
1 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA  

 

 

 

 

 

Urša Žitko 

POVRATNA INFORMACIJA PRI 

MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOGAH 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2017 



2 

 

  



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA  

Dvopredmetni učitelj: Matematika in tehnika 

 

 

 

 

Urša Žitko 

doc. dr. Zlatan Magajna 

 

POVRATNA INFORMACIJA PRI 

MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOGAH 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2017 



4 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

»Mnogi ljudje ne uspejo zato, ker se ne zavedajo, kako zelo blizu uspeha so, ko obupajo.« 

Thomas Edison 

Hvala vsem, ki mi niste pustili obupati. 

Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Zlatanu Magajni za ves trud, strokovno pomoč in usmerjanje 

pri izdelavi diplomskega dela. 

Največja zahvala gre moji družini, ki mi je omogočila študij ter me ves čas študija podpirala in 

spodbujala. Hvala tudi fantu Gregorju in prijateljicam, ki so mi ves čas stali ob strani. 



6 

 

  



POVZETEK 

 

V diplomskem delu je predstavljena povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah. 

V teoretičnem delu so predstavljene domače naloge: njihova zgodovina, namen in  več 

klasifikacij vrst domačih nalog. Domače naloge so namenjene učencem, da z njimi usvojijo in 

utrdijo obravnavano snov. Domača naloga učencem omogoča učenje uporabe postopkov, ki jih 

že poznajo, in pridobivanje novih spretnosti za nadaljnje razumevanje snovi. Z rednim pisanjem 

domačih nalog se učenci naučijo vestnega in samostojnega dela. Poleg domačih nalog je v 

teoretičnem delu predstavljena tudi povratna informacija. Opisano je, kaj je povratna 

informacija in kakšna mora biti, da je za učence koristna. Učitelji matematike večinoma redno 

dodeljujejo domače naloge, spremljajoča povratna informacija k opravljanim nalogam pa je 

običajno površna ali celo povsem odsotna.  

V empiričnem delu diplomske naloge je predstavljena izvedena raziskava o povratni informaciji 

pri matematičnih domačih nalogah. Z raziskavo sem želela ugotoviti, kako doživljajo učenci 

redno in natančno povratno informacijo pri domačih nalogah. Učencem je bilo dodeljenih šest 

zaporednih domačih nalog, vsaka je vsebovala tudi kratek vprašalnik. Vsak učenec je za vsako 

nalogo prejel natančno povratno informacijo. Po zadnji nalogi so učenci izpolnili obsežen 

vprašalnik. Raziskava je potrdila, da povratna informacija pri domačih nalogah učencem 

pomaga pri prepoznavanju lastnih napak in s tem izboljšuje razumevanje matematike, poleg 

tega pa so učenci cenili, da se je učiteljica poglobila v njihovo domače delo. 

 

Ključne besede: domača naloga, povratna informacija, samoevalvacija, pouk matematike 
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ABSTRACT 

 

This diploma thesis is about teachers’ feedback to students’ mathematics homework. In the 

theoretical part I present the purpose and history of homework assignments as well as various 

classifications of types of homework. In general, homework assignments are intended for 

students to learn and refresh the subject matter they have learnt in class, to gain further 

understanding, to practice various mathematical processes, and to prepare the student for a 

forthcoming subject matter. By doing homework regularly, students learn to work diligently 

and independently. In the theoretical part I also explain what feedback is and the properties of 

effective feedback in the learning process. In general, mathematics teachers provide homework 

tasks for the students regularly, while the homework related feedback is superficial or even 

absent.  

In the empirical part of the diploma thesis, I present a research, which I conducted on homework 

feedback. The purpose of the research was to find how students reckon with regular and 

carefully written feedback to their mathematics homework. Students were given six consecutive 

homework assignments, each with a short questionnaire. A feedback was provided to each 

student for each homework assignment. After the sixth homework assignment the students 

completed an extensive questionnaire. The results show that most students valued positively 

the regular feedback to the mathematics homework assignments. From the cognitive aspect the 

feedback helped them to identify their own misunderstandings, from the affective side they 

appreciated that the teacher’s paid so much attention and concern to their mathematics home 

work. 

 

Keywords: homework, feedback, self-evaluation, learning mathematics 
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0 UVOD 

  

Dandanes je v slovenskih šolah pisanje domačih nalog predvideni del učnega procesa. Namen 

domačih nalog je od primera do primera različen, najpogosteje je to utrjevanje snovi. Pri 

tovrstnih domačih nalogah je zelo pomembna povratna informacija, ki jo učitelj nameni 

učencem. Po lastnih izkušnjah večina učiteljev le označi, kdo je domačo nalogo naredil, nekateri 

učitelji tudi preverijo rezultate, redkeje pa nudijo individualno povratno informacijo o 

posameznih nalogah. Osebno še nisem zasledila, da bi učiteljica učenčevo celotno domačo 

nalogo tudi pregledala.  

Povratna informacija pri domačih nalogah je pomembna za učence, saj jim omogoča uvid v 

napake oziroma napačno razumevanje snovi. Učiteljeva povratna informacija učence usmeri v 

pravo smer in pripomore k boljšemu učnemu uspehu. 

V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljene domače naloge, povratna informacija in 

povratna informacija pri domačih nalogah. Predstavljeni so zgodovina domačih nalog, njihov 

pomen in vrste domače naloge. Poleg tega je opisano tudi, kakšna je uspešnost učencev pri 

domačih nalogah in kakšne naj bodo domače naloge. V drugem poglavju je predstavljena 

povratna informacija.  

Učitelj lahko nevede učencem poda neučinkovito povratno informacijo (Brunauer, 2016). Da 

se temu izognemo, je treba vedeti, kakšna je učinkovita povratna informacija. Domače naloge 

so še posebej koristne, če učenci prejmejo povratne informacije od učiteljev (Landers & 

Reinholz, 2015). Tretje poglavje pa opisuje vpliv povratne informacije pri domačih nalogah na 

učenčevo ravnanje pri izvajanju domačih nalog in na učenčevo učno uspešnost. 

V empiričnem delu sem z raziskavo, ki sem jo izvedla na osnovni šoli, poskušala ugotoviti, 

kako koristna je povratna informacija pri domačih nalogah pri učencih sedmega razreda. 

Zanimalo me je tudi, ali so učenci usposobljeni za samovrednotenje ustreznosti opravljene 

domače naloge. V raziskavi je sodelovalo 21 učencev, katerim sem sestavila šest domačih 

nalog. Vsaka domača naloga je vsebovala sprotni vprašalnik o samooceni domače naloge (kako 

dobro so po lastnem mnenju posamezno nalogo rešili, kje so imeli težave, kako vedo, ali so 

nalogo pravilno rešili). Domače naloge so sproti oddajali in vsakemu učencu sem posebej 

napisala povratno informacijo. Po oddanih vseh šestih domačih nalogah in prejetih vseh 

povratnih informacijah so učenci izpolnili končni vprašalnik o povratnih informacijah pri 
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domačih nalogah, ki ga je sestavljalo štirideset trditev. Učenci so morali obkrožiti, koliko se 

strinjajo s trditvijo. Domače naloge in trditve na končnem vprašalniku sem analizirala in 

interpretirala. 

S pomočjo različnih člankov in ostale literature ter izvedene lastne raziskave sem ugotovila, 

kakšno vlogo igra povratna informacija pri učenčevih domačih nalogah. 
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1 DOMAČE NALOGE 

 

V prvem poglavju so predstavljeni domače naloge, njihova zgodovina, namen, načela in vrste. 

Domača naloga je dejavnost, ki vključuje učenca, učitelja in starša. Namenjena je tako učencem 

kot tudi učiteljem. Učitelju pokaže, ali so učenci razumeli obdelano učno snov, učenci pa se s 

pomočjo domače naloge naučijo tudi rednega in samostojnega dela (Lekše, 1999). 

1.1  ZGODOVINA DOMAČIH NALOG 

 

V 19. stoletju je bilo poučevanje rutinsko. Učenci so se naučili brati in pisati. Ni jim bilo treba 

razmišljati o uporabi problemov v vsakdanjem življenju. Če je učitelj učil poštevanko, so se 

učenci morali naučiti in si zapomniti poštevanko doma tisto noč in jo znati naslednji dan 

(Klavan, 1992). 

V začetku 20. stoletja se je šolstvo začelo spraševati o dotedanjih metodah poučevanja. John 

Dewey je poudarjal pomembnost problemskega učenja. Tisti čas so potekale razprave, ali se 

domače naloge nepošteno vmešavajo v otrokov prosti čas. Leta 1913 so v neki reviji objavili 

članek o vplivu domačih nalog na otroka. V reviji so sklenili, da se učencem javnih šol pod 

nobenim pogojem ne sme predpisovati domačih nalog (prav tam). 

Po 2. svetovni vojni se je trend spreobrnil. Domače naloge so postale obveznost. V šestdesetih 

letih je prišla nova sprememba. Kreativno razmišljanje, vzajemno sodelovanje in učenje za 

zabavo so se zdeli bolj pomembni kot samo ponavljanje in navajanje dejstev. Odnos do domačih 

nalog je postal bolj sproščen. Starši in učitelji so želeli, da bi se v prostem času otroci lahko 

igrali in razvijali v drugačnih pogledih. To se je odražalo tudi pri dojemanju pomena domačih 

nalog (prav tam). 

V zadnjih tridesetih letih se je zgodil nov pomik. Standardizirani testi so pokazali, da je znanje 

učencev začelo upadati. Mnenje staršev je, da so domače naloge pomemben del procesa 

izobrazbe (prav tam). 

Ta kratka zgodovina kaže, da ni enotnega razumevanja vloge domačih nalog za učenčevo 

izobraževanje. Količina in vrsta domačih nalog, dodeljenih učencem, sta se v zadnjem stoletju 
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znatno spreminjali in lahko pričakujemo, da se bosta spreminjali tudi v prihodnosti (Klavan, 

1992).  

1.2  POMEN IN NAMEN DOMAČIH NALOG 

 

V sodobnem pouku imajo domače naloge tako izobraževalno kot tudi vzgojno funkcijo. 

Izobraževalni namen domačih nalog je utrjevanje učne snovi, iskanje in pridobivanje novih 

znanj in uporaba znanja v novih situacijah, s katerimi se učenec sooči v domači nalogi. Hkrati 

pa je zelo pomembno, da se učenci navadijo na iskanje potrebnih podatkov, ki jih zahteva 

domača naloga. Učitelji z domačimi nalogami preverjajo sprotno znanje učencev v skladu z 

učnim načrtom. Vzgojni namen domačih nalog pa je razvijanje delovnih navad, vztrajnosti ter 

odgovornosti zase in za svoje delo, navajanje na samostojnost in neodvisnost od učitelja in 

organizacija svojega časa. Prav tako pa domače naloge omogočajo sodelovanje otrok s starši. 

Pri domačih nalogah je zelo pomembna vloga učitelja. Učitelj mora načrtovati domače naloge 

tako, da učenci z reševanjem »pokrijejo« cilje, ki so bili zadani tisto uro. Pomemben je tudi 

način, kako učitelj posreduje domače naloge, in na koncu je ključnega pomena še, da so 

učenčeve domače naloge pregledane (Lekše, 1999). 

1.2.1 OSNOVNI NAMENI DOMAČIH NALOG 

 

Nekateri nameni, ki naj bi jih poznal vsak učitelj, so: 

 domače naloge razvijajo neodvisnost: ko je učenec v razredu, dela pod učiteljevim 

vodstvom. Ko dela domačo nalogo, dela samostojno. Učenec se sam vodi, načrtuje in 

odloča, kako bo delal domačo nalogo. Disciplina mu bo služila pri bodočem 

izobraževanju. Učitelj mora na primeren način (glede na starost učencev) predstaviti 

nalogo tako, da jo učenci samostojno dokončajo (Klavan, 1992); 

 domače naloge krepijo spretnosti: s tem bi se strinjali vsi učitelji v 19. stoletju. V 

praksi večina učiteljev daje domače naloge za utrjevanje predelane snovi (Klavan, 

1992); 

 domača naloga z namenom utrjevanja: s tako domačo nalogo učenci utrdijo 

obravnavano snov in razumevanje novih pojmov ter pokažejo obvladovanje usvojenih 
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postopkov. Pri načrtovanju take domače naloge premišljeno izberemo cilje. Pri 

analiziranju domačih nalog se osredotočimo na razumevanje izbranih ciljev, pri povratni 

informaciji pa moramo učence seznaniti, v kolikšni meri so razumeli in usvojili določen 

cilj (Bukovec, 2007); 

 domača naloga razširi učenčeve izkušnje: v šoli se učenci učijo dejstva o učni snovi, 

doma pa lahko raziskujejo in znanje razširijo v globino (Klavan, 1992); 

 včasih je domača naloga kazenska: »Če se ne boste umirili, boste morali narediti 

dodatne naloge za domačo nalogo,« so besede vznemirjene učiteljice. Vendar je uporaba 

domače naloge kot kazen napaka. Učenci imajo že tako ali tako negativne občutke glede 

domačih nalog, zato jih kazenska domača naloga še bolj odvrne od dela domačih nalog 

(Klavan, 1992); 

 domače naloge izboljšajo komunikacijo med šolo in starši: čeprav se strokovnjaki ne 

strinjajo s prekomernim vpletanjem staršev v otrokovo domačo nalogo, raziskave 

kažejo, da vključevanje staršev vpliva na večjo učno uspešnost otrok (Klavan, 1992); 

 domača naloga učenca pripravi na učno uro naslednjega dne: pogosto učitelj 

pozove učence, naj si preberejo določene strani v učbeniku, si pripravijo material (mreža 

telesa, številsko premico ...) ipd. Ko učenci naredijo dodeljeno nalogo, je uspešnost 

sledeče učne ure lahko zelo velika (Klavan, 1992). S tem se strinja tudi Janja Bukovec 

(2007) in pravi, da take domače naloge učitelji načrtujejo z namenom, da učenci 

ponovijo oziroma osvežijo že znane vsebine. Pri matematičnih domačih nalogah bi na 

primer izdelali pripomočke (mreže teles), opravili meritve, zbirali podatke, ki bi jih nato 

v šoli uredili, prikazali in interpretirali; 

 domače naloge z namenom preverjanja: po obravnavani snovi lahko z domačimi 

nalogami dobimo povratno informacijo o znanju, ki so ga učenci usvojili. To preverjanje 

je individualno, kjer lahko izkoristimo diferencirane naloge. Pri analiziranju učenčevih 

rešitev dobimo učinkovito povratno informacijo o posameznem učencu (Bukovec, 

2007). 

Odnos staršev do učenca pri pisanju domačih nalog naj bi bil tak, da bi otroka spodbujal in mu 

pomagal pri učenju tako, da ne bi bila omejena otrokova samostojnost. Učinek domačih nalog 

je odvisen od več dejavnikov. Dejavniki domačih nalog so povezani z učenci, s poukom, z 

domačim ali šolskim delom in s širšo družbo. Ti dejavniki so lahko posredni ali neposredni. 

Neposredno so z učencem povezane motivacija, zmožnost in delovne navade, posredno pa 
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okolje, v katerem živi. Naloge naj bodo take, da učenci vzpostavijo odnos med šolskim delom 

in okoljem, v katerem živijo (Lekše, 1999). 

 

»Med učenci so razlike v znanju, sposobnostih, učnem tempu, kognitivnem stilu in interesih. 

To pomeni, da moramo naloge diferencirati po obsegu, težavnosti, metodi reševanja in 

interesih« (Lekše, 1999, str. 23.). 

1.3  VRSTE DOMAČIH NALOG 

Obstaja več kriterijev klasifikacije domačih nalog in s tem tudi več vrst domačih nalog (Tabela 

1) (Bukovec, 2007, str. 12).  

Tabela 1: Vrste domačih nalog glede na različne kriterije klasifikacij (Bukovec, 2007) 

Kriterij klasifikacije Vrste domačih nalog 

Tehnika izvedbe Pisna 

Ustna 

Praktična 

Oblika izvedbe Individualna 

V paru 

Skupinska 

Kolektivna 

Nujnost izvedbe Obvezna 

Prostovoljna 

Učenčeva možnost izbire Predpisana 

Nepredpisana 

Čas izvrševanja Kratkoročna 

Dolgoročna 

Upoštevanje učenčeve individualnosti Nediferencialna 

Diferencialna (kvantitativno, kvalitativno, 

metodično, interesno) 

Cilji Vaja in utrjevanje 

Poglabljanje znanja 

Sistematizacija znanja 
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Uporaba v danih primerih 

Uporaba v iskanih primerih 

Priprava na obdelavo nove snovi 

 

Pri pouku matematike se dodeljujejo pretežno pisne domače naloge (po potrebi tudi praktične 

kot priprava na novo snov). Oblika izvedbe je individualna in povečini obvezna. Učitelj vnaprej 

načrtuje domače naloge za vsako učno uro posebej in jih po potrebi diferencira. Matematične 

domače naloge so običajno kratkoročne, saj morajo učenci že naslednjo uro prinesti rešeno 

domačo nalogo, cilji pa se razlikujejo glede na predelano snov. Predvsem gre za utrjevanje in 

poglabljanje znanja ali pa za sistematizacijo pridobljenega znanja. 

1.4  USPEH PRI DOMAČIH NALOGAH 

 

Mnogi učitelji verjamejo, da domača naloga prispeva k boljšemu učenju in učnemu uspehu ter 

k razvoju učnih veščin in odgovornosti. Domača naloga vključuje naloge, ki jih učencem 

dodelijo učitelji in naj bi jih opravljali doma. Raziskave o domačih nalogah poročajo, da je 

vpliv domače naloge na učno uspešnost najmočnejši v višjih razredih osnovne šole. Drugi 

trdijo, da domača naloga ni rešitev za težave v šolah, kar napeljuje na nove pristope 

vključevanja domačega dela v kurikulum. Nekateri učitelji dojemajo dokončanje domače 

naloge in kakovost le-te kot bolj zanesljive kazalnike učenčevih dosežkov kot običajni rezultati 

ocenjevanja (Hong, Wan, & Peng, 2011). 

Ugotovljeno je bilo, da se motivacija učencev pri domačih nalogah zmanjšuje s starostjo 

učencev. Pri starejših učencih je pogosto prisotno negativno stališče do domače naloge. Po drugi 

strani pa dober delež srednješolcev meni, da je domača naloga potrebna, ker jim pomaga 

razvijati učne spretnosti in izboljšati dosežke (prav tam). 

 

Učiteljevo in učenčevo zaznavanje vedenja, povezanega z domačimi nalogami 

Za pripravo domače naloge, ki je relevantna za učence, morajo učitelji razumeti, kje bi učenci 

lahko imeli težave, in razumeti razloge, zakaj učenci ne izpolnjujejo svojih domačih nalog. 

Učitelji, ki dobro poznajo način reševanja domačih nalog učencev, lahko izboljšajo kakovost in 

pomen domače naloge ter zmanjšajo težave, ki jih imajo učenci (Hong, Wan, & Peng, 2011). 
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Razlike med spoloma pri reševanju domačih nalog 

Dekleta vložijo več truda in so bolj vztrajne pri šolskih dejavnostih kot fantje. Ta težnja je 

pokazana tudi pri učencih z učnimi in vedenjskimi težavami, povprečnih učencih in nadarjenih 

učencih. Dekleta kažejo bolj zaželene delovne navade in stališča do domače naloge. Raziskave 

poročajo, da si za opravljanje domačih nalog učenke bolj kot učenci uredijo in pripravijo svoj 

delovni prostor, svoje naloge uredijo po določenem vrstnem redu, preden začnejo z delom, in 

tako posledično porabijo več časa za pisanje domačih nalog kot fantje. Fantje pa raje delajo 

domače naloge v presledkih ali v zadnjem trenutku. Dekleta delajo bolj dosledno in izdelujejo 

urejene in natančnejše domače naloge. Zdi se, da so razlike med spoloma glede domačih nalog 

skladne v različnih študijah in dajejo prednost dekletom. Povezanost med učnim uspehom in 

časom, porabljenim za domačo nalogo, je precej večja pri matematiki kot pri drugih predmetih 

(Hong, Wan, & Peng, 2011). 

 

Neuspešnost pri domačih nalogah 

Večina raziskav proučuje težave učencev pri izvajanju domačih nalog. Študija, ki jo je izvedel 

Hong s sodelavci (2011), je pokazala nekaj možnih vzrokov za težave pri domačih nalogah, 

vključno z zahtevnostjo nalog, pomanjkanjem samoregulativnih spretnosti in okoljskimi 

težavami.  

V študiji so proučili, kako s strani učitelja nemarno ali nenamensko zastavljanje domačih nalog 

vpliva na motivacijo in uspešno izdelovanje domačih nalog pri učencih. Torej učiteljeva 

ravnanja, kot so: učitelj dodeli domačo nalogo nepremišljeno, ne načrtuje vnaprej domačih 

nalog, si sproti izmišljuje primere, daje preveč ali premalo nalog, daje naloge, ki ne pokrivajo 

učnih ciljev. In na drugi strani ravnanja učencev, kot so: učenec ne razume navodil, ne dela 

domačih nalog, prepisuje domačo nalogo (Hong, Wan, & Peng, 2011). 

 

Ugotovljeno je bilo, da ozaveščenost učiteljev in razumevanje težav, ki jih imajo učenci pri 

domačih nalogah, pomagata pri zagotavljanju potrebne in ustrezne pomoči učencem. 

Pomembne so tudi učenčeva notranja in zunanja motivacija, samoučinkovitost in 

samoregulacija (Hong, Wan, & Peng, 2011). 
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2 POVRATNA INFORMACIJA 

 

Kaj je povratna informacija? 

Povratna informacija je informacija o tem, kako uspešni smo. Pove nam, kako napredujemo v 

prizadevanjih, da bi dosegli želeni cilj. Kot pravi Jelica Bregar (2013), povratna informacija 

pomaga učencu in učitelju ohranjati tisto, kar je dobro, in odpraviti slabosti ter postati še boljši. 

Sonja Sentočnik (2011) opisuje povratno informacijo kot vsako sodbo, ki jo poda učencu učitelj 

ali neka druga oseba o njegovem delu. Povratne informacije so pomoč učencem, da se zavedajo 

svojega vèdenja in doživljanja ter uvidijo v kakovost svojega učenja (Sentočnik, 2011). 

2.1  FORMATIVNO SPREMLJANJE IN POMEN POVRATNE 

INFORMACIJE 

 

Žerovnik in Rugelj (2015) v članku govorita o pomembnosti formativne povratne informacije 

učencem. Bistvo takih informacij je v zagotavljanju povratnih informacij, ki so kakovostne in 

učencu pomagajo pri samoregulaciji učenja. 

Učiteljeva povratna informacija učencem ni le podajanje informacij o končni oceni. Da je 

kakovostna, mora vsebovati tudi spodbude, potrditve in navodila za nadaljnje delo. S tem 

preprečimo učenčevo napačno razumevanje podanih informacij. Učencu je treba podati tako 

povratno informacijo, da ve, kako naj nadaljuje z delom (Čadež, 2012). 

 

Bistvo povratnih informacij je zagotavljanje kakovostnih informacij, ki pomagajo učencu pri 

samoregulaciji učenja in vedenja (Žerovnik & Rugelj, 2015).  

»Iz motivacijskega stališča je velikega pomena, da pri učencih dosežemo čim višjo stopnjo 

vključenosti in participacije, zato je pomembno, da izbiramo strategije, ki so osredinjene na 

spodbujanje avtonomije in samoregulacije učenja in vedenja pri učencih« (Žerovnik & Rugelj, 

2015, str. 400). 

 

Pri oblikovanju povratnih informacij moramo biti pozorni na to, ali je povratna informacija 

(Brunauer, 2016): 

 pravočasna in primerno pogosta; 



10 

 

 razumljiva, jasna in povezana z nameni učenja ter kriteriji uspešnosti; 

 konkretna, specifična in uporabna; 

 vsebuje predlog, kako izboljšati dosežek oz. izdelek (opomnik za bolj sposobne učence, 

usmerjanje za učence, ki potrebujejo več podpore, in primer ali namig za vse učence, še 

posebej tiste z učnimi težavami). 

Sonja Sentočnik (2011) je v svojem članku napisala, da mora biti povratna informacija poleg 

že naštetih lastnosti tudi zgovorna (v smislu, da mora opisati več pomembnih vidikov kakovosti 

dosežka), primerna (izpostavi najprej pozitivne vidike izkazanega znanja oziroma dosežka, 

nato pa analizira napake in pomanjkljivosti, brez oštevanja in vpletanja učenčeve osebnosti) in 

rahločutna (podana z občutkom, nenapadalno, neosebno, vendar zavzeto). Se pravi, opisati 

mora, kaj je dobro pri izkazanem znanju posameznega učenca, kaj ustreza in kaj še ne ustreza 

dogovorjenim standardom, hkrati pa naj bi povratna informacija povedala tudi, kaj natančno in 

kako je treba znanje izboljšati (Sentočnik, 2011). 

Učitelj lahko nevede učencem poda neučinkovito povratno informacijo. V Tabeli 2 so zgledi 

učinkovitih in neučinkovitih povratnih informacij (Brunauer, 2016, str. 9). 

Tabela 2: Primeri učinkovitih in neučinkovitih povratnih informacij (Brunauer, 2016) 

Učinkovite povratne informacije Neučinkovite povratne informacije 

Pravočasne, pogoste informacije, učenec 

ima čas za razmislek o njih. 

Učitelj informacijo ponuja takrat, ko je 

učenec še ne potrebuje. 

Učenec informacije dobi šele ob koncu 

učenja – ko dosežka ne more več izboljšati. 

Razumljive in jasno povezane z nameni 

učenja in kriteriji uspešnosti. 

»Preveri svoj odgovor/zapis glede na 

kriterij.« 

Vezane na učenčevo osebnost. 

»Dobro, a ne tako dobro, kot je to naredila 

sošolka.« 

Nanašajo se na konkretno učenčevo delo ali 

izdelek. 

»Te ideje razvij naprej.« 

Splošna. Podana v obliki vrednostne sodbe. 

»Bolj se moraš potruditi ...« 

»Si najboljši.« 

»Zelo sem zadovoljen s tvojim nastopom.« 

Ustne informacije so bolj učinkovite od 

pisnih. 

Klišejske povratne informacije, zapisane po 

sistemu »kopiraj, prilepi«. 
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Informacije so podane v obliki komentarjev. 

Podane v obliki številčnih ocen in drugih 

simbolov. 

»Zlata zvezdica« 

»10/10« 

Učence usmerjajo v razmislek, kaj morajo 

izboljšati, zakaj naj to storijo in kako. 

Učence vodijo tako, da jim ni treba 

samostojno razmišljati (npr. povemo 

pravilen odgovor, pohvalimo). 

»Lep diagram.« 

Učenci imajo možnost, da se nanje odzovejo 

in izboljšajo svoje delo. 

»Tri naloge si rešil napačno – preglej in 

ugotovi, katere, ter jih popravi.« 

Če je podana takrat, ko je proces učenja že 

končan, učenec ne more ničesar več 

popraviti oz. spremeniti (sumativno 

ocenjevanje). 

 

Razna nagovarjanja k učenju. 

»Daj, potrudi se še malo, poskusi še enkrat. 

Več se boš moral učiti.« 

Te običajno niso učinkovite, vsaj ne trajno, 

terjajo pa veliko energije tako od učitelja kot 

od učenca in učenca silijo v obrambno 

vedenje. Učitelji največkrat prigovarjajo 

manj uspešnim in nemotiviranim učencem. 

 

Povratna informacija je učinkovita takrat, ko ima učenec jasno oblikovano lastno predstavo o 

ciljih, ki jih želi doseči. Šele takrat nam pove, ali je učenec na pravi poti, ali pa ga usmerimo na 

pravo pot (Brunauer, 2016). 
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3 POVRATNA INFORMACIJA PRI DOMAČIH NALOGAH 

 

Nunez (2015) je v svoji raziskavi o domačih nalogah opravil poglobljeno analizo odnosa med 

učiteljevo povratno informacijo, kot jo dojemajo učenci, učenčevimi ravnanji ob domači nalogi 

in učno uspešnostjo. Raziskav o pomenu učiteljeve vloge pri odnosu med učenčevim z domačo 

nalogo povezanim vedenjem in učnim uspehom je še vedno malo. Morda zato, ker je bila 

domača naloga tradicionalno šteta kot izvenšolska dejavnost, nad katero učitelj nima 

neposrednega nadzora. Vendar pa mnogi učitelji dodelijo domačo nalogo, ker so prepričani, da 

domača naloga izboljšuje učni uspeh, poveča učenčevo motivacijo in sposobnost, da samostojno 

ureja svoje učne procese in vzpostavlja pozitiven odnos med šolo in družino (Nunez, 2015). 

Domača naloga šteje kot pomemben dejavnik učenja matematike. Landers in Reinholz (2015) 

v članku poročata o tem, kako učenci izkoristijo povratne informacije, ki so del domačega dela. 

Čeprav članek temelji na raziskavah študentov, najdemo elemente, ki so pomembni tudi v 

osnovni šoli (Landers & Reinholz, 2015). 

Domače naloge so še posebej koristne, če učenci prejmejo povratne informacije od učiteljev. 

Izkazalo se je, da p 

ovratne informacije o učenčevem delu na splošno vplivajo na dosežke, čeprav učinki niso vedno 

pozitivni. Povratne informacije so najbolj učinkovite, če učenci prejmejo povratno informacijo 

o sami nalogi in kako bi to nalogo naredili učinkoviteje. Vendar, kot ugotavljajo avtorji 

raziskave, se te informacije obravnavajo kot povratne informacije, le kadar se uporabljajo za 

izboljšanje. Učenci lahko uporabijo povratne informacije za izboljšanje samo, če razumejo, 

kako učitelji vrednotijo njihovo delo. Z razumevanjem povratnih informacij se učenci naučijo 

samoevalvacije (prav tam). 

 

 

Učiteljeva povratna informacija, z domačimi nalogami povezano učenčevo vedenje in 

učna uspešnost 

Zadnje raziskave (Nunez, 2015) o domačih nalogah analizirajo pomen spremenljivk učencev, 

povezanih z učno uspešnostjo: 

• učne strategije, 

• pogostost domačih nalog, 

• čas, porabljen za domače naloge, 

• čustva, 
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• organizacija/upravljanje z domačimi nalogami, 

• odnos do domačih nalog in razlogi za to, 

• napor, 

• pomoč pri iskanju strategij in 

• količina dokončane domače naloge. 

 

Običajno se učiteljevo sodelovanje pri domačih nalogah pojavlja ob dveh trenutkih 

(Nunez, 2015): 

• ko se načrtuje obseg in vrsto domačih nalog, ki jih želi dodeliti, in 

• ko se učencem zagotovi povratna informacija o domačih nalogah. 

 

Količina učiteljeve povratne informacije je povezana s starostjo učencev. Ugotovili so, da 

učenci osmega razreda prejemajo manj podpore učiteljev, povezane z domačo nalogo (v smislu 

učiteljevega interesa do učenčevega razumevanja domačih nalog, stopnja individualnega 

prilagajanja domačih nalog za učenčeve potrebe in sprejemanje napak) v primerjavi z učenci 4. 

razreda. V isti študiji so avtorji opozorili, da podpora učitelja bistveno vpliva na kakovost 

reševanja in motivacijo učencev za reševanje domačih nalog. Vendar nekatere raziskave kažejo, 

da je kakovost nadzora domačih nalog najbolj pomemben problem v zvezi s povratnimi 

informacijami pri domačih nalogah (Nunez, 2015). 

 

Časovni okvir povratnih informacij 

Poleg vrste povratnih informacij, ki vplivajo na učinkovitost, je bil proučen tudi časovni okvir 

povratne informacije. Učenci se pogosto pritožujejo nad količino časa, ki ga porabijo za pisanje 

domačih nalog, namesto da bi se vključevali v obšolske dejavnosti. Starši se včasih pritožujejo 

nad količino in zahtevnostjo domačih nalog, dodeljenih otrokom (ali so pretežke ali pa preveč 

enostavne), in o količini časa, ki ga porabijo pri pomoči svojim otrokom. Nekateri učitelji se 

pritožujejo nad pomanjkanjem podpore staršev in pomanjkanjem časa, potrebnega za pripravo 

učinkovite domače naloge in za zagotavljanje povratnih informacij (Nunez, 2015). 

 

Takojšna ali odlašana povratna informacija 

Kehrer, Kelly in Heffernan (2013) v članku govorijo o tem, da čas povratne informacije igra 

pomembno vlogo pri domačih nalogah. Avtorji povzemajo nedoslednost v raziskavi o takojšnjih 

in odlašanih povratnih informacijah in zaključujejo, da imata obe vrsti povratnih informacij 

prednosti in slabosti. Veliko raziskav, ki so bile določene v tej analizi, je potekalo v kontekstu 
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šole. Vendar pa je realnost, da učenci vsakodnevno dobijo domačo nalogo in prejmejo povratno 

informacijo šele naslednji dan. Intelligent tutoring system (ITS) in Web based homework 

support (WBHS) prek spleta učencem nudita priložnost, da takoj prejmejo povratne informacije 

že med opravljanjem domačih nalog (Kehrer, Kelly, & Heffernan, 2013). 

 

Ali neposrednost povratnih informacij vpliva na učenje? 

Vprašanje je, ali se učenci naučijo več, ko dobijo povratne informacije o pravilnosti med 

delanjem domačih nalog, kot če dobijo enake povratne informacije naslednji dan. V tej študiji 

so avtorji želeli ugotoviti, ali obstaja razlika v učnih dosežkih, pa tudi, kako velik učinek ima 

neposrednost povratnih informacij, če se izvaja v izobraževalnem okolju. V raziskavi so bili 

učenci razdeljeni v dve skupini. Ena skupina je dobila povratno informacijo takoj, že med 

reševanjem domačih nalog s pomočjo spletne strani, druga pa je povratno informacijo dobila 

naslednji dan na podlagi učnih listov, ki so jih rešili. Rezultati so pokazali, da so učenci, ki so 

prejemali takojšnjo povratno informacijo, bolje opravljali delo pri matematiki kot tisti, ki so 

prejemali povratno informacijo z zamikom (Kehrer, Kelly, & Heffernan, 2013). 

 

Čeprav večina raziskav o domačih nalogah domačo nalogo opredeljuje kot nalogo, Landers in 

Reinholz (2015) pravita, da je domača naloga družbena praksa, prek katere učenci sodelujejo 

z učitelji in drugimi v svojem življenju (npr. družinskimi člani ali vrstniki). Po Wengerjevi 

opredelimo prakso kot angažiranje pri delu ali dejavnostih, ki se izvajajo v družbenih 

kontekstih, ki dajejo strukturo in pomen temu, kar počnemo (Landers & Reinholz, 2015).  

Raziskovalci že dolgo proučujejo družbene prakse, ki so osrednjega pomena za učenje in razvoj, 

pri čemer so proučevali, kako udeležba v praksi ponuja priložnosti za učenje, reševanje 

problemov in kognitivni razvoj ter razvoj identitete. Že več desetletij je področje 

matematičnega izobraževanja zaznamovalo družbeno potezo ali pojav iz teorij, ki vidijo pomen, 

razmišljanje in sklepanje kot produkte družbene dejavnosti (prav tam). 

Domača naloga se razlikuje od drugih družbenih praks na dva načina. Prvič, domača naloga se 

izvaja v kontekstih, zlasti v ciklu kontekstov: v učilnicah učitelji dodeljujejo naloge, učenci pa 

lahko rešujejo naloge s sošolci in učitelji. Praksa se nadaljuje, ko rešujejo naloge zunaj šole, 

bodisi z vrstniki, družinskimi člani ali samostojno. Nato se vrnejo v razred, kjer se naloga 

pregleda (prav tam). 
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Slika 1 prikazuje cikel domačega dela. 

 

 

Slika 1: Cikel domače naloge – od šole do doma 

 

Drugič, čeprav učenci opravljajo domače naloge s pomočjo drugih ljudi, so učenci »lastniki« 

domače naloge. To pomeni, da imajo drugačno vlogo kot ostali udeleženci in so odgovorni za 

tisto, kar so napisali (Landers & Reinholz, 2015). 

 

To pa ima pomembno funkcijo pri učiteljevi povratni informaciji. Učitelj da učencu povratno 

informacijo na podlagi rešene domače naloge. Učitelj vidi, kaj je učenec rešil, česa ni znal, kje 

je imel težave ipd. Če je učencu kdo drug rešil domačo nalogo ali pa če jo je prepisal od sošolca, 

je napisana povratna informacija učencu nekoristna. V takem primeru učitelj napiše povratno 

informacijo tistemu, ki je prvotno rešil domačo nalogo, in ne učencu samemu.  
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4 EMPIRIČNI DEL  

 

V empiričnem delu je predstavljena pilotska raziskava, ki sem jo izvedla v okviru diplomskega 

dela. Predstavljeni so namen in cilji raziskave ter izvedba in dobljeni rezultati. 

4.1  NAMEN 

 

Matematika je predmet, pri katerem je domača naloga neizbežna. Povratna informacija usmerja 

učenca k razumevanju lastnih napak. Učitelj z domačimi nalogami spremlja in nadzoruje znanje 

učencev ter ga pomaga še izboljšati. Namen empiričnega dela je ugotoviti, v kolikšni meri je 

učiteljeva povratna informacija ob domačih nalogah učencem koristna za učenje matematike.  

4.2  CILJI 

 

S pomočjo dveh vprašalnikov in učenčevih rešenih domačih nalog želim ugotoviti, ali učiteljeva 

povratna informacija pomaga učencem pri vrednotenju lastne domače naloge ter kateri elementi 

povratnih informacij so učencem koristni in kateri ne?  

 

Zastavila sem si tri raziskovalna vprašanja: 

1. Kako dobro so učenci usposobljeni za samovrednotenje ustreznosti opravljene 

domače naloge? 

2. Ali se zdi učencem povratna informacija pri domačih nalogah koristna za učenje 

matematike? 

3. Kako učenci cenijo posamezne elemente povratne informacije pri domačih 

nalogah? 
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4.3  METODOLOGIJA 

4.3.1 OPIS VZORCA 

 

Podatke, potrebne za raziskavo, sem zbirala v aprilu 2017. V raziskavo sem vključila učence 

enega oddelka sedmega razreda devetletne osnovne šole. Skupaj je v raziskavi sodelovalo 21 

učencev Osnovne šole Ivana Cankarja na Vrhniki. Vzorec je torej priložnosten. 

4.3.2 RAZISKOVALNE METODE IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Raziskava temelji na dveh inštrumentih, in sicer na: 

a. sprotnem (kratkem) vprašalniku pri domačih nalogah in 

b. končnem vprašalniku o povratnih informacijah pri domačih nalogah. 

 

V okviru raziskave sem izvedla šest domačih nalog s priloženimi sprotnimi vprašalniki, ki sem 

jih učencem dodelila med prakso. Vsak učenec je dobil domačo nalogo in sprotni vprašalnik na 

listu, katerega je moral do naslednje ure matematike izpolniti in prinesti v pregled. Na vsako 

domačo nalogo so se morali podpisati, kar pomeni, da domače naloge niso bile anonimne, sama 

pa sem morala pridobiti soglasje staršev, da so lahko njihovi otroci sodelovali pri raziskavi v 

okviru diplomskega dela. Domače naloge so učenci prinesli k naslednji uri matematike, jaz pa 

sem jih še tisti dan pregledala in jim napisala povratno informacijo. Na naslednji uri sem 

učencem vrnila domače naloge s pripisano povratno informacijo. Po rešenih vseh šestih 

domačih nalogah so učenci izpolnili končni vprašalnik, na katerem so morali obkrožiti, koliko 

se strinjajo s posamezno trditvijo. 

 

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Vsaka domača naloga je bila sestavljena iz nalog, ki so pokrivale snov učne ure. Pred 

sestavljanjem domače naloge sem pregledala snov, ki jo bodo obravnavali, in na podlagi tega 

sestavila posamezno domačo nalogo. Sestavljene naloge sem poslala mentorici v pregled. 

Mentorica mi je prepustila prosto pot pri izvedbi raziskovanja. S sestavljenimi domačimi 

nalogami se je strinjala in le redko predlagala spremembe. Domače naloge sem pregledovala 

sama in učencem sama pisala povratne informacije. 
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Ko so učenci izpolnili vse domače naloge in pripadajoče vprašalnike, so zadnji dan moje prakse 

izpolnili še končni vprašalnik, ki je bil sestavljen iz štiridesetih trditev, kjer so morali učenci 

obkrožiti, koliko se s trditvijo strinjajo. Obkrožili so števila od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da se s 

trditvijo sploh ne strinjajo, 4 pa, da se s trditvijo popolnoma strinjajo.  

4.4  SPROTNI VPRAŠALNIK 

 

Sprotni vprašalnik je bil pri vsaki od šestih domačih nalog. Naloge v domačih nalogah so 

obsegale konceptualno in proceduralno znanje. Ker je bila snov, ki smo jo z učenci predelali, o 

štirikotnikih in konstruiranju le-teh, večina nalog temelji na proceduralnem znanju. Naloge 

konceptualnega znanja pa preverjajo naučene lastnosti o posameznih štirikotnikih. Pri vsaki 

domači nalogi so bili napisani cilji, ki so pokrivali snov posamezne domače naloge. Učenci so 

morali po rešeni domači nalogi izpolniti tabelo s cilji. V tabelo so morali označiti, ali so cilje 

dosegli. Cilji so bili napisani tako, da je učenec moral obkljukati, ali zna, delno zna ali pa se bo 

moral še naučiti. Na Sliki 2 je prikazan zgled tabele s cilji za določeno snov o trapezih. 

 

Slika 2: Zgled tabele s cilji. 

 

V sprotnem vprašalniku so morali učenci obkljukati, kaj menijo o pravilnosti svoje rešitve, 

napisati, kje so imeli težave in kako vedo, ali so nalogo pravilno rešili. Na Sliki 3 je prikazan 

zgled sprotnega vprašalnika, ki so ga morali učenci izpolnjevati. 
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Slika 3: Zgled sprotnega vprašalnika. 

 

S sprotnim vprašalnikom sem ugotavljala učenčevo mnenje o tem: 

 v kolikšni meri je posamezen učenec dosegel učne cilje pri domači nalogi; 

 kako uspešno je učenec rešil posamezno nalogo in 

 kako učenec utemeljuje pravilnost svoje rešitve posamezne naloge. 

 

V prilogi sta primera domače naloge in učenčeve rešene domače naloge s pripisanimi 

komentarji. 

4.5  KONČNI VPRAŠALNIK O POVRATNIH INFORMACIJAH PRI 

DOMAČIH NALOGAH 

 

 

Vprašalnik je bil sestavljen iz 40 trditev, kjer so učenci na Likertovi lestvici obkrožili od 1 do 

4, koliko se strinjajo s trditvijo. 

 

VPRAŠALNIK o povratni informaciji pri domačih nalogah 

Pozdravljeni.  

Sem Urša Žitko, študentka Pedagoške fakultete in pišem diplomsko delo o povratni informaciji 

pri domačih nalogah iz matematike. V zadnjih dveh tednih ste dobivali domače naloge, katere 

ste izpolnili, jaz pa sem vam na podlagi vašega znanja podala povratno informacijo. Ker me 
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zanima vaše mnenje, vas prosim, da obkrožite, kako se strinjate z dano trditvijo, kjer 1 pomeni, 

da se s trditvijo sploh ne strinjate, in 4 pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. 

 

Ime in priimek: _________________________________________________ 

 

Tabela 3: Končni vprašalnik o povratnih informacijah pri domačih nalogah 

 

1. Všeč mi je bilo, da sem dobival povratno informacijo. 1 2 3 4 

2. Všeč mi je bilo, da sem videl, ali znam snov. 1 2 3 4 

3. Všeč mi je, da je bila moja domača naloga pregledana. 1 2 3 4 

4. Po dobljenih komentarjih sem raje pisal domače naloge. 1 2 3 4 

5. Komentarje sem jemal resno. 1 2 3 4 

6. Z nekaterimi komentarji se nisem strinjal. 1 2 3 4 

7. Komentarji so mi nasploh bili všeč. 1 2 3 4 

8. Komentarje sem rad prebral. 1 2 3 4 

9. 
Všeč mi je bilo, da je v domači nalogi pisalo, da jo moram 

popraviti. 
1 2 3 4 

10. Komentarji so mi pomagali pri razumevanju mojih napak. 1 2 3 4 

11. Želel bi si, da bi se moja domača naloga vedno tako pregledala. 1 2 3 4 

12. Tekom pisanja domačih nalog se je moje znanje izboljšalo. 1 2 3 4 

13. 
Pri pisanju domačih nalog sem se bolj potrudil, ker sem vedel, da 

bo domača naloga pregledana. 
1 2 3 4 

14. 
Če kdaj nisem znal rešiti domače naloge, sem za pomoč prosil 

starše. 
1 2 3 4 

15. Zaradi povratne informacije sem vedno raje pisal domače naloge. 1 2 3 4 

16. Pisanje domačih nalog sem jemal resno. 1 2 3 4 

17. Domačo nalogo mi je kdaj rešil nekdo drug. 1 2 3 4 

18. Včasih me je bilo strah, kaj bo pisalo v komentarjih. 1 2 3 4 

19. S povratno informacijo sem bil zadovoljen. 1 2 3 4 

20. Starši so se strinjali z napisano povratno informacijo. 1 2 3 4 
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21. Nekateri komentarji so bili predolgi. 1 2 3 4 

22. Za domačo nalogo sem porabil veliko časa. 1 2 3 4 

23. Domačo nalogo sem naredil isti dan, kot smo jo dobili. 1 2 3 4 

24. Vprašalnike pri vsaki domači nalogi sem rad izpolnjeval. 1 2 3 4 

25. Domačo nalogo sem povečini pravilno reševal. 1 2 3 4 

26. 
Cilji, napisani pri domačih nalogah, so mi pomagali pri tem, kaj 

moramo z domačo nalogo pokazati. 
1 2 3 4 

27. Cilje, napisane pri domačih nalogah, sem vedno razumel. 1 2 3 4 

28. Želel sem si več napisanih komentarjev. 1 2 3 4 

29. Vse napisane komentarje sem razumel. 1 2 3 4 

30. Po mojem mnenju je bila povratna informacija nepotrebna. 1 2 3 4 

31. 
Všeč mi je bilo, da je bilo pri komentarjih kdaj omenjeno moje 

ime. 
1 2 3 4 

32. Pri domačih nalogah sem si želel, da bi bile zraven tudi rešitve. 1 2 3 4 

33. Povratna informacija mi je nasploh koristila. 1 2 3 4 

34. 
Bolj mi je bilo všeč, da so bili komentarji napisani z zeleno kot z 

rdečo barvo. 
1 2 3 4 

35. 
Pri domačih nalogah sem se kdaj zmotil, ko sem obkljukal, ali 

sem nalogo pravilno, delno pravilno ali narobe rešil. 
1 2 3 4 

36. 
Bolje bi mi bilo, da bi mi bila povratna informacija povedana 

ustno. 
1 2 3 4 

37. Pri reševanju domačih nalog sem vedel, kje imam težave. 1 2 3 4 

38. Pri domačih nalogah sem vedel, ali sem pravilno rešil nalogo. 1 2 3 4 

39. Domače naloge bom od sedaj raje pisal. 1 2 3 4 

40. 
Zdaj, ko ne bo več povratne informacije, se ne bom več tako 

trudil. 
1 2 3 4 

Hvala za sodelovanje. 

Urša Žitko 
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Končni vprašalnik o povratnih informacijah pri domačih nalogah mi je pomagal odgovoriti na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. 

4.6  OBDELAVA PODATKOV 

Podatke sem analizirala kvalitativno in kvantitativno. Kvalitativno sem analizirala podatke na 

sprotnih vprašalnikih, kjer so morali učenci ubesediti, kje so imeli težave in kako so vedeli, ali 

so nalogo pravilno rešili. Kvantitativno pa sem analizirala končni vprašalnik o povratnih 

informacijah pri domačih nalogah, kjer so učenci na Likertovi lestvici obkrožili, koliko se 

strinjajo s trditvijo. Obdelala sem vsako trditev posebej in na podlagi učenčevih odgovorov 

zapisala ugotovitve. Podatke sem obdelala in urejala s pomočjo programa Microsoft Excel.  

4.7  REZULTATI Z ANALIZO 

Tu so najprej predstavljene ugotovitve sprotnega vprašalnika in interpretacija učenčevih 

odgovorov na vprašalniku pri domačih nalogah. Predstavljene pa so tudi ugotovitve analize 

končnega vprašalnika o povratnih informacijah pri domačih nalogah. 

4.7.1 UGOTOVITVE SPROTNEGA VPRAŠALNIKA OB DOMAČIH NALOGAH 

Učenci so morali ob domači nalogi sproti pisati, kako so se odrezali pri posamezni nalogi. 

Napisati so morali, kako so rešili nalogo, kje so imeli težave in kako so vedeli, da so pravilno 

rešili nalogo. Mentorica mi je na pedagoški praksi povedala ocene učencev, ki so sodelovali pri 

raziskovanju. Učenčeve ocene so mi pomagale pri interpretaciji učenčevih odgovorov. 

 

POGOSTOST ODGOVOROV 

Redno je na sprotne vprašalnike pri domačih nalogah odgovarjalo 10 od 21 učencev. Ti učenci 

so v vsaki oddani domači nalogi izpolnili celoten sprotni vprašalnik za vsako nalogo posebej. 

Od teh učencev jih je pet pisalo izčrpne odgovore. Jasno so povedali, kje so imeli težave in 

kako so vedeli, ali so nalogo pravilno rešili. Učni uspeh teh učencev je bil odličen, en prav 

dober in en dober. Iz tega lahko povzamemo, da učenci z boljšo učno uspešnostjo lažje 

samoevalvirajo lastno znanje. 

Redkeje so sprotne vprašalnike reševali štirje učenci. Ti učenci so pri vsaki oddani nalogi 

izpolnili vprašalnik le pri kateri nalogi. Odgovori so bili različni, od jasnih do nejasnih. 
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Nikoli ali pa zelo redko pa je sprotni vprašalnik izpolnjevalo sedem učencev. Večina teh 

učencev vprašalnika sploh ni izpolnjevala, redki odgovori pa so bili nejasni oziroma 

brezpomenski. Izkazalo se je, da so ti učenci učno manj uspešni pri matematiki. 

 

V nadaljevanju so napisani učenčevi odgovori na vprašanja pri sprotnem vprašalniku, razdeljeni 

na odgovore učno uspešnejših in učno manj uspešnih učencev. 

 

Vprašanje: Kje imam težave? 

 

Učno uspešnejši učenci 

»Nimam jih.« 

»Imam težave pri računanju kotov v 

štirikotniku.« 

»Pri označevanju kotov.« 

»Pozabil sem, kako izmeriti kot.« 

»Pri b. primeru.« 

»Pri določanju zunanjih kotov.« 

»Težave sem imela pri trikotniku EDC.« 

»S površnostjo.« 

»Težave sem imela z nosilko stranice AB.« 

»Pri seštevanju zunanjih kotov.« 

»Pri risanju stranic d in c.«  

»Pri risanju diagonal.«  

»Ne razumem, kako naj to rešim.« 

»Pri določanju kota.« 

»Težave imam pri računanju neznanih kotov.« 

»Imela sem težave pri vrstnem redu risanja 

trapeza.« 

»Pri prepoznavanju likov.« 

»Pri risanju diagonale.« 

»Imela sem težave, ker nisem mogla izračunati 

do konca ulomkov.« 

»Pri računanju kotov.« 

»Pri načrtovanju brez določene stranice.« 

»Pri računanju kota alfa pri točki b.« 

»Pri risanju kota delta in diagonale e.« 

»Pri risanju stranic c in d.« 

»Pri zapisovanju.« 

»Pri načrtovanju.« 

»Moram se še naučiti.« 

»Ne zdi se mi prav.« 

»Nekatere stvari ne znam.« 

»Z risanjem deltoida.« 

»Moram se še naučiti.« 

»Pri zadnjem ulomku.« 

»Nisem imela težav, vendar ne vem, ali bi 

morali biti stranici b in d na drugi strani?« 

»Pri kotu delta.« 

»Nisem razumel, kako narisati diagonalo f.« 

»Kako narisati stranico AB.« 

 

Učno manj uspešni učenci 

»Moram utrditi snov.« 

»Nimam težav.« 

»Nikjer.« 

»Ne vem.« 

»Pozabila sem, kako meriti kote.« 

»Ne znam narisati.« 

»Nimam jih.« 

»Ne znam poiskati kotov.« 
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INTERPRETACIJA 

Najpogostejši učenčev odgovor je bil »nimam težav«. V večini primerov je bilo tako, da je 

učenec vse znal in snov razumel ter tako posledično napisal, da nima težav. Vendar se je tudi 

zgodilo, da je bila naloga narobe rešena in je učenec mislil, da jo je pravilno rešil. Najbolj 

zanimivo pa je bilo, da je učenec pustil kakšen primer neizpolnjen in napisal, da ni imel težav. 

Iz podanih odgovorov je razvidno, da se učno uspešnejši učenci bolje izražajo in vedo, kje imajo 

težave. Njihovi odgovori so bolj izčrpni kot odgovori učno manj uspešnih učencev. 

Samoevalvacija je pomemben del pouka. Iz učenčevih odgovorov lahko sklepamo, da nikoli do 

sedaj pri matematiki niso sami ugotavljali, kje imajo težave, kar je potrdila tudi njihova 

učiteljica. Učenci so imeli težave pri ubeseditvi lastnih napak in jih nato napisati na list. 

 

Vprašanje: Kako vem, ali sem nalogo pravilno rešil? 

 

Učno uspešnejši učenci 

»Ker jo znam rešiti.« 

»Ker se mi tako zdi.« 

»Po razlagi v šoli.« 

»Ker znam postopek.« 

»Ker sem se tako naučil.« 

»Ker ste tako povedali.« 

»Večkrat preverim.« 

»Naredil sem pomožne račune.« 

»Ker ta naloga ni težka.« 

»Ker je lahka.« 

»Tukaj ne vem čisto točno.« 

»Ne vem.« 

»Ker sem preveril.« 

»Preveril sem v zvezku.« 

»Preveril sem s kalkulatorjem.« 

»Ker vem/poznam potek risanja štirikotnika.« 

»Ker ste me tako naučili.« 

»Ker sem se pri učiteljici Urši danes to naučil.« 

»Urša nas je dobro naučila.« 

»Danes sem se to naučil.« 

»Ker sem si zapolnila razlago v šoli.« 

»Nisem je pravilno rešil.« 

»Ker sem pregledal.« 

»Večkrat rešim.« 

»Zdi se mi.« 

»Poznam trapez.« 

»Vem, da ima trapez vzporedni osnovnici.« 

»Vem, kako se nariše trapez.« 

»Poznam potek risanja trapeza.« 

»Ker je vsota notranjih kotov 360O in ker sta 

osnovnici vzporedni.« 

»Po svojem razmišljanju.« 

»Preveril sem.« 

»Ker smo isto delali v zvezek.« 

»Ker ni bilo težko.« 

»Ne vem.« 

»Ker smo isto delali v zvezek.« 

»Znam postopek seštevanja ulomkov.« 

»Vem, kako se izračuna kote.« 

»Poznam potek risanja enakokrakega trapeza.« 

»Po veliko vajah, ki smo jih naredili.« 

»Pogledal sem v zvezek in preveril.« 
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»Ker sem si zapolnila razlago v šoli.« 

»Poznam štirikotnik deltoid.« 

»Znam izračunati kote v deltoidu.« 

»Vem, kako se nariše deltoid.« 

»Nisem znal narisati.« 

»Ker poznam potek risanja deltoida.« 

»Vse sem preveril.« 

»Ne vem.« 

»Preveril sem v zvezku.« 

»Ker vem, da so si stranice vzporedne, ker vem 

kateri koti so sokoti in somerni koti.« 

»Ker sta si nasprotni stranici vzporedni.« 

»Vem, kako se računa kote v paralelogramu.« 

»Ker poznam potek risanja paralelograma.« 

»Ker ste me vi naučili potek risanja 

paralelograma.« 

»Ne vem.« 

»Preveril sem.« 

»Ker ni bilo težko.« 

»Vem, da je narobe.« 

 

Učno manj uspešni učenci 

»Pogledam v zvezek in se prepričam, da je moja 

naloga pravilno rešena.« 

»Vprašal sem sošolca.« 

»Ko sem rešil, sem pogledal v zvezek.« 

»Ker jo znam rešiti.« 

»Ker se mi zdi tako.« 

»Nisem je pravilno rešil.« 

»Nisem znal poiskati stranice a.« 

»Upošteval sem podatke in rešil nalogo.« – 

vseeno narisal narobe 

»Ker sem uporabil glavo.« 

»Ker vem.« 

»Rešil sem na pomožni list.« 

»Seštel sem kote.« 

»Izračunam in pogledam kote.« 

»Ne vem.« 

 

INTERPRETACIJA 

To vprašanje je na začetku delalo učencem kar nekaj težav. Niso si znali razjasniti in 

interpretirati, kako vedo, ali so nalogo pravilno rešili.  

Učenci, ki so med učno uspešnejšimi pri matematiki, so največkrat odgovorili z odgovorom, ki 

se je začel s »ker znam« ali »ker poznam«, kot na primer: »Poznam potek risanja enakokrakega 

trapeza.« Le redki učenci so utemeljili zelo ilustrativno, kot na primer: »Ker vem, da so si 

stranice vzporedne, in vem, kateri koti so sokoti in somerni koti.« Pri tem odgovoru je učenec 

jasno napisal, kar se je naučil. Ostali učenci so pisali, da so pogledali v zvezek, v učbenik ali pa 

so vprašali sošolca. Med odgovori ni niti eden od učencev napisal, da mu je nalogo preveril 

starš, kar je zelo zanimivo in odpira novo vprašanje, v kolikšni meri starši pomagajo učencem 

pri domačih nalogah. 
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Tekom reševanja domačih nalog so nekateri učenci postali bolj skopi z izpolnjevanjem 

vprašalnikov, zato ne vem, kje so imeli težave in kako so vedeli, ali so nalogo pravilno rešili. 

Če je učenec pustil neizpolnjeno rešitev naloge, je v večini primerov pustil tudi prazen 

vprašalnik. Pri takem učencu je težko vedeti, kaj in kako razmišlja, in mu je posledično tudi 

težko napisati povratno informacijo, ker ne vemo, kje se mu je zataknilo. 

 

KATEGORIZACIJA ODGOVOROV 

Učenčeve odgovore sem razvrstila v dve kategoriji. Prva kategorija so jasni (vsebinski) 

odgovori, druga pa brezpomenski (splošni) odgovori. 

 

Pri jasnih odgovorih sem vedela, kje ima učenec težave oz. kako je vedel, da je pravilno rešil 

domačo nalogo. Odgovori so bili skladni z izpolnjeno domačo nalogo. 

Pri brezpomenskih odgovorih pa nisem mogla razbrati, kje je imel učenec težave, in mu napisati 

koristne povratne informacije, ker nisem vedela, kje se je učencu zataknilo, sam pa tudi ni 

napisal. 

 

JASNI ODGOVORI 

Nekaj primerov za vprašanje: Kje sem imel težave? 

»Pri risanju kota delta in diagonale e.« 

»Težave sem imela z nosilko stranice AB.«  

»Pri seštevanju zunanjih kotov.« 

»Pri risanju stranic d in c.« 

»Pri načrtovanju brez določene stranice.« 

 

Nekaj primerov za vprašanje: Kako vem, ali sem nalogo pravilno rešil? 

»Preveril sem s kalkulatorjem.« 

»Ker vem, da so si stranice vzporedne, ker vem, kateri koti so sokoti in somerni koti.« 

»Ker sta si nasprotni stranici vzporedni.« 

»Ker je vsota notranjih kotov 360O in ker sta osnovnici vzporedni.« 

 

Največkrat je bil uporabljen odgovor »Ker sem preveril ...«. Pri tem odgovoru je težko razbrati, 

ali je učenec napisal to, ker je res preveril, ali pa je to napisal, da ni pustil praznega odgovora. 
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BREZPOMENSKI ODGOVORI 

Nekaj primerov za vprašanje: Kje sem imel težave? 

»Moram se še naučiti.« 

»Ne vem.« 

 

Odgovor »Nimam jih.« je bil brezpomenski, ko je učenec pomanjkljivo rešil nalogo ali pa je 

pustil prazno. Večina učno uspešnejših učencev je v polje za odgovor pri vprašanju, kje sem 

imel težave, napisala, da nimajo težav, kar je bilo res, ker so nalogo pravilno rešili in pri 

reševanju niso imeli težav. Za učno manj uspešne učence pa je ta odgovor brezpomenski. 

 

Nekaj primerov za vprašanje: Kako vem, ali sem nalogo pravilno rešil? 

»Zdi se mi.« 

»Poznam trapez.« 

»Ker ta naloga ni težka.« 

»Ker je lahka.« 

»Ker sem uporabil glavo.«  

»Ker se mi zdi tako.« 

4.7.2 UGOTOVITVE KONČNEGA VPRAŠALNIKA O POVRATNIH 

INFORMACIJAH PRI DOMAČIH NALOGAH 

Tu je predstavljeno povprečje odgovorov učencev za posamezne trditve. Opisana je primerjava 

učno uspešnejših učencev z učno manj uspešnimi. V Tabeli 4 je predstavljena kategorizacija 

trditev, urejena po vrsti od popolnega nestrinjanja do popolnega strinjanja s trditvijo. Učenčevi 

povprečni odgovori so predstavljeni po kategorijah. V četrtem stolpcu je izračunano povprečje 

odgovorov učencev, ki so učno uspešnejši, v predzadnjem pa povprečni odgovori učno manj 

uspešnih učencev. 

Ker so učenci lahko izbirali med števili od 1 do 4, kjer: 

- 1 pomeni, da se s trditvijo popolnoma ne strinjajo; 

- 2 pomeni, da se s trditvijo ne strinjajo; 

- 3 pomeni, da se s trditvijo strinjajo in  

- 4 pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjajo; 

se povprečje giblje med 1 in 4. 
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Trditve sem razdelila v dve večji in eno manjšo kategorijo. Prva kategorija so trditve, povezane 

s povratno informacijo, druga trditve, povezane z domačimi nalogami, in tretja trditve, povezane 

s sprotnimi vprašalniki.  

V Tabeli 4 so predstavljena povprečja odgovorov učencev po kategorijah od popolnega 

nestrinjanja do popolnega strinjanja s trditvijo. Z zeleno je označena kategorija domačih nalog, 

z oranžno kategorija povratnih informacij in z modro kategorija sprotnih vprašalnikov. 

 

Tabela 4: Povprečja odgovorov učencev po kategorijah vprašanj. 
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17. Domačo nalogo mi je kdaj rešil nekdo drug. 1,3 1,3 1,0 
DN 

32. 
Pri domačih nalogah sem si želel, da bi bile zraven tudi 

rešitve. 
2,2 1,8 2,8 

DN 

14. 
Če kdaj nisem znal rešiti domače naloge, sem za pomoč prosil 

starše. 
2,3 2,0 2,6 

DN + 

STARŠI 

22. Za domačo nalogo sem porabil veliko časa. 2,4 2,2 2,8 
DN 

38. Pri domačih nalogah sem vedel, ali se pravilno rešil nalogo. 2,5 2,3 2,6 
DN 

4. Po dobljenih komentarjih sem raje pisal domače naloge. 2,6 2,8 2,4 
DN + PI 

39. Domače naloge bom od sedaj raje pisal. 2,7 2,2 3,2 
DN 

26. 
Cilji, napisani pri domačih nalogah, so mi pomagali pri tem, 

kaj moram z domačo nalogo pokazati. 
2,7 3,0 2,6 

DN + 

CILJI 

23. Domačo nalogo sem naredil isti dan, kot smo jo dobili. 2,9 2,8 2,6 
DN 

13. 
Pri pisanju domačih nalog sem se bolj potrudil, ker sem vedel, 

da bo domača naloga pregledana. 
2,9 2,8 3,1 

DN 

37. Pri reševanju domačih nalog sem vedel, kje imam težave. 3,0 3,1 2,6 
DN 

11. 
Želel bi si, da bi se moja domača naloga vedno tako 

pregledala. 
3,0 2,8 3,0 

DN 

16. Pisanje domačih nalog sem jemal resno. 3,0 3,1 2,4 
DN 

25. Domačo nalogo sem povečini pravilno reševal. 3,1 3,5 2,6 
DN 

9. 
Všeč mi je bilo, da je v domači nalogi pisalo, da jo moram 

popraviti. 
3,2 3,3 3,4 

DN 

12. Tekom pisanja domačih nalog se je moje znanje izboljšalo. 3,2 3,2 3,2 
DN  

27. Cilje, napisane pri domačih nalogah, sem vedno razumel. 3,2 3,3 3,2 
DN + 

CILJI 
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3. Všeč mi je, da je bila moja domača naloga pregledana. 3,3 3,2 3,4 
DN 

2. Všeč mi je bilo, da sem videl, ali znam snov. 3,5 3,5 3,4 
DN 

20. Starši so se strinjali z napisano povratno informacijo. 1,4 0,9 2,2 
PI + 

STARŠI 

30. Po mojem mnenju je bila povratna informacija nepotrebna. 1,6 1,5 2,1 
PI 

36. 
Bolje bi mi bilo, da bi mi bila povratna informacija povedana 

ustno. 
1,8 1,5 2,2 

PI 

18. Včasih me je bilo strah, kaj bo pisalo v komentarjih. 1,9 1,8 2,0 
PI 

28. Želel sem si več napisanih komentarjev. 2,0 2,0 2,2 
PI 

40. 
Zdaj, ko ne bo več povratne informacije, se ne bom več tako 

trudil. 
2,0 2,0 2,0 

PI 

21. Nekateri komentarji so bili predolgi. 2,2 1,8 2,8 
PI 

6. Z nekaterimi komentarji se nisem strinjal. 2,3 2,4 2,0 
PI 

34. 
Bolj mi je bilo všeč, da so bili komentarji napisani z zeleno 

kot z rdečo barvo. 
2,6 2,4 3,0 

PI 

15. 
Zaradi povratne informacije sem vedno raje pisal domače 

naloge. 
2,7 2,7 2,4 

PI 

31. 
Všeč mi je bilo, da je bilo pri komentarjih kdaj omenjeno 

moje ime. 
2,8 2,8 2,0 

PI 

33. Povratna informacija mi je nasploh koristila. 3,2 3,2 3,5 
PI 

7. Komentarji so mi nasploh bili všeč. 3,2 3,2 3,0 
PI 

19. S povratno informacijo sem bil zadovoljen. 3,3 3,3 3,0 
PI 

8. Komentarje sem rad prebral. 3,3 3,5 3,0 
PI 

5. Komentarje sem jemal resno. 3,4 3,4 3,2 
PI 

10. Komentarji so mi pomagali pri razumevanju mojih napak. 3,5 3,4 3,8 
PI 

29. Vse napisane komentarje sem razumel. 3,5 3,6 3,2 
PI 

1. Všeč mi je bilo, da sem dobival povratno informacijo. 3,6 3,5 3,6 
PI 

35. 
Pri domačih nalogah sem se kdaj zmotil, ko sem obkljukal, ali 

sem nalogo pravilno, delno pravilno ali narobe rešil. 
2,5 2,2 2,8 

VPR 

24. Vprašalnike pri vsaki domači nalogi sem rad izpolnjeval. 2,9 3,2 2,6 
VPR 

 

 

UGOTOVITVE 

Podatke iz Tabele 4 sem primerjala s podatki, ki so mi povedali, kolikšno število učencev je 

obkrožilo posamezno strinjanje s trditvijo. 
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Domače naloge 

Iz Tabele 4 lahko razberemo, da so učenci sami pisali domače naloge. Povprečje odgovorov 

učno manj uspešnih učencev nam pove, da nikomur ni druga oseba rešila domače naloge. Le 

dvema učno uspešnejšima učencema je nalogo kdaj rešil kdo drug.  

Za pisanje domačih nalog povečini niso porabili veliko časa in si niso želeli, da bi bile ob 

domači nalogi priložene tudi rešitve. 

Cilje, napisane pri vsaki domači nalogi, so učenci razumeli in večinoma so le učno uspešnejši 

učenci vedeli, da so cilji napisani zato, da vidijo, kaj morajo s posamezno domačo nalogo 

pokazati. Pri domačih nalogah niso vedno vedeli, ali so nalogo pravilno rešili, ne glede na učni 

uspeh učencev. Osem učencev, med njimi večina učno manj uspešnih učencev, je za pomoč kdaj 

prosilo starše. Dobra polovica učencev je domačo nalogo napisala isti dan, kot jim je bila 

dodeljena. Učenci so v 80 % odgovorili, da so domače naloge po večini pravilno reševali in da 

so vedeli, kje imajo težave. 

Učenci so odgovorili, da se jim je v času pisanja domačih nalog znanje izboljšalo. Tu ni bilo 

razlike v povprečnem odgovoru med učno manj in bolj uspešnimi učenci. Učenci so se 

samoevalvirali in ugotovili, da se jim je znanje izboljšalo, ker so vedeli, kje delajo napake in 

kako naj nadaljujejo z reševanjem. 

Največja razlika med povprečnimi odgovori bolj in manj uspešnih učencev je bila pri trditvi: 

»Domače naloge bom od sedaj raje pisal.« Učno manj uspešni učenci so se s trditvijo strinjali, 

učno uspešnejši pa povečini ne.  

Pisanje domačih nalog so učenci jemali resno. Dobrih 70 % učencev je želelo, da bi se njihova 

domača naloga vedno tako pregledala, in so se tudi bolj trudili, ker so vedeli, da bo njihova 

domača naloga pregledana. Čeprav je bilo 18 učencem všeč, da je med komentarji pisalo, naj 

domačo nalogo popravijo, je nihče ni popravil in prinesel na ponovni pregled. To lahko pomeni, 

da komentarjev, kjer so morali popraviti ali ponovno rešiti nalogo, niso upoštevali. Slabih 60 % 

je od konca raziskovanja raje pisalo domače naloge. 

 

Povratna informacija 

Povprečni odgovor trditve 20, ki pravi »Starši so se strinjali z napisano povratno informacijo.«, 

je tako nizek zgolj zaradi tega, ker so to vprašanje učenci na vprašalniku pustili prazno. Pri 

tistih, ki so doma pokazali popravljeno in komentirano domačo nalogo, so se njihovi starši z 

napisanim strinjali.  

14 od 21 učencev je bilo popolnoma všeč, da so dobivali povratno informacijo. Še več, le en 

učenec ni bil zadovoljen s prejemanjem povratnih informacij in da je bila njegova domača 
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naloga pregledana. Vsi učenci so z veseljem prejemali povratne informacije in so komentarje, 

napisane pri domačih nalogah, jemali resno. 

19 učencem so bili komentarji všeč in so jih radi prebirali, dobra polovica učencev pa se je s 

komentarji, napisanimi pri domačih nalogah, strinjala. 

Namen komentarjev je bil, da učencem pomagajo pri razumevanju lastnih napak, kar tudi 

sovpada z dobljenimi rezultati. Napisani komentarji so bili večini učencev popolnoma jasni in 

ne preveč dolgi, količina napisanih komentarjev pa je bila ravno pravšnja. Tretjini učencev je 

bilo všeč, da je bilo med komentarji kdaj omenjeno njihovo ime. Pretežen delež učencev je po 

dobljenih komentarjih raje pisal domače naloge. Izkazalo se je, da barva (bodisi rdeča bodisi 

zelena), s katero so bili komentarji napisani, ni kazala kakršnega koli pomena pri učencih. 

Všeč jim je bilo, da je bila povratna informacija napisana, petim učencem pa bi bilo bolje, da 

bi se jim povratna informacija povedala ustno. S to trditvijo so se bolj strinjali učno manj 

uspešni učenci. 

S povratno informacijo so bili učenci zadovoljni in jim je nasploh koristila razumeti lastne 

napake, še posebej učno manj uspešnim učencem.  

 

Vprašalnik 

Čeprav je bilo veliko domačih nalog oddanih brez izpolnjenih vprašalnikov, je 71 % vseh 

učencev rado izpolnjevalo vprašalnike ob vsaki nalogi. S to trditvijo so se povečini strinjali 

učno uspešnejši učenci. Kar 62 % vseh učencev je priznalo, da so se zmotili, ko so morali 

označiti, ali so nalogo pravilno, delno pravilno ali narobe rešili. Vzrok, da so narobe obkljukali 

cilje v tabeli, ni znan, iz Tabele 4 pa je razvidno, da se je to večkrat zgodilo manj uspešnim 

učencem. 

4.8  PREGLED RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ IN UGOTOVITVE 

 

Za tak podvig, da učencem redno vzamemo, pregledamo in napišemo povratno informacijo, si 

moramo vzeti veliko časa, najprej za načrtovanje domačih nalog, nato pa sledi še stalno 

spremljanje učenčevega znanja in napredka prek domačih nalog.  

 

1. raziskovalno vprašanje: Kako dobro so učenci usposobljeni za samovrednotenje ustreznosti 

opravljene domače naloge? 

Z razumevanjem povratnih informacij se učenci naučijo samovrednotenja (Landers & Reinholz, 

2015). Samovrednotenje je dolgoročen proces, katerega je treba učence naučiti. Da bi učenci 
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znali vrednotiti lastno znanje, jih je treba najprej navaditi na tak način dela, pri tem vztrajati in 

to izvajati daljše obdobje.  

Ker sem tak način dela izvajala le dva tedna, delo ni pokazalo ustreznega učinka. Učenci nikoli 

niso evalvirali lastnega znanja, kar je razvidno tudi iz vprašalnikov pri domačih nalogah. Iz 

dobljenih rezultatov vprašalnika in pogovora z učenci sem dobila odgovor na prvo raziskovalno 

vprašanje, da učenci sedmega razreda po dveh tednih še ne kažejo ustrezne sposobnosti za 

samoevalvacijo. 

 

2. raziskovalno vprašanje: Ali se zdi učencem povratna informacija pri domačih nalogah 

koristna za učenje matematike? 

Z rezultati raziskave lahko potrdim, da je učencem povratna informacija zelo koristila pri 

razumevanju lastnih napak. Z razumevanjem teh napak so lahko svoje znanje izboljšali, saj so 

vedeli, kako nadaljevati. Pri nekaterih učencih sem opazila tudi napredek v znanju, česar pa 

nisem mogla uradno dalje raziskati. Večina učencev je cenila povratno informacijo in so bili z 

njo zadovoljni. 

 

3. raziskovalno vprašanje: Kako učenci cenijo posamezne elemente povratne informacije pri 

domačih nalogah? 

Rezultati raziskave so pokazali, da ni kazalo nobene razlike, če so bili komentarji napisani z 

zeleno ali rdečo barvo. Tudi ali je bilo v komentarjih omenjeno učenčevo ime ali ne, ni pokazalo 

nobenega učinka. Učencem je bilo bolje, da so prejemali povratne informacije, napisane na 

papirju, kot da bi jih slišali ustno. Komentarje so radi prebirali in komaj so čakali, da razdelim 

domače naloge, da so lahko prebrali povratno informacijo na rešeno domačo nalogo.  
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5 SKLEP 

 

Veliko učiteljev matematike domačim nalogam ne posveča prav veliko pozornosti. Učencem 

dodelijo domače naloge, ki pa nikoli niso temeljito pregledane, poleg tega pa je učencem le 

redko podana povratna informacija o njihovem delu. Povratna informacija je pomembna za 

učence, da vedo, kje delajo napake in kako bi te napake odpravili. 

 

Pri obravnavanju vloge učiteljeve povratne informacije o učenčevi domači nalogi Nunez (2015) 

navaja, da se korist dela domačih nalog poveča, ko je domača naloga pregledana in popravljena. 

Ti rezultati so bili potrjeni tudi z raziskavo, ki sem jo izvedla v okviru diplomskega dela. Nunez 

(2015) poroča, da so učenci bolj prizadevni delati domače naloge, če imajo učiteljev nadzor. Ta 

študija je pokazala tudi, da so domače naloge lahko kontraproduktivne, če niso pregledane in 

popravljene. Učenci se z dobljeno povratno informacijo naučijo, kako odpraviti svoje napake 

in kako izboljšati reševanje domačih nalog (Nunez, 2015). 

Z izvedbo svoje raziskave o povratnih informacijah pri domačih nalogah sem prišla do enakih 

ugotovitev kot Nunez. Na podlagi rezultatov raziskave empiričnega dela diplomskega dela 

lahko brez pomislekov napišem, da je povratna informacija učencem na splošno koristila. 

Učenčevi odgovori pri domačih nalogah, pogovor z mentorico in pogovor z učenci so potrdili 

odgovor na drugo zastavljeno raziskovalno vprašanje, ali se zdi učencem povratna informacija 

pri domačih nalogah koristna za učenje matematike. 

 

V svojem diplomskem delu vidim veliko uporabnost. Pomembno je namreč, da učencem znamo 

napisati povratno informacijo, ki jim pomaga pri razumevanju lastnih napak. Z razumevanjem 

povratnih informacij se bo učencem na dolgi rok izboljšal učni uspeh in bodo vedeli, kje se jim 

je zataknilo, z razumevanjem napisane povratne informacije pa bodo napake lahko odpravili. 

 

 

  



36 

 

  



37 

 

6 ZAKLJUČEK 

 

Raziskovanje pomembnosti povratne informacije pri učencih mi je odprlo oči, kako zelo je 

pomembna povratna informacija ne le pri domačih nalogah, temveč tudi pri rednem pouku 

matematike.  

Z empiričnim delom diplomskega dela sem ugotovila, kaj povratna informacija pri 

matematičnih domačih nalogah pomeni učencem in kako učenci vrednotijo svoje znanje, 

pokazano z domačo nalogo. 

Po pregledu vseh domačih nalog in analiziranju trditev pri končnem vprašalniku ugotavljam, 

da je učencem težko iskati vzroke lastnega znanja ali neznanja. Ker učenci nikoli niso bili 

seznanjeni s samovrednotenjem, jim je to pri domačih nalogah delalo težave. 

Pri pisanju povratnih informacij sem spoznala vsakega učenca posebej in spremljala njihovo 

znanje. Moram reči, da se je v veliki večini pokazal učenčev napredek. Z razliko med rešeno 

prvo in zadnjo domačo nalogo sem lahko pri nekaterih učencih opazila velik napredek v znanju.  

Da bi diplomsko delo še izboljšala, bi raziskovanje izvedla na večjem vzorcu in bi ga spremljala 

tekom celega šolskega leta. Na začetku bi učence seznanila s samoevalvacijo in tekom leta 

zahtevala, da korektno izpolnjujejo vprašalnike pri domačih nalogah. Tako bi učence stalno 

spremljala, opazovala njihov napredek in bi jim brez dvoma pomagala pri doseganju boljšega 

učnega uspeha pri matematiki. 
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8 PRILOGE 

8.1  ZGLED DOMAČE NALOGE 

 



 

 

 

 



 

 

8.2  ZGLEDA REŠENE IN KOMENTIRANE DOMAČE NALOGE 

8.2.1 PRVI ZGLED 



 

 

 

 



 

 

8.2.2 DRUGI ZGLED 



 

 

 

 


