupino posebej 

 N 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 

Priljubljenost domačih nalog 

Učno uspešni učenci 78 1,95 ,824 

Učenci z učnimi težavami 32 2,00 ,943 

Povprečni učenci 63 1,79 ,944 

Skupaj 173 1,90 ,890 

 

V tabeli 21 vidimo, da so povprečne ocene dveh postavk najvišje pri skupini učencev z učnimi 

težavami. Eno postavko pa so v povprečju najvišje ocenili učno uspešni učenci. Povprečje 

njihovih ocen priljubljenosti domačih nalog tako znaša 1,95, kar je nekoliko nižje od 

povprečja ocen učencev z učnimi težavami (2,00). Skupina učno povprečnih učencev je vsem 

trem postavkam o priljubljenosti domačih nalog namenila najnižje ocene. 

 

 

Učno uspešni 

učenci 

 

 

 

Učenci z učnimi 

težavami 

 

 

 

Učno  

povprečni 

učenci 

Postavke N M SD  N M SD  N M SD 

Sovražim opravljanje domače naloge. 78 2,06 0,98  32 2,28 1,02  63 1,92 0,99 

Dejavnosti, kot so šport, glasba, hobiji, so mi 

pomembnejše od domače naloge. 
78 1,86 1,04  32 1,78 1,21  63 1,67 1,05 

Preživljanje časa s prijatelji je pomembnejše kot 

opravljanje domače naloge. 
78 1,91 1,05  32 1,97 1,03  63 1,79 1,09 
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Tabela 23: Analiza variance priljubljenosti domačih nalog glede na skupine po učni 

uspešnosti učencev 

 Vsota kvadratov 
Stopinje 
prostosti 

Kvadrat 
aritmetične 

sredine 
F 

Stopnja 
tveganja 

 

Med skupinami 1,217 2 ,609 ,766 ,466 

Znotraj skupin 135,001 170 ,794   

Skupaj 136,218 172    

 

Tabela 24: Bonferronijev test priljubljenosti domačih nalog glede na skupine po učni 

uspešnosti učencev 

(I) Skupine učencev po učni 
uspešnosti 

(J) Skupine učencev po učni 
uspešnosti 

Srednja 
razlika (I-J) 

Standardna 
napaka 

Stopnja 
tveganja 

Učno uspešni učenci Učenci z učnimi težavami -,05128 ,18708 1,000 

Učno uspešni učenci Povprečni učenci ,15507 ,15095 ,917 

Učenci z učnimi težavami Povprečni učenci ,20635 ,19345 ,863 

 

Izračunana analiza variance priljubljenosti domačih nalog (tabela 23), ni pokazala statistično 

pomembnih razlik med skupinami. Slednje se je potrdilo tudi na Bonferronijevem testu 

(tabela 24), ki prav tako ni pokazal, med nobenima dvema skupinama, statistično 

pomembnih razlik v oceni priljubljenosti domačih nalog. 

Opravljanje domačih nalog je, z visokimi povprečnimi ocenami trditev, precej nepriljubljena 

dejavnost med osmošolci. Tako učno uspešni kot učenci z učnimi težavami pogosto sovražijo 

njeno opravljanje. Na drugi strani pa v primerjavi z domačimi nalogami precej višje 

vrednotijo izvenšolske aktivnosti, hobije in druženje s prijatelji. 

Upad interesa za izvrševanje domačih nalog z leti šolanja opaža tudi Čagranova (1990), 

čemur po njenem mnenju botruje naraščajoča moč zunanje motivacije v tem obdobju, 

odkritje novih izvenšolskih interesov ter nezanimivost in enoličnost domačih nalog, do 

katerih so starejši učenci bolj kritični. Opaža pa tudi, da je izvrševanje domačih nalog manj 

priljubljeno za učence s slabšim učnim uspehom, kar se v naši raziskavi ni potrdilo. 

Ugotovljeno nepriljubljenost domačih nalog pri obeh skupinah učencev v določeni meri lahko 

pripišemo zunanji motivaciji, pod vplivom katere so tako učno uspešni učenci kot učenci z 

učnimi težavami. 
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5.2.3 Vir motivacije za opravljanje domačih nalog 

Pomen petih predloženih razlogov za izvrševanje domačih nalog so učenci ocenjevali z 

ocenjevalno lestvico od 1 (popolnoma nepomemben razlog) do 5 (izredno pomemben 

razlog). Med danimi razlogi nekateri spadajo k notranjim in drugi k zunanjim motivacijskim 

dejavnikom. Odgovori učencev so razvidni v tabelah 25 in grafih 10. 

 

Tabela 25 a : Frekvenčna porazdelitev – izvrševanje domačih nalog na željo staršev 

Želja staršev f f% 

1 – Nepomemben razlog 34 20,1 

2 – Manj pomemben razlog 30 17,8 

3 – Deloma pomemben razlog 65 38,5 

4 – Pomemben razlog 26 15,4 

5 – Zelo pomemben razlog 14 8,3 

Skupaj 169 100,0 

 

Graf 10 a: Grafični prikaz – izvrševanje domačih nalog na željo staršev 

 
 

Ta razlog ima dokaj normalno porazdelitev. Za večino anketiranih osmošolcev je želja staršev 

srednje pomemben razlog izvrševanja domačih nalog, saj največji delež odgovorov (38,5 %) 

obsega ocena 3. 

 

Tabela 25 b : Frekvenčna porazdelitev – izvrševanje domačih nalog zaradi veselja do učenja 

Veselje do učenja f f% 

1 – Nepomemben razlog 66 38,8 

2 – Manj pomemben razlog 50 29,4 

3 – Deloma pomemben razlog 38 22,4 

4 – Pomemben razlog 9 5,3 

5 – Zelo pomemben razlog 7 4,1 

Skupaj 170 100,0 
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Graf 10 b: Grafični prikaz – izvrševanje domačih zaradi veselja do učenja 

 
 

Iz grafa 10 b opazimo skoraj linearno zvezo med oceno in številom odgovorov. Z oceno pada 

število tistih, ki so to oceno dali. Oceni 1 in 2 predstavljata 68,2 % odgovorov. Kaže se, da 

veselje do učenja osmošolcem ne predstavlja pomembnega razloga za izvrševanje domačih 

nalog. 

 

Tabela 25 c : Frekvenčna porazdelitev – izvrševanje domačih nalog zaradi boljših ocen 

Boljše ocene f f% 

1 – Nepomemben razlog 11 6,5 

2 – Manj pomemben razlog 14 8,2 

3 – Deloma pomemben razlog 37 21,8 

4 – Pomemben razlog 53 31,2 

5 – Zelo pomemben razlog 55 32,4 

Skupaj 170 100,0 

 

Graf 10 c: Grafični prikaz – izvrševanje domačih nalog zaradi boljših ocen 
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Pri tem razlogu je ravno obratno. V grafu 10 c vidimo, da je največ učencev (63,6 %) ta razlog 

ocenilo z visokima ocenama, 4 oziroma 5. Boljše ocene so torej zelo pomemben razlog 

izvrševanja domačih nalog za osmošolce. 

 

Tabela 25 č: Frekvenčna porazdelitev – izvrševanje domačih nalog zaradi boljšega 

razumevanja učne snovi 

Boljše razumevanje učne snovi f f% 

1 – Nepomemben razlog 7 4,1 

2 – Manj pomemben razlog 8 4,7 

3 – Deloma pomemben razlog 51 30,2 

4 – Pomemben razlog 44 26,0 

5 – Zelo pomemben razlog 59 34,9 

Skupaj 169 100,0 

 

Graf 10 č: Grafični prikaz – izvrševanje domačih nalog zaradi boljšega razumevanja učne 

snovi 

 
 

Podobno tudi pri tem razlogu opazimo v grafu 10 č največ visokih ocen. Kar 60,9 % učencev 

je temu razlogu pripisalo ocene 4 in 5. Tudi boljše razumevanje učne snovi je za osmošolce 

precej pomemben razlog izvrševanja domačih nalog. 
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Tabela 25 d: Frekvenčna porazdelitev – izvrševanje domačih nalog zaradi učiteljeve 

zahteve 

Zahteva učitelja f f% 

1 – Nepomemben razlog 16 9,3 

2 – Manj pomemben razlog 31 18,0 

3 – Deloma pomemben razlog 54 31,4 

4 – Pomemben razlog 45 26,2 

5 – Zelo pomemben razlog 26 15,1 

Skupaj 172 100,0 

 

Graf 10 d: Grafični prikaz – izvrševanje domačih nalog zaradi učiteljeve zahteve 

 
 

Pri tem razlogu vidimo precej normalno porazdelitev ocen. Večini osmošolcev predstavlja 

zahteva učitelja srednje pomemben razlog za izvrševanje njihovih domačih nalog, saj ocene 3 

in 4 obsegajo 57,6 % odgovorov. 
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Tabela 26: Opisna statistika razlogov izvrševanja domačih nalog po skupinah učencev 

Razlogi izvrševanja domačih nalog  N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Veselje do učenja 

Učno uspešni učenci 77 2,03 1,088 

Učenci z učnimi težavami 31 1,81 1,046 

Učno povprečni učenci 62 2,24 1,112 

Skupaj 170 2,06 1,094 

Zahteva učitelja 

Učno uspešni učenci 77 3,27 1,008 

Učenci z učnimi težavami 32 2,78 1,362 

Učno povprečni učenci 63 3,29 1,224 

Skupaj 172 3,19 1,170 

Želja staršev 

Učno uspešni učenci 77 2,70 1,268 

Učenci z učnimi težavami 30 2,77 1,331 

Učno povprečni učenci 62 2,77 1,015 

Skupaj 169 2,74 1,187 

Boljše ocene 

Učno uspešni učenci 77 3,74 1,093 

Učenci z učnimi težavami 31 3,61 1,358 

Učno povprečni učenci 62 3,82 1,208 

Skupaj 170 3,75 1,182 

Boljše razumevanje učne snovi 

Učno uspešni učenci 77 3,91 ,976 

Učenci z učnimi težavami 30 3,40 1,380 

Učno povprečni učenci 62 3,94 1,038 

Skupaj 169 3,83 1,091 

 

Najvišje povprečno ocenjeni razlog izvrševanja domačih nalog učno uspešnih učencev je 

boljše razumevanje učne snovi (3,91), kar spada med dejavnike notranje motivacije. A mu 

takoj za njim sledijo trije dejavniki zunanje motivacije: boljše ocene (3,74), zahteva učitelja 

(3,27) in želja staršev (2,70). Drugi dejavnik notranje motivacije, veselje do učenja, se pri 

učno uspešnih učencih nahaja šele na zadnjem mestu, s precej nizko povprečno oceno 2,03. 

Učenci z učnimi težavami v povprečju najvišje ocenjujejo »boljše ocene« (3,61) kot 

najpomembnejši razlog opravljanja domačih nalog. Vidimo, da jih k opravljanju nalog najbolj 

žene dejavnik zunanje motivacije. Temu sledi boljše razumevanje učne snovi (3,40) in ostali 

razlogi v enakem zaporedju kot pri skupini učno uspešnih učencev. Drugi razlog izvirajoč iz 

notranje motivacije, veselje do učenja, tudi pri tej skupini učencev zaseda zadnje mesto, z 

nizko povprečno oceno 1, 81. 

Iz tabele 26 vidimo, da so povprečne ocene učno uspešnih učencev pri vseh razlogih, razen 

enem, višje od ocen učencev z učnimi težavami, kar kaže, da je ta skupina nekoliko bolj 
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motivirana za opravljanje domačih nalog. Želja staršev je edini razlog, ki je učencem z učnimi 

težavami malce pomembnejši v primerjavi z njihovimi učno uspešnimi vrstniki. 

 

Tabela 27: Analiza variance pomembnosti posameznih razlogov izvrševanja domačih nalog 

glede na skupine po učni uspešnosti učencev 

Razlogi izvrševanja 
domačih nalog 

 
Vsota 

kvadratov 
Stopinje 
prostosti 

Kvadrat 
aritmetične 

sredine 
F 

Stopnja 
tveganja 

Veselje do učenja 

Med skupinami 4,131 2 2,065 1,741 ,179 

Znotraj skupin 198,158 167 1,187   

Skupaj 202,288 169    

Zahteva učitelja 

Med skupinami 6,448 2 3,224 2,394 ,094 

Znotraj skupin 227,599 169 1,347   

Skupaj 234,047 171    

Želja staršev 

Med skupinami ,209 2 ,105 ,073 ,929 

Znotraj skupin 236,335 166 1,424   

Skupaj 236,544 168    

Boljše ocene 

Med skupinami ,915 2 ,458 ,325 ,723 

Znotraj skupin 235,208 167 1,408   

Skupaj 236,124 169    

Boljše 

razumevanje 

učne snovi 

Med skupinami 6,718 2 3,359 2,885 ,059 

Znotraj skupin 193,306 166 1,164   

Skupaj 200,024 168    
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Tabela 28: Bonferronijev test pomembnosti posameznih razlogov izvrševanja domačih 

nalog glede na skupine po učni uspešnosti učencev 

      

Razlogi 
izvrševanja 

domačih nalog 
(I) Skupine učencev po 

učni uspešnosti 
(J) Skupine učencev po 

učni uspešnosti 
Srednja 

razlika (I-J) 
Standardn
a napaka 

Stopnja 
tveganja 

Veselje do učenja 

Učno uspešni učenci Učenci z učnimi težavami ,220 ,232 1,000 

Učno uspešni učenci Povprečni učenci -,216 ,186 ,741 

Učenci z učnimi težavami Povprečni učenci ,435 ,240 ,213 

Zahteva učitelja 

Učno uspešni učenci Učenci z učnimi težavami ,491 ,244 ,137 

Učno uspešni učenci Povprečni učenci -,013 ,197 1,000 

Učenci z učnimi težavami Povprečni učenci ,504 ,252 ,140 

Želja staršev 

Učno uspešni učenci Učenci z učnimi težavami -,065 ,257 1,000 

Učno uspešni učenci Povprečni učenci -,073 ,204 1,000 

Učenci z učnimi težavami Povprečni učenci ,008 ,265 1,000 

Boljše ocene 

Učno uspešni učenci Učenci z učnimi težavami ,127 ,252 1,000 

Učno uspešni učenci Povprečni učenci -,082 ,203 1,000 

Učenci z učnimi težavami Povprečni učenci -,210 ,261 1,000 

Boljše 
razumevanje 
učne snovi 

Učno uspešni učenci Učenci z učnimi težavami ,509 ,232 ,089 

Učno uspešni učenci Povprečni učenci -,026 ,184 1,000 

Učenci z učnimi težavami Povprečni učenci -,535 ,240 ,081 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov analize variance (tabela 27) in tudi Bonferronijevega testa 

(tabela 28) ugotavljamo, da so prikazane razlike v ocenah posameznih razlogov izvrševanja 

domačih nalog med skupinami prenizke, da bi bile statistično pomembne. Tako učno uspešni 

učenci, kot učenci z učnimi težavami pripisujejo vsakemu od navedenih razlogov opravljanja 

domačih nalog precej podobno pomembnost. 

Za ugotavljanje razlik v izvoru motivacije, v nadaljevanju, smo ocene razlogov »veselje do 

učenja« in »boljše razumevanje učne snovi« združili k dejavnikom notranje motivacije. K 

zunanjim motivacijskim dejavnikom pa smo vključili razloge: »zahteva učitelja«, »želja 

staršev« ter »boljše ocene«. 
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Tabela 29: Opisna statistika izvorov motivacije za opravljanje domačih nalog po skupinah 

učencev 

 N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Zunanja motivacija 

Učno uspešni učenci 77 3,24 ,719 

Učenci z učnimi težavami 30 3,07 ,944 

Učno povprečni učenci 62 3,28 ,724 

Skupaj 169 3,22 ,764 

Notranja motivacija 

Učno uspešni učenci 77 2,97 ,860 

Učenci z učnimi težavami 30 2,58 ,992 

Učno povprečni učenci 62 3,09 ,894 

Skupaj 169 2,94 ,909 

 

Tabela 30: Analiza variance izvorov motivacije za opravljanje domačih nalog glede na 

skupine po učni uspešnosti učencev 

Izvor motivacije  
Vsota 

kvadratov 
Stopinje 
prostosti 

Kvadrat 
aritmetične 

sredine 
F 

Stopnja 
tveganja 

Zunanja 

motivacija 

Med skupinami ,988 2 ,494 ,844 ,432 

Znotraj skupin 97,134 166 ,585   

Skupaj 98,122 168    

Notranja 

motivacija 

Med skupinami 5,243 2 2,622 3,261 ,041 

Znotraj skupin 133,473 166 ,804   

Skupaj 138,716 168    

 

Tabela 31: Bonferronijev test izvorov motivacije za opravljanje domačih nalog glede na 

skupine po učni uspešnosti učencev 

 
(I) Skupine učencev po učni 

uspešnosti 
(J) Skupine učencev po učni 

uspešnosti 
Srednja 

razlika (I-J) 
Standardna 

napaka 
Stopnja 
tveganja 

Zunanja 

motivacija 

Učno uspešni učenci Učenci z učnimi težavami ,17143 ,16463 ,898 

Učno uspešni učenci Povprečni učenci -,04685 ,13053 1,000 

Učenci z učnimi težavami Povprečen učenec -,21828 ,17013 ,604 

Notranja 

motivacija 

Učno uspešni učenci Učenci z učnimi težavami ,38420 ,19299 ,144 

Učno uspešni učenci Povprečni učenci -,12118 ,15301 1,000 

Učenci z učnimi težavami Povprečni učenci -,50538
*
 ,19942 ,037 

 

Iz tabele 29 opazimo, da med skupinami ne prihaja do večjih razlik pri ocenah vpliva 

dejavnikov zunanje motivacije na opravljanje domačih nalog. Ocene vseh treh skupin se 
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gibljejo okrog 3,20. Razlike med nobenima dvema skupinama niso statistično pomembne 

(tabela 30 in tabela 31). 

Povprečne ocene vpliva dejavnikov notranje motivacije na izvrševanje domačih nalog so pri 

vseh treh skupinah nižje od povprečnih ocen dejavnikov zunanje motivacije, pri čemer je 

povprečje najnižje pri skupini učencev z učnimi težavami (2,58) in najvišje pri skupini učno 

povprečnih učencev. Razlika med tema dvema skupinama je obenem edina, ki se je pokazala 

za statistično pomembno, na ravni statistične pomembnosti 0,05 (tabela 30 in tabela 31). 

Vidimo torej, da sta za osmošolce boljše razumevanje učne snovi in boljše ocene zelo 

pomembna razloga izvrševanja domačih nalog. Srednje pomembna se jim zdita učiteljeva 

zahteva in želja staršev. Medtem, ko jim samo veselje do učenja in pridobivanja novih znanj 

predstavlja najmanj pomemben razlog opravljanja domačih nalog. Učenci potemtakem k 

izvrševanju domačih nalog ne pristopajo, ker bi jih to veselilo, ampak bolj iz vednosti, da 

bodo preko tega dela bolje razumeli učno snov, s čimer bodo lahko dosegli boljše ocene in 

tako zadovoljili zahteve učiteljev in želje staršev. 

Med učno uspešnimi in učenci z učnimi težavami nismo zasledili pomembnejših razlik v 

izvoru motivacije potrebne za opravilo domačih nalog. Tako pri eni kot pri drugi skupini 

opazimo nekoliko večji poudarek na pomenu zunanjih motivacijskih sredstev (ocena, 

učiteljeva zahteva) pred osebnim zadovoljstvom ob učenju. Tudi Čagranova (1989) v svoji 

raziskavi zapaža, da z leti šolanja pri učencih upada želja po spoznavanju novega, narašča pa 

pomen zunanjih priznanj in ocen. 

Dobljena ugotovitev poraja skrb, saj je znano, da na samo uspešnost učnega dela pomembno 

vpliva pozitivna, notranja učna motivacija. Pod njenim vplivom učenci izvršujejo domače 

šolske obveznosti lažje in uspešneje. Pomanjkanje notranjega interesa pa pri učencih vzbuja 

doživljanje domačega učnega dela kot neljube obveznosti (prav tam). 

Obenem tu še enkrat opomnimo, da učenci z učnimi težavami v povprečju ocenjujejo vse 

motivacijske dejavnike razen enega, najnižje v primerjavi z ostalima dvema skupinama, s 

čimer kažejo najnižji nivo motivacije za opravljanje domačih nalog. Slednje se sklada s 

prejšnjimi ugotovitvami, kjer smo ugotovili, da doživljajo v okviru izvrševanja domačih nalog 

ti učenci največ težav prav na področju motivacije. Pomanjkanje motivacije je gotovo 

pomemben dejavnik, ki učence z učnimi težavami zavira pri doseganju boljših rezultatov. 
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Glede na to, da je eden pomembnejših učinkov domačih nalog dvig učne uspešnosti pri 

učencih, smo preverili tudi, kako učenci posameznih skupin doživljajo svojo učno uspešnost. 

Pri tem nas je zanimalo ali tudi vzroke uspešnosti pripisujejo vplivu zunanjih dejavnikov, 

glede na to, da so, kot smo ugotovili zgoraj, med opravljanjem dejavnosti, ki pomembno 

pripomore k njihovemu uspehu, tako učno uspešni, posebej pa še učenci z učnimi težavami, 

nekoliko bolj pod vplivom zunanjih motivacijskih faktorjev. 

 

Graf 11: Doživljanje učne uspešnosti  

 
 

Tabela 32: Frekvenčna porazdelitev doživljanja lastnega uspeha učencev po območjih 

glede na skupine učencev 

Učna 
uspešnost 

 

Doživljanje uspešnosti 

Učno 
neuspešen 

Učno manj 
uspešen 

Učno 
uspešen 

Učno zelo 
uspešen 

Skupaj 

Učno 
uspešni 
učenci 

Število 0 0 48 29 77 

% znotraj učno uspešnih učencev ,0% ,0% 62,3% 37,7% 100,0% 

Učenci z 
učnimi 

težavami 

Število 2 20 11 0 33 

% znotraj učencev z učnimi težavami 6,1% 60,6% 33,3% ,0% 100,0% 

Učno 
povprečni 

učenci 

Število 0 17 44 2 63 

% znotraj učno povprečnih učencev ,0% 27,0% 69,8% 3,2% 100,0% 

Skupaj 
Število 2 37 103 31 173 

% vseh 1,2% 21,4% 59,5% 17,9% 100,0% 
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Na vprašanje glede doživljanja lastnega uspeha je odgovorilo 173 učencev. Frekvenčna 

porazdelitev skupnih rezultatov po območjih (učno neuspešen, učno manj uspešen, učno 

uspešen, učno zelo uspešen) glede na skupine učencev kaže, da večina (62,3 %) učno 

uspešnih sebe doživlja kot uspešne učence. Nihče znotraj te skupine se ne počuti učno manj 

uspešen niti učno neuspešen. Medtem ko večina učencev z učnimi težavami (54,1 %), sebe 

vidi kot manj uspešne učence. Nobenega znotraj te skupine na najdemo, ki bi se počutil učno 

zelo uspešno. Nekaj (6,1 %) je tudi takih, ki sebe doživljajo kot učno neuspešne učence. 

Imamo pa tudi kar nekaj takih učencev z učnimi težavami, ki se doživljajo kot uspešne (33,3 

%). 

Iz rezultatov ugotavljamo, da se dejanska učna uspešnost učencev, pri večini kaže tudi v 

njihovem doživljanju le te. 

 

Tabela 33: Frekvenčna porazdelitev pripisovanja vzrokov učne uspešnosti po območjih 

glede na skupine učencev 

 

Od 134 učencev (77,4 %), ki se smatrajo za učno uspešne oziroma učno zelo uspešne, jih je 

129 izrazilo razloge takšnega doživljanja. Frekvenčna porazdelitev skupnih rezultatov 

pripisovanja vzrokov učne uspešnosti po območjih (lasten trud, dobre sposobnosti, ustrezno 

posredovanje znanj s strani učiteljev, lahka učna snov) glede na skupine učencev kaže, da 

največ učno uspešnih učencev (56,8 %) pripisuje razlog svoje uspešnosti dobrim 

sposobnostim. Med manjšo množico učencev z učnimi težavami, ki se smatrajo za uspešne, 

jih je največ (54,5 %) izbralo lasten trud, kot ključni dejavnik svojega učnega uspeha. 

Obe skupini učencev pripisujeta vzrok učenega uspeha notranjim dejavnikom. Rezultati se 

ujemajo z ugotovitvami Grudnove (2008), ki opaža, da posamezniki s pozitivnejšo 

Učna 
uspešnost 

 

Pripisovanje vzrokov učne uspešnosti 

Lasten trud 
Dobre 

sposobnosti 

Ustrezno 
posredovanje 
znanj s strani 

učiteljev 

Lahka učna 
snov 

Skupaj 

Učno 
uspešni 
učenci 

Število 16 42 11 5 74 

% znotraj učno uspešnih učencev 21,6% 56,8% 14,9% 6,8% 100,0%% 

Učenci z 
učnimi 

težavami 

Število 6 4 1 0 11 

% znotraj učencev z učnimi 
težavami 

54,5% 36,4% 9,1% 0,0% 100,0% 

Učno 
povprečni 

učenci 

Število 13 19 8 4 44 

% znotraj učno povprečnih učencev 29,5% 43,2% 18,2% 9,1% 100,0% 

Skupaj 
Število 35 65 20 9 129 

% vseh 27,1% 50,4% 15,5% 7,0% 100,0% 



86 

samopodobo na določenem učnem področju, vzroke za svoj uspeh na tem področju 

pogosteje pripisujejo lastnim sposobnostim ali prizadevanju. 

 

Tabela 34: Frekvenčna porazdelitev pripisovanja vzrokov učne neuspešnosti po območjih 

glede na skupine učencev 

Učna 
uspešnost 

 

Pripisovanje vzrokov učne neuspešnosti 

Premalo 
vloženega 

truda 

Slabe 
sposobnosti 

Neustrezno 
posredovanje 
znanj s strani 

učiteljev 

Zahtevna učna 
snov 

Skupaj 

Učno 
uspešni 
učenci 

Število 0 0 0 0 0 

% znotraj učno uspešnih učencev ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

Učenci z 
učnimi 

težavami 

Število 14 4 1 2 21 

% znotraj učencev z učnimi 
težavami 

66,7% 19,0% 4,8% 9,5% 100,0% 

Učno 
povprečni 

učenci 

Število 12 1 1 2 16 

% znotraj učno povprečnih učencev 75,0% 6,3% 6,3% 12,5% 100,0% 

Skupaj  

Število 26 5 2 4 37 

% vseh 70,3% 13,5% 5,4% 10,8% 100,0% 

 

Od 39 učencev (22,6 %), ki se smatrajo za učno manj uspešne oziroma učno neuspešne, jih je 

37 izrazilo razloge takšnega doživljanja. 

V frekvenčni porazdelitvi skupnih rezultatov pripisovanja vzrokov učne neuspešnosti po 

območjih (premalo vloženega truda, slabe sposobnosti, neustrezno posredovanje znanj s 

strani učiteljev, zahtevna učna snov) glede na skupine učencev, ni nobenega odgovora učno 

uspešnih učencev, saj se nihče iz te skupine ni opredelil za učno neuspešnega. V skupini 

učencev z učnimi težavami je največ takih (66,7 %), ki razlog svoje učne neuspešnosti 

pripisujejo premajhnemu vložku truda v šolsko delo. 14,3 % jih pripisuje vzrok svoje učne 

neuspešnosti zunanjim faktorjem (neustrezno posredovanje znanj s strani učiteljev, težka 

učna snov). 

Rezultati kažejo, da učenci z učnimi težavami doživljajo svojo učno (ne)uspešnost skladno s 

količino truda, ki ga vložijo v šolsko delo. S tem prihaja do razlik v primerjavi z ugotovitvami 

Grudnove (2008), kjer se je pokazalo, da učno neuspešni učenci pogosteje kot učno uspešni 

neuspeh pripisujejo dejavnikom, na katere nimajo vpliva (težavnost naloge, nesreča, 

nerazpoloženost učitelja, pomanjkljive sodobnosti, ki se jih ne da izboljšati). Tudi Gnilšekova 

(2005) ugotavlja podobno, in sicer da učenci z učnimi težavami svoj neuspeh pripisujejo 

predvsem lastni nesposobnosti. 

 



87 

Ugotavljamo torej, da se učenci iz skupine učno uspešnih tudi dejansko doživljajo kot 

uspešne, pri čemer pripisujejo vzrok svojega uspeha večinoma notranjim dejavnikom, med 

katerimi so v ospredju dobre sposobnosti. K opravljanju domačih nalog, kot pomembne 

učinkovine učne uspešnosti, pa jih presenetljivo nekoliko bolj ženejo zunanja motivacijska 

sredstva, kot so npr. želja po boljših ocenah in zahteva učiteljev. 

Znotraj skupine učencev z učnimi težavami se jih največ doživlja kot učno manj uspešne. 

Vzroke za manjšo uspešnost pripisujejo v največjem številu premajhni količini vloženega 

truda v šolsko delo, kar spada med notranje dejavnike. Slednje preseneča glede na to, da so 

za opravljanje domačih nalog, kot pomembnega sredstva boljšega učnega uspeha, pod 

vplivom zunanjih motivacijskih faktorjev. V primerjavi z učno uspešnimi pri njih zasledimo 

nižjo raven kakršne koli motivacije potrebne za opravljanje domačih nalog. 

 

5.2.4 Ustreznost prostorskih pogojev za opravljanje domačih nalog 

Primeren prostor ali učni kotiček je eden izmed zunanjih faktorjev, ki vplivajo na kvaliteto 

opravljenih domačih nalog. Učence obeh skupin smo povprašali, če so ga deležni. 

 

Graf 12: Struktura anketiranih glede na ustreznost prostorskih pogojev za opravljanje 

domačih nalog 

 
 

Iz grafa 12 je razvidno, da ima 96 % anketiranih svoj prostor, kjer lahko v miru opravljajo 

domače naloge. 4 % osmošolcev pa tega nimajo oziroma imajo s tem težave.  
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Tabela 35: Frekvenčna porazdelitev ocen ustreznosti prostorskih pogojev za opravljanje 

domačih nalog glede na skupine učencev po učni uspešnosti 

Učna 
uspešnost 

 

Ustreznost prostorskih pogojev 

Imam svoj prostor 
Nimam svojega 

prostora 
Skupaj 

Učno 
uspešni 
učenci 

Število 75 3 78 

% znotraj učno uspešnih učencev 96,2% 3,8% 100,0% 

Učenci z 
učnimi 

težavami 

Število 31 2 33 

% znotraj učencev z učnimi težavami 93,9% 6,1% 100,0% 

Učno 
povprečni 

učenci 

Število 59 2 61 

% znotraj učno povprečnih učencev 96,7% 3,3% 100,0% 

Skupaj 
Število 165 7 172 

% vseh 95,9% 4,1% 100,0% 

 

Podrobnejši pregled odgovorov posameznih skupin, zaradi majhnega števila učencev brez 

ustreznega prostora za opravljanje domačih nalog, težko nadalje opredeljujemo. V tabeli 24 

lahko opazimo, da je v primerjavi z ostalima dvema skupinama malenkostno večji odstotek 

učencev z učnimi težavami brez ustreznega prostora, vendar tega ne moremo trditi s 

statistično pomembnostjo, saj je število frekvenc posameznih odgovorov prenizko, da bi jo 

sploh lahko mogli računati. 

5.2.5 Mnenje osmošolcev o domačih nalogah 

Ob koncu vprašalnika smo učence prosili, da nam zaupajo svoje misli o domačih nalogah. 

Odgovori so po skupinah učencev predstavljeni spodaj. 

Učno uspešni učenci so zapisali: 

Naloge so bedne. 

Nočem jih več. Beda. 

So večinoma bedne in brez pomena. 

So brez veze. 

Včasih so naloge res brezvezne. 

Učitelji zahtevajo preveč naloge, občasno nam naložijo naloge iz snovi, ki je nismo jemali. 

Beda. 

Pri nekaterih predmetih je preveč domačih nalog: slovenščina in matematika. 

Morda bi morali imeti malo manj domačih nalog. 

Včasih učitelji mislijo, da je njihov predmet najbolj pomemben in dajo zelo veliko naloge. 

Domače naloge so zelo pomembne, saj z njimi utrjuješ znanje, vendar jih je včasih preveč. 

Domačih nalog se mi ne ljubi delati, ampak jih vseeno naredim (skoraj vse). 

Ne da se mi jih pisati. Velikokrat jih napišem zjutraj, pred poukom ali pa pred uro, pri kateri 

imam domačo nalogo. 
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Sovražim domače naloge, delam pa jih zato, da mi to ne niža ocen ter da so starši bolj veseli. 

Če naloge ne znam, je ne naredim. 

Potrebne so za znanje. 

Naloge se mi zdijo povsem nepomembne pri razumevanju snovi. Če snovi ne razumeš, 

preprosto vprašaš učitelja. 

Nekatere dneve delam rada domačo nalogo. 

Rada imam matematiko. 

Včasih so domače naloge zanimive. 

Ko prideš domov, si moraš najprej vzeti 30 minut časa, da se ti misli zbistrijo. Potem narediš 

nalogo veliko lažje. 

Včasih učitelji ne pregledajo naloge in je tako tudi ne razložijo. Potem je včasih ne razumem 

in moram vprašati sošolko ali mamo … Mogoče bi bilo dobro, da bi to malo poboljšali. 

Domače naloge delam zaradi staršev, saj jih nočem razočarati.  

Jih ne delam. 

Učenci z učnimi težavami so zapisali: 

Domače naloge so bedne, ampak vsem jih je treba delati. 

Domače naloge so nezanimive. 

Naloge niso zanimive in jih vsakič pregledamo. 

Domače naloge je preveč in je brez veze. 

Domače naloge je vedno preveč, ampak samo pri matematiki. 

Preveč jih je in pretežke so.  

Ne da se mi delati domačih nalog. 

Nalogo začnem delati takoj, ko pridem iz šole. 

Učno povprečni učenci so zapisali: 

Preveč jih je. 

Včasih je preveč domače naloge. 

Prav vsak dan jo imam, kar mi ni všeč. 

Če je domača naloga pretežka, jo rešim površno. 

Včasih bi raje delal vse drugo, kot pa reševal. 

Delam domače naloge, vendar vedno nimam časa. 

Sovražim domače naloge. 

Pisanje domačih nalog je pomembno, ker tako bolj razumemo to učno snov. 

Jih redno pišem, se od njih veliko naučim, ponovim iz šole (kar smo delali v šoli). 

Naloge so vaja za teste. 

Imam svoj prostor, a so moji družinski člani precej glasni. Zelo sem lena. 

 

Od 174 učencev jih je na koncu vprašalnika izrazilo svoje mnenje glede domačih nalog 41. 

Odgovori učno uspešnih učencev so večinoma negativno naravnani. Največ uspešnih 

učencev je izrazilo nezadovoljstvo nad nezanimivimi domačimi nalogami, ki jih ne pritegnejo 

h reševanju. Veliko jih je tudi mnenja, da je domačih nalog preveč, za njihovo opravljanje pa 
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so, iz zaupanih odgovor sodeč, nemotivirani. Pri skupini uspešnih učencev zasledimo tudi 

nekaj pozitivnejših odgovorov. Posamezni učenci so zapisali, da domače naloge radi 

opravljajo, da so le te včasih tudi zanimive ter da so potrebne za nadgradnjo in utrjevanje 

znanja. 

Odgovori učencev z učnimi težavami so, razen pri enem, vsi negativne narave. Tudi ti v 

največji meri tožijo nad nezanimivimi nalogami, ki jih ne pritegnejo. Nezadovoljni so s 

količino nalog, ki jo je tudi po njihovem mnenju preveč. Odgovor enega učenca v tej skupini 

pa opozarja na prezahtevnost dodeljenih domačih nalog. 

Tako ena kot druga skupina učencev opozarja, da so prejete domače naloge nezanimive in 

preobsežne, kar jih demotivira in odvrača od njihovega izvrševanja. Poleg tega pa s strani 

učencev z učnimi težavami prihaja opozorilo, da so naloge pretežke. 

Vse zgoraj našteto trka na učitelje in jih spodbuja h kritičnemu premisleku glede vrste 

domačih nalog, ki jih predpisujejo ter jih obenem spodbuja k pripravi zanimivih, zabavnih in 

pomenljivih nalog, ki bodo učencem v izziv in spodbudo. Če je domača naloga isto delo kot 

ga učenci opravljajo pri pouku, se lahko hitro zgodi, da je ovrednotena za neumno in 

dolgočasno. Če se od učencev z učnimi težavami pričakuje, da bodo opravili enako delo in 

sledili istim standardom kot učno uspešni učenci, je lahko delo zanje nekoliko prenaporno 

(Bryan in Nelson, 1994). 
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IV. ZAKLJUČEK 
V raziskavi, izvedeni za namen diplomskega dela, sem želela preučiti prakso izvrševanja 

domačih nalog pri učencih z učnimi težavami in učno uspešnih učencih na drugi strani, ju 

primerjati in poiskati dejavnike, ki ovirajo učence z učnimi težavami tekom tega procesa. Na 

tak način poskušam osvetliti težave, s katerimi se ti učenci tekom opravljanja domačih nalog 

soočajo, jih pojasniti in ponuditi ideje, ki bi učiteljem in staršem pomagale pri spopadanju z 

njimi in njihovem odpravljanju. 

Rezultati raziskave so potrdili moje ugotovitve iz prakse. Pokazali so razlike med skupino 

učno uspešnih in učencev z učnimi težavami v količini dokončanih domačih nalog. Ta gre v 

prid učno uspešnim učencem, ki večinoma dokončajo skoraj vse ali vse domače naloge, 

medtem ko je raven dokončanja pri učencih z učnimi težavami nižja. Največ jih dokonča le 

polovico prejetih nalog. Glede na to, da so dokončane domače naloge ključne za njihovo 

končno učinkovitost, rezultat učencev z učnimi težavami vzbuja skrb, sploh če ga povežemo z 

rezultatom pogostosti opravljanja domačih nalog, kjer se je pri tej skupini učencev z 

največjim deležem odgovorov pokazalo zgolj občasno opravljanje domačih nalog. 

Primerjalna skupina učno uspešnih učencev jih v največji meri opravi skoraj vedno. Razlika 

med skupinama se je pokazala za statistično pomembno. Neredno opravljanje domačih 

nalog kaže na slabo razvite učne in delovne navade in na nediscipliniranost učencev z učnimi 

težavami. 

Sodeč po rezultatih porabita obe skupini približno enako količino časa za izvrševanje 

domačih nalog najtežjega predmeta. Učenci dnevno temu namenijo do 30 minut znotraj 

katerih, kot je prikazano zgoraj, učno uspešni učenci dokončajo skoraj vse naloge, učenci z 

učnimi težavami pa le polovico. 

Vzroka nedokončanih in zgolj občasno opravljenih domačih nalog učencev z učnimi težavami, 

sodeč po dobljenih rezultatih, ni moč pripisati previsoki zahtevnosti domačih nalog za to 

skupino učencev, saj jih večina vrednoti kot primerno zahtevne, enako kot učno uspešni 

učenci. Ugotovitev kaže na upoštevanje načel kvalitativne diferenciacije s strani učiteljev, 

česar smo veseli. 

Prav tako niso za to krivi neustrezni prostorski pogoji. Rezultati so pokazali, da imajo skoraj 

vsi učno uspešni učenci, tako kot tudi učenci z učnimi težavami, doma svoj prosto ali kotiček, 

kjer lahko opravijo domačo nalogo.  

Posamezni odgovori, ki nam, sestavljeni v celoto, pomagajo razumeti problematiko 

nedokončanih in le občasno opravljenih domačih nalog učencev z učnimi težavami, lahko 

najdemo v rezultatih spodaj. 

− Največ učencev z učnimi težavami je domače naloge ocenilo kot preobsežne, za 

razliko od učno uspešnih učencev, ki so bili mnenja, da so domače naloge primerne 

po obsegu. Ob tem se nam porajata vprašanji: ali učitelji primerno kvantitativno 
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diferencirajo posredovane naloge ter ali morda učenci z učnimi težavami, zaradi 

svojih posebnosti, zgolj doživljajo kot bi prejemali preveč domačih nalog. 

− Pokazalo se je tudi, da doživljajo učenci z učnimi težavami, v primerjavi z njihovimi 

učno uspešnimi vrstniki, statistično pomembno več težav tekom opravljanja domačih 

nalog na področju časovne organizacije, motivacije, odgovornosti in samostojnosti ter 

na področju pozornosti in koncentracije. Na področju osebne organizacije in 

urejenosti, ter na področju učnih spretnosti in strategij se statistično pomembne 

razlike med skupinama niso pokazale. Pri tem smo ugotovili, da na prvem področju 

učenci obeh skupin ne doživljajo težav, saj so v osmem razredu, kjer se že znajo 

dovolj dobro organizirati in urediti vse potrebno za izvrševanje domačih nalog. Obe 

skupini učencev pa opozarjata na težave, ki jih doživljata zaradi pomanjkanja 

ustreznih spretnosti ter nepoznavanja in neuporabe učnih strategij, ki bi jim olajšale 

opravljanje domačih nalog. 

− V primerjavi z učno uspešnimi učenci so učenci z učnimi težavami pripisali vsem 

motivacijskim razlogom razen enemu, nižje povprečne ocene, s čimer se je pri tej 

skupini pokazal nizek nivo motivacije potrebne za opravljanje domačin nalog, a 

razlike vseeno niso tako velike, da bi bile statistično pomembne. Pri opravljanju 

domačih nalog so učenci z učnimi težavami, tako kot učno uspešni učenci, pod 

vplivom zunanjih motivacijskih dejavnikov, pri čemer jih najbolj žene opravljanje 

domačih nalog zaradi boljših ocen. Slednje, tako pri eni kot pri drugi skupini, ni 

spodbudno za doseganje pozitivnih učinkov domačih nalog. 

− Rezultati ocene priljubljenosti domačih nalog niso pokazali statistično pomembnih 

razlik med skupinama. Domače naloge so tako za učence z učnimi težavami kot za 

učno uspešne precej nepriljubljena dejavnost, zaradi česar se je lotevajo z odporom, 

kar gotovo ni stimulativno. 

Kljub temu, da so bile pri skupini učencev z učnimi težavami ugotovljene težave na številnih 

področjih, s katerimi se soočajo tekom opravljanja domačih nalog, rezultati niso pokazali 

statistično pomembnih razlik med skupinama v količini prejete zunanje pomoči. Tako ena kot 

druga skupina se zunanje pomoči poslužuje zgolj občasno, s čimer kažejo težnjo po 

samostojnosti, kar gre razumeti glede na to, da učenci obiskujejo osmi razred. 

Med tistimi, ki po pomoči posegajo pa so se pokazale razlike med primerjalnima skupinama v 

viru le te. Učencem z učnimi težavami v največjem številu pomagajo mame. Nobenemu 

izmed njih ne pomaga oče. Učno uspešni učenci pa kažejo že več samostojnosti, saj na tej 

stopnji večinoma poiščejo pomoč pri vrstnikih. Med tistimi, ki so podali lastne odgovore so, 

zanimivo, prav vsi iz te skupine zapisali, da si pomagajo z rešitvami. 

S pomočjo izbrane raziskovalne metode in instrumenta smo pridobili odgovore na vsa 

raziskovalna vprašanja, vendar gre na tem mestu omeniti določene pomanjkljivosti. Kot prvo 

izpostavljam majhnost vzorca in številčno nesorazmernost primerjalnih skupin, zaradi česar 

se dobljenih rezultatov ne da posplošiti na celotno populacijo, pač pa jih gre bolj kot ne 

jemati kot prikaz stanja na izbranih šolah. Kot drugo omenjam vprašalnik, ki sem ga s 
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povzemanjem drugih vprašalnikov oblikovala sama in ponudila učencem v reševanje brez 

predhodnega pilotskega preizkusa, zaradi česar so se kasneje pokazale določene 

pomanjkljivosti predvsem v ponujenih odgovorih na vprašanja povezana z najtežjim 

predmetom, saj so bila ta prvotno sestavljena za domače naloge v splošnem. Kot tretje 

omenjam določene nepopolno rešene vprašalnike učencev z učnimi težavami, ki sem jih 

zaradi že tako majhnega števila v vzorcu vključila v analizo. Temu v izogib bi bilo dobro, ko bi 

bila prisotna v času reševanja. 

V prihodnje bi bilo smiselno opraviti raziskavo domačih nalog, ki bi se osredotočila zgolj na 

učence vključene v osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, različnih starostnih skupin, saj bi bili takšni rezultati zelo koristni vsem specialnim 

pedagogom, ki se s temi učenci dnevno soočajo. Poleg tega pa bi bilo zanimivo preveriti, 

kako se starši učencev z učnimi težavami in njihovi učitelji soočajo z izzivi domačih nalog. 

Diplomsko delo osvetljuje zgolj izkušnje učencev z izvrševanjem domačih nalog in predvsem 

opozarja na težave, ki jih tekom procesa ovirajo na poti do uspešno opravljenih nalog in v 

končni fazi do boljšega učnega uspeha s katerim so domače naloge posredno povezane. 

Pomembno je, da se zavedamo, da učenci niso edini člen, ki je odgovoren in vpliva na ta 

rezultat. Tu so še učitelji, ki lahko s pozitivnim odnosom domače naloge učencem osmislijo, 

jih z uporabo primernih oblik navdušijo za njihovo izvrševanje, ter s poznavanjem možnosti 

diferenciacije in individualizacije približajo učencem različnih sposobnosti in jih s tem 

naredijo zanimive in predvsem primerno izzivalne. Na drugi strani igrajo pomembno vlogo 

tudi starši, ki otroka s primernimi prijemi spodbujajo k opravljanju nalog, ga navajajo k 

pridobivanju rutine in delovnih navad, ga seznanijo z možnostmi samopomoči in ga tako 

privedejo h končni samostojnosti. Dobro je, da se zavedamo svojega mesta v procesu, 

poznamo vse njegove možnosti, in se jih trudimo kompetentno uporabljati. 
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VI. PRILOGE 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 



 

Spol:      M      Ž         

Sebe doživljam  

kot: (Obkroži najustreznejši odgovor.) 

 

A – učno zelo uspešnega učenca C –  učno manj uspešnega učenca 

B – učno uspešnega učenca Č –  učno neuspešnega učenca 

1. Če si zgoraj izbral A ali B nadaljuj tukaj.                        Če se zgoraj izbral C ali Č nadaljuj tukaj. 

Uspešen sem ker:                                                              Neuspešen sem ker: 

(Obkroži najpogostejši odgovor.)                                    (Obkroži najpogostejši odgovor.) 

 

A – se zelo trudim A – vložim premalo truda 

B – imam dobre sposobnosti B – nimam dobrih sposobnosti 

C – učitelji ustrezno posredujejo znanja C – učitelji posredujejo znanja na 

neustrezen način 

Č – je učna snov lahka Č – je učna snov zahtevna 

2. Zapiši zaključno oceno preteklega šolskega leta pri naslednjih predmetih: 
 

Matematika: _____ 

Slovenski jezik: _____ 

Angleški jezik: _____ 

3. S svojim učnim uspehom sem: (Obkroži najustreznejši odgovor.) 

A – zelo zadovoljen B - zadovoljen C - nezadovoljen Č – popolnoma nezadovoljen 

4. Med spodnjimi predmeti  obkroži tistega, ki se ti zdi najtežji. 

Matematika        Slovenski jezik      Angleški jezik 

I. 

Na naslednja vprašanja boš odgovoril tako, da boš obkrožil črko (samo eno) pred odgovorom, ki ti 

najbolj ustreza! Kjer je potrebno odgovor še pisno utemelji, napiši to na črto! 

Pri tem imej v mislih predmet, ki si ga pri prejšnji nalogi obkrožil (NAJTEŽJI PREDMET). 

1. Koliko ČASA dnevno porabiš za pisanje domačih nalog pri tem predmetu? 

 A – manj kot 15 min 

 B – od 15 min do 30 min 

 C – od 30 min do 45 min 

 Č – več kot 1 uro 

2. KAKO POGOSTO opravljaš domače naloge tega predmeta? 

 A – VEDNO jih opravim 

 B – NAJVEČKRAT jih opravim 

 C – OBČASNO jih opravim 

 Č – ponavadi jih NE OPRAVIM 

3. Koliko domačih nalog tega predmeta ti uspe DOKONČATI (rešiti v celoti)? 

A – vse 

B – skoraj vse 

C – približno polovico 

Č – manj kot pol 

D – nobene 

Obiskuje ure dodatne strokovne pomoči, imam odločbo o usmeritvi. DA       NE 

Obiskujem dopolnilni pouk. 
VEDNO    OBČASNO 

NIKOLI 

Obiskujem druge oblike individualne ali skupinske pomoči, ki se 

izvajajo na šoli. 

VEDNO    OBČASNO 

NIKOLI 



 

4. Kakšne se ti zdijo domače naloge tega predmeta po OBSEGU? 

ODGOVOR: Domače naloge so večinoma 

A – preobsežne 

B – primerne po obsegu 

C – premalo obsežne 

5. Kakšne se ti zdijo domače naloge tega predmeta po TEŽAVNOSTI? 

ODGOVOR: Domače naloge so večinoma 

 A – zelo težke 

 B – težke 

 C – niti težke, niti lahke 

 Č – lahke  

 D – zelo lahke 

6. Kako pogosto potrebuješ POMOČ pri izvrševanju domače naloge tega predmeta? 

ODGOVOR: Pomoč potrebujem 

 A – vedno 

 B – pogosto 

 C – redko 

 Č – nikoli 

7. KDO ti najpogosteje pomaga pri izvrševanju domače naloge tega predmeta? 

 A – nihče, ker jih opravim sam  

 B – sošolec 

 C – mama 

 Č – oče 

 D – brat, sestra 

 E – »drugo« _________________ 

 

II. 

V drugem sklopu vprašalnika se osredotoči na domače naloge v splošnem, pri vseh predmetih. 
 

1. Pred teboj je seznam trditev, ki so povezane z izvrševanjem domačih nalog. Vsako trditev 

preberi in oceni s številkami od 0 do 3 (obkroži), kako pogosto se znajdeš v navedenih situacijah.  

0 = nikoli             1 = včasih             2 = pogosto             3 = zelo pogosto 

1. Po 30 minutah opravljanja domače naloge izgubim zanimanje in odneham ali pa 

imam dolg odmor. 

0     1     2     3 

2. Ko delam domačo nalogo, me hitro zmotijo druge stvari (hitro izgubim 

koncentracijo). 

0     1     2     3 

3. Porabim zelo veliko časa, predenj začnem delati domačo nalogo. 0     1     2     3 

4. Kadar imam domačo nalogo pri več različnih predmetih, ne vem, kje naj začnem. 0     1     2     3 

5. Za delanje domače naloge porabim zelo veliko časa. 0     1     2     3 

6. Morajo me opomniti, da začnem delati domačo nalogo. 0     1     2     3 

7. Potrebujem nekoga, da mi pomaga pri delanju domače naloge. 0     1     2     3 

8. Sovražim opravljanje domače naloge. 0     1     2     3 

9. Z izvrševanjem domače naloge odlašam do zadnje minute. 0     1     2     3 

 

 



 

0 = nikoli             1 = včasih             2 = pogosto             3 = zelo pogosto 

10. V šolo grem, ne da bi imel dokončano domačo nalogo. 0     1     2     3 

11. Pritožujem se nad domačo nalogo. 0     1     2     3 

12. Pozabim, kaj je za domačo nalogo. 0     1     2     3 

13. Dejavnosti, kot so šport, glasba, hobiji, so mi pomembnejše od domače naloge. 0     1     2     3 

14. Preživljanje časa s prijatelji je pomembnejše kot opravljanje domače naloge. 0     1     2     3 

15. V šoli pozabim potrebščine (zvezek, učni list...), ki jih potrebujem, da lahko 

naredim domačo nalogo. 

0     1     2     3 

16. Domačo nalogo pozabim doma. 0     1     2     3 

17. Z delanjem domače naloge pričnem, ne da bi si prej vzel čas in naredil načrt 

učenja. 

0     1     2     3 

18. Težko dokončam naloge, ki zahtevajo veliko časa (projektna dela, domače branje 

...), ker si ne razporedim časa tako, da bi delal večkrat po malo. 

0     1     2     3 

19. Če ne razumem naloge, ali pa se mi zdi pretežka, jo pustim. 0     1     2     3 

20. Začnem z domačo nalogo predmeta, ki mi je všeč, potem pa mi zmanjka časa ali 

pa sem preutrujen, da bi naredil še preostalo domačo nalogo. 

0     1     2     3 

21. Težko vem, koliko časa bom potreboval za domačo nalogo, zato je moja naloga 

nepopolno narejena. 

0     1     2     3 

22. Ko naredim domačo nalogo, ne preverim, če sem naredil vse potrebno. 0     1     2     3 

 

2. Pred teboj je vrsta RAZLOGOV za izvrševanje domačih nalog. Z ocenami od 1 do 5 označi 

pomembnost posameznega razloga. Izbrano oceno obkrožite! 

Ocene pomenijo: 

1 – Popolnoma nepomemben razlog. 

2 – Manj pomemben razlog. 

3 – Srednje pomemben razlog. 

4 – Zelo pomemben razlog. 

5 – Izredno pomemben razlog. 

Razlogi za izvrševanje domače naloge 
 

OCENE 

1. Iz veselja do učenja. 1     2     3     4     5 
2. Ker to zahteva učitelj. 1     2     3     4     5 
3. Ker to želijo starši. 1     2     3     4     5 
4. Zaradi boljših ocen. 1     2     3     4     5 
5. Ker to pomaga k boljšemu razumevanju snovi. 1     2     3     4     5 
6. Drugo: ________________________________ 1     2     3     4     5 

 

3. Ali imaš doma ugodne POGOJE za pisanje domačih nalog? 

 A – Imam svoj prostor, kotiček, kjer lahko v miru opravim naloge. 

 B – Nimam svojega prostora, zato teže opravim naloge. 

4. Napiši o domačih nalogah še vse tisto, po čemer te nisem vprašala, pa bi mi vseeno rad zaupal. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 


