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POVZETEK 

V magistrskem delu je predstavljena povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah 

za učno šibkejše učence. Delo je razdeljeno na teoretični del, ki temelji na literaturi in 

strokovnih člankih, in na empirični del, v katerem je opisana izvedena pilotska raziskava in 

ugotovitve. V teoretičnem delu je predstavljena povratna informacija, kaj je in kakšna mora 

biti, da je za učence koristna. Opisane so različne možne usmerjenosti povratne informacije ter 

model izdelave povratne informacije. Predstavljene so značilnosti učno šibkejših učencev in 

metode za izboljšanje njihovega znanja. Temelj magistrskega dela so stopnje natančnosti 

povratnih informacij za učno šibkejše učence. Opisanih je šest stopenj prilagajanja povratnih 

informacij učno šibkejšim učencem. 

V empiričnem delu magistrskega dela je predstavljena izvedena pilotska raziskava o povratni 

informaciji pri matematičnih domačih nalogah, namenjena skupini učno šibkejših učencev. Z 

raziskavo sem želela ugotoviti, kako natančne povratne informacije pri matematičnih domačih 

nalogah si želijo učno šibkejši učenci, kako natančnost povratne informacije vpliva na učenčevo 

učinkovitost in kako učno šibkejši učenci doživljajo sistematično prejemanje povratne 

informacije pri matematičnih domačih nalogah. Učencem je bilo dodeljenih pet zaporednih 

domačih nalog, vsaka je vsebovala tudi kratek vprašalnik, kjer so učenci med drugim označili 

stopnjo natančnosti povratne informacije. Vsak učenec je za vsako nalogo prejel povratno 

informacijo izbrane stopnje natančnosti. Na podlagi povratnih informacij so učenci nato morali 

narediti popravo domače naloge. Po izpolnjeni zadnji nalogi in oddani zadnji popravi domače 

naloge so učenci izpolnili končni vprašalnik. Raziskava je potrdila, da povratna informacija pri 

domačih nalogah učno šibkejšim učencem pomaga prepoznavati lastne napake in s tem izboljša 

razumevanje matematike. 

 

Ključne besede: povratna informacija, učno šibkejši učenci, samoevalvacija, učenje 

matematike, domača naloga, stopnja natančnosti povratne informacije  
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ABSTRACT 

 

This master’s thesis is about teachers’ feedback on mathematics homework given to students 

with learning difficulties. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part I provide 

an overview of relevant literature, while in the empirical part I present a pilot research and its 

findings. In the theoretical part I consider feedback – what it is and what it should be like for 

students to benefit from it. I describe various feedback orientations and a model for writing 

feedback. I also consider briefly the characteristics of students with learning difficulties and 

methods for their knowledge improvement. The basic idea of the thesis is the degree of feedback 

accuracy. I describe six degrees of adjusting feedback intended for students with learning 

difficulties.  

In the empirical part of the thesis, I present a pilot research on teachers’ feedback on 

mathematics homework for students with learning difficulties. The aim is to establish the degree 

of feedback accuracy on mathematics homework that students with learning difficulties wish to 

receive; how feedback accuracy influences the students’ learning efficiency and how students 

with learning difficulties perceive systematic, regular feedback on mathematical homework.  

Students were given five consecutive homework assignments, each with a short questionnaire 

in which the students marked the desired degree of feedback accuracy. Each student received 

feedback of the chosen degree of accuracy for each homework assignment. The students were 

asked to do their homework correction taking into account the feedback they had received. After 

the last homework and its correction, the students completed the final questionnaire. The results 

show that feedback helps students with learning difficulties to identify their own 

misunderstandings and improves their mathematics knowledge.   

 

 

Keywords: feedback, students with learning difficulties, self-evaluation, learning mathematics, 

homework, degree of feedback accuracy 
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0 UVOD 

 

Dandanes je pisanje matematičnih domačih nalog ustaljeni del učnega procesa. Namen domačih 

nalog se od primera do primera razlikuje, najpogosteje pa gre za utrjevanje snovi. Pri tovrstnih 

domačih nalogah je zelo pomembna povratna informacija, ki jo učitelj nameni učencu. Povratna 

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

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

usmerja v pravo smer in pripomore k boljšemu učnemu uspehu. Najvplivnejši dejavnik uspeha 

učno šibkejšega učenca je spremljanje s strani učitelja. To pa lahko storimo z elementom 

formativnega spremljanja – povratno informacijo. 

V teoretičnem delu magistrskega dela so predstavljene značilnosti učno šibkejših učencev, 

povratna informacija in povratna informacija za učno šibkejše učence pri domačih nalogah.  

V empiričnem delu sem s pilotsko raziskavo poskušala ugotoviti, kako natančno povratno 

informacijo pri matematičnih domačih nalogah si želijo učno šibkejši učenci, kako natančnost 

povratne informacije vpliva na učenčevo učinkovitost in kako učno šibkejši učenci doživljajo 

sistematično prejemanje povratne informacije pri domačih nalogah. V raziskavi je sodelovalo 

enajst učencev osmega razreda osnovne šole Antona Martina Slomška na Vrhniki. Sestavila 

sem jim pet domačih nalog. Vsaka domača naloga je vsebovala sprotni vprašalnik o samooceni 

domače naloge (kako dobro so po lastnem mnenju posamezno nalogo rešili, kje so imeli težave, 

kako so vedeli, ali so nalogo pravilno rešili). Poleg tega so morali navesti, kakšno povratno 

informacijo si za posamezno nalogo želijo. Izbirali so med šestimi stopnjami. Domače naloge 

so sproti oddajali in vsakemu učencu posebej je bila napisana povratna informacija. Na podlagi 

povratne informacije so morali učenci narediti popravo napačno rešene naloge in jo prinesti 

nazaj na vpogled. Po oddanih vseh petih domačih nalogah in zahtevanih popravah domačih 

nalog na podlagi povratne informacije so učenci izpolnili končni vprašalnik o povratni 

informaciji pri domačih nalogah. Učenci so morali obkrožiti, koliko se strinjajo s trditvami, ki 

so temeljile na povratni informaciji pri domačih nalogah. Domače naloge, poprave in rezultate 

končnega vprašalnika sem analizirala in interpretirala. 

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

ugotovila, kakšna je vloga povratne informacije pri matematičnih domačih nalogah za učno 

šibkejše učence. 
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Učenci so z izbiro kategorije povratne informacije ugotavljali, katera povratna informacija jim 

najbolj ustreza. Na podlagi lastne izbire so dobili napisano povratno informacijo za posamezno 

domačo nalogo. Povratna informacija je bila učencem v pomoč pri pisanju poprav domačih 

nalog in jim koristila pri razumevanju lastnih napak. 
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POVRATNA INFORMACIJA 

 

Kaj je povratna informacija? 

Povratna informacija daje podatek o tem, kako uspešni smo. Poleg tega vključuje napotke, kako 

napredovati v prizadevanjih, da bi dosegli želeni cilj. Različni avtorji ponujajo različne 

definicije povratne informacije.  

Jelica Bregar (2013) pravi, da povratna informacija pomaga učencu in učitelju ohranjati tisto, 

kar je dobro, odpraviti, kar je slabo, in s tem postati še boljši. Sonja Sentočnik (2011) opisuje 

povratno informacijo kot vsako sodbo, ki jo učitelj ali neka druga oseba poda učencu o 

njegovem delu. Avtorja Aldridge in Brown (2004) pravita, da so povratne informacije sredstvo, 

s katerim učitelji omogočajo učencem zapolniti vrzel med sedanjim in želenim razumevanjem, 

da bi s tem lahko uspešno nadaljevali z učenjem. 

Povratne informacije so torej v pomoč učencem, da se zavedajo svojega védenja in doživljanja 

ter uvidijo v kakovost svojega učenja (Sentočnik, Terminologija na temo vrednotenja, 2011). 

 

Povratna informacija kot element formativnega spremljanja 

Formativno spremljanje je proces, s katerim učitelj učencem pomaga pri izgradnji 

kakovostnega in trajnega znanja. Učiteljeva vloga pri tem je, da nenehno ugotavlja, kako 

posamezen učenec napreduje in prilagaja pouk povratnim informacijam, ki jih pridobi od 

učencev (Brunauer, 2016). 

Formativno spremljanje učitelju omogoča prepoznavanje učenčevega znanja in pomanjkljivosti 

pri znanju, ki jih je treba odpraviti. 

Večina avtorjev obravnava povratno informacijo v kontekstu formativnega spremljanja. Susan 

Bookhart (2008) govori o formativnem spremljanju, ki daje učiteljem in učencem informacije 

o tem, kako uspešni so učenci glede na doseganje učnih ciljev. Pravi, da je podajanje dobre 

povratne informacije nekaj, kar morajo učitelji obvladati kot del dobrega formativnega 

spremljanja. Drugi elementi formativnega spremljanja vključujejo jasne učne cilje, izdelavo 

jasnih spoznanj in nalog, ki učencem omogočajo doseči zadane cilje. Potem ko učenci prejmejo 
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dobre povratne informacije, morajo biti učitelji na voljo učencem pri nadaljnjem učenju in 

oblikovanju novih ciljev (Brookhart, 2008). 

Santos in Pinto (2009) formativno spremljanje označujeta kot odnos med učencem in učiteljem, 

ki si prizadevata narediti določeno nalogo. Refleksija, ki jo učenci naredijo v zvezi s povratnimi 

informacijami, lahko močno izboljša učni dosežek (Santos in Pinto, 2009).  

Formativno spremljanje nastopi, ko se upoštevajo rezultati učenčevega znanja in razumevanja 

in se uporabijo za spreminjanje poučevanja, tako da učenci lahko dosežejo zadani učni cilj. 

Formativno spremljanje je koristno tako za učence kot tudi za učitelje. Učiteljem omogoča 

pridobiti informacije o učinkovitosti svojih učnih metod in pristopov, kar je pogoj za izboljšanje 

lastnega poučevanja. Formativno spremljanje z usmerjenimi in natančnimi povratnimi 

informacijami koristi tudi učencem. Učenci s pomočjo povratnih informacij prepoznajo šibka 

področja in na podlagi le-teh izboljšajo lastno znanje (O' Mahoney in Heinz, 2016).  

 

Učinkovitost povratnih informacij 

Povratne informacije so lahko zelo učinkovite, če so dobro posredovane. Le-to pomeni, da so 

povratne informacije učencem razumljive. Bookhart (2008) deli povratno informacijo na dva 

vidika: kognitivni in motivacijski. Kognitivni vidik temelji na razumevanju povratne 

informacije in tem, kaj narediti v naslednjem koraku. Motivacijski vidik pa temelji na tem, da 

učenec razvije občutek, da ima nadzor nad svojim učenjem. Dobra povratna informacija vsebuje 

informacije, ki jih lahko učenec uporabi. Posredovana mora biti tako, da jo je učenec sposoben 

slišati in razumeti (Brookhart, 2008).  

Hattie in Timperley (2007) v članku z naslovom Moč povratnih informacij ugotavljata, da ima 

povratna informacija velik vpliv na učenje in učne dosežke. Vpliv povratnih informacij je lahko 

pozitiven ali negativen. S tem se strinjajo tudi Wollenschläger idr. (2015), ki dodajajo še, da je 

lahko način podajanja povratne informacije različno učinkovit. 

Študije so pokazale, da povratne informacije učinkujejo na učni dosežek takrat, ko učenci 

prejemajo povratne informacije o nalogi in načinu, kako jo rešiti učinkoviteje. Brez učinka pa 

so povratne informacije, ki se nanašajo na pohvale, nagrade ali kazni in ne na nalogo samo. Da 

je povratna informacija učinkovita, mora biti podana v učnem kontekstu, na katerega se 

nanašajo povratne informacije. Povratna informacija je najmočnejša in hkrati najslabša, ko 
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govori o napakah, ki so jih učenci naredili, ne pa o celotnem pomanjkanju razumevanja. 

Povratne informacije niso vedno take, da okrepijo znanje, saj jih je mogoče sprejeti, spremeniti 

ali zavrniti. Na učinek povratnih informacij pa vplivajo tudi učni cilji in težavnost nalog (Hattie 

in Timperley, 2007). 

Povratne informacije so torej najučinkovitejše, ko zagotavljajo informacije o pravilnostih in 

nepravilnostih ter o tem, kako naprej gradimo na učenčevem znanju glede na spremembe od 

prej (prav tam).  

 

Cilji 

Učenci si s pomočjo učiteljev na začetku obravnave neke snovi postavijo cilje. Namen ciljev 

je, da učenci k njim stremijo, dokler jih ne dosežejo. Hattie in Tipmerley (2007) pravita, da je 

slaba lastnost tega, da lahko učenci v določenem obdobju opustijo nekatere cilje, kar pogosto 

vodi do neobvladovanja pri usvajanju nadaljnjih ciljev. Učenci se kdaj odločijo, da nekatere 

cilje opustijo in se osredotočijo na doseganje tistih, za katere menijo, da so zanje dosegljivi. 

Lahko se zgodi tudi, da si učenci sami pri sebi spremenijo cilje tako, da si določijo manj 

zahtevne in delujejo pod svojimi zmožnostmi (Hattie in Timperley, 2007).  

Obstaja več načinov, kako lahko učitelji pomagajo učencem zmanjšati vrzel med dejansko 

uspešnost in želenim doseganjem ciljev. Ti vključujejo zastavljanje ustrezno zahtevnih in 

specifičnih ciljev. Učitelji lahko s povratno informacijo pomagajo učencem pri razjasnitvi ciljev 

in povečajo prizadevanja za njihovo doseganje (prav tam).  

 

Količina povratnih informacij 

Bookhart (2008) pravi, da je pri podajanju povratne informacije najtežje odmeriti ustrezno 

količino povratne informacije. 

Več povratne informacije ni nujno bolje kot manj. Bolj kot količino povratne informacije je 

pomembna njena kakovost. Njihova količina bi morala biti le tolikšna, kot je potrebno, da 

učenec v znanju napreduje. Upoštevati pa je treba tudi učne strategije, ki so namenjene učenju 

na dolgi rok, učencu omogočajo, da prepozna in popravi lastne napake ter doseže pravilen 

rezultat. Ključna je učiteljeva dobra presoja, koliko povratne informacije nameniti 
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posameznemu učencu in kateri je pravi trenutek za podajanje pisne ali ustne povratne 

informacije (Santos in Pinto, 2009).  

Spontano ravnanje večine učiteljev je, da želijo popraviti vse, kar je v učenčevem izdelku 

narobe. To je pogled učitelja, ki hoče, da je vsak zadan učni cilj dosežen. Oceniti pravo količino 

povratne informacije, ki jo je treba dati, zahteva znanje in upoštevanje naslednjih vidikov 

(Brookhart, 2008): 

• teme in učni cilji, 

• tipični učni napredki za teme oziroma cilje in 

• učence kot posameznike. 

Posamezne vidike je treba upoštevati v kontekstu ostalih. Učiteljeve povratne informacije 

morajo biti učencem jasne. Vsebovati morajo razumljive napotke, kaj mora učenec storiti v 

nadaljevanju. To od učiteljev zahteva, da poznajo svoje učence in da spremljajo njihov 

napredek (Brookhart, 2008).  

 

Namen povratnih informacij 

Kot sem že omenila, se povratne informacije nanašajo na uspešnost pri doseganju učnih ciljev. 

Povratno informacijo lahko poleg učitelja zagotovijo tudi ostale osebe, kot na primer prijatelj, 

mentor, knjiga, starši, splet. Učitelji ali starši učencem zagotovijo korektivno povratno 

informacijo. Mentor lahko poda alternativno strategijo, knjiga ali splet lahko zagotovita 

informacije, ki pojasnijo ideje, starši lahko spodbujajo, učenec pa lahko vse te informacije 

primerja in oceni njihovo koristnost (Hattie in Timperley, 2007). 

Glavni namen povratnih informacij je osvetliti neskladje med trenutnim razumevanjem in 

uspešnostjo na eni strani ter učnimi cilji na drugi strani. Pomembno je, da učitelji učence 

spodbujajo in jim omogočajo, da zmanjšajo to neskladje (Rakoczy, Harks, Klieme, Blum in 

Hochweber, 2013).  

Če želimo zmanjšati neskladja, je potrebno, da povratna informacija zagotavlja informacije, ki 

se posebej nanašajo na nalogo ali proces učenja (Hattie in Timperley, 2007).  
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Način podajanja povratne informacije 

Povratno informacijo je mogoče podati na številne načine. Najbolj znana načina sta pisna in 

ustna povratna informacija. Za nekatere vrste nalog je učencem lažje podati pisno povratno 

informacijo (na primer pri pregledovanju domačih nalog), za nekatere pa ustno (na primer 

opazovanje in komentiranje, ko učenci pri pouku rešujejo matematične probleme). Bookhart 

(2008) pravi, da so najboljše povratne informacije rezultat pogovora z učencem. Na primer, 

namesto da bi učitelj učencu povedal vse stvari, ki jih opazi pri njihovem delu, bi lahko začeli 

tako, da učitelj postavi vprašanja, kaj opaziš glede tega, in ali te kaj preseneča. S tem učitelj 

vidi, kako učenec razmišlja in mu na podlagi tega poda povratno informacijo (Brookhart, 2008).  

Da je pogovor z učencem najučinkovitejša povratna informacija, meni tudi Nicol (2010), ki 

pravi, da je treba povratno informacijo upoštevati kot proces, ki poteka v dialogu in ne kot 

monolog. Ta način podajanja povratne informacije je korak naprej od pisne povratne 

informacije, saj s takim načinom učitelj učencem zagotovi povratno informacijo takoj, ko je ta 

potrebna. Tako učenci ob nerazumevanju takoj razčistijo nejasnosti z učiteljem v obliki 

pogovora – dialoga (Nicol, From monologue to dialogue: improving written feedback processes 

in mass higher education, 2018). 

 

1.1  TRI VPRAŠANJA ZA UČINKOVITOST POVRATNE INFORMACIJE 

Avtorja Hattie in Timperley (2007) v članku Moč povratne informacije obravnavata tri 

vprašanja, pomembna za razumevanje in uporabo povratnih informacij. Pravita, da učinkovito 

poučevanje ne vključuje samo pisanja in posredovanja povratnih informacij, ampak vključuje 

tudi razumevanje teh informacij s strani učencev. Da lahko učenci nadaljnje učno delo uskladijo 

z obstoječim razumevanjem, jim morajo biti povratne informacije jasne. Učinkovite povratne 

informacije morajo torej učencu odgovoriti na tri glavna vprašanja (Hattie in Timperley, 2007): 

1. Kam grem? 

2. Kako mi gre? 

3. Kako naprej?  
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Odgovor na vprašanje, kam grem, nam pove, kateri cilji so pred učencem. Na vprašanje, kako 

mi gre, dobi učenec odgovor o ustreznosti svojega učenja in znanja. Z odgovorom na vprašanje, 

kako naprej, učenec izve, kaj mora narediti za napredovanje. 

Odgovori na zgornja vprašanja naj vključujejo (Hattie in Timperley, 2007): 

• stopnjo učinkovitosti nalog,  

• stopnjo razumevanja, kako narediti nalogo, 

• regulativno ali metakognitivno stopnjo in 

• osebno stopnjo (ki ni povezana s posebnostmi naloge). 

Povratna informacija ima različne učinke glede na navedene stopnje. Ključnega pomena je 

zagotavljanje povratne informacije za vsako od teh stopenj. V idealnem učnem okolju učitelji 

in tudi učenci iščejo odgovore na vsako od zgoraj naštetih treh vprašanj na podlagi teh štirih 

stopenj (prav tam). 

Vprašanje: Kam grem? 

Presojanje uspeha doseganja ciljev lahko napišemo na več načinov. Sodbe so lahko (Hattie in 

Timperley, 2007): 

• neposredne, na primer: dokončaj nalogo, opravi test;  

• primerjalne, kot sta: naredi bolje kot Mateja, delaj bolje kot v zadnjem času; 

• socialne, kot sta: ne boš kaznovan, bom zadovoljen; 

• povezane z dejavnostjo, kot: najdi primer iz vsakdanjega življenja, izdelaj mrežo 

šeststrane piramide; 

• sprožene zunaj lastne zavesti, kot sta: uspešno rešuj naloge, išči zahtevnejše primere. 

Cilji se lahko nanašajo na določene dosežke ali razumevanje ter različne izkušnje in običajno 

vključujejo dve dimenziji: izziv in predanost. Izzivi se nanašajo na povratne informacije na dva 

glavna načina. Prvič, obvestijo posameznika, kakšno vrsto ali stopnjo uspešnosti je treba doseči. 

Povratne informacije jim omogočajo določiti razumne cilje, prilagoditi napore, potrebne 

smernice in celo strategije. Te stopnje doseganja imenujemo merila uspešnosti. Brez jasnih 

ciljev o tem, kdaj in kako bo učenec (in učitelj) vedel, da je uspešen, ne moremo izboljšati 



25 

 

učenja. Drugič, povratne informacije omogočajo učencem (in/ali njihovim učiteljem), da 

določijo nadaljnje zahtevne izzive ali cilje, s čimer se vzpostavijo pogoji za nadaljnje učenje 

(Hattie in Timperley, 2007).  

Odnos med povratnimi informacijami in cilji je zapleten. Če povratne informacije ne vodijo k 

zmanjševanju neskladnosti med trenutnim razumevanjem in cilji, bodo učenci verjetno 

zapolnili to vrzel s preseganjem svoje trenutne zmožnosti ali zahtevali druge možnosti, ki 

zmanjšujejo napor in angažiranost. Povratne informacije ne morejo povzročiti zmanjšanja tega 

neskladja, če so cilji slabo opredeljeni. Razlika med obstoječim učenjem in predvidenim 

učenjem verjetno učencem ni jasna in ne vidijo, da jo je treba zmanjšati. Dodatna težava se 

pojavi, ko povratne informacije niso usmerjene v doseganje cilja. Cilji so torej učinkovitejši, če 

se učenci zavzemajo za njihovo doseganje, k čemur naj jih spodbudi povratna informacija (prav 

tam).  

Vprašanje: Kako mi gre? 

Tu je pomembna vloga učitelja, ki zagotavlja povratne informacije v zvezi z nalogo ali 

določenimi cilji. Povratna informacija je, kot že omenjeno, učinkovita, če vsebuje informacije 

o napredku in o tem, kako nadaljevati. Učenci pogosto iščejo informacije o tem, kako jim gre 

in kako napredujejo. Ker sami ne poznajo odgovora, se obrnejo na učitelja. Prepogosto učitelji 

na to odgovorijo šele po že pridobljeni oceni. Preizkusi znanja pogosto ne prinašajo povratnih 

informacij, ki bi učencem pomagale ugotoviti, kako jim gre (Hattie in Timperley, 2007). 

Vprašanje: Kako naprej? 

Povratna informacija nudi informacije, ki učencu pomagajo pri nadaljnjem delu. Učitelji s 

komentarji učencem nudijo raznovrstne strategije kot pomoč za reševanje določenih nalog, 

učenci pa nato poskušajo rešiti naloge. Posledica je več nalog in več pričakovanj. Učenci tako 

spoznajo, da je odgovor na vprašanje, kako naprej – več.  

Kako naprej, naj ne pomeni le več nalog, temveč tudi kako lahko dosežejo večjo samoregulacijo 

v učnem procesu, večjo tekočnost in avtomatičnost, usvojijo več strategij za delo nalog, globlje 

razumevanje in več informacij o tem, kaj je in kaj ni razumljeno. To vprašanje ima lahko 

najmočnejši vpliv na učenje (Hattie in Timperley, 2007). 
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1.2  USMERJENOST POVRATNE INFORMACIJE 

 

Hattie in Timperley (2007) v obsežnem članku Moč povratne informacije med drugim opisujeta 

možne usmeritve povratne informacije. Avtorja pravita, da je usmerjenost povratne informacije 

ključnega pomena.  

Povratna informacija je lahko usmerjena v nalogo ali izdelek, na primer, ali je delo pravilno ali 

nepravilno opravljeno. Tovrstna povratna informacija lahko vključuje navodila, npr.: »Moraš 

upoštevati obrazec za prostornino prizme.« 

Povratna informacija je lahko usmerjena v proces, ki nastopa pri ustvarjanju izdelka ali izvedbi 

naloge. Tovrstna povratna informacija govori o načinu obdelave informacije ali o procesu, ki 

vodi k dokončanju naloge. Na primer: »Ta del napisanega moraš urediti tako, da bo bralec 

razumel pomen napisanega.« ali »Tu bi bilo primerno uporabiti strategije, o katerih smo 

govorili prej.« 

Povratna informacija učencem je lahko usmerjena k samoregulaciji in omenja ustreznost 

samoevalvacije ali samozavedanja. Na primer: »Poznate že ključne značilnosti prošnje, 

preverite le ali ste jih vključili v svoj prvi odstavek.« Tovrstne povratne informacije lahko 

pomembno vplivajo na samoučinkovitost, samoregulativne sposobnosti in samozavest. 

Povratna informacija je lahko usmerjena k osebnosti v smislu, da se nanaša na »jaz« in je torej 

nepovezana z uspešnostjo naloge. Tovrstne povratne informacije so na primer: »Ti si priden 

učenec.« in, »To je zelo inteligenten odgovor, bravo.« in v večini primerov niso učinkovite. 

Povratne informacije, ki so usmerjene k osebnosti, so torej najmanj učinkovite. Povratne 

informacije, ki so usmerjene k samoregulaciji in tiste, usmerjene v proces, pa so zelo učinkovite 

in pomembne. Povratne informacije, ki so usmerjene k nalogi, so koristne za izboljšanje načina 

obdelave podatkov in izboljšujejo samoregulacijo (Hattie in Timperley, 2007). 

 

Povratna informacija, ki je usmerjena k nalogi 

Tovrstna povratna informacija govori o tem, kako uspešno je naloga opravljena. Je 

najpogostejša in ji pogosto pravijo tudi korektivna povratna informacija. Nanaša se na rezultate, 

na pravilnost, urejenost ali kakšno drugo merilo, povezano z opravljanjem nalog. Približno  
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90 % učiteljevih vprašanj (včasih pisnih, a po navadi ustnih) sodi v to skupino. Učitelji običajno 

povezujejo korektivno povratno informacijo z informacijami na osebni ravni, ker zmanjšajo 

moč dela povratne informacije, ki se nanaša na naloge (npr.: »Bravo, to je pravilno.«). 

Korektivna povratna informacija je sama po sebi lahko zelo učinkovita (Hattie in Timperley, 

2007). 

Povratna informacija, ki je usmerjena k nalogi ali izdelku, je učinkovita, ko gre za napačne 

interpretacije, ne pa takrat, ko je težava pomanjkljivo znanje. Ena od težav s povratno 

informacijo, ki se nanaša na nalogo, je, da se jih pogosto ne da posplošiti na druge naloge. 

Povratna informacija, ki preusmeri učence od nalog k obravnavi in nato od obravnave k 

regulaciji učenja, je najučinkovitejša. Preveč povratne informacije zgolj na stopnji naloge 

usmerja pozornost k neposrednemu cilju in ne k strategijam za doseganje cilja. To lahko vodi 

k poudarjanju strategij poskušanja in ne k strategijam prizadevanj za razumevanje navodil, 

povratnih informacij in predvidenega učenja (prav tam). 

 

Povratna informacija, ki je usmerjena v proces 

Tovrstna povratna informacija govori o procesu reševanja nalog. Avtorja opisujeta dva vidika 

razumevanja povratne informacije. Prvi je površinsko razumevanje povratne informacije, ki  

vključuje pridobivanje, shranjevanje, izvedbo in uporabo teh informacij, ki se nanašajo na 

naloge. Drugi vidik je globinsko razumevanje povratne informacije in vključuje gradnjo 

razumevanja in se veže na odnose, kognitivne procese in prenose na druge zahtevnejše naloge. 

Glavne značilnosti povratne informacije, ki je usmerjena v proces, so učenčeve strategije za 

odkrivanje napak. Ali so učenci po odkritju napak sposobni te popraviti, pa je odvisno od 

njihove motivacije, da nadaljujejo z doseganjem ciljev. Povratna informacija, ki je usmerjena 

v proces, lahko učenca vodi do učinkovitejšega iskanja informacij in uporabe novih strategij 

(Hattie in Timperley, 2007). 

Avtorji članka z naslovom Pisna povratna informacija pri matematiki pišejo o tem, da povratna 

informacija, ki je usmerjena v proces, služi kot korektivna funkcija in hkrati (Rakoczy, Harks, 

Klieme, Blum in Hochweber, 2013): 

- daje spodbudo (tako, da je rezultat viden), 

- olajša opravljanje nalog (s predlogi za premagovanje težav), 

- povečuje samoučinkovitost (z omogočanjem obvladovanja nalog) in 
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- prispeva k obvladovanju izkušenj, ki jih je mogoče pripisati osebnim vzrokom. 

Zdi se, da povratna informacija, ki je usmerjena v proces, učinkoviteje izboljša poglobljeno 

učenje kot tista, ki se nanaša posebej na nalogo. Uporaba povratnih informacij, ki so usmerjene 

v proces, pri katerih so postavljeni jasni cilji, je neposredna in močno vpliva na oblikovanje 

posameznikove strategije. Avtorja opozarjata, da lahko ciljno usmerjena povratna informacija 

vpliva na izboljšanje strategij in procesov. To lahko pomaga pri izboljšanju samozaupanja in 

samostojnosti dela, kar spet vodi k iskanju novih strategij (Hattie in Timperley, 2007). 

Povratne informacije, ki so usmerjene v proces, so izkazale, da pozitivno vplivajo na uspešnost 

učencev kot tudi na njihova motivacijska prepričanja in zanimanja (Rakoczy, Harks, Klieme, 

Blum in Hochweber, 2013).  

 

Povratna informacija, ki je usmerjena k samoregulaciji 

Samoregulacija pomeni zmožnost nadziranja lastnih miselnih procesov v kontekstu 

kognitivnih, psiholoških in drugih dejavnikov (Hattie in Timperley, 2007). 

Žerovnik in Rugelj (2015) pravita, da je bistvo povratne informacije zagotavljanje kakovostne 

informacije, ki učencu pomaga pri samoregulaciji učenja.  

Obstaja več vidikov povratne informacije, povezane s samoregulacijo. Pomembni vidiki so 

zmožnost ustvariti notranje povratne informacije in samooceno, pripravljenost vlaganja truda v 

iskanje, obravnavanje povratnih informacij, pripisovanje uspeha ali neuspeha in stopnja 

razumevanja povratnih informacij. Pomembno je, da učenci vedo, kako in kdaj iskati in 

sprejemati povratne informacije od drugih. Povratne informacije so zelo učinkovite, če vodijo 

k večji samozadostnosti in učinkovitejši samoregulaciji, ob tem pa se pozornost usmeri nazaj k 

nalogi, pri čemer se učenci bolj potrudijo. Takšne povratne informacije prinesejo izjemne 

dosežke v učni uspešnosti. Možni pa so tudi škodljivi učinki na samoučinkovitost in uspešnost, 

kadar učenci ne morejo povezati povratne informacije z vzrokom lastne neuspešnosti. Če torej 

učenec ne uspe ugotoviti razlage za neuspeh, ga lahko to vodi v še slabše rezultate (prav tam). 
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Povratna informacija, ki je usmerjena k osebnosti 

Kljub temu da tovrstna povratna informacija ni učinkovita, je pogosto prisotna v učnih 

situacijah in je prevečkrat uporabljena namesto ostalih treh. Povratna informacija, ki je 

usmerjena k osebnosti (npr.: bravo, si vložil veliko truda) običajno pozitivno (in včasih 

negativno) vpliva na učenca. Po navadi tovrstna povratna informacija vsebuje malo informacij, 

povezanih z nalogami, in le redko vodi k večji angažiranosti, zavezanosti k učenju, k ciljem, k 

večji samozadostnosti ali razumevanju naloge. Povratne informacije, ki se nanašajo na 

osebnost, učinkujejo le, če vodijo k spremembam v učenčevem prizadevanju razumevanja 

naloge (Hattie in Timperley, 2007).  

Raziskave so pokazale, da ima tovrstna povratna informacija premalo moči, da bi lahko privedla 

do dobrih učnih dosežkov. Pohvale, ki so namenjene učencem, niso učinkovite, saj vsebujejo 

malo informacij in prepogosto preusmerijo pozornost od naloge. Vendar pa je pomembno 

razlikovati med pohvalami, ki preusmerijo pozornost od naloge (ker ima takšna pohvala nizko 

informativno vrednost o dosežkih in učenju), in pohvalami, usmerjenimi v prizadevanja, 

samoregulacijo ali sodelovanje, povezane z nalogo in njeno učinkovitostjo (npr.: »Ti si resnično 

super, ker si to nalogo skrbno zaključil z uporabo tega postopka.«). Ta zadnja vrsta pohvale 

lahko pomaga izboljšati samoučinkovitost in tako lahko učenci ponovno preusmerijo pozornost 

v nalogo in s tem izboljšajo učni dosežek (prav tam). 
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1.3  MODEL POVRATNIH INFORMACIJ  

Model povratne informacije se uporablja kot okvir za razumevanje, kdaj in zakaj povratna 

informacija učinkovito spodbuja učenje.  

 

Slika 1: Okvir, v katerem je mogoče upoštevati povratne informacije (Hattie in Timperley, 

2007). 

Model, predstavljen na Sliki 1, se uporablja za obravnavanje treh že omenjenih vprašanj o 

povratnih informacijah s pomočjo štirih elementov, ki vplivajo na povratne informacije (Hattie 

in Timperley, 2007). 

Časovni okvir povratne informacije 

Hattie in Timperley (2007) pravita, da obstaja veliko raziskav, ki med drugim govorijo o vplivu 

posredovanja povratne informacije, zlasti o razliki med takojšnjo in zakasnelo povratno 

informacijo. Na primer, takojšen popravek napake med reševanjem nalog (povratna 
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informacija, ki je usmerjena na nalogo ali izdelek) lahko omogoča hitrejšo usvojitev znanja 

(Hattie in Timperley, 2007). 

Povratno informacijo je treba nuditi takrat, ko je učencem tema še sveža in ko učenec še misli 

na učni cilj. Povratno informacijo, ki se nanaša na temo, ki ni več predmet učenja, bodo učenci 

smatrali kot nesmiselno. Splošno načelo glede časa nudenja povratne informacije je, da se 

učitelj sam postavi na učenčevo mesto. Kdaj bi učenec želel prejeti učiteljevo povratno 

informacijo? Odgovor je preprost: takrat, ko še razmišlja o nalogi. In ko lahko še vedno naredijo 

nekaj glede tega (Brookhart, 2008).  

Učinki pozitivne in negativne povratne informacije 

Tako pozitivna kot negativna povratna informacija lahko pozitivno učinkujeta na učenje. 

Natančneje, negativne povratne informacije so nasploh močnejše, kadar se nanašajo na 

osebnost, vendar tudi tu nastopajo dejavniki, povezani z zavezanostjo, uspešnostjo ali 

samoučinkovitostjo. Hattie in Timperley (2007) sta ugotovila, da nobena pohvala ni tako 

učinkovita kot pohvala, ki jo spremlja povratna informacija, usmerjena k nalogi. Pozitivne 

povratne informacije povečujejo motivacijo. Po prejemu negativne povratne informacije lahko 

posamezniki postanejo bolj nezadovoljni s svojo prejšnjo stopnjo uspešnosti. Učenci si 

postavijo višje cilje in delujejo na višji ravni kot tisti, ki prejemajo pozitivne povratne 

informacije ali nobene povratne informacije. Pozitivne povratne informacije pa lahko 

povzročijo verjetnost, da se bodo učenci še naprej ukvarjali s to nalogo in s tem ne stremeli k 

doseganju novih ciljev (Hattie in Timperley, 2007).  

Povratna informacija v razredu 

Učitelji morajo najprej v razredu učencem podati snov. Na podlagi naučenega učenci prejmejo 

povratno informacijo. Hattie in Timperley (2007) pravita, da je težko dokumentirati pogostost 

povratnih informacij v razredu, razen ko vemo, da jih ni dovolj. Povratne informacije, 

namenjene fantom, so bolj povezane s pomanjkanjem napora ali slabim obnašanjem, medtem 

ko so povratne informacije, namenjene dekletom, bolj osredotočene na njihove sposobnosti. 

Povratna informacija se ne razlikuje le po vrsti, temveč tudi po tem, kako je prejeta. Razredna 

klima je ključnega pomena. Učenci pogosto gledajo na povratno informacijo kot odgovornost 

nekoga drugega, po navadi učitelja, katerega naloga je, da jim priskrbi povratno informacijo o 

tem, kako uspešni so, kakšni so cilji in kaj storiti naprej (Hattie in Timperley, 2007). 
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Vloga ocenjevanja pri povratni informaciji 

Povratna informacija pri ocenjevanju učence žene proti (pogosto nedoločenim) ciljem. Učenci 

prejmejo malo povratnih informacij predvsem zato, ker povratna informacijav obliki ocene ne 

odgovori na katero koli od treh glavnih vprašanj. Takšna povratna informacija le redko izboljša 

procese (povratna informacija, ki je usmerjena v proces) in metakognitivne zmožnosti (povratna 

informacija, ki je usmerjena k samoregulaciji) (prav tam). 

Avtorica Brunauer (2016) pravi, da je povratna informacija učinkovita takrat, ko ima učenec 

jasno oblikovano lastno predstavo o ciljih, ki jih želi doseči. Učitelj pa lahko nevede učencem 

poda neučinkovito povratno informacijo. V Tabeli 1 so zgledi učinkovitih in neučinkovitih 

povratnih informacij (Brunauer, 2016, str. 9). 

Tabela 1: Primeri učinkovitih in neučinkovitih povratnih informacij (Brunauer, 2016) 

Učinkovite povratne informacije Neučinkovite povratne informacije 

Pravočasne, pogoste informacije, učenec 

ima čas za razmislek o njih. 

Učitelj informacijo ponuja takrat, ko je 

učenec še ne potrebuje. 

Učenec informacijo dobi šele ob koncu 

učenja – ko dosežka ne more več izboljšati. 

Razumljive in jasno povezane z nameni 

učenja in kriteriji uspešnosti. 

»Preveri svoj odgovor/zapis glede na 

kriterij.« 

Vezane na učenčevo osebnost. 

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

sošolka.« 

Nanašajo se na konkretno učenčevo delo ali 

izdelek. 

»Te ideje razvij naprej.« 

Splošna. Podana v obliki vrednostne sodbe. 

»Bolj se moraš potruditi ...« 

»Si najboljši.« 

»Zelo sem zadovoljen s tvojim nastopom.« 

Ustne informacije so bolj učinkovite od 

pisnih. 

Klišejske povratne informacije, zapisane po 

sistemu »kopiraj, prilepi«. 

Informacije so podane v obliki komentarjev. 

Informacije, podane v obliki številčnih ocen 

in drugih simbolov. 

»Zlata zvezdica« 

»10/10« 
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Učence usmerjajo v razmislek, kaj morajo 

izboljšati, zakaj naj to storijo in kako. 

Učence vodijo tako, da jim ni treba 

samostojno razmišljati (npr. povemo 

pravilen odgovor, pohvalimo). 

»Lep diagram.« 

Učenci imajo možnost, da se nanje odzovejo 

in izboljšajo svoje delo. 

»Tri naloge si rešil napačno – preglej in 

ugotovi, katere, ter jih popravi.« 

Če je podana takrat, ko je proces učenja že 

končan, učenec ne more ničesar več 

popraviti oz. spremeniti (sumativno 

ocenjevanje). 

 

Razna nagovarjanja k učenju. 

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

Več se boš moral učiti.« 

Te običajno niso učinkovite, vsaj ne trajno, 

terjajo pa veliko energije tako od učitelja kot 

od učenca in učenca silijo v obrambno 

vedenje. Učitelji največkrat prigovarjajo 

manj uspešnim in nemotiviranim učencem. 
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2 POVRATNA INFORMACIJA ZA UČNO ŠIBKEJŠE UČENCE 

V tem poglavju so predstavljene značilnosti učno šibkejših učencev pri matematiki in metode, 

kako izboljšati učni uspeh takšnih učencev. V nadaljevanju je predstavljeno, kakšna naj bo 

povratna informacija, da bo koristna učno šibkejšim učencem. 

2.1  UČNO ŠIBKEJŠI UČENCI PRI MATEMATIKI 

Težava, s katero se srečuje vsaka šola, je obravnava snovi za učno šibkejše učence. Učitelji se 

soočajo z izzivom, kako učno šibkejšim učencem omogočiti, da se naučijo obravnavano snov, 

naredijo domačo nalogo. Nekateri učitelji zato dodatno pomagajo učencem pri šolskemu delu, 

nekateri pa poskušajo to doseči s kaznovanjem neznanja. Učno šibkejši učenci so pogosto zato 

potisnjeni na rob družbe. Seveda to ni rešitev. Če se učitelji posvetijo učno šibkejšim učencem, 

zagotovo najdejo primeren način dela in obliko pomoči pri razumevanju obravnavane snovi. 

Študije so pokazale, da mnogi učno šibkejši učenci kasneje v življenju med drugim lahko 

postanejo znanstveniki, zdravniki, inženirji, profesorji, podjetniki, umetniki ipd. (Dasaradhi, 

Rajeswari in Badarinath, 2016). 

Izraz učno šibkejši učenec bomo uporabljali za tiste učence z učnimi težavami (torej učence, 

pri katerih so akademski dosežki pod ravnjo njihovih intelektualnih sposobnosti), katerih 

dosežki so pod povprečjem sošolcev oz. razreda. Značilnosti učno šibkejših učencev in vzroki 

za učne težave niso predmet magistrskega dela, zato jih obravnavamo le bežno. 

Učno šibkejši učenci niso niti redki niti edinstveni. Učno šibkejši učenec v učnih situacijah težje 

dosega povprečne rezultate v primerjavi z ostalimi učenci v razredu. Ne glede na to, ali so učno 

šibkejši učenci v rednem ali posebnem razredu, predstavlja delo z njimi za učitelja velik izziv. 

Taki učenci so včasih, pred šolanjem, kot ga poznamo danes, živeli produktivno življenje, delali 

so in opravljali naloge, ki niso zahtevale obsežnega branja, pisanja ali izvajanja matematičnih 

operacij. Dandanes je pomembno, da tudi takim učencem zagotovimo najboljše možnosti 

učenja v spreminjajočem se svetu (Dasaradhi, Rajeswari in Badarinath, 2016).  

Največji izziv za učitelja je učenec, ki se počasi uči (Dasaradhi, Rajeswari in Badarinath, 

2016). 
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Značilnosti učno šibkejših učencev 

V nadaljevanju je naštetih nekaj značilnosti, ki jih najdemo pri učno šibkejših učencih 

(Dasaradhi, Rajeswari in Badarinath, 2016): 

• kratka pozornost in šibka koncentracija, 

• počasen reakcijski čas, 

• nezmožnost samoupravljanja, 

• omejena sposobnost dela z abstraktnimi predstavami in posploševanjem, 

• počasno oblikovanje povezav med besedami in besednimi zvezami, 

• neuspeh pri prepoznavanju znanih elementov v novih situacijah, 

• počasno učenje in hitro pozabljanje, 

• ozek pogled na svet, 

• nezmožnost postavljanja in uresničevanja standardov, 

• pomanjkanje izvirnosti in ustvarjalnosti, 

• nezmožnost analiziranja, reševanja težav ali kritičnega mišljenja in 

• primanjkljaj pri uporabi višjih mentalnih procesov.  

 

Avtorji Dasaradhi, Rajeswari in Badarinath (2016) v članku opisujejo, kako učno šibkejšim 

učencem pomagati in olajšati šolsko delo. V nadaljevanju je naštetih in opisanih nekaj od teh 

metod, ki so po mojem mnenju najpomembnejše. 

1. Spodbujanje manjših dosežkov 

Najučinkovitejši dejavnik uspeha učenca je učiteljeva spodbuda. Če učenca pohvalimo s 

spodbudnimi besedami in zaupanjem, bo zadovoljen. Ko bo učenec napredoval, se bo njegovo 

samozaupanje zagotovo izboljšalo. Najpomembnejši vzrok njegovih težav je občutek 

manjvrednosti in strah pred neuspehom. Nekateri učitelji so bolj pozorni na učno zmogljivejše 

učence v razredu in premalo na šibkejše (Dasaradhi, Rajeswari in Badarinath, 2016).  
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2. Določitev cilja in izdelava urnika 

Učenca je treba naučiti, da izdela urnik, kdaj se bo učil. Kot smo že omenili, so cilji zelo 

pomembni pri povratnih informacijah. Učitelj in šibkejši učenec naj skupaj določita cilje in 

učitelj naj mu pri doseganju teh ciljev pomaga (Dasaradhi, Rajeswari in Badarinath, 2016). 

3. Poseben nadzor po pouku 

Učitelji naj nimajo zadržkov do dodatnega pojasnjevanja obravnavane snovi. Učno šibkejši 

učenci potrebujejo posebno pozornost tudi izven pouka. Če učitelj posveti nekaj dodatnega časa 

takim učencem, se bo njihovo znanje zagotovo izboljšalo (Dasaradhi, Rajeswari in Badarinath, 

2016).  

4. Alternative tradicionalni domači nalogi 

Domača naloga je neskončni vir težav za učence in njihove starše. Ne smemo pozabiti, da učno 

šibkejši učenci porabijo več časa kot drugi učenci, da bi se spomnili vsega, kar so se naučili v 

šoli. Učitelji lahko poskusijo s spreminjanjem nalog ali, če to vzame preveč časa, z 

zmanjšanjem količine domače naloge, ki jo mora učenec opraviti (Dasaradhi, Rajeswari in 

Badarinath, 2016).  

5. Sodelovanje s starši  

Starši naj bodo obveščeni o napredku njihovega otroka. Učitelji naj s starši izmenjujejo 

informacije o značilnostih učno šibkejšega učenca. Učitelji naj sodelujejo s starši pri 

zagotavljanju mirnega, dobro organiziranega kraja – domačnost šole, v kateri lahko učenec dela 

brezskrbno in učinkovito (Dasaradhi, Rajeswari in Badarinath, 2016).  

6. Ustrezen kurikulum  

Ustrezno prilagojen učni načrt učitelja in skrbno spremljanje s strani šole bosta učno šibkejšim 

učencem v pomoč (Dasaradhi, Rajeswari in Badarinath, 2016). 
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2.2  STOPNJE NATANČNOSTI POVRATNIH INFORMACIJ ZA UČNO 

ŠIBKEJŠE UČENCE 

Pri pisanju povratnih informacij so učiteljem lahko v pomoč tudi učenci. Učitelji lahko učencem 

dajo možnost izbire stopnje natančnosti povratne informacije, ki jo ti želijo prejeti. Pri 

matematičnih nalogah obstaja namreč več kategorij natančnosti povratne informacije, med 

drugimi: 

- brez povratne informacije, 

- zgolj zapis pravilnega končnega rezultata, 

- le zapis, ali je naloga rešena prav oz. narobe, 

- informacija o točnem mestu napake, 

- namig o napaki ali njeni odpravi, 

- zapis poteka do rešitve. 

 

Posamezne stopnje natančnosti povratne informacije zahtevajo bolj ali manj razvite strategije 

ugotavljanja napak v rešitvi in strategije odpravljanja teh napak. 

2.2.1 BREZ POVRATNE INFORMACIJE 

Pri učenčevi izbiri brez povratne informacije učitelj nima kaj preveč dela. Učencu za 

posamezno nalogo ne zapiše povratne informacije, jo pa lahko napiše za celotno domačo 

nalogo. Učitelju preostane le, da na podlagi rešene celotne domače naloge napiše stavek ali dva 

o tem, kako je šlo učencu in kaj lahko naredi, da bo izboljšal svoje znanje. 

Kategorijo brez povratne informacije lahko učenec izbere, če misli, da je nalogo pravilno rešil 

in ne potrebuje nobene dodatne razlage. Ta kategorija je za učno šibkejše učence nasploh 

neuporabna. 

2.2.2 ZGOLJ ZAPIS PRAVILNEGA KONČNEGA REZULTATA 

Ta kategorija povratne informacije učencu poda le končno rešitev rešene naloge. Če je učenec 

pravilno rešil nalogo, mu ta kategorija povratne informacije koristi zgolj kot potrditev. Če se 

učenec ni lotil naloge in želi to kategorijo povratne informacije, mu tudi ne pride prav, ker brez 
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poteka in izbrane strategije reševanja učencu samo rešitev ne pomaga. To kategorijo lahko 

učenec izbere, ko predvideva, da se mu je kje med reševanjem zataknilo oziroma je storil 

manjšo napako in želi imeti napisan le končni rezultat. 

2.2.3 LE ZAPIS, ALI JE NALOGA REŠENA PRAV OZ. NAROBE 

Ta kategorija je podobna pregledu v razredu, ko učitelj pove pravilen rezultat, učenci pa 

obkljukajo, če je rezultat pravilen, in naredijo križec, če je rezultat napačen. Ta kategorija je 

primerna za učno uspešnejše učence. Zanima jih le, če je rezultat pravilen. Če ni, so se nekje 

pri poteku zmotili, ali pa so bili površni. Napačno rešena naloga ni posledica neznanja, zaradi 

česar bi učenci potrebovali pomoč pri razlagi, ampak mogoče le nepazljivo in površno 

reševanje. Učno šibkejšemu učencu ta kategorija ne pove, kje je naredil napako, vendar le, ali 

je nalogo oz. primer pravilno rešil. 

2.2.4 INFORMACIJA O TOČNEM MESTU NAPAKE 

Kategorija, kjer učitelj le označi, od kod naprej potek reševanja ali rezultat ni pravilen, se 

imenuje informacija o točnem mestu napake. Učitelj učencu v takem primeru ne označi, ali ima 

prav ali narobe rešeno nalogo. V primeru narobe rešene naloge učitelj le označi mesto, kjer se 

mu je zalomilo. V tem primeru učenec točno ve, kje je storil napako in jo lahko hitro popravi. 

2.2.5 NAMIG O NAPAKI ALI ODPRAVI TE 

Ta kategorija je namenjena učencem, ki ne znajo oz. ne vedo, kako bi nadaljevali. Taki učenci 

potrebujejo le nek namig, ki jim je v pomoč za nadaljnje reševanje naloge. Če so se med 

reševanjem učenci zmotili, jim ta kategorija povratne informacije pove, kako to napako 

odpraviti. 

2.2.6 ZAPIS POTEKA DO REŠITVE 

Ta kategorija je namenjena učencem, ki se ne znajo lotiti naloge ali pa se jim ustavi nekje na 

sredini reševanja. Pri tej kategoriji mora biti učitelj pazljiv, da ne napiše končnega rezultata, 

tako da lahko učenec pri popravi domače naloge sledi poteku in sam pride do rešitve, in ne, da 

potek le prepiše.  
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Ta kategorija ima dobro in slabo plat. Dobra plat je, da učenec uvidi, kako bi moral nalogo 

rešiti. Taka povratna informacija mu koristi le, če si pogleda, kako bi moral nalogo rešiti, nato 

pa sam še enkrat poskusi rešiti nalogo. Slabo pa je, če učenca ne zanima potek, temveč le končni 

rezultat. Pri popravi bo samo prepisal potek, naučil pa se ne bo veliko. 

 

Pri vsaki kategoriji je mogoče najti dobre stvari, ki jih je učenec naredil pri reševanju, in podati 

morebitne napotke za izboljšanje. Učenca ne kritiziramo, ampak mu poskušamo na vsakem 

koraku pomagati, da postane še boljši. Povratna informacija naj mu koristi, da bo z analizo 

lastnih napak te počasi odstranil. 

Uporaba kategorij je metoda formativnega spremljanja. Vključuje učitelje, ki na podlagi 

učenčeve izbire kategorije dajejo konstruktivne povratne informacije in s tem povezane cilje, 

da bi spodbudili in podprli učence za lažje razumevanje obravnavane snovi.  

Pri pregledu domačih nalog lahko učitelji izberejo, da popravijo vsako napako učencev, v tem 

primeru je korektivna povratna informacija neusmerjena. Lahko pa izberejo le določene vrste 

napak in te popravijo oziroma komentirajo. Razlikovanje med neusmerjenimi in usmerjenimi 

korektivnimi povratnimi informacijami velja za vse predhodno obravnavane možnosti. Pri 

korektivni povratni informaciji je usmerjena povratna informacija učinkovitejša, saj lahko 

učenec prouči več primerov ene same napake, zato samo napako, povezano z obravnavano učno 

snovjo, bolje razume (Ellis, A typology of written corrective feedback types, 2009). 

Preprosto zagotavljanje več povratne informacije ne pomeni tudi boljše povratne informacije. 

Prav je, da učenci lahko izberejo natančnost povratne informacije. Način, kako posamezniki 

interpretirajo povratno informacijo, je ključ do razvoja samoučinkovitosti učenja, kar vodi k 

nadaljnjemu učenju (Hattie in Timperley, 2007). 
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2.3  PRILAGAJANJE POVRATNIH INFORMACIJ ZA RAZLIČNE 

VRSTE UČNO ŠIBKEJŠIH UČENCEV  

Havnes in drugi (2012), avtorji članka Formativno spremljanje in povratna informacija, pravijo, 

da so pomembne razlike med učitelji in učenci pri zaznavanju povratnih informacij. Učitelji 

menijo, da so njihove povratne informacije koristne in krivijo učence, da jih ne uporabijo, pri 

čemer se učenci pritožujejo glede uporabnosti povratnih informacij, ki jih prejemajo. Zdi se, da 

morajo biti učitelji bolj jasni, ko dajejo povratne informacije o tem, kar se zahteva od učencev, 

in predlagati načine za izboljšanje in nadaljnje delo (Havnes, Smith, Dysthe in Ludvigsen, 

2012). 

Učinkovit učitelj ponuja učencem ustrezne izzive, spodbuja vztrajnost pri reševanju težav in 

podpira produktivni napor pri učenju matematike. Učenčev napor mora biti tak, da je pozitiven 

in ne poln težav ter frustracij. Vprašanja, ki jih učitelji postavljajo, in podpora, ki jo nudijo 

učencem, so bistvenega pomena. Vrsta smernic in strukture, ki jo učitelji zagotavljajo učencem, 

lahko olajšajo ali škodujejo pri produktivnih prizadevanjih učenčevih naporov (Pasquale, 

2015). 

Povratne informacije so tako kot vse informacije odvisne od pošiljatelja in prejemnika ter tudi 

od sporočila samega. Učenci morajo slišati in razumeti povratne informacije, preden jih lahko 

uporabijo. Povratne informacije niso edina stvar, ki bi jo bilo treba prilagoditi formativnemu 

spremljanju. Prav tako je treba diferencirati navodila (Brookhart, 2008). 

Večina učencev vlaga trud v šolske obveznosti. Učenci, ki nimajo trdnih predhodnih učnih 

izkušenj ali nimajo učnih veščin za obdelavo informacij ali obeh, morda ne bodo popolnoma 

razumeli, kaj naloga zahteva od njih, da bi jo lahko dokončali. V to skupino spadajo učenci, ki 

kljub trudu niso dobili temeljev, potrebnih za uspešno nadgradnjo znanja oz. dokončanje 

naloge. Zato je povratna informacija, ki je usmerjena v proces, takšnim učencem koristna. To 

je vrsta kognitivne povratne informacije, usmerjene v proces, za katero raziskave kažejo, da jo 

uspešni učenci ponotranjijo. Enostavno, nekateri od učencev, ki se trudijo, ne povežejo, kaj od 

njih zahteva učitelj s končnim rezultatom, zato jim potek pride prav (prav tam). 

2.3.1 SPLOŠNI UČNO ŠIBKI UČENCI 

Bookhart (2008), avtorica knjige z naslovom Kako podati učinkovito povratno informacijo, v 

svojem delu opisuje, da uspešnejši učenci znajo iz napak v lastnih izdelkih sami najti pot k 
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odpravi vrzeli v znanju. Sprašuje pa se, kaj storiti z učenci, ki so neuspešni na vsakem koraku. 

Povratna informacija, ki ne pove tistega, kar bi morala, ali pa ne daje napotkov za izboljšanje, 

pri teh učencih preprosto ustvarja brezupnost. Ti učenci potrebujejo povratno informacijo, ki 

pomaga premostiti to vrzel. Dokler ne dosežejo dovolj, da bi dosegli učni cilj, je treba učencem 

pomagati, da vidijo in razumejo, kaj počnejo, in jih ne opozarjati na tisto, česar še niso storili 

(Brookhart, 2008).  

Povratne informacije, usmerjene v učenca, pomenijo, da so merila za izboljšanje v učenčevem 

lastnem repertoarju strategij in dosežkov. Cilj je dosegljiv. Povratne informacije, usmerjene v 

učenca, primerjajo učenčevo trenutno delo s preteklo uspešnostjo ali z učiteljevimi pričakovanji 

za tega učenca na podlagi uspešnosti preteklih izkušenj. Predlagati je treba manjše korake za 

napredovanje. Na primer, če ima v današnji domači nalogi učenec rešeno samo eno nalogo, v 

včerajšnji pa dve, tudi če nista pravilno rešeni, to v povratni informaciji omenimo. To je 

povratna informacija, ki je usmerjena v nalogo. Je specifična in z njo povemo, kako se lahko 

učenec še izboljša (prav tam).  

Učno šibkejšim učencem je v pomoč, če zahtevnejše naloge razbijejo v majhne, obvladljive 

korake. Naučili se bodo, kako se učiti, da bodo lažje usvojili snov. Nekateri pa vseeno ne bodo 

dosegli cilja, toda bodo lahko vsaj ponosni, da vedo, da so naredili majhne izboljšave in da so 

jih učitelji opazili. In ko bodo učitelji dali povratno informacijo učno šibkejšim učencem, se 

morajo prepričati, da jih učenci razumejo. Na primer, učitelj prosi učenca, naj pove, kaj misli, 

da je najpomembnejša točka v učiteljevi povratni informaciji. Če se zdi, da učenec ni razumel 

povratnih informacij, naj učitelj poskusi pojasniti svoje točke na drugačen način (prav tam).  

2.3.2 UČENCI Z ODPOROM DO ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

Bookhart (2008) pravi, da so nekateri učno šibkejši učenci šibki zato, ker šolske obveznosti 

počno z odporom. Učenci, ki se sami vidijo kot neuspešni, so navajeni, da dobivajo kakršno 

koli povratno informacijo kot potrditev, da so »neumni«. Pogosto res ne slišijo ali ne uporabijo 

sporočila v povratni informaciji, čeprav je namen te dober. Tem učencem je treba zagotoviti 

dovolj informacij, da pridobijo na samozavesti in da povratno informacijo lahko uporabijo za 

svoje dobro (Brookhart, 2008).  

Posebno pozornost je treba posvetiti tudi tonu, v katerem se povratne informacije posredujejo. 

Učno šibki učenci ne slišijo sporočila, vsebovanega v učiteljevi povratni informaciji, ker jih 
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blokira splošna informacija, če zveni kot kritika. Težava ni v tistem, kar mora učitelj povedati, 

ampak tisto, kar mora učenec slišati. Lagati učencem o kakovosti njihovega dela zagotovo ni 

dobra povratna informacija. Kaj povedati učencu, če nič ni naredil dobro? Učitelji morajo 

podajati povratno informacijo v proces, ki ga učenec uporablja. Uporabijo naj povratne 

informacije, ki so usmerjene v proces. Učitelji naj komentirajo eno ali dve pomembni točki in 

predlagajo majhne korake za izboljšave. Pomembno pa je tudi, da preverijo razumevanje 

sporočila povratne informacije (prav tam). 

2.3.3 VSI UČENCI 

Učitelj naj zagotovi povratno informacijo vsem učencem. Povratno informacijo je treba 

prilagajati vsakemu posamezniku. Uspešnim učencem povratne informacije koristijo, čeprav se 

jim zdi, da jih ne potrebujejo toliko, kot nekateri drugi učenci. Učno šibkejši učenci pa 

potrebujejo povratne informacije, da jim povedo, kako se lahko izboljšajo (Brookhart, 2008). 

2.4  SAMOREGULACIJA IN UČNO ŠIBKEJŠI UČENCI 

Učno uspešnejši učenci imajo razvite kognitivne procese za ustvarjanje notranje povratne 

informacije, medtem ko se ukvarjajo z nalogami. Učno šibkejši učenci imajo le minimalne 

strategije samoregulacije in so bolj odvisni o zunanjih dejavnikov (na primer od učitelja) za 

povratne informacije. Oni redko iščejo ali vključujejo povratno informacijo na načine, ki bodo 

okrepili njihovo prihodnje učenje ali strategije samoregulacije. Če je učenec samozavesten in 

se izkaže, da je odgovor pravilen, učenec posveča malo pozornosti povratni informaciji. 

Povratna informacija ima največji vpliv, ko učenec pričakuje, da bo odgovor pravilen in se 

izkaže, da je narobe. Povratna informacija ima ob takih napakah največji korektivni učinek 

preprosto zato, ker oseba proučuje neko stvar dlje, da bi odpravila napačno razumevanje. 

Nasprotno, če učenec ne pričakuje pravilnega odgovora in se izkaže, da je odgovor napačen, se 

povratna informacija v veliki meri zanemari. V tem primeru ima povratna informacija 

minimalen učinek ne glede na to, ali je odgovor pravilen ali ne. Nadaljnja navodila so v tem 

primeru učinkovitejša kot povratna informacija (Hattie in Timperley, 2007). 
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2.5  POVRATNE INFORMACIJE IN SOCIALNA PRIMERJAVA 

Povratna informacija, ki je povezana z učnim dosežkom, je po navadi podana v razredu, kot na 

primer ocenjevanje pri ustnem spraševanju. Treba je upoštevati, da je v takem okolju med 

učenci vedno prisotna določena stopnja socialne primerjave. To pomeni, da se učenci zavedajo 

približnih dosežkov svojih sošolcev in kako uspešni so v primerjavi z njimi (Labuhn, 

Zimmerman in Hasselhorn, 2010). 

Vredno je razmisliti o tem, da povratne informacije, ki so podane kot nagrade ali ocene, 

povečujejo »ego« in ne znanja iz naloge. To je, da se učenci primerjajo z drugimi, namesto da 

bi jih spodbudilo, da razmišljajo o lastnem delu in kako ga izboljšati. To osredotočanje na 

sposobnost in ne na pomen prizadevanja lahko škoduje samozavesti, zlasti pri učno šibkejših 

učencih. Povratna informacija o tem, kaj je treba storiti, lahko vse učence spodbuja, da 

verjamejo, da se lahko izboljšajo. Učitelji naj stremijo k temu, da bi se gradilo na njihovih 

dosedanjih dosežkih bolj kot dejstvu, da se primerjajo z drugimi (Aldridge in Brown, 2004). 

Povratna informacija lahko spodbuja vse učence, da verjamejo, da so sposobni izboljšati svoje 

delo, če se ne primerjajo z drugimi, in jim je dovoljeno graditi na svojih prejšnjih dosežkih. 

(prav tam). 

Labuhn, Zimmerman in Hasselhorn (2010) pravijo, da socialne primerjave negativno vplivajo 

na učno šibkejše učence. Socialna primerjava vpliva na samoregulativne dejavnike, ki 

uravnavajo motivacijo in uspešnost. Aldridge in Brown (2004) pravita, da so povratne 

informacije najučinkovitejše, ko se osredotočajo na nalogo, so specifične glede na to, kaj je 

učenec naredil dobro in kaj potrebuje za nadaljnje delo, ter so podane, medtem ko je naloga še 

vedno pomembna. Santos in Pinto (2009) pa opozarjata, da je treba upoštevati, da so nekatere 

povratne informacije neučinkovite zaradi učenčevega dojemanja same naloge. Lastnost učno 

šibkejšega učenca je, da bolj ceni končni rezultat in ne razlage postopka, da bi dosegel ta 

rezultat. 
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2.6  OSNOVNI NAMENI DOMAČIH NALOG 

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

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

učitelja. Ko učenec dela domačo nalogo, to počne samostojno. Učenec sam načrtuje in 

se odloča, kako bo reševal domačo nalogo. Učitelj mora na primeren način učencem 

predstaviti nalogo, da jo samostojno dokončajo (Klavan, 1992); 

 domača naloga omogoča utrjevanje: v praksi vsak učitelj da domačo nalogo, da 

učenci utrdijo predelano snov (Klavan, 1992); 

 domača naloga izboljšuje učni uspeh: z nenehnim reševanjem domačih nalog se 

učenčev napredek vidi tako, da dosega dobre rezultate (Nunez, Teachers' Feedback on 

Homework, Homework-Related Behaviors and Academic Achievement, 2015); 

 reševanje domačih nalog poveča učenčevo motivacijo in sposobnost: učenec tako 

samostojno ureja svoje učne procese (Nunez, Teachers' Feedback on Homework, 

Homework-Related Behaviors and Academic Achievement, 2015); 

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

dodatne naloge za domačo nalogo,« so včasih besede razdraženih učiteljev. Uporaba 

domače naloge kot kazen je napaka. Večina učencev že ima negativen odnos do 

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

nalog (Klavan, 1992); 

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

strinjajo s prekomernim vpletanjem staršev v otrokovo domačo nalogo, raziskave 

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

 domača naloga učenca pripravi na učno uro naslednjega dne: take domače naloge 

učitelji načrtujejo z namenom, da učenci ponovijo oziroma osvežijo že znane vsebine 

in se s tem pripravijo na naslednjo uro. Pri takih domačih nalogah bi učenci izdelali 

pripomočke (mreže teles, številske premice, tabelo potenc ...), ki bi bili v pomoč pri 

nadaljnjem obravnavanju snovi (Bukovec, 2007); 

 domače naloge z namenom preverjanja: s takimi domačimi nalogami lahko učitelji 

dobijo povratno informacijo o znanju, ki so ga učenci pridobili. Z rezultati domačih 

nalog učitelji dobijo učinkovito povratno informacijo o učencu in njegovem delu 

(Bukovec, 2007). 
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Pri načrtovanju in obravnavi domačih nalog mora biti učitelj posebej pozoren (Nunez, Teachers' 

Feedback on Homework, Homework-Related Behaviors and Academic Achievement, 2015): 

• da načrtuje število in vrsto nalog, ki jih želijo dodeliti in  

• da učencem zagotovi povratno informacijo o domačih nalogah.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 V empiričnem delu je predstavljena pilotska raziskava, izvedena v okviru magistrskega dela. 

Predstavljeni so namen in cilji raziskave ter izvedba in dobljeni rezultati z analizo. 

3.1  NAMEN 

Pri matematiki v osnovni šoli je domača naloga del učnega procesa. Učitelji z domačimi 

nalogami spremljajo in nadzorujejo znanje učencev ter ga pomagajo še izboljšati. Učiteljeva 

povratna informacija pri domačih nalogah usmerja učence k razumevanju lastnih napak. Namen 

empiričnega dela je ugotoviti pomen učiteljeve povratne informacije ob matematičnih domačih 

nalogah za skupino učno šibkejših učencev. 

3.2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zastavila sem si tri raziskovalna vprašanja: 

1. Kako natančne povratne informacije pri matematičnih domačih nalogah si želijo učno 

šibkejši učenci? 

2. Kako vpliva natančnost povratne informacije pri matematičnih domačih nalogah na 

učinkovitost učno šibkejših učencev? 

3. Kako učno šibkejši učenci doživljajo sistematično prejemanje povratnih informacij pri 

domačih nalogah? 

 

3.3  METODOLOGIJA 

V metodologiji je opisan vzorec raziskave ter inštrumenti, s katerimi so bili zbrani podatki. 

3.3.1 OPIS VZORCA 

Podatke v okviru raziskave sem zbirala v aprilu in maju 2018. V raziskavo sem vključila učence 

ene homogene skupine osmega razreda devetletne osnovne šole. Skupaj je v raziskavi 

sodelovalo 11 učno šibkejših učencev Osnovne šole Antona Martina Slomška na Vrhniki. 

Vzorec je torej priložnosten. Pridobila sem soglasje staršev, da so lahko njihovi otroci 

sodelovali pri raziskavi v okviru magistrskega dela. 
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3.3.2 RAZISKOVALNE METODE IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke sem pridobila z dvema inštrumentoma, in sicer s: 

a. sprotnim (kratkim) vprašalnikom pri domačih nalogah in 

b. končnim vprašalnikom o povratnih informacijah pri domačih nalogah. 

Vprašalnika sta podrobno opisana v podpoglavjih 4.3.3 in 4.3.4.  

 

V okviru raziskave sem izvedla pet domačih nalog s priloženimi sprotnimi vprašalniki. Vsak 

učenec je dobil domačo nalogo in sprotni vprašalnik na listu, katerega je moral do naslednje ure 

matematike izpolniti in prinesti v pregled. Na vsako domačo nalogo so se morali podpisati, kar 

pomeni, da domače naloge niso bile anonimne. Domače naloge so učenci prinesli k naslednji 

uri matematike, jaz pa sem jih še tisti dan pregledala in jim napisala povratno informacijo. Pri 

naslednji uri sem učencem vrnila domače naloge s pripisano povratno informacijo. Učenci so 

morali s pomočjo povratne informacije popraviti napačne rešitve nalog pri domači nalogi in 

popravke prinesti v pogled. Po rešenih vseh petih domačih nalogah in oddanih vseh popravah 

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

strinjajo s posamezno trditvijo. 

 

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

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

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

sestavljenimi domačimi nalogami se je strinjala in le redko predlagala spremembe. Domače 

naloge sem pregledovala sama in učencem sama pisala povratne informacije. 

Ko so učenci izpolnili vse domače naloge in pripadajoče vprašalnike ter poprave domačih 

nalog, so izpolnili še končni vprašalnik. 

3.3.3 SPROTNI VPRAŠALNIK 

Sprotni vprašalnik je bil priložen vsaki od petih domačih nalog. Naloge v domačih nalogah so 

obsegale konceptualno in proceduralno znanje. Pri vsaki domači nalogi so bili napisani cilji, na 

katere so se nanašale posamezne domače naloge. Učenci so morali po rešeni domači nalogi 

izpolniti tabelo s cilji. V tabeli je moral učenec obkljukati, ali zna, delno zna ali pa se bo moral 

še naučiti. Na Sliki 2 je prikazan zgled tabele s cilji za določeno snov o obratnem sorazmerju. 
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Slika 2: Zgled tabele s cilji. 

 

S sprotnim vprašalnikom sem ugotavljala učenčevo mnenje o tem: 

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

 kako uspešno je učenec rešil posamezno nalogo, 

 kje je imel težave, 

 kako učenec utemeljuje pravilnost svoje rešitve posamezne naloge in 

 kakšno povratno informacijo želi prejeti. 

 

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

opisati morebitne težave pri reševanju in zapisati, kako vedo, ali so nalogo pravilno rešili. 

Nadalje so učenci morali za vsako nalogo posebej izbrati, kakšno povratno informacijo želijo. 

Izbirali so lahko med kategorijami: 

- brez povratne informacije, 

- zgolj zapis pravilnega končnega rezultata, 

- le zapis, ali je naloga rešena prav oz. narobe, 

- informacija o točnem mestu napake, 

- namig o napaki ali odpravi te, 

- zapis poteka do rešitve. 

Na Sliki 3 je prikazan zgled sprotnega vprašalnika, ki so ga morali učenci izpolnjevati.  
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Slika 3: Zgled sprotnega vprašalnika. 

 

 

V prilogah 7.1 in 7.2 sta primera domače naloge in učenčeve rešene domače naloge s 

pripisanimi komentarji. 

 

Večina učencev je redno oddajala domače naloge s popravami, pri čemer izstopa le en učenec, 

ki je oddal le dve od petih domačih nalog. Učenci so v vsaki oddani domači nalogi izpolnili 

celoten sprotni vprašalnik za vsako nalogo posebej. Na sprotni vprašalnik so odgovarjali pri 

prvi in drugi domači nalogi, potem pa so po večini nehali s pisanjem odgovorov na sprotnem 

vprašalniku. Na njem so le obkrožili, kakšno povratno informacijo si za posamezno nalogo 

želijo, kar pa je bila najpomembnejša stvar za zapis povratne informacije. 
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3.3.4 KONČNI VPRAŠALNIK O POVRATNIH INFORMACIJAH PRI DOMAČIH 

NALOGAH 

Vprašalnik je sestavljen iz 45 trditev, kjer so učenci na Likertovi lestvici obkrožili število od 1 

do 4 glede na to, koliko se strinjajo s posamezno trditvijo, pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo 

sploh ne strinjajo, 4 pa, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. Konec vprašalnika vključuje tudi 

tri vprašanja o tem, kakšno vrsto povratne informacije so si največkrat želeli, katera od šestih 

vrst jim je najbolj pomagala in katera najmanj. Za konec pa so učenci napisali še predloge, 

kakšno povratno informacijo bi še lahko prejemali. 

Nekatere trditve sem prevzela iz lastne diplomske naloge, nekaj pa sem jih dodala (Žitko, 

Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah, 2017). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VPRAŠALNIK o povratni informaciji pri domačih nalogah 

Tabela 2: Končni vprašalnik o povratnih informacijah pri domačih nalogah. 
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1. Všeč mi je bilo, da sem dobival povratno informacijo. 1 2 3 4 

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

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

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

5. Komentarje sem jemal resno. 1 2 3 4 

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

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

8. Komentarje sem rad prebral. 1 2 3 4 

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

popraviti. 
1 2 3 4 

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

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

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

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

vedel, da bo domača naloga pregledana. 
1 2 3 4 

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

prosil starše. 
1 2 3 4 

15. 
Zaradi povratne informacije sem vedno raje pisal domače 

naloge. 
1 2 3 4 

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

17. 
Domačo nalogo mi je kdaj rešil nekdo drug oz. sem jo 

prepisal. 
1 2 3 4 

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

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

20. 
Tako povratno informacijo bi si želel tudi pri rednem 

pouku. 
1 2 3 4 

21. Nekateri komentarji so bili predolgi. 1 2 3 4 

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

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

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

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

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

tem, kaj moramo z domačo nalogo pokazati. 
1 2 3 4 

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

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

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

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

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

moje ime. 
1 2 3 4 

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

rešitve. 
1 2 3 4 

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

34. 
Bolje bi bilo, če bi bili komentarji napisani z drugo barvo 

kot z rdečo.  
1 2 3 4 

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

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

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

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

38. 
Pri domačih nalogah sem vedel, ali sem pravilno rešil 

nalogo. 
1 2 3 4 

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

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

tako trudil. 
1 2 3 4 

41. Popravo domače naloge sem rad pisal. 1 2 3 4 

42. 
Povratna informacija mi je pomagala pri popravi domače 

naloge. 
1 2 3 4 

43. 
S popravo domače naloge sem pravilno rešil nalogo, ki je 

pri domači nalogi nisem znal. 
1 2 3 4 

44. 
Všeč mi je bilo, da smo imeli na voljo izbiro, kakšno 

povratno informacijo želim prejemati. 
1 2 3 4 

45. S popravo domače naloge sem utrdil znanje. 1 2 3 4 

 

a. Pri vprašanju, kakšno povratno informacijo želim prejemati, sem največkrat obkljukal: 

(označi le enega) 

 

 nič, 

 le, ali je prav ali narobe rešena, 

 mesto napake, 

 namig, 

 potek do rešitve, 

 samo končni rezultat.  

 

b. Najbolj mi je pomagala povratna informacija, kjer sem obkljukal: (označi le enega) 

 nič, 

 le, ali je prav ali narobe rešena, 

 mesto napake, 

 namig, 

 potek do rešitve, 

 samo končni rezultat.  

 

c. Najmanj mi je pomagala povratna informacija, kjer sem obkljukal: (označi le enega) 

 nič, 

 le, ali je prav ali narobe rešena, 

 mesto napake, 

 namig, 

 potek do rešitve, 

 samo končni rezultat. 
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Imaš predlog, kakšno vrsto povratnih informacij (poleg zgoraj naštetih šestih) bi še lahko 

prejemal? 

___________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3.5 OBDELAVA PODATKOV 

Podatke sem analizirala kvalitativno in kvantitativno. Kvalitativno sem analizirala podatke 

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

so nalogo pravilno rešili. Kvantitativno pa sem analizirala učenčevo izbiro na sprotnem 

vprašalniku o tem, kakšne vrste povratne informacije si želi, in podatke končnega vprašalnika 

o povratnih informacijah pri domačih nalogah, kjer je učenec na Likertovi lestvici obkrožil, 

koliko se strinja s trditvijo. Obdelala sem vsako trditev posebej in na podlagi učenčevih 

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

Excel.  

3.4  REZULTATI Z ANALIZO 

Najprej so predstavljeni rezultati sprotnega vprašalnika in ugotovitev, koliko se odgovori 

učencev glede pravilnosti rešitev nalog ujemajo z dejansko pravilnostjo, nato pa so 

predstavljene ugotovitve analize končnega vprašalnika o povratnih informacijah pri domačih 

nalogah.  

3.4.1 UGOTOVITVE SPROTNEGA VPRAŠALNIKA OB DOMAČIH NALOGAH 

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

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

rešili nalogo. Učiteljica, ki mi je omogočila izvajanje raziskave, mi je posredovala ocene 

učencev, ki so sodelovali pri raziskovanju. Te ocene sem upoštevala pri interpretaciji 

odgovorov učencev. 

Slika 4 in Slika 5 prikazujeta primera učenčeve rešene naloge z izpolnjenim sprotnim 

vprašalnikom. Na sprotnem vprašalniku sta učenca obkljukala, kako mislita, da sta rešila 

nalogo, napisala, kje sta imela težave in kako vesta, ali sta nalogo pravilno rešila. Poleg tega pa 
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sta obkljukala tudi, kakšno povratno informacijo si za to nalogo želita. Na podlagi te izbire je 

bila napisana povratna informacija. 

 

 

Slika 4: Zgled rešene domače naloge s pripisano povratno informacijo. 
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Slika 5: Zgled rešene domače naloge s pripisano povratno informacijo. 

 

Enajstim učencem je bilo dodeljeni 5 domačih nalog, vsak je rešil 18 nalog. Ker niso bili vsi 

učenci vedno pri pouku, ni bilo oddanih vseh nalog. Skupno število ustrezno obdelanih nalog 

je 177. 

 

Pravilnost nalog 

Spodnja diagrama prikazujeta pravilnost nalog po mnenju učencev in dejansko pravilnost nalog 

(po mnenju učitelja). 
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Slika 6: Učenčeva ocena pravilnosti nalog. 

 

Iz diagrama lahko razberemo, da je večina učencev (42 %) označila, da je določeno nalogo 

pravilno rešila. Če učenci niso bili čisto prepričani o pravilnosti naloge, so označili, da so nalogo 

rešili delno pravilno (32 %). Najmanj učencev je označilo, da je naloga napačno rešena (14 %). 

Vijolično obarvan del predstavlja odstotek nalog, kjer učenci niso označili, kako mislijo, da so 

nalogo rešili. 

 

 

Slika 7: Dejanska pravilnost nalog po mnenju učitelja. 
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Slika 7 prikazuje dejansko pravilnost nalog. Od vseh nalog je bilo pravilno rešenih 56 % nalog, 

20 % delno pravilno in 24 % napačno rešenih nalog. Tista naloga, ki ni bila rešena, je bila od 

učitelja označena kot napačno rešena naloga. 

Ali so učenci uspešno presodili pravilnost posamezne naloge, prestavlja Tabela 3. 

Tabela 3: Ujemajoča se ocena glede pravilnosti naloge. 

Kako je naloga rešena? 
Število ujemajočih se učenčevih ocen 

pravilnosti in dejanske pravilnosti 

Pravilno 46 

Delno pravilno 15 

Napačno 10 

 Skupaj: 71 

 

Pri 71 nalogah od 177 je bila učenčeva ocena dejansko pravilna ocena, kako je bila naloga 

rešena. To pomeni, da so učenci v 40 % znali presoditi pravilnost lastne naloge. 

 

Po temeljitem pregledu vseh domačih nalog sem s pomočjo preizkusa χ2 testirala neodvisnost 

med učenčevim mnenjem o pravilnosti rešitve in dejansko pravilnostjo. Ugotavljala sem, kako 

so učenci ocenili pravilnost posamezne naloge pri vsaki domači nalogi in kako so jo dejansko 

rešili. Na podlagi tega sem zapisala ničelno hipotezo. 

Ničelna hipoteza: Spremenljivki učenčevega mnenja o pravilnosti rešitve in dejanska pravilnost 

rešitve naloge sta neodvisni. 

Tabela 4: Tabela učiteljeve ocene in učenčevega mnenja o pravilnosti rešene naloge. 

 Mnenje učencev 

Skupaj Brez Pravilno Delno pravilno Napačno 

U
č
ite

lje
v
a

 o
c
e

n
a
 

Pravilno 
f 9 46 30 13 98 

f % 9,18 % 46,94 % 30,61 % 13,27 % 100,00 % 

Delno pravilno 
f 3 17 15 1 36 

f % 8,33 % 47,2 % 41,66 % 2,86 % 100,00 % 

 Napačno 
f 10 12 11 10 43 

f % 23,26 % 27,91 % 25,58 % 23,26 % 100,00 % 

Skupaj 
f 22 75 56 24 177 

f % 12,43 % 42,37 % 31,64 % 13,56 % 100,00 % 
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Tabela 5: Preizkus χ2. 

Vrednost 

(χ2) g 

Stopnja tveganja 

(α) 

15,927 6 0,014 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost preizkusa χ2 je statistično pomembna (χ2 = 15,927;  g = 6;  α = 0,014). Ničelno 

hipotezo zavrnemo in s tveganjem 1,4 % trdimo, da v osnovni množici mnenje učencev o 

pravilnosti rešitve ni bilo slučajno. 

 

Izbira povratne informacije 

Učenci so morali izbrati, kako natančno povratno informacijo si želijo za vsako nalogo posebej. 

Tabela 6 predstavlja število izbranih stopenj natančnosti vseh učencev vseh domačih nalog. 

Tabela 6: Število posamezno izbrane stopnje natančnosti povratne informacije. 

STOPNJA NATANČNOSTI število izbranih nalog odstotek 

brez povratne informacije 7 3,95 % 

ali je prav ali narobe rešena 55 31,07 % 

mesto napake 19 10,73 % 

namig 1 0,56 % 

potek do rešitve 71 40,11 % 

samo končni rezultat 3 1,69 % 

neopredeljene naloge 21 11,86 % 

SKUPAJ 177 100 % 

 

INTERPRETACIJA: 

Največkrat je bila obkljukana stopnja natančnosti povratne informacije, ki je učencem nudila 

potek do rešitve naloge. Druga izbira, ki so jo učenci izbrali z 31,07 %, je bila stopnja 

natančnosti, ki je učencem podala le podatek o tem, ali je bila naloga pravilno ali napačno 

rešena. Stopnja natančnosti, ki so se je učenci najmanjkrat posluževali, je bila poleg samo 

podanega končnega rezultata še namig. Slednjega si je izbral le en učenec, pa še to le pri eni 

nalogi. Če so učenci pustili nerešeno nalogo, tudi sprotnega vprašalnika niso rešili, tako da je 

21 od vseh nalog neopredeljenih. 
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3.4.2 UGOTOVITVE KONČNEGA VPRAŠALNIKA O POVRATNIH 

INFORMACIJAH PRI DOMAČIH NALOGAH 

V razdelku so predstavljene povprečne vrednosti stopnje strinjanja s posameznimi trditvami.  

Učenci so stopnjo strinjanja s trditvami izrazili s števili od 1 do 4, kjer:  

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

- 2 pomeni, da se s trditvijo ne strinjajo; 

- 3 pomeni, da se s trditvijo strinjajo; 

- 4 pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. 

Trditve sem razdelila v dve večji in eno manjšo skupino. Prva skupina so trditve, povezane z 

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

s kombinacijo obeh – povratnimi informacijami in domačimi nalogami.  

Tabela 7 predstavlja povprečje odgovorov za skupino o domačih nalogah. Tabela 8 povprečje 

odgovorov skupine o povratnih informacijah in tabela 9 povprečje učenčevih odgovorov v 

povezavi s kategorijo o povratnih informacijah in domačih nalogah. 

 

Tabela 7: Strinjanje učencev s trditvami o domačih nalogah. 

Zap. 

št.  
 Trditve, povezane z domačimi nalogami 

P
o
v
p
rečje 

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

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

25. Domačo nalogo sem povečini pravilno reševal. 3,1 

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

z domačo nalogo pokazati. 
2,9 

32. Pri domačih nalogah sem si želel, da bi bile zraven tudi rešitve. 2,9 

37. Pri reševanju domačih nalog sem vedel, kje imam težave. 2,8 

11. Želel bi si, da bi se moja domača naloga vedno tako pregledala. 2,7 

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

domača naloga pregledana. 
2,7 

16. Pisanje domačih nalog sem jemal resno. 2,7 

23. Domačo nalogo sem naredil isti dan, ko smo jo dobili. 2,7 

45. S popravo domače naloge sem utrdil znanje. 2,7 
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27. Cilje, napisane pri domačih nalogah, sem vedno razumel. 2,6 

9. Všeč mi je bilo, da je v domači nalogi pisalo, da jo moram popraviti. 2,5 

24. Vprašalnike pri vsaki domači nalogi sem rad izpolnjeval. 2,5 

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

pravilno, delno pravilno ali narobe rešil. 
2,5 

38. Pri domačih nalogah sem vedel, ali sem pravilno rešil nalogo. 2,5 

22. Za domačo nalogo sem porabil veliko časa. 2,3 

39. Domače naloge bom od sedaj raje pisal. 2,2 

14. Če kdaj nisem znal rešiti domače naloge, sem za pomoč prosil starše. 2,1 

17. Domačo nalogo mi je kdaj rešil nekdo drug oz. sem jo prepisal. 1,6 

 

Trditve v Tabelah od 7 do 9 so razporejene po velikosti povprečja stopnje strinjanja s trditvijo. 

Višje kot je povprečje, bolj so se učenci strinjali s trditvijo. 

 

UGOTOVITVE 

Trditve o domačih nalogah lahko razdelimo v podskupine trditev, ki se nanašajo na: 

 sprotni vprašalnik s pripisanimi cilji,  

 popravo domačih nalog,  

 starše,  

 splošno pisanje domačih nalog.  

 

Dobri polovici učencev je bilo všeč, da je bila njihova domača naloga pregledana, le dva učenca 

se s to trditvijo nista strinjala. Trije učenci so se popolnoma strinjali s trditvijo, da si želijo, da 

je njihova domača naloga vedno tako pregledana. Zanimivo je, da se pet učencev s to trditvijo 

ni strinjalo, eden od njih pa se s to trditvijo popolnoma ni strinjal. Učenci so se pri pisanju 

domačih nalog bolj potrudili, ker so vedeli, da bo njihova domača naloga pregledana, vsi razen 

enega učenca pa menijo, da se je njihovo znanje izboljšalo. Za trditev, ki pravi, da mi je domačo 

nalogo kdaj rešil nekdo drug oz. sem jo prepisal, je le en učenec obkrožil, da se s trditvijo 

popolnoma strinja. Glede na odgovore na trditev »Če kdaj nisem znal rešiti domače naloge, sem 

za pomoč prosil starše.« so učenci z izjemo ene učenke reševali domače naloge brez pomoči 

staršev. Vsi ostali učenci pa se s trditvijo niso strinjali, kar pomeni, da so nalogo reševali sami. 

Nepravilno rešene naloge pri domači nalogi so morali učenci popraviti. Osem od enajstih 

učencev se je s trditvijo »S popravo domače naloge sem utrdil znanje.« strinjalo, večini od njih 
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pa ni bilo všeč, da je v domači nalogi pisalo, da jo morajo popraviti. V povprečju je 60 % 

učencev domačo nalogo naredilo isti dan, ko so jo dobili. Glede na popravljene domače naloge 

je skoraj 80 % po večini pravilno reševalo domače naloge. Pet učencev se je s trditvijo »Pri 

domačih nalogah sem si želel, da bi bile zraven tudi rešitve.« popolnoma strinjalo, ostali pa si 

rešitev niso želeli. 

Sprotni vprašalniki pri vsaki nalogi je razkril, ali so učenci imeli težave, kako so vedeli, ali so 

nalogo prav in narobe rešili, in kako so se učenci ocenili, ali so dosegli cilje posamezne domače 

naloge ali ne. 

Po mnenju učencev jih je dobrih 60 % vedelo, ali so nalogo pravilno rešili in to obkljukali na 

sprotnem vprašalniku, 70 % učencev pa je vedelo, kje pri nalogi so imeli težave. Čeprav je 

devet učencev obkljukalo, da se s trditvijo »Pri domačih nalogah sem se kdaj zmotil, ko sem 

obkljukal, ali sem nalogo pravilno, delno pravilno ali narobe rešil« strinjajo, so vseeno radi 

izpolnjevali vprašalnike na domačih nalogah. 

Cilje na domačih nalogah je večina učencev (7) v povprečju vedno razumela, le dva se nista 

strinjala s trditvijo »Cilji, napisani pri domačih nalogah, so mi pomagali pri tem, kaj moramo 

z domačo nalogo pokazati.« 

Če povzamemo, na splošno so bili učenci zadovoljni, da je bila njihova domača naloga 

pregledana, vendar si takega dela ne želijo na dolgi rok. Nasploh so učenci pisanje domačih 

nalog jemali resno, za pisanje pa niso porabili veliko časa. Cilji, pripisani vsaki domači nalogi, 

so opravili svojo funkcijo, saj so učencem pomagali pri tem, kaj morajo z domačo nalogo 

usvojiti. Glede na povratne informacije, ki so jih prejemali, v povprečju (55 %) učenci domačih 

nalog še vedno ne bodo radi pisali. 

 

V Tabeli 8 so prikazana povprečja strinjanja s trditvami, ki so povezane s povratno informacijo. 

 

Tabela 8: Strinjanje učencev s trditvami o povratni informaciji. 

Zap.št  Trditve, povezane s povratno informacijo 

P
o
v
p
rečje 

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

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

8. Komentarje sem rad prebral. 3,4 

19. S povratno informacijo sem bil zadovoljen. 3,1 

33. Povratna informacija mi je nasploh koristila. 3,1 

29. Vse napisane komentarje sem razumel. 2,9 
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44. 
Všeč mi je bilo, da smo imeli na voljo izbiro, kakšno povratno 

informacijo želim prejemati. 
2,9 

5. Komentarje sem jemal resno. 2,8 

7. Komentarji so mi nasploh bili všeč. 2,7 

20. Tako povratno informacijo bi si želel tudi pri rednem pouku. 2,6 

21. Nekateri komentarji so bili predolgi. 2,6 

15. Zaradi povratne informacije sem vedno raje pisal domače naloge. 2,5 

31. Všeč mi je bilo, da je bilo pri komentarjih kdaj omenjeno moje ime. 2,3 

6. Z nekaterimi komentarji se nisem strinjal. 2,1 

30. Po mojem mnenju je bila povratna informacija nepotrebna. 2 

34. Bolje bi bilo, če bi bili komentarji napisani z drugo barvo kot z rdečo. 1,9 

28. Želel sem si več napisanih komentarjev. 1,8 

40. Zdaj, ko ne bo več povratne informacije, se ne bom več tako trudil. 1,8 

18. Včasih me je bilo strah, kaj bo pisalo v komentarjih. 1,5 

36. Bolje bi mi bilo, da bi mi bila povratna informacija povedana ustno. 1,5 

 

UGOTOVITVE: 

Trditvam o povratni informaciji lahko dodamo podskupino o komentarjih kot delu povratne 

informacije. 

Deset od enajstih učencev je komentarje, napisane pri domačih nalogah, jemalo resno. Osem 

učencev je komentarje rado prebiralo, čeprav so se jim nekaterim zdeli predolgi. Vsem učencem 

so bili komentarji, napisani pri domačih nalogah, všeč, le trije učenci se kdaj s komentarji niso 

strinjali. Vsi učenci so se strinjali s trditvijo »Komentarji so mi pomagali pri razumevanju mojih 

napak.«, kar je bil tudi cilj povratnih informacij. 

Nasploh je bilo vsem učencem všeč, da so prejemali povratno informacijo in bili z njo tudi 

zadovoljni. Po njihovem mnenju jim je povratna informacija koristila, sedem učencev pa bi si 

tako povratno informacijo želelo tudi pri rednem pouku. Noben učenec si ne bi želel prejemati 

ustne povratne informacije, toda to je verjetno zato, ker me učenci niso poznali dovolj, da bi si 

jo želeli prejemati od mene. Verjamem pa, da ne bi imeli nič proti, če bi to počela njihova redna 

učiteljica. Z izjemo dveh učencev so se s trditvijo »Všeč mi je bilo, da smo imeli na voljo izbiro, 

kakšno povratno informacijo želim prejemati.« strinjali. 

V Tabeli 9 je prikazano povprečje odgovorov strinjanja s trditvami o povratni informaciji pri 

domačih nalogah. 

Tabela 9: Strinjanje učencev s trditvami, povezanimi s povratnimi informacijami in 

domačimi nalogami. 
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Zap. št.  
 Trditve, povezane s povratnimi informacijami in domačimi 

nalogami 

P
o
v
p
rečje 

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

43. 
S popravo domače naloge sem pravilno rešil nalogo, ki je pri domači 

nalogi nisem znal. 
3,4 

42. Povratna informacija mi je pomagala pri popravi domače naloge. 3,2 

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

41. Popravo domače naloge sem rad pisal. 2,3 

 

UGOTOVITVE: 

Trditev »Všeč mi je bilo, da sem videl, ali znam snov.« pove, da je učenec z rešeno domačo 

nalogo pokazal svoje znanje in na podlagi dobljene povratne informacije ocenil, ali je znal 

obdelano snov ali ne. Prav vsi učenci so se s to trditvijo strinjali, pet od njih se je s to trditvijo 

celo popolnoma strinjalo.  

Na trditev »Po dobljenih komentarjih sem raje pisal domače naloge.« je le eden od učencev 

odgovoril, da se z njo ne strinja, ostali učenci pa naj bi po dobljeni povratni informaciji raje 

pisali domače naloge.  

Učenci so morali na podlagi povratnih informacij popraviti določeno domačo nalogo. Poprave 

domačih nalog je presenetljivo rado pisalo 45 % učencev, vsem pa je povratna informacija 

pomagala pri popravi domače naloge. Čeprav so vsi učenci odgovorili, da so s pomočjo 

povratne informacije pravilno popravili domačo nalogo, temu ni bilo tako. 

  

INTERPRETACIJA VPRAŠANJ O ŽELENI NATANČNOSTI POVRATNIH 

INFORMACIJ 

Na koncu vprašalnika so bila tri podvprašanja in ideja za predlog, kakšna bi še lahko bila 

povratna informacija. 

V Tabeli 10 je predstavljeno število odgovorov za vsako podvprašanje posebej. 

 

Tabela 10: Število učenčevih odgovorov na vprašanja končnega vprašalnika. 
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Vrsta povratne 

informacije, ki sem jo 

največkrat obkljukal 

Najbolj mi je 

pomagala povratna 

informacija 

Najmanj mi je 

pomagala povratna 

informacija 

Brez povratne informacije. 1 0 5 

Zapis pravilnega končnega 

rezultata. 2 1 4 

Le zapis, ali je naloga rešena 

prav oz. narobe. 4 2 0 

Informacija o točnem mestu 

napake. 0 1 0 

Namig o napaki ali odpravi te. 4 6 1 

Zapis poteka do rešitve. 0 1 0 

 

 

Iz Tabele 10 lahko razberemo, da sta kategoriji, katero povratno informacijo so si učenci 

največkrat izbrali, bili: »Le zapis, ali je naloga rešena prav oz. narobe.« in »Namig o napaki 

ali odpravi te.« 

Glede na učenčev odziv je učencem najbolj pomagala kategorija povratne informacije: »Namig 

o napaki ali odpravi te.« najmanj pa kategorija »Brez povratne informacije.« 

 

PREDLOGI 

Nekateri predlogi učencev, kakšne kategorije povratnih informacij bi še lahko prejemali: 

 »Popravljena napaka in potek od mesta napake do konca naloge«; 

 »Rešena celotna naloga«; 

 »Potek do rešitve z rezultatom«; 

 »Razlaga v šoli«; 

 »Možnost izbire več kategorij hkrati«. 
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3.5  PREGLED UGOTOVITEV 

 

Za tak podvig, da učencem redno pregledujemo domače naloge in pišemo povratno informacijo, 

si je treba vzeti veliko časa. Najprej za načrtovanje takega projekta, nato pa še za popravljanje 

domačih nalog in pisanje povratne informacije. Razmisliti je treba o tem, kako podati ustrezna 

navodila učencem, da bodo vsem razumljiva. Nato je potrebno stalno spremljanje učenčevega 

znanja in napredka prek domačih nalog s pripisanimi povratnimi informacijami in popravami 

domačih nalog. Kot navajajo avtorji Nunez (2015) in ostali, se korist dela domačih nalog 

poveča, ko je domača naloga pregledana in popravljena. Pri šibkejših učencih je najbolje, da je 

povratna informacija usmerjena v pravo smer, da lahko pomaga učencem razumeti, sodelovati 

in razvijati učinkovite strategije za obdelavo pridobljenih informacij. Da bi bile povratne 

informacije učinkovite, morajo biti jasne, namenske, smiselne in se povezovati z učenčevim 

predhodnim znanjem (Hattie in Timperley, 2007).  

 

1. raziskovalno vprašanje: Kako natančne povratne informacije pri matematičnih domačih 

nalogah si želijo učno šibkejši učenci? 

 

Med raziskavo sem prek učenčevih domačih nalog spremljala njihov način reševanja. Ker 

učenci na začetku še niso vedeli, kaj dejansko bodo dobili za povratno informacijo, če obkrožijo 

katero od kategorij povratnih informacij, so sprva le preizkušali in obkrožili kar eno od možnih 

kategorij. Tako je en izmed učencev za prvi dve domači nalogi obkrožil, da ne želi nikakršne 

povratne informacije, kar se mu ni obrestovalo v prihodnje, saj je moral sam poiskat napake in 

narediti popravo domače naloge (in to neuspešno). Večina učencev je največkrat obkljukala, da 

za povratno informacijo želijo kategorijo mesto napake in potek do rešitve. Pri kategoriji mesto 

napake sem učencem le označila, kje se jim je zataknilo oziroma od kod naprej nimajo pravilno 

rešene naloge. Pri kategoriji potek do rešitve pa sem učencem olajšala delo, saj sem jim nalogo 

pomagala rešiti tako, da so imeli potek že napisan, sami pa so morali slediti poteku, izračunati 

vrednosti ter priti do rezultata. Na Sliki 8 je zgled napisane povratne informacije kategorije 

potek do rešitve. Kot so pokazali rezultati izvedene raziskave, je učencem najbolj pomagala 

prav ta kategorija.  

Lahko se vprašamo, ali je res najučinkoviteje, da učenca vodiš preko celotne naloge, on samo 

dopolnjuje napisano, na koncu pa napiše rezultat. Sam ne razmišlja, kaj mora narediti, kako 
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mora potek izvesti, zanima ga le končni rezultat. Po drugi strani pa od učno šibkejšega učenca 

želimo le, da se nauči poteka reševanja naloge, da jo lahko sam uspešno opravi. 

 

 

Slika 8: Zgled povratne informacije kategorije potek do rešitve. 

 

2. raziskovalno vprašanje: Kako vpliva natančnost povratne informacije pri matematičnih 

domačih nalogah na učinkovitost učno šibkejših učencev? 

 

Za odgovor na to raziskovalno vprašanje bi potrebovala daljši čas izvedbe raziskave. Pet 

domačih nalog v obdobju raziskave ne pokaže bistvenih sprememb pri učenčevi učni 

uspešnosti. 

Ugotovila pa sem, da učencem povratna informacija pomaga pri razumevanju lastnih napak. 

Učenci so s popravami domačih nalog odpravili te napake. Ker je bilo za izvedbo raziskave 

premalo časa, učenci niso mogli izkusiti vseh kategorij povratnih informacij, da bi lahko na 

koncu izbrali tisto, ki jim najbolj koristi. Če se osredotočimo le na pet domačih nalog, lahko 

potrdim, da je učencem povratna informacija za dodeljene domače naloge koristila – večina 
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učencev je pokazala učinkovito reševanje poprav domačih nalog, kjer so morali s pomočjo 

povratne informacije odpraviti napake, narejene pri posamezni domači nalogi.  

Na Sliki 9 je prikazan primer rešene domače naloge s pripisano povratno informacijo in na Sliki 

10 poprava te naloge. 

 

 

Slika 9: Primer rešene domače naloge s povratno informacijo. 
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Slika 10: Primer poprave napačno rešene naloge. 

 

3. raziskovalno vprašanje: Kako učno šibkejši učenci doživljajo sistematično prejemanje 

povratnih informacij pri domačih nalogah? 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da učencem povratna informacija koristi pri učenju matematike 

in pri razumevanju lastnih napak. Sistematično prejemanje povratne informacije je pozitivno 

vplivalo na učence. Analiza rezultatov je pokazala, da je bilo učencem všeč, da so prejemali 

povratno informacijo in da so imeli na voljo izbiro več kategorij povratne informacije. Večina 

učencev bi si želela, da je njihova domača naloga vedno tako pregledana. Po njihovem mnenju 

so jim cilji, napisani na domači nalogi, pomagali pri razumevanju, kaj morajo z domačo nalogo 

pokazati, poleg tega pa so bili tudi mnenja, da se je njihovo znanje med pisanjem domačih nalog 

s prejeto povratno informacijo izboljšalo. Pričujoča raziskava je pokazala, da učenci raje 

prejemajo pisno povratno informacijo kot ustno. Če sklenemo, učno šibkejšim učencem 

sistematično prejemanje povratnih informacij ustreza in koristi pri učenju matematike. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Raziskovanje pomembnosti povratne informacije pri učno šibkejših učencih mi je pokazalo, 

kako zelo je pomembna povratna informacija. Ugotovila sem, da je povratna informacija 

koristna ne le pri domačih nalogah, temveč tudi pri rednem pouku matematike ali katerega koli 

drugega predmeta. Z empiričnim delom magistrskega dela sem ugotovila, kakšno vlogo igra 

povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah za učno šibkejše učence in kako ti 

učenci sprejemajo povratne informacije ter to pokažejo s popravo domače naloge. 

Med pisanjem povratnih informacij sem spoznala vsakega učenca posebej in spremljala njihovo 

znanje ter napredek. Čeprav sem z njimi preživela le kratek čas, lahko rečem, da so bili učenci 

pri reševanju domačih nalog in njihovih popravah uspešni. Kaj bi se šele zgodilo, če bi učence 

spremljala daljše časovno obdobje? Brez dvoma lahko rečem, da bi jim povratna informacija 

pomagala pri tem, da bi dosegali še boljše rezultate. V svojem magistrskem delu vidim veliko 

uporabnih elementov, ki učiteljem matematike lahko koristijo pri opravljanju njihovega dela. 

Pomembno je namreč, da učencem podamo primerna navodila tako, da jih bodo razumeli, nato 

pa napišemo povratno informacijo, ki jim pomaga pri razumevanju lastnih napak. Z 

razumevanjem povratnih informacij se bodo učencem izboljšali učni dosežki, saj bodo vedeli, 

kje se jim je zataknilo, z razumevanjem učiteljeve povratne informacije pa bodo te napake lahko 

odpravili. 
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6 PRILOGE 

6.1  ZGLED REŠENE DOMAČE NALOGE 
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6.2  DOMAČE NALOGE 
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