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POVZETEK 

Slovenščina je v našem šolskem sistemu eden temeljnih učnih predmetov, poleg tega pa je 

tudi učni jezik. Glede na ti dve dejstvi bi si morali učitelji prizadevati, da naredijo pouk čim 

bolj kakovosten. Kakovost pouka pa je do neke mere odvisna tudi od kakovosti domačih 

nalog.  

Namen magistrske naloge je bil ugotoviti,  kakšen pomen pripisujejo domači nalogi učitelji 

pri predmetu slovenščina v 3., 4. in 5. razredu, katere vrste domače naloge dajejo glede na 

vsebino in zahtevnost, kako pogosto jo dajejo, kaj je vir zanjo, kakšen pomen pripisujejo 

pregledovanju in na kateri način ga izvajajo, vse to pa ločeno pri jezikovnem in književnem 

pouku. Zanimalo nas je tudi, ali se med učitelji pri vseh naštetih spremenljivkah pojavljajo 

razlike glede na razred, v katerem poučujejo in glede na delovno dobo. 

Podatke smo pridobili z vprašalnikom za učitelje in delno strukturiranim opazovanjem pouka 

slovenščine v 3., 4. in 5. razredu. Podatke smo statistično obdelali s programom SPSS. Za 

ugotavljanje razlik med učitelji smo uporabili hi kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti. 

Raziskava je v veliki meri potrdila pričakovane rezultate. Večina učiteljev daje domačo 

nalogo skoraj pri vsaki uri slovenščine. Nalogo tudi redno pregledujejo in skoraj vsi vodijo 

evidenco o opravljanju domačih nalog. Rezultati so pokazali, da se med učitelji le v redkih 

primerih pojavljajo statistično pomembne razlike glede na razred, v katerem poučujejo, in 

glede na delovno dobo. Pri večini primerov pa podatkov iz vzorca nismo mogli posplošiti na 

osnovno množico.  

Z navedeno raziskavo smo prvič dobili vpogled v domače naloge pri predmetu slovenščina. 

Od učiteljev, ki so izpolnjevali vprašalnik, smo prejeli kar nekaj pozitivnih povratnih 

informacij. Pravijo, da so se ob reševanju vprašalnika zamislili nad domačimi nalogami, ki jih 

dajejo učencem. 

 

Ključne besede: slovenščina, jezikovni pouk, književni pouk, učitelji 3., 4. in 5. razreda OŠ, 

domača naloga, vrste domačih nalog, pregled domačih nalog 
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ABSTRACT 

The Slovene language, besides being the teaching language, is one of the core subjects in our 

school system. Consequently, teachers should strive to prepare lessons of the highest possible 

quality. However, the quality of lessons to some extent depends on the quality of homework.  

The intent of the present master’s thesis is to discern how important Slovene homework is to  

the third, fourth and fifth grade teachers, what kind of homework they give based on the 

content and difficulty, how often they assign homework, what the source of the material is, 

how important it is for them to check homework, and in what way they check it. All these 

variables are checked both for grammar and literature lessons. We are also interested in seeing 

if the grades in which the teachers lecture and the years of teaching experience affect the 

aforementioned variables. 

The data was acquired with a questionnaire for teachers and partly structured observation of 

Slovene lessons in third, fourth and fifth grade. The data was statistically processed using 

SPSS software. The chi-square test of independence was used to identify differences among 

teachers.  

The research confirms the anticipated results to a great extent. Most teachers give homework 

at almost every Slovene lesson. They also regularly check homework and keep a record of 

which pupils finished it. Results show that statistically important differences in teachers based 

on the grades in which they lecture and their years of experience appear only in rare cases. In 

most cases, the data from the sample could not be generalized to the basic set.  

With this research an insight into Slovene language homework has been obtained for the first 

time. A fair amount of positive feedback has been received from the teachers, who filled out 

the questionnaire. They reflected upon the homework they give to their pupils during the 

filling out of the questionnaire.  

 

Keywords: Slovene, grammar lessons, literature lessons, teachers in the third, fourth and fifth 

grade of elementary school, homework, types of homework, checking homework 
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1 

1 UVOD 

Slovenščina je v našem šolskem sistemu ne le učni predmet (in sicer eden od temeljnih), 

temveč tudi učni jezik. Pomembno je, da učenci tudi pri slovenščini dobijo domače naloge, ki 

so skrbno načrtovane, povezane z učnimi cilji in učno vsebino, raznolike in diferencirane 

(Mori, 2009). Tudi pri drugih predmetih bi moral biti poudarek na rabi slovenskega jezika, ker 

imajo učenci lahko težave pri tvorjenju in razumevanju besedil pri vseh predmetih (Križaj 

Ortar in Bešter, 1995). 

V učnem načrtu za slovenščino (Program 2011a) domača naloga ni posebej omenjena in tudi 

v slovenistični strokovni literaturi o njej ni najti veliko besed, v učnih načrtih za matematiko 

(Program 2011) in angleščino (Program 2016) pa je omenjena. Pri tujem jeziku so posebej 

poudarjene pisne, govorne, problemske in raziskovalne naloge ter naloge za utrjevanje znanja. 

V učnem načrtu za matematiko izpostavljajo domače naloge kot osnovo samoregulacijskega 

učenja. Velik pomen pripisujejo tudi pregledovanju domače naloge. 

V magistrskem delu smo se osredotočili na domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. 

razredu, ker o tem ni bilo opravljene še nobene raziskave. Posvetili smo se domačim nalogam 

na obeh področjih predmeta slovenščina, torej na jezikovnem in književnem. Med raziskavo 

smo mesec dni spremljali 5 učiteljev 3., 4., in 5. razreda OŠ. Zanimalo nas je njihovo 

načrtovanje, izvedba in pregledovanje domačih nalog pri slovenščini, prav tako pa kakovost, 

količina in vsebina le-teh. Te in še druge učitelje smo ob koncu raziskave prosili, da naj 

izpolnijo anketni vprašalnik. 

V teoretičnem delu  je predstavljeno temeljno razumevanje pojma domača naloga. Poleg 

opredelitev pojma pri raznih avtorjih in zgodovine domačih nalog so predstavljeni tudi cilji in 

funkcije domačih nalog ter vrste le-teh. Sledi poglavje o tem, kaj o tej temi pravi zakonodaja, 

ter poglavje o načrtovanju, posredovanju in preverjanju domačih nalog. Naslednje poglavje 

govori o povezanosti domačih nalog z motivacijo, na koncu pa smo zbrali še različna mnenja 

strokovnjakov o domačih nalogah. 

Cilj empiričnega dela je prikazati mnenja učiteljev, ki smo jih dobili s pomočjo anketnega 

vprašalnika, in rezultate, ki smo jih dobili z opazovanjem pouka slovenščine v 3., 4. in 5. 

razredu. Nekateri rezultati so prikazani grafično, drugi pa s preglednicami. 
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2 

2 TEORETIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV POJMA DOMAČA NALOGA 

V strokovni literaturi je navedenih več različnih definicij termina domača naloga. Poleg 

omenjenega termina se uporabljajo še drugi izrazi, kot so domače delo, domače učenje in 

domača vaja. Ker se termin domača naloga pojavlja najpogosteje, smo se odločili zanj in z 

njim zajemamo vse druge podobne pojme oz. sopomenke.  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) definira domačo nalogo kot »pismene obveznosti 

učencev, ki jih morajo opraviti doma«.  

Tudi Poljak (1974) opredeljuje domače delo kot »aktivnost učencev, ki izhaja iz vsakdanjih 

obveznosti v šoli, pomaga pa izpolnjevati učne naloge in se izvaja mimo šolskega dela« (str. 

230).  

Ostali avtorji pojma domača naloga ne povezujejo s pojmom obveznosti. Vsi pa se strinjajo, 

da je domača naloga neposredno povezana s poukom.   

Domača naloga je neposredno povezana s poukom, je element v procesu učenja in 

poučevanja. Naloga ima določen cilj ali namen, z opravljeno nalogo pa učenec predstavlja 

svoje znanje, spretnosti, zmožnosti in interese. Lahko je v pisni, ustni ali praktični obliki (N. 

Nedeljko, 2009, str. 55). 

B. Čagran (2007) domačo nalogo opredeljuje kot »pisno, ustno in praktično obliko 

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

učenec opravlja praviloma samostojno, po rednem šolskem delu« (str. 11).  

V. Črešnik (1997) pravi, da je domača naloga »kakršna koli dejavnost, ki izvira iz učnega dela 

ter pomaga realizirati učne naloge in dosegati učne cilje. Izvaja se zunaj pouka« (str. 29) . 

N. Vahčič Mlakar (2007) domače naloge opredeljuje kot »nadgradnjo učnih ur, s katerimi 

učenec znanje utrdi. Učencu krepijo delovne navade in ga povezujejo z družino in okolico. 

Domače naloge so uspešen del izobraževalnega procesa, ki se nikoli ne konča v šoli, ampak 

poteka povsod in nenehno. Tudi in predvsem doma« (str. 55). 

Stern (1997) domače naloge definira kot »vaje, ki so nekoč pomenile delo doma in se niso 

navezovale na šolsko delo. Učenci so se učili že med samim opravljanjem različnih del. 

Danes pa domače naloge zajemajo vaje, ki so povezane s šolo« (str. 2).  
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Nekoliko drugačno opredelitev domačih nalog je postavil McVarish (2008), ki domačo 

nalogo opredeljuje kot aktivnost, ki ima neki namen in vsebuje dejanje, ki bo vključevalo 

otroka in druge družinske člane, ter delovanje ki bo vzbujalo interes in oblikovalo nove ideje 

in oblike razmišljanja. 

Specialni pedagog M. Juhant pravi, da bi besedo naloga morali zamenjati z vaja, saj se naloga 

sliši kot kaprica, vaja pa kot priprava na lažje sledenje učni snovi pri pouku (Teran Košir, 

2013).  

Poljak (1974) opozarja na to, da se z vedno daljšim časom, ki ga učenci preživijo v šoli, 

zmanjšuje pravi pomen termina »domače naloge«, ker učenci večino dela opravijo kar v šoli. 

Zato se je domače delo začelo krčiti, marsikje so ga tudi povsem odpravili. 

2.2 ZGODOVINA DOMAČE NALOGE 

Domače naloge so v zgodovini didaktike dobile svoj pomen v Herbartovi šoli (Podhostnik, 

1981). J. F. Herbart ima v razvoju pouka zgodovinsko pomembno vlogo, saj je na podlagi 

potrebe po zakonitosti, postopnosti in redu prvi predstavil artikulacijo pouka. Herbartove 

stopnje pouka so: jasnost, asociacija, sistem in metoda (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in 

Strmčnik, 2003). Učitelji so takrat razčlenjevali učno snov na metodične enote in jih 

obravnavali po formalnih stopnjah. Zadnja formalna stopnja je bila vaja. Ker jim je v šoli 

pogosto zmanjkalo časa za obravnavo te stopnje, so jo učenci opravljali doma. To so bile v 

glavnem naloge reproduktivnega značaja (prepisovanje, reševanje nalog po vzorcu, učenje 

besedil na pamet, prerisovanje ...) (Podhostnik, 1981). Glavni cilj je bil, da učenci pridobijo 

osnovne spretnosti branja, pisanja in računanja (Poljak, 1974). Takšne naloge so bile 

monotone, zato so učenci domače delo v glavnem opravljali pod prisilo (Podhostnik, 1981). 

Učitelji v Herbartovi šoli so domače naloge vestno pripravljali in redno pregledovali. 

Pedagogi delovne šole so domače naloge v Herbartovi šoli kritizirali in jih sčasoma tudi 

odpravili. S tem je bila učencem vzeta edina priložnost za samostojno delo, saj šole takrat niso 

poznale tihe zaposlitve učencev pri pouku (Podhostnik, 1981). 

»Pomen domačih nalog se je z razvojem šolstva spreminjal. Največji je bil tedaj, ko je učitelj 

le občasno prihajal med učence, da bi jim razložil najnujnejše za poznejše samostojno učenje. 

Tudi v redni šoli so bile dolžnosti med učiteljem in učenci porazdeljene tako, da je učitelj 

predvsem učil in ocenjeval, naučiti pa so se morali učenci doma« (Blažič, Ivanuš Grmek, 

Kramar in Strmčnik, 2003, str. 389). Danes učitelj bolj odgovarja za naučeno (prav tam). 
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Domače delo se je s časom začelo krčiti, ker zaradi vedno daljšega časa, ki ga učenci preživijo 

v šoli, nalogo pogosto opravijo kar tam (Poljak, 1974). Učenci opravijo domačo nalogo pod 

nadzorom učitelja, kar iz pedagoških razlogov ni najbolj zaželeno. Bolj učinkovito je domače 

delo, ki ga učenci opravijo doma, ker to od njih zahteva samostojnost, razvija psihične 

funkcije in delovne navade (Šilih, 1970). 

V 19. stoletju učenci nižjih razredov osnovne šole v Združenih državah Amerike niso dobivali 

domače naloge. Tudi pozneje, v začetku dvajsetega stoletja, je bila domača naloga namenjena 

predvsem višjim razredom, nižjim pa le redko. Menili so, da je domača naloga v osnovni šoli 

nepotrebna, ker otroci po pouku potrebujejo čas za igro na prostem in druge interesne 

dejavnosti (Glasgow, Jameson Whitney, 2009).  

V začetku 20. stoletja je prišlo do zahtev po preoblikovanju šolstva in s tem tudi pogledov na 

domače naloge. Težili so k odpravi »lekcionizma« in učiteljem očitali preobremenjenost 

učencev z mehaničnim učenjem. Trdili so, da učencem pri domačih nalogah največkrat 

pomagajo neusposobljeni družinski člani ter da domače naloge v učencih vzbujajo odpor do 

šole. V nekaterih evropskih državah je tako prišlo do sprememb. V Italiji so poskušali omejiti 

čas, namenjen pisanju domačih nalog, v Belgiji pa so domače naloge v nižjih razredih 

osnovne šole postale prepovedane. V Franciji so uvedli »dirigirano delo«, pri katerem so 

učenci opravljali domače naloge v šoli po pouku pod nadzorom učitelja. S postopnim 

uvajanjem celodnevne šole se je tak način dela začel širiti tudi v druge evropske države 

(Mihajlovska, 2003). 

2.3 CILJI IN FUNKCIJE DOMAČE NALOGE 

Z domačimi nalogami učitelji uresničujejo izobraževalne in vzgojne cilje. Ko govorimo o 

učinkovitosti domačih nalog, gre za učinke, ki se kažejo ne le na storilnostnem področju, 

temveč tudi na področjih, kot so motivacija, učne navade, stališča in vrednote (Čagran, 2007). 

Ko dajemo domačo nalogo je zelo pomembno zavedanje, katere cilje želimo z njo doseči 

(Senekovič, 2007). 

Kubale (2016) pravi, da si morajo učenci izoblikovati navado sistematičnega, vsakodnevnega 

dela. Pomembno je, da se učenci zavedajo, da se morajo učiti vsak dan, ne le pred 

ocenjevanjem znanja. S kampanjskim učenjem si učenec ne pridobi trajnega in kvalitetnega 

znanja. K temu pa lahko pripomorejo tudi domače naloge.  
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Včasih je bilo domače delo večinoma reproduktivno. Glavni cilj domačih nalog je bil, da 

učenci pridobijo osnovne spretnosti branja, pisanja in računanja. V današnjih časih domače 

delo ni več zgolj reproduktivno, ampak tudi produktivno, saj učenci samostojno pridobivajo 

znanje. Cilj takšnega načina dela je pridobivanje samostojnosti in veščin samoizobraževanja 

(Poljak, 1974). 

Po pregledu strokovne literature smo ugotovili, da večina avtorjev cilje domačih nalog deli v 

dve skupini: izobraževalni cilji in vzgojni cilji. 

2.3.1 Izobraževalni cilji 

Izpostavili bomo tri avtorje, ki dobro povzamejo izobraževalne cilje domačih nalog, ki so 

omenjeni v strokovni literaturi.  

– Nadaljevanje pouka – ponavljanje, utrjevanje in preverjanje razumevanja snovi, ki so 

jo učenci slišali pri pouku (Murgelj, 2016). 

– Priprava učenca na naslednjo uro (Murgelj, 2016). 

– Utrjevanje, razširjanje, poglabljanje znanj in razvijanje različnih mentalnih 

sposobnosti (Cerjak, 1987). 

– Razvijanje sposobnosti samostojnega učenja, naučiti učence učiti se (Črešnik, 1997). 

2.3.1.1 Vrste domačih nalog glede na izobraževalni namen 

Blažič, M. Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik (2003) (str. 389) ločijo glede na izobraževalni 

namen tri vrste domačih nalog: 

– naloge za utrjevanje, 

– naloge, ki učence pripravijo na obravnavo nove učne snovi, 

– naloge, s katerimi učenci sami predelajo del ali celotno učno enoto. 

Največkrat so učencem posredovane naloge za utrjevanje učne snovi, ki jih lahko še naprej 

delimo v več skupin, glede na to, kateri cilj z njimi želimo doseči: 

– domače naloge za ponavljanje in utrjevanje učne snovi, 

– domače naloge za razširjanje učne snovi, 

– domače naloge za poglabljanje učne snovi, 

– domače naloge za sistematizacijo znanja, 

– domače naloge, s katerimi učenci uporabijo pridobljeno znanje v sorodnih in novih 

situacijah, 
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– domače naloge, pri katerih učenci samostojno odkrivajo nove primere in situacije, v 

katerih uporabijo pridobljeno znanje. 

Z naštetimi vrstami domačih nalog preprečimo pozabljanje. Po ugotovitvah Ebbinghausa je 

pozabljanje najhitrejše takoj po zapomnitvi, potem pa vedno počasnejše. Na ponavljanje mora 

učitelj učence psihološko pripraviti in jih motivirati. S ponavljanjem se znanje in razvite 

sposobnosti trajno ohranijo.  S ponavljanjem doma (ki ga najlažje zagotovimo z domačimi 

nalogami) dopolnimo ponavljanje v šoli. S to vrsto ponavljanja ne smemo pretiravati ali ga 

jemati kot nadomestilo ponavljanja pri pouku (Kubale, 2016). 

Kubale (2016) loči dve vrsti ponavljanja:  

– mehanično ali reproduktivno � glavna funkcija je pomnjenje, manj so aktivirane 

druge duševne funkcije. Ta vrsta ponavljanja je bolj monotona, poleg tega pa se 

zapomnjene vsebine hitreje pozabijo. Takšne vrste ponavljanja najpogosteje najdemo 

pri nalogah v delovnih zvezkih, ki jih D. Kunaver (2008) primerja s testi objektivnega 

tipa. V večini primerov naloge zahtevajo podčrtovanje, obkroževanje, izpisovanje ali 

pisanje po vzorcu. Poleg tega, da so ob takšnih nalogah zapostavljene miselne 

funkcije, pravi še, da delovni zvezki siromašijo materni jezik. Iz tega lahko pridemo 

do zaključka, da bi se morali domačim nalogam v delovnih zvezkih izogibati, sploh pa 

pri slovenščini; tu bi moral biti največji poudarek na bogatenju materinščine. D. 

Kunaver dodaja še, da »osiromašena sposobnost jezikovnega izražanja vodi v miselno 

lenobo in izključuje lastno pamet« (str. 153); 

 

– ustvarjalno ponavljanje znanja, spretnosti in navad � glavna funkcija je mišljenje. 

Učenci na nov, zanimiv način operirajo z že osvojenim znanjem in ga povezujejo s 

starejšim znanjem. Naloga učitelja je, da s kvalitetnim poučevanjem in ustreznimi 

nalogami usmerja učence in jih usposablja za ustvarjalno ponavljanje (Kubale, 2003). 

Tudi D. Kunaver (2008) pravi, da mora učitelj učenčevo znanje aktivirati pri vseh 

predmetih in »pokukati izza učbenika«. Pri slovenščini jim lahko da naloge, kot so 

pisanje intervjujev, novinarskih člankov, razne raziskovalne naloge, itd.  

2.3.2 Vzgojni cilji 

Večina avtorjev strokovne literature poudarja izredno pomembnost vzgojnih ciljev domače 

naloge. Mori (2009) izpostavlja predvsem razvoj pomembnih osebnostnih lastnosti, kot so 
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odgovornost, vztrajnost in samodisciplina. Tudi M. Marovt (2007) poudarja razvoj 

samodiscipline in odgovornosti, poleg tega pa izpostavi tudi dejstvo, da se otrok z domačimi 

nalogami nauči načrtovanja svojega časa, doživlja uspeh in gradi pozitivno samopodobo, kar 

je dobra priprava na življenjske izzive. 

Blažič, M. Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik (2003) (str. 390) izpostavljajo naslednje 

vzgojne funkcije domačih nalog: 

– razvijanje samostojnosti in ustvarjalnosti učenca, 

– razvijanje čuta dolžnosti in odgovornosti, 

– razvijanje odnosa do obveznosti, 

– razvijanje čuta za estetiko. 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (Krek in Metljak, 2011) so zapisani splošni cilji 

vzgoje in izobraževanja. Nekatere izmed njih lahko uresničujemo tudi z domačimi nalogami. 

To so: 

– razvijanje zmožnosti za učenje in pridobivanje znanja, 

– razvijanje delovnih navad in odgovornosti učenca za svoj razvoj, 

– zagotavljanje skladnega telesnega in duševnega razvoja posameznika in zagotavljanje 

spodbud za optimalni razvoj posameznika. 

2.3.3 Funkcije domačih nalog 

Nekateri avtorji namesto besede »cilji« uporabljajo besedo »funkcije«. Izpostavili bomo J. 

McVarish (2008), ki navaja še nekaj funkcij domačih nalog, ki jih pri večini ostalih avtorjih 

nismo zasledili. To so:  

– oblikovanje družinskih odnosov: Nasprotno od nekaterih avtorjev, ki domače naloge 

krivijo za trenja v družini in razpad odnosov, avtorica trdi, da mora domača naloga v 

družini spodbujati sodelovanje in skupno raziskovanje; 

– spodbujanje radovednosti in motiviranje učencev k želji po znanju: Domača naloga 

mora biti zastavljena v obliki problema, na način, da učence spodbudi k zastavljanju 

novih vprašanj; 

– priložnost, da se učenci naučijo organizirati in razporediti svoje šolske in druge 

obveznosti. 
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2.4 VRSTE DOMAČIH NALOG 

V strokovni literaturi najdemo več klasifikacij domačih nalog, osredotočili pa se bomo na 

klasifikacijo, ki jo je izdelala B. Čagran (2007), saj se nam zdi najcelovitejša. Vrste nalog 

glede na izobraževalni namen smo predstavili že zgoraj, zato se bomo sedaj omejili na 

klasifikacijo domačih nalog glede na: tehniko in obliko izvedbe, nujnost izvršitve, učenčevo 

možnost izbire, čas izvrševanja in upoštevanje učenčeve individualnosti. Avtorica je vrste 

domačih nalog ponazorila s preglednico (str. 12): 

Tehnika izvedbe • Pisna 

• Ustna 

• Praktična 

Oblika izvedbe • Individualna 

• Parna 

• Skupinska 

• Kolektivna  

Nujnost izvršitve • Obvezna 

• Prostovoljna  

Učenčeva možnost izbire • Predpisana 

• Nepredpisana 

Čas izvrševanja • Kratkoročna 

• Dolgoročna  

Upoštevanje učenčeve individualnosti • Nediferencirana 

• Diferencirana (kvantitativno, 
kvalitativno, metodično, interesno) 

   Preglednica 1: Vrste domačih nalog 

Po pregledu literature smo ugotovili, da lahko učitelj z malo truda ustvari zelo raznolike 

domače naloge, ki so privlačne za vsakega učenca. 

2.5 DOMAČA NALOGA IN ZAKONODAJA 

Po pregledu zakonodaje o osnovni šoli smo ugotovili, da domača naloga ni neposredno 

omenjena v nobenem od zakonov. Ker pa so domače naloge del vzgojno-izobraževalnega 

procesa, se zakoni posredno navezujejo tudi nanje.  

4. člen Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli (2012) navaja, da mora šola voditi 

dokumentacijo o delu strokovnih delavcev, to so letne in sprotne priprave na vzgojno-

izobraževalno delo. Ker so domače naloge del vzgojno-izobraževalnega procesa, jih mora 

strokovni delavec načrtovati. Poleg tega omenjeni pravilnik v 4. členu navaja še, da šola vodi 
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dokumentacijo o delu oddelkov/skupin. Učitelj vodi dnevnik, ki vsebuje podatke o učencih v 

oddelku in podatke o dnevnem poteku vzgojno-izobraževalnega dela, torej lahko vključuje 

tudi podatke o domačih nalogah.  

Pogosto se pojavlja tudi vprašanje ocenjevanja domačih nalog. V Pravilniku o preverjanju in 

ocenjevanju znanja (2013) ta tema ni neposredno omenjena, posredno pa lahko iz pravilnika 

razberemo, da bi bilo ocenjevanje domačih nalog lahko dovoljeno ob upoštevanju vseh členov 

pravilnika. Pomembno je, da je zagotovljena javnost ocenjevanja, da je ocenjevanje 

napovedano, da so smiselno upoštevana določila o pogostosti in uspešnosti, da so cilji in 

standardi znanja ter kriteriji ocenjevanja jasno predstavljeni, itd. 

Po pregledu Učnega načrta za slovenščino (2011a) smo ugotovili, da domače naloge v njem 

niso omenjene, medtem ko je tej temi v učnem načrtu za matematiko (2011) in v učnem 

načrtu za angleščino (2016) namenjenih nekaj besed. 

2.6 NAČRTOVANJE, POSREDOVANJE IN PREVERJANJE DOMAČIH NALOG 

V. Črešnik (1997) poudarja, da mora biti domače delo smiselno povezano s poukom. Domače 

naloge morajo izvirati iz učnega dela, nikoli pa ne smejo služiti kot kazen, ker kazenska 

naloga ni smiselno povezana s poukom, poleg tega pa ne pripomore k doseganju ciljev. Tudi 

H. Gurtler (1994) se strinja, da so domače naloge kot kazen ali sredstvo za ohranjanje 

discipline nedopustne. Učenje in s tem tudi domače naloge naj bi bile za učenca nekaj, kar rad 

počne, zato mu tega ne smemo naložiti kot kazen. »Domače naloge kot individualne ali celo 

kot kolektivne kazni so ubožno spričevalo za učitelja in bankrot za pedagoga« (Bossmann po 

Ulichu v Gurtler, str. 124). 

V. Črešnik (1997) pravi, da učitelji premalo pozornosti posvečajo načrtovanju in preverjanju 

domačih nalog. Kot enega izmed glavnih vzrokov za takšno stanje navaja preobsežnost in 

prezahtevnost učnih načrtov.  

»Domača naloga je lahko močno orodje, ki pripomore k učenčevemu znanju in uspehu, lahko 

pa naredi veliko škode. Razlika je v kakovosti domačih nalog, ki jih učitelj posreduje« (Hong, 

R. Miligram, L.L. Rowell, 2004, str. 203). Strokovnjaki se zavedajo, da bo potrebno narediti 

še kar nekaj sprememb v razumevanju, posredovanju in izvrševanju domače naloge, da bo le-

ta res koristna (prav tam). 
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2.6.1 Načrtovanje domačih nalog 

T. Žerdin v B. Hanuš (1996) pri učiteljevem načrtovanju domačih nalog izpostavlja predvsem 

vprašanje, kakšne naloge dati učencem, da bi se jim ob njih odpirala nova spoznanja in da bi 

spoznali, da je to delo zanje koristno in vredno. Učenci morajo dobiti občutek, kaj se bodo iz 

dane naloge naučili. Tudi M. Marovt (2007) pravi, da mora biti domača naloga skrbno 

načrtovana in smiselna. Učitelj mora vedeti, katere cilje želi doseči in z njimi seznaniti tudi 

učence.  

Marzano  in D. Pickering  (2007) pravita, da ustrezno načrtovana domača naloga pripomore k 

otrokovim dosežkom. 

V skladu z učnimi cilji moramo domače naloge načrtovati že v učnem načrtu in v pripravi na 

pouk. Pri načrtovanju domačih nalog moramo predvideti: čas, ki ga bodo učenci porabili za 

reševanje domače naloge, tehnike učenja, metode, vire, učne pripomočke, posredovanje in 

preverjanje domačega dela (Črešnik, 1997). 

Cooper (2007) (v Schrat Carr, 2013) pravi, da mora biti domača naloga v nižjih razredih 

osnovne šole zasnovana tako, da pri učencih vzbuja pozitiven odnos do šole, jim privzgaja 

ustrezne delovne navade in razvija značajske lastnosti. Poudarek mora biti na krepitvi 

preprostih veščin, s katerimi se učenci seznanijo pri pouku. 

Pri načrtovanju domače naloge moramo slediti štirim vodilom (Marovt, 2007): 

– Utrjevanje: Najpogosteje uporabljena oblika domače naloge v šoli, pomaga učencem 

da razvijejo in utrdijo določena znanja in veščine, ki jih pridobijo pri pouku. 

– Priprava: Domača naloga, s katero vnaprej simuliramo miselne procese, da lahko 

učenci pri pouku kakovostneje sprejemajo in nadgrajujejo informacije. Primer take 

naloge je, da učenci preberejo zgodbo o določenem zgodovinskem dogodku, poiščejo 

gradivo, zbirajo informacije itd.  

– Prenosljivost: Domača naloga, pri kateri učenci uporabijo že osvojeno znanje v novih 

okoliščinah. 

– Ustvarjalnost: Učenci s pomočjo ponotranjenih znanj in konceptov, ki so jih pridobili 

med poukom lahko samostojno poiščejo izvirne rešitve.  
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Tudi Senekovič in B. Čagran (2007), tako kot M. Marovt izpostavljata pomembnost 

upoštevanja namena pri izbiranju in načrtovanju nalog. Dodajata pa še upoštevanje principov.  

Pozorni moramo biti na princip pestrosti, diferenciacije ter racionalizacije in ekonomičnosti. 

– Pestrost:  

• vsebine: Ta mora biti aktualna in blizu učenčevim življenjskim izkušnjam in 

interesom. 

• namena: Ne le ponavljanje in utrjevanje, pomembne so tudi višje didaktične 

funkcije, kot so poglabljanje, razširjanje, uporaba znanja v novih situacijah ter 

priprava na novo učno snov. 

• izvedbe: Učenci lahko izvršujejo domačo nalogo individualno, v dvojicah ali 

skupinah. Domača naloga je lahko pisna, ustna ali praktična, poleg tega pa se 

naloge razlikujejo tudi glede na čas izvrševanja; lahko so kratkoročne ali 

dolgoročne. Poleg obveznih nalog lahko uveljavimo še prostovoljne, 

prilagajamo pa lahko tudi kriterij predpisanosti; pri nekaterih nalogah pustimo, 

da si učenec sam izbere vsebino in način reševanja. 

 

– Diferenciacija: 

• obsega: Vsem učencem ne damo enake količine domače naloge. Upoštevati 

moramo tudi medpredmetno povezovanje, da niso učenci v enem dnevu preveč 

obremenjeni. 

• težavnosti: Učencem ponudimo naloge, ki se razlikujejo po zahtevnosti 

reševanja. Pri tem so nam v pomoč učbeniki in delovni zvezki, ki ponujajo 

naloge raznih težavnostnih stopenj. Pri diferenciranju nalog glede na težavnost 

pa moramo biti posebej pozorni, da ne zamenjamo koncepta težavnosti s 

taksonomskimi stopnjami. 

• kognitivnega stila: Učitelj med spoznavanjem učencev spozna tudi njihove 

različne spoznavne stile. Glede na to lahko občasno priredi domače naloge. 

N. Dražumerič (2007) pravi, da moramo učencem domačo nalogo prilagoditi glede na 

njihove sposobnosti in predznanje in na tem mestu dodaja še nekaj primerov 

diferenciacije: 

• Časovna diferenciacija: Avtorica se ne strinja s pravilom, ki določa naj 

prvošolci dobijo toliko domače naloge, da jo bodo opravili v 10 minutah, za 
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vsak naslednji razred pa naj se čas za domačo nalogo poveča za 10 minut. Pravi, 

da je količino oz. vsebino domače naloge treba prilagoditi tako, da jo bo vsak 

učenec končal v zanj primernem času. 

• Diferenciacija glede na predznanje: Učencem damo primerno nalogo glede na 

njihovo predznanje. To je včasih težko, ker nam delovni zvezki ne ponujajo 

vedno nalog na različnih nivojih. 

• Izvedbena diferenciacija: To obliko diferenciacije uporabimo takrat, ko 

želimo, da vsi učenci dosežejo isti cilj, njihova izvedba pa je različna glede na 

posameznikove interese, sposobnosti, predznanje in učni stil. S tako obliko 

diferenciacije lahko tudi popestrimo učno uro. 

• Tematska diferenciacija: Ta oblika diferenciacije je še posebej uporabna pri 

pouku slovenščine. Če želimo, da učenci utrjujejo pisanje in določene slovnične 

oblike, jim omogočimo, da pišejo o temi, ki jih veseli. Tako so učenci bolj 

motivirani in bodo v domačo nalogo vložili več truda. 

 

– Racionalizacija in ekonomičnost: »Količina in izbira domače naloge naj bi bila 

takšna, da je razmerje med porabljenim časom in učinki domače naloge najboljše« 

(Senekovič, 2007). Ta princip nas opozarja na optimalno porabo časa, učnih sredstev 

in pripomočkov, psihofizičnih zmogljivosti učenca ter uporabo učinkovitih metod 

učenja (Čagran, 2007). 

Pri načrtovanju domačih nalog se nam zdi zelo pomembno tudi upoštevanje štirih vodil, ki jih 

navajata Marzano in D. Pickering (2007). Ta vodila določajo ustreznost domače naloge: 

– Domača naloga mora biti smiselna. Naloga mora imeti namen, pa naj bo to utrjevanje 

in poglabljanje snovi obravnavane v razredu ali pa odkrivanje novih stvari, ki se jim v 

šoli posvetijo naslednjo uro. 

– Domača naloga mora biti prilagojena učenčevemu znanju. Učenec mora biti sposoben 

sam dokončati domačo nalogo. 

– Starši naj bodo udeleženi v procesu pisanja domače naloge le do določene meje. Naj 

ne prevzemajo vloge učitelja ali nadzornika. 

– Domača naloga naj učencem ne vzame preveč časa, ker imajo poleg tega še druge 

aktivnosti. 

 



Tolar, T. (2017). Domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

13 

2.6.2 Posredovanje domačih nalog 

Domačo nalogo daje učitelj po končani določeni učni etapi in jo nanjo naveže. Pomembno je, 

da tako kot posredovanju učne vsebine tudi posredovanju domače naloge posveti določen čas. 

Učencem predlaga najustreznejše oblike, metode in tehnike učenja ter pripomočke, ki jih 

bodo potrebovali pri izvrševanju nalog. Pogosto učitelj pokaže tudi primer, kako se določena 

naloga rešuje. Pomembno je, da preveri razumevanje navodil, še posebej pri mlajših učencih 

(Murgelj, 2007). 

Blažič, M. Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik (2003) poudarjajo še, da mora biti domača 

naloga posredovana dovolj glasno, razločno in nedvoumno. Če domača naloga ni primerno 

posredovana, lahko učenci podvomijo o njenem namenu. To posebej poudarja tudi Poljak 

(1974), ki pravi da »domačih nalog učitelj ne sme dajati formalno, marveč skrbno 

pripravljeno in dovolj pretehtano, sicer se bodo tudi učenci prav tako formalno in neresno 

obnašali do njih« (str. 233). 

Pri posredovanju navodil ima učitelj več vlog: motivacijsko, usmerjevalno, informacijsko in 

razlagalno. Pomembno je, da sta način poučevanja in način posredovanja navodil med seboj 

usklajena (Črešnik, 1997). Za posredovanje domače naloge mora učitelj v učni pripravi 

načrtovati potreben čas v učni uri (Podhostnik, 1981). Navodila za domačo nalogo lahko 

učitelj posreduje v katerikoli fazi pouka, pozoren mora biti le na to, da to ni tik pred 

zvonjenjem, ker se takrat pozornost učencev zmanjša, poleg tega pa mora učitelj imeti dovolj 

časa, da navodila posreduje v miru (Črešnik, 1997).  Prav tako je neprimerno če učitelj daje 

navodila za domačo nalogo po zvonjenju, ker so učenci v tistem trenutku psihološko 

orientirani k odmoru in ne poslušajo dovolj pozorno učiteljevih navodil (Podhostnik, 1981). 

2.6.3 Preverjanje domačih nalog 

Učitelji morajo tako kot posredovanje, izvrševanje in vsebino domačih nalog načrtovati tudi 

preverjanje le-teh. Pomembno je, da načrtujejo: 

– čas, ki ga bodo porabili za preverjanje domače naloge, 

– v katerem delu učne ure bo naloga pregledana, 

– katero obliko preverjanja domačih nalog bodo uporabili (pregled sošolca, 

samokontrola učencev, učiteljev temeljiti pregled domače naloge pri vseh učencih, …) 

(Čagran, 1992). 



Tolar, T. (2017). Domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

14 

N. Vahčič Mlakar (2007) trdi, da mora biti preverjanje domače naloge vključeno v učno 

pripravo kot del ure. Velik pomen daje tudi evidentiranju domače naloge, saj je iz izkušenj 

ugotovila povezanost med frekvenco opravljenega domačega dela in učenčevim znanjem oz. 

oceno. Nedeljko (2006) pa na tem mestu poudarja, da je evidentiranje zgolj s plusi in minusi 

brez pomena, ker učenci na ta način ne dobijo ustrezne povratne informacije o napredku. 

»Povratno informacijo naj učitelj posreduje učencu v obliki dialoga, ki lahko poteka med 

učencem in učiteljem ali pred celotnim razredom. Učenci naj predstavijo, na kateri način so 

nalogo rešili in katere postopke so uporabili. Tako lahko učitelj spremlja napredek vsakega 

posameznega učenca v razredu« (Nedeljko, 2006). Zavedanje učencev, da bo delo, ki so ga 

naredili doma, preverjeno, jih dodatno motivira (Poljak, 1974). 

Posebno pozornost mora učitelj posvetiti učencem, ki neredno in zanikrno opravljajo domače 

naloge, ker le z rednim preverjanjem lahko doseže izboljšanje (Šilih, 1970). »Namen 

preverjanja ni, da malenkostno stika za napakami in pomanjkljivostmi. S pogledom na 

razredno skupnost pove učitelj vsakemu učencu, s čim se je izkazal in v čem je bil 

pomanjkljiv, in mu svetuje, naroči ali odredi, kako lahko uspehe domačega učenja izboljša. 

Pri preverjanju ne sme popustiti, marveč mora biti potrpežljivo dosleden, v težjih primerih pa 

se mora vsekakor povezati s starši« (prav tam, str. 127). 

Pri slovenščini, tako kot tudi pri drugih predmetih, lahko domače naloge preverjamo na več 

načinov. Senekovič (2007) pravi, da je najbolje, če učenci o rešitvah poročajo sami, ker se s 

tem poveča vloga učenca, poleg tega pa se krepijo komunikacijske spretnosti in uporaba 

strokovnega jezika. Če si učenci pregledajo nalogo med seboj, je povratna informacija 

nezanesljiva, zato lahko učitelj dobi le informacijo o kvantiteti, ne pa o kvaliteti opravljene 

naloge, ki je za učenčev napredek precej pomembnejša.  

 »Letečo« kontrolo domačih nalog učitelji običajno izvajajo v uvodnem delu učne ure (učitelj 

preveri, če so domačo nalogo opravili vsi učenci, nato pa nekaj učencev predstavi rezultate, 

ostali učenci pa preverjajo svoje rešitve). Sistematični pregled pa učitelj opravi, ko pobere in 

pregleda zvezke. To je običajno dvakrat do trikrat v polletju (Mihajlovska, 2003). Način 

preverjanja lahko učitelj spreminja. Včasih je dovolj bežen pregled rezultatov, predvsem za 

pisne izdelke pa je pomembno, da jih učitelj skrbno in podrobno pregleda. Če primanjkuje 

časa pri pouku, naj naloge pregleda doma (Poljak, 1974). 
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2.7 DOMAČA NALOGA IN MOTIVACIJA 

Motivacija za šolsko delo in domače naloge so močno povezane. Učitelji lahko vplivajo na 

večjo motiviranost učencev tako, da prilagodijo način posredovanja in izvrševanja domačih 

nalog (Šček Prebil, 2010, str. 179). 

M. Boekaerts, (2013) pravi, da se pri načrtovanju učnih priložnosti pogosto zanemarja vloga 

čustev in motivacije, ki imajo ključno vlogo pri učenju. Didaktične dejavnosti, h katerim 

spada tudi domača naloga, morajo biti zanimive in zabavne, da pritegnejo učence. »Učitelji 

morajo zato zavestno prilagajati svoje načrtovanje in poučevanje tako, da pripravljajo za 

učence zanimive didaktične dejavnosti, ki ustrezajo namenu in jih učenci z veseljem 

opravljajo ter se počutijo kompetentne za njihovo izvajanje« (Boekaerts, 2013, str. 84). 

Učenje tako postane učinkovitejše. 

»Motivacijska prepričanja so spoznanja o sebi na nekem področju« (npr. pri učenju 

slovenščine) (prav tam,  str. 85). Učencem pomagajo osmisliti dane učne naloge in situacije. 

Motivacijska prepričanja temeljijo na učenčevi neposredni izkušnji z določenega področja 

(npr. pri slovenščini) in so lahko pozitivna ali pa negativna. Vplivajo na učenčeve odločitve, 

vztrajnost in količino vloženega truda pri določeni nalogi. Poleg tega imajo motivacijska 

prepričanja pomembno vlogo tudi pri samoregulaciji. Ključno funkcijo imajo pri učenčevem 

določanju ustreznosti, zanimivosti in razlogu za izvedbo dane naloge, torej pri osmišljanju 

učne naloge, ki jo mora opraviti. 

M. Boekaerts (2013) navaja osem najpomembnejših načel, na katerih temeljijo motivacijska 

prepričanja in bi jih učitelji morali upoštevati tudi pri posredovanju domačih nalog: 

1. Motivacija se izboljša, ko se učenci počutijo zmožne narediti tisto, kar se od njih 

pričakuje. 

2. Učenci so bolj motivirani za učenje (s tem tudi za domače naloge), ko zaznajo 

dosledno usklajenost med določenimi dejanji in dosežki. 

3. Učenci so bolj motivirani za učenje, ko predmet cenijo in ko jim je jasen namen 

učenja. 

4. Učenci so bolj motivirani za učenje, ko doživljajo pozitivna čustva v zvezi z 

didaktičnimi dejavnostmi. 

5. Učence negativna čustva odvrnejo od učenja. 
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6. Učenci sprostijo svoje kognitivne potenciale za učenje takrat, ko imajo možnost 

vplivati na intenziteto, trajanje in izražanje svojih čustev. 

7. Učenci so vztrajnejši pri učenju, ko lahko sami uravnavajo svoje potenciale in se znajo 

učinkovito spopadati z ovirami. 

8. Učenci so bolj motivirani za učenje, ko čutijo, da je okolje naklonjeno njihovemu 

učenju. 

Iz teh načel lahko povzamemo, da morajo biti domače naloge, ki jih učitelj posreduje 

učencem diferencirane (prilagojene zmožnostim učenca, da ta čuti, da je nalogo sposoben 

opraviti), povezane z vsebino pouka in usmerjene k določenemu cilju. Domače naloge morajo 

biti pregledane, da učenci dobijo povratno informacijo in vpogled v svoj napredek. Pozorni 

moramo biti na to, da domače naloge ne uporabljamo kot sredstvo za kaznovanje, saj s tem 

zbujamo negativna čustva, ki učence odvračajo od dela. T. Šček Prebil (2010, str. 179) dodaja 

še, da naj za večjo motivacijo učitelj da učencem na voljo več nalog, med katerimi si vsak 

učenec sam izbere, katero bo reševal. Učencem lahko da tudi možnost, da sami predlagajo 

ideje za domačo nalogo. 

 »Domače naloge lahko učencem približamo tudi tako, da izberemo naloge, ki jih radi 

rešujejo« (Mihajlovska, 2003, str. 67). Avtorica je naredila raziskavo o domačih nalogah, v 

kateri so sodelovale tri osnovne šole, zajela pa je učence od tretjega do osmega razreda, 

učitelje in starše. V anketni vprašalnik je vključila tudi vprašanje za učence »Katere naloge 

najraje rešujete?« Rezultati so pokazali, da učenci najraje izdelujejo plakate, miselne vzorce 

in odgovarjajo na vprašanja. Najmanj priljubljeno pa je izpisovanje podatkov in enot besedila, 

učenje na pamet ter prepisovanje besedil.  

J. Mihajlovska (2003) (str. 70 -71) navaja nekaj načinov, na katere skušajo učitelji motivirati 

učence za opravljanje domačih nalog: 

– priprava raziskovalnih nalog na različnih stopnjah in nivojih z različnimi zahtevami, z 

individualnimi ali skupinskimi projekti po željah učencev; 

– posvečanje pozornosti učencu, ko prinesejo material; 

– priprava nalog, ki so učencem zanimive; 

– priprava dveh vrst nalog: ene so namenjene vsem učencem, druge pa so izbirne 

(dodatne) naloge; 

– redno pregledovanje in pohvala za dobro opravljene naloge; 
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– če kdo pozabi nalogo, to ni katastrofa, reši jo lahko naslednji dan; 

– pogovor o težavah, ki jih imajo učenci pri izvedbi domače naloge in o tem, kako 

težave odpraviti; 

– vsak učenec ima pravico biti enkrat ali dvakrat na redovalno obdobje brez domače 

naloge. Učenec se sam odloči, kdaj bo izkoristil ta bonus; 

– poskrbimo, da naloge ni preveč in da je njihova vsebina smiselna; 

– prilagajanje nalog učnim sposobnostim posameznega učenca; 

– Pozitiven odnos do domačih nalog (nagrade, pohvale ...), pri vsaki nalogi poiščemo 

tisto, kar se da pohvaliti; 

– omogočanje učencem, da sami sestavijo nalogo; 

– učenci, ki redno delajo domačo nalogo so ob koncu leta nagrajeni s petico; 

– če je za domačo nalogo treba izdelati neki izdelek, po tem te izdelke razstavimo; 

– ob vikendih in med počitnicami naj bodo učenci brez domače naloge. 

2.8 RAZLIČNA MNENJA O DOMAČI NALOGI 

Mnenja o domačih nalogah se v svetu spreminjajo. Prvih nekaj desetletij 20. stoletja so 

pedagogi verjeli, da domača naloga pozitivno vpliva na izurjenost uma. Leta 1940 se je zaradi 

množičnih mnenj, da je domača naloga moteč dejavnik pri drugih domačih aktivnostih, začelo 

pojavljati negativno mnenje o domačih nalogah. Prepričanje se je nato spremenilo leta 1950, 

ko je pristanek sovjetskega satelita Sputnik Združenim državam Amerike vzbudil skrbi, da 

njihov izobraževalni sistem ni dovolj temeljit in strog. Obvezno pisanje domače naloge so 

videli kot delno rešitev problema. Mnenja o domačih nalogah so se spet obrnila leta 1980. 

Teoretiki so trdili, da domača naloga uničuje učenčevo duševno zdravje. Od takrat naprej se 

razlogi za in proti domačim nalogam uspešno množijo (Marzano in Pickering, 2007). 

Raziskava pedagoga Bernharda Whittmanna iz leta 1958 je pokazala, da učenci, ki redno 

opravljajo domače naloge, niso nič uspešnejši od učencev, ki naloge ne opravljajo. Tudi 

kasneje je bilo izvedenih še veliko raziskav na to temo, rezultat je bil vedno enak (H. Gurtler, 

1994). Najnovejše Cooperjeve raziskave  pa so potrdile, da domače naloge pozitivno vplivajo 

na učenčeve dosežke. Tisti učenci, ki so dobivali in delali domačo nalogo, so na zaključnih 

testih dosegli za 26 odstotkov boljši rezultat od učencev, ki naloge niso opravljali (Schrat 

Carr, 2013, str. 3). 
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Ob prebiranju strokovne literature smo zasledili veliko argumentov za domače naloge in proti 

njim. V nadaljevanju povzemamo argumente iz različne literature, ki jih navajajo H. Gurtler 

(1994), V. Črešnik (1997) in Poljak (1974). 

2.8.1 Argumenti v prid domačim nalogam 

– Zaradi obsežnosti učnih načrtov učenci med poukom ne morejo obvladati vse 

predpisane snovi, pri pouku zmanjka časa za utrjevanje in ponavljanje, zato je 

potrebna dopolnitev doma. 

– Z domačo nalogo se učenci navajajo na samostojno delo, porazdelitev časa in razvijajo 

delovne navade. 

– Individualnost: vsak učenec ima svoj način, tempo in tehniko učenja. 

– Domače delo je lahko zanimivo. 

– Učinkovito učenje mora biti poleg kolektivnega učenja v razredu tudi samostojno in 

individualno. 

Poljak (1974) pravi, da je domača naloga nujna, dokler bo šolski sistem tak, da pri pouku ni 

časa opraviti vseh obveznosti. Pomembno pa je, da količino domače naloge prilagodimo glede 

na časovno bivanje učencev v šoli ter glede na količino izpolnjenih nalog v šoli. Obseg 

domačega dela moramo torej uskladiti z obsegom šolskega dela. 

2.8.2 Argumenti proti domačim nalogam 

– Domače naloge pogosto niso smiselne. 

– Domače naloge ne pripomorejo k razvoju učenčeve samostojnosti in delovnih navad, 

saj jih velikokrat namesto učencev napišejo starši. To privede do naslednjega 

argumenta: 

– Učitelji zaradi vse bolj popolnih domačih nalog (ki jih napišejo starši) izgubljajo 

realna merila. 

– Zdravstveni razlogi � namesto da otroke dodatno obremenjujemo, naj svoj prosti čas 

izkoristijo za igro v naravi. 

– Splošna preobremenjenost s šolskim delom. (Raziskava HBSC med slovenskimi 

šolarji za leti 2002 in 2006 je pokazala, da obremenjenost s šolo (tudi zaradi domačih 

nalog) rahlo narašča; upada število tistih, ki s šolo niso obremenjeni. Okoli 60 

odstotkov šolarjev meni, da so s šolo obremenjeni (Mal, 2008).) 
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– Neustrezne domače razmere � Mnogi otroci doma nimajo ustreznih razmer za 

izpolnjevanje domače naloge, poleg tega pa je učenje brez ustrezne učne opreme (ki je 

zagotovljena v šoli) verbalistično in formalistično. 

– Osovraženost šole zaradi domačih nalog. 

– Nezanimivost, formalizem domačih nalog. 

Tukaj naj omenimo še en argument proti domačim nalogam, ki ga navajata Kralovec in Buell 

(2001). Trdita, da domača naloga uničuje družinsko življenje. To utemeljujeta z dejstvom, da 

starši želijo svojim otrokom posredovati kulturne navade, verska prepričanja, pomembne 

življenjske veščine in jih predvsem vzgojiti v dobre državljane. Vse to pa morajo zaradi 

domače naloge postaviti na stranski tir. Poleg tega navajata tudi ugotovitve iz raziskave 

Public Agenda iz leta 1998, ki so pokazale, da zaradi domače naloge prihaja do sporov med 

starši in otroki v skoraj 50 odstotkih družin, v 34 odstotkih družin pa je domača naloga vir 

stresa in stiske.  

Posebno nenaklonjenost domačim nalogam smo opazili pri H. Gurtler (1994), ki pravi, da bi 

bilo domačo nalogo potrebno ukiniti, saj so šolarji preobremenjeni, njihova potreba po 

gibanju pa je veliko večja, kot jim jo dopuščajo šolske obveznosti. Problem dolgotrajnega 

sedenja pri pouku in doma, ko morajo učenci pisati domače naloge, navaja kot vzrok za 

telesne okvare in hiperaktivnost. Poleg tega naj bi domače naloge obremenjevale družinsko 

življenje. Na drugi strani pa poudarja, da naj bodo domače naloge, če že morajo biti, smiselne 

in zasnovane tako, da otrokom pomagajo vzpostaviti stik med tem, kar se učijo v šoli, in 

resničnostjo. Puščajo naj dovolj prostora za domišljijo in ustvarjalnost. Naloge naj otrokom 

dajo možnost, da se zabavajo. Pomembno je tudi, da ne dobijo vsi učenci enake naloge. 

Prilagodimo jih glede na posameznikova zanimanja in sposobnosti. 

Z. Janžek  (1998) nasprotuje le domačim nalogam, ki temeljijo na vaji in ponavljanju že 

znanih vsebin; pravi, da se ob takih nalogah dobri učenci dolgočasijo. 

Kar nekaj avtorjev pa se ne opredeljuje ne za domače naloge ne proti njim, ampak se strinjajo, 

da je pomembno le, da če učitelj da domačo nalogo, naj bo le-ta ustrezna in kvalitetna.  

Voorhees (2011) (v Schrat Carr, 2013) poudarja, da se je pomembneje vprašati, kako domače 

naloge narediti učinkovite. Pravi, da če odgovorimo na to vprašanje in se po tem ravnamo v 

praksi, postanejo argumenti za in proti domačim nalogam brezpredmetni.  
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Enakega mnenja je tudi D. Kunaver (2008), ki pravi: »Ob dobro pripravljenih in učinkovitih 

nalogah imajo koristi vsi. Tisti učenec, ki je nalogo opravil, drugi učenci, ki so spoznali 

vsebino naloge, in učitelj, ki je vesel uspeha svojega učenca« (str. 155). 

2.8.3 Finska brez domačih nalog – mit ali resnica? 

Zadnje čase iz raznih medijev, predvsem s svetovnega spleta, ''slišimo'' vse več argumentov 

proti domačim nalogam. Velikokrat je omenjen finski šolski sistem; po spletnih informacijah 

naj finski učitelji ne bi dajali domače naloge. Njihovi učenci naj bi bili prav zaradi tega  

uspešnejši od učencev iz držav, v katerih učitelji dajejo domače naloge. Resničnost teh 

informacij smo preverili sami. Po elektronski pošti smo se povezali z ravnateljico finske 

osnovne šole v Helsinkih, go. Leeno Liusvaaro. Vprašali smo jo, ali učitelji na njeni šoli 

dajejo domače naloge in katere vrste le-teh. Citiramo njen odgovor: »Ja, tudi mi dajemo 

domače naloge. Običajno učencem vzamejo 25–30 minut časa. Cilj domače naloge je utrditi 

in ponoviti znanje, ki so ga dobili pri pouku, včasih pa so naloge bolj ustvarjalnega značaja, 

npr. pisanje, razne raziskave, intervjuji ipd. Pri jezikovnih predmetih so naloge 

tradicionalnejše, kot so npr. učenje glagolov/besed. Domača naloga pri nas sicer ne igra 

najpomembnejše vloge v procesu učenja, učence želimo predvsem naučiti odgovornosti in 

opravljanja dolžnosti.« 

Nato smo jo še vprašali, ali pozna kakšno finsko osnovno šolo, v kateri učitelji ne dajejo 

domače naloge. Odgovorila je: »To je le mit. Vsaka šola daje domače naloge. Mogoče je 

drugače le na kakšnih zasebnih šolah, javne šole pa dajejo domače naloge.« 

2.9 SLOVENŠČINA IN DOMAČA NALOGA 

Slovenščina je kot materni jezik večine učencev v Republiki Sloveniji in kot drugi jezik za 

pripadnike manjšin in priseljencev temeljni splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli. 

Učenci se pri njem usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v 

slovenskem jeziku, razvijajo zavest o pomenu materinščine in slovenščine, o slovenščini kot 

državnem in uradnem jeziku, o njenem položaju v evropski uniji in njeni izraziti razvitosti na 

vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Cilji predmeta se uresničujejo z jezikovnim in 

književnim poukom v sklopu štirih sporazumevalnih dejavnosti: poslušanja, branja, 

govorjenja in pisanja (Učni načrt za slovenščino, 2011a). 



Tolar, T. (2017). Domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

21 

Žagar (1996) poudarja 9 didaktičnih načel, torej smernic ali vodil, ki vplivajo na izbiro 

celotnega učnega procesa. Ker v vzgojno-izobraževalni proces sodijo tudi domače naloge, si 

moramo prizadevati, da tudi z njimi uresničujemo naslednja načela: 

– Načelo primernosti pouka razvojni stopnji učencev in postopnosti: Vsaka učna 

snov, prav tako pa tudi domača naloga, mora biti prilagojena učencem, da jo lahko 

razumejo. 

– Načelo individualizacije in diferenciacije: Učitelj mora pri poučevanju upoštevati 

vsakega učenca in njegove lastnosti. Individualizacija se v šolah uresničuje z 

diferenciacijo pouka. Diferenciacijo lahko izvajamo tudi pri načrtovanju in 

posredovanju domačih nalog. Pri tem moramo biti pozorni na to, da slabši učenci ne 

dobijo občutka manjvrednosti. 

– Načelo nazornosti: uresničevanje tega načela je v šoli odvisno od starosti učencev in 

učnega predmeta. Učitelj v nižjih razredih uporablja več ponazoril kot v višjih.  

– Načelo aktivnosti in zavestnosti: Učenec naj do znanja prihaja z lastno dejavnostjo. 

Učno snov, ki jo osvoji, pa naj zna uporabljati.  

– Načelo naslonitve izražanja na doživljanje učencev: V sodobni šoli imajo učenci 

več pravice do doživljanja, izražanja in čustvovanja, kot so jo imeli nekoč. Pouk 

spremljajo igre, šport, ekskurzije, obiski kulturnih ustanov, sprehodi v naravo itd. Vse 

to vpliva na njihovo govorno in pisno izražanje. Pomembno je, da v razredu ustvarimo 

pozitivno in sproščeno razpoloženje, v katerem imajo učenci občutek sprejetosti in 

varnosti, tako bodo učenci bolj pristni, njihova besedila pa boljša.  

– Načelo naslonitve knjižnega jezika na vsakdanji govor učencev: Učitelj mora 

upoštevati jezikovne razlike svojih učencev. Organizira naj vaje za jezikovne oblike, 

pri katerih so učenci šibki, kot so na primer: uporaba dvojine, razlikovanje 

nedoločnikov in namenilnikov, poudarek na knjižnih besedah namesto narečnih. 

– Načelo prvenstva govorjenega jezika pred pisnim: Pri slovenščini je potrebno vsak 

teden nekaj časa nameniti kultiviranju govorjene besede. Učencev ni potrebno ves čas 

siliti k ponavljanju učne snovi, ampak naj govorijo tudi o svojih doživetjih in čustvih. 

Pomembno je, da govorijo o temah, ki jih zanimajo. 

– Načelo znanstvenosti in sistematičnosti: Mlajši učenci lahko sprejemajo samo 

elementarna spoznanja, zato jim učitelj mora snov razložiti tako, da jo lahko pozneje 

razširja in poglablja, brez potrebe po ponovni razlagi. Mnogi se sprašujejo, če je 

učenje slovničnih pravil na nižji stopnji smiselno. Avtor pa na tem mestu poudarja, da 
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je učence potrebno učiti slovničnih pravil, vendar mora učitelj »izoblikovati taka 

pojasnila, da bodo njim razumljiva in jasna« (str. 20). 

– Načelo trajnosti znanja in stalnega samoizobraževanja: To načelo zahteva, da je 

znanje trajno in uporabno. Za trajnost znanja je potrebno vadenje in ponavljanje. Pri 

slovenskem jeziku to poteka med poukom in doma. Pri utrjevanju učne snovi učitelj 

ne sme dopuščati mehaničnega učenja, ki ne daje trajnega in uporabnega znanja. 

Pomembno je, da utrjevanje oblikujemo tako, da ga spremljata mišljenje in 

razumevanje. Poleg oskrbovanja učencev z znanjem o slovenskem jeziku in s 

spretnostmi v njegovi uporabi, je glavna naloga šole, da učencem »trajno vzbudi 

zanimanje za slovenski jezik in jih usposobi za samoizobraževanje, ki v današnjih 

časih traja vse življenje« (str. 21). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Slovenščina je v našem šolskem sistemu učni predmet in učni jezik. Pomembno je, da se 

učitelji zavedajo njenega pomena. Glede na to, da v učnem načrtu za slovenščino domače 

naloge niso posebej omenjene, nas je zanimalo, kako na domače naloge gledajo učitelji 3. 4. 

in 5. razreda ter koliko pozornosti jim posvečajo.  

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

3.2.1 Cilji 

Z raziskavo smo želeli  ugotoviti, kakšen pomen pripisujejo domači nalogi učitelji pri 

predmetu slovenščina v 3., 4. in 5. razredu, katere vrste domače naloge dajejo glede na 

vsebino in zahtevnost, kako pogosto jo dajejo, kaj je vir zanjo, kakšen pomen pripisujejo 

pregledovanju in na kateri način ga izvajajo, vse to pa ločeno pri jezikovnem in književnem 

pouku. 

3.2.2 Raziskovalna vprašanja 

1. Kako pogosto dajejo učitelji 3., 4. in 5. razreda domačo nalogo pri slovenščini (pri 

jezikovnem in književnem pouku) ter kako pogosto v primerjavi z matematiko? 

2. Ali so domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu obvezne ali prostovoljne? 

3. Ali učitelji 3., 4. in 5. razreda vnaprej načrtujejo domače naloge pri slovenščini? 

4. Koliko so učitelji 3., 4. in 5. razreda pozorni na raznolikost in aktualnost vsebine ter na 

diferenciacijo pri domačih nalogah za slovenščino? 

5. Katere vrste domačih nalog dajejo učitelji 3., 4. in 5. razreda pri slovenščini (pri 

jezikovnem in književnem pouku)? 

6. Iz katerih virov črpajo učitelji 3., 4. in 5. razreda ideje za domače naloge pri slovenščini? 

7. Kako pogosto in kako učitelji 3., 4. in 5. razreda preverjajo domačo nalogo pri slovenščini 

(pri jezikovnem in književnem pouku) in dajejo učencem povratno informacijo? 

8. Ali učitelji 3., 4. in 5. razreda vodijo evidenco o opravljanju domačih nalog pri slovenščini 

in kako ukrepajo pri učencih, ki naloge niso opravili? 

9. Ali učitelji 3., 4. in 5. razreda kdaj ocenijo domačo nalogo pri slovenščini in zakaj? 

10. Ali se med učitelji 3., 4. in 5. razreda pojavljajo razlike pri načrtovanju in preverjanju 

domačih nalog ter pri pogostosti in vrstah domačih nalog pri slovenščini glede na razred, v 

katerem poučujejo, in glede na delovno dobo? 
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3.3 RAZISKOVALNA METODA IN VZOREC 

3.3.1 Raziskovalna metoda 

Raziskava je bila izvedena v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. Temelji na opisni 

oziroma deskriptivni metodi. Podatke smo pridobili z anketnim vprašalnikom za učitelje in 

delno strukturiranim opazovanjem pouka slovenščine v 3., 4. in 5. razredu. 

3.3.2. Raziskovalni vzorec 

Raziskava temelji na priložnostnem vzorcu. Pri pouku slovenščine smo 4 tedne opazovali 5 

učiteljev, anketni vprašalnik pa smo razdelili med 38 učiteljev 3., 4. in 5. razreda iz različnih 

osnovnih šol; sodelovalo je 12 učiteljev 3. razreda, 13 učiteljev 4. razreda in 13 učiteljev 5. 

razreda. Med njimi je tudi 5 učiteljev, ki jih smo opazovali. V raziskavi so sodelovali učitelji z 

različno delovno dobo. Razdelili smo jih v tri skupine. Učitelji začetniki z delovno dobo do 5 

let, izkušeni učitelji z delovno dobo od 6 do 30 let in učitelji z delovno dobo več kot 30 let. 

Razred f f % Delovna doba f f % 

3. 12 31,6 Do 5 let 7 18,4 

4. 13 34,2 6–30 let 16 42,1 

5. 13 34,2 Več kot 30 let 15 39,5 

Skupaj 38 100,0 Skupaj 38 100,0 

Preglednica 2: Raziskovalni vzorec (število (f) in strukturni odstotek (f % ) 

3.4 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

3.4.1 Organizacija zbiranja podatkov 

Po pregledu strokovne literature smo sestavili anketni vprašalnik za učitelje. (Gl. Priloge). S 

petimi učiteljicami, ki poučujejo 3., 4. in 5. razred smo se dogovorili za opazovanje pouka 

slovenščine. Tako smo videli, kdaj učitelji posredujejo učencem domačo nalogo, kako 

pogosto in katere vrste je le-ta. Pozorni smo bili tudi na pregledovanje domačih nalog. Pri 

urah smo svoja opažanja zapisovali na opazovalni list. Ob koncu opazovalnega obdobja smo 

učiteljicam, ki smo jih opazovali, dali anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik smo razdelili še 

med 33 učiteljev iz različnih osnovnih šol. 

3.4.2 Vsebinska stran vprašalnika 

Na začetku vprašalnika sta vprašanji o objektivnih dejstvih (razred, v katerem učitelj poučuje, 

in učiteljeva delovna doba). Sledijo vprašanja o pogostosti in obveznosti domačih nalog, o 
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njihovem načrtovanju, pregledovanju in ocenjevanju, ter o vrstah nalog, ki jih učitelji 

posredujejo učencem. Večina vprašanj je zaprtega tipa. 

3.4.3 Merske karakteristike 

– Veljavnost anketnega vprašalnika smo zagotovili s pregledom ustrezne strokovne 

literature. 

– Zanesljivost smo zagotovili z jasnimi, natančnimi, specifičnimi vprašanji. 

– Objektivnost smo zagotovili z večino vprašanj zaprtega tipa, ker ta onemogočajo 

subjektivno spreminjanje informacij. 

3.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo vnesli v Excelovo tabelo in jih statistično analizirali s pomočjo programa SPSS. 

Izračunali smo absolutne (f) in odstotne (f %) frekvence. Za preizkušanje odvisnih zvez med 

spremenljivkami smo uporabili preizkus neodvisnosti hi-kvadrat. V primerih, v katerih je bilo 

več kot 20 % teoretičnih frekvenc manjših od 5, smo navedli rezultat Kullbackovega 2î-

preizkusa. Podatke, pridobljene z opazovalnim formularjem, smo uporabili za podkrepitev 

interpretacij rezultatov, pridobljenih z vprašalnikom.  
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3.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.6.1 REZULTATI PRVEGA DELA RAZISKAVE – OPAZOVANJE POUKA 
SLOVENŠČINE V 3., 4. IN 5. RAZREDU 

Rezultate opazovanja pouka slovenščine prikazujemo v preglednicah, in sicer po razredih v 4 

tednih: kolikokrat na teden so učenci dobili domačo nalogo, kolikokrat in na kateri način je 

bila pregledana, od kod so učitelji črpali domačo nalogo in katere vrste je bila naloga. 

Opazovali smo tudi, kako so učitelji ravnali v primerih, ko učenci niso imeli domače naloge. 

3. A 

1. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

/ Poprava (zapis 
povedi ob nizu slik 
(lastno gradivo)) 
(J) 

Prepis besedila s 
pisanimi črkami 
(lastno gradivo) (J) 

/ / 

Pregled 
domače 
naloge 

/ Učiteljica pobere 
zvezke, doma 
pregleda domačo 
nalogo in jo 
popravi. 

Učiteljica pobere 
zvezke, doma 
pregleda domačo 
nalogo in jo popravi. 

/ / 

Preglednica 3: Opazovanje pouka v 3. razredu – 1. teden 

2. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

/ Delovni zvezek 
(J) 

Delovni zvezek (J) Delovni zvezek (J) / 

Pregled 
domače 
naloge 

/ Leteči pregled 
(kontrola 
izvršitve) 

Učiteljica glasno 
prebere rešitve, 
učenci pregledujejo 
domačo nalogo. 

Učiteljica pobere 
delovne zvezke, 
doma pregleda 
domačo nalogo in jo 
popravi. 

/ 

Preglednica 4: Opazovanje pouka v 3. razredu – 2. teden 

3. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

Odgovori na vprašanja 
(pravljica iz berila) (K) 

Delovni zvezek: 
odgovori na vprašanja 
(J) 

/ / / 

Pregled 
domače 
naloge 

Leteči pregled + nekaj 
učencev glasno prebere 
odgovore. 

Leteči pregled + nekaj 
učencev glasno prebere 
odgovore. 

/ / / 

Preglednica 5: Opazovanje pouka v 3. razredu – 3. teden 
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4. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

/ Delovni zvezek (J) / Delovni zvezek – prepis 
besedila (J) 

/ 

Pregled 
domače 
naloge 

/ Leteči pregled + 
nekaj učencev 
glasno prebere 
rešitve. 

/ Učiteljica pobere zvezke, 
doma pregleda domačo 
nalogo in jo popravi. 

/ 

Preglednica 6: Opazovanje pouka v 3. razredu – 4. teden 

Učenci v 3. razredu so domačo nalogo dobili v povprečju dvakrat tedensko, in sicer v 

opazovanih štirih tednih 8-krat pri 15 urah jezikovnega pouka in 1-krat pri 5 urah književnega 

pouka. Naloge so bile vedno pregledane. Učiteljica je v 4 tednih štirikrat pobrala zvezke, 

doma pregledala in popravila domače naloge. Pod nalogo je zapisala tudi komentar, če je bil 

ta potreben. Enkrat je nalogo pregledala tudi tako, da je brala rešitve, učenci pa so 

pregledovali svojo domačo nalogo. Kadar učiteljica ni pobrala zvezkov, je pred preverjanjem 

rešitev naredila »leteči« pregled. Učenci so največkrat dobivali domače naloge iz delovnega 

zvezka. To so bile naloge, v katerih so odgovarjali na vprašanja, prepisovali besedilo ali pa 

naloge z vstavljanjem besed, povezovanjem itd. Učiteljica si je redno zapisovala učence, ki 

niso imeli domače naloge, in zahtevala, da jo prinesejo naslednji dan. 

4. A 

1. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

Napiši recept 
svoje najljubše 

jedi. (J) 

Delovni zvezek 
(J) 

Prepis v 
zvezek 

(besedilo iz 
delovnega 
zvezka) (J) 

Učni list 
(odgovori na 
vprašanja) 

(J) 

Nadaljevanje 
zgodbe (Lukec 

in njegov 
škorec) (K) 

Pregled 
domače 
naloge 

Učiteljica 
pobere zvezke, 
doma pregleda 
domačo nalogo 
in jo popravi. 

Leteči pregled 
+ učenci berejo 

rešitve, vsak 
učenec 

pregleduje 
svojo domačo 

nalogo. 

Leteči 
pregled 

(kontrola 
izvršitve). 

Učiteljica 
pobere učne 
liste in jih 
pregleda. 

Učiteljica 
pobere zvezke, 
doma pregleda 

domačo 
nalogo in jo 

popravi. 

Preglednica 7: Opazovanje pouka v 4. A – 1. teden 
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2. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

/ Tvori povedi. 
(J) 

Učni list – 
besede 

nagajivke 
(J) 

Branje 
besedila iz 
berila. (K) 

Poslušanje pravljice 
(na CD-ju/internetu) 

in zapis njene vsebine. 
(K) 

Pregled 
domače 
naloge 

/ Leteči pregled 
(kontrola 
izvršitve). 

Učiteljica 
pobere učne 

liste, jih 
doma 

pregleda in 
popravi. 

Naslednjo uro 
nekaj učencev 
pripoveduje 

vsebino 
besedila. 

Leteči pregled + nekaj 
učencev glasno 
prebere vsebino 

pravljice. 

Preglednica 8: Opazovanje pouka v 4. A – 2. teden 

3. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

Branje katerekoli 
Andersenove 
pravljice. (K) 

Odgovori na 
vprašanje: Kako se 

je Andersen 
norčeval iz bogatih 

in neumnih? (K) 

Napiši značilnosti 
pravljice. (K) 

/ / 

Pregled 
domače 
naloge 

Pogovor o 
Andersenovih 

pravljicah. 

Leteči pregled 
(kontrola izvršitve) 

+ nekaj učencev 
glasno prebere 

svoje odgovore. 

Skupaj se 
pogovorijo o 
značilnostih 

pravljice. 

/ / 

Preglednica 9: Opazovanje pouka v 4. A – 3. teden 

4. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

Delovni zvezek 
(J) 

Delovni 
zvezek (J) 

Pisanje pesmi po 
zgledu iz berila. 
(K) 

Izdelava kartic 
(K) 

/ 

Pregled 
domače 
naloge 

Učenci berejo 
rešitve, vsak 
učenec 
pregleduje svojo 
domačo nalogo. 

Leteč pregled 
(kontrola 
izvršitve). 

Vsak učenec 
prebere svojo 
pesem. 

Leteč pregled 
(kontrola 
izvršitve). 

/ 

Preglednica 10: Opazovanje pouka v 4. A – 4. teden 

V 4. A razredu so učenci dobili domačo nalogo v povprečju štirikrat tedensko, in sicer v 

opazovanih štirih tednih 8-krat pri 9 urah jezikovnega pouka in 8-krat pri 11 urah književnega 

pouka. Naloge so bile redno pregledane. Učiteljica je skoraj vedno opravila »leteči« pregled 

domače naloge, štirikrat pa je zvezke tudi pobrala in pregledala nalogo. Pod nalogo je 

napisala tudi komentar, če je bil ta potreben. Sedemkrat so domačo nalogo pregledali skupaj, 
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tako da je en učenec bral rešitve, ostali pa so pregledovali svojo domačo nalogo ali pa so se 

skupaj pogovorili o rešitvah. Domače naloge so bile zelo raznolike. Štirikrat je bil vir za 

domačo nalogo delovni zvezek, enkrat učni list, petkrat pa berilo. Nekaj je bilo tudi nalog 

ustvarjalnega tipa (kot so nadaljevanje pravljice, pisanje recepta, pisanje pesmi …), dvakrat so 

imeli za domačo nalogo branje besedila, enkrat poslušanje pravljice po izbiri, enkrat pa so 

morali napisati značilnosti besedilne vrste (pravljice). Učiteljica si je včasih (ne vedno) v svoj 

zvezek zapisala učence, ki so bili brez domače naloge, in zahtevala, da naj jo prinesejo 

naslednji dan. 

4. B 

1. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

/ Delovni 
zvezek (J) 

Napiši recept 
svoje 

najljubše jedi. 
(J) 

Delovni zvezek (J) / 

Pregled 
domače 
naloge 

/ Leteči pregled 
(kontrola 
izvršitve). 

Učiteljica 
pobere 

zvezke, doma 
pregleda 
domačo 

nalogo in jo 
popravi. 

Leteči pregled 
(kontrola izvršitve) + 

učiteljica kliče 
učence, da naj 

preberejo rešitve, 
ostali pregledujejo 

svojo domačo 
nalogo. 

/ 

Preglednica 11: Opazovanje pouka v 4. B – 1. teden 

2. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

Učni list 
(odgovori 

na 
vprašanja) 

(J) 

/ Nadaljevanje 
zgodbe Lukec in 

njegov škorec. (K) 

Tvori povedi. 
(J) 

 

Branje besedila iz 
berila. (K) 

Pregled 
domače 
naloge 

Učiteljica 
pobere učne 
liste in jih 
pregleda. 

/ Učiteljica pobere 
zvezke, doma 

pregleda domačo 
nalogo in jo 

popravi. 

Leteči 
pregled 

(kontrola 
izvršitve) + 

nekaj 
učencev 
glasno 

prebere svoje 
povedi. 

Učenci poročajo, 
o čem govori 

besedilo. 

Preglednica 12: Opazovanje pouka v 4. B – 2. teden 
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3. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

Učni list 
(pravopis) (J) 

Poslušaj pravljico 
(na CD-ju/ 

internetu) in 
napiši njeno 
vsebino. (K) 

Branje 
katerekoli 

Andersenove 
pravljice. (K) 

/ Napiši 
značilnosti 

pravljice. (K) 

Pregled 
domače 
naloge 

Nekaj učencev 
bere rešitve, 

vsak zase 
pregleduje 

svojo domačo 
nalogo. 

Leteči pregled + 
nekaj učencev 
glasno prebere 

vsebino pravljice. 

Pogovor o 
Andersenovih 

pravljicah. 

/ Skupaj se 
pogovorijo o 
značilnostih 

pravljice. 

Preglednica 13: Opazovanje pouka v 4. B – 3. teden 

4. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

Pisanje pesmi 
po zgledu iz 
berila (K) 

/ Delovni zvezek (J) Delovni zvezek 
(J) 

/ 

Pregled 
domače 
naloge 

Vsak učenec 
prebere svojo 

pesem. 

/ Leteči pregled (kontrola 
izvršitve) + nekaj 

učencev bere rešitve, 
vsak zase pregleduje 

svojo domačo nalogo. 

Leteči pregled 
(kontrola 
izvršitve). 

 

Preglednica 14: Opazovanje pouka v 4. B – 4. teden 

Učenci v 4. B razredu so domačo nalogo dobili v povprečju trikrat do štirikrat tedensko, in 

sicer v opazovanih štirih tednih 7-krat pri 11 urah jezikovnega pouka in 6-krat pri 9 urah 

književnega pouka. Naloge so redno pregledali. Učiteljica je skoraj vedno opravila »leteči« 

pregled, nato pa je nekaj učencev glasno prebralo svojo domačo nalogo. Učiteljica je trikrat 

tudi pobrala zvezke in doma pregledala domačo nalogo. Tudi v 4. B so bile naloge zelo 

raznolike in podobne kot v 4. A (učiteljici sodelujeta pri pripravi učnih ur). Štirikrat je bil vir 

za domačo nalogo delovni zvezek, dvakrat učni list, trikrat pa berilo. Trikrat je bila domača 

naloga ustvarjalnega tipa (sestavljanje recepta, nadaljevanje zgodbe, pisanje pesmi po zgledu 

iz berila). Učiteljica si je v svoj zvezek redno zapisovala učence, ki so bili brez domače 

naloge, in zahtevala, da naj jo prinesejo naslednji dan. 
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5. A 

1. teden  

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

/ Delovni zvezek (J) Delovni zvezek (J) Dramatizacija 
odlomka iz berila 

(branje). (K) 

/ 

Pregled 
domače 
naloge 

/ Učenci berejo rešitve, 
vsak učenec 

pregleduje svojo 
domačo nalogo. 

Učenci berejo 
rešitve, vsak 

učenec pregleduje 
svojo domačo 

nalogo. 

Učenci preberejo 
besedilo po 

vlogah. 

/ 

Preglednica 15: Opazovanje pouka v 5. A – 1. teden 

2. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

Delovni zvezek 
(J) 

Delovni zvezek 
(J) 

Pisanje 
besedila (obisk 
zdravnika). (J) 

Delovni 
zvezek (J) 

/ 

Pregled 
domače 
naloge 

Učenci berejo 
rešitve, vsak 

učenec pregleduje 
svojo domačo 

nalogo. 

Učenci berejo 
rešitve, vsak 

učenec 
pregleduje svojo 
domačo nalogo. 

Vsak učenec 
prebere svoje 

besedilo. 

Leteči pregled 
(kontrola 
izvršitve). 

 

Preglednica 16: Opazovanje pouka v 5. A – 2. teden 

3. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

Pisanje besedila: 
opis rastline. (J) 

 

Izdelava 
miselnega 
vzorca. (J) 

 

 
/ 

Branje 
besedila v 
berilu. (K) 

 

Naloga iz berila  
(preberi trditve in 

napiši, kaj je mogoče 
in kaj ni). (K) 

Pregled 
domače 
naloge 

Leteči pregled 
(kontrola izvršitve) 

+ nekaj učencev 
glasno prebere svoj 

opis. 

Leteči 
pregled 

(kontrola 
izvršitve). 

/ / Nekaj učencev 
glasno prebere svoje 

odgovore. 

Preglednica 17: Opazovanje pouka v 5. A – 3. teden 
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4. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

Delovni zvezek (J) Delovni zvezek (J) / 
 

/ 
 

/ 
 

Pregled 
domače 
naloge 

Leteči pregled + 
učenci berejo rešitve, 

vsak učenec 
pregleduje svojo 
domačo nalogo. 

Učenci berejo rešitve, 
vsak učenec pregleduje 
svojo domačo nalogo. 

/ 
 

/ 
 
 

/ 
 

Preglednica 18: Opazovanje pouka v 5. A – 4. teden 

V 5. A razredu so učenci dobili domačo nalogo v povprečju trikrat tedensko, in sicer v 

opazovanih štirih tednih 10-krat pri 15 urah jezikovnega pouka in 3-krat pri 5 urah 

književnega pouka. Učiteljica je domačo nalogo redno pregledovala. Šestkrat na način, da je 

klicala učence, ki so glasno brali rešitve, ostali pa so pregledovali svojo domačo nalogo. 

Trikrat je učiteljica opravila tudi »leteči« pregled. Domača naloga je bila sedemkrat v 

delovnem zvezku (učenci so reševali naloge), dvakrat pa je bilo vir domače naloge berilo. 

Poleg nalog v delovnem zvezku so učenci dvakrat samostojno pisali besedilo, enkrat so 

izdelali miselni vzorec, dvakrat  pa so za domačo nalogo imeli branje besedila. Učiteljica si je 

v svoj zvezek zapisala, če kdo ni imel naloge, in zahtevala, da jo prinese naslednji dan. 

5. B 

1. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

/ / Učni list (podčrtaj 
samostalnike) (J) 

Berilo: odgovori na 
vprašanja. (K) 

Pisanje besedila 
(pravljica). (K) 

Pregled 
domače 
naloge 

/ / Učenci berejo 
rešitve, vsak 

učenec pregleduje 
svojo domačo 

nalogo. 

Učenci v parih 
pregledajo odgovore. 

Učiteljica je 
pobrala zvezke, 
doma pregledala 
domačo nalogo 
in jo popravila. 

Preglednica 19: Opazovanje pouka v 5. B – 1. teden 
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2. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

/ Branje dramskega 
besedila, učenje svoje 
vloge na pamet. (K) 

Razlaga dveh povedi 
iz berila. (K) 

/ / 

Pregled 
domače 
naloge 

/ Časa za učenje na pamet 
je bilo en teden, nato so 

uprizorili dramsko 
besedilo. 

Vsak učenec je 
glasno prebral svojo 

razlago. 

/ / 

Preglednica 20: Opazovanje pouka v 5. B – 2. teden 

3. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

/ Delovni 
zvezek (J) 

Učni list 
(števniki) (J) 

Odgovori na 
vprašanja, ki jih je 
napisala učiteljica. 

(J) 

Učni list 
(števniki -

dokončaj) (J). 

Pregled 
domače 
naloge 

/ Leteči 
pregled 

(kontrola 
izvršitve). 

Učenci berejo 
rešitve, vsak 

učenec pregleduje 
svojo domačo 

nalogo. 

Leteči pregled + 
nekaj učencev 
glasno prebere 

svoje odgovore. 

Učenci berejo 
rešitve, vsak 

učenec 
pregleduje 

svojo domačo 
nalogo. 

Preglednica 21: Opazovanje pouka v 5. B – 3. teden 

4. teden 

 PON TOR SRE ČET PET 
Domača 
naloga 

Učni list (J) Delovni 
zvezek (J) 

Delovni zvezek 
(J) 

/ Delovni zvezek 
(J) 

Pregled 
domače 
naloge 

Učenci berejo 
rešitve, vsak 

učenec 
pregleduje svojo 
domačo nalogo. 

Učenci berejo 
rešitve, vsak 

učenec 
pregleduje 

svojo domačo 
nalogo. 

Učenci berejo 
rešitve, vsak 

učenec 
pregleduje svojo 
domačo nalogo. 

/ Učenci berejo 
rešitve, vsak 

učenec 
pregleduje svojo 
domačo nalogo. 

Preglednica 22: Opazovanje pouka v 5. B – 4. teden 

Tudi v 5. B so učenci dobili domačo nalogo v povprečju trikrat tedensko, in sicer v 

opazovanih štirih tednih 9-krat pri 14 urah jezikovnega pouka in 4-krat pri 6 urah književnega 

pouka. Domačo nalogo so redno pregledovali, največkrat (osemkrat) na način, da je učiteljica 

klicala učence, ki so glasno brali rešitve, preostali učenci pa so pregledovali svojo domačo 

nalogo. Učiteljica je le dvakrat opravila »leteči« pregled. Enkrat je učiteljica tudi pobrala 

zvezke in pregledala domačo nalogo. Štirikrat so učenci dobili domačo nalogo iz delovnega 
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zvezka, trikrat iz berila, štirikrat pa so dobili učne liste. Dvakrat je bila domača naloga 

ustvarjalnega tipa (pisanje pravljice, razlaga dveh povedi). Učiteljica si je v svoj zvezek 

zapisala, če kdo ni imel naloge, in zahtevala, da jo prinese naslednji dan. 

Če povzamemo, so opazovani učitelji 3., 4. in 5. razreda so učencem dali domačo nalogo 

povprečno trikrat tedensko, in sicer približno enako pogosto pri jezikovnem in književnem 

pouku. Vsi učitelji so domačo nalogo redno pregledali. Opazili smo, da učitelji 3. in 4. razreda 

večkrat pregledajo domačo nalogo na način, da poberejo zvezke, nato pa doma pregledajo in 

popravijo nalogo. V 5. razredu je bil v času našega opazovanja tak način uporabljen le enkrat. 

V vseh razredih pa prevladujeta dva načina pregledovanja domače naloge. To sta leteči 

pregled in način, ko poklicani učenec glasno bere rešitve, preostali učenci pa pregledujejo 

svojo domačo nalogo. Pri opazovanih učiteljih 3., 4. in 5. razreda kot vir domače naloge 

prevladuje delovni zvezek pri jezikovnem pouku oz. berilo pri književnem pouku. Pri 

jezikovnem pouku so bile domače naloge največkrat iz delovnega zvezka (naloge za 

razvijanje besedne, pravopisne in skladenjske/slovnične zmožnosti) oz. iz učnih listov 

(odgovori na vprašanja), trikrat smo zabeležili prepis besedila, trikrat pisanje besedila 

obravnavane besedilne vrste, redke pa so bile druge naloge, kot npr. izdelava miselnega 

vzorca. Pri književnem pouku pa so bile domače naloge nekoliko bolj raznolike. Prevladovale 

so naloge, v katerih so učenci brali besedilo iz berila in odgovarjali na vprašanja o besedilu. 

Dvakrat smo zabeležili domačo nalogo, pri kateri so učenci pisali nadaljevanje zgodbe iz 

berila, ali pa so napisali svoje ustvarjalno besedilo. Zabeležili smo tudi nekaj domačih nalog, 

ko so učenci poslušali besedilo določene besedilne vrste in pisali značilnosti besedilnih vrst. 

Dvakrat so za domačo nalogo imeli ustno dramatizacijo besedila.  
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3.6.2 REZULTATI DRUGEGA DELA RAZISKAVE
VPRAŠALNIKOV ZA UČITELJE 3., 4. IN 5. RAZREDA

Rezultate drugega dela raziskave (analize anketnih vprašalnikov) predstavljamo po 

raziskovalnih vprašanjih. 

1. Kako pogosto dajejo učitelji 3., 4. in 5. razreda doma
jezikovnem in književnem pouku) ter kako pogosto v primerjavi z matematiko?

1.1 Kako pogosto dajejo uč

Graf 1

27 učiteljev (71,1 %) je odgovorilo, da dajejo doma

slovenščine, 11 učiteljev (28,9 %) pa daje doma

trikrat na teden. Učitelji, ki smo jih opazovali pri pouku, so doma

povprečno trikrat na teden.

 
1.2 Če primerjamo jezikovni in književni pouk, dajejo u

Graf 2: Pogostost
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REZULTATI DRUGEGA DELA RAZISKAVE – ANALIZA ANKETNIH 
ČITELJE 3., 4. IN 5. RAZREDA 

Rezultate drugega dela raziskave (analize anketnih vprašalnikov) predstavljamo po 

čitelji 3., 4. in 5. razreda domačo nalogo pri slovenš
jezikovnem in književnem pouku) ter kako pogosto v primerjavi z matematiko?

Kako pogosto dajejo učitelji 3., 4. in 5. razreda domačo nalogo pri slovenš

1: Pogostost domače naloge pri slovenščini 

iteljev (71,1 %) je odgovorilo, da dajejo domačo nalogo skoraj pri vsaki uri 

iteljev (28,9 %) pa daje domačo nalogo pri slovenš

itelji, ki smo jih opazovali pri pouku, so doma

no trikrat na teden. 

e primerjamo jezikovni in književni pouk, dajejo učitelji domačo nalogo:

: Pogostost domače naloge pri jezikovnem in književnem pouku

71,1
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Skoraj pri vsaki uri 
slovenščine.
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pouku.

Približno enako pogosto pri 
jezikovnem in književnem 

pouku.

ini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko delo. 

ANALIZA ANKETNIH 

Rezultate drugega dela raziskave (analize anketnih vprašalnikov) predstavljamo po 

o nalogo pri slovenščini (pri 
jezikovnem in književnem pouku) ter kako pogosto v primerjavi z matematiko? 

o nalogo pri slovenščini? 

 

o nalogo skoraj pri vsaki uri 

o nalogo pri slovenščini dvakrat do 

itelji, ki smo jih opazovali pri pouku, so domačo nalogo dajali 

čo nalogo: 

 

pouku 

Dvakrat do trikrat tedensko.

Približno enako pogosto pri 
jezikovnem in književnem 
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26  učiteljev (68,4 %) je odgovorilo, da dajejo doma

jezikovnem in književnem pouku, 12 u

domačo nalogo večkrat pri jezikovnem pouku.

prevladujejo domače naloge pri jezikovnem pouku, ker smo bili ve

jezikovnem pouku. V splošnem pa tudi u

nalogo približno enako pogosto pri jezikovnem in književnem pouku.

1.3 Če primerjamo slovenšč

Graf 3: Pogostost

32 učiteljev (84,2 %) trdi, da daje doma

matematiki, 6 učiteljev (15,8 %) pa je odgovorilo, da dajejo doma

matematiki. 

2. Ali so domače naloge pri slovenš
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iteljev (68,4 %) je odgovorilo, da dajejo domačo nalogo približno enako pogosto pri 

jezikovnem in književnem pouku, 12 učiteljev (31,6 %) pa je odgovorilo, da dajejo 

krat pri jezikovnem pouku. Pri opazovanju pouka pa smo ugotov

e naloge pri jezikovnem pouku, ker smo bili ve

jezikovnem pouku. V splošnem pa tudi učitelji, ki smo jih opazovali, dajejo doma

nalogo približno enako pogosto pri jezikovnem in književnem pouku. 

lovenščino in matematiko, dajejo učitelji domačo nalogo:

: Pogostost domače naloge pri slovenščini in matematiki

iteljev (84,2 %) trdi, da daje domačo nalogo približno enako pogosto pri slovenš

iteljev (15,8 %) pa je odgovorilo, da dajejo domačo nalogo ve

e naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu obvezne ali prostovoljne?

Graf 4: Nujnost izvršitve domačih nalog 
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Večkrat pri matematiki. Približno enako pogosto pri 
slovenščini in matematiki.
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Obvezne V glavnem obvezne, redko 
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25 učiteljev (65,8 %) je odgovorilo, da so doma

(34,2 %) pa pravi, da so v glavnem obvezne, redko pa prostovoljne. 

opazovali, so bile domače naloge 

3. Ali učitelji 3., 4. in 5. razreda 

slovenščini? 

24 učiteljev (63,2 %) pravi, da doma

(31,6 %) pa domačo nalogo iz

sta odgovorila, da domače naloge v glavnem na

konkretne učne situacije. Učitelji, ki smo jih opazovali pri pouku slovenš

nalogo v glavnem načrtovano v

nalogo izpeljali iz konkretne uč
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iteljev (65,8 %) je odgovorilo, da so domače naloge pri slovenščini obvezne, 13 u

(34,2 %) pa pravi, da so v glavnem obvezne, redko pa prostovoljne. Pri učiteljih, ki smo jih 

e naloge vedno obvezne.  

in 5. razreda v glavnem vnaprej načrtujejo doma

Graf 5: Načrtovanje domačih nalog 

iteljev (63,2 %) pravi, da domače naloge načrtujejo v dnevni učni pripravi, 12 u

o nalogo izpelje iz konkretne učne situacije pri učni uri. 2 u

če naloge v glavnem načrtujeta vnaprej, včasih pa jih izpeljeta iz 

čitelji, ki smo jih opazovali pri pouku slovenšč

rtovano vnaprej, le redko (v dveh primerih) smo opazili, da so

nalogo izpeljali iz konkretne učne situacije. 

63,2

5,3
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ni uri. 2 učitelja (5,3 %) 
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4. Koliko so učitelji 3., 4. in 5. razreda pozorni na raznolikost in aktualnost vsebine ter 

na diferenciacijo pri doma
 
a) Jezikovni pouk 

Graf 6: Pogostost upoštevanja raznolikosti vsebine, aktualnosti vsebine in diferenciacije pri doma

Največ pozornosti učitelji namenjajo raznolikosti in aktualnosti vsebine. Na 

vsebine je po rezultatih anketnega vprašalnika skoraj vedno pozornih 13 u

pogosto pa 22 učiteljev (57,9 %). Dobra polovica u

skoraj vedno pozorni na aktualnost vsebine, 13 u

posveča pogosto. Učitelji so pri doma

diferenciacijo, saj je kar 24 učiteljev (63,2 %) na t

b) Književni pouk 

Graf 7: Pogostost upoštevanja raznolikosti vsebine, aktualnosti vsebine in diferenciacije pri doma

34,2

57,9

5,3
0

0

20

40

60

80

100

Raznolikost vsebine

Št
ev

il
o 

uč
it

el
je

v 
v 

%

Skoraj vedno

28,9

60,5

2,6
0

20

40

60

80

100

Raznolikost vsebine

Št
ev

il
o 

uč
it

el
je

v 
v 

%

Skoraj vedno

e naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko delo.
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

38 

itelji 3., 4. in 5. razreda pozorni na raznolikost in aktualnost vsebine ter 
na diferenciacijo pri domačih nalogah za slovenščino? 

upoštevanja raznolikosti vsebine, aktualnosti vsebine in diferenciacije pri doma
nalogah 

itelji namenjajo raznolikosti in aktualnosti vsebine. Na 

vsebine je po rezultatih anketnega vprašalnika skoraj vedno pozornih 13 u

iteljev (57,9 %). Dobra polovica učiteljev (55,3 %) je odgovorila, da so 

skoraj vedno pozorni na aktualnost vsebine, 13 učiteljev (34,3 %) pa se aktualnosti vsebine 

itelji so pri domačih nalogah pri jezikovnem pouku najmanj pozorni na 

diferenciacijo, saj je kar 24 učiteljev (63,2 %) na to vprašanje odgovorilo z »redko

upoštevanja raznolikosti vsebine, aktualnosti vsebine in diferenciacije pri doma
nalogah 
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Pri književnem pouku so rezultati podobni kot pri jezikovnem. 

diferenciacijo pozorni le redko. 

23 učiteljev (60,5 %) odgovorilo, da so na raznolikost vsebine pozorni pogosto, 11 u

(28,9 %) pa skoraj vedno. Aktualnost vsebine pri doma

učiteljev (47,4 %), pogosto pa 14 u

Tudi pri učiteljih, ki smo jih opazovali pri pouku slovenš

pouku), smo opazili, da so najpogosteje pozorni na raznolikost in aktualnost vsebine, najmanj 

pa na diferenciacijo, saj so vsem u

sposobnosti.  

5. Katere vrste domačih nalog dajejo u
jezikovnem in književnem pouku)?
 
a) Jezikovni pouk 

Graf 8: Pogostost posredo

Rezultati so pokazali, da učitelji pri jezikovnem pouku ve

ponavljanja in utrjevanja znanja ter poglabljanja in razširjanja znanja. 25 u

odgovorilo, da daje domače naloge ponavljanja in utrjevanja znanja skoraj vedno, 12 u

(31,6 %) pa pogosto. Naloge poglabljanja in razširjanja znanja daje skoraj vedno 8 u

(21,1 %), pogosto pa 20 učiteljev (52,6 %). U

raziskovalne dejavnosti (71,1 %) in naloge uvajanja v obravnavo nove snovi (68,4 %).
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Pri književnem pouku so rezultati podobni kot pri jezikovnem. 23 učiteljev trdi, da so na 

diferenciacijo pozorni le redko. Pozornejši so na aktualnost in raznolikost vsebine, saj je kar 

iteljev (60,5 %) odgovorilo, da so na raznolikost vsebine pozorni pogosto, 11 u

(28,9 %) pa skoraj vedno. Aktualnost vsebine pri domačih nalogah skoraj vedno upošteva 18 

pogosto pa 14 učiteljev (36,8 %). 

iteljih, ki smo jih opazovali pri pouku slovenščine (pri jezikovnem in književnem 

pouku), smo opazili, da so najpogosteje pozorni na raznolikost in aktualnost vsebine, najmanj 

pa na diferenciacijo, saj so vsem učencem dajali enake domače naloge, ne glede na njihove 

ih nalog dajejo učitelji 3., 4. in 5. razreda pri slovenš
jezikovnem in književnem pouku)? 

posredovanja različnih vrst domačih nalog pri jezikovnem pouku

čitelji pri jezikovnem pouku večinoma posredujejo doma

ponavljanja in utrjevanja znanja ter poglabljanja in razširjanja znanja. 25 uč

če naloge ponavljanja in utrjevanja znanja skoraj vedno, 12 u

(31,6 %) pa pogosto. Naloge poglabljanja in razširjanja znanja daje skoraj vedno 8 u

(21,1 %), pogosto pa 20 učiteljev (52,6 %). Učitelji redko posredujejo naloge v 

raziskovalne dejavnosti (71,1 %) in naloge uvajanja v obravnavo nove snovi (68,4 %).
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Učenci pišejo besedilo tiste besedilne vrste, ki smo jo 
obravnavali. 
Učenci pišejo spis na temo, ki se je ponudila.
Učenci preberejo besedilo. 
Učenci pisno obnovijo besedilo.
Učenci pisno rešujejo naloge o besedilu. (npr. 
odgovarjajo na vprašanja) 
Učenci prepišejo besedilo. 
Učenci pisno rešujejo naloge za razvijanje besedne 
zmožnosti. 
Učenci rešujejo naloge za razvijanje pravopisne 
zmožnosti. 
Učenci pisno rešujejo naloge za razvijanje 
skladenjske/slovnične zmožnosti.
Drugo: Sami sestavljajo naloge za sošolce.

Preglednica 23: Pogostost posredovanja razli

Rezultati so pokazali, da učitelji pogosto posredujejo ve

redko pa dajejo domače naloge, 

obnovijo besedilo ali prepišejo besedilo. 28,9 % u

domače naloge, v kateri bi učenci prepisovali besedilo. Ena izmed anketiranih u

dodala še, da učenci včasih tudi sami sest

pridobili z anketnimi vprašalniki, se v vel

opazovanjem pouka.  

b) Književni pouk 

Graf 9: Pogostost posredovanja razli
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enci pišejo besedilo tiste besedilne vrste, ki smo jo 37 97,4 1 

ki se je ponudila. 16 42,1 20 
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enci pisno obnovijo besedilo. 15 39,5 21 

enci pisno rešujejo naloge o besedilu. (npr. 33 86,8 5 
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enci pisno rešujejo naloge za razvijanje besedne 36 94,7 2 

enci rešujejo naloge za razvijanje pravopisne 37 97,4 1 

enci pisno rešujejo naloge za razvijanje 
ne zmožnosti. 

34 89,5 4 

Sami sestavljajo naloge za sošolce. / / 1 
posredovanja različnih vrst domačih nalog pri jezikovnem pouku

čitelji pogosto posredujejo večino omenjenih vrst doma

e naloge, v katerih učenci pišejo spis na temo, ki se je ponudila, pisno 

obnovijo besedilo ali prepišejo besedilo. 28,9 % učiteljev je odgovorilo, da nikoli ne dajejo 

bi učenci prepisovali besedilo. Ena izmed anketiranih u

asih tudi sami sestavijo svoje naloge za sošolce. Rezultati, ki smo jih 

pridobili z anketnimi vprašalniki, se v veliki meri ujemajo z rezultati, ki smo jih z

posredovanja različnih vrst domačih nalog pri književnem pouku
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Pri književnem pouku učitelji najpogosteje posredujejo naloge poglabljanja in razširjanja 

znanja. Dobra polovica učiteljev (55,3 %) je odgovorila, da take naloge posreduje pogosto, 9 

učiteljev (23,7 %) pa skoraj vedno. Učitelji redko posredujejo naloge v smislu raziskovalne 

dejavnosti (57,9 %), najmanj pogoste pa so naloge uvajanja v obravnavo nove snovi. 22 

učiteljev (57,9 %) je odgovorilo, da takšne vrste nalog posredujejo redko, 12 učiteljev (31,6 

%) pa nikoli. 

 Pogosto Redko Nikoli 
f f % f f % f f % 

Učenci pisno obnovijo prebrano besedilo. 15 39,5 22 57,9 1 2,6 
Učenci pisno izražajo svoje razumevanje besedila 
(npr. odgovarjajo na vprašanja o temi in dogajanju, 
o književni osebi, o književnem prostoru in času …) 

34 89,5 4 10,5 0 0,0 

Učenci pisno izražajo svoje mnenje o besedilu (o 
književnih osebah …) 

18 47,4 20 52,6 0 0,0 

Učenci napišejo besedilo o svojih občutjih ob 
prebranem besedilu. 

12 31,6 23 60,5 3 7,9 

Učenci predelajo prebrano umetnostno besedilo po 
navodilu (npr. napišejo manjkajoči del zgodbe, 
nadaljevanje, predzgodbo …) 

29 76,3 9 23,7 0 0,0 

Učenci napišejo svoje (po)ustvarjalno besedilo. 28 73,7 10 26,3 0 0,0 

Učenci upovedujejo domišljijske svetove tako, da o 
književni osebi pišejo kot o sebi. 

13 34,2 20 52,6 5 13,2 

Učenci predstavljajo značilnosti vrste književnega 
besedila. 

7 18,4 23 60,5 8 21,1 

Učenci predstavijo književno osebo, dogajanje … z 
risbo. 

17 44,7 19 50,0 2 5,3 

Učenci poiščejo in napišejo podatke o 
pisatelju/pesniku ipd. 

4 10,5 24 63,2 10 26,3 

Drugo: Ustno obnovijo prebrano besedilo. 1 2,6 / / / / 
Preglednica 24: Pogostost posredovanja različnih vrst domačih nalog pri književnem pouku 

 

Pri književnem pouku anketirani učitelji najpogosteje dajejo naloge, v katerih učenci pisno 

izražajo svoje razumevanje besedila (npr. odgovarjajo na vprašanja o temi in dogajanju, o 

književni osebi, o književnem prostoru in času …), naloge, v katerih učenci predelajo 

prebrano umetnostno besedilo po navodilu, in naloge, v katerih učenci napišejo svoje 

(po)ustvarjalno besedilo. Dobra četrtina učiteljev (26,3 %) je odgovorila, da nikoli ne dajejo 

nalog, v katerih učenci poiščejo podatke o pesniku/pisatelju, 8 učiteljev (21,1 %) pa nikoli ne 

daje nalog, kjer učenci predstavijo značilnosti vrste književnega besedila. Ena izmed 
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anketiranih učiteljic je dodala

prebrano besedilo. Rezultati, ki smo jih pridobili z anketnimi vprašalniki, se v veliki meri 

ujemajo z rezultati, ki smo jih zabeležili z opazovanjem pouka. 

6. Iz katerih virov črpajo u
slovenščini? 
 
a) Jezikovni pouk 

Graf 10: Pogostost uporabe 

25 učiteljev (65,8 %) je odgovorilo, da ideje za doma

učbenika in delovnega zvezka. Pogosto za doma

pripravijo (63,2 %). Najmanj pogosto pa u

avtorjev.  24 učiteljev (63,2 %) je odgovorilo, da omenjen vir u

učitelji pa nikoli. Le 8 (10,5 %) u

avtorjev uporabljajo skoraj vedno.

izpostavila še to, da pogosto uporabi tudi idej

nalogo. Rezultati, ki smo jih pridobili z opazovanjem pouka

učitelji uporabljali delovni zvezek.
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iteljic je dodala, da učencem pogosto da domačo nalogo, kjer ustno obnovijo 

Rezultati, ki smo jih pridobili z anketnimi vprašalniki, se v veliki meri 

ujemajo z rezultati, ki smo jih zabeležili z opazovanjem pouka.  

rpajo učitelji 3., 4. in 5. razreda ideje za doma

uporabe različnih virov domače naloge pri jezikovnem pouku

iteljev (65,8 %) je odgovorilo, da ideje za domače naloge skoraj vedno 

benika in delovnega zvezka. Pogosto za domačo nalogo dajejo tudi gradivo, ki ga sami 

pripravijo (63,2 %). Najmanj pogosto pa učitelji uporabljajo že pripravljene u

iteljev (63,2 %) je odgovorilo, da omenjen vir uporabljajo redko, 4 (5,3 %) 

itelji pa nikoli. Le 8 (10,5 %) učiteljev je odgovorilo, da pripravljene u

avtorjev uporabljajo skoraj vedno. Ena izmed anketiranih učiteljic je pri tem vprašanju 

izpostavila še to, da pogosto uporabi tudi ideje, ki jih učenci sami predlagajo za doma

Rezultati, ki smo jih pridobili z opazovanjem pouka, so podobni. Najpogosteje so 

itelji uporabljali delovni zvezek. 
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b) Književni pouk 

Graf 11: Pogostost uporabe

Podobni rezultati so tudi pri književnem pouku. Dobra polovica u

odgovorila, da kot vir za domač

pa pogosto. 25 učiteljev (60,5 %) je odgovorilo, da pogosto uporabljajo gradivo, ki 

pripravijo. Že pripravljene učne liste drugih avtorjev pa ve

%) oz. nikoli (26,3 %). Rezultati, ki smo jih pridobili z opazovanjem pouka so podobni. 

Najpogosteje so učitelji uporabljali berilo.

7. Kako pogosto in kako uč
slovenščini (pri jezikovnem in književnem pouku) in dajejo u
informacijo? 
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ogostost uporabe različnih virov domače naloge pri književnem pouku

Podobni rezultati so tudi pri književnem pouku. Dobra polovica učiteljev (52,6 %) je 

odgovorila, da kot vir za domačo nalogo skoraj vedno uporablja berilo, 13 u

60,5 %) je odgovorilo, da pogosto uporabljajo gradivo, ki 

čne liste drugih avtorjev pa večina učiteljev uporablja redko (57,9 

Rezultati, ki smo jih pridobili z opazovanjem pouka so podobni. 

itelji uporabljali berilo. 

Kako pogosto in kako učitelji 3., 4. in 5. razreda preverjajo doma
ini (pri jezikovnem in književnem pouku) in dajejo uč

itelji 3., 4. in 5. razreda preverjajo domačo nalogo?

Graf 12: Pogostost preverjanja domače naloge 

Tako pri jezikovnem kot pri književnem pouku skoraj vsi učitelji (97,4 %) skoraj vedno 

o nalogo. Le 1 učitelj je odgovoril, da domačo nalogo pr

52,6

18,4

34,2

60,557,9

10,5
18,4

26,3

2,6

Že pripravljeni učni listi 
drugih avtorjev

Berilo Gradivo, ki ga 
sam/sama pripravim

Skoraj vedno Pogosto Redko Nikoli

97,4

2,6

Skoraj vedno Pogosto

ini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko delo. 

 

e naloge pri književnem pouku 

čiteljev (52,6 %) je 

o nalogo skoraj vedno uporablja berilo, 13 učiteljev (34,2 %) 

60,5 %) je odgovorilo, da pogosto uporabljajo gradivo, ki ga sami 

iteljev uporablja redko (57,9 

Rezultati, ki smo jih pridobili z opazovanjem pouka so podobni. 

itelji 3., 4. in 5. razreda preverjajo domačo nalogo pri 
ini (pri jezikovnem in književnem pouku) in dajejo učencem povratno 

o nalogo? 

 

itelji (97,4 %) skoraj vedno 

o nalogo pri slovenščini 

18,4

2,6

Gradivo, ki ga 
sam/sama pripravim



Tolar, T. (2017). Domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

44 

pregleduje pogosto. Tudi pri opazovanih učiteljih smo opazili, da domače naloge redno 

pregledujejo. 

7.2 Kako učitelji 3., 4. in 5. razreda pregledujejo domačo nalogo? 
 
a) Jezikovni pouk 

 
 Pogosto Redko Nikoli 

f f % f f % f f % 
Samo »leteče pregledam«, ali imajo vsi domačo 
nalogo (kontrola izvršitve). 

9 23,7 16 42,1 13 34,2 

Govorim rešitve in vsak učenec sam zase 
pregleduje domačo nalogo. 

14 36,8 16 42,1 8 21,1 

Govorim rešitve, sošolec pregleduje domačo 
nalogo svojega soseda. 

7 18,4 16 42,1 15 39,5 

Kličem učence, da govorijo rešitve, sošolec 
pregleduje domačo nalogo sošolca. 

7 18,4 14 36,8 17 44,7 

Kličem učence, da govorijo rešitve, učenec 
pregleduje svojo domačo nalogo. 

31 81,6 7 18,4 0 0,0 

Pokličem nekaj učencev, da glasno preberejo 
domačo nalogo (npr. besedilo). 

27 71,1 11 28,9 0 0,0 

Poberem zvezke in pregledam domačo nalogo. 19 50,0 16 42,1 3 7,9 

Drugo: V krogu berejo (npr. besedila), povedo kaj 

je dobro, kaj in kako izboljšati, naslednjič zopet, 

da vidimo če izboljšajo, včasih sami zapišejo kaj 

izboljšati oz. popraviti.  

/ / 1 2,6 / / 

Preglednica 25: Pogostost uporabe različnih načinov preverjanja domače naloge pri jezikovnem 
pouku 

Pri jezikovnem pouku učitelji najpogosteje pregledujejo domačo nalogo na način, da kličejo 

posamezne učence, da govorijo rešitve, vsak učenec pa pregleduje svojo domačo nalogo. Kar 

31 učiteljev (81,6 %), je odgovorilo, da se ta način uporablja pogosto, 7 učiteljev (18,4 %) pa 

redko. 27 učiteljev (71,1 %) pogosto uporablja tudi način, da pokličejo nekaj učencev, ki 

glasno preberejo svojo domačo nalogo (npr. besedilo). Najmanj učitelji uporabljajo način 

pregledovanja, pri katerem učenec govori rešitve, sošolci pa si domačo nalogo pregledujejo 

med seboj; kar 17 učiteljev (44,7 %) je odgovorilo, da tega ne počne nikoli, 14 učiteljev (36,8 

%) pa redko. Rezultati so pokazali, da učitelji redko sami berejo rešitve domače naloge, prav 

tako pa redko uporabljajo »leteči pregled« domače naloge. 
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b) Književni pouk 
 

 Pogosto Redko Nikoli 
f f % f f % f f % 

Samo »leteče pregledam«, ali imajo vsi domačo 
nalogo (kontrola izvršitve). 

8 21,1 18 47,4 12 31,6 

Govorim rešitve in vsak učenec sam zase 
pregleduje domačo nalogo. 

9 23,7 16 42,1 13 34,2 

Govorim rešitve, sošolec pregleduje domačo 
nalogo svojega soseda. 

6 15,8 13 34,2 19 50,0 

Kličem učence, da govorijo rešitve, sošolec 
pregleduje domačo nalogo sošolca. 

6 15,8 13 34,2 19 50,0 

Kličem učence, da govorijo rešitve, učenec 
pregleduje svojo domačo nalogo. 

26 68,4 9 23,7 3 7,9 

Pokličem nekaj učencev, da glasno preberejo 
domačo nalogo (npr. besedilo). 

28 73,7 9 23,7 1 2,6 

Poberem zvezke in pregledam domačo nalogo. 22 57,9 15 39,5 1 2,6 

Drugo: V krogu berejo (npr. besedila), povedo kaj 

je dobro, kaj in kako izboljšati, naslednjič zopet, 

da vidimo če izboljšajo, včasih sami zapišejo kaj 

izboljšati oz. popraviti.  

/ / 1 2,6 / / 

Preglednica 26: Pogostost uporabe različnih načinov preverjanja domače naloge pri književnem 
pouku 

Pri književnem pouku učitelji najpogosteje pregledujejo nalogo na način, da pokličejo nekaj 

učencev, da glasno preberejo svojo domačo nalogo. Tak načina pregledovanja pogosto 

uporablja 28 anketiranih učiteljev (73,7 %). 26 anketiranih učiteljev (68,4 %) pogosto 

uporablja tudi način, da kličejo učence, da govorijo rešitve, ostali učenci pa pregledujejo 

svojo domačo nalogo. Več kot polovica učiteljev (57,9 %) pogosto tudi pobere zvezke in 

pregleda domačo nalogo. Kar polovica učiteljev je odgovorila, da nikoli ne pregleduje 

domače naloge na način, da sami govorijo rešitve, ali da učenci berejo rešitve, ostali učenci pa 

si pregledujejo domačo nalogo med seboj. 
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7.3 Če učitelji sami pregled

Graf 13: Pogostost

Večina učiteljev (84,2%) je od

dajo povratno informacijo uč

včasih. 

7.3.1 Na kateri način uč

Večina anketiranih učiteljev je na to vprašanje odgovorila le na kratko, torej da dajo povratno 

informacijo ustno ali pisno. Nekaj u

– »Napišem, kaj je v doma

kako.« (2) 

– »Napišem opisno oceno, v

– »Največkrat pisno, včasih tudi ustno.

– »Zapišem kaj naj učenec izboljša, kaj je treba še vaditi in kaj je dobro. Ve

ustno – napake, ki se ponavljajo, imamo razpravo.

– »Zapišem kratko opombo ali jih pokli

– »Pisno ali ustno, navajam jih na konstruktivno kritiko.

– »Komentiram, pohvalim dobre stvari, predlagam vaje za izboljšavo, narišem 

''smeškota'', občasno dam štampiljko.

Učitelji, ki smo jih opazovali, so povratno informacijo najve

ko so pobrali zvezke in doma pregledali 

komentar. 
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itelji sami pregledujejo domačo nalogo, dajo povratno informacijo:

: Pogostost posredovanja povratne informacije o domači nalog

iteljev (84,2%) je odgovorila, da po pregledu domače naloge pri slovenš

učencem. 6 učiteljev (15,8 %) pa povratno informacijo da le 

čin učitelji dajo povratno informacijo? 

iteljev je na to vprašanje odgovorila le na kratko, torej da dajo povratno 

tno ali pisno. Nekaj učiteljev pa je odgovorilo podrobneje: 

Napišem, kaj je v domači nalogi dobro in kaj bi bilo treba dopolniti, popraviti in 

Napišem opisno oceno, včasih tudi številčno.« (1) 

časih tudi ustno.« 

čenec izboljša, kaj je treba še vaditi in kaj je dobro. Ve

napake, ki se ponavljajo, imamo razpravo.« (1) 

Zapišem kratko opombo ali jih pokličem k sebi in ustno razložim.«

Pisno ali ustno, navajam jih na konstruktivno kritiko.« (1) 

Komentiram, pohvalim dobre stvari, predlagam vaje za izboljšavo, narišem 

asno dam štampiljko.« (1) 

itelji, ki smo jih opazovali, so povratno informacijo največkrat dali ustno. Le v primerih, 

ko so pobrali zvezke in doma pregledali domačo nalogo, so pod nalogo v

84,2

15,8

Vedno Včasih

ini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko delo. 

o nalogo, dajo povratno informacijo: 

 

nalogi 

pri slovenščini vedno 

iteljev (15,8 %) pa povratno informacijo da le 

iteljev je na to vprašanje odgovorila le na kratko, torej da dajo povratno 

i nalogi dobro in kaj bi bilo treba dopolniti, popraviti in 

enec izboljša, kaj je treba še vaditi in kaj je dobro. Večkrat pa 

« (1) 

Komentiram, pohvalim dobre stvari, predlagam vaje za izboljšavo, narišem 

krat dali ustno. Le v primerih, 

o nalogo, so pod nalogo včasih zapisali 
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8. Ali učitelji 3., 4. in 5. razreda vodijo evidenco o opravljanju doma

slovenščini in kako ukrepajo pri u

Graf 14: Pogostost

Večina učiteljev (97,4 %) je odgovorila, da evidenco o opravljanju doma

redno, le eden (2,6 %) od anketiranih u

trdimo, da se rezultati pridoblj

pridobili z opazovanjem pouka slovenš

zapisovali učence, ki niso imeli doma

nekaj domačih nalog, ko si učitelji niso zapisali evidence.

8.1 V kateri obliki učitelji vodijo evidenco o opravljanju doma

Največ učiteljev (19) je odgovorilo, da vodi

asistentu. 11 učiteljev je odgovorilo, da imajo svoj zvezek ali pa seznam, v katerega si 

zapisujejo manjkajoče naloge. V treh primerih imajo v razredu tud

učenci sami vpišejo, če nimajo naloge, nato pa se pre

največkrat narejeno nalogo, je razglašen za »faco meseca«

dobi nagrado (majhen zvezek, beležko, drobno pozornost). 

še, da tako beleži tudi evidenco dodatnih nalog, 

naučijo pesem, vadijo pisanje

domačih nalog nismo dobili. 

8.2 Kako učitelji ukrepajo pri u

17 učiteljev je odgovorilo, da obvestijo starše, 

zapišejo v učenčev zvezek ali v beležko, starši 

da imajo učenci možnost prinesti doma
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itelji 3., 4. in 5. razreda vodijo evidenco o opravljanju doma
ini in kako ukrepajo pri učencih, ki naloge niso opravili? 

: Pogostost vodenja evidence o narejeni domači nalog

iteljev (97,4 %) je odgovorila, da evidenco o opravljanju doma

6 %) od anketiranih učiteljev je odgovoril, da evidenco vodi v

trdimo, da se rezultati pridobljeni z anketnimi vprašalniki ujemajo z rezultati, ki smo jih 

pridobili z opazovanjem pouka slovenščine. Vsi opazovani učitelji so si v svoj zvezek 

ence, ki niso imeli domače naloge. Večina jih je evidenco vodila redno, bilo je le 

nalog, ko si učitelji niso zapisali evidence. 

itelji vodijo evidenco o opravljanju domačih nalog?

(19) je odgovorilo, da vodijo evidenco opravljanja doma

je odgovorilo, da imajo svoj zvezek ali pa seznam, v katerega si 

e naloge. V treh primerih imajo v razredu tudi plakat, na

e nimajo naloge, nato pa se prečrtajo, ko nalogo naredijo. Kdor ima 

je razglašen za »faco meseca«, ali pa v nekem drugem primeru

dobi nagrado (majhen zvezek, beležko, drobno pozornost). Eden izmed uč

še, da tako beleži tudi evidenco dodatnih nalog, v katerih učenci raziskujejo, delajo p

ijo pesem, vadijo pisanje itd. Od sedmih učiteljev pa podatka o obliki evidentiranja 

itelji ukrepajo pri učencih, ki domače naloge ne opravijo? 

je odgovorilo, da obvestijo starše, če je učenec večkrat brez naloge. Obi

ev zvezek ali v beležko, starši pa morajo podpisati. 15 učitelj

enci možnost prinesti domačo nalogo naslednjo uro.  3 učitelj

97,4

2,6

Da, redno. Da, včasih.

ini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko delo. 

itelji 3., 4. in 5. razreda vodijo evidenco o opravljanju domačih nalog pri 

 

nalogi 

iteljev (97,4 %) je odgovorila, da evidenco o opravljanju domačih nalog vodijo 

je odgovoril, da evidenco vodi včasih. Lahko 

eni z anketnimi vprašalniki ujemajo z rezultati, ki smo jih 

itelji so si v svoj zvezek 

ina jih je evidenco vodila redno, bilo je le 

ih nalog? 

evidenco opravljanja domačih nalog v e-

je odgovorilo, da imajo svoj zvezek ali pa seznam, v katerega si 

i plakat, na katerega se 

rtajo, ko nalogo naredijo. Kdor ima 

, ali pa v nekem drugem primeru 

Eden izmed učiteljev je napisal  

enci raziskujejo, delajo plakate, se 

pa podatka o obliki evidentiranja 

krat brez naloge. Običajno to 

čiteljev je odgovorilo, 

čitelji so odgovorili, da 
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manjkajočo domačo nalogo le 

minus. 1 učitelj ne naredi ničesar

je včasih obveščal starše, vendar je bil odziv negativen ali pa ga sploh ni bilo. 1 u

odgovoril, da se z učenci, ki so pogosto brez naloge

domače naloge koristijo. 1 učitelj

zdi pomembna, jo morajo učenci

Opazovani učitelji so si v večini primerov (ne pa redno) v svoj zvezek zapisovali u

bili brez domače naloge. Zahtevali so, da naj jo prinesejo naslednji dan. 

9. Ali učitelji 3., 4. in 5. razreda kdaj ocenijo doma

Graf 

31 učiteljev (81,6 %) je odgovorilo
je odgovorilo, da domačo nalogo v

Zakaj ne? 

5 učiteljev, je odgovorilo, da doma

učiteljev pravi, da je domača naloga namenjena ponavljanju, vaji in utrjevanju znanja

ocenjevanju. 4 učitelji domač

znanja, saj domače naloge velikokrat delajo starši, oz

pa jih učenci prepišejo od sošolcev. Od 12 u

podatka, zakaj ne. 2 učitelja sta odgovorila

test vedno kakšno nalogo iz doma

smiselno, 1 pravi, da bi mu 

ocenjuje, ker ima posledično manj težav.
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o nalogo le zabeležijo, ena izmed teh učiteljic pa otroku na seznam napiše 

esar, le ob koncu leta upošteva pri zaključevanju. Dodal

starše, vendar je bil odziv negativen ali pa ga sploh ni bilo. 1 u

enci, ki so pogosto brez naloge, skuša pogovoriti in jih osvestiti, da jim 

e naloge koristijo. 1 učitelj pa je odgovoril, da običajno ne ukrepa, č

čenci narediti do naslednje ure. 

čini primerov (ne pa redno) v svoj zvezek zapisovali u

e naloge. Zahtevali so, da naj jo prinesejo naslednji dan.  

itelji 3., 4. in 5. razreda kdaj ocenijo domačo nalogo pri slovenš

Graf 15: Ocenjevanje domače naloge 

je odgovorilo, da domačih nalog ne ocenjujejo, 7 uč
o nalogo včasih ocenijo. 

, je odgovorilo, da domače naloge ne ocenjujejo, ker to zakon prepoveduje. 5 

ča naloga namenjena ponavljanju, vaji in utrjevanju znanja

domačih nalog ne ocenjujejo, ker menijo, da niso realen pokazatelj 

oge velikokrat delajo starši, oz. drugi družinski člani (bratje, sestre) ali 

sošolcev. Od 12 učiteljev, ki naloge ne ocenjujejo

itelja sta odgovorila, da domače naloge sicer ne ocenjujeta, das

o iz domačih nalog. 1 učitelju se ocenjevanje doma

 vzelo preveč časa, 1 pa je odgovoril, da doma

čno manj težav. 

18,4

81,6

Da Ne

ini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko delo. 

iteljic pa otroku na seznam napiše 

čevanju. Dodal je še, da 

starše, vendar je bil odziv negativen ali pa ga sploh ni bilo. 1 učitelj je 

skuša pogovoriti in jih osvestiti, da jim 

ne ukrepa, če pa se mu naloga 

ini primerov (ne pa redno) v svoj zvezek zapisovali učence, ki so 

o nalogo pri slovenščini in zakaj? 

 

ih nalog ne ocenjujejo, 7 učiteljev (18,4 %) pa 

o zakon prepoveduje. 5 

a naloga namenjena ponavljanju, vaji in utrjevanju znanja, ne pa 

ih nalog ne ocenjujejo, ker menijo, da niso realen pokazatelj 

člani (bratje, sestre) ali 

, ki naloge ne ocenjujejo, nismo dobili 

e naloge sicer ne ocenjujeta, dasta pa v 

se ocenjevanje domačih nalog ne zdi 

, da domačih nalog ne 
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Zakaj da? 

– »Ocenjujem samo obvezno domače branje.« (1) 

– »Za pridne je ocena nagrada, za tiste ki nalogo naredijo površno pa je kazen. Tako 

učenci vidijo, da je za domačo nalogo potreben trud. Tisti, ki dobijo slabo oceno, 

potem nekaj časa delajo domačo nalogo bolj vestno.« (3) 

– »Ocena je motivacija za delo v naprej.« (2) 

– »Domače naloge ocenjujem zelo redko. Ocenim le takrat, ko vidim, da je učenec vložil 

trud, da je bila naloga zanimiva tudi drugim učencem in če je opazen velik napredek. 

Nikoli ne ocenim, če za domačo nalogo stojijo starši. Ocena je npr. govorni nastop, ali 

pa razna raziskovanja, deklamacije, recitacije …« (1) 

Med našim opazovanjem pouka slovenščine ni nobeden izmed učiteljev ocenjeval domače 

naloge. 

 
10. Ali se med učitelji 3., 4. in 5. razreda pojavljajo razlike pri načrtovanju in 

preverjanju domačih nalog ter pri pogostosti in vrstah domačih nalog pri slovenščini 
glede na razred, v katerem poučujejo, in glede na delovno dobo? 
 
10.1 Ali se med učitelji pojavljajo razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog pri 
slovenščini glede na razred v katerem poučujejo, in glede na delovno dobo? 

Pogostost Skoraj pri vsaki uri 
slovenščine 

Dvakrat do trikrat 
tedensko 

Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 7 58,3 5 41,7 12 100,0 

4. 11 84,6 2 15,4 13 100,0 

5. 9 69,2 4 30,8 13 100,0 

Skupaj 27 71,1 11 28,9 38 100,0 

Preglednica 27: Primerjava pogostosti posredovanja domače naloge med učitelji glede na razred, v 
katerem poučujejo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,216; g = 2; α = 0,330). Med anketiranimi učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog glede na razred, v katerem poučujejo. 

Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da 

v 3. razredu dobra polovica učiteljev (58,3 %) daje domačo nalogo skoraj pri vsaki uri 

slovenščine, 41,7 % učiteljev pa dvakrat do trikrat tedensko. V 4. razredu večina anketiranih 
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učiteljev (84,6 %) daje domačo nalogo skoraj pri vsaki uri slovenščine, 15,4 % učiteljev pa 

dvakrat do trikrat tedensko. V 5. razredu daje domačo nalogo skoraj pri vsaki uri slovenščine 

69,2 % anketiranih učiteljev, dvakrat do trikrat tedensko pa 30,8 % anketiranih učiteljev. 

 
 

Pogostost Skoraj pri vsaki uri 
slovenščine 

Dvakrat do trikrat 
tedensko 

Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 3 42,9 4 57,1 7 100,0 

6–30 let 12 75,0 4 25,0 16 100 

Več kot 30 let 12 80,0 3 20,0 15 100 

Skupaj 27 71,1 11 28,9 38 100 

Preglednica 28: Primerjava pogostosti posredovanja domače naloge med učitelji glede na delovno 
dobo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,160; g = 2; α = 0,206). Med anketiranimi učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog glede na delovno dobo. Podatkov iz vzorca 

ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da večina učiteljev, ki 

poučujejo več kot 6 let daje domačo nalogo skoraj pri vsaki uri slovenščine, od učiteljev, ki 

poučujejo do 5 let, pa jih le 42,9 % daje domačo nalogo skoraj pri vsaki uri slovenščine. 

 
Primerjava 

jezikovnega in 
književnega 

pouka 

Večkrat pri 
jezikovnem pouku 

Približno enako pri 
jezikovnem in 

književnem pouku 

 
Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 5 41,7 7 58,3 12 100,0 

4. 4 30,8 9 69,2 13 100,0 

5. 3 23,1 10 76,9 13 100,0 

Skupaj 12 31,6 26 68,4 38 100,0 

Preglednica 29: Primerjava pogostosti posredovanja domače naloge pri jezikovnem in književnem 
pouku med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,004; g = 2; α = 0,605). Med anketiranimi učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri pogostosti posredovanja domače naloge pri jezikovnem in književnem pouku glede 

na razred, v katerem poučujejo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 
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množico, za vzorec pa lahko trdimo, da je več učiteljev iz vseh razredov odgovorilo, da dajejo 

domačo nalogo približno enako pogosto pri jezikovnem in književnem pouku. Največji delež 

učiteljev, ki so odgovorili, da dajejo domačo nalogo večkrat pri jezikovnem pouku, je bil v 3. 

razredu (41,7 %). 

 
Primerjava 

jezikovnega in 
književnega pouka 

Večkrat pri 
jezikovnem pouku 

Približno enako pri 
jezikovnem in 

književnem pouku 

Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 4 57,1 3 42,9 7 100,0 

6–30 let 5 31,2 11 68,8 16 100 

Več kot 30 let 3 20,0 12 80,0 15 100 

Skupaj 12 31,6 26 68,4 38 100 

Preglednica 30: Primerjava pogostosti posredovanja domače naloge pri jezikovnem in književnem 
pouku med učitelji glede na delovno dobo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,950; g = 2; α = 0,229). Med anketiranimi učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri pogostosti posredovanja domače naloge pri jezikovnem in književnem pouku glede 

na delovno dobo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa 

lahko trdimo, da večina učiteljev (80,0 %), ki poučujejo več kot 30 let, daje domačo nalogo 

približno enako pogosto pri jezikovnem in književnem pouku, od učiteljev, ki imajo do 5 let 

delovne dobe, pa jih je tako odgovorilo le 42,9 %. 

 
Primerjava 

slovenščine in 
matematike 

Večkrat pri 
matematiki 

Približno enako 
pogosto pri 

slovenščini in 
matematiki 

Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 1 8,3 11 91,7 12 100,0 

4. 3 23,1 10 76,9 13 100,0 

5. 2 15,4 11 84,6 13 100,0 

Skupaj 6 15,8 32 84,2 38 100,0 

Preglednica 31: Primerjava pogostosti posredovanja domače naloge pri matematiki in slovenščini 
med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo 
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Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,057; g = 2; α = 0,590). Med anketiranimi učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri pogostosti posredovanja domače naloge pri slovenščini in matematiki glede na 

razred, v katerem poučujejo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, 

za vzorec pa lahko trdimo, da ne glede na razred, v katerem poučujejo, večina učiteljev daje 

domačo nalogo približno enako pogosto pri slovenščini in matematiki. V 3. razredu je le eden 

od anketiranih učiteljev odgovoril, da daje domačo nalogo večkrat pri matematiki, v 4. 

razredu so tako odgovorili trije, v 5. razredu pa dva učitelja. 

 
 

Primerjava 
slovenščine in 
matematike 

Večkrat pri 
matematiki 

Približno enako 
pogosto pri 

slovenščini in 
matematiki 

Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 5 71,4 2 28,6 7 100,0 

6–30 let 1 6,2 15 93,8 16 100 

Več kot 30 let 0 0,0 15 100,0 15 100 

Skupaj 6 15,8 32 84,2 38 100 

Preglednica 32: Primerjava pogostosti posredovanja domače naloge pri matematiki in slovenščini 
med učitelji, glede na delovno dobo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

17,297; g = 2; α = 0,001). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, 

trdimo, da se v osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti posredovanja 

domačih nalog pri slovenščini in matematiki, glede na njihovo delovno dobo. 5 učiteljev (71,4 

%) z delovno dobo do 5 let trdi, da dajejo domačo nalogo večkrat pri matematiki. Večina 

učiteljev z delovno dobo 6–30 let (93, %) in vsi učitelji z več kot 30 let delovne dobe pa 

trdijo, da dajejo domačo nalogo pri slovenščini in matematiki približno enako pogosto. 
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10.2 Ali se med učitelji pojavljajo razlike pri nujnosti izvršitve domačih nalog, glede na 

razred, v katerem poučujejo in glede na delovno dobo? 

 

Nujnost 
izvršitve DN 

DN so obvezne. V glavnem obvezne, 
redko pa prostovoljne. 

Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 9 75,0 3 25,0 12 100,0 

4. 7 53,8 6 46,2 13 100,0 

5. 9 69,2 4 30,8 13 100,0 

Skupaj 25 65,8 13 34,2 38 100,0 

Preglednica 33: Primerjava nujnosti izvršitve domače naloge med učitelji glede na razred, v katerem 
poučujejo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,335; g = 2; α = 0,513). Med anketiranimi učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri nujnosti izvršitve domačih nalog glede na razred, v katerem poučujejo.  Podatkov 

iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da so 

domače naloge najbolj obvezne v 3. razredu (75,0 %), najmanj pa v 4. razredu, tu je le dobra 

polovica anketiranih učiteljev (53,8 %) odgovorila, da so domače naloge obvezne. 

 

Nujnost 
izvršitve DN 

DN so obvezne. V glavnem obvezne, 
redko pa prostovoljne. 

Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 6 85,7 1 14,3 7 100,0 

6–30 let 11 68,8 5 31,2 16 100,0 

Več kot 30 let 8 53,3 7 46,7 15 100,0 

Skupaj 25 65,8 13 34,2 38 100,0 

Preglednica 34: Primerjava nujnosti izvršitve domače naloge med učitelji glede na delovno dobo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,480; g = 2; α = 0,289). Med anketiranimi učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri nujnosti izvršitve domačih nalog glede na njihovo delovno dobo. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da so pri večini 

učiteljev (85,7 %), ki poučujejo manj kot 5 let, domače naloge obvezne, za razliko od 

učiteljev, ki imajo več kot 30 let delovne dobe, pri njih jih je le dobra polovica (53,3 %) 

odgovorila, da so domače naloge obvezne. 
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10.3   Ali se med učitelji pojavljajo razlike pri načrtovanju domačih nalog glede na 
razred, v katerem poučujejo, in glede na delovno dobo? 

 

Načrtovanje  DN načrtujem 
vnaprej, v dnevni 

učni pripravi. 

DN načrtujem v 
glavnem vnaprej, 

večkrat pa iz 
konkretne učne 

situacije  

Ne, DN 
izpeljem iz 
konkretne 

učne situacije. 

Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 8 66,7 1 8,3 3 25,0 12 100,0 

4. 8 61,5 1 7,7 4 30,8 13 100,0 

5. 8 61,5 0 0,0 5 38,5 13 100,0 

Skupaj 24 100,0 2 100,0 12 100,0 38 100,0 

Preglednica 35: primerjava načrtovanja domače naloge med učitelji glede na razred, v katerem 
poučujejo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,074; g = 4; α = 0,722). Med anketiranimi učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri načrtovanju domačih nalog glede na razred, v katerem poučujejo. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji vseh 

treh razredov približno enako načrtujejo domačo nalogo. Najpogosteje jo načrtujejo vnaprej, v 

dnevni učni pripravi. Najmanj učiteljev pa se je odločilo za vmesni odgovor – »DN načrtujem 

v glavnem vnaprej, večkrat pa jo izpeljem iz konkretne učne situacije«. 

 

Načrtovanje  DN načrtujem 
vnaprej, v dnevni 

učni pripravi. 

DN načrtujem v 
glavnem vnaprej, 

večkrat pa iz 
konkretne učne 

situacije  

Ne, DN 
izpeljem iz 
konkretne 

učne situacije. 

Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 2 28,6 1 14,3 4 57,1 7 100,0 

6–30 let 11 68,8 1 6,2 4 25,0 16 100,0 

Več kot 30 let 11 73,3 0 0,0 4 26,7 15 100,0 

Skupaj 24 100,0 2 100,0 12 100,0 38 100,0 

Preglednica 36: Primerjava načrtovanja domače naloge med učitelji glede na delovno dobo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,844; g = 4; α = 0,211). Med anketiranimi učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri načrtovanju domačih nalog glede na njihovo delovno dobo. Podatkov iz vzorca ne 
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moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji, ki imajo manj 

kot 5 let delovne dobe, pogosteje izpeljejo domačo nalogo iz konkretne učne situacije (57,1 

%) za razliko od učiteljev z delovno dobo 6–30 let (25,0 %) in učiteljev z več kot 30 leti 

delovne dobe (26,7 %). Ti dve skupini učiteljev domačo nalogo najpogosteje načrtujeta 

vnaprej, v dnevni učni pripravi. 

 

10.4 Ali se med učitelji pojavljajo razlike pri pogostosti preverjanja domačih nalog pri 
slovenščini glede na razred, v katerem poučujejo, in glede na delovno dobo? 
 

a) Jezikovni pouk 

Preverjanje  Skoraj vedno Pogosto  Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 12 100,0 0 0,0 12 100,0 

4. 12 92,3 1 7,7 13 100,0 

5. 13 100,0 0 0,0 13 100,0 

Skupaj 37 97,4 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 37: Primerjava pogostosti preverjanja domače naloge med učitelji glede na razred, v 
katerem poučujejo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,198; g = 2; α = 0,333). Med anketiranimi učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri pogostosti preverjanja domačih nalog glede na razred, v katerem poučujejo. 

Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da 

vsi učitelji 3. in 5. razreda domačo nalogo preverjajo skoraj vedno, medtem ko je v 4. razredu 

en učitelj (7,7 %) odgovoril, da domačo nalogo preverja pogosto. 

 
Preverjanje  Skoraj vedno Pogosto  Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 7 100,0 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 16 100,0 0 0,0 16 100,0 

Več kot 30 let 14 93,3 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 37 97,4 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 38: Primerjava pogostosti preverjanja domače naloge med učitelji glede na delovno dobo 
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Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,901; g = 2; α = 0,387). Med anketiranimi učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri pogostosti preverjanja domačih nalog glede na njihovo delovno dobo. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da vsi učitelji z 

delovno dobo do 30 let domače naloge preverjajo skoraj vedno, medtem ko je med učitelji z 

več kot 30 leti delovne dobe en anketirani (6,7 %) odgovoril, da domače naloge preverja 

pogosto. 

 

b) Književni pouk 

Preverjanje  Skoraj vedno Pogosto  Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 12 100,0 0 0,0 12 100,0 

4. 12 92,3 1 7,7 13 100,0 

5. 13 100,0 0 0,0 13 100,0 

Skupaj 37 97,4 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 39: Primerjava pogostosti preverjanja domače naloge med učitelji glede na razred, v 
katerem poučujejo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,198; g = 2; α = 0,333). Med anketiranimi učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri pogostosti preverjanja domačih nalog glede na razred, v katerem poučujejo. 

Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da 

vsi učitelji 3. in 5. razreda domačo nalogo preverjajo skoraj vedno, medtem ko je v 4. razredu 

en učitelj (7,7 %) odgovoril, da domačo nalogo preverja pogosto. 

 
Preverjanje  Skoraj vedno Pogosto  Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 7 100,0 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 16 100,0 0 0,0 16 100,0 

Več kot 30 let 14 93,3 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 37 97,4 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 40: Primerjava pogostosti preverjanja domače naloge med učitelji glede na delovno dobo 

 



Tolar, T. (2017). Domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

57 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,901; g = 2; α = 0,387). Med anketiranimi učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri pogostosti preverjanja domačih nalog glede na njihovo delovno dobo. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da vsi učitelji z 

delovno dobo do 30 let domače naloge preverjajo skoraj vedno, medtem ko je med učitelji z 

več kot 30 leti delovne dobe en anketirani (6,7 %) odgovoril, da domače naloge preverja 

pogosto. 

 

10.5  Ali se med učitelji pojavljajo razlike pri načinu preverjanja domačih nalog pri 
slovenščini glede na razred, v katerem poučujejo, in glede na delovno dobo? 
 

a) Jezikovni pouk 

Leteči pregled- 
kontrola 
izvršitve  

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 1 8,3 5 41,7 6 50,0 12 100,0 

4. 3 23,1 7 53,8 3 23,1 13 100,0 

5. 5 38,5 4 30,8 4 30,8 13 100,0 

Skupaj 9 23,7 16 42,1 13 34,2 38 100,0 

Preglednica 41: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge z letečim pregledom (med 
učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,777; g = 4; α = 0,311). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge z »letečim pregledom« glede 

na razred, v katerem poučujejo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji 3. razreda manj pogosto uporabljajo »leteči 

pregled« kot učitelji 4. in 5. razreda. 
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Leteči pregled-
kontrola 
izvršitve  

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 2 28,6 4 57,1 7 100,0 

6–30 let 3 18,8 8 50,0 5 31,2 16 100,0 

Več kot 30 let 5 33,3 6 40 4 26,7 15 100,0 

Skupaj 9 23,7 16 42,1 13 34,2 38 100,0 

Preglednica 42: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge z letečim pregledom (med 
učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,794; g = 4; α = 0,593). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge z »letečim pregledom« glede 

na njihovo delovno dobo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za 

vzorec pa lahko trdimo, da pogostost preverjanja domače naloge z »letečim pregledom« z leti 

delovne dobe narašča. 

 
Govorim rešitve in 

vsak učenec sam zase 
pregleduje domačo 

nalogo.  

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 3 25,0 7 58,3 2 16,7 12 100,0 

4. 6 46,2 5 38,5 2 15,4 13 100,0 

5. 5 38,5 4 30,8 4 30,8 13 100,0 

Skupaj 14 36,8 16 42,1 8 21,1 38 100,0 

Preglednica 43: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge na način, da učitelj govori 
rešitve in vsak učenec pregleduje svojo domačo nalogo (med učitelji glede na razred, v katerem 
poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,804; g = 4; α = 0,591). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge na način, da sami govorijo 

rešitve, učenci pa pregledujejo svojo domačo nalogo, glede na razred, v katerem poučujejo. 

Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih 

razlik pri pogostosti uporabe tega načina pregledovanja domače naloge. 
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Govorim rešitve in 
vsak učenec sam zase 
pregleduje domačo 

nalogo.  

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 4 51,7 1 14,3 2 28,6 7 100,0 

6–30 let 6 37,5 8 50,0 2 12,5 16 100,0 

Več kot 30 let 4 26,7 7 46,7 4 26,7 15 100,0 

Skupaj 14 36,8 16 42,1 8 21,1 38 100,0 

Preglednica 44: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge na način, da učitelj govori 
rešitve in vsak učenec pregleduje svojo domačo nalogo (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,193; g = 4; α = 0,381). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge na način, da sami govorijo 

rešitve, učenci pa pregledujejo svojo domačo nalogo, glede na njihovo delovno dobo. 

Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih 

razlik pri pogostosti uporabe tega načina pregledovanja domače naloge. 

 
Govorim rešitve, 

učenec pregleduje DN 
svojega soseda.  

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 2 16,7 7 58,3 3 25,0 12 100,0 

4. 3 23,1 5 38,5 5 38,5 13 100,0 

5. 2 15,4 4 30,8 7 53,8 13 100,0 

Skupaj 7 18,4 16 42,1 15 39,5 38 100,0 

Preglednica 45: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge na način, da učitelj govori 
rešitve, učenci pa pregledujejo nalogo svojega soseda (med učitelji glede na razred, v katerem 
poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,727; g = 4; α = 0,604). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge na način, da učitelj govori 

rešitve, učenci pa pregledujejo nalogo svojega soseda, glede na razred, v katerem poučujejo. 

Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da 

več kot polovica (53,8 %) učiteljev 5. razreda nikoli ne pregleduje naloge na ta način, medtem 

ko večina učiteljev 4. in 5. razreda ta način uporablja redko oz. pogosto. 
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Govorim rešitve, 
sošolec pregleduje DN 

svojega soseda.  

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 2 28,6 4 57,1 7 100,0 

6–30 let 3 18,8 8 50,0 5 31,2 16 100,0 

Več kot 30 let 3 20,0 6 40,0 6 40,0 15 100,0 

Skupaj 7 18,4 16 42,1 15 39,5 38 100,0 

Preglednica 46: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge na način, da učitelj govori 
rešitve, učenci pa pregledujejo nalogo svojega soseda (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,456; g = 4; α = 0,834). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge na način, da učitelj govori 

rešitve, učenci pa pregledujejo nalogo svojega soseda, glede na njihovo delovno dobo. 

Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da 

učitelji z delovno dobo do 5 let ta način pregledovanja uporabljajo manj pogosto kot učitelji z 

več leti delovne dobe. 

 

Kličem učence, da 
govorijo rešitve, 

sošolec pregleduje 
nalogo svojega sošolca. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 1 8,3 6 50,0 5 41,7 12 100,0 

4. 3 23,1 5 38,5 5 38,5 13 100,0 

5. 3 23,1 3 23,1 7 53,8 13 100,0 

Skupaj 7 18,4 14 36,8 17 44,7 38 100,0 

Preglednica 47: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge na način, da poklicani učenec 
govori rešitve, ostali pa si pregledujejo nalogo med seboj (med učitelji glede na razred, v katerem 
poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,778; g = 4; α = 0,596). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda glede na razred, v katerem poučujejo, 

se ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge na 

način, da poklicani učenec govori rešitve, sošolci pa si pregledujejo nalogo med seboj. 

Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih 

razlik med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih.  
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Kličem učence, da 
govorijo rešitve, 

sošolec pregleduje 
nalogo svojega sošolca. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 2 28,6 2 28,6 3 42,9 7 100,0 

6–30 let 3 18,8 4 25,0 9 56,2 16 100,0 

Več kot 30 let 2 13,3 8 53,3 5 33,3 15 100,0 

Skupaj 7 18,4 14 36,8 17 44,7 38 100,0 

Preglednica 48: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge na način, da poklicani učenec 
govori rešitve, ostali pa si pregledujejo nalogo med seboj (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,291; g = 4; α = 0,510). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se glede na njihovo delovno dobo ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge na način, 

da poklicani učenec govori rešitve, sošolci pa si pregledujejo nalogo med seboj. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med 

učitelji, ki poučujejo v različnih razredih.  

 

Kličem učence, da 
govorijo rešitve, učenec 

pregleduje svojo DN. 

Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 8 66,7 4 33,3 12 100,0 

4. 13 100,0 0 0,0 13 100,0 

5. 10 76,9 3 23,1 13 100,0 

Skupaj 31 81,6 7 18,4 38 100,0 

Preglednica 49: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge na način, da poklicani učenec 
govori rešitve, ostali pa pregledujejo svojo domačo nalogo (med učitelji glede na razred, v katerem 
poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

6,985; g = 2; α = 0,030). Ničelno hipotezo zavrnemo in s 3 % tveganjem trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti pregledovanja domačih nalog na 

način, da poklicani učenci govorijo rešitve, učenci pa pregledujejo svojo domačo nalogo, 

glede na razred v katerem poučujejo. Vsi učitelji 4. razreda ta način pregledovanja domače 
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naloge uporabljajo pogosto, medtem ko 33,3 % učiteljev 3. razreda in 23,1 % učiteljev 4. 

razreda ta način pregledovanja uporablja redko. 

 

Kličem učence, da 
govorijo rešitve, učenec 

pregleduje svojo DN. 

Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 6 85,7 1 14,3 7 100,0 

6–30 let 13 81,2 3 18,8 16 100,0 

Več kot 30 let 12 80,0 3 20,0 15 100,0 

Skupaj 31 81,6 7 18,4 38 100,0 

Preglednica 50: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri jezikovnem pouku na način, 
da poklicani učenec govori rešitve, ostali pa pregledujejo svojo domačo nalogo (med učitelji glede na 
delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,110; g = 2; α = 0,946). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se glede na njihovo delovno dobo ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge na način, 

da poklicani učenci govorijo rešitve, ostali pa pregledujejo svojo domačo nalogo. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med 

učitelji.  

 

Pokličem nekaj 
učencev, da glasno 

preberejo DN. 

Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 8 66,7 4 33,3 12 100,0 

4. 11 84,6 2 15,4 13 100,0 

5. 8 61,5 5 38,5 13 100,0 

Skupaj 27 71,1 11 28,9 38 100,0 

Preglednica 51: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri jezikovnem pouku na način, 
da nekaj učencev glasno prebere svojo domačo nalogo (med učitelji glede na razred, v katerem 
poučujejo)  

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,966; g = 2; α = 0,374). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se glede na razred, v katerem 

poučujejo, ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače 

naloge na način, da pokličejo nekaj učencev, ki glasno preberejo domačo nalogo. Podatkov iz 
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vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji 4. 

razreda ta način pregledovanja uporabljajo pogosteje kot učitelji 3. in 5. razreda. 

Pokličem nekaj 
učencev, da glasno 

preberejo DN. 

Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 5 71,4 2 28,6 7 100,0 

6–30 let 13 81,2 3 18,8 16 100,0 

Več kot 30 let 9 60,0 6 40,0 15 100,0 

Skupaj 27 71,1 11 28,9 38 100,0 

Preglednica 52: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri jezikovnem pouku na način, 
da nekaj učencev glasno prebere svojo domačo nalogo (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,719; g = 2; α = 0,423). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se glede na njihovo delovno dobo ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge na način, 

da pokličejo nekaj učencev, ki glasno preberejo domačo nalogo. Podatkov iz vzorca ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji z delovno dobo 

6–30 let ta način pregledovanja domače naloge uporabljajo pogosteje kot učitelji začetniki in 

učitelji z več kot 30 let delovne dobe. 

 
Poberem zvezke in 
pregledam domačo 

nalogo. 

Pogosto 
 

Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 10 83,3 1 8,3 1 8,3 12 100,0 

4. 7 53,8 5 38,5 1 7,7 13 100,0 

5. 2 15,4 10 76,9 1 7,7 13 100,0 

Skupaj 19 50,0 16 42,1 3 7,9 38 100,0 

Preglednica 53: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri jezikovnem pouku na način, 
da učitelj pobere zvezke in pregleda domačo nalogo (med učitelji glede na razred, v katerem 
poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

14,451; g = 4; α = 0,006). Ničelno hipotezo zavrnemo in z 0,6 % tveganjem trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti pregledovanja domačih nalog na 

način, da učitelj pobere zvezke in pregleda domačo nalogo, glede na razred, v katerem 
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poučujejo. Večina učiteljev 3. razreda (83,3 %)  tak način  pregledovanja domačih nalog 

uporablja pogosto, v 4. razredu tak način pregledovanja pogosto uporablja dobra polovica 

učiteljev (53,8 %), v 5. razredu pa le 15,4 % učiteljev. 

 

Poberem zvezke in 
pregledam domačo 

nalogo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 0 0,0 6 85,7 1 14,3 7 100,0 

6–30 let 8 50,0 6 37,5 2 12,5 16 100,0 

Več kot 30 let 11 73,3 4 26,7 0 0,0 15 100,0 

Skupaj 19 50,0 16 42,1 3 7,9 38 100,0 

Preglednica 54: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri jezikovnem pouku na način, 
da učitelj pobere zvezke in pregleda  domačo nalogo (med učitelji glede na delovno dobo)  

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

14,936; g = 4; α = 0,005). Ničelno hipotezo zavrnemo in z 0,5 % tveganjem trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti pregledovanja domačih nalog na 

način, da učitelj pobere zvezke in pregleda domačo nalogo, glede na delovno dobo. Lahko 

trdimo, da se pogostost pregledovanja domače naloge na način, da učitelj pobere zvezke, z 

delovno dobo povečuje. Nobeden od učiteljev z delovno dobo do 5 let ni odgovoril, da ta 

način uporablja pogosto, medtem ko je tako odgovorila polovica učiteljev z delovno dobo 6–

30 let in kar 73,3 % učiteljev z delovno dobo več kot 30 let. 

 
b) Književni pouk 

 
Leteči pregled – 

kontrola izvršitve 
Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 1 8,3 6 50,0 5 41,7 12 100,0 

4. 3 23,1 7 53,8 3 23,1 13 100,0 

5. 4 30,8 5 38,5 4 30,8 13 100,0 

Skupaj 8 31,6 18 47,4 12 31,6 38 100,0 

Preglednica 55: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri književnem pouku z letečim 
pregledom (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 
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Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,776; g = 4; α = 0,596). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se glede na razred, v katerem 

poučujejo, ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače 

naloge z »letečim pregledom«. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. 

 
Leteči pregled –  

kontrola izvršitve 
Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 2 28,6 4 57,1 7 100,0 

6–30 let 3 18,8 8 50,0 5 31,2 16 100,0 

Več kot 30 let 4 26,7 8 53,3 3 20 15 100,0 

Skupaj 8 21,1 18 47,4 12 31,6 38 100,0 

Preglednica 56: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri književnem pouku z letečim 
pregledom (med učitelji glede na delovno dobo)  

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,060; g = 4; α = 0,548). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se glede na njihovo delovno dobo ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge z 

»letečim pregledom«. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za 

vzorec pa lahko trdimo, da pogostost takega načina pregledovanja domače naloge z delovno 

dobo narašča. 

 

Govorim rešitve in 
vsak učenec zase 

pregleduje domačo 
nalogo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 2 16,7 6 50,0 4 33,3 12 100,0 

4. 4 30,8 6 46,2 3 23,1 13 100,0 

5. 3 23,1 4 30,8 6 46,2 13 100,0 

Skupaj 9 23,7 16 42,1 13 34,2 38 100,0 

Preglednica 57: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri književnem pouku na način 
da učitelj govori rešitve in vsak učenec pregleduje svojo domačo nalogo (med učitelji glede na razred, 
v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,210; g = 4; α = 0,697). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se glede na razred, v katerem 
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poučujejo, ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače 

naloge na način, da učitelj govori rešitve, učenci pa pregledujejo svojo domačo nalogo. 

Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih 

razlik med učitelji. 

Govorim rešitve in 
vsak učenec zase 

pregleduje domačo 
nalogo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 2 28,6 1 14,3 4 57,1 7 100,0 

6–30 let 5 31,2 6 37,5 5 31,2 16 100,0 

Več kot 30 let 2 13,3 9 60,0 4 26,7 15 100,0 

Skupaj 9 23,7 16 42,1 13 34,2 38 100,0 

Preglednica 58: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri književnem pouku na način, 
da učitelj govori rešitve in vsak učenec pregleduje svojo domačo nalogo (med učitelji glede na 
delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,254; g = 4; α = 0,262). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se glede na njihovo delovno dobo ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge na način, 

da učitelj govori rešitve, učenci pa pregledujejo svojo domačo nalogo. Podatkov iz vzorca ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da za razliko od učiteljev 

z več kot 5 leti delovne dobe več kot polovica (57,1 %) učiteljev začetnikov tega načina 

pregledovanja domače naloge ne uporablja nikoli. 

 

Govorim rešitve, 
sošolec pregleduje 

domačo nalogo svojega 
soseda. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 1 8,3 8 66,7 3 25,0 12 100,0 

4. 3 23,1 3 23,1 7 53,8 13 100,0 

5. 2 15,4 2 15,4 9 69,2 13 100,0 

Skupaj 6 15,8 13 34,2 19 50,0 38 100,0 

Preglednica 59: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri književnem pouku na način, 
da učitelj govori rešitve, učenci pa pregledujejo nalogo svojega soseda (med učitelji glede na razred, 
v katerem poučujejo) 
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Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

8,747; g = 4; α = 0,068). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se glede na razred, v katerem 

poučujejo, ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače 

naloge na način, da učitelj govori rešitve, učenci pa pregledujejo domačo nalogo svojega 

soseda. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko 

trdimo, da največji delež učiteljev 5. razreda (69,2 %) in dobra polovica učiteljev 4. razreda 

(53,8 %) omenjenega načina pregledovanja domače naloge ne uporablja nikoli, medtem ko 

največji delež učiteljev 3. razreda (66,7 %) tak način pregledovanja uporablja redko. 

 

Govorim rešitve, 
sošolec pregleduje 

domačo nalogo svojega 
soseda. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 1 14,3 5 71,4 7 100,0 

 6–30 let 3 18,8 7 43,8 6 37,5 16 100,0 

Več kot 30 let 2 13,3 5 33,3 8 53,3 15 100,0 

Skupaj 6 15,8 13 34,2 19 50,0 38 100,0 

Preglednica 60: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri književnem pouku na način, 
da učitelj govori rešitve, učenci pa pregledujejo nalogo svojega soseda (med učitelji glede na delovno 
dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,739; g = 4; α = 0,602). Med učitelji 3., 4. in 5. razreda se glede na njihovo delovno dobo ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge na način, 

da učitelj govori rešitve, učenci pa pregledujejo domačo nalogo svojega soseda. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da tak način 

pregledovanja domače naloge najmanj pogosto uporabljajo učitelji začetniki. 
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Kličem učence, da 
govorijo rešitve, 

sošolec pregleduje 
nalogo sošolca. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 1 8,3 5 41,7 6 50,0 12 100,0 

4. 2 15,4 6 46,2 5 38,5 13 100,0 

5. 3 23,1 2 15,4 8 61,5 13 100,0 

Skupaj 6 15,8 13 34,2 19 50,0 38 100,0 

Preglednica 61: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri književnem pouku na način, 
da poklicani učenec govori rešitve, ostali pa si pregledujejo nalogo med seboj (med učitelji glede na 
razred v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,962; g = 4; α = 0,411). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge na način, da 

poklican učenec govori rešitve, učenci pa pregledujejo domačo nalogo svojih sošolcev. 

Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih 

razlik med učitelji. 

 
 

Kličem učence, da 
govorijo rešitve, sošolec 

pregleduje nalogo 
sošolca. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 3 42,9 3 42,9 7 100,0 

6–30 let 3 18,8 4 25,0 9 56,2 16 100,0 

Več kot 30 let 2 13,3 6 40,0 7 46,7 15 100,0 

Skupaj 6 15,8 13 34,2 19 50,0 38 100,0 

Preglednica 62: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri književnem pouku na način, 
da poklicani učenec govori rešitve, ostali pa si pregledujejo nalogo med seboj (med učitelji glede na 
delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,103; g = 4; α = 0,894). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge na način, da 

poklican učenec govori rešitve, učenci pa pregledujejo domačo nalogo svojih sošolcev. 
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Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih 

razlik med učitelji. 

 

Kličem učence, da 
govorijo rešitve, 

učenec pregleduje 
svojo domačo nalogo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 6 50,0 3 25,0 3 25,0 12 100,0 

4. 11 84,6 2 15,4 0 0,0 13 100,0 

5. 9 69,2 4 30,8 0 0,0 13 100,0 

Skupaj 26 68,4 9 23,7 3 7,9 38 100,0 

Preglednica 63: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri književnem pouku na način, 
da poklicani učenec govori rešitve, ostali učenci pa pregledujejo svojo domačo nalogo (med učitelji 
glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

8,730; g = 4; α = 0,068). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge na način, da 

poklican učenec govori rešitve, učenci pa pregledujejo svojo domačo nalogo. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da ena četrtina 

učiteljev 3. razreda tega načina pregledovanja domače naloge ne uporablja nikoli, medtem ko 

vsi učitelji 4. in 5. razreda omenjen način uporabljajo pogosto oz. redko. 

 

Kličem učence, da 
govorijo rešitve, učenec 

pregleduje svojo 
domačo nalogo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 4 57,1 2 28,6 1 14,3 7 100,0 

6–30 let 12 75,0 3 18,8 1 6,2 16 100,0 

Več kot 30 let 10 66,7 4 26,7 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 26 68,4 9 23,7 3 7,9 38 100,0 

Preglednica 64: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri književnem pouku na način, 
da poklicani učenec govori rešitve, ostali učenci pa pregledujejo svojo domačo nalogo (med učitelji 
glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,921; g = 4; α = 0,922). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 
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statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domače naloge na način, da 

poklican učenec govori rešitve, učenci pa pregledujejo svojo domačo nalogo. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med 

učitelji. 

 

Pokličem nekaj 
učencev, da glasno 
preberejo domačo 

nalogo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 8 66,7 3 25,0 1 8,3 12 100,0 

4. 11 84,6 2 15,4 0 0,0 13 100,0 

5. 9 69,2 4 30,8 0 0,0 13 100,0 

Skupaj 28 73,7 9 23,7 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 65: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri književnem pouku na način, 
da nekaj učencev glasno prebere svojo domačo nalogo (med učitelji glede na razred, v katerem 
poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,317; g = 4; α = 0,506). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domačih nalog na način, da nekaj 

učencev glasno prebere svojo domačo nalogo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 

osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da 8,3 % učiteljev 3. razreda tega načina ne 

uporablja nikoli, medtem ko vsi učitelji 4. in 5. razreda omenjen način uporabljajo pogosto oz. 

redko. 

 

Pokličem nekaj 
učencev, da glasno 
preberejo domačo 

nalogo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 5 71,4 2 28,6 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 13 81,2 2 12,5 1 6,2 16 100,0 

Več kot 30 let 10 66,7 5 33,3 0 0,0 15 100,0 

Skupaj 28 73,7 9 23,7 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 66: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri književnem pouku na način, 
da nekaj učencev glasno prebere svojo domačo nalogo (med učitelji glede na delovno dobo) 
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Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,570; g = 4; α = 0,467). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti pregledovanja domačih nalog na način, da nekaj 

učencev glasno prebere svojo domačo nalogo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med učitelji. 

 

Poberem zvezke in 
pregledam domačo 

nalogo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 12 100,0 0 0,0 0 0,0 12 100,0 

4. 7 53,8 6 46,2 0 0,0 13 100,0 

5. 3 23,1 9 69,2 1 7,7 13 100,0 

Skupaj 22 57,9 15 39,5 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 67: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri književnem pouku na način, 
da učitelj pobere zvezke in pregleda domačo nalogo (med učitelji glede na razred, v katerem 
poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

20,717; g = 4; α = 0,001). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, 

trdimo, da se v osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti pregledovanja 

domačih nalog na način, da učitelj pobere zvezke in pregleda domačo nalogo, glede na razred, 

v katerem poučujejo. V 3. razredu tak način pregledovanja domače naloge pogosto 

uporabljajo vsi učitelji, v 4. razredu dobra polovica učiteljev (53,3 %), v 5. razredu pa le 23,1 

% učiteljev.  

 

Poberem zvezke in 
pregledam domačo 

nalogo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 6 85,7 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 10 62,5 5 31,2 1 6,2 16 100,0 

Več kot 30 let 11 73,3 4 26,7 0 0,0 15 100,0 

Skupaj 22 57,9 15 39,5 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 68: Primerjava pogostosti pregledovanja domače naloge pri književnem pouku na način, 
da učitelj pobere zvezke in pregleda domačo nalogo (med učitelji glede na delovno dobo) 
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Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

9,493; g = 4; α = 0,050). Ničelno hipotezo zavrnemo in s 5 % tveganjem trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti pregledovanja domačih nalog na 

način, da učitelj pobere zvezke in pregleda domačo nalogo, glede na delovno dobo. Lahko 

trdimo, da se pogostost pregledovanja domače naloge na način, da učitelj pobere zvezke z 

delovno dobo povečuje. Le 1 učitelj z delovno dobo do 5 let je odgovoril, da ta način 

uporablja pogosto, medtem ko je tako odgovorilo 62,5 %učiteljev z delovno dobo 6–30 let in 

kar 73,3 % učiteljev z delovno dobo več kot 30 let. 

 
 

10.6 Ali se pri učiteljih pojavljajo razlike pri odločanju za domačo nalogo glede na 
upoštevanje raznolikosti in aktualnosti vsebine ter diferenciacije? 
 

a) Jezikovni pouk 

Raznolikost 
vsebine 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Ne morem 
reči 

Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % f f % 

3. 5 41,7 7 58,3 0 0,0 0 0,0 12 100,0 

4. 6 46,2 7 53,8 0 0,0 0 0,0 13 100,0 

5. 2 15,4 8 61,5 2 15,4 1 7,7 13 100,0 

Skupaj 13 34,2 22 57,9 0 5,3 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 69: Primerjava pogostosti upoštevanja raznolikosti vsebine domače naloge pri 
jezikovnem pouku med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

8,872; g = 6; α = 0,181). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri upoštevanju raznolikosti vsebine domačih nalog. Podatkov 

iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da so vsi 

učitelji 3. in 4. razreda pogosto oz. skoraj vedno pozorni na raznolikost vsebine domačih 

nalog, medtem ko sta v 5. razredu 2 učitelja (15,4 %) na raznolikost vsebine pozorna redko, 1 

učitelj (7,7 %) pa ne more reči. 
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Raznolikost 
vsebine 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Ne morem 
reči 

Skupaj 

Delovna 
doba 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 3 42,9 3 42,9 1 14,3 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 3 18,8 12 75,0 0 0,0 1 6,2 16 100,0 

Več kot 30 let 7 46,7 7 46,7 1 6,7 0 0,0 15 100,0 

Skupaj 13 34,2 22 57,9 2 5,3 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 70: Primerjava pogostosti upoštevanja raznolikosti vsebine domače naloge pri 
jezikovnem pouku med učitelji, glede na delovno dobo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

7,681; g = 6; α = 0,262). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri upoštevanju raznolikosti vsebine domačih nalog. Podatkov 

iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med 

učitelji. 

 

Aktualnost 
vsebine 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Nikoli Ne morem 
reči 

Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

3. 6 50,0 5 41,7 1 8,3 0 0,0 0 0,0 12 100,0 

4. 9 69,2 4 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 100,0 

5. 6 46,2 4 30,8 1 7,7 1 7,7 1 7,7 13 100,0 

Skupaj 21 55,3 13 34,2 2 5,3 1 2,6 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 71: Primerjava pogostosti upoštevanja aktualnosti vsebine domače naloge pri jezikovnem 
pouku med učitelji, glede na razred, v katerem poučujejo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

6,938; g = 8; α = 0,543). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri upoštevanju aktualnosti vsebine domačih nalog. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da vsi učitelji 

4. razreda skoraj vedno oz. pogosto upoštevajo aktualnost vsebine domačih nalog, medtem ko 

je 1 učitelj 3. razreda odgovoril, da aktualnost vsebine upošteva redko. Prav tako tudi v 5. 

razredu – tudi tu je 1 učitelj odgovoril, da aktualnosti vsebine ne upošteva nikoli, 1 učitelj pa 

ne more reči. 
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Aktualnost 
vsebine 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Nikoli Ne morem 
reči 

Skupaj 

Delovna 
doba 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 5 71,4 1 14,3 1 14,3 0 0,0 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 10 62,5 5 31,2 0 0,0 0 0,0 1 6,2 16 100,0 

Več kot 30 
let 

6 40,0 7 46,7 1 6,7 1 6,7 0 0,0 15 100,0 

Skupaj 21 55,3 13 34,2 2 5,3 1 2,6 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 72: Primerjava pogostosti upoštevanja aktualnosti vsebine domače naloge pri jezikovnem 
pouku med učitelji glede na delovno dobo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

8,903; g = 8; α = 0,351). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri upoštevanju aktualnosti vsebine domačih nalog.  Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med 

učitelji. 

 

Diferenciacija Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Nikoli Ne morem 
reči 

Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

3. 1 8,3 4 33,3 7 58,3 0 0,0 0 0,0 12 100,0 

4. 1 7,7 3 23,1 9 69,2 0 0,0 0 0,0 13 100,0 

5. 0 0,0 2 15,4 8 61,5 2 15,4 1 7,7 13 100,0 

Skupaj 2 5,3 9 23,7 24 63,2 2 5,3 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 73: Primerjava pogostosti upoštevanja diferenciacije domače naloge pri jezikovnem 
pouku med učitelji glede na razred v katerem poučujejo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

9,091; g = 8; α = 0,335). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri upoštevanju diferenciacije domačih nalog. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da so na 

diferenciacijo domačih nalog manj pozorni učitelji 5. razreda kot učitelji 3. in 4. razreda. 
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Diferenciacija Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Nikoli Ne 
morem 

reči 

Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 0 0,0 2 28,6 4 57,1 1 14,3 0 0,0 7 100,0 

6-30 let 1 6,2 3 18,8 11 68,8 0 0,0 1 6,2 16 100,0 

Več kot 30 let 1 6,7 4 26,7 9 60,0 1 6,7 0 0,0 15 100,0 

Skupaj 2 5,3 9 23,7 24 63,2 2 5,3 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 74: Primerjava pogostosti upoštevanja diferenciacije domače naloge pri jezikovnem 
pouku med učitelji glede na delovno dobo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,456; g = 8; α = 0,708). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri upoštevanju diferenciacije domačih nalog. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med 

učitelji.  

 

b) Književni pouk 

Raznolikost 
vsebine 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Ne morem 
reči 

Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % f f % 

3. 4 33,3 7 58,3 0 0,0 1 8,3 12 100,0 

4. 5 38,5 8 61,5 0 0,0 0 0,0 13 100,0 

5. 2 15,4 8 61,5 1 7,7 2 15,4 13 100,0 

Skupaj 11 28,9 23 60,5 1 2,6 3 7,9 38 100,0 

Preglednica 75: Primerjava pogostosti upoštevanja raznolikosti vsebine domače naloge pri 
književnem pouku med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

6,378; g = 6; α = 0,382). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri upoštevanju raznolikosti vsebine domačih nalog. Podatkov 

iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da vsi 

učitelji 4. razreda upoštevajo raznolikost vsebine domačih nalog pogosto oz. skoraj vedno, 

medtem ko je v 1 učitelj 5. razreda odgovoril, da raznolikost vsebine upošteva redko, 2 

učitelja pa ne moreta reči.  
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Raznolikost 
vsebine 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Ne morem 
reči 

Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 4 57,1 2 28,6 1 14,3 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 2 12,5 13 81,2 0 0,0 1 6,2 16 100,0 

Več kot 30 let 5 33,3 8 53,3 0 0,0 2  13,3 15 100,0 

Skupaj 11 28,9 23 60,5 1 2,6 3 7,9 38 100,0 

Preglednica 76: Primerjava pogostosti upoštevanja raznolikosti vsebine domače naloge pri 
književnem pouku med učitelji glede na delovno dobo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

11,134; g = 6; α = 0,084). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri upoštevanju raznolikosti vsebine domačih nalog.  Podatkov 

iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med 

učitelji. 

Aktualnost 
vsebine 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Nikoli Ne 
morem 

reči 

Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

3. 5 41,7 4 33,3 2 16,7 0 0,0 1 8,3 12 100,0 

4. 8 61,5 4 30,8 1 7,7 0 0,0 0 0,0 13 100,0 

5. 5 38,5 6 46,2 0 0,0 1 7,7 1 7,7 13 100,0 

Skupaj 18 47,4 14 36,8 3 7,9 1 2,6 2 5,3 38 100,0 

Preglednica 77: Primerjava pogostosti upoštevanja aktualnosti vsebine domače naloge pri književnem 
pouku med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

8,044; g = 8; α = 0,429). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri upoštevanju aktualnosti vsebine domačih nalog. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med 

učitelji. 
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Aktualnost 
vsebine 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Nikoli Ne morem 
reči 

Skupaj 

Delovna 
doba 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 5 71,4 0 0,0 1 14,3 1 14,3 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 7 43,8 6 37,5 2 12,5 0 0,0 1 6,2 16 100,0 

Več kot 30 
let 

6 40,0 8 53,3 0 0,0 0 0,0 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 18 47,4 14 36,8 3 7,9 1 2,6 2 5,3 38 100,0 

Preglednica 78: Primerjava pogostosti upoštevanja raznolikosti vsebine domače naloge pri 
književnem pouku med učitelji glede na delovno dobo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

14,321; g = 8; α = 0,074). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri upoštevanju aktualnosti vsebine domačih nalog. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da se delež 

učiteljev, ki skoraj vedno upoštevajo aktualnost vsebine domačih nalog, z delovno dobo 

manjša.  

 
Diferenciacija Skoraj 

vedno 
Pogosto Redko Nikoli Ne 

morem 
reči 

Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

3. 1 8,3 4 33,3 5 41,7 1 8,3 1 8,3 12 100,0 

4. 1 7,7 2 15,4 10 76,9 0 0,0 0 0,0 13 100,0 

5. 0 0,0 2 15,4 8 61,5 1 7,7 2 15,4 13 100,0 

Skupaj 2 5,3 8 21,1 23 60,5 2 5,3 3 7,9 38 100,0 

Preglednica 79: Primerjava pogostosti upoštevanja diferenciacije domače naloge pri književnem 
pouku med učitelji glede na razred v katerem poučujejo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

8,626; g = 8; α = 0,375). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri upoštevanju diferenciacije vsebine domačih nalog. Podatkov 

iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med 

učitelji. 
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Diferenciacija Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Nikoli Ne morem 
reči 

Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 1 14,3 4 57,1 1 14,3 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 1 6,2 5 31,2 8 50,0 1 6,2 1 6,2 16 100,0 

Več kot 30 let 0 0,0 2 13,3 11 73,3 0 0,0 2 13,3 15 100,0 

Skupaj 2 5,3 8 21,1 23 60,5 2 5,3 3 7,9 38 100,0 

Preglednica 80: Primerjava pogostosti upoštevanja diferenciacije domače naloge pri književnem 
pouku med učitelji glede na delovno dobo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

8,363; g = 8; α = 0,399). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri upoštevanju diferenciacije vsebine domačih nalog. Podatkov 

iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med 

učitelji. 

 
10.7 Ali med učitelji obstajajo razlike pri posredovanju povratne informacije učencem 

glede na razred, v katerem poučujejo, in glede na delovno dobo? 

Povratna 
informacija 

Da, vedno. Da, včasih Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 8 66,7 4 33,3 12 100,0 

4. 13 100,0 0 0,0 13 100,0 

5. 11 84,6 2 15,4 13 100,0 

Skupaj 32 84,2 6 15,8 38 100,0 

Preglednica 81: Primerjava pogostosti posredovanja povratne informacije med učitelji glede na 
razred, v katerem poučujejo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

6,710; g = 2; α = 0,035). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,5 % trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti posredovanja povratne 

informacije pri domačih nalogah, glede na razred, v katerem poučujejo. V 4. razredu vsi 

učitelji učencem vedno dajo povratno informacijo o domačih nalogah. V 5. razredu je takih 

učiteljev 84,6 %, v 3. razredu pa le 66,7 %. 
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Povratna 
informacija 

Da, vedno. Da, včasih Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 6 85,7 1 14,3 7 100,0 

6-30 let 13 81,2 3 18,8 16 100,0 

Več kot 30 let 13 86,7 2 13,3 15 100,0 

Skupaj 32 84,2 6 15,8 38 100,0 

Preglednica 82: Primerjava pogostosti posredovanja povratne informacije med učitelji glede na 
delovno dobo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,184; g = 2; α = 0,912). Med učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

pogostosti posredovanja povratnih informacij glede na njihovo delovno dobo. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da so deleži 

učiteljev, ki vedno dajejo povratno informacijo, podobni (85,7 % učiteljev z delovno dobo do 

5 let, 81,2 % učiteljev z delovno dobo 6– 30 let in 86,7 % učiteljev z več kot 30 leti delovne 

dobe). 

 

10.8 Ali med učitelji obstajajo razlike pri vodenju evidence o opravljanju domačih 
nalog, glede na razred v katerem poučujejo in glede na delovno dobo? 

Vodenje 
evidence 

Da, redno. Da, včasih Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 12 100,0 0 0,0 12 100,0 

4. 12 92,3 1 7,7 13 100,0 

5. 13 100,0 0 0,0 13 100,0 

Skupaj 37 97,4 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 83: Primerjava pogostosti vodenja evidence med učitelji glede na razred, v katerem 
poučujejo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,198; g = 2; α = 0,333). Med učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

vodenju evidence glede na razred, v katerem poučujejo. Podatkov iz vzorca ne moremo 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da vsi učitelji 3. in 5. razreda 

redno vodijo evidenco o opravljanju domačih nalog, v 4. razredu pa skoraj vsi (92,3 %). 
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Vodenje 
evidence 

Da, redno. Da, včasih Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 7 100,0 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 16 100,0 0 0,0 16 100,0 

Več kot 30 let 14 93,3 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 37 97,4 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 84: Primerjava pogostosti vodenja evidence med učitelji glede na delovno dobo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,901; g = 2; α = 0,387). Med učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

vodenju evidence glede na njihovo delovno dobo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti 

na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da vsi učitelji z delovno dobo do 30 let in 

skoraj vsi učitelji (93,3 %) z več kot 30 leti delovne dobe evidenco o opravljanju domačih 

nalog vodijo redno. 

 

10.9 Ali se med učitelji pojavljajo razlike pri ocenjevanju domačih nalog glede na 
razred, v katerem poučujejo, in glede na delovno dobo? 

Ocenjevanje DN Da Ne Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 2 16,7 10 83,3 12 100,0 

4. 3 23,1 10 76,9 13 100,0 

5. 2 15,4 11 84,6 13 100,0 

Skupaj 7 18,4 31 81,6 38  100,0 

Preglednica 85: Primerjava ocenjevanja domače naloge med učitelji glede na razred, v katerem 
poučujejo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,285; g = 2; α = 0,867). Med učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

ocenjevanju domačih nalog glede na razred, v katerem poučujejo. Podatkov iz vzorca ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da so deleži učiteljev, ki 

domačo nalogo ocenjujejo oz. ne ocenjujejo, približno enaki. V 3. razredu domačo nalogo 

ocenjuje 16,7 % anketiranih učiteljev, v 4. razredu 23,1 %, v 5. razredu pa 15, 4 % anketiranih 

učiteljev. 
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Ocenjevanje DN Da. Ne. Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 0 0,0 7 100,0 7 100,0 

6–30 let 2 12,5 14 87,5 16 100,0 

Več kot 30 let 5 33,3 10 66,7 15 100,0 

Skupaj 7 18,4 31 81,6 38 100,0 

Preglednica 86: Primerjava ocenjevanja domače naloge med učitelji glede na delovno dobo 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,155; g = 2; α = 0,076). Med učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

ocenjevanju domačih nalog glede na njihovo delovno dobo. Podatkov iz vzorca ne moremo 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da nobeden od učiteljev  z delovno 

dobo do 5 let domače naloge ne ocenjuje, medtem ko domačo nalogo ocenjujeta 2 anketirana 

učitelja (12,5 %) z delovno dobo 6–30 let in 5 anketiranih učiteljev (33,3 %) z več kot 30 leti 

delovne dobe. Za vzorec lahko trdimo, da se delež učiteljev, ki domačo nalogo ocenjujejo, z 

delovno dobo povečuje. 

 
10.10 Ali se med učitelji pojavljajo razlike pri vrstah domačih nalog, ki jih posredujejo, 

glede na razred, v katerem poučujejo, in glede na delovno dobo? 
 

a) Jezikovni pouk 

Naloge 
ponavljanja in 

utrjevanja 
znanja 

Skoraj vedno Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 6 50,0 5 41,7 1 8,3 12 100,0 

4. 11 84,6 2 15,4 0 0,0 13 100,0 

5. 8 61,5 5 38,5 0 0,0 13 100,0 

Skupaj 25 65,8 12 31,6 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 87: Primerjava pogostosti posredovanja nalog ponavljanja in utrjevanja znanja pri 
jezikovnem pouku (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo)  

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,347; g = 4; α = 0,254). Med učitelji se glede na razred v katerem poučujejo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog ponavljanja in 

utrjevanja znanja. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni 

izstopajočih razlik med učitelji. 
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Naloge 
ponavljanja in 

utrjevanja 
znanja 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 7 100,0 0 0,0 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 8 50,0 8 50,0 0 0,0 16 100,0 

Več kot 30 let 10 66,7 4 26,7 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 25 65,8 12 31,6 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 88: Primerjava pogostosti posredovanja nalog ponavljanja in utrjevanja znanja pri 
jezikovnem pouku (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

9,595; g = 4; α = 0,048). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 4,8 % trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog 

ponavljanja in utrjevanja znanja, glede na njihovo delovno dobo. 

Vsi učitelji z delovno dobo do 5 let učencem skoraj vedno dajejo naloge ponavljanja in 

utrjevanja znanja, medtem ko le polovica učiteljev z delovno dobo 6–30 let takšne naloge daje 

skoraj vedno, polovica pa pogosto. Skoraj vedno daje naloge tega tipa 66,7 % učiteljev z 

delovno dobo več kot 30 let, pogosto pa 26,7 %. 

 

Naloge 
poglabljanja in 

razširjanja 
znanja 

Skoraj vedno Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 4 33,3 7 58,3 1 8,3 12 100,0 

4. 2 15,4 9 69,2 2 15,4 13 100,0 

5. 2 15,4 4 30,8 7 53,8 13 100,0 

Skupaj 8 21,1 20 52,6 10 26,3 38 100,0 

Preglednica 89: Primerjava pogostosti posredovanja nalog poglabljanja in razširjanja znanja pri 
jezikovnem pouku (med učitelji glede na razred v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

8,823; g = 4; α = 0,066). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog poglabljanja in 

razširjanja znanja. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec 

pa lahko trdimo, da učitelji 5. razreda dajejo domače naloge poglabljanja in razširjanja znanja 

manj pogosto kot učitelji 3. in 4. razreda. 
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Naloge 
poglabljanja in 

razširjanja 
znanja 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 3 42,9 1 14,3 3 42,9 7 100,0 

6–30 let 3 18,8 9 56,2 4 25,0 16 100,0 

Več kot 30 let 2 13,3 10 66,7 3 20,0 15 100,0 

Skupaj 8 21,1 20 52,6 10 26,3 38 100,0 
Preglednica 90: Primerjava pogostosti posredovanja nalog poglabljanja in razširjanja znanja pri 
jezikovnem pouku (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,929; g = 4; α = 0,205). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog poglabljanja in 

razširjanja znanja. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu 

ni izstopajočih razlik med učitelji. 

 

Naloge v 
smislu 

raziskovalne 
dejavnosti 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 1 8,3 8 66,7 3 25,0 12 100,0 

4. 2 15,4 11 84,6 0 0,0 13 100,0 

5. 2 15,4 9 69,2 2 15,4 13 100,0 

Skupaj 5 13,2 28 73,7 5 13,2 38 100,0 
Preglednica 91: Primerjava pogostosti posredovanja nalog v smislu raziskovalne dejavnosti pri 
jezikovnem pouku (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,133; g = 4; α = 0,274). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog v smislu raziskovalne 

dejavnosti. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni 

izstopajočih razlik med učitelji. 
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Naloge v 
smislu 

raziskovalne 
dejavnosti 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 5 71,4 1 14,3 7 100,0 

6–30 let 2 12,5 11 68,8 3 18,8 16 100,0 

Več kot 30 let 2 13,3 12 80,0 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 5 13,2 28 73,7 5 13,2 38 100,0 
Preglednica 92: Primerjava pogostosti posredovanja nalog v smislu raziskovalne dejavnosti pri 
jezikovnem pouku (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,080; g = 4; α = 0,897). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog v smislu raziskovalne 

dejavnosti.  Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni 

izstopajočih razlik med učitelji. 

 

 
Naloge 

uvajanja v 
obravnavo 
nove snovi 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % f f % 

3. 0 0,0 0 0,0 11 91,7 1 8,3 12 100,0 

4. 0 0,0 1 7,7 9 69,2 3 23,1 13 100,0 

5. 1 7,7 0 0,0 6 46,2 6 46,2 13 100,0 

Skupaj 1 2,6 1 2,6 26 68,4 10 26,3 38 100,0 
Preglednica 93: Primerjava pogostosti posredovanja nalog uvajanja v obravnavo nove snovi pri 
jezikovnem pouku (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo)  

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

9,866; g = 6; α = 0,130). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog uvajanja v obravnavo 

nove snovi. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa 

lahko trdimo, da se pogostost posredovanja domačih nalog uvajanja v obravnavo nove snovi z 

višjim razredom manjša.  
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Naloge 
uvajanja v 
obravnavo 
nove snovi 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 0 0,0 2 28,6 4 57,1 7 100,0 

6–30 let 0 0,0 0 0,0 11 68,8 5 31,2 16 100,0 

Več kot 30 let 0 0,0 1 6,7 13 86,7 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 1 2,6 1 2,6 26 68,4 10 26,3 38 100,0 

Preglednica 94: Primerjava pogostosti posredovanja nalog uvajanja v obravnavo nove snovi pri 
jezikovnem pouku (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

13,176; g = 6; α = 0,040). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 4 % trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog 

uvajanja v obravnavo nove snovi, glede na njihovo delovno dobo. Skoraj vsi učitelji dajejo 

naloge uvajanja v obravnavo nove snovi redko oz. jih ne dajejo nikoli. Pogostost 

posredovanja takšnih nalog pa z leti delovne dobe narašča. 

 
b) Književni pouk 

 
Naloge 

ponavljanja 
in utrjevanja 

znanja 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % f f % 

3. 1 8,3 6 50,0 4 33,3 1 8,3 12 100,0 

4. 4 30,8 5 38,5 4 30,8 0 0,0 13 100,0 

5. 3 23,1 4 30,8 6 46,2 0 0,0 13 100,0 

Skupaj 8 21,1 15 39,5 14 36,8 1 2,6 38 100,0 
Preglednica 95: Primerjava pogostosti posredovanja nalog ponavljanja in utrjevanja znanja pri 
književnem pouku (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,085; g = 6; α = 0,533). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog ponavljanja in 

utrjevanja znanja. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni 

izstopajočih razlik med učitelji. 
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Naloge 
ponavljanja 
in utrjevanja 

znanja 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 1 14,3 4 57,1 1 14,3 7 100,0 

6–30 let 2 12,5 12 75,0 2 12,5 0 0,0 16 100,0 

Več kot 30 let 5 33,3 2 13,3 8 53,3 0 0,0 15 100,0 

Skupaj 8 21,1 15 39,5 14 36,8 1 2,6 38 100,0 
Preglednica 96: Primerjava pogostosti posredovanja nalog ponavljanja in utrjevanja znanja pri 
književnem pouku (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

19,255; g = 6; α = 0,004). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,4 % trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog 

ponavljanja in utrjevanja znanja, glede na njihovo delovno dobo. 

Pri književnosti dobra polovica učiteljev z delovno dobo do 5 let (57,1 %) in z delovno dobo 

več kot 30 let (53,3 %) trdi, da učencem redko dajejo naloge ponavljanja in utrjevanja znanja, 

medtem ko tri četrtine (75 %) učiteljev z delovno dobo 6–30 let daje pogosto. 

 

Naloge 
poglabljanja 
in razširjanja 

znanja 

Skoraj vedno Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 6 50,0 4 33,3 2 16,7 12 100,0 

4. 3 23,1 9 69,2 1 7,7 13 100,0 

5. 0 0,0 8 61,5 5 38,5 13 100,0 

Skupaj 9 23,7 21 55,3 8 21,1 38 100,0 
Preglednica 97: Primerjava pogostosti posredovanja nalog poglabljanja in razširjanja znanja pri 
književnem pouku (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

13,622; g = 4; α = 0,009). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,9 % trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog 

poglabljanja in razširjanja znanja, glede na razred v katerem poučujejo. 

Polovica učiteljev 3. razreda daje učencem naloge poglabljanja in razširjanja znanja skoraj 

vedno. Največji delež učiteljev 4. razreda (69,2 %) in 5. razreda (61,5 %) pa daje takšne 

naloge pogosto. 
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Naloge 
poglabljanja in 

razširjanja 
znanja 

Skoraj vedno Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 2 28,6 2 28,6 3 42,9 7 100,0 

6–30 let 2 12,5 11 68,8 3 18,8 16 100,0 

Več kot 30 let 5 33,3 8 53,3 2 13,3 15 100,0 

Skupaj 9 23,7 21 55,3 8 21,1 38 100,0 
Preglednica 98: Primerjava pogostosti posredovanja nalog poglabljanja in razširjanja znanja pri 
književnem pouku (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,951; g = 4; α = 0,292). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog poglabljanja in 

razširjanja znanja. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu 

ni izstopajočih razlik med učitelji. 

 

 

Naloge v 
smislu 

raziskovalne 
dejavnosti 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 1 8,3 7 58,3 4 33,3 12 100,0 

4. 4 30,8 9 69,2 0 0,0 13 100,0 

5. 4 30,8 6 46,2 3 23,1 13 100,0 

Skupaj 9 23,7 22 57,9 7 18,4 38 100,0 

Preglednica 99: Primerjava pogostosti posredovanja nalog v smislu raziskovalne dejavnosti pri 
književnem pouku (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

8,799; g = 4; α = 0,066). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog v smislu 

raziskovalne dejavnosti. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za 

vzorec pa lahko trdimo, da vsi učitelji 4. razreda dajejo domače naloge v smislu raziskovalne 

dejavnosti pogosto oz. redko, medtem ko 33,3 % učiteljev 3. razreda in 23,1 % učiteljev 5. 

razreda takšnih nalog ne daje nikoli. 
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Naloge v 
smislu 

raziskovalne 
dejavnosti 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 3 42,9 3 42,9 7 100,0 

6–30 let 3 18,8 11 68,8 2 12,5 16 100,0 

Več kot 30 let 5 33,3 8 53,3 2 13,3 15 100,0 

Skupaj 9 23,7 22 57,9 7 18,4 38 100,0 
Preglednica 100: Primerjava pogostosti posredovanja nalog v smislu raziskovalne dejavnosti pri 
književnem pouku (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,890; g = 4; α = 0,421). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog v smislu 

raziskovalne dejavnosti. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V 

vzorcu ni izstopajočih razlik med učitelji. 

 

Naloge 
uvajanja v 
obravnavo 
nove snovi 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 2 16,7 8 66,7 2 16,7 12 100,0 

4. 2 15,4 9 69,2 2 15,4 13 100,0 

5. 0 0,0 5 38,5 8 61,5 13 100,0 

Skupaj 4 10,5 22 57,9 12 31,6 38 100,0 

Preglednica 101: Primerjava pogostosti posredovanja nalog uvajanja v obravnavo nove učne snovi 
pri književnem pouku (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

9,984; g = 4; α = 0,041) Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 4,1 % trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog 

uvajanja v obravnavo nove snovi, glede na razred, v katerem poučujejo. Pogostost 

posredovanja takšnih domačih nalog se z višjim razredom zmanjšuje. V 3. razredu največji 

delež učiteljev (66,7 %) redko daje naloge uvajanja v obravnavo nove snovi, prav tako v 4. 

razredu (69,2 %). V 5. razredu pa kar 61,5 % učiteljev takšnih nalog ne daje nikoli, 38,5 % 

učiteljev pa redko. 
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Naloge 
uvajanja v 
obravnavo 
nove snovi 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 2 28,6 4 57,1 7 100,0 

6–30 let 2 12,5 8 50,0 6 37,5 16 100,0 

Več kot 30 let 1 6,7 12 80,0 2 13,3 15 100,0 

Skupaj 4 10,5 22 57,9 12 31,6 38 100,0 
Preglednica 102: Primerjava pogostosti posredovanja nalog uvajanja v obravnavo nove učne snovi 
pri književnem pouku (med učitelji glede na delovno dobo). 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

6,334; g = 4; α = 0,176). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog uvajanja v 

obravnavo nove snovi. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za 

vzorec pa lahko trdimo, da učitelji z več kot 30 leti delovne dobe posredujejo domače naloge 

uvajanja v obravnavo nove snovi pogosteje kot učitelji z manj kot 30 leti delovne dobe. 

 

10.11 Ali se med učitelji pojavljajo razlike pri vrstah domačih nalog, ki jih 
posredujejo, glede na razred, v katerem poučujejo, in glede na delovno dobo? 
 

a) Jezikovni pouk 

Učenci pišejo besedilo 
tiste besedilne vrste, ki 

smo jo obravnavali. 

Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 11 91,7 1 8,3 12 100,0 

4. 13 100,0 0 0,0 13 100,0 

5. 13 100,0 0 0,0 13 100,0 

Skupaj 37 97,4 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 103: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pišejo besedilo 
obravnavane besedilne vrste (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,365; g = 2; α = 0,307). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog, v katerih učenci 

pišejo besedilo obravnavane besedilne vrste. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 

osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da vsi učitelji 4. in 5. razreda takšne domače 
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naloge posredujejo pogosto, medtem ko je v 3. razredu 1 učitelj odgovoril, da takšne naloge 

daje redko. 

 

Učenci pišejo besedilo 
tiste besedilne vrste, ki 

smo jo obravnavali. 

Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 7 100,0 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 16 100,0 0 0,0 16 100,0 

Več kot 30 let 14 93,3 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 37 97,4 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 104: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pišejo besedilo 
obravnavane besedilne vrste (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,901; g = 2; α = 0,387). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog, v katerih učenci 

pišejo besedilo obravnavane besedilne vrste. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 

osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da vsi učitelji z delovno dobo do 30 let takšne 

naloge posredujejo pogosto, medtem ko je 1 učitelj z delovno dobo več kot 30 let odgovoril, 

da takšne naloge daje redko. 

  
Učenci pišejo spis 
na temo, ki se je 

ponudila. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 5 41,7 6 50,0 1 8,3 12 100,0 

4. 4 30,8 8 61,5 1 7,7 13 100,0 

5. 7 53,8 6 46,2 0 0,0 13 100,0 

Skupaj 16 42,1 20 52,6 2 5,3 38 100,0 

Preglednica 105: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v katerih učenci pišejo spis na 
ponujeno temo (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,817; g = 4; α = 0,589). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog, v katerih učenci 

pišejo spis na temo, ki se ponudi. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med učitelji. 
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Učenci pišejo spis 
na temo, ki se je 

ponudila. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 4 57,1 3 42,9 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 7 43,8 7 43,8 2 12,5 16 100,0 

Več kot 30 let 5 33,3 10 66,7 0 0,0 15 100,0 

Skupaj 16 42,1 20 52,6 2 5,3 38 100,0 

Preglednica 106: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pišejo spis na ponujeno 
temo (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,011; g = 4; α = 0,286). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domače naloge, v kateri učenci 

pišejo spis na temo, ki se ponudi. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa lahko trdimo, da se pogostost posredovanja takšnih nalog  z leti 

delovne dobe zmanjšuje. 

 

Učenci preberejo 
besedilo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 10 83,3 2 16,7 0 0,0 12 100,0 

4. 8 61,5 3 23,1 2 15,4 13 100,0 

5. 10 76,9 2 15,4 1 7,7 13 100,0 

Skupaj 28 73,7 7 18,4 3 7,9 38 100,0 

Preglednica 107: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci preberejo besedilo (med 
učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,287; g = 4; α = 0,511). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domače naloge, v kateri učenci 

preberejo besedilo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu 

ni izstopajočih razlik med učitelji. 
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Preglednica 108: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci preberejo besedilo (med 
učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,481; g = 4; α = 0,830). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domače naloge, v kateri učenci 

preberejo besedilo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu 

ni izstopajočih razlik med učitelji. 

 
Učenci pisno 

obnovijo besedilo. 
Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 6 50,0 5 41,7 1 8,3 12 100,0 

4. 4 30,8 8 61,5 1 7,7 13 100,0 

5. 5 38,5 8 61,5 0 0,0 13 100,0 

Skupaj 15 39,5 21 55,3 2 5,3 38 100,0 

Preglednica 109: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pisno obnovijo besedilo 
(med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,880; g = 4; α = 0,578). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domače naloge, v kateri učenci 

pisno obnovijo besedilo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V 

vzorcu ni izstopajočih razlik med učitelji. 

 

 

 

 

 

Učenci preberejo 
besedilo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 4 57,1 2 28,6 1 14,3 7 100,0 

6–30 let 13 81,2 2 12,5 1 6,2 16 100,0 

Več kot 30 let 11 73,3 3 20,0 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 28 73,7 7 18,4 3 7,9 38 100,0 
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Preglednica 110: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pisno obnovijo besedilo  
(med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,793; g = 4; α = 0,593). Med učitelji se glede njihovo delovno dobo ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domače naloge, v kateri učenci pisno obnovijo 

besedilo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni 

izstopajočih razlik med učitelji. 

 
 

 

 

 

 

Preglednica 111: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pisno rešujejo naloge o 
besedilu (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,385; g = 2; α = 0,112). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domače naloge, v kateri učenci 

pisno rešujejo naloge o besedilu. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji 3. razreda takšne naloge posredujejo pogosteje 

kot učitelji 4. in 5. razreda. 

 

 

 

Učenci pisno 
obnovijo besedilo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 2 28,6 4 57,1 1 14,3 7 100,0 

6–30 let 7 43,8 9 56,2 0 0,0 16 100,0 

Več kot 30 let 6 40,0 8 53,3 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 15 39,5 21 55,3 2 5,3 38 100,0 

Učenci pisno rešujejo 
naloge o besedilu. 

Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 12 100,0 0 0,0 12 100,0 

4. 10 76,9 3 23,1 13 100,0 

5. 11 84,6 2 15,4 13 100,0 

Skupaj 33 86,8 5 13,2 38 100,0 
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Preglednica 111: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pisno rešujejo naloge o 
besedilu (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,014; g = 2; α = 0,993). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domače naloge, v kateri učenci 

pisno rešujejo naloge o besedilu. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med učitelji. 

 

Preglednica 112: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci prepišejo besedilo (med 
učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

27,332; g = 4; α = 0,001). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, 

trdimo, da se v osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti posredovanja 

domačih nalog, pri katerih učenci prepišejo besedilo, glede na razred, v katerem poučujejo. 

Uporaba domačih nalog, v katerih učenci prepisujejo besedilo, se z višino razreda manjša. V 

3. razredu daje takšne naloge pogosto 83,3 % učiteljev, v 4. in 5. razredu pa le 7,7 % učiteljev. 

V 4. razredu takšnih nalog nikoli ne uporablja 23,1 % učiteljev, v 5. razredu pa dobra 

polovica učiteljev (56,8 %). 

 

 

Učenci pisno rešujejo 
naloge o besedilu. 

Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 6 85,7 1 14,3 7 100,0 

6–30 let 14 87,5 2 12,5 16 100,0 

Več kot 30 let 13 86,7 2 13,3 15 100,0 

Skupaj 33 86,8 5 13,2 38 100,0 

Učenci prepišejo 
besedilo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 10 83,3 2 16,7 0 0,0 12 100,0 

4. 1 7,7 9 69,2 3 23,1 13 100,0 

5. 1 7,7 5 38,5 7 56,8 13 100,0 

Skupaj 12 31,6 16 42,1 10 23,3 38 100,0 
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Preglednica 113: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci prepišejo besedilo (med 
učitelji glede na delovno dobo)  

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

13,696; g = 4; α = 0,008). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,8 % trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog pri 

katerih učenci prepišejo besedilo, glede na njihovo delovno dobo. 

Kar 71,4 % učiteljev z delovno dobo do 5 let nikoli ne uporablja nalog, pri katerih učenci 

prepisujejo besedilo, medtem ko jih večina učiteljev z delovno dobo 6–30 let (87,6 %) 

uporablja pogosto oz. redko. Največji delež učiteljev z več kot 30 let delovne (60 %) dobe pa 

takšne naloge uporablja redko. 

 

Preglednica 114: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pisno rešujejo naloge za 
razvijanje besedne zmožnosti (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,736; g = 2; α = 0,420). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog, pri katerih učenci 

pisno rešujejo naloge za razvijanje besedne zmožnosti. Podatkov iz vzorca ne moremo 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da pogostost posredovanja takšnih 

nalog z višino razreda narašča. 

 

Učenci prepišejo 
besedilo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 2 28,6 0 0,0 5 71,4 7 100,0 

6–30 let 7 43,8 7 43,8 2 12,5 16 100,0 

Več kot 30 let 3 20,0 9 60,0 3 20,0 15 100,0 

Skupaj 12 31,6 16 42,1 10 26,3 38 100,0 

Učenci pisno rešujejo 
naloge za razvijanje 
besedne zmožnosti. 

Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 11 91,7 1 8,3 12 100,0 

4. 12 92,3 1 7,7 13 100,0 

5. 13 100,0 0 0,0 13 100,0 

Skupaj 36 94,7 2 5,3 38 100,0 
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Preglednica 115: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pisno rešujejo naloge za 
razvijanje besedne zmožnosti (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,841; g = 2; α = 0,657). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog, pri katerih učenci 

pisno rešujejo naloge za razvijanje besedne zmožnosti. Podatkov iz vzorca ne moremo 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da se pogostost posredovanja 

takšnih nalog z naraščanjem delovne dobe zmanjšuje.  

 

Preglednica 116: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci rešujejo naloge za 
razvijanje pravopisne zmožnosti (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,198; g = 2; α = 0,333). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog, pri katerih učenci 

rešujejo naloge za razvijanje pravopisne zmožnosti. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti 

na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji 3. in 4. razreda posredujejo takšne 

naloge pogosteje kot učitelji 5. razreda. 

 

 

Učenci pisno rešujejo 
naloge za razvijanje 
besedne zmožnosti. 

Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 7 100,0 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 15 93,8 1 6,2 16 100,0 

Več kot 30 let 14 93,3 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 36 94,7 2 5,3 38 100,0 

Učenci rešujejo naloge 
za razvijanje 

pravopisne zmožnosti. 

Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 12 100,0 0 0,0 12 100,0 

4. 13 100,0 0 0,0 13 100,0 

5. 12 92,3 1 7,7 13 100,0 

Skupaj 37 97,4 1 2,6 38 100,0 
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Preglednica 117: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci rešujejo naloge za 
razvijanje pravopisne zmožnosti (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,901; g = 2; α = 0,387). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog, pri katerih učenci 

rešujejo naloge za razvijanje pravopisne zmožnosti. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti 

na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji z delovno dobo do 30 let 

posredujejo takšne naloge pogosteje kot učitelji z delovno dobo več kot 30 let. 

 

Preglednica 118: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v katerih učenci pisno rešujejo naloge 
za razvijanje skladenjske/slovnične zmožnosti (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

 
Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,249; g = 2; α = 0,197). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog, pri katerih učenci 

pisno rešujejo naloge za razvijanje skladenjske/slovnične zmožnosti. Podatkov iz vzorca ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji 3. razreda 

takšne naloge posredujejo pogosteje kot učitelji 4. in 5. razreda. 

 

Učenci rešujejo naloge 
za razvijanje 

pravopisne zmožnosti. 

Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 7 100,0 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 16 100,0 0 0,0 16 100,0 

Več kot 30 let 14 93,3 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 37 97,4 1 2,6 38 100,0 

Učenci pisno rešujejo 
naloge za razvijanje 

skladenjske/slovnične 
zmožnosti. 

Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 12 100,0 0 0,0 12 100,0 

4. 11 84,6 2 15,4 13 100,0 

5. 11 84,6 2 15,4 13 100,0 

Skupaj 34 89,5 4 10,5 38 100,0 
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Preglednica 119: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pisno rešujejo naloge za 
razvijanje skladenjske/slovnične zmožnosti (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,737; g = 2; α = 0,420). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti posredovanja domačih nalog, pri katerih učenci 

pisno rešujejo naloge za razvijanje skladenjske/slovnične zmožnosti. Podatkov iz vzorca ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da se pogostost 

posredovanja takšnih nalog z naraščanjem delovne dobe manjša. 

 
b) Književni pouk 

Preglednica 120: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pisno obnovijo 
prebrano besedilo (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,636; g = 4; α = 0,620). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci pisno 

obnovijo prebrano besedilo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V 

vzorcu ni izstopajočih razlik med učitelji. 

Učenci rešujejo naloge 
za razvijanje 

skladenjske/slovnične 
zmožnosti. 

Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 7 100,0 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 14 87,5 2 12,5 16 100,0 

Več kot 30 let 13 86,7 2 13,3 15 100,0 

Skupaj 32 89,5 4 10,5 38 100,0 

Učenci pisno 
obnovijo prebrano 

besedilo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 4 33,3 7 58,3 1 8,3 12 100,0 

4. 6 46,2 7 53,8 0 0,0 13 100,0 

5. 5 38,5 8 61,5 0 0,0 13 100,0 

Skupaj 15 39,5 22 57,9 1 2,6 38 100,0 
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Preglednica 121: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pisno obnovijo 
prebrano besedilo (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

11,347; g = 4; α = 0,023). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 2,3 % trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog, pri 

katerih učenci pisno obnovijo prebrano besedilo, glede na njihovo delovno dobo. Večina 

učiteljev (85,7 %) z delovno dobo do 5 let takšne naloge uporablja redko, medtem ko dobra 

polovica učiteljev (56,2) z delovno dobo 6–30 let to vrsto nalog uporablja pogosto, ostali pa 

redko. Pri učiteljih z več kot 30 let delovne dobe  največji delež (60 %) takšne naloge 

uporablja redko, 40 % učiteljev pa pogosto. 

 

Preglednica 122: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pisno izražajo svoje 
razumevanje prebranega besedila (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,027; g = 2; α = 0,081). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci pisno 

izražajo svoje razumevanje prebranega besedila. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 

osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji 4. razreda takšne naloge dajejo bolj 

pogosto kot učitelji 3. in 5. razreda. 

Učenci pisno 
obnovijo prebrano 

besedilo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 0 0,0 6 85,7 1 14,3 7 100,0 

6–30 let 9 56,2 7 43,8 0 0,0 16 100,0 

Več kot 30 let 6 40,0 9 60,0 0 0,0 15 100,0 

Skupaj 15 39,5 22 57,9 1 2,6 38 100,0 

Učenci pisno izražajo 
svoje razumevanje 

prebranega besedila. 

Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 9 75,0 3 25,0 12 100,0 

4. 13 100,0 0 0,0 13 100,0 

5. 12 92,3 1 7,7 13 100,0 

Skupaj 34 89,5 4 10,5 38 100,0 
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Preglednica 123: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pisno izražajo svoje 
razumevanje prebranega besedila (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,737; g = 2; α = 0,420). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci pisno 

izražajo svoje razumevanje prebranega besedila. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 

osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji začetniki takšne naloge dajejo 

pogosteje, kot učitelji z več let delovne dobe. 

 

Preglednica 124: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pisno izražajo svoje 
mnenje o besedilu (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

 
Vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 1,000; g 

= 2; α = 0,607). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci pisno izražajo svoje 

mnenje o besedilu. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec 

pa lahko trdimo, da se pogostost posredovanja takšnih domačih nalog z višino razreda 

povečuje. 

 

 

Učenci pisno izražajo 
svoje razumevanje 

prebranega besedila. 

Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 7 100,0 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 14 87,5 2 12,5 16 100,0 

Več kot 30 let 13 86,7 2 13,3 15 100,0 

Skupaj 34 89,5 4 10,5 38 100,0 

Učenci pisno izražajo 
svoje mnenje o 

besedilu. 

Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 5 41,7 7 58,3 12 100,0 

4. 7 53,8 6 46,2 13 100,0 

5. 8 61,5 5 38,5 13 100,0 

Skupaj 20 52,6 18 74,4 38 100,0 



Tolar, T. (2017). Domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

101 

Preglednica 125: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci pisno izražajo svoje 
mnenje o besedilu (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,105; g = 2; α = 0,949). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci pisno 

izražajo svoje mnenje o besedilu. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med učitelji. 

 

Preglednica 126: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci napišejo besedilo o 
svojih občutjih o prebranem besedilu  (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,078; g = 4; α = 0,898). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci napišejo 

besedilo o svojih občutjih o prebranem besedilu. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 

osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da se pogostost posredovanja takšnih domačih 

nalog z višino razreda zmanjšuje. 

 

 

Učenci pisno izražajo 
svoje mnenje o 

besedilu. 

Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 4 57,1 3 42,9 7 100,0 

6–30 let 8 50,0 8 50,0 16 100,0 

Več kot 30 let 8 53,3 7 46,7 15 100,0 

Skupaj 20 52,6 18 47,4 38 100,0 

Učenci napišejo 
besedilo o svojih 

občutjih o 
prebranem besedilu. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 5 41,7 6 50,0 1 8,3 12 100,0 

4. 4 30,8 8 61,5 1 7,7 13 100,0 

5. 3 23,1 9 69,2 1 7,7 13 100,0 

Skupaj 12 31,6 23 60,5 3 7,9 38 100,0 
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Preglednica 127: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci napišejo besedilo o 
svojih občutjih o prebranem besedilu (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

11,870; g = 4; α = 0,018). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 1,8 % trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog, pri 

katerih učenci napišejo besedilo o svojih občutjih o prebranem besedilu, glede na njihovo 

delovno dobo. Kar 42,9 % učiteljev z delovno dobo do 5 let učencem nikoli ne daje naloge, v 

kateri napišejo besedila o svojih občutjih o prebranem besedilu. Le 14,3 % mladih učiteljev 

takšne naloge uporablja pogosto, medtem ko jih pogosto uporablja 31,2 % učiteljev z delovno 

dobo 6–30 let in 40 % učiteljev z več kot 30 let delovne dobe. 

 

Preglednica 128: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci po navodilu predelajo 
umetnostno besedilo (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,978; g = 2; α = 0,226). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci po navodilu 

predelajo prebrano umetnostno besedilo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 

Učenci napišejo 
besedilo o svojih 

občutjih o 
prebranem besedilu. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 3 42,9 3 42,9 7 100,0 

6–30 let 5 31,2 11 68,8 0 0,0 16 100,0 

Več kot 30 let 6 40,0 9 60,0 0 0,0 15 100,0 

Skupaj 12 31,6 23 60,5 3 7,9 38 100,0 

Učenci predelajo 
prebrano umetnostno 
besedilo po navodilu. 

Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 7 58,3 5 41,7 12 100,0 

4. 11 84,6 2 15,4 13 100,0 

5. 11 84,6 2 15,4 13 100,0 

Skupaj 29 76,3 9 23,7 38 100,0 
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osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji 4. in 5. razreda takšne naloge dajejo 

pogosteje kot učitelji 3. razreda. 

 

Preglednica 129: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci po navodilu predelajo 
umetnostno besedilo (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,470; g = 2; α = 0,791). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci po navodilu 

predelajo prebrano umetnostno besedilo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 

osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da se pogostost posredovanja takšnih domačih 

nalog z naraščanjem delovne dobe rahlo zmanjšuje. 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 130: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci napišejo svoje 
(po)ustvarjalno besedilo (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,293; g = 2; α = 0,318). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci napišejo 

svoje (po)ustvarjalno besedilo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med učitelji. 

 

Učenci predelajo 
prebrano umetnostno 
besedilo po navodilu. 

Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 6 85,7 1 14,3 7 100,0 

6–30 let 12 75,0 4 25,0 16 100,0 

Več kot 30 let 11 73,3 4 26,7 15 100,0 

Skupaj 29 76,3 9 23,7 38 100,0 

Učenci napišejo svoje 
(po)ustvarjalno 

besedilo. 

Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % 

3. 7 58,3 5 41,7 12 100,0 

4. 11 84,6 2 15,4 13 100,0 

5. 10 76,9 3 23,1 13 100,0 

Skupaj 28 73,7 10 26,3 38 100,0 
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Preglednica 131: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci napišejo svoje 
(po)ustvarjalno besedilo (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,427; g = 2; α = 0,297). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci napišejo 

svoje (po)ustvarjalno besedilo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa lahko trdimo, da se pogostost posredovanja takšnih domačih nalog z 

naraščanjem delovne dobe zmanjšuje. 

 

Preglednica 132: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci upovedujejo 
domišljijske svetove tako, da o književni osebi pišejo kot o sebi (med učitelji glede na razred, v 
katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,166; g = 4; α = 0,705). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci upovedujejo 

domišljijske svetove tako, da o književni osebi pišejo kot o sebi. Podatkov iz vzorca ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji 3. razreda 

takšne naloge posredujejo pogosteje kot učitelji 4. in 5. razreda. 

Učenci napišejo svoje 
(po)ustvarjalno 

besedilo. 

Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % 

Do 5 let 6 85,7 1 14,3 7 100,0 

6–30 let 13 81,2 3 18,8 16 100,0 

Več kot 30 let 9 60,0 6 40,0 15 100,0 

Skupaj 28 73,7 10 26,3 38 100,0 

Učenci upovedujejo 
domišljijske svetove 
tako, da o književni 

osebi pišejo kot o 
sebi. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 6 50,0 5 41,7 1 8,3 12 100,0 

4. 4 30,8 7 53,8 2 15,4 13 100,0 

5. 3 23,1 8 61,5 2 15,4 13 100,0 

Skupaj 13 34,2 20 52,6 5 13,2 38 100,0 
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Preglednica 133: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci upovedujejo 
domišljijske svetove tako, da o književni osebi pišejo kot o sebi (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,979; g = 4; α = 0,201). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci upovedujejo 

domišljijske svetove tako, da o književni osebi pišejo kot o sebi. Podatkov iz vzorca ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji z delovno dobo 

nad 5 let takšne naloge uporabljajo pogosteje kot učitelji začetniki. 

 

Preglednica 134: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci predstavljajo 
značilnosti vrste književnega besedila (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

11,936; g = 4; α = 0,018). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 1,8 % trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog, pri 

katerih učenci predstavljajo značilnosti vrste književnega besedila, glede na razred v katerem 

poučujejo. V 3. razredu večina učiteljev (83,3 %) takšne naloge uporablja redko, ostali (16,7 

%) pa nikoli. V 4. razredu takšne naloge pogosto uporablja 23,1 % učiteljev, redko 69,2 %, 

Učenci  upovedujejo 
domišljijske svetove 
tako, da o književni 

osebi pišejo kot o 
sebi. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 3 42,9 3 42,9 7 100,0 

6–30 let 7 43,8 8 50,0 1 6,2 16 100,0 

Več kot 30 let 5 33,3 9 60,0 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 13 34,2 20 52,6 5 13,2 38 100,0 

Učenci predstavljajo 
značilnosti vrste 

književnega besedila. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 0 0,0 10 83,3 2 16,7 12 100,0 

4. 3 23,1 9 69,2 1 7,7 13 100,0 

5. 4 30,8 4 30,8 5 38,5 13 100,0 

Skupaj 7 18,4 23 60,5 8 21,1 38 100,0 
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nikoli pa jih ne uporablja 7,7 % učiteljev. V 5 razredu enak delež učiteljev (30,8 %) te vrste 

nalog uporablja pogosto oz. redko, največji delež (38,5 %) pa nikoli. 

Preglednica 135: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci predstavljajo 
značilnosti vrste književnega besedila (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

10,691; g = 4; α = 0,030). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3 % trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti posredovanja domačih nalog, pri 

katerih učenci predstavljajo značilnosti vrste književnega besedila, glede na njihovo delovno 

dobo. Več kot polovica (57,1 %) učiteljev z delovno dobo do 5 let nikoli ne uporablja nalog, v 

katerih učenci pišejo značilnosti književnega besedila. Največji delež učiteljev z delovno 

dobo 6–30 let (62,5 %) in učiteljev z delovno dobo več kot 30 let (80 %) pa takšne naloge 

uporablja redko.  

 

Preglednica 136: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci predstavijo književno 
osebo, dogajanje … z risbo (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

 
Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,152; g = 4; α = 0,533). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci predstavijo 

književno osebo, dogajanje … z risbo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

Učenci predstavljajo 
značilnosti vrste 

književnega besedila. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 2 28,6 1 14,3 4 57,1 7 100,0 

6–30 let 4 25,0 10 62,5 2 12,5 16 100,0 

Več kot 30 let 1 6,7 12 80,0 2 13,3 15 100,0 

Skupaj 7 18,4 23 60,5 8 21,1 38 100,0 

Učenci predstavijo 
književno osebo, 

dogajanje ... z risbo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 7 58,3 5 41,7 0 0,0 12 100,0 

4. 6 46,2 6 46,2 1 7,7 13 100,0 

5. 4 30,8 8 61,5 1 7,7 13 100,0 

Skupaj 17 44,7 19 50,0 2 5,3 38 100,0 
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množico, za vzorec pa lahko trdimo, da se pogostost posredovanja takšnih domačih nalog z 

višino razreda zmanjšuje. 

Preglednica 137: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci predstavijo književno 
osebo, dogajanje … z risbo (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,721; g = 4; α = 0,606). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci predstavijo 

književno osebo, dogajanje … z risbo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med učitelji. 

 

Preglednica 138: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci poiščejo in napišejo 
podatke o pisatelju/pesniku ipd. (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,612; g = 4; α = 0,962). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci poiščejo in 

napišejo podatke o pisatelju/pesniku ipd. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. V vzorcu ni izstopajočih razlik med učitelji. 

 

Učenci predstavijo 
književno osebo, 

dogajanje ... z risbo. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 3 42,9 3 42,9 1 14,3 7 100,0 

6–30 let 7 43,8 9 56,2 0 0,0 16 100,0 

Več kot 30 let 7 46,7 7 46,7 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 17 44,7 19 50,0 2 5,3 38 100,0 

Učenci poiščejo in 
napišejo podatke o 

pisatelju/pesniku ipd. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 1 8,3 8 66,7 3 25,0 12 100,0 

4. 2 15,4 8 61,5 3 23,1 13 100,0 

5. 1 7,7 8 61,5 4 30,8 13 100,0 

Skupaj 4 10,5 24 63,2 10 26,3 38 100,0 
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Preglednica 139: Primerjava pogostosti posredovanja naloge, v kateri učenci poiščejo in napišejo 
podatke o pisatelju/pesniku ipd. (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,567; g = 4; α = 0,234). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri posredovanju domačih nalog, pri katerih učenci poiščejo in 

napišejo podatke o pisatelju/pesniku ipd. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 

osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji z delovno dobo nad 5 let takšne 

naloge posredujejo pogosteje kot učitelji začetniki. 

 
10.12 Ali se med učitelji pojavljajo razlike pri virih domače naloge pri slovenščini 

glede na razred, v katerem poučujejo, in glede na delovno dobo? 
 

a) Jezikovni pouk 

Že pripravljeni 
učni listi 
drugih 

avtorjev. 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % f f % 

3. 0 0,0 2 16,7 10 83,3 0 0,0 12 100,0 

4. 1 7,7 4 30,8 7 53,8 1 7,7 13 100,0 

5. 1 7,7 2 15,4 7 53,8 3 23,1 13 100,0 

Skupaj 2 5,3 8 21,1 24 63,2 4 10,5 38 100,0 

Preglednica 140: Primerjava pogostosti uporabe že pripravljenih učnih listov kot vira domače naloge 
pri jezikovnem pouku (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

7,525; g = 6; α = 0,275). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti uporabe že pripravljenih učnih listov drugih 

  Učenci poiščejo in 
napišejo podatke o 

pisatelju/pesniku ipd. 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 2 28,6 4 57,1 7 100,0 

6–30 let 1 6,2 11 68,8 4 25,0 16 100,0 

Več kot 30 let 2 13,3 11 73,3 2 13,3 15 100,0 

Skupaj 4 10,5 24 63,2 10 26,3 38 100,0 
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avtorjev kot vira domače naloge. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji 4. razreda že pripravljene učne liste drugih 

avtorjev uporabljajo pogosteje kot učitelji 3. in 5. razreda. 

 
Že pripravljeni 
učni listi drugih 

avtorjev. 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 0 0,0 0 0,0 5 71,4 2 28,6 7 100,0 

6–30 let 2 12,5 3 18,8 10 62,5 1 6,7 16 100,0 

Več kot 30 let 0 0,0 5 33,3 9 60,0 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 2 5,3 8 21,1 24 63,2 4 10,5 38 100,0 

Preglednica 141: Primerjava pogostosti uporabe že pripravljenih učnih listov kot vira domače naloge 
pri jezikovnem pouku (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

9,496; g = 6; α = 0,148). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti uporabe že pripravljenih učnih listov drugih 

avtorjev kot vira domače naloge. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji začetniki omenjen vir uporabljajo najmanj 

pogosto. 

 

Učbenik ali 
delovni zvezek. 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 6 50,0 4 33,3 2 16,7 12 100,0 

4. 8 61,5 5 38,5 0 0,0 13 100,0 

5. 11 84,6 2 15,4 0 0,0 13 100,0 

Skupaj 25 65,8 11 28,9 2 5,3 38 100,0 

Preglednica 142: Primerjava pogostosti uporabe učbenika ali delovnega zvezka kot vira domače 
naloge pri jezikovnem pouku (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

7,227; g = 4; α = 0,124). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti uporabe učbenika ali delovnega zvezka kot vira 

domače naloge. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa 

lahko trdimo, da učitelji 3. razreda omenjen vir uporabljajo najmanj pogosto.  
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Učbenik ali 
delovni zvezek. 

Skoraj vedno Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 5 71,4 2 28,6 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 10 62,5 4 25,0 2 12,5 16 100,0 

Več kot 30 let 10 66,7 5 33,3 0 0,0 15 100,0 

Skupaj 25 65,8 11 28,9 2 5,3 38 100,0 

Preglednica 143: Primerjava pogostosti uporabe učbenika ali delovnega zvezka kot vira domače 
naloge pri jezikovnem pouku (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,707; g = 4; α = 0,447). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti uporabe učbenika ali delovnega zvezka kot vira 

domače naloge. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni 

izstopajočih razlik med učitelji. 

 

Gradivo, ki ga 
sam/sama 
pripravim. 

Skoraj vedno Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 4 33,3 7 58,3 1 8,3 12 100,0 

4. 2 15,4 10 76,9 1 7,7 13 100,0 

5. 1 7,7 7 53,8 5 38,5 13 100,0 

Skupaj 7 18,4 24 63,2 7 18,4 38 100,0 

Preglednica 144: Primerjava pogostosti uporabe gradiva, ki ga učitelji sami pripravijo, kot vira 
domače naloge pri jezikovnem pouku (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

6,904; g = 4; α = 0,141). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti uporabe gradiva, ki ga sami pripravijo, kot vira 

domače naloge. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa 

lahko trdimo, da učitelji 5. razreda omenjen vir uporabljajo najmanj pogosto. 
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Gradivo, ki ga 
sam/sama 
pripravim. 

Skoraj vedno Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 5 71,4 1 14,3 7 100,0 

6–30 let 4 25,0 10 62,5 2 12,5 16 100,0 

Več kot 30 let 2 13,3 9 60,0 4 26,7 15 100,0 

Skupaj 7 18,4 24 63,2 7 18,4 38 100,0 

Preglednica 145: Primerjava pogostosti uporabe gradiva, ki ga učitelji sami pripravijo, kot vira 
domače naloge pri jezikovnem pouku (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,639; g = 4; α = 0,802). Med učitelji se glede njihovo delovno dobo ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri pogostosti uporabe gradiva, ki ga sami pripravijo, kot vira domače 

naloge. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni 

izstopajočih razlik med učitelji. 

b) Književni pouk 

Že pripravljeni 
učni listi drugih 

avtorjev. 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % f f % 

3. 0 0,0 0 0,0 10 83,3 2 16,7 12 100,0 

4. 0 0,0 4 30,8 6 46,2 3 23,1 13 100,0 

5. 2 15,4 0 0,0 6 46,2 5 38,5 13 100,0 

Skupaj 2 5,3 4 10,5 22 57,9 10 26,3 38 100,0 

Preglednica 146: Primerjava pogostosti uporabe že pripravljenih učnih listov drugih avtorjev kot vira 
domače naloge pri književnem  pouku (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

15,896; g = 6; α = 0,014). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 1,4 % trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti uporabe že pripravljenih učnih 

listov drugih avtorjev kot vira domače naloge, glede na razred, v katerem poučujejo. Učitelji 

3. razreda najmanj pogosto uporabljajo že pripravljene učne liste drugih avtorjev. 83,3 % teh 

učiteljev jih uporablja redko, 16,7 % učiteljev pa nikoli. V 4. razredu omenjeni vir pogosto 

uporablja 30,8 % učiteljev, redko 46,2 %, nikoli pa 23,1 % učiteljev. V 5. razredu že 
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pripravljene učne liste drugih avtorjev skoraj vedno uporablja 15,4 % učiteljev, največji delež 

učiteljev 5. razreda (57,9 %) pa jih uporablja redko.  

 
 
Že pripravljeni 
učni listi drugih 

avtorjev. 

Skoraj 
vedno 

Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 0 0,0 0 0,0 1 14,3 6 85,7 7 100,0 

6–30 let 1 6,2 2 12,5 10 62,5 3 18,8 16 100,0 

Več kot 30 let 1 6,7 2 13,3 11 73,3 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 2 5,3 4 10,5 22 57,9 10 26,3 38 100,0 

Preglednica 147: Primerjava pogostosti uporabe že pripravljenih učnih listov drugih avtorjev kot vira 
domače naloge pri književnem  pouku (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

15,772; g = 6; α = 0,015). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 1,5 % trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji pojavljajo razlike v pogostosti uporabe že pripravljenih učnih 

listov drugih avtorjev kot vira domače naloge, glede na njihovo delovno dobo. 

Večina učiteljev začetnikov (85,7 %) že pripravljenih učnih listov drugih avtorjev ne 

uporablja nikoli, ostali (14,3 %) pa redko. Pri učiteljih z delovno dobo 6–30 let jih največji 

delež (62,5 %) omenjeni vir uporablja redko. Tudi pri učiteljih z delovno dobo nad 30 let jih 

največji delež (73,3 %) omenjeni vir uporablja redko. 

 

Berilo Skoraj vedno Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % f f % 

3. 5 41,7 3 25,0 3 25,0 1 8,3 12 100,0 

4. 6 46,2 7 53,8 0 0,0 0 0,0 13 100,0 

5. 9 69,2 3 23,1 1 7,7 0 0,0 13 100,0 

Skupaj 20 52,6 13 34,2 4 10,5 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 148: Primerjava pogostosti uporabe berila kot vira domače naloge pri književnem  pouku 
(med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

9,996; g = 6; α = 0,125). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti uporabe berila kot vira domače naloge.  Podatkov 
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iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji 3. 

razreda uporabljajo berilo kot vir domače naloge manj pogosto kot učitelji 4. in 5. razreda. 

 

Berilo Skoraj vedno Pogosto Redko Nikoli Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 4 57,1 3 42,9 0 0,0 0 0,0 7 100,0 

6–30 let 8 50,0 5 31,2 2 12,5 1 6,2 16 100,0 

Več kot 30 let 8 53,3 5 33,3 2 13,3 0 0,0 15 100,0 

Skupaj 20 52,6 13 34,2 4 10,5 1 2,6 38 100,0 

Preglednica 149: Primerjava pogostosti uporabe berila kot vira domače naloge pri književnem  pouku 
(med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,599; g = 6; α = 0,731). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti uporabe berila kot vira domače naloge. Podatkov 

iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji 

začetniki uporabljajo berilo kot vir domače naloge pogosteje kot učitelji z več kot 5 let 

delovne dobe. 

 

Gradivo, ki ga 
sam/sama 
pripravim. 

Skoraj vedno Pogosto Redko Skupaj 

Razred f f % f f % f f % f f % 

3. 4 33,3 6 50,0 2 16,7 12 100,0 

4. 1 7,7 11 84,6 1 7,7 13 100,0 

5. 2 15,4 8 61,5 3 23,1 13 100,0 

Skupaj 7 18,4 25 65,8 6 15,8 38 100,0 

Preglednica 150: Primerjava pogostosti uporabe gradiva, ki ga učitelji sami pripravijo, kot vira 
domače naloge pri književnem  pouku (med učitelji glede na razred, v katerem poučujejo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,507; g = 4; α = 0,342). Med učitelji se glede na razred, v katerem poučujejo, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti uporabe gradiva, ki ga sami pripravijo, kot vira 

domače naloge. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni 

izstopajočih razlik med učitelji. 
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Gradivo, ki ga 
sam/sama 
pripravim. 

Skoraj vedno Pogosto Redko Skupaj 

Delovna doba f f % f f % f f % f f % 

Do 5 let 1 14,3 4 57,1 2 28,6 7 100,0 

6-30 let 2 12,5 11 68,8 3 18,8 16 100,0 

Več kot 30 let 4 26,7 10 66,7 1 6,7 15 100,0 

Skupaj 7 18,4 25 65,8 6 15,8 38 100,0 

Preglednica 151: Primerjava pogostosti uporabe gradiva, ki ga učitelji sami pripravijo, kot vira 
domače naloge pri književnem  pouku (med učitelji glede na delovno dobo) 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,685; g = 4; α = 0,612). Med učitelji se glede na njihovo delovno dobo ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri pogostosti uporabe gradiva, ki ga sami pripravijo, kot vira 

domače naloge. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu ni 

izstopajočih razlik med učitelji. 
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4 ZAKLJUČEK 

Z raziskavo, ki smo jo predstavili v magistrskem delu, smo dobili vpogled na področje 

domačih nalog pri predmetu slovenščina – na obeh področjih predmeta, torej na jezikovnem 

in književnem. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen pomen pripisujejo učitelji domačim 

nalogam pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu, katere vrste domače naloge dajejo glede na 

vsebino in zahtevnost, kako pogosto jo dajejo, kaj je vir zanjo, kakšen pomen pripisujejo 

pregledovanju in na kateri način ga izvajajo.  

Rezultati, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, so pokazali, da večina učiteljev daje domače 

naloge skoraj pri vsaki uri slovenščine, približno enako pogosto pri književnem in jezikovnem 

pouku ter približno enako pogosto kot pri matematiki. Naloge, ki jih posredujejo, so v večini 

primerov obvezne. Največ učiteljev načrtuje domače naloge v dnevni učni pripravi, včasih pa 

jo izpeljejo iz konkretne učne situacije. Skoraj vsi učitelji trdijo, da redno pregledujejo 

domače naloge in da pri tem le redko uporabljajo »leteči« pregled. Ugotovili smo, da učitelji 

pri domačih nalogah premalo upoštevajo diferenciacijo, bolj se posvečajo raznolikosti in 

aktualnosti vsebine. Najpogostejše so naloge ponavljanja in utrjevanja znanja ter poglabljanja 

in razširjanja znanja. Rezultati so pokazali, da učitelji pri jezikovnem pouku dajejo domačo 

nalogo večinoma iz delovnih zvezkov ali z učnih listov, ki jih sami pripravijo. Redko 

posredujejo domače naloge, v katerih učenci prepisujejo besedilo, pišejo spis ali obnovo 

besedila. Pri književnem pouku pa za domače naloge največkrat uporabijo berilo, ali lastno 

gradivo. Redko posredujejo domače naloge, kjer bi učenci pisali o značilnostih vrste besedila 

ali pa poiskali podatke o avtorjih besedila. Zanimivi so rezultati raziskovalnega vprašanja, ki 

se nanaša na ocenjevanje domačih nalog, saj imajo učitelji zelo različne poglede na to. 

Z raziskavo smo ugotovili tudi, da se glede na delovno dobo učiteljev in glede na razred, v 

katerem poučujejo, pojavljajo razlike pri pogostosti posredovanja domače naloge pri 

slovenščini v primerjavi z matematiko, pri pogostosti posredovanja nekaterih vrst nalog, ki jih 

posredujejo učencem, in pri uporabi učnih listov drugih avtorjev pri književnem pouku. 

Pojavljajo se tudi razlike pri pogostosti pobiranja zvezkov in pregledovanja domače naloge. 

Glede na razred se med učitelji pojavljajo tudi razlike pri posredovanju povratne informacije. 

Pri opazovanju pouka slovenščine smo opazili nekaj manjših odstopanj v primerjavi z 

rezultati, pridobljenimi z anketnim vprašalnikom. Razlika je v pogostosti in obveznosti 

domačih nalog. Rezultati, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, so pokazali, da večina 

učiteljev daje domače naloge skoraj pri vsaki uri slovenščine, medtem ko so opazovani 
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učitelji dali domačo nalogo pri slovenščini v povprečju trikrat tedensko. Eden izmed 

opazovanih učiteljev pravi, da domače naloge ne daje pri vsaki uri, ker se mu zdi, da domača 

naloga izgublja pravi pomen, saj jo učenci delajo v podaljšanem bivanju, tam pa ni nujno, da 

jo opravijo samostojno. Pri opazovanju pouka slovenščine smo opazili, da je domača naloga 

vedno obvezna (kljub temu pa je kar nekaj učencev, ki domače naloge ne opravlja), medtem 

ko so rezultati, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, pokazali, da 34 % učiteljev trdi, da je 

včasih domača naloga tudi prostovoljna. 

Z anketnim vprašalnikom, ki smo ga razdelili med učitelje 3., 4. in 5. razreda, smo (glede na 

povratne informacije, ki smo jih prejeli) spodbudili učitelje, da bolj razmišljajo o domačih 

nalogah, ki jih dajejo učencem. Našo raziskavo bi v prihodnje lahko nadgradili še z 

vprašalnikom za učence, ki bi pokazal, ali se ujemajo z odgovori učiteljev.  

Glede na to, da so domače naloge pomemben del učnega procesa, menimo, da bi na pedagoški 

fakulteti morali tej temi posvetiti nekaj več pozornosti. Tako bi se bodoči učitelji bolj zavedali 

pomena domačih nalog in znali bolje oblikovati smiselne, kakovostne in diferencirane naloge, 

ki bi bogatile znanje učencev, glede na njihove zmožnosti. 
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik  

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! Sem Tadeja Tolar, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer 
poučevanje na razredni stopnji z angleščino. Pripravljam magistrsko delo o domačih nalogah 
pri slovenščini, zato Vas lepo prosim, da izpolnite ta anketni vprašalnik. Vaši odgovori bodo 
uporabljeni izključno v študijski namen. Anketni vprašalnik je anonimen. 

Navodilo: Kjer ni drugih navodil, obkrožite črko z odgovorom, ki Vam najbolj ustreza. 

 

Vprašanja se nanašajo na delo v razredu, v katerem poučujete letos. 

1. Kako pogosto dajete domačo nalogo pri predmetu slovenščina? 
a) Skoraj pri vsaki uri slovenščine. 
b) Dvakrat do trikrat tedensko. 
c) Enkrat tedensko. 
č) Redko ali zelo redko. 
d) Ne morem reči. 

 
2. Če primerjate jezikovni in književni pouk, kako pogosto dajete domačo nalogo? 

a)Večkrat pri jezikovnem pouku. 
b) Večkrat pri književnem pouku. 
c) Približno enako pogosto pri jezikovnem in književnem pouku. 
č) Ne morem reči. 

 
3. Če primerjate slovenščino in matematiko, kako pogosto dajete domačo nalogo? 

a) Večkrat pri slovenščini.  
b) Večkrat pri matematiki. 
c) Približno enako pogosto pri slovenščini in matematiki. 
č) Ne morem reči. 
 

4. Domače naloge, ki jih dajete pri slovenščini, so glede na nujnost izvršitve 
a) prostovoljne. 
b) obvezne. 
c) v glavnem obvezne, redko pa prostovoljne. 

 
 
 
 
 
 

Razred, v katerem poučujem (obkrožite): 3.  4.  5.                   Moja delovna doba: ______ let 
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5. Ali domače naloge pri slovenščini v glavnem načrtujete vnaprej? 
a) Da, v dnevni učni pripravi. 
b) Da, v letnem učnem načrtu. 
c) Da, _________________________________________________________. 
č) Ne, domačo nalogo izpeljem iz konkretne učne situacije pri učni uri. 
d) Ne, _________________________________________________________. 
 

6. Pri odločanju za domačo nalogo sem pozoren/pozorna na (v vsaki vrstici vpišite en 
x za J in en x za K; J = jezikovni pouk, K = književni pouk) 
 

 SKORAJ 
VEDNO 
J         K 

POGOSTO 
 
J          K 

REDKO 
 
J       K 

NIKOLI 
 
J        K 

NE MOREM 
REČI. 
 J           K 

raznolikost vsebine           
aktualnost vsebine           
diferenciacijo           

 

7. Katere vrste domačih nalog dajete učencem pri slovenščini?  (v vsaki vrstici 
vpišite en x za J in en x za K; J = jezikovni pouk, K = književni pouk) 
 

 SKORAJ VEDNO 
 J                K 

POGOSTO 
 J         K 

REDKO 
 J       K 

NIKOLI 
 J       K 

Naloge ponavljanja in 
utrjevanja znanja. 

        

Naloge poglabljanja in 
razširjanja znanja. 

        

Naloge v smislu 
raziskovalne dejavnosti. 

        

Naloge uvajanja v 
obravnavo nove snovi. 

        

 
8. Katere vrste domačih nalog dajete učencem? (v vsaki vrstici vpišite en x) 

 
Pri jezikovnem pouku: 

 POGOSTO REDKO NIKOLI 

Učenci pišejo besedilo tiste besedilne vrste, ki smo jo 
obravnavali. 

   

Učenci pišejo spis na temo, ki se je ponudila.    

Učenci preberejo besedilo.    
Učenci pisno obnovijo besedilo.    
Učenci pisno rešujejo naloge o besedilu (npr. 
odgovarjajo na vprašanja ipd.) 

   

Učenci prepišejo besedilo.    
Učenci pisno rešujejo naloge za razvijanje besedne    
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Pri književnem pouku: 

 POGOSTO REDKO NIKOLI 

Učenci pisno obnovijo prebrano besedilo.    
Učenci pisno izražajo svoje razumevanje 
prebranega besedila (npr. odgovarjajo na 
vprašanja o temi in dogajanju, o književni osebi, o 
književnem prostoru in času …). 

   

Učenci pisno izražajo svoje mnenje o besedilu (o 
književnih osebah …). 

   

Učenci napišejo besedilo o svojih občutjih ob 
prebranem besedilu. 

   

Učenci predelajo prebrano umetnostno besedilo po 
navodilu (npr. napišejo manjkajoči del »zgodbe«, 
nadaljevanje, predzgodbo ...). 

   

Učenci napišejo svoje/(po)ustvarjalno besedilo.    

Učenci upovedujejo domišljijske svetove tako, da 
o književni osebi pišejo kot o sebi. 

   

Učenci predstavljajo značilnosti vrste književnega 
besedila. 

   

Učenci predstavijo književno osebo, dogajanje … 
z risbo. 

   

Učenci poiščejo in napišejo podatke o 
pisatelju/pesniku ipd. 

   

Drugo:    

 

9. Kaj je vir za domačo nalogo? (v vsaki vrstici vpišite en x za J in en x za K;  
J = jezikovni pouk, K = književni pouk) 

 
 
 
 
 
 
 

 

zmožnosti. 

Učenci rešujejo naloge za razvijanje pravopisne 
zmožnosti. 

   

Učenci pisno rešujejo naloge za razvijanje 
skladenjske/slovnične zmožnosti. 

   

Drugo:    

 SKORAJ VEDNO 
J                K 

POGOSTO 
J          K 

REDKO 
J       K 

NIKOLI 
J       K 

Že pripravljeni učni listi 
drugih avtorjev. 

        

Učbenik/berilo ali delovni 
zvezek. 

        

Gradivo, ki ga sam/sama 
pripravim. 

        

Drugo:           
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10. Kako pogosto pregledujete domače naloge pri slovenščini? 
              Pri jezikovnem pouku:                                                Pri književnem pouku: 

a) Skoraj vedno.                                                        a) Skoraj vedno. 
b) Pogosto.                                                                b) Pogosto. 
c) Redko.                                                                   c) Redko 

 č)   Nikoli.                                                                   č) Nikoli. 
 
11.  Če ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili odgovor b, c ali č, odgovorite na vprašanje: 

Kaj vas ovira, da včasih ne pregledate domače naloge?    
      Pri jezikovnem pouku: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

      Pri književnem pouku: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

12. Če domačo nalogo pregledate redno ali občasno: 
Kako pregledujete domače naloge pri slovenščini? (v vsaki vrstici vpišite en x za J in 
en x za K; J = jezikovni pouk, K = književni pouk) 

 

 POGOSTO 
J            K 

REDKO 
J          K 

  NIKOLI      
    J       K        

Samo »leteče pregledam«, ali imajo vsi domačo 
nalogo (kontrola izvršitve).         

      

Govorim rešitve in vsak učenec sam zase 
pregleduje domačo nalogo. 

      

Govorim rešitve, sošolec pregleduje domačo 
nalogo svojega soseda. 

      

Kličem učence, da govorijo rešitve, sošolec 
pregleduje domačo nalogo sošolca. 

      

Kličem učence, da govorijo rešitve, učenec 
pregleduje svojo domačo nalogo. 

      

Pokličem nekaj učencev, da glasno preberejo 
domačo nalogo (npr. besedilo). 

      

Poberem zvezke in pregledam domačo nalogo.       
Drugo:       

  

13. Če kdaj sami pregledujete domačo nalogo: 
Ali daste učencem po pregledu domače naloge povratno informacijo? 
a) Da, vedno. 
b) Da, včasih. 
c) Da, redko. 
č) Ne. 
 
Če ste obkrožili a, b ali c: Kako jim daste povratno informacijo? 
____________________________________________________________________ 
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Če ste obkrožili č: Zakaj ne? 
____________________________________________________________________  

 
14. Ali vodite evidenco o opravljanju domačih nalog? 

a) Da, redno. 
b) Da, včasih. 
c) Ne. 
Če ste obkrožili a ali b: V kateri obliki? ___________________________________ 
 

15. Kaj naredite z učenci, ki nimajo domače naloge? 
____________________________________________________________________ 
 

16. Ali kdaj ocenite domačo nalogo učencev?       DA              NE 
             Zakaj? ______________________________________________________________ 
 


