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POVZETEK 

Pomen domačih nalog se je skozi zadnja leta močno spremenil. Danes domače naloge 

nimajo zgolj funkcije ponavljanja v šoli naučenega, pač pa so lahko učencem dodeljene 

tudi kot priprava na novo učno snov, raziskovanje neznanega itd.; imajo pomembno 

izobraževalno in vzgojno funkcijo. Domače naloge lahko v veliki meri pripomorejo k 

doseganju učnih ciljev in učenčevemu napredku, ravno zaradi slednjega pa morajo biti 

domače naloge s strani učiteljev skrbno načrtovane, ustrezno posredovane in preverjene. 

Pri tem pa je pomembna tudi vloga staršev, da učencu nudijo vso oporo in mu priskrbijo 

ustrezen prostor ipd., da bo učenec zadano nalogo lahko izpolnil. 

V teoretičnem delu sem opisala pomen in cilje domačih nalog ter vrste le-teh. Omenila 

sem tri načela, ki imajo pri domačih nalogah pomembno vlogo, in razložila, kako domače 

naloge ustrezno načrtovati, posredovati in kako jih preveriti s strani učitelja, pa tudi kako 

samo domačo nalogo izvršiti in preveriti s strani učenca. Pri tem sem povzela različne 

učinke, ki jih ima lahko domača naloga na učenca. V empiričnem delu sem se osredotočila 

na mnenje učencev glede domačih nalog, in sicer glede pomembnosti, uporabnosti, 

zanimivosti in količine le-teh. Osredotočila sem se predvsem na domače naloge pri 

matematiki, ki jo bom v bodoče tudi poučevala. 

 

Ključne besede: domača naloga, mnenje učencev, učitelj, matematika, pouk, didaktična 

načela  



  



ABSTRACT 

The importance of homework has changed dramatically over the last years. Nowadays, 

homework does not just have a repetition function in a learned school, but it can also be 

given to students as a preparation for a new learning material, research of an unknown, 

etc., having an important educational and educational function. Homework assignments 

can greatly contribute to achieving learning objectives and student progress. It is precisely 

because of this that homework assignments must be carefully planned, adequately 

delivered and verified by teachers. In this context, the role of parents is also important to 

provide the student with all the support and to provide him with the appropriate space, 

etc., so that the student can fulfill the task. 

In the thesis I described the importance and goals of homework, and the types of 

homework. I mentioned three principles that play an important role in them, explaining 

how to homework assign, mediate and how to check the homework by the teacher, as 

well as how to perform and verify the homework only by the student. In this, I 

summarized the different effects that the homework can have on the student. In the 

empirical part, I focused on the students' perceptions of homework, namely the 

importance, usefulness, interest and quantity of them. I focused primarily on homework 

assignments in mathematics, the subject of which I will continue to teach in the future. 

 

Keywords: homework, student’s opinion, teacher, mathematics, education, didactic 

principles  
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0. UVOD 

Termin domača naloga se uporablja v različnih oblikah. Nekateri ga enačijo s pojmom 

domače delo, spet drugi mu pripisujejo povsem drugačen pomen. V celoti pa je domača 

naloga vzgojno izobraževalno delo učencev, ki ga opravijo samostojno, brez pomoči 

učitelja. 

Domače naloge imajo pomembno funkcijo v učenčevem življenju, saj so vsakodnevno 

prisotne pri večini šolskih predmetov. Z njimi učenec poleg izobraževalne funkcije, kot 

je utrjevanje in poglabljanje znanja, pridobi tudi delovne navade, disciplino in ustrezne 

kompetence za vseživljenjsko učenje. Domače naloge velikokrat pripomorejo k boljšemu 

uspehu in širšemu znanju učenca, a se nekateri učenci tega ne zavedajo.  

Glavni cilj domačih nalog je še vedno učenčevo utrjevanje znanja, a ne smemo pozabiti 

na ostale cilje, kot so priprava na prihodnjo šolsko uro, raziskovanje področij, ki 

posameznika ali skupino učencev bolj zanimajo, poglabljanje svojega znanja, itd. 

Domače naloge imajo pri učencih velikokrat negativen učinek, saj lahko vodijo v 

preobremenjenost, zlasti če se učitelji različnih predmetov ne uskladijo glede količine 

domačih nalog, učenec pa jih posledično lahko doživlja kot poseganje v njegov prosti čas. 

A temu se lahko izognemo, če učitelj vnaprej premišljeno in skrbno načrtuje domače 

naloge ter se sam zaveda, čemu je domača naloga namenjena. Hkrati pa mora učencu 

posredovati jasna navodila in osmisliti domačo nalogo, da bo le-ta pri učencu dosegla 

svoj namen. 

Učenci se med seboj razlikujejo tako po znanju kot po spretnostih, motivaciji in navadah. 

Pomembno je, da je učitelj na to pozoren pri posredovanju domačih nalog, in sicer tako, 

da jih ustrezno diferencira ter poskrbi za njihovo pestrost, raznolikost, aktualnost in 

življenjskost. Diferencira jih lahko na različne načine, na primer po času, po zahtevnosti, 

itd. S tem lahko doseže, da učenci domačo nalogo opravijo bolj odgovorno in z večjim 

veseljem. Pri domačih nalogah imajo pomembno vlogo tudi starši, ki učencu zagotovijo 

primeren prostor in ostale potrebne pogoje. 

V empiričnem delu diplomskega dela sem se osredotočila na raziskovanje mnenja 

učencev glede domačih nalog. Kot bodoča učiteljica matematike sem želela preveriti 

mnenja učencev glede domačih nalog pri matematiki. Povprašala sem jih o količini, 
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zanimivosti in uporabnosti le-teh. Zanimalo me je, ali bi učenci, če bi bili v vlogi učitelja, 

domače naloge ukinili, ali pa jih ocenjujejo kot pomembne za reševanje matematičnih 

problemov v življenju. Povprašala sem jih tudi, če učitelji redno pregledujejo domače 

naloge in kdaj v šolski uri le-te posredujejo. Osredotočila sem se tudi na vprašanje, kdo 

od njegovih bližnjih učencu največkrat pomaga pri domači nalogi in kako. Pri določenih 

vprašanjih sem ugotavljala statistično pomembno povezavo med spremenljivkami in 

odgovori učencev, na primer kako spol, uspeh v preteklem šolskem letu, učenčev odnos 

do matematike in učenčev odnos do matematičnih domačih nalog vplivajo na podane 

odgovore. 

Raziskovalni izsledki so zanimivi za učitelje, ker dajejo vpogled v mnenje učencev glede 

domačih nalog pri predmetu matematika. Vsekakor to služi kot pomoč učiteljem pri 

prizadevanju za boljše in bolj kakovostno posredovanje domačih nalog. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1. OPREDELITEV POJMOV 

 

Termin domača naloga je v različni literaturi opredeljen na več različnih načinov. 

Nekateri avtorji ga opisujejo kot širok pojem učenčevega samostojnega dela, spet drugi 

ga definirajo zelo specifično. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994) pod 

terminom domača naloga najdemo razlago: »pismene obveznosti učencev, ki jih morajo 

opraviti doma« (str. 157). 

 

B. Čagran (1993a) s terminom domača naloga označi »pisno, ustno in praktično obliko 

učenčevega dela, ki jo posreduje učencem učitelj, in je neposredno povezana s poukom 

ter jo učenci opravljajo praviloma samostojno po rednem šolskem delu« (str. 144). 

 

V literaturah lahko zasledimo, da nekateri avtorji enačijo pojma domače delo in domača 

naloga, spet drugi ta dva termina razlikujejo. V članku Z domačimi nalogami do boljšega 

uspeha, ali res? (Širec, 2009) so članice in člani projekte skupine (katero so sestavljali 

ravnatelji šol po Sloveniji) opredelili pojem domače delo kot širši pojem od pojma 

domača naloga, saj predstavlja celotno učenčevo delo, ki ga ima v zvezi s šolo. K pojmu 

domače delo naj bi spadalo učenje, branje knjig, delo z računalnikom, domače naloge, 

priprava seminarskih in raziskovalnih nalog, itd., medtem ko so pojem domača naloga 

opredelili kot »podaljšek (dopolnjevanje) dela (učenja) v razredu, vendar z ambicijo po 

lastni ustvarjalnosti učencev oziroma dijakov« (prav tam, str. 84). 

 

V nasprotju z ločevanjem pa Poljak (1974) oba termina enači in definira domače naloge 

kot domače delo, in sicer: »Domače delo je aktivnost učencev, ki izhaja iz vsakdanjih 

obveznosti do dela v šoli, pomaga izpolnjevati učne naloge in se izvaja mimo šolskega 

dela.« (str. 230). 

 

Se pa po mnenju B. Čagran (1993a) v teoriji in praksi poleg domače naloge in domačega 

dela pojavljajo še drugi izrazi za različne oblike učenčevega domačega dela, kot sta 

domača vaja in domače učenje. Vendar se ti termini ne uporabljajo enopomensko. 
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2. NAMEN IN CILJI DOMAČIH NALOG 

 
Pouk se je skozi zgodovino šolanja močno spremenil, s tem pa se je spremenil tudi odnos 

učencev do domačega dela ter posledično tudi same domače naloge in njihov namen 

(Poljak, 1974). 

Sedanja šola je iz preteklosti obdržala domače delo, vendar je njegov namen nekoliko 

drugačen, njegova smisel in vsebina sta se spremenila. Domače delo ni več 

reproduktivno, temveč produktivno, tj. ima naravo samostojnega »pridobivanja« novega 

znanja. Po novem naj bi domače delo učenca spodbudilo k razvijanju spretnosti 

samostojnega dela oziroma samoizobraževanja. S pomočjo domačih nalog danes učenci 

razvijajo samostojnost in ustvarjalnost, pri učencih se vzgaja čut dolžnosti in 

odgovornosti ter njihov estetski čut. Pri tem pa učitelj z domačimi nalogami vpliva na 

učenčev odnos do obveznosti (prav tam). 

Potrebno pa je omeniti tudi nasprotnike domačih nalog, ki opozarjajo na predolg delavnik 

učenca. Namreč z domačo nalogo ta delavnik največkrat preseže 8 ur. Prav tako po 

njihovem mnenju domača naloga med otroki in starši velikokrat povzroči konflikte in 

nesoglasja, le-ta pa so zaradi domačih nalog lahko večkrat prisotna tudi med učenci in 

učitelji. Nasprotniki opozorijo tudi na nekatere naloge, ki niso učinkovite in učencu ne 

koristijo, in na pogosto neprimerne prostorske pogoje, ki učencu ne predstavljajo ustrezno 

urejenega prostora za opravljanje domačih nalog (Čagran, 1990). 

 

2.1 Namen domačih nalog 

Namen domačih nalog je lahko različen, odvisno od tega, kaj želi učitelj pri učencih 

doseči oziroma preveriti. Pomembno je, da učitelj pred podajanjem domače naloge točno 

ve, čemu bo ta namenjena, in da tudi učencem v čim večji meri osmišljuje pomen domače 

naloge. 
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Glede na njihov namen Blažič in ostali (2003) domače naloge razvrstijo v naslednje 

kategorije: 

 Domače naloge za ponavljanje in utrjevanje učne snovi, kamor spada učenje 

na pamet, reševanje podobnih primerov, ki se rešujejo v šoli pri pouku, in 

reproduciranje v šoli predelane učne snovi. 

 Domače naloge za poglabljanje in razširjanje učne snovi, ki učencu 

kvalitativno obogatijo v šoli pridobljeno znanje. 

 Domače naloge za uporabo znanja v danih sorodnih primerih in situacijah, 

ki od učenca zahtevajo transfer znanja na sorodne, nove primere in situacije. 

 Domače naloge za uporabo znanja v iskanih primerih in situacijah, ki od 

učenca zahtevajo samostojno odkrivanje novih primerov in situacij, s pomočjo 

katerih učenec potrjuje v šoli pridobljeno znanje. 

 Domače naloge za uvajanje v obravnavo nove učne snovi, kjer se učenec s 

pomočjo prebiranja, zbiranja in opazovanja pripravi na obravnavo nove učne 

snovi naslednje učne ure. 

 

2.2 Cilji domačih nalog 

B. Čagran (2007) in Senekovič (2007) ločita cilje domačih nalog na dve večji področji, 

in sicer na izobraževalne, s katerimi poskušamo doseči trajnost znanja, in vzgojne cilje, s 

katerimi poskušamo doseči oblikovanje delovnih navad. 

 

Med izobraževalne cilje B. Čagran (2007) uvršča:  

 utrjevanje, poglabljanje, razširjanje znanja,  

 razvijanje različnih psiho-fizičnih sposobnosti, 

 razvijanje sposobnosti samostojnega učenja. 

 

Med vzgojne cilje Senekovič (2007) uvršča:  

 razvijanje učnih navad,  

 razvijanje različnih osebnostnih lastnosti, 

 razvijanje odgovornosti do dela, 

 sodelovanje in zanesljivost. 
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Čeprav poznamo več ciljev, tako izobraževalnih kot vzgojnih, je glaven cilj domačih 

nalog še vedno utrjevanje znanja, ki so ga učenci pridobili pri pouku v šoli (Čagran, 

2007). S tem pojmom zajemamo utrditev poznavanja in razumevanja novih pojmov, 

obvladovanje spoznanih postopkov in utrjevanje premišljeno izbranih ciljev (Senekovič, 

2007). 

 

 

3. VRSTE DOMAČIH NALOG 

Domače naloge so lahko zelo raznolike in pisane. Poznamo več vrst domačih nalog, 

ločimo jih lahko glede na (Čagran, 2007): 

 Tehniko izvedbe: domače naloge so lahko pisne, ustne ali praktične. 

 Obliko izvedbe: učenci lahko domače naloge rešujejo individualno, z nekom v 

paru ali skupinsko. 

 Nujnost izvršitve: domače naloge so lahko obvezne ali neobvezne oziroma 

prostovoljne. 

 Učenčevo možnost izbire: domače naloge so lahko predpisane (učitelj določi 

vsebino in način reševanja) ali nepredpisane (vsebino, način reševanja izbere 

učenec sam). 

 Čas izvrševanja: domače naloge so zastavljene kratkoročno, kjer učenec naredi 

nalogo do naslednje učne ure, ali dolgoročno, kjer ima učenec več časa za samo 

izvedbo. 

 Upoštevanje učenčeve individualnosti: domače naloge so lahko 

nediferencirane, kar pomeni, da imajo vsi učenci enako zahtevnost domačih 

nalog, ali diferencirane, kjer so domače naloge učencem podane na različnih 

težavnostnih stopnjah, odvisno od tega, koliko posamezen učenec zmore. 

 Cilje oziroma funkcijo domače naloge: kot vaje utrjevanja, poglabljanja in 

razširjanja znanja, uporaba znanja v novih primerih, priprava na obdelavo nove 

snovi, …  

 

Da bo učenec opravljal domače naloge, je pomembno, da ga domača naloga »nagovori«. 

Avtor članka Z domačimi nalogami do boljšega uspeha, ali res? (Širec, 2009) povzame 

mnenja ravnateljev in ravnateljic ter zapiše, da je domača naloga za učence zanimiva 

takrat, ko mu predstavlja nek izziv, ki pa mora biti oseben in dosegljiv. Po njihovem 
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mnenju domača naloga ne sme biti za vse učence enaka, ampak se mora razlikovati po 

vsebini, izbiri tem, itd. Prav tako naj bi zanimiva domača naloga vsebovala naloge 

različnih oblik, kot so plakati, prosojnice predstavitve, referati, … Ravnatelji so 

predlagali, naj bodo občasno naloge tudi skupinske ali v parih. Da pa bodo domače naloge 

še bolj zanimive, je po njihovem mnenju potrebno posebej pozorno določiti primerno 

količino domačih nalog. Predvsem se jim zdi pomembno tudi, da ima učenec za svojo 

uspešnost pri domači nalogi možnost dobiti potrditev, da je uspešen. Za zanimivo domačo 

nalogo pa je prav tako pomembna vključitev nalog, ki izhajajo iz življenjskih primerov. 

 

Tudi M. Cerjak (1987) ugotavlja, da bi morali učitelji učencem posredovati produktivne 

naloge, ki bi izhajale iz problemskih nalog. Le-te bi v učencih spodbudile samostojnost, 

ustvarjalnost in njihov interes do znanja. Pri tem pa bi po njegovem mnenju morali 

odpraviti domače naloge, ki pri učencih razvijajo zgolj mehanično mišljenje.  

 

M. Marovt (2007) izpostavlja pomen skrbnega učiteljevega premisleka o količini in 

zahtevnosti domačih nalog, da domače naloge ni preveč ali premalo, hkrati pa ne sme biti 

prezahtevna ali premalo zahtevna. Glede na to, da se učenci po svojih zmožnostih 

bistveno razlikujejo med seboj, je določena količina in zahtevnost domače naloge za 

enega učenca lahko preveč, spet za drugega premalo. Če je domače naloge za učenca 

preveč ali je le-ta prezahtevna, to pripelje do njegove preobremenjenosti, kar slabo vpliva 

na njegovo učinkovitost. Zato je pri posredovanju ravno pravšnje količine in zahtevnosti 

domačih nalog pomembno sodelovanje in usklajenost med učitelji. 

 

Splošna priporočila glede količine domačih nalog so, da naj bi prvošolec zanje porabil le 

10 minut dnevno, z vsako nadaljnjo stopnjo pa dodatnih 10 minut več. Tako naj bi na 

primer devetošolec za obveznosti domače naloge porabil 90 minut na dan (prav tam).  

 

S tolikšno količino domače naloge se strinja tudi Cooper (2006), ki poudari, da več 

domače naloge ne pomeni avtomatično, da učenci pridobijo veliko več koristi, in da ima 

lahko prevelika količina domačih nalog celo negativen učinek, saj se pojavi dolgočasje, 

izgorelost, pomanjkanje časa za družinske in zunajšolske dejavnosti ter pomanjkanje 

spanja in stres. 
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4. DIDAKTIČNA NAČELA 

 
Proces izobraževanja je zapletena in kompleksna dejavnost, ki tako kot vse ostale 

dejavnosti vsebuje določena načela, ki jih učitelj pri svojem delu mora upoštevati, če želi 

doseči uspešnost učencev. Poljak (1974) besedo načelo definira kot »vodilo, osnovno 

pravilo, primarno zahtevo, smernico pri delu« (str. 235). Strmčnik (2001) jih opredeli kot 

»… splošne smernice in pogoji za uspešno ciljno, vsebinsko ter organizacijsko metodično 

vodenje pouka, in sicer pri vseh učnih predmetih ter bolj ali manj na vseh šolskih 

stopnjah.« (str. 292).  

 

Pri domačih nalogah B. Čagran (2007) izpostavi tri najpomembnejša načela oziroma 

principe, in sicer načelo pestrosti, načelo diferenciacije in načelo racionalizacije oziroma 

ekonomičnosti. Ti principi naj bi omogočali prehod tradicionalne prakse v 

nekonvencionalno prakso domačih nalog, za katero veljajo: 

 vsebinska raznolikost, aktualnost ter povezanost z učenčevimi izkušnjami, 

potrebami in interesi, 

 visok nivo didaktičnih funkcij, predvsem uporaba in preizkušanje pridobljenih 

znanj in izkušenj v vsakdanjem življenju učenca ter uvajanje v obravnavo nove 

učne snovi, 

 avtonomna motiviranost učenčeve samoaktivnosti, ki je vezana na učinkovite 

učne navade, 

 pozitivna uveljavljenost učencev in doseganje priznanja za lastno, 

samoodgovorno in samokritično učno aktivnost. 

 

Načelo pestrosti 

Nanaša se na samo vsebino domačih nalog, kjer mora biti prisotna raznolikost in 

aktualnost le-teh, domače naloge morajo biti blizu učenčevim izkušnjam in interesom. To 

načelo zajema tudi sam namen domačih nalog, kar pomeni, da poznamo domače naloge 

za ponavljanje in utrjevanje, poglabljanje in razširjanje učne snovi, za uporabo znanja v 

sorodnih primerih in situacijah, v iskanih primerih in situacijah, ter za uvajanje učencev 

v obravnavo nove učne snovi. Pod načelo pestrosti spadajo tudi različne oblike dela 

domačih nalog, kot so individualno delo, skupinsko delo ali delo v parih. Zadnji del tega 
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načela pa se nanaša na sam čas izvajanja domačih nalog, ki je lahko kratkoročno ali 

dolgoročno (Blažič in ostali, 2003). 

 

Načelo diferenciacije 

Pripomore k diferenciaciji domačega dela učencev, saj posledično s tem pripomoremo k 

razvoju avtonomno motivirane učenčeve aktivnosti. Učenci iste starosti se med seboj 

razlikujejo po znanju, sposobnostih, učnem tempu, kognitivnem stilu in interesih 

(Strmčnik, 1987), kar pa moramo upoštevati tudi pri domačih nalogah, in sicer tako, da 

jih diferenciramo.  

 

Sama diferenciacija je po mnenju Strmčnika (1987) in B. Čagran (2007) lahko: 

 Kvantitativna, kar pomeni, da nanjo vpliva učni tempo učenca, poleg tega pa je 

potrebno diferencirati tudi obseg domačih nalog. Utemeljenost je na razlikah med 

učenci iste starosti.  

 Kvalitativna, kar pomeni, da nanjo vplivajo različne sposobnosti in znanja 

učencev. Posledično moramo domače naloge diferencirati po različnih 

zahtevnostnih stopnjah. Utemeljena je na razlikah med učenci iste starosti v 

mentalni starosti in znanju. 

 Metodična, kar pomeni, da imamo vedno v razredu učence z različnimi stili 

spoznavanja (slušni tip, vizualni tip, itd.). Utemeljena je na razlikah med učenci 

iste starosti v kognitivnem stilu. 

 Interesna, kamor spadajo različni interesi posameznih učencev, ki jih poskusimo 

vključiti v domačo nalogo. Utemeljena je na razlikah med učenci iste starosti.  

 

N. Dražumerič (2007) pa razlikuje med: 

 Časovno diferenciacijo, kjer je odvisno koliko (količinsko) domače naloge 

naložimo določenemu učencu. Ta vrsta diferenciacije je enostavna in ne zahteva 

veliko več časa za učiteljevo pripravo, saj učenci dobijo zgolj nekoliko več ali 

manj domače naloge od ostalih. 

 Diferenciacijo glede na predznanje, kjer je učitelj pozoren na predznanje 

posameznega učenca in domače naloge gradi na njegovem predznanju, ne pa na 

predznanju večine v razredu. Ta diferenciacija od učitelja zahteva nekoliko več 

dela pri samih pripravah. 
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 Izvedbeno diferenciacijo, ki je enostavnejša diferenciacija z visoko 

motivacijsko vrednostjo, saj učitelj vsem učencem poda isto domačo nalogo, 

učenci pa si sami izberejo način, kako jo bodo rešili. 

 Tematsko diferenciacijo, ki se osredotoča na cilj, ki ga želimo pri učencih 

doseči, pri tem pa učencem damo na voljo poljubno izbiro naloge, pri kateri bodo 

ta cilj dosegli (na primer, če je cilj napisati spis, imajo učenci sami možnost 

izbire, o čem bodo pisali). 

 Jezikovno diferenciacijo, ki nam pride v pomoč pri učencih, ki imajo težave z 

obvladovanjem jezika in z zapisovanjem, saj kot učitelji ne želimo, da jih to 

omejuje tudi pri drugih predmetih. Domače naloge diferenciramo na primer tako, 

da tem učencem nalogo spremenimo iz besedila v slikovno gradivo. 

 

Načelo racionalizacije oziroma ekonomičnosti 

Pri tem načelu je pomembno, da učitelj premišljeno in izvirno načrtuje, posreduje, 

izvršuje in preveri domačo nalogo, pri čemer je vezan na optimalno porabo časa (učitelj 

pazi, da domača naloga učencu ne vzame preveč časa in ne premalo), primerno izrabo 

učnih pripomočkov, tehničnih pomagal in naprav (vsi pripomočki in naprave, ki jih 

vključimo v domačo nalogo, morajo biti dostopni vsem učencem z domačo nalogo), na 

optimalno porabo psihofizičnih zmogljivosti tako učitelja kot učenca ter na uporabo 

učinkovitih metod učenja (Čagran, 1993a). 
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5. NAČRTOVANJE, POSREDOVANJE IN PREVERJANJE DOMAČIH 

NALOG 

Kot smo že zapisali, domača naloga lahko pomembno pripomore k učenju in doseganju 

boljših rezultatov učenca, a jo je potrebno podati zelo premišljeno in kakovostno. Le-ta 

mora učencu predstavljati izziv, hkrati pa mu mora biti dosegljiva (Haynes, 2010). 

 

Pri podajanju domačih nalog mora biti učitelj previden predvsem z nalogami, ki od 

učenca zahtevajo, da v razredu začeto nalogo dokonča doma. S tem lahko, še posebej pri 

počasnejših učencih, dosežemo negativni učinek, ker bodo ti imeli bistveno večjo 

količino domačih nalog kot učenci, ki bodo večino svoje naloge rešili že v razredu. Prav 

tako takšna naloga lahko pri teh učencih vzbudi površnost in nepozornost, saj si želijo 

čim več domače naloge opraviti že v šoli in se posledično izogniti domači nalogi doma. 

Najdejo pa se tudi učenci, ki jim je takšna domača naloga izgovor za predčasen izhod iz 

razreda, v prepričanju, da bodo domačo nalogo v celoti opravili doma (prav tam). 

 

5.1 Načrtovanje domače naloge 

Kvalitetno načrtovanje domačih nalog je pomembno tako za učitelja kot tudi za učenca. 

Učitelj si z dobrim načrtovanjem ustrezno razporedi časovne okvirje, učencem pa je 

ustrezno načrtovana naloga lahko v pomoč pri nadaljnjem učenju. 

 

Po mnenju B. Čagran (Širec, 2009) mora učitelj svoje delo dobro načrtovati, da mu na 

koncu šolskega leta (oziroma ob koncu vsake šolske ure) ne zmanjka časa. Samo 

načrtovanje domačih nalog pa vključuje naslednje elemente: 

 vsebina domače naloge, 

 obseg domače naloge, 

 predvidena časovna obremenitev učencev z izvrševanjem domačih nalog, 

 didaktična funkcija domačih nalog, 

 predznanje učencev za izvrševanje domačih nalog, 

 metodika posredovanja domačih nalog, 

 načini in postopki izvrševanja domačih nalog, 

 metodika preverjanja domačih nalog. 
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V članku avtorice A. Kukk in ostalih (2015) je zapisano, da so pri samih domačih nalogah 

eden ključnih vidikov ravno učitelji. Učiteljevo spoznanje in izbor vsebin pri ustvarjanju 

učnega procesa bistveno vpliva na obseg in vsebino domačih nalog. Ko učitelji načrtujejo 

domačo nalogo, morajo upoštevati glavne značilnosti učinkovitih nalog:  

 zagotoviti jasna navodila za učence,  

 izbrati naloge, ki jih je učenec zmožen uspešno zaključiti,  

 poskrbeti, da domače naloge niso predolge in da je čas izvrševanja domačih nalog 

za učence prilagodljiv,  

 vnaprej predvideti informacije in gradiva, ki so učencem hitro dostopna in jih bo 

vsak izmed njih lahko uporabil pri izdelavi domače naloge, 

 upoštevati, da z domačimi nalogami učenci nadgradijo svoje znanje,  

 poskrbeti, da domače naloge niso zgolj nedokončana skupinska dela,  

 načrtovati domače naloge, ki so za učence zanimive, ki vodijo k nadaljnjemu 

izobraževanju, spodbujajo njihovo ustvarjalnost ter jih spodbujajo k sodelovanju 

in diskusiji tako v razredu kot tudi doma. 

 

 

5.2 Posredovanje domače naloge 

Posredovanje domačih nalog zajema tri elemente, in sicer vsebino, namen in razlago 

domačih nalog ter po potrebi demonstracijo uspešnega opravljanja konkretnih učnih 

nalog. Z upoštevanjem teh elementov bomo namreč učencu pomagali razviti učinkovite 

učne navade (Čagran, 1993b). 

 

Velikokrat se ob koncu šolske ure zgodi, da učitelju zmanjka časa za posredovanje 

domačih nalog učencem. Sledi nekoliko slabše posredovanje, ker učitelj temu ne nameni 

dovolj časa in le na hitro učencem pove, kaj imajo za domačo nalogo. Temu se učitelj 

lahko izogne, če domačo nalogo posreduje ob začetku ure ali med šolsko uro (Nedeljko, 

2006). 

 

Poljak poudari, da posredovanja domačega dela časovno ni mogoče natančno določiti, saj 

je odvisno od situacije. V večini primerov učitelj učencem posreduje domačo nalogo tik 

pred koncem ure, saj s tem zaključi celotno šolsko uro, učencem pa domače delo nato 

predstavlja zgolj podaljšek učnega dela v šoli in ga doma lahko samostojno nadaljujejo. 
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Opozarja pa na to, da si mora učitelj kljub temu, da domače delo posreduje na koncu 

šolske ure, za to vzeti dovolj časa, pri tem pa mora upoštevati tudi dejstvo, da imajo učenci 

ob koncu ure znižano koncentracijo in da bo morda za posredovanje domače naloge v 

tem primeru potreboval nekoliko več časa kot sicer (Poljak, 1974). 

 

Blažič in ostali (2003) menijo, da zaradi prepogosto neprimernega posredovanja domačih 

nalog učenci lahko podvomijo v njihov namen. Da bo posredovanje domačih nalog 

primerno, mora učitelj pri tem upoštevati nasvete: 

 Domačo nalogo naj učitelj posreduje med učno uro in jo logično poveže z učno 

vsebino. 

 Posredovanju domače naloge naj učitelj posveti potreben čas. 

 Posreduje naj jo dovolj glasno, razločno in nedvoumno. 

 Učenca naj spodbuja k spraševanju. 

 Potrebo po dopolnilni razlagi naj zadovolji s konkretnimi primeri. 

 Ko učitelj posreduje domačo nalogo, naj hkrati opozori učence na 

najracionalnejše načine izvrševanja preprostejših, pa tudi kompleksnejših nalog. 

 Učitelj mora učenca primerno motivirati tako, da mu obrazloži namen domače 

naloge in pojasni kriterije vrednotenja. 

 Obseg domačih nalog mora biti primeren (preveč domače naloge je nesmiselno), 

pri tem pa je pomemben dogovor med učitelji, da dosežemo enakomerno 

obremenitev učencev. 

 Domače naloge je treba pregledati in dati učencem povratno informacijo o 

pravilnosti le-teh. 

 

 

5.3 Preverjanje domače naloge 

Po mnenju M. Marovt (2007) je zelo pomembno, da učitelj domačo nalogo pregleda in 

učencu posreduje povratno informacijo. Kajti če se učenec zaveda, da učitelj ceni njegov 

trud pri domači nalogi, jo bo v prihodnje pisal veliko raje. Obratno vrednost pa imajo 

nepregledane naloge; če učitelj domačih nalog ne pregleduje, s tem doseže, da se bo 

vedno manj učencev trudilo uspešno opraviti domačo nalogo.  
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Glavni cilj preverjanja domačih nalog je tako pridobivanje povratne informacije o 

učenčevem napredku, zato ni dovolj, da učitelj domačo nalogo zgolj na hitro pregleda ali 

prebere napisano, pač pa je potrebno utemeljevanje postopkov in predstavitev načinov 

reševanja (Nedeljko, 2006). Še zlasti je pomemben učiteljev vpogled v učenčeve napake 

in analiza le-teh ter njihovo načrtovano odpravljanje. 

 

Če se učenci ne zavedajo odgovornosti za izpolnjevanje obveznosti, ki jih od njih zahteva 

učitelj, se domače delo pretvori v zgolj formalno in malomarno izpolnjevanje, včasih pa 

vodi tudi v prepisovanje domačih nalog. S tem je bistvo domače naloge popolnoma 

zgrešeno (Poljak, 1974). 

 

 

 

6. UČENCI IN DOMAČA NALOGA 

6.1 Izvrševanje domačih nalog 

Učenci lahko domače naloge izvršijo izven šolskega dela, bodisi pri samostojnih urah 

učenja (doma, v knjižnici, itd.) ali pa v podaljšanem bivanju v šoli. Ali bo učenec imel 

dovolj dobre pogoje za uspešno izvrševanje domačih nalog, opredeljujejo naslednje 

karakteristike (Čagran, 1993b): 

 stalen in primerno urejen prostor, 

 sodelovanje in optimalna pomoč staršev, 

 učiteljevo spremljanje učenčevega učnega dela,  

 učinkovite učne navade učencev. 

 

Ključnega pomena je učenčeva motivacija za opravljanje domačih nalog. »Motivacija je 

ključni dejavnik dinamike učnega procesa: le motivirani učenci učenje začnejo, se učijo 

(sprašujejo, poslušajo, sodelujejo, preizkušajo, berejo, razmišljajo, primerjajo, doživljajo, 

vrednotijo, ustvarjajo …) in pri učenju vztrajajo, vse dokler ne končajo učnih nalog ali ne 

dosežejo zastavljenih učnih ciljev.« (Juriševič, 2006, str. 5) 

 

Domača naloga ima velikokrat pri učencih negativen učinek, zato jih je pogosto težko 

motivirati, da bi jo opravili. Pogosto so za to krivi kar učitelji sami, kadar domačo nalogo 
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uporabljajo kot sredstvo za kaznovanje. Hkrati pa učencu domača naloga predstavlja 

poseg v njegov prosti čas, kar opravljanje le-te še oteži. Motivacijo za opravljanje 

domačih nalog pri učencu dosežemo z nalogami, ki so učencu zanimive in ki so mu blizu, 

vsebina pa je prilagojena njegovemu predznanju in sposobnostim. Zavedajmo pa se, da 

so si učenci med seboj različni in da kar je za enega učenca zanimivo, je lahko drugemu 

dolgočasno. Ena izmed rešitev za doseganje motivacije pri učencih je diferenciranje 

domačih nalog, o čemer sem pisala v prejšnjem poglavju (Dražumerič, 2007). 

 

6.2 Vpliv domačih nalog na učenca 

Domače naloge v vsej svoji raznolikosti in pestrosti različno vplivajo na učence, tako 

pozitivno kot negativno. Vsekakor pri tem moramo upoštevati, da so si učenci med seboj 

različni, zato lahko še tako zanimiva domača naloga na nekatere učence vpliva drugače 

kot bi si učitelj pri posredovanju le-teh želel. Glavno vlogo pri vplivu domačih nalog na 

učenca ima predvsem učenčev interes in motivacija za delo, pripomorejo pa tudi njegove 

predhodne izkušnje. 

K pozitivnim vplivom domačih nalog spadajo (Cooper in ostali, 2006): 

 takojšnji dosežek znanja in učenje,  

 kakovostnejše ohranjanje dejanskega znanja,  

 boljše razumevanje,  

 boljše kritično razmišljanje,  

 oblikovanje konceptov,  

 obdelava informacij,  

 obogatitev kurikuluma,  

 izboljšan odnos do šole,  

 boljše študijske navade in veščine,  

 boljša samodisciplina,  

 boljša časovna organizacija,  

 neodvisno reševanje problemov, itd. 
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Cooper (2006) navaja tudi nekaj možnih negativnih vplivov, ki jih ima domača naloga na 

učenca, in sicer:  

 izguba zanimanja za učenje,  

 težave s starši,  

 pritisk na dobro dokončanje domače naloge,  

 goljufanje,  

 zmeda pri tehnikah poučevanja,  

 prepisovanje domačih nalog od ostalih sošolcev,  

 povečanje razlik med boljšimi in slabšimi dosežki, itd. 

 

Juhant (2017) poudari problem preobremenjenosti učencev med počitnicami in prazniki. 

Marsikateri učitelj pozabi oziroma ne pomisli, da so prazniki in počitnice namenjeni 

prostemu času učencev in jim kljub temu naloži precej domačega dela misleč več vaj bo 

prineslo učencu boljše rezultate. Toda učenec, tako kot vsak odrasel zaposleni, potrebuje 

čas za regeneracijo in počitek. 

 

Iz navedenega izhaja, da domače naloge v učencu velikokrat vzbudijo negativne odzive 

na opravljanje le-teh, kar posledično lahko pripelje v njihovo nezainteresiranost, to pa se 

kasneje lahko vidi v učenčevem zaostanku pri utrjevanju snovi. Če učenec ne opravlja 

domačih nalog sproti, jih začne prepisovati in goljufati, kar pripelje do težav tako s starši 

kot z učiteljem. Da bi se negativnim vplivom domače naloge na učenca čim bolj izognili, 

je pomembno, da učitelji v čim večji meri upoštevajo navedena didaktična načela. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

1. Opredelitev problema 

Domače naloge se v osnovnih šolah pojavljajo vedno pogosteje pri skoraj vseh predmetih, 

pri matematiki pa so že kar stalnica. Pa vendar se še vedno pojavljajo različna 

nasprotujoča si mnenja glede pomembnosti in uspešnosti le-teh pri matematiki v osnovnih 

šolah.  

Čeprav so domače naloge znane že iz zgodovine šolstva, se tekom časa spreminjajo glede 

na cilje šolanja. Glavni pomen domačih nalog izhaja iz ciljev, ki jih pri rednem 

opravljanju učenec doseže. Izobraževalni pomen je usmerjen v pridobivanje 

kakovostnega znanja (utrjevanje snovi, poglobitev znanja, …), vzgojni pomen pa je 

naravnan na pridobivanje delovnih navad, razvijanje vztrajnosti, pridobivanje spretnosti, 

učenje učenja in učenčevo osamosvajanje, kar je za sodobnega učenca zelo pomembno 

(Cerjak, 1987). 

Da bi z domačimi nalogami dosegli predvidene cilje, ni pomembno zgolj mnenje učitelja 

glede domačih nalog, pač pa so pomembna tudi mnenja in izkušnje samih učencev. Ne 

nazadnje so učenci tisti, ki jih izdelajo in s tem pridobijo znanje. Analiza literature je 

pokazala, da je veliko napisanega o samem podajanju domačih nalog in pomembnosti le-

teh, manj pa o mnenju učencev glede domačih nalog pri matematiki in o njihovih težavah, 

pričakovanjih, problemih, kar je predmet pričujoče raziskave. 

 

2. Cilji raziskave 

Cilj diplomskega dela je raziskati pomen domačih nalog v osnovni šoli, odnos učencev 

do le-teh in način, kako se učenci soočajo z njimi. Kot bodoča učiteljica matematike sem 

se osredotočila na osnovnošolske domače naloge pri predmetu matematika.  

 

V raziskavi sem ugotavljala mnenje učencev glede raznolikosti domačih nalog in 

motivacijo učencev za sprotno delo le-teh. V empiričnem delu diplomskega dela je med 

drugim zajeta presoja učencev glede vpliva staršev na njihovo opravljanje domačih nalog 

pri matematiki in način, kako domača naloga vpliva na posameznega učenca. Cilj 

diplomskega dela je pridobiti vpogled v mnenje učencev glede domačih nalog pri 

matematiki ter njihova stališča in izkušnje v zvezi z domačimi nalogami.  
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Pri tem so me zanimale razlike med učenci glede na štiri različne spremenljivke: 

 spol učenca, 

 uspeh učenca pri matematiki v predhodnem šolskem letu, 

 odnos učenca do matematike, 

 odnos učenca do matematičnih domačih nalog. 

 

Izsledki empiričnega dela diplomskega dela bodo koristni za učitelje matematike v 

osnovnih šolah, in sicer za bolj kakovostno načrtovanje, posredovanje in preverjanje 

domačih nalog.  

 

3. Raziskovalna vprašanja 

Glede na zastavljene cilje sem v empiričnem delu diplomskega dela opredelila naslednje 

sklope  raziskovalnih vprašanj: 

KVANTITATIVNI VIDIK 

1. Ali je pri predmetu matematika po mnenju učencev največ domačih nalog v 

primerjavi z ostalimi predmeti? 

2. Koliko časa na dan učenci v povprečju porabijo za opravljanje domače naloge pri 

matematiki? 

3. Koliko časa na dan učenci porabijo za učenje matematike (izven časa, ko 

opravljajo domačo nalogo)? 

4. Kako učenci ocenjujejo količino domačih nalog pri matematiki? 

POSREDOVANJE DOMAČIH NALOG 

5. Kdaj učitelj/učiteljica poda domačo nalogo pri matematiki? 

IZVRŠEVANJE DOMAČIH NALOG 

6. Kdo od njegovih bližnjih učencu največkrat pomaga pri opravljanju domačih 

nalog? 
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7. Če učenec domačih nalog ne opravlja sam, na kakšen način mu bližnji pri tem 

pomagajo? 

8. Učenčeva presoja zanimivosti, uporabnosti in pomembnosti domačih nalog 

PREVERJANJE DOMAČIH NALOG 

9. Ali učitelj/učiteljica pri matematiki pregleduje domače naloge? 

10. Na kakšen način učenci pridobijo povratno informacijo o pravilnosti domačih 

nalog? 

11. Kolikšen poudarek je pri preverjanju domačih nalog dan rezultatom in kolikšen 

postopkom? 

 

4. Raziskovalna metoda 

4.1 Osnovna raziskovalna metoda 

Raziskovalna metoda je kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

 

4.2 Opis vzorca in opis spremenljivk 

Raziskava je bila opravljena na neslučajnostnem, priložnostnem vzorcu. V raziskavi je 

sodelovalo 119 učencev, ki so v šolskem letu 2016/2017 obiskovali 9. razred v dveh 

osnovnih šolah na Gorenjskem, in sicer je bilo iz prve OŠ 67 devetošolcev, iz druge OŠ 

pa 52 devetošolcev.  
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Spodaj so prikazani podatki glede na vse štiri spremenljivke: 

 Anketirani učenci glede na spol 

 

Tabela 1: Spol učencev 

 

 

 

 

Po zbranih podatkih je v anketi sodelovalo več učenk (57,1 %) kot učencev (42,9 %). 

 

 Anketirani učenci glede na uspeh v predhodnem šolskem letu 

 

Tabela 2: Uspeh učencev v preteklem šolskem letu 

 

 

Po zbranih podatkih je bilo največ anketiranih učencev po uspehu iz prejšnjega šolskega 

leta odličnih (32,8 %), precej manj je bilo po uspehu prav dobrih (23,5 %), sledi število 

učencev z zadostnim uspehom (22,7 %) in še nekoliko manj učencev z dobrim uspehom 

(21,0 %). Učenci, čigar uspeh je bil v preteklem šolskem letu nezadosten, v anketo niso 

bili vključeni, zato v tabeli tudi niso prikazani. 

 

Spol učencev f f (%)

Moški 51 42,90%

Ženski 68 57,10%

Skupaj 119 100,00%

Uspeh v preteklem

šolskem letu
f f (%)

Zadosten (2) 27 22,70%

Dober (3) 25 21,00%

Prav dober (4) 28 23,50%

Odličen (5) 39 32,80%

Skupaj 119 100,00%

Graf 1: Delež učencev po spolu 

Graf 2: Delež učencev po uspehu 

23%

21%
23%

33%

Zadosten (2) Dober (3)

Prav dober (4) Odličen (5)

43%
57%

Moški Ženski
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 Anketirani učenci glede na odnos do matematike 

 

Tabela 3: Učenčev odnos do matematike 

 

 

Graf 3: Delež učencev po odnosu do matematike 

 

Odnos do matematike smo preverili s trditvami, kako pogosto učenec pri pouku 

matematike posluša, sodeluje in odgovarja na vprašanja. Daleč največ učencev (58,0 %) 

pri pouku matematike skoraj vedno posluša, sodeluje in odgovarja na vprašanja, sledijo 

učenci, ki pri pouku redkokdaj poslušajo, sodelujejo in odgovarjajo na vprašanja (22,7 

%), prav tako je kar nekaj učencev (15,1 %), ki pri pouku matematike vedno poslušajo, 

sodelujejo in odgovarjajo na vprašanja. Zelo majhen pa je delež učencev, ki pri pouku 

matematike skoraj nikoli (2,5 %) ali nikoli (1,7 %) ne poslušajo, ne sodelujejo in ne 

odgovarjajo na vprašanja. 

 

Učenčev odnos do matematike f f (%)

1.) Pri pouku matematike vedno posluša, sodeluje

in odgovarja na vprašanja.
18 15,10%

2.) Pri pouku matematike skoraj vedno posluša,

sodeluje in odgovarja na vprašanja.
69 58,00%

3.) Pri pouku matematike redko posluša, sodeluje

in odgovarja na vprašanja.
27 22,70%

4.) Pri pouku matematike skoraj nikoli ne posluša,

ne sodeluje in ne odgovarja na vprašanja.
3 2,50%

5.) Pri pouku matematike nikoli ne posluša, ne

sodeluje in ne odgovarja na vprašanja.
2 1,70%

Skupaj 119 100,00%

15%

58%

23%

2% 2%

1.) 2.) 3.) 4.) 5.)
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 Anketirani učenci glede na odnos do matematičnih domačih nalog 

 

Tabela 4: Učenčev odnos do matematičnih domačih nalog 

 

 

Graf 4: Delež učencev po odnosu do matematičnih domačih nalog 

 

Kot zadnjo spremenljivko sem pri raziskavi vzela učenčev odnos do samih matematičnih 

domačih nalog. Pri tem sem dobila rezultate, da jih največ redkokdaj z veseljem opravi 

domače naloge (37,8 %), sledijo učenci, ki jih skoraj vedno z veseljem opravijo (21,0 %), 

nato tisti, ki jih skoraj nikoli ne opravijo z veseljem (18,5 %) in učenci, ki jih vedno z 

veseljem opravijo (12,6 %). Najmanj je učencev, ki matematične domače naloge nikoli 

ne opravijo z veseljem (10,1 %). 

 

4.3 Opis instrumenta za zbiranje podatkov 

Za instrument zbiranja podatkov sem uporabila anketni vprašalnik (priloga), ki vsebuje 

19 vprašanj. Sestavljen je bil izključno za potrebe raziskave empiričnega dela diplome, 

anketiranim učencem pa je omogočal popolno anonimnost. 

Učenčev odnos do matematičnih domačih nalog f f (%)

1.) Vedno jih z veseljem opravi. 15 12,60%

2.) Skoraj vedno jih z veseljem opravi. 25 21,00%

3.) Redko kdaj jih z veseljem opravi. 45 37,80%

4.) Skoraj nikoli jih ne opravi z veseljem. 22 18,50%

5.) Nikoli jih ne opravi z veseljem. 12 10,10%

Skupaj 119 100,00%

13%

21%

38%

18%
10%

1.) 2.) 3.) 4.) 5.)
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V prvem delu vprašalnika (prva 4 vprašanja) so zajete spremenljivke, kot je spol učenca, 

uspeh pri matematiki v preteklem šolskem letu, učenčev odnos do matematike in njegov 

odnos do samih matematičnih domačih nalog. Vsa štiri vprašanja so zaprtega tipa. Tem 

sledi splošno vprašanje, ki se ne navezuje neposredno na predmet matematika. Učenec v 

odgovor zapiše predmet, pri katerem ima po njegovem mnenju največ domače naloge. 

Namen vprašanja je, da izvem, če je domačih nalog po mnenju učencev največ pri 

matematiki, ali morda pri kakšnem drugem predmetu.  

V nadaljevanju je sestavljenih 12 vprašanj, ki se nanašajo na predmet matematika in so 

vsa zaprtega tipa. Učencem so odgovori tako že podani, pri nekaterih vprašanjih pa imajo 

možnost dopisati svoj odgovor. Pri dveh izmed vprašanj je dodan prostor, kjer učenec 

sam pojasni, zakaj je izbran odgovor izbral, in tako navede razlog oziroma pojasnilo.  

Zadnje vprašanje je vprašanje odprtega tipa in učencu omogoča podati mnenje, če si ga 

želi izraziti o samih domačih nalogah. 

 

4.4 Postopek zbiranja podatkov 

Po pregledu virov in literature sem sestavila anketni vprašalnik in ga nato dopolnila s 

pomočjo mentorice.  

Z vprašalnikom sem podatke zbirala v mesecu maju in juniju 2017. V vsaki od obeh šol 

sem po eno izmed učiteljic, ki so takrat poučevale matematiko v 9. razredih, prosila za 

sodelovanje ter jima pojasnila namen zbiranja podatkov in posredovala vprašalnik. Obe 

učiteljici sta takoj privolili k sodelovanju. 

Do termina, za katerega smo se dogovorile, sem natisnila dogovorjeno količino anketnih 

vprašalnikov in jih na obe osnovni šoli tudi dostavila. Zaradi že podanih navodil na 

začetku anketnega vprašalnika je bila naloga učiteljic učencem ankete le posredovati in 

omogočiti njihovo reševanje. 

Reševanje anketnih vprašalnikov je potekalo 10 – 15 minut. Sodelovala je celotna 

generacija 9. razredov v obeh šolah. Skupaj sem oddala 136 vprašalnikov, nazaj sem 

dobila vrnjenih 119 izpolnjenih vprašalnikov, kar pomeni, da je bila odzivnost 87,5 %. 

Vsi vrnjeni vprašalniki so bili veljavni, noben učenec ni neprimerno obkroževal ali 

odgovarjal na vprašanja.  
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4.5 Obdelava podatkov 

Statistično obdelavo podatkov sem opravila s pomočjo programa Microsoft Excel, vse 

tabele in grafe pa sem oblikovala v programih Microsoft Word in Microsoft Excel.  

 

 

5. Rezultati in interpretacija 

1. Učenčeva presoja kvantitativnih vidikov domačih nalog 

V ta sklop sem uvrstila štiri vidike, ki opišejo učenčevo mnenje o količini domačih nalog 

pri matematiki in o povprečni porabi časa za domače delo. 

 

Zanimalo me je, ali je pri predmetu matematika po mnenju učencev največ domačih 

nalog. 

Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato sem podatke zbrala v dve kategoriji, in sicer sem 

predmet matematika ločila od vseh ostalih predmetov.  

Tabela 5: Odgovori učencev glede količine DN pri  MAT 

 

Večina (62,2 %) učencev je odgovorila, da je po njihovem mnenju največ domače naloge 

pri predmetu matematika. Le 45 učencev (37,8 %) je v odgovor zapisalo kakšen drug 

predmet, od teh so bili največkrat omenjeni angleščina, slovenščina in kemija. 

 

 

 

Predmet f f (%)

Matematika 74 62,20%

Ostali predmeti 45 37,80%

Skupaj 119 100,00%
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Nadalje sem se vprašala, koliko časa na dan učenci v povprečju porabijo za 

opravljanje domače naloge pri matematiki. 

Tabela 6: Odgovori učencev glede porabljenega časa pri DN 

 

Po zbranih podatkih največ učencev (49,6 %) za opravljanje matematičnih domačih nalog 

na dan porabi od 0 do 30 minut časa. Nekoliko manj je učencev (41,2 %), ki na dan 

porabijo od 30 minut do 1 ure svojega časa za opravljanje matematičnih domačih nalog. 

Le nekaj odstotkov (8,4 %) je učencev, ki se z domačo nalogo pri matematiki ukvarjajo 

od ene do dveh ur na dan in samo en učenec je takšen (0,8 %), ki za domače naloge pri 

matematiki porabi več kot dve uri svojega prostega časa. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna povezava med učenčevo 

porabo časa za domače naloge in njegovim spolom/uspehom/odnosom do 

matematike/odnosom do matematičnih domačih nalog. 

 

Tabela 7: Statistična povezava med spremenljivkami in porabo časa za DN 

 

Po ustreznih izračunih dobim statistično pomembno povezavo med spolom in porabo časa 

za opravljanje domačih nalog, kar bom v nadaljevanju tudi prikazali. Pri ostalih treh 

spremenljivkah ni statistično pomembne povezave.  

 

Odgovor f f (%)

0 – 30 min 59 49,60%

30 min – 1 ura 49 41,20%

1 ura – 2 uri 10 8,40%

Več kot 2 uri 1 0,80%

Skupaj 119 100,00%

g pri 0,05 x
2

Spol 3 7,82 0,0000

Uspeh 9 16,92 11,2067

Odnos do MAT 12 21,03 13,90888

Odnos do MAT DN 12 21,03 17,18032 NE

PORABA ČASA ZA DN

vpliv spremenljivke

DA

NE

NE
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Tabela 8: Odgovori učencev o porabi časa za DN glede na spol 

 

Po zbranih podatkih je največ fantov (64,7 %) odgovorilo, da dnevno za opravljanje 

domačih nalog pri matematiki porabijo do 30 minut, medtem ko je največ deklet (50,0 

%) odgovorilo, da za opravljanje le-teh porabijo 30 minut do 1 ure dnevno. Približno enak 

delež je deklet in fantov, ki za domače naloge pri matematiki porabijo od ene do dveh ur 

dnevno. Podatki so pričakovani, saj so dekleta nekoliko bolj disciplinirana od fantov kar 

se tiče opravljanja šolskih obveznosti, kar pomeni, da se domači nalogi bolj posvetijo kot 

fantje in zato potrebujejo nekoliko več časa.  

 

 

Zanimalo nas je, koliko časa na dan učenci porabijo za učenje matematike (izven 

časa, ko opravljajo domačo nalogo). 

 

Tabela 9: Odgovori učencev glede porabe časa za učenje MAT 

 

Po podatkih iz tabele je velika večina učencev (71,4 %) obkrožila, da se poleg opravljanja 

matematičnih domačih nalog učijo zgolj do 30 minut na dan. Slaba petina (18,5 %) je 

obkrožila, da se v povprečju na dan uči matematiko od 30 minut do ene ure. Le nekaj 

učencev (6,7 %) je obkrožilo, da se učijo od ene ure do dveh ur na dan in najmanj je 

učencev (3,4 %), ki za učenje matematike porabijo več kot dve uri. 

 

Če povzamemo, se odgovori učencev skladajo s splošnim časovnim priporočilom glede 

domačega dela pri učencih, ki smo ga raziskali že v teoretičnem delu. V literaturi M. 

Marovt (2007)  je zapisano, da je splošno priporočilo glede količine domačega dela 

0-30 min 30 min-1h 1-2h več kot 2h

33 14 4 0 51

64,70% 27,50% 7,80% 0,00% 100,00%

27 34 6 1 68

39,70% 50,00% 8,80% 1,50% 100,00%

SPOL
PORABA ČASA ZA DN PRI MAT

SKUPAJ

Moški

Ženski

Odgovor f f (%)

0 – 30 min 85 71,40%

30 min – 1 ura 22 18,50%

1 ura – 2 uri 8 6,70%

Več kot 2 uri 4 3,40%

Skupaj 119 100,00%
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učencev, da ima učenec v 9. razredu 90 minut domačega dela v zvezi s šolo, kar zajema 

tako domače naloge kot tudi učenje pri vseh predmetih skupaj. To po naših podatkih iz 

tabele pomeni, da večini učencev ostane še dovolj časa za opravljanje domačih nalog in 

učenje pri ostalih predmetih ter da večino učencev učenje matematike časovno ne 

obremeni preveč. Je pa še vedno kar nekaj učencev, ki za samo učenje pri matematiki 

(poleg domačih nalog pri tem istem predmetu) porabijo kar nekaj časa.  

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna povezava med učenčevo 

porabo časa za učenje in njegovim spolom/uspehom/odnosom do matematike/odnosom 

do matematičnih domačih nalog. 

 

Tabela 10: Statistična povezava med spremenljivkami in porabo časa za učenje 

 

Po ustreznih izračunih na zbranih podatkih ne dobimo nobene statistično pomembne 

povezave med katerokoli od spremenljivk z odgovori učencev glede porabe časa za 

učenje.  

 

 

Učence sem vprašala, kako ocenjujejo količino domačih nalog pri matematiki. 

Tabela 11: Odgovori učencev glede količine DN pri MAT 

 

g pri 0,05 x
2 vpliv spremenljivke

Spol 3 7,82 4,913959 NE

Uspeh 9 16,92 11,18952 NE

Odnos do MAT 12 21,03 10,29842 NE

Odnos do MAT DN 12 21,03 10,22999 NE

PORABA ČASA ZA UČENJE

Odgovor f f (%)

Veliko preveč 32 26,90%

Malo preveč 50 42,00%

Ravno prav 36 30,30%

Malo premalo 0 0,00%

Veliko premalo 1 0,80%

Skupaj 119 100,00%
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Po zbranih podatkih je po mnenju večine učencev (42,0 %) domačih nalog pri matematiki 

malo preveč oziroma je domačih nalog ravno prav, kar meni kar 30,3 % učencev. 

Nekoliko manjše je število učencev, ki menijo, da je domačih nalog veliko preveč (26,9 

%). Nihče od učencev ni mnenja, da je domačih nalog malo premalo in zgolj en učenec 

meni, da je domačih nalog veliko premalo. 

 

Sklepamo lahko, da so učenci še vedno preobremenjeni z domačimi nalogami pri 

matematiki in se večina nagiba k temu, da jih je malo preveč oziroma veliko preveč. 

Skoraj tretjina vseh anketiranih učencev (30,3 %) pa meni, da je domačih nalog ravno 

prav, kar pomeni, da še vedno precejšen delež učencev domače naloge rešuje in se zaveda, 

da mu koristijo pri boljši oceni in širšemu znanju. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna povezava med 

učenčevim mnenjem o količini domačih nalog pri matematiki in njegovim 

spolom/uspehom/odnosom do matematike/odnosom do matematičnih domačih nalog. 

 

Tabela 12: Statistična povezava med spremenljivkami in količino DN pri MAT 

 

Po ustreznih izračunih sem ugotovila statistično povezavo med spolom in količino 

domačih nalog pri matematiki, pri ostalih spremenljivkah nisem ugotovila statistično 

pomembnih razlik. 

Tabela 13: Odgovori učencev o količini DN glede na spol 

 

 

g pri 0,05 x
2 vpliv spremenljivke

Spol 4 9,49 14,39634 DA

Uspeh 12 21,03 17,06032 NE

Odnos do MAT 16 26,3 24,88172 NE

Odnos do MAT DN 16 26,3 19,26299 NE

KOLIČINA DN PRI MAT

Veliko Malo Ravno Malo Veliko

preveč preveč prav premalo premalo

10 32 26 0 0 68

14,70% 47,10% 38,20% 0,00% 0,00% 100,00%

22 18 10 0 1 51

43,10% 35,30% 19,60% 0,00% 2,00% 100,00%

SKUPAJ

Ženski

Moški

SPOL

KOLIČINA DN PRI MAT
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Po zbranih podatkih je največ deklet (47,1 %) mnenja, da je domačih nalog pri matematiki 

malo preveč, medtem ko največ fantov (43,1 %) meni, da je le-teh veliko preveč. Prav 

tako velja poudariti, da je dobra tretjina deklet (38,2 %) mnenja, da je domačih nalog 

ravno prav, medtem ko je isto mislečih fantov le nekaj (19,6 %). 

 

 

2. Posredovanje domačih nalog 

V ta sklop sem uvrstila učenčev vidik učiteljevega posredovanja domačih nalog glede na 

časovno razporeditev ure. 

 

Zanimalo me je, kdaj učitelj poda domačo nalogo pri matematiki. 

Tabela 14: Odgovori učencev glede učiteljevega podajanja DN pri MAT 

 

Po zbranih podatkih učitelj največkrat poda domačo nalogo pri matematiki na koncu 

šolske ure (84,0 %), kar nekaj učencev pa je odgovorilo, da učitelj poda domačo nalogo 

pri matematiki šele po zvonenju šolskega zvonca (13,5 %). Po mnenju učencev učiteljica 

nikoli ne poda domače naloge nekje na sredini šolske ure in zgolj trije učenci (2,5 %) so 

obkrožili, da učitelj poda domačo nalogo na začetku šolske ure. 

Če povzamem, učitelji v večini ne izkoristijo časa med uro ali na začetku šolske ure, da 

bi učencem podali domačo nalogo. Da jo v kar nekaj primerih podajo šele po zvonenju, 

je verjetno posledica pomanjkanja časa ob koncu šolske ure, ko je zadnja možnost, da jo 

podajo. N. Nedeljko (2006) poudari, da primanjkovanje časa med uro in posledično 

posredovanje domače naloge po zvonjenju, kateri učitelji nato ne namenijo dovolj časa, 

lahko pripelje v slabša navodila in posledično učenčevo nerazumevanje domačih nalog.  

Pri tem vprašanju nobena od spremenljivk nima statistično pomembne povezave z 

odgovori, zato le-teh nisem upoštevala. 

Odgovor f f (%)

Na začetku šolske ure 3 2,50%

Nekje na sredini šolske ure 0 0,00%

Na koncu šolske ure 100 84,00%

Ob koncu učne ure, po zvonenju 16 13,50%

Skupaj 119 100,00%
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3. Izvrševanje domačih nalog 

V ta sklop sem uvrstila tri vidike, ki opišejo učencu ponujeno pomoč pri izvrševanju 

domačih nalog ter njegovo mnenje o zanimivosti, uporabnosti in pomembnosti domačih 

nalog pri matematiki. 

 

Učence sem vprašala, kdo od njihovih bližnjih jim največkrat pomaga pri 

opravljanju domačih nalog. 

 
Tabela 15: Odgovori učencev glede pomoči pri DN 

 

Če preberemo tabelo, največji delež (68,9 %) pripada odgovoru, da učenec domačo 

nalogo največkrat opravi sam, brez pomoči ostalih. Po odstotkih nato sledi odgovor, da 

učencem največkrat pomagajo sošolci (10,1 %). Od družinskih članov sta pri domači 

nalogi največkrat prisotna brat ali sestra (8,4 %). Učencem pri domačih nalogah pomaga 

mama v 7,6 % in oče v 5,0 %.  

Odgovori so dokaj pričakovani, saj se učenec s tem, ko domače naloge dela samostojno, 

nauči samostojnega dela in odgovornosti za opravljeno delo. Š. Jenko (2007) poudari 

pomembnost samostojnosti pri opravljanju domačih nalog, saj ima le tako domača naloga 

pravilni učinek na učenca, hkrati pa bo s samostojnim opravljanjem domače naloge 

učenec v celoti prevzel odgovornost za opravljeno delo. 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna povezava med pomočjo 

učencu in spolom/uspehom/odnosom do matematike/odnosom do matematičnih domačih 

nalog. 

 

Odgovor f f (%)

Sam, brez pomoči 82 68,90%

Mama 9 7,60%

Oče 6 5,00%

Brat/sestra 10 8,40%

Sošolec 12 10,10%

Skupaj 119 100,00%
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Tabela 16: Statistična povezava med spremenljivkami in pomočmi pri DN 

 

Ugotavljam statistično pomembno povezavo med pomočjo pri domačih nalogah in 

spolom ter pomočjo in uspehom pri matematiki, ne pa med pomočjo in odnosom do 

matematike ter  odnosom do matematičnih domačih nalog.  

 

Tabela 17: Izbira učenčeve pomoči pri DN glede na spol 

 

Tako dekletom (60,3 %) kot fantom (80,4 %) največkrat pri domači nalogi ni potrebna 

pomoč ostalih, je pa delež fantov pri tem odgovoru večji od deleža deklet. Če le-ta 

potrebujejo pomoč ostalih, največkrat za to poprosijo mamo (13,2 %) ter brata ali sestro 

(13,2 %), redkokdaj sošolca ali sošolko (7,4 %), najmanjkrat pa očeta (5,9 %). Medtem 

ko fantje največkrat prosijo za pomoč svoje sošolce in sošolke (13,7 %). Slednji nikoli ne 

prosijo za pomoč svoje mame, zelo redko tudi brata ali sestro (2,0 %), v le nekaterih 

primerih pa za pomoč poprosijo očeta (3,9 %). Glede na dobljene rezultate najdemo 

statistično pomembno povezavo med spolom in učenčevo izbiro pomoči, če jo pri 

domačih nalogah potrebujejo.  

g pri 0,05 x
2 vpliv spremenljivke

Spol 4 9,49 14,2625 DA

Uspeh 12 21,03 29,45784 DA

Odnos do MAT 16 26,3 23,5422 NE

Odnos do MAT DN 16 26,3 13,18671 NE

POMOČ PRI DN

Brez pomoči Mama Oče Brat/sestra Sošolec

41 9 4 9 5 68

60,30% 13,20% 5,90% 13,20% 7,40% 100,00%

41 0 2 1 7 51

80,40% 0,00% 3,90% 2,00% 13,70% 100,00%

SPOL
POMOČ PRI DOMAČIH NALOGAH

SKUPAJ

Ženski

Moški
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Tabela 18: Izbira učenčeve pomoči pri DN glede na uspeh 

 

Glede na dobljene rezultate lahko vidimo, da največji delež učencev ne glede na uspeh 

pri domačih nalogah dela sam, je pa delež teh učencev precej večji pri učencih, ki imajo 

prav dober uspeh (75,0 %) oziroma odličen uspeh (87,2 %). Učenci z dobrim uspehom v 

skoraj tretjini deleža (28,0 %) zaprosijo za pomoč sošolce, medtem ko kar nekaj učencev 

z zadostnim uspehom za pomoč zaprosi brata ali sestro (18,5 %). Učenci z odličnim 

uspehom po zbranih podatkih za pomoč nikoli ne zaprosijo sošolca, če jo potrebujejo, jim 

največkrat pomaga mama (7,7 %). 

Če povzamem, lahko sklepamo, da učenci z odličnim uspehom v šoli ne morejo o 

domačih nalogah vprašati sošolcev, kar je nekako logično. Zato se z domačimi nalogami 

največkrat spopadejo sami, medtem ko učenci, ki pri matematiki nimajo najboljšega 

uspeha, v kar precejšni meri za pomoč zaprosijo sošolca, lahko sklepamo, da sošolca z 

boljšim uspehom.  

 

Nadalje sem se vprašala, če učenec domačih nalog ne opravlja sam, na kakšen način 

mu bližnji pri tem pomagajo. 

Pri tem vprašanju so sodelovali učenci, ki so v prejšnjem odgovoru obkrožili, da jim pri 

domačih nalogah pomaga še kdo drug. Tisti, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili, da 

nalogo največkrat opravijo sami, so v anketi to vprašanje preskočili. 

Kar 82 učencev (68,9 %) od vseh anketiranih je odgovorilo, da nalogo največkrat opravijo 

sami, brez pomoči ostalih. Kar pomeni, da je 37 učencev (31,1 %) obkrožilo, da jim pri 

matematičnih domačih nalogah velikokrat pomaga nekdo drug. V tabeli je prikazano, na 

kakšen način tem učencem ostali člani družine ali sošolci pri domačih nalogah pomagajo. 

sam mama oče brat/sestra sošolec

17 0 1 5 4 27

63,00% 0,00% 3,70% 18,50% 14,80% 100,00%

10 4 2 2 7 25

40,00% 16,00% 8,00% 8,00% 28,00% 100,00%

21 2 2 2 1 28

75,00% 7,10% 7,10% 7,10% 3,60% 100,00%

34 3 1 1 0 39

87,20% 7,70% 2,60% 2,60% 0,00% 100,00%

USPEH
POMOČ PRI DOMAČIH NALOGAH

SKUPAJ

zd 2

db 3

pdb 4

odl 5
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Tabela 19: Odgovori učencev glede na način prejemanja pomoči pri DN 

 

Učencem, ki pri domačih nalogah potrebujejo pomoč, bližnji le-to največkrat nudijo tako, 

da med reševanjem sedijo zraven njih in jim sproti pomagajo (56,8 %). Prav tako veliko 

bližnjih učencu pomaga tako, da mu na začetku razložijo, kaj naloga zahteva in učenec 

nato rešuje sam (37,8 %). Manjši delež pomoči (5,4 %) pa učenec prejme tako, da mu 

nekdo domačo nalogo na koncu zgolj pregleda. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna povezava med vrsto 

pomoči učencu in spolom/uspehom/odnosom do matematike/odnosom do matematičnih 

domačih nalog.  

 

Tabela 20: Statistična povezava med spremenljivkami in vrsto pomoči učencu pri DN 

 

 

Pri tem vprašanju nisem ugotovila statistično pomembne povezave med vrsto pomoči 

učencu pri domačih nalogah in spolom, uspehom, odnosom do matematike ter odnosom 

do matematičnih domačih nalog. 

 

 

 

Odgovor f f (%)

Na začetku razložijo kaj naloga zahteva in nato 

rešujem sam/a.
14 37,80%

Med reševanjem sedijo zraven mene in mi 

sproti pomagajo.
21 56,80%

Samo na koncu pregledajo, če sem prav 

naredil/a.
2 5,40%

Skupaj 37 100,00%

g pri 0,05 x
2 vpliv spremenljivke

Spol 2 5,99 0,66235 NE

Uspeh 6 12,59 10,68469 NE

Odnos do MAT 8 15,51 15,165 NE

Odnos do MAT DN 8 15,51 6,28563 NE

VRSTA POMOČI UČENCU PRI DN
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Zanimala me je učenčeva presoja zanimivosti, uporabnosti in pomembnosti 

domačih nalog. 

 

 Zanimivost domačih nalog 

 

Tabela 21: Odgovori učencev glede zanimivosti DN pri MAT 

 

Po podatkih, zbranih v tabeli, skoraj polovica učencev meni, da domače naloge niso niti 

zanimive niti nezanimive (47,9 %). Sledi precej manjši delež učencev, ki meni, da so 

domače naloge precej zanimive (19,3 %) in delež učencev, ki meni, da so domače naloge 

zelo nezanimive (15,1 %) oziroma dokaj nezanimive (14,3 %). Le malo je učencev, ki so 

mnenja, da so domače naloge zelo zanimive (3,4 %). 

 

Rezultati niso nič kaj obetavni, saj večini učencev domače naloge pri matematiki niso niti 

zanimive niti nezanimive, kar vodi v nezainteresiranost učencev za reševanje le-teh. 

Domače naloge bi po mnenju ravnateljev (Širec, 2009) morale biti za učence zanimive, 

raznolike, skupinske, v parih, hkrati pa bi učencem predstavljale nek izziv, ki ga lahko 

samostojno dosežejo.  

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna povezava med 

učenčevim mnenjem o zanimivosti domačih nalog pri matematiki in njegovim 

spolom/uspehom/odnosom do matematike/odnosom do matematičnih domačih nalog. 

 

Tabela 22: Statistična povezava med spremenljivkami in mnenjem o zanimivosti DN pri MAT 

 

Odgovor f f (%)

Zelo zanimive 4 3,40%

Precej zanimive 23 19,30%

Niti zanimive, niti nezanimive 57 47,90%

Dokaj nezanimive 17 14,30%

Zelo nezanimive 18 15,10%

Skupaj 119 100,00%

g pri 0,05 x
2 vpliv spremenljivke

Spol 4 9,49 5,304441 NE

Uspeh 12 21,03 14,50667 NE

Odnos do MAT 16 26,3 52,10889 DA

Odnos do MAT DN 16 26,3 39,49494 DA

ZANIMIVOST DN PRI MAT
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Po zbranih podatkih obstaja statistična povezava med učenčevim mnenjem o zanimivosti 

domačih nalog in njegovim odnosom do matematike oziroma odnosom do matematičnih 

domačih nalog, ne pa med spolom in uspehom. 

 

Tabela 23: Odgovori učencev pri zanimivosti DN glede na odnos do MAT 

 

 

Iz tabele je razvidno, da se učencem, ki pri pouku nikoli ne poslušajo, sodelujejo in 

odgovarjajo na vprašanja, tudi domače naloge pri matematiki zdijo zelo nezanimive 

(100,0 %). Učenci, ki skoraj nikoli ne poslušajo ali sodelujejo pri pouku, domače naloge 

ocenjujejo s postavko »niso niti zanimive niti nezanimive« (66,7 %) oziroma so jim zelo 

nezanimive (33,3 %). Za razliko od prejšnjih učenci, ki pri pouku vedno radi poslušajo, 

sodelujejo, itd., menijo, da so domače naloge pri matematiki precej zanimive (38,9 %), 

zelo zanimive (22,2 %), je pa precej tudi takih, ki so kljub temu odgovorili, da jim domače 

naloge niso niti zanimive niti nezanimive (22,2 %). Iz opisanega sledi, da je odnos do 

matematike zelo statistično pomembno povezan z učenčevim mnenjem o zanimivosti 

domačih nalog. 

 

Zelo 

zanimive

Precej 

zanimive

Niti zanimive, 

niti nezanimive

Dokaj 

nezanimive

Zelo 

nezanimive

Pri pouku rad/a poslušam, 

sodelujem in odgovarjam 

na vprašanja:

4 7 4 3 0 18

22,20% 38,90% 22,20% 16,70% 0,00% 100,00%

0 14 37 11 7 69

0,00% 20,30% 53,60% 15,90% 10,20% 100,00%

0 2 14 3 8 27

0,00% 7,40% 51,90% 11,10% 29,60% 100,00%

0 0 2 0 1 3

0,00% 0,00% 66,70% 0,00% 33,30% 100,00%

0 0 0 0 2 2

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

SKUPAJ

REDKO 

SKORAJ NIKOLI

NIKOLI

ZANIMIVOST DOMAČIH NALOG PRI MAT

VEDNO

ODNOS DO 

MATEMATIKE

SKORAJ VEDNO
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Tabela 24: Odgovori učencev pri zanimivosti DN glede na odnos do DN pri MAT 

 

 

Učencem, ki domače naloge pri matematiki vedno opravljajo z veseljem, se zdijo le-te v 

veliki meri precej zanimive (40,0 %) oziroma niti zanimive niti nezanimive (40,0 %). 

Učencem, ki domačih nalog nikoli ne rešujejo z veseljem, se le-te zdijo zelo nezanimive 

(50,0 %) oziroma niti zanimive niti nezanimive (25,0 %). 

 

 Uporabnost domačih nalog 

 

Tabela 25: Odgovori učencev glede uporabe DN 

 

 

Učencem se domače naloge po večini zdijo srednje uporabne (55,4 %), sledi delež 

odgovorov, da so domače naloge pri matematiki zelo uporabne (28,6 %). Najmanjšemu 

številu učencev pa se zdijo domače naloge neuporabne (16,0 %). Odgovori so dokaj 

pričakovani, želela bi si še kakšen odstotek več pri odgovoru, da se domače naloge 

učencem zdijo zelo uporabne. 

Zelo 

zanimive

Precej 

zanimive

Niti zanimive, 

niti nezanimive

Dokaj 

nezanimive

Zelo 

nezanimive

Opravljam jih z veseljem:

2 6 6 1 0 15

13,30% 40,00% 40,00% 6,70% 0,00% 100,00%

1 7 15 1 1 25

4,00% 28,00% 60,00% 4,00% 4,00% 100,00%

0 8 20 11 6 45

0,00% 17,80% 44,40% 24,40% 13,30% 100,00%

0 2 13 2 5 22

0,00% 9,10% 59,10% 9,10% 22,70% 100,00%

1 0 3 2 6 12

8,30% 0,00% 25,00% 16,70% 50,00% 100,00%

VEDNO

SKORAJ VEDNO

REDKO KDAJ

SKORAJ NIKOLI

NIKOLI

ODNOS DO                      

DN PRI MAT

ZANIMIVOST DOMAČIH NALOG PRI MAT

SKUPAJ

Odgovor f f (%)

Zelo uporabne 34 28,60%

Srednje uporabne 66 55,40%

Neuporabne 19 16,00%

Skupaj 119 100,00%
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V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna povezava med 

učenčevim mnenjem o uporabnosti domačih nalog pri matematiki in njegovim 

spolom/uspehom/odnosom do matematike/odnosom do matematičnih domačih nalog. 

 

Tabela 26: Statistična povezava med spremenljivkami in mnenji učencev o uporabnosti DN pri MAT 

 

Obstaja statistična povezava med odnosom do matematike in mnenjem učencev glede 

uporabnosti domačih nalog pri tem predmetu, kar bom v nadaljevanju tudi predstavila, 

medtem ko ni statistično pomembne povezave med mnenjem učencev glede uporabnosti 

domačih nalog in učenčevim spolom, uspehom ali odnosom do matematičnih domačih 

nalog. 

 

Tabela 27: Odgovori učencev pri uporabnosti DN glede na odnos do MAT 

 

Po podatkih iz tabele lahko razberemo, da se učencem, ki pri pouku vedno poslušajo, 

sodelujejo in odgovarjajo na vprašanja, zdijo domače naloge zelo uporabne (55,6 %), v 

nekoliko manjši meri pa srednje uporabne (27,8 %). Vedno manj uporabne oziroma 

neuporabne se zdijo domače naloge učencem, ki pri pouku redkokdaj, skoraj nikoli 

g pri 0,05 x
2 vpliv spremenljivke

Spol 2 5,99 3,135848 NE

Uspeh 6 12,59 7,50707 NE

Odnos do MAT 8 15,51 26,59162 DA

Odnos do MAT DN 8 15,51 12,80727 NE

UPORABNOST DN PRI MAT

Zelo uporabne Srednje uporabne Neuporabne 
Pri pouku rad/a poslušam,

sodelujem in odgovarjam na

vprašanja:

10 5 3 18

55,60% 27,80% 16,70% 100,00%

18 44 7 69

26,10% 63,80% 10,10% 100,00%

6 16 5 27

22,20% 59,30% 18,50% 100,00%

0 1 2 3

0,00% 33,30% 66,70% 100,00%

0 0 2 2

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

SKORAJ NIKOLI

NIKOLI

ODNOS DO 

MATEMATIKE 

UPORABNOST DOMAČIH NALOG PRI MAT
SKUPAJ

VEDNO

SKORAJ VEDNO

REDKO KDAJ
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oziroma nikoli ne poslušajo in sodelujejo. Še posebno se zdijo le-te neuporabne učencem, 

ki skoraj nikoli (66,7 %) in nikoli (100,0 %) pri pouku ne poslušajo in sodelujejo. 

Rezultati so pričakovani, saj učenci, ki pri pouku sodelujejo in odgovarjajo na vprašanja, 

točno vedo, da so domače naloge uporabne kot ponovitev in utrjevanje v šoli naučenega 

znanja, kar je v veliki meri še vedno eden glavnih namenov domačih nalog, ki ga omenijo 

tudi Blažič in ostali (2003). 

 

 Pomembnost domačih nalog 

Tabela 28: Odgovori učencev glede pomembnosti DN 

 

Po zbranih podatkih se veliki večini učencev zdijo domače naloge pri matematiki 

pomembne (86,6 %), zgolj nekaterim se zdijo nepomembne (13,4 %). 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna povezava med 

učenčevim mnenjem o pomembnosti domačih nalog pri matematiki in njegovim 

spolom/uspehom/odnosom do matematike/odnosom do matematičnih domačih nalog. 

 

Tabela 29: Statistična povezava med spremenljivkami in mnenji učencev o pomembnosti DN pri MAT 

 

Glede na zbrane podatke najdemo statistično pomembno povezavo med odgovori 

učencev o pomembnosti domačih nalog pri matematiki ter spolom, odnosom do 

matematike in odnosom do matematičnih domačih nalog, medtem ko pri uspehu lahko 

potrdimo, da slednja spremenljivka nima statistično pomembne povezave z odgovori 

učencev. 

 

 

Odgovor f f (%)

Da, zdijo se mi pomembne 103 86,60%

Ne, ne zdijo se mi pomembne 16 13,40%

Skupaj 119 100,00%

g pri 0,05 x
2 vpliv spremenljivke

Spol 1 3,84 7,798544 DA

Uspeh 3 7,82 7,01232 NE

Odnos do MAT 4 9,49 21,64216 DA

Odnos do MAT DN 4 9,49 11,18069 DA

POMEMBNOST DN PRI MAT
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Tabela 30: Odgovori učencev o pomembnosti DN glede na spol 

 

Po zbranih podatkih je pri obeh spolih večji delež učencev odgovorilo, da se jim zdijo 

domače naloge pomembne. Pri učenkah je ta delež nekoliko večji (94,1 %) kot pri učencih 

(76,5 %). Slednji imajo večji delež odgovorov, da se jim domače naloge ne zdijo tako 

pomembne (23,5 %), učenke pa imajo ta delež precej manjši (5,9 %).  

 

Tabela 31: Odgovori učencev pri pomembnosti DN glede na odnos do MAT 

 

Po zbranih podatkih lahko vidimo, da se domače naloge pri matematiki zdijo pomembne 

predvsem učencem, ki vedno poslušajo pri pouku (88,9 %) oziroma učencem, ki skoraj 

vedno poslušajo pri pouku (91,3 %). Precej velik je tudi delež isto mislečih učencev, ki 

redkokdaj pri pouku sodelujejo (85,2 %). Ta delež se precej zmanjša pri učencih, ki pri 

pouku skoraj nikoli (33,3 %) ali nikoli (0,0 %) ne poslušajo in sodelujejo, pri tem pa se 

jim poveča delež pri odgovoru, da se jim domače naloge ne zdijo pomembne (66,7 % in 

100,0 %). 

 

Da, zdijo se mi 

pomembne

Ne, ne zdijo se mi 

pomembne

64 4 68

94,10% 5,90% 100%

39 12 51

76,50% 23,50% 100%

SPOL

POMEMBNOST DOMAČIH NALOG

SKUPAJ

Ženski

Moški

ODNOS DO 

MATEMATIKE

Da, zdijo se mi pomembne Ne, ne zdijo se mi pomembne

Pri pouku rad/a poslušam, 

sodelujem in odgovarjam na 

vprašanja: 

16 2 18

88,90% 11,10% 100,00%

63 6 69

91,30% 8,70% 100,00%

23 4 27

85,20% 14,80% 100,00%

1 2 3

33,30% 66,70% 100,00%

0 2 2

0,00% 100,00% 100,00%

VEDNO

POMEMBNOST DOMAČIH NALOG PRI MAT
SKUPAJ

SKORAJ VEDNO

REDKO KDAJ

SKORAJ NIKOLI

NIKOLI
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Tabela 32: Odgovori učencev o pomembnosti DN glede na odnos do DN pri MAT 

 

Po podatkih iz tabele lahko vidimo, da se domače naloge zdijo pomembne predvsem 

učencem, ki jih vedno opravljajo z veseljem (100,0 %) in učencem, ki jih skoraj vedno 

radi opravljajo (92,0 %). Največji delež učencev, ki se jim domače naloge ne zdijo 

pomembne, jih običajno ne opravlja z veseljem (41,7 %). 

 

Podatki so pričakovani, saj s tem le potrdimo, da se učencem, ki z domačimi nalogami 

nimajo težav in ki jih opravljajo z veseljem, le-te zdijo pomembne, ostalim pa se ne zdijo 

pomembne. 

 

Pri tem vprašanju so učenci morali tudi zapisati razlog, zakaj so se odločili, da se jim 

domače naloge pri matematiki zdijo pomembne ali ne. Vsi učenci, ki so obkrožili 

odgovor, da se jim domače naloge pri matematiki zdijo pomembne, so navedli podobne 

razloge, med njimi je bilo največkrat zapisano »zato, ker pripomorejo k boljšim ocenam«, 

»zato, ker se z domačimi nalogami veliko naučimo« in »zato, ker z domačimi nalogami 

ponovimo in utrdimo snov, ki smo jo obravnavali pri pouku«. Kar nekaj pa je bilo tudi 

odgovorov »zato, ker nam to pride kasneje v življenju prav«. Tisti učenci, ki so obkrožili 

odgovor, da se jim domače naloge pri matematiki ne zdijo pomembne, so najpogosteje 

navedli razloga »zato, ker se z njimi nič ne naučim« in »zato, ker se mi zdijo pretežke«. 

Haynes (2010) poudarja, da morajo biti ravno zaradi tega domače naloge premišljeno 

načrtovane, da učencu predstavljajo nek izziv, hkrati pa mu morajo biti dosegljive. S 

pretežkimi domačimi nalogami pa za slednje ne poskrbimo. To lahko povežemo tudi z 

ODNOS DO DN PRI 

MAT

Da, zdijo se mi pomembne Ne, ne zdijo se mi pomembne

Opravljam jih z veseljem:

15 0 15

100,00% 0,00% 100,00%

23 2 25

92,00% 8,00% 100,00%

39 6 45

86,70% 13,30% 100,00%

19 3 22

86,40% 13,60% 100,00%

7 5 12

58,30% 41,70% 100,00%

SKUPAJ
POMEMBNOST DOMAČIH NALOG PRI MAT

VEDNO

SKORAJ VEDNO

REDKO KDAJ

SKORAJ NIKOLI

NIKOLI
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načelom diferenciacije, saj odgovor, da se učencu zdijo domače naloge pretežke, pomeni, 

da jih učitelji premalo diferencirajo glede na različne zmožnosti učencev. 

 

V tem delu sem v anketni vprašalnik dodala tudi vprašanje, ali bi učenci, če bi bili v vlogi 

učitelja, domače naloge ukinili ali ne. Rezultati so zbrani spodaj v tabeli. 

 

Tabela 33: Odgovori učencev glede ukinitve DN 

 

Po zbranih podatkih je večina učencev odgovorila, da, če bi bili v vlogi učitelja, domačih 

nalog ne bi ukinili (83,2 %), precej manjši delež učencev pa je odgovorilo, da bi domače 

naloge pri matematiki ukinili (16,8 %). Rezultati so pričakovani, saj so, kot smo že zgoraj 

opazili, večini učencem domače naloge pomembne. Rezultati se popolnoma skladajo z 

odgovori na prejšnje raziskovalno vprašanje. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna povezava med 

učenčevim mnenjem o ukinitvi domačih nalog pri matematiki in njegovim 

spolom/uspehom/odnosom do matematike/odnosom do matematičnih domačih nalog. 

 

Tabela 34: Statistična povezava med spremenljivkami in mnenji učencev o ukinitvi DN pri MAT 

 

Glede na podatke, zbrane v tabeli, sem pri dveh spremenljivkah našla statistično povezavo 

z odgovori učencev, in sicer pri spolu in pri odnosu do matematike. Pri ostalih dveh lahko 

ničelno hipotezo potrdimo. 

 

Odgovor f f (%)

Da, bi jih ukinil/a 20 16,80%

Ne, ne bi jih ukinil/a 99 83,20%

Skupaj 119 100,00%

g pri 0,05 x
2 vpliv spremenljivke

Spol 1 3,84 10,14205 DA

Uspeh 3 7,82 4,51086 NE

Odnos do MAT 4 9,49 30,86661 DA

Odnos do MAT DN 4 9,49 9,349416 NE

UKINITEV DOMAČIH NALOG PRI MAT
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Tabela 35: Odgovori učencev o ukinitvi DN glede na spol 

 

Po zbranih podatkih v tabeli lahko opazimo, da je delež deklet, ki bi domače naloge 

ukinila, precej manjši (7,4 %) od deleža fantov (29,4 %).  

 

Tabela 36: Odgovori učencev o ukinitvi DN glede na odnos do MAT 

 

Glede na podane rezultate je delež učencev, ki bi domače naloge ukinili, precej večji pri 

učencih, ki pri pouku skoraj nikoli (100,0 %) oziroma nikoli (100,0 %) ne poslušajo, 

sodelujejo in odgovarjajo na vprašanja. Domačih nalog pa ne bi ukinili predvsem učenci, 

ki pri pouku vedno (83,3 %) ali skoraj vedno (92,8 %) poslušajo, sodelujejo in 

odgovarjajo na vprašanja. 

 

Tudi pri tem vprašanju je moral vsak učenec navesti razlog za svojo odločitev. Večina 

učencev, ki so obkrožili odgovor, da bi domačo nalogo ukinili, so navedli razloga »zato, 

ker bi se vse naučili in ponovili že v šoli« in »zato, ker se mi nalog ne da delati«. Večina 

učencev, ki pa so obkrožili odgovor, da jih ne bi ukinili, pa so navedli razloge »zato, ker 

so pomembne«, »zato, ker učencem koristijo namesto učenja« in »zato, ker bi bile ocene 

pri matematiki brez domačih nalog slabše«. 

Da, domače naloge bi 

ukinil

Ne, domačih nalog ne 

bi ukinil

5 63 68

7,40% 92,60% 100,00%

15 36 51

29,40% 70,60% 100,00%

SPOL

UKINITEV DN PRI MAT

SKUPAJ

Ženski

Moški

ODNOS DO 

MATEMATIKE

Da, domače naloge bi 

ukinil

Ne, domačih nalog ne 

bi ukinil

Pri pouku rad/a poslušam, 

sodelujem in odgovarjam na 

vprašanja:

3 15 18

16,70% 83,30% 100,00%

5 64 69

7,20% 92,80% 100,00%

7 20 27

25,90% 74,10% 100,00%

3 0 3

100,00% 0,00% 100,00%

2 0 2

100,00% 0,00% 100,00%
NIKOLI

UKINITEV DN PRI MAT

SKUPAJ

VEDNO

SKORAJ VEDNO

REDKO KDAJ

SKORAJ NIKOLI
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4. Preverjanje domačih nalog 

V ta sklop sem uvrstila tri vidike, ki opišejo izkušnje učencev glede preverjanja domačih 

nalog pri pouku matematike. Pri tem sklopu nisem upoštevala nobene spremenljivke, saj 

ni statistično pomembne povezave le-teh z učenčevimi odgovori na vprašanja. 

 

Učence sem vprašala, ali učitelj/učiteljica pri matematiki pregleduje domače naloge. 

Tabela 37: Odgovori učencev glede učiteljevega pregledovanja DN pri MAT 

 

Iz tabele lahko razberemo, da v večini primerov učitelji pri matematiki vedno 

pregledujejo domače naloge (56,3 %). Kar nekaj učencev je odgovorilo, da učitelji skoraj 

vedno pregledujejo domače naloge (21,0 %) oziroma jih pregledujejo občasno (19,3 %), 

kar je zelo dober rezultat, saj je po mnenju N. Nedeljko (2006) pomembno, da učitelj 

pregleda domačo nalogo, ki mu poda povratno informacijo učenčevega napredka. Le 

majhen delež učencev je odgovorilo, da učitelj nikoli ne pregleduje domačih nalog (3,4 

%).  

 

  

Odgovor f f (%)

Da, vedno 67 56,30%

Da, skoraj vedno 25 21,00%

Da, občasno 23 19,30%

Ne, nikoli 4 3,40%

Skupaj 119 100,00%
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Nadalje sem se vprašala, na kakšen način učenci pridobijo povratno informacijo o 

pravilnosti domačih nalog. 

Tabela 38: Odgovori učencev glede pridobivanja povratne informacije od DN 

 

61,3 % učencev je odgovorilo, da dobijo povratno informacijo tako, da z učiteljico 

preverijo rezultate, 20,1 % jih je odgovorilo, da po končanem reševanju pregledajo rešitve 

v učbeniku. Nekoliko nižji odstotek učencev (7,6 %) je odgovorilo, da pred uro preverijo 

dobljene rezultate s sošolcem, enak delež učencev pa je odgovorilo, da domačo nalogo 

prepišejo od sošolcev (7,6 %). Nekateri učenci so napisali svoj odgovor pod drugo (3,3 

%); po večini so pisali, da jih sploh ne pregledujejo, kar pomeni, da pri pregledovanju 

domačih nalog pri pouku ti učenci ne sodelujejo oziroma ne želijo od učitelja dobiti 

povratne informacije o pravilnosti le-teh. Eden od učencev pa je pod odgovor zapisal, da 

ima dodatno strokovno pomoč in da mu učiteljica povratno informacijo poda na 

individualnih urah. 

Po mnenju N. Nedeljko (2006) se učenci morajo zavedati odgovornosti za opravljanje 

domače naloge, zato je pomembno, da povratno informacijo pridobijo v kakovostni 

obliki, najbolje z učiteljevim utemeljevanjem postopkov ob šolski uri.  

 

 

 

 

 

Odgovor f f (%)

Po končanem reševanju pregledam rešitve 

v učbeniku/…
24 20,10%

Pred uro preverim dobljene rezultate s

sošolcem
9 7,60%

Pri pouku z učiteljico preverimo rezultate 73 61,30%

Domačo nalogo prepišem od sošolcev 9 7,60%

Drugo 4 3,30%

Skupaj 119 100,00%
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Zanimalo me je tudi, kolikšen poudarek je pri preverjanju domačih nalog dan 

rezultatom in kolikšen postopkom. 

Tabela 39: Odgovori učencev glede poudarka pri preverjanju DN 

 

Po zbranih podatkih je največ učencev (73,1 %) obkrožilo odgovor, da učitelji dajejo pri 

povratni informaciji glede domačih nalog enak poudarek rezultatom kot tudi postopkom. 

Delež odgovorov, da učitelji dajejo poudarek zgolj na pravilnost rezultatov (14,3 %), je 

skoraj enak deležu odgovorov, ko so učenci obkrožili, da učitelji dajejo poudarek zgolj 

na postopke (12,6 %). 

Visok odstotek odgovorov, da učitelji dajejo enak poudarek rezultatom in postopkom, 

pomeni, da se le-ti zavedajo, da je povratna informacija o postopkih izdelave domače 

naloge za učence pomembna in koristna. Kajti ni dovolj le preveriti rezultatov, učencu je 

potrebno podati temeljito povratno informacijo o tem, ali je neko nalogo reševal pravilno 

in se je zmotil šele na koncu naloge, ali pa morda naloge v celoti ni razumel. 

 

V zadnjem anketnem vprašanju sem učence vprašala, če bi želeli še kaj povedati o 

domačih nalogah. Kar 72 učencev (60,5 %) je odgovorilo na vprašanje, le 47 učencev 

(39,5 %) na vprašanje ni odgovorilo. Od učencev, ki so odgovorili na vprašanje, sem 

odgovore nekoliko kategorizirala in sestavila spodnjo tabelo. 

 

Tabela 40: Odgovori učencev glede DN pri MAT 

 

Odgovor f f (%)

Poudarek je zgolj na pravilnosti

rezultatov
17 14,30%

Enak poudarek je dan rezultatom kot 

postopkom
87 73,10%

Poudarek je zgolj na postopkih 15 12,60%

Skupaj 119 100,00%

Odgovor f f (%)

Domačih nalog je preveč 29 40,30%

Domače naloge so pomembne in koristne 25 34,70%

Domače naloge so nepomembne in odveč 7 9,70%

Domače naloge so pretežke 3 4,20%

Drugo 8 11,10%

Skupaj 72 100,00%
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Po zbranih podatkih je največ učencev (40,3 %) komentiralo, da je domačih nalog preveč, 

kar kaže na njihovo preobremenjenost z domačimi nalogami v prostem času. Se pa tretjina 

učencev (34,7 %) zaveda, da so domače naloge koristne in pomembne pri pridobivanju 

boljših ocen in utrjevanju znanja. Nekaj učencev je tudi komentiralo, da se jim domače 

naloge ne zdijo pomembne, da so jim velikokrat odveč (9,7 %) in da bi lahko vso snov 

predelali in utrdili že v šoli. Nekaterim učencem se zdijo domače naloge še vedno 

pretežke (4,2 %). Nekaj komentarjev zaradi neprimernosti ni šlo kategorizirati, nekdo pa 

je podal pozitiven komentar, in sicer, da so domače naloge zelo zanimive. 
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III. SKLEP 

V empiričnem delu raziskave sem ugotovila, da je po mnenju učencev največ domačih 

nalog ravno pri predmetu matematika, vendar večina učencev ne porabi več kot 1 ure na 

dan za opravljanje le-teh. Prav tako večina učencev dnevno ne porabi veliko časa za 

učenje matematike (poleg opravljanja domačih nalog). Iz tega lahko sklepamo, da se 

učenci veliko naučijo že z opravljanjem domačih nalog, ki na ta način prispevajo k 

boljšemu uspehu učencev. Sama poraba časa za opravljanje domačih nalog pri matematiki 

je statistično pomembno povezana s spolom; fantje so tisti, ki za učenje porabijo nekaj 

manj časa od deklet. Prav tako sem ugotovila statistično pomembno povezanost med 

spolom in oceno količine domačih nalog. Namreč fantom se v večini zdi, da je domačih 

nalog veliko preveč, medtem ko dekleta menijo, da je le-teh malo preveč oziroma celo 

ravno prav. 

Problem pa bi lahko bilo učiteljevo posredovanje navodil za domačo nalogo, ki večinoma 

pride na vrsto šele ob koncu šolske ure ali ob zvonjenju. Za posredovanje domače naloge 

si je namreč potrebno vzeti čas in jo posredovati v miru, da so učencem navodila jasna.  

Na vprašanje, kdo od učenčevih bližnjih največkrat pomaga pri domači nalogi, je večina 

učencev odgovorila, da si največkrat pomagajo kar sami. Sklepamo lahko, da je ta 

samostojnost posledica dobre razlage učitelja in pridobljenih delovnih navad učencev. 

Dekleta za pomoč pri domači nalogi največkrat poprosijo mamo ali brata oziroma sestro, 

fantje pa kar svojega sošolca. Odgovori na to vprašanje se razlikujejo tudi glede na uspeh, 

saj učenci, ki imajo boljši uspeh, večkrat za pomoč poprosijo nekoga v družini, učenci, ki 

pa imajo pri matematiki uspeh nekoliko slabši, pa za pomoč večkrat poprosijo sošolca. 

Učenčevi bližnji največkrat nudijo pomoč tako, da sedijo poleg in mu sproti pomagajo. 

Raziskava je pokazala, da velika večina anketirancev meni, da domača naloga ni niti 

zanimiva niti nezanimiva. To pomeni, da bi učitelji morali bolj upoštevati didaktično 

načelo pestrosti in diferenciacije domačih nalog. Ocena zanimivosti domačih nalog je 

povezana z odnosom učencev do domačih nalog pri matematiki in do samega predmeta 

matematike.  

Povezanost sem ugotovila tudi med mnenjem učencev glede uporabnosti domačih nalog 

in njihovim odnosom do matematike. Tako se 55,60 % učencem, ki so odgovorili, da pri 
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pouku vedno sodelujejo, zdijo domače naloge zelo uporabne (v smislu utrjevanja in 

ponovitve snovi).  

 

Pri ugotavljanju pomembnosti domačih nalog je presenetljivo veliko učencev odgovorilo, 

da se jim zdijo domače naloge pomembne. Kot komentar, ki so ga podali učenci k temu 

raziskovalnemu vprašanju, je veliko učencev napisalo, da se kljub temu, da domačih 

nalog velikokrat ne opravljajo z veseljem, zavedajo, da so zelo pomembne za nadaljnje 

izobraževanje. V enako veliki večini so odgovorili, da jih, če bi bili v vlogi učitelja, 

definitivno ne bi ukinili, ker bi bile potem ocene precej slabše. Tako mišljenje je vsekakor 

dober znak za domače naloge in njihov uspeh. 

Da je velika večina učencev odgovorila, da učitelj vedno pregleda domačo nalogo, se mi 

zdi ustrezno, saj se učitelji z namenom trudijo pridobiti povratno informacijo glede 

domačih nalog; le-ta jim pomaga pri nadaljnji obravnavi snovi pri pouku. S tem pa tudi 

učenci pridobijo povratno informacijo o pravilnosti reševanja. Poleg tega večina učencev 

meni, da je pri preverjanju domačih nalog rezultatom in postopkom dan enak poudarek. 

Z zadnjim vprašanjem, in sicer odprtega tipa, pa sem učence povprašala po dodatnem 

mnenju glede domačih nalog pri matematiki. Nekaj učencev je potožilo, da je le-teh 

preveč, da so včasih pretežke, a se jim kljub vsemu zdijo pomembne. 
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V. PRILOGE 

 



 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Pozdravljen/a! Sem Ana Habjan, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani in pišem 
diplomo na temo Domače naloge pri matematiki. V spodnjem vprašalniku me bo 
zanimalo tvoje mnenje o domačih nalogah pri matematiki. Pozorno preberi 
vprašanja in obkroži odgovor, ki se ti zdi najbolj primeren, pri nekaterih vprašanjih 
pa dopiši svoje mnenje. Reševanje ti bo vzelo 10 - 13 minut tvojega časa. Anketa je 
anonimna, zato ne potrebujem tvojega podpisa. Prijetno reševanje ti želim! 
 
 
1. Obkroži tvoj spol: 

a) Ženski 
b) Moški 

 
 
2. Kakšen je bil tvoj uspeh pri matematiki v lanskem letu? 

a) Nzd (1) 
b) Zd (2) 
c) Db (3) 
d) Pdb (4) 
e) Odl (5) 

 
 
3. Kakšen je tvoj odnos do matematike? 

a) Pri pouku matematike VEDNO rad/a pozorno poslušam, sodelujem in 
odgovarjam na vprašanja učiteljice. 

b) Pri pouku matematike SKORAJ VEDNO rada poslušam, sodelujem in 
odgovarjam na vprašanja učiteljice. 

c) Pri pouku matematike REDKO rada poslušam, sodelujem in odgovarjam na 
vprašanja učiteljice. 

d) Pri pouku matematike SKORAJ NIKOLI ne poslušam, ne sodelujem in ne 
odgovarjam na vprašanja učiteljice. 

e) Pri pouku matematike NIKOLI ne poslušam, ne sodelujem in ne odgovarjam 
na vprašanja učiteljice. 

 
 
4. Kakšen je tvoj odnos do domačih nalog pri matematiki? 

a) Vedno jih z veseljem opravim. 
b) Skoraj vedno jih z veseljem opravim. 
c) Redko kdaj jih z veseljem opravim. 
d) Skoraj nikoli jih ne opravim z veseljem. 
e) Nikoli jih ne opravim z veseljem. 

 
 
5. Pri katerem predmetu je po tvojem mnenju največ domače naloge? 

 
__________________________________________ 

 



 
 

6. Koliko časa na dan običajno porabiš za opravljanje domače naloge pri 
matematiki? 

a) 0 – 30 min 
b) 30 min – 1 ura 
c) 1 – 2 uri 
d) Več kot 2 uri 

 
 
7. Koliko časa na dan običajno porabiš za UČENJE (izven časa, ko delaš 
domače naloge) pri matematiki? 

a) 0 – 30 min 
b) 30 min – 1 ura 
c) 1 – 2 uri 
d) Več kot 2 uri 
e) Drugo: ___________________________ 

 
 
8. Kdo ti pri opravljanju domačih nalog največkrat pomaga? 

a) Nalogo največkrat opravim sam/a 
b) Mama 
c) Oče 
d) Brat/sestra 
e) Sošolec 
f) Drugo: __________________________ 

 
Če si pri vprašanju 8 obkrožil odgovor a, vprašanje 9 preskočiš.  

9. Na kakšen način ti »pomočniki« nudijo pomoč pri opravljanju 
domačih nalog? 
a) Na začetku razložijo kaj naloga zahteva in nato sam/a rešujem. 
b) Med reševanjem sedijo zraven mene in mi sproti pomagajo. 
c) Samo na koncu pregledajo, če sem prav naredil/a. 
d) Drugo: ______________________________________________________________. 

 
 
10.  Kako bi ocenil količino domačih nalog pri matematiki (v letošnjem letu). 
Domačih nalog je: 

a) Veliko preveč 
b) Malo preveč 
c) Ravno prav 
d) Malo premalo 
e) Veliko premalo 

 
 
11. Kako bi ocenil zanimivost domačih nalog pri matematiki: 

a) Zelo zanimive 
b) Precej zanimive 
c) Niti zanimive, niti ne zanimive 
d) Dokaj nezanimive 
e) Zelo nezanimive 



 
 

12. Kako bi ocenil uporabnost domačih nalog pri matematiki za reševanje 
matematičnih problemov v življenju: 

a) Zelo uporabne 
b) Srednje uporabne 
c) Neuporabne 

 
13.  Ali se ti zdijo domače naloge pri matematiki pomembne? Obkroži 
odgovor, ki izraža tvoje mnenje in pojasni svojo izbiro. 

a) Da, ker______________________________________________________________________________. 
b) Ne, ker______________________________________________________________________________. 

 
 

14. Če bi bil ti učitelj, ali bi domače naloge pri matematiki ukinil? 
a) Da, ker ______________________________________________________________________________. 
b) Ne, ker ______________________________________________________________________________. 

 
 

15. Ali učitelj/učiteljica pri matematiki pregleduje domače naloge? 
a) Da, vedno 
b) Da, skoraj vedno 
c) Da, občasno  
d) Ne, nikoli 

 

 
16. Na kakšen način dobiš povratno informacijo o pravilnosti domače naloge: 

a) Po končanem reševanju pregledam rešitve v učbeniku/delavnem zvezku/… 
b) Pred uro preverim dobljene rezultate s sošolcem 
c) Pri pouku z učiteljico preverimo rezultate 
d) Domače naloge prepišem od sošolcev  
e) Drugo: _______________________________________________________ 

 
 

17. Kolikšen poudarek je pri preverjanju domačnih nalog med poukom dan 
rezultatom in kolikšen postopkom? 

a) Poudarek je zgolj na pravilnosti rezultatov 
b) Enak poudarek je dan rezultatom kot postopkom 
c) Poudarek je zgolj na postopkih  

 
 

18. Kdaj učitelj/učiteljica poda domačo nalogo pri matematiki? 
a) Na začetku šolske ure 
b) Nekje na sredini šolske ure 
c) Na koncu šolske ure 
d) Ob koncu učne ure, po zvonenju 
 
 

19. Kaj bi še želel/a povedati o domačih nalogah? 

_______________________________________________________________________. 
 
 

Hvala za tvoje sodelovanje! 


