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Povzetek 

V teoretičnem delu se najprej dotaknemo področja učnih težav in zakonskih opredelitev ter 

učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ti učenci so usmerjeni v vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Ta ciljna 

skupina otrok ima pravico do prilagajanja organizacije pouka, časa ter izvajanja. Slednje 

vključuje tudi prilagajanje domačih nalog in drugih zahtev za domače delo. Poleg učne 

diferenciacije in individualizacije v okviru rednega pouka igra pomembno vlogo tudi domače 

učno okolje, ki ga podrobneje predstavimo. Podrobno predstavimo tudi domače naloge, njihovo 

organizacijo ter njihovo diferenciacijo in individualizacijo. Opišemo tudi težave, s katerimi se 

pri izvrševanju srečujejo učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  

V empiričnem delu raziskujemo, s kakšnimi ovirami in težavami se srečujejo otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja pri opravljanju šolskega dela doma (domače 

naloge) in kako domače naloge, po presoji učencev ter staršev, vplivajo na družinsko dinamiko. 

Raziskava je sestavljena iz kvantitativnega in kvalitativnega dela. V prvi del so vključeni učenci 

14-ih mestnih in vaških osnovnih šol v Pomurju. Podatke smo pridobili s pomočjo 2 anketnih 

vprašalnikov (anketni vprašalnik za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja ter 

anketni vprašalnik za učence drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja). 

Kvantitativnemu delu sledi kvalitativni del, v katerem smo s pomočjo polstrukturiranih 

intervjujev pridobili mnenje 15-ih staršev. Na ta način smo primerjali izzive, težave in 

pojmovanja o domačih nalogah obeh skupin.  

Na osnovi analize rezultatov smo ugotovili nekatere pozitivne spremembe v praksi domačih 

nalog. Ostaja pa še veliko področij, ki potrebujejo izboljšave. 

 

Ključne besede: učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učno okolje, učna 

individualizacija in diferenciacija, domače naloge, starši. 

 

  



 
 

Abstract 

In the theoretical part, we first touch upon the area of learning disabilities and legal bases and 

children with specific learning disabilities. These students attend educational programmes with 

adapted implementation and additional professional support. This group of students has the 

right to have customized organization, time and implementation of lessons. The latter also 

includes adjusting homework and other demands for home work. Apart from differentiation 

and individualization of the teaching and learning process in the classroom, we describe in 

detail home learning environment which is also important. We present in detail also homework 

and its organization, differentiation and individualization. Finally, we describe the difficulties 

that students with specific learning disabilities face with when doing homework.  

In the empirical part, we research on the obstacles and difficulties that students with specific 

learning disabilities face when doing school work at home (homework) and the way homework 

impacts family dynamics, according to what children and their parents say. The research is 

divided into a quantitative and qualitative part. The first part includes students of 14 urban and 

rural primary schools in the region of Pomurje. We gathered data with two questionnaires (the 

questionnaire for students of the first triad and the questionnaire for students of the second and 

third triads). The quantitative part is followed by the qualitative part of the research, in which 

we gathered the opinion of 15 parents answering questions in a semi-structured interview. At 

the end, we compared the challenges, the problems and the perceptions about homework in the 

group of students and in the group of parents.  

Based on the analysis of results we found some positive changes in the practice of homework. 

However, many areas need to be improved.  

 

Key words: students with specific learning disabilities, learning environment, individualization 

and differentiation, homework, parents.  
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1 UVOD 
 

Šola je vzgojna in izobraževana institucija, ki skrbi za sistematično poučevanje in pridobivanje 

formalnega znanja. V sodobni šoli ima pomembno vlogo tudi učenje učenja. Kljub temu se 

poučevanju in učenju spretnosti, ki učencem olajšajo učenje in ga naredijo bolj učinkovitega, 

namenja premalo pozornosti. Marsikatera spretnost, ki se od otrok pričakuje v šoli, ni 

samoumevna, ampak jo moramo učence učiti sistematično. To velja tudi za domače naloge, ki 

od vsakega učenca zahtevajo napor in določene spretnosti. Občutno več napora na tem področju 

vlagajo učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Težave, s katerimi se srečujejo, 

podrobneje spremljamo tudi učitelji za dodatno strokovno pomoč  

V strokovni literaturi je veliko zapisanega o težavah z domačimi nalogami pri »večinski 

populaciji«. Raziskav, ki bi se dotikale težav pri izvrševanju domačih nalog pri učencih s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, pa je bistveno manj.  

Domače naloge so stičišče, kjer se srečata šolsko in domače učno okolje. So polje, kjer se 

krešejo mnenja o smiselnosti, obsežnosti in obremenjenosti z njimi. S pomočjo strokovne 

literature smo predstavili različna učna okolja, domače naloge in njihovo učno diferenciacijo 

ter individualizacijo. V empiričnem delu smo raziskali pomen domačih nalog pri učencih s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in vplivi na družinsko dinamiko.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA  
 

2.1 UČNE TEŽAVE 
 

Na področju šolstva se tako med starši, kot učenci in učitelji pogosto uporablja besedna zveza 

»učne težave«. Če želimo o njih natančno razpravljati, moramo poznati pomen te besedne 

zveze. To je termin, ki znotraj skupine otrok s posebnimi potrebami zajemajo največji delež 

otrok.  

Učne težave so zelo raznolik pojav, ki se na kontinuumu razprostira od lažjih do težkih, od 

preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih in takih, ki so vezane na čas šolanja, ali pa trajajo 

celo življenje (Kavkler, Magajna, 2008; Magajna, Kavkler, Košir, 2011). Pojavijo se pri 

učencih z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi. Ti 

učenci imajo pri učenju pomembno večje težave kot vrstniki. Navadno so posledica različnih 

dejavnikov, ki se med seboj prepletajo. Učne težave se zato razume z vidika okolja, v katerem 

se posameznik uči. Tako so lahko posledica manj ustreznega ali celo neustreznega načina 

poučevanja in učenja (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 

2008). Ti učenci brez prilagojenih oblik in metod dela pri pouku težko dosegajo standarde 

znanja. Poleg tega šola tem učencem omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike 

individualne in skupinske pomoči (Zakon o osnovni šoli 1996). 

Ker gre za tako raznolike težave, jih je tudi težje definirati. J. W. Lerner (1997) definira otroke 

z učnimi težavami kot heterogeno skupino otrok z različnimi kognitivnimi, socialnimi, 

čustvenimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot vrstniki. 

Zapisana definicija je v strokovni literaturi med najpogosteje uporabljenimi.   

L. Magajna idr. (2008, str. 7–9) učne težave razdeli na tri osnovne tipe:  

1. tip: vzrok težav je primarno v učenčevem okolju. Sem spadajo učne težave, ki so 

posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali neustreznega 

poučevanja, prikritega kurikuluma, težav, ki so povezane z večjezičnostjo ali 

večkulturnostjo oz. dalj časa trajajočega stresa v otrokovem okolju.  

2. tip: vzrok težav je v kombinaciji dejavnikov posameznika in okolja. Določeni notranji 

dejavniki pri posamezniku predstavljajo večjo nagnjenost k razvoju določenih splošnih 

ali specifičnih učnih težav. Učne težave in neuspešnost se bodo pojavile le, če okolje ni 

ustrezno načrtovano (metode, gradiva, klima itd.). V to skupino otrok spadajo učenci, 

kjer so pričakovanja in zahteve doma in/ali v šoli neusklajene z učenčevim 

temperamentom.  

3. tip: vzroki za nastanek učnih težav so primarno v posamezniku (razvojna motnja, 

razvojne ali motivacijske posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja ipd.). 

Ta tip težav je najbolj resen, zato potrebujejo največ prilagoditev. Gre za učence z 

zmerno ali hujšo obliko specifičnih učnih težav.  

Učne težave delimo na splošne in specifične. Za potrebe magistrskega dela se osredotočamo na 

slednje.  
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2.2 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE  
 

L. Magajna, M. Kavkler in J. Košir (2011) ugotavljajo, da se zaradi znanih ali neznanih motenj 

ali razlik v delovanju centralnega živčnega sistema, kljub povprečnim ali nadpovprečnim 

intelektualnim sposobnostim, pojavijo izrazite težave na področju branja, pisanja, pravopisa 

in/ali računanja. Opazimo tudi zaostanke v zgodnjem razvoju in/ali motnje pozornosti, 

pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali emocionalnega 

dozorevanja. Opisano vpliva na predelovanje besednih in nebesednih informacij, ovirajo 

usvajanje in rabo šolskih veščin. Na posameznikovo delovanje vplivajo vse življenje. So 

notranje narave in niso primarno pogojene s senzoričnimi okvarami, nevrološkimi motnjami, 

motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi in vedenjskimi motnjami, neustreznim načinom 

poučevanja in drugimi okoljskimi dejavniki, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi.  

Specifične učne težave delimo v dve skupini:  

1. specifični primanjkljaji na ravni slušno-vizualnih procesov: ti povzročajo motnje branja 

(disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave povezane s 

področjem jezika (Magajna idr., 2008 str. 11; Magajna, Kavkler, Košir, 2011, str. 12).  

2. specifični primanjkljaji na ravni vizualno-motoričnih procesov: ti povzročajo težave na 

področju pisanja (disgrafija), pri matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in 

izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) ter na področju socialnih veščin (Magajna 

idr., 2008 str. 11; Magajna, Kavkler, Košir, 2011, str. 12).  

Otroci s specifičnimi učnimi težavami imajo različne vzgojno-izobraževalne potrebe. V 

vzgojno-izobraževalnem procesu so uspešni, če upoštevamo njihove biološke, socialno-

emocionalne in vzgojno-izobraževalne potrebe (Ainscow, 2003 v Kavkler, 2008). M. Kavkler 

(2008, 2011) razlikuje 4 področja, kjer se pojavljajo posebne potrebe:  

1. posebne potrebe, povezane z organizacijo:  

‐ organizacija okolja (urejenost torbe, šolskih potrebščin, mize, sobe itd.),  

‐ lastna urejenost (odpeta obleka, odvezani čevlji itd.),  

‐ slabša mentalna organizacija (slabo načrtovanje strategij reševanja 

matematičnih nalog, načrtovanje časa, predvidevanje časa ipd.) (Kavkler, 2008, 

str. 46; 2011, str. 22). 

2. posebne potrebe na področju motorike:  

‐ groba motorika: uspešnost pri športni vzgoji, sposobnost sodelovanja pri 

različnih igrah z vrstniki;  

‐ finamotorika: sposobnost avtomatizacije pisanja, uspešnost pri tehniki in 

risanju, uspešnost rabe učnih in tehničnih pripomočkov ipd. (Kavkler, 2008, str. 

46; 2011, str. 22).  

3. posebne potrebe pri socialni integraciji: značilne za večino otrok s posebnimi potrebami, 

še posebej pa pri otrocih z motnjo čustvovanja in vedenja, pri otrocih z avtizmom, 

neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami ipd.. Takšni otroci imajo pogosto manj 

prijateljev, družijo se z odraslimi ali z mlajšimi otroki, ker so njihove socialne veščine 

primernejše za igro z mlajšimi (Kavkler, 2008, str. 46; 2011, str. 22).  
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4. posebne izobraževalne potrebe: otrok ni neuspešen pri vseh nalogah, v okoliščinah, ves 

čas. Posebne potrebe so pri različnih skupinah otrok različne (Kavkler, 2008, str. 47; 

2011, str. 22).  

 

2.2.1 PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA  
 

Specifične učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih do težjih oblik 

(Magajna idr., 2008). Do usmerjanja in bolj intenzivnih oblik pomoči so upravičeni otroci z 

najtežjo obliko specifičnih učnih težav. Ti so v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2000) opredeljeni kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja in usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. 7. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) določa, da se jim 

prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje ter časovna 

razporeditev pouka. Košir idr. (2011, str. 279) poudarjajo, da ti učenci dosegajo enakovredni 

izobraževalni standard redne osnovne šole, oz. nadaljujejo šolanje na sekundarni ali terciarni 

ravni. Ni zanemarljiv podatek iz leta 2008, da ima primanjkljaje na posameznih področjih 

učenja 2 do 3 % otrok v šolski populaciji (Kavkler, Magajna, 2008).  

Za potrditev, da se otrok spopada s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, mora biti 

izpolnjenih pet kriterijev, ki jih povzemamo po L. Magajna idr. (2015, str. 23):  

1. kriterij: dokazano neskladje med učenčevimi globalnimi intelektualnimi sposobnostmi 

in dejansko uspešnostjo na področju branja, pisanja, računanja in pravopisa.  

2. kriterij: obsežne, izrazite težave na področju šolskih veščin (branja, pisanja, računanja 

in pravopisa), ki vztrajajo in so izražene do te mere, da otroku otežujejo napredovanje 

v procesu učenja.  

3. kriterij: slabša učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih kognitivnih in 

metakognitivnih strategij (sposobnost organiziranja in strukturiranja učnih zahtev) in/ali 

motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij).  

4. kriterij: dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, 

spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in 

prostorska orientacija, organizacija informacij itd..  

5. kriterij: izključitev senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, druge duševne in 

nevrološke motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in jezikovno različnost ter 

psihosocialno neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje kot glavne povzročitelje 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja, čeprav se lahko pojavljajo tudi skupaj 

z njimi.  

Glede na stopnjo primanjkljajev, ovir ali motenj delimo učence s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja v dve skupini: nižja stopnja težavnosti in višja stopnja težavnosti. V program 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so usmerjeni le učenci z višjo stopnjo 

težavnosti (Magajna idr., 2008). Značilnosti slednjih so sledeče:  
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- pomanjkljivo obvladovanje temeljnih spretnosti otežuje sledenje in napredovanje na 

širših področjih kurikuluma (pismenost je na ravni, ki učencu otežuje dostop do pisnih 

gradiv ali izvrševanja pisnih nalog);  

- kljub skrbno zasnovanim oblikam pomoči ni vidnega napredka na področju specifičnih 

primanjkljajev;  

- tudi alternativni poskusi niso učinkoviti in ne zagotavljajo napredka;  

- samospoštovanje je oškodovano do te mere, da postanejo nemotivirani za učenje, 

pojavlja se izostajanje od pouka, pojavijo se čustvene in/ali vedenjske težave;  

- ti učenci potrebujejo dodatno in specialno pomoč (Magajna idr., 2008).  

Zaradi pomanjkljivega obvladovanja temeljnih spretnosti se pojavljajo težave tudi pri 

izvrševanju domačih nalog, zlasti, če so te zgolj pisne.  

 

2.3 UČNO OKOLJE 
 

V današnjem času v tujini in pri nas uveljavljeni t. i. koncept vključevanja, izpostavlja potrebo 

po prilagajanju okolja otroku. Poudarek je na osredotočenosti na učno okolje, še posebej na 

pouk in učilnico oz. kurikulum v najširšem pomenu besede, vključno s prikritim kurikulum 

(Magajna idr., 2008). L. Magajna (2008) poudarja, da so raznolika in močna učna okolja ključna 

za razvoj potencialov posameznega otroka.  

H. Istance in Dumont (2013) povzemata, da je učinkovito učno okolje tisto:  

‐ ki postavlja učenje v središče, spodbuja zavzetost za učenje in omogoča učencem, da se 

dojemajo kot učenci,  

‐ v katerem je učenje socialno in pogosto sodelovalno,  

‐ ki je v največji meri usklajeno z motivacijo učencev in pomembnostjo čustev,  

‐ ki je zelo občutljivo za individualne razlike, vključno s predhodnim znanjem,  

‐ ki je zahtevno za vsakega učenca, vendar brez čezmernega preobremenjevanja,  

‐ ki uporablja vrednotenje, usklajeno s cilji, z močnim poudarkom na formativni povratni 

informaciji,  

‐ ki spodbuja horizontalno povezanost med predmeti v šoli in zunaj nje (Istance, Dumont, 

2013, str. 285).  

Definicije učnega okolja so različne. Novejše opredeljujejo učno okolje kot skupek fizičnega 

okolja (opremljenost in urejenost šole, razredov, dostopnost najrazličnejših pripomočkov za 

aktivno učenje) in šolske klime (vseh odnosov znotraj šole, ki jih skupaj ustvarjajo vodstveni, 

svetovalni in pedagoški delavci ter starši in učenci) v vzgojno-izobraževalnem procesu (Jereb, 

2011, str. 76).  

A. Jereb (2011a) navaja, da se učno okolje lahko deli glede na kraj, kjer se učenje dogaja, na 

šolsko okolje, razredno okolje in domače okolje. Kot navajata H. Istance in Dumnot (2013, str. 

295) je pomembno, da »[…] učinkovito učno okolje ni v nasprotju s pričakovanji in vplivi, ki 

prihajajo od doma. Še bolje pa je, če deluje v tandemu z njimi.« V nadaljevanju na kratko 
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predstavimo šolsko, razredno in domače učno okolje. Vsako izmed njih namreč vpliva na 

procese pri opravljanju domačih nalog.  

Šolsko učno okolje pomeni vzdušje v šoli, razpoložljive učne vire, urejenost šole, kakovost 

sodelovanja med zaposlenimi, stil vodenja šole in vrednote šole (Christenson in Ysseldyke, 

1989, po Jereb, 2011a, str. 71). 

Razredno učno okolje predstavlja različnost učencev v razredu, njihova pričakovanja, odnose 

med njimi, učiteljev stil vodenja in poučevanja, razpoložljiv čas pouka in učiteljevo 

ovrednotenje dela razreda (prav tam). 

V domače učno okolje spada spodbudno domače okolje, sodelovanje staršev s šolo, pomoč 

staršev otroku pri izpolnjevanju učnih obveznosti doma, vzbujanje motivacije otroka za šolsko 

delo in spremljanje otrokovega napredka (prav tam). 

Za potrebe magistrskega dela se podrobneje osredotočam na šolsko učno okolje in domače učno 

okolje.  

 

2.3.1 ŠOLSKO UČNO OKOLJE 
 

A. Jereb (2011a) deli šolsko učno okolje na fizično, didaktično, socialno in kurikuralno učno 

okolje.  

Fizično učno okolje predstavlja opremljenost in urejenost šole in razreda. Sem štejemo 

funkcionalno opremljenost prostorov. To pomeni dostopnost do različnih dejavnosti, 

fleksibilno razporeditev z učnimi kotički. Pomemben je tudi občutek varnosti, saj jih to 

spodbuja k učenju. Za učence z učnimi težavami je pomembno, da je v njem čim manj motečih 

dražljajev, ki bi vplivali na njihovo zbranost. Prostor naj bo primerno osvetljen. Učenec naj sedi 

čim bližje učitelju. Imeti mora možnost umika v tako imenovani tihi kotiček. Prav tako je 

pomembno, da imajo otroci možnost gibanja, če gre za otroka, ki potrebuje več telesne 

dejavnosti (Jereb, 2011a).  

A. Jereb (2011a) navaja, da didaktično učno okolje vključuje vse učne pripomočke in 

materiale, ki jih učitelj uporablja pri pouku. Pripomočki naj bodo oblikovani tako, da 

odgovarjajo različnim potrebam učencev. V didaktično učno okolje vključujemo tudi učiteljev 

stil poučevanja in dobro poučevalno prakso. Slednje predstavlja učiteljevo vzpodbudo, aktivno 

učenje, jasno strukturo in podporo. Učencem nudi sprotno povratno informacijo o njegovem 

napredku. Navodila podaja jasno in razumljivo. Snov predstavlja po korakih in na različne 

načine, po različnih senzornih poteh. Učence poučuje različne strategije in jih navaja na 

samostojno iskanje pomoči.  

Posebej pomembne prilagoditve v okviru didaktičnega učnega okolja so prilagoditve za učence 

z učnimi težavami. Učencem omogoči več časa za utrjevanje, posredovanje in preverjanje 

naučene snovi. Njihovo razumevanje preverja sproti (prav tam).  
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V veliko pomoč je lahko tudi računalniška tehnologija in uporaba različnih učnih gradiv, ki jih 

izdela učitelj, ali pa si jih ob njegovi pomoči izdelajo sami. Zaželeno je, da je učno gradivo 

multisenzorno oblikovano, saj spodbuja razumevanje snovi, a hkrati ne odvrača pozornosti od 

ključnih dejstev (prav tam).   

A. Jereb (2011a) zapiše, da kurikuralno učno okolje predstavlja kakovost in ustreznost učnega 

kurikuluma. Ta obsega predmetne učne načrte s specialno didaktičnimi predlogi in letni delovni 

načrt učitelja. V letni delovni načrt učitelj zapiše različne prilagoditve, ki jih bo izvajal v 

procesu poučevanja. Učitelj razrednik ima tudi nalogo uresničevanja in sprotnega vrednotenja 

izvirnega delovnega projekta pomoči učencem z učnimi težavami. V izvirnem delovnem 

projektu pomoči se opredeli učna snov, metodika in didaktika učenja ter različne možnosti in 

pogoji za uspešno šolanje.  

Socialno učno okolje sestavljajo vsi ključni deležniki v šoli: učitelji, učitelji in svetovalna 

služba, učitelji in vodstvo šole, učenci med seboj, učitelji in starši. Za učinkovito socialno okolje 

so pomembni kakovostni odnosi med učenci in šolo, ki se kažejo kot spoštovanje in krepitev 

močnih področij posameznika. Na tem mestu je pomembno zgodnje prepoznavanje težav in 

nudenje ustrezne pomoči. Tudi pozitivni odnosi med šolo in starši so pomemben vir pomoči za 

učence z učnimi težavami (Jereb, 2011a). Pomemben del socialnega učnega okolja je domače 

učno okolje, ki ga predstavimo v nadaljevanju.  

 

2.3.2 DOMAČE UČNO OKOLJE 
 

Dom in domače okolje sta okolji, ki največ prispevata k oblikovanju posameznika. Domače 

učno okolje je prvo in najbolj ključno učno okolje. Delimo ga na fizično učno okolje, kjer se 

otrok v krogu doma posveča šolskim obveznostim in odnose v učenčevi družini (Jereb, 2010). 

Kot najpomembnejši del domačega učnega okolja lahko izpostavimo družino. G. Čačinovič 

Vogrinčič (1998) jo opredeljuje kot malo skupino s posebnostmi, ki jih razlikujejo od vseh 

drugih malih skupin. Tvorijo jo dva ali več posameznikov, ki so v interakciji in imajo skupne 

motive ter cilje. Povezujejo jih skupna pravila, norme in vrednote. Odnose v njej odraža 

relativno trajna struktura statusov in vlog. V družini se oblikujeta zanjo značilna struktura moči 

in način vodenja, izoblikuje se relativno trajna mreža komunikacij ter statusov in vlog 

posameznih družinskih članov, diferencirajo se vloge glede na delitev dela in razločijo se 

čustveni odnosi med člani (Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 130–131).  

O pomenu ustreznega ali uspešnega učnega okolja in sodelovanja s starši govori Bela knjiga: 

»Eden od ciljev vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je stalno sodelovanje s 

starši otrok s posebnimi potrebami in zagotavljanje stalne strokovne in osebne podpore celotni 

družini« (Košir idr., 2011, str. 301). Zato je za uspeh učencev ključno vzpostavljanje 

partnerskega sodelovanja med šolo in starši. V našem prostoru so se o pomenu partnerstva med 

šolo in starši ukvarjali različni raziskovalci (Grah, 2013; Grah, 2017; Kalin idr., 2009; Peklaj 

in Pečjak, 2008), ki ugotavljajo, da je odnos odvisen od razumevanja vloge šole in družine. 

Vloga staršev postaja vse bolj partnerska, kar daje staršem več pravic, a hkrati povečuje tudi 

njihovo odgovornost pri učenju otrok doma. Tu pa se pogosto čutijo nemočne, saj značilnosti 
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otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja vplivajo na samostojnost pri izvrševanju 

domačih nalog, zato so odvisni od pomoči v okviru družine. A. Jereb (2010) pravi, da so otroci 

z učnimi težavami poleg tega, da so staršem vir veselja tudi vzrok njihovih čustvenih stisk. Ob 

tem, ko se starši soočajo z učnimi težavami svojega otroka, doživljajo veliko različnih 

občutkov: od šoka, zanikanja, nezaupanja, jeze, krivde, depresije, občutka sramu … 

 

2.3.3 SODELOVANJE MED DOMOM IN ŠOLO 
 

A. Jereb (2011b) opredeljuje partnersko sodelovanje kot skupno vzgojno in izobraževalno 

prizadevanje tako učenčevih roditeljev kot učenčevih učiteljev. Med seboj so si enakovredni 

partnerji nudenja pomoči učencem z učnimi težavami. Njihov odnos je komplementaren v 

smislu strokovnosti na eni strani in celostnim poznavanjem otroka na drugi strani (Jereb, 

2011b). 

Prav tako, kot so otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja zelo heterogena skupina 

otrok, lahko trdimo to tudi za njihove starše. B. Šteh in P. Mrvar (2011) zapišeta, da so starši 

zelo heterogena skupina posameznikov, zato morajo strokovni delavci prilagoditi aktivnosti in 

metode pri delu z njimi. M. Kavkler (2008a) pravi: »Pomoč staršev je zelo pomembna, vendar 

sme učitelj pričakovati le pomoč, ki jo starši zmorejo in lahko organizirajo, tj. nadzor, 

motivacija, spremljanje, priprava razmer za učenje, določena stopnja pomoči.« (Kavkler, 

2008a, str. 63).  

Cooper (2007 v Širec, 2009) zapiše, da imajo starši ob otrokovih domačih nalogah različne 

vloge: lahko je vodja (zagotoviti mora ustrezen prostor in pripomočke), spodbujevalec (domače 

naloge so lepa priložnost, da starši predvsem mlajšemu otroku pokažejo pomembnost šole in 

koristnost domačih nalog), vzornik (ko otrok dela domače naloge, naj starši ne gledajo 

televizije, ampak berejo ali opravljajo drugo intelektualno delo), nadzornik (starši naj 

spremljajo morebitne otrokove napake ali frustracije pri domači nalogi; na otrokova vprašanja 

naj ne odgovarjajo neposredno, ampak ga naj pripeljejo do odgovora), mentor (starši naj se 

vpletajo v izdelavo domačih nalog toliko, kot predlaga učitelj; če učitelji menijo, da mora 

narediti domačo nalogo sam, naj starši otroku to dopustijo, saj je to lepa priložnost za razvijanje 

učenčeve samostojnosti in sposobnosti vseživljenjskega učenja (Širec, 2009, str. 101).  

V Slovenski raziskavi o sodelovanju med šolo in starši J. Kalin idr. (2009, str. 163) ugotavljajo, 

da starši na eni in učitelji na drugi strani dvomijo o kompetentnosti drug drugega, saj le polovica 

staršev meni, da so učitelji strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje in kar velika večina učiteljev 

se le delno strinja s trditvijo, da starši zanjo biti starši. Kot zapišejo v interpretaciji, to ni dobra 

osnova za kakovostno medsebojno sodelovanje.  

L. J. Epstein (2001 v Vec 2009, str. 65) piše, da so temeljne obveznosti družine skrb za otrokovo 

zdravje in varnost, razvoj vzgojnih (starševskih) slogov, ki pripravljajo otroka za šolo, 

vzdrževanje zdravega razvoja otroka, izgradnja pozitivnih domačih okoliščin, ki podpirajo 

šolsko učenje in vedenje v različnih starostnih obdobjih. 
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2.3.3.1 STRATEGIJE POMOČI STARŠEV PRI DOMAČEM DELU  
 

Ključno za uspešno delo učenca v šoli je domače delo učenca. Mack (1997 v Jereb, 2011b) 

učiteljem predlaga, naj povedo staršem učencev, še posebej učencev z učnimi težavami, da je 

domače delo učenca ključno za uspešno delo učenca v šoli. Pri tem še posebej izpostavlja 

uspešno opravljene domače naloge.  

A. Jereb (2011b) pravi, da naj dajo starši otroku možnost izbire, kdaj, kje in kako bo domačo 

nalogo dokončal. Domače naloge naj ne bodo nikoli oblika kaznovanja.  

V nadaljevanju navajamo nekaj idej, kako lahko starši pomagajo svojim otrokom pri 

izpolnjevanju šolskih obveznosti doma. Ideje povzemamo po različnih avtorjih (Jereb, 2011b; 

Jenson, Sheridan, Olympia, Andrews, 1994; Patton, 1994;). 

- Starši naj otroka spodbujajo in podpirajo pri njegovem vloženem trudu. Otroci naj 

občutijo, da starši cenijo njihov vložen napor. 

- Starši naj skupaj z otokom oblikujejo seznam šolskih obveznosti, ki jih mora doma 

opraviti. Opravljene obveznosti sproti prečrta. Tako kot si mama pripravi nakupovalni 

seznam, si otrok pripravi seznam obveznosti.  

- Starši naj uredijo primerno domače učno okolje (primeren čas, prostor s čim manj 

motečimi dejavniki, pripomočki pomembni za izvrševanje domačih nalog). 

- Starši naj vzdržujejo in ohranjajo zanimanje za učenčevo delo.  

- Starši naj sodelujejo s šolo. 

- Starši naj pomagajo pri organizaciji zapiskov.  

- Starši naj otroke vzpodbujajo k vsakodnevni pripravi šolske torbe za naslednji dan.  

- Ker učenci težko razločijo bistvo, je pomembno, da jih naučimo sistema izpisovanja, 

podčrtovanja. 

Kako deluje to v praksi je opisano v poglavju 4.6. 

 

2.4 UČNA DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA  
 

Diferenciacijo in individualizacijo pogosto enačimo, vendar Strmčnik (2001, str. 377) zapiše, 

da gre pri »[…] diferenciaciji za grobo individualizacijo, saj zajema učne in druge razlike 

učencev le v okviru manjše učne skupine. Individualizacija pa se mora spustiti do vsakega 

učenca. Upoštevati in zadovoljevati mora individualne učne in druge razlike ne le skupine, 

marveč posameznika.«   

Strmčnik (1987) pojma podrobneje definira tako:  

- Učna diferenciacija je pretežno organizacijski ukrep, s katerim demokratično 

usmerjamo učence po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne homogene in 

heterogene učne skupine, da bi tako šola z bolj prilagojenimi učnimi ciliji, vsebinami in 

didaktično-metodičnim stilom dela bolje uresničevala socialne in individualne vzgojno-

izobraževalne namene (Strmčnik, 1987, str. 12).  
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- Učna individualizacija je učno načelo, ki zahteva od šole in učitelja, da odkrivata, 

spoštujeta in razvijata utemeljene individualne razlike med učenci, skušata sicer skupno 

poučevanje in učenje čim bolj individualizirati in personificirati, se pravi prilagoditi 

individualnim vzgojnim in učnim posebnostim, potrebam, željam in nagnjenjem 

posameznega učenca ter mu omogočiti, kar se da samostojno učno delo (Strmčnik, 

1987, str. 13).  

Učitelj mora vzgojno-izobraževalno delo prilagajati potrebam učencev. Strmčnik (1987) je 

mnenja, da je potrebno individualne učne razlike med učenci obvladati. Z diferenciranim 

poukom zmožnejšim in šibkejšim učencem učitelj spodbuja in pospešuje razvoj učencev. To 

lahko doseže z različnimi oblikami diferenciacije, ki jih povzemamo po Strmčniku (2001) in 

predstavimo v nadaljevanju:  

- Z zunanjo diferenciacijo označujemo tako šolsko ali učno organizacijo, pri kateri so 

učenci običajno po storilnostnih merilih, se pravi po učnih sposobnostih in tempu 

napredovanja, bolj ali manj administrativno razdeljeni v relativno homogene, prostorsko 

trajno ločene skupine z neenotnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji in vsebinami, z 

običajno ločenimi učiteljskimi zbori in šolskimi upravami ter z neenakimi nadaljnjimi 

izobraževalnim možnostmi (Strmčnik, 2001, str. 384).  

- Fleksibilna diferenciacija in individualizacija je prepletanje heterogenih in homogenih, 

večjih in manjših učnih skupin, temeljnega in nivojskega pouka, veliko bolj skupinsko 

sodelovanje učiteljev, kratkotrajnejše časovno, največkrat pa tudi prostorsko ločevanje 

učencev in večji učnociljni ter vsebinski razpon. Prav v teh razponih in v občasnem 

ločevanju se skrivajo blage prvine zunanje diferenciacije, vendar ne v tolikšnem obsegu 

in času, da bi se morale zakoreniniti in izražati tipične slabosti zunanje diferenciacije 

(Strmčnik, 2001, str. 383).  

- Za notranjo diferenciacijo in individualizacijo je značilno, da ohranjata heterogene učne 

razrede in oddelke, individualne zmožnosti, potrebe in želje učencev pa skušata 

upoštevati znotraj razredov, in sicer z variiranjem učnih ciljev in vsebin ter še zlasti 

socialnih učnih oblik, metod in učne tehnologije ter z vključevanjem individualizirane 

učne pomoči in drugih specialnih korektivnih in kompenzacijskih ukrepov. Notranja 

diferenciacija in individualizacija morata seči do vsakega učenca (Strmčnik, 2001, str. 

378).  

Galeša (1995) zapiše, da so pri zunanji diferenciaciji učenci ločeni glede na njihove učne 

zmožnosti, primanjkljaje ali motnje: programsko, prostorsko, upravno in glede na strokovno 

usposobljenost kadrov. Kot fleksibilno diferenciacijo razume kombinacijo pretežno notranje in 

blažjih oblik zunanje diferenciacije. Gre za večjo fleksibilnost vseh sestavin: edukacijskih 

ciljev, vsebin, heterogenih in homogenih, manjših ali večjih skupin učencev, temeljnega in 

nivojskega pouka, prostorskega in časovnega ločevanja. To zahteva bolj usklajeno in natančno 

sodelovanje vseh akterjev (učencev in staršev) pri diagnostiki stanja, načrtovanju, izvajanju in 

evalvaciji. Notranja diferenciacija se izvaja znotraj heterogene skupine v razredu pri 

frontalnem, skupinskem, parnem in individualnem delu s pomočjo individualizirane vzgojno-

izobraževale pomoči. Sem spadajo: prilagojene, modificirane metode, tehnike, pristopi, 

pripomočki; izbrani vzgojno-izobraževalni cilji glede na otrokove razvojne potrebe in glede na 
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predpisani učni načrt – vsebine; modificirani odnosi, ocenjevanje in sodelovanje z drugimi 

učenci, pripomočki; pomoč psihologa, defektologa, socialnega delavca v razredu ali zunaj 

razreda (Galeša, 1995, str. 82–83). 

Kot navajajo J. Kalin, M. Valenčič Zuljan in Vogrinc (2011, str. 9) je temeljni namen notranje 

učne diferenciacije in individualizacije optimalno spodbujanje kognitivnega razvoja vsakega 

posameznika, razvijanje različnih osebnostnih lastnosti, pospeševanje samostojnosti, bogatenje 

sposobnosti sodelovanja učencev ipd.. 

Znotraj notranje učne diferenciacije in individualizacije Strmčnik (2001, str. 378) loči več 

modelov:  

- Preferenčni model, ki pomeni premagovanje učnih deficitov z učencu bolj primernimi 

in uspešnejšimi metodičnimi postopki ter drugimi pristopi in z zagotavljanjem 

potrebnega učnega časa.  

- Kompenzatorni model, ki pomeni, da se določeni učni deficiti ublažijo z razvijanjem 

drugih obetavnejših sposobnosti.  

- Remedialni model, ki se spoprijema z odstranjevanjem vzrokov učnih deficitov in z 

oblikovanjem posebno spodbudnega in ugodnega učnega okolja doma in v šoli.  

Raziskovalci (Kalin, Valenčič Zuljan, Vogrinc, 2011; Strmčnik 1987) notranjo učno 

diferenciacijo in individualizacijo delijo na vsebinsko-tematsko in didaktično-metodično. Pri 

prvi lahko snov prilagajamo po obsegu in globini, kar pomeni, da morata biti prilagojena 

otrokovim zmožnostim in značilnostim. Pri didaktično-metodični diferenciaciji in 

individualizaciji pa učitelj prilagaja učne metode in oblike, učna sredstva in pripomočke ter 

tempo dela.  

O pomenu učne diferenciacije in individualizacije domačih nalog in njihovih prilagoditev 

spregovorimo v posebnem poglavju.  

 

2.5 DOMAČE NALOGE  
 

Domače naloge so stare vsaj toliko, kot je staro šolanje. Njihov pomen in funkcija pa sta se 

skozi čas spreminjala. Tudi danes so predmet razprav med učitelji in drugimi pedagoškimi 

delavci ter tema raziskav didaktikov. So polje, kjer se srečujeta šola in domače okolje.  

V literaturi srečamo različne termine, ki so povezani z domačimi obveznostmi, v povezavi s 

šolskim delom – domača vaja, domače delo, domača naloga. V skladu z namenom magistrskega 

dela uporabljamo termin domača naloga, zato je pomembno, da jo natančno opredelimo.  

Besedna zveza domača naloga obsega širok spekter dejavnosti in obveznosti. Slovar 

slovenskega knjižnega jezika pravi, da so »[…] domača naloga pismene obveznosti učencev, 

ki jih morajo opraviti doma.« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014) 

Poljak (1970 v Novak 1978) zapiše: »Domače naloge so pojmovane kot aktivnost, ki izhajajo 

iz vsakodnevnih obvez pouka in jih učenci izvajajo doma.« (Poljak, 1970 v Novak, 1978, str. 
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1). McVarish (2008) opredeljuje domače naloge kot »smiselne dejavnosti, ki vključujejo 

aktivnost in delo/početje (doing). Aktivnosti vključujejo otroke kot tudi druge družinske člane. 

Početje/delo (doing) pa vzpodbuja zanimanje, sproži nov način razmišljanja in oblikuje ideje.« 

(McVarish, 2008, str. 81). Cooper (1989, v Patton, 1994, str. 571) zapiše: »Domača naloga je 

definirana kot naloga, ki jo učitelj dodeli učencu, ki jo mora opraviti v nešolskem času.« 

B. Čagran (1989, str. 7) termin domača naloga označuje kot »pisno, ustno in praktično obliko 

učenčevega dela, ki jo posreduje učitelj in jo učenci opravijo samostojno praviloma po rednem 

šolskem delu.« Pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je samostojnost 

vprašljiva. J. Mihajlovska (2003) kot domačo nalogo označuje vse delo, ki ga mora učenec 

opraviti za šolo doma.  

 

2.5.1 NAMEN DOMAČIH NALOG 
 

Domače naloge imajo različne funkcije. V strokovni literaturi sta najpogosteje izpostavljena 

njena vzgojna in izobraževalna funkcija, o čemer pišejo mnogi avtorji (Corno in Xu, 2004; 

Čagran, 1997, 2007; Novak, 1978), ki pravijo, da na eni strani učenci razvijajo, poglabljajo in 

razširjajo svoja znanja (izobraževalna funkcija), na drugi strani pa razvijajo različne spretnosti 

in navade (vzgojna funkcija).  

H. Novak (1979) opredeljuje vzgojno funkcijo domačih nalog kot nekaj, s čemer učenci 

razvijajo učne navade in različne osebnostne lastnosti, kot na primer vztrajnost, natančnost, 

urejenost, odgovornost do dela. Izobraževalno funkcijo domačih nalog pa razume kot nekaj, s 

čimer učenci utrjujejo, razširjajo in poglabljajo svoja znanja in razvijajo sposobnosti. Posebej 

izpostavlja miselno samostojnost.  

Vzgojno-izobraževalna funkcija domačih nalog se kaže v štirih fazah, ki jih povzemamo po H. 

Novak (1979):  

- pri izbiri in sestavljanju domačih nalog med pripravo na pouk (v magistrskem delu 

poimenujemo to kot načrtovanje domačih nalog); 

- pri dajanju domačih nalog pri pouku (v magistrskem delu to točko opredeljujemo kot 

posredovanje domačih nalog);  

- med izdelavo domačih nalog (v magistrskem delu to točko opredeljujemo kot izvrševanje 

domačih nalog); 

- pri preverjanju domačih nalog pri naslednji šolski uri (Novak, 1979, str. 301).  

 

2.5.2 VRSTE DOMAČIH NALOG  
 

Obstaja več različnih vrst domačih nalog. Pri razvrstitvi se naslanjamo na klasifikacijo B. 

Čagran (1992 v Širec, 2009):  
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Tabela 1: Vrste domačih nalog  

Tehnika izvedbe domače 

naloge 

- pisna 

- ustna  

- praktična 

Oblika izvedbe domače 

naloge 

- individualna 

- v dvojicah 

- skupinska 

- kolektivna 

Nujnost izvršitve domače 

naloge 

- obvezna  

- prostovoljna 

Učenčeva možnost izbire - predpisana (učitelj določi način, vsebino reševanja) 

- nepredpisana (učenec sam izbere vsebino in način reševanja) 

Čas izvrševanja domače 

naloge 

- kratkoročna (učenec jo mora narediti do naslednje ure) 

- dolgoročna (ima več časa za izvedbo) 

Upoštevanje učenčeve 

individualnosti 

- nediferencirana (enaka domača naloga za vse) 

- diferencirana (različnim učencem so namenjene različne 

domače naloge) 

Vrste diferenciacije - kvantitativna (po obsegu in količini) 

- kvalitativna (po težavnostni stopnji) 

- metodična (po postopku dela) 

- interesna (po upoštevanju učenčevega interesa) 

Cilji domače naloge - vaja in utrjevanje  

- poglabljanje znanja 

- razširjanje znanja 

- sistematizacija znanja 

- uporaba v danih primerih (učitelj določi primere, v katerih 

učenec uporabi novo  znanje) 

- uporaba v iskanih primerih (učenec poišče primere, v katerih 

bo uporabil novo znanje) 

- priprava na obdelavo nove snovi  

Vir: Čagran (1992 v Širec, 2009, str. 91) 

 

2.5.3 DIFERENCIACIJA DOMAČIH NALOG 
 

Kljub temu, da so učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja že od uveljavitve 

Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) leta 2000 integrirani v redne 

oddelke osnovnih šol, obstaja malo raziskav, ki se dotikajo izzivov opravljanja domačih nalog 

pri tej ciljni skupini. Pri nas se je z raziskovanjem praks domačih nalog, med drugim tudi pri 

učno šibkejših učencih, ukvarjala B. Čagran (1990, 1990a, 1992, 1993). Ta skupina učencev je 
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zaradi svojih specifik v večji meri odvisna od (tuje) pomoči pri učenju in opravljanju domačih 

nalog. Manjša samostojnost pri učenju lahko vpliva na družinsko dinamiko in vlogo staršev. O 

tem piše T. Žerdin (1992, str. 7), ki pravi, da se »[…] otroci močno razlikujejo tako po 

sposobnostih, znanju, motivaciji kot po zrelosti za šolsko delo. Zato je dobro, da se razlikujejo 

tudi naloge.«  

Različni avtorji (Cerjak, 1987; Čagran, 1997; Lekše, 1999; Strmčnik, 1987) izpostavljajo, naj 

bodo domače naloge prilagojene različnim znanjem in različnim sposobnostim, saj med učenci 

obstajajo razlike v znanju, sposobnostih, tempu učenja, kognitivnemu stilu, interesu. Torej naj 

se domače naloge med seboj razlikujejo po obsegu, težavnosti, časovni obremenitvi učencev, 

njihovemu interesu ipd.. Na tak način učencem omogočimo optimalen razvoj in primerno 

motiviranost. 

Diferenciacija domačih nalog (Čagran, 1993, 1997) zajema naslednje vidike:  

- kvantitativna diferenciacija je diferenciacija po obsegu domačih nalog;  

- kvalitativna diferenciacija je diferenciacija po težavnosti domačih nalog;  

- metodična diferenciacija je diferenciacija glede na kognitivni stil;  

- interesna diferenciacija je diferenciacija glede na učenčev interes.  

 

2.5.3.1 PRILAGAJANJE DOMAČIH NALOG 
 

Pojem prilagajati je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljeno kot »[…] delati, da 

kaj dobi potrebne lastnosti, značilnosti glede na lastnosti, značilnosti česa, delati, da ustreza 

komu, čemu: prilagajati mišljenje, ravnanje okoliščinam; prilagajati svoje vedenje, ravnanje, 

mišljenje s kom, čim« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014).  

Prilagojena organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna 

razporeditev pouka pomenijo način, ki otrokom omogoča, da lahko sprejemajo, predelujejo in 

izkazujejo svoje znanje. To vključuje tudi prilagajanje domačih nalog. V okviru prilagojenega 

izvajanja in dodatne strokovne pomoči se otrokom prilagajajo področja, ki jih povzemamo po 

A. Nagode (2008):  

- organizacija pouka: zajema organizacijo prostora, sedežni red, druge organizacijske 

prilagoditve ter didaktične pripomočke in opremo;  

- organizacija časa;  

- preverjanje in ocenjevanje znanja;  

- izvajanje pouka: zajema splošna didaktično-metodična načela poučevanja ter učinkovite 

strategije poučevanja za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (dobra 

poučevalna praksa), prilagajanje domačih nalog in drugih zahtev za delo doma (Nagode, 

2008).  

Ker se v magistrskem delu ukvarjamo s področjem domačih nalog, nas podrobneje zanimajo 

prilagoditve in priporočila povezana z domačimi nalogami. A. Nagode (2008) zapiše, da:  
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- Je pomembno, da so zahteve v zvezi z domačo nalogo dobro premišljene in dobro 

strukturirane.  

- Učitelj načrtuje in prilagaja domače naloge tako, da jih bodo učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja zmogli kar najbolj samostojno opraviti.  

- So domače naloge del učenja. Pomembno je, da so zbrane takšne naloge in vaje, ki bodo 

upoštevale zadnje stanje učenčevega znanja, sposobnosti in primanjkljajev. 

- Domače delo temelji na načelih kakovosti in ne kvantitete.  

- Učitelj predvidi potreben čas za dodatno pojasnjevanje, za preverjanje razumevanja 

navodila, »kaj je za domačo nalogo«, za preverjanja zapisa navodila za domačo nalogo 

v beležko. Če je potrebno, učitelj pomaga učencu pri zapisu navodila za domačo nalogo.  

- Je pomembno dosledno preverjanje domače naloge – povratna informacija učencu. 

- Je zelo pomembno dobro (sprotno, odprto in delovno) sodelovanje med učitelji in starši, 

saj v primerjavi z ostalimi učenci potrebujejo ti več stalne spodbude in podpore 

(Nagode, 2008).  

 

2.5.4 ORGANIZACIJA DOMAČIH NALOG 
 

Domače naloge so večdelni proces, ki se začne mnogo prej, kot začne otrok z njihovim 

izvajanjem. Za nekatere učitelje je to proces, ki ga začnejo načrtovati že v letnem delovnem 

načrtu, drugi v dnevnih pripravah. Odločitev je prepuščena avtonomiji učitelja. N. Nedeljko 

(2006, str. 6) pri tem navaja: »Premalo se zavedamo, da z načrtovanjem, posredovanjem, 

opravljanjem in preverjanjem domačih nalog, spremljamo in preverjamo učne cilje in standarde 

znanj ter ugotavljamo napredek slehernega učenca.«  

 

2.5.4.1 NAČRTOVANJE DOMAČIH NALOG 
 

Ko učitelj načrtuje domače naloge, si mora odgovoriti na 5 vprašanj. Vprašanja povzemamo po 

B. Čagran (1992 v Širec, 2009, str. 92):  

- Kaj bo domača naloga? 

- Kaj je cilj domače naloge? 

- Koliko domače naloge (da ne bo preobremenjen)? 

- Kako naj učenci opravijo domačo nalogo (splošni, specifični, posebni napotki)? 

- Kdaj bo naloga posredovana in kdaj bo potekalo preverjanje? 

 B. Čagran (1997) navaja, da vključuje načrtovanje domačih nalog naslednje elemente:  

- vsebina domačih nalog,  

- obseg domačih nalog,  

- predvidena časovna obremenitev učencev z izvrševanjem domačih nalog,  

- didaktične funkcije domačih nalog,  

- predznanje učencev za izvrševanje domačih nalog,  
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- metodika posredovanja domačih nalog,  

- tehnike posredovanja domačih nalog,  

- načini in postopki izvrševanja domačih nalog,  

- metodika preverjanja domačih nalog (Čagran, 1997, str. 87).  

Domače naloge so lahko z vsebinskega vidika usmerjene na utrjevanje znanja, pridobljenega 

med poukom, ali pa priprava učenca na novo učno snov. Domače naloge morajo biti tudi 

primerno časovno odmerjene. To pa je, zaradi različnega individualnega tempa učencev, težko 

doseči, zato je na tem mestu pomembna individualizacija. Kot optimalen čas se v nižjih razredih 

šteje od 30 minut do 1 ure. Pri starejših učencih pa največ polovica časa, ki ga učenec preživi v 

šoli. Nikakor pa ne sme biti seštevek časa, ki ga preživijo v šoli in porabijo za domače naloge, 

daljši od delovnega časa odraslih (Mihajlovska, 2003). 

 

2.5.4.2 POSREDOVANJE DOMAČIH NALOG 
 

Posredovanje domačih nalog zajema:  

- vsebino domačih nalog,  

- namen (didaktična funkcija, cilji) domačih nalog,  

- razlago in po potrebi demonstracijo postopkov konkretnih učnih nalog v sklopu 

dolgoročnega in sistematičnega razvijanja učnih navad (splošni napotki učinkovitega 

izvrševanja domačih nalog ne glede na učni predmet, specifični napotki, vezani na določene 

učne predmete in učno snov),  

- metodiko izvrševanja domačih nalog (oblika in tehnika izvrševanja, kriteriji obveznosti, 

predpisanosti, kriterij diferenciacije domačih nalog),  

- preverjanje učenčevega razumevanja domače naloge,  

- usklajevanje posredovanja domačih nalog med učitelji s kontrolo učenčeve časovne 

obremenitve z izvrševanjem domačih nalog (Čagran, 1997, str. 88). 

J. Mihajlovska (2003) pravi, da se domače naloge praviloma dajejo ob koncu šolske ure. 

Nasprotno menijo nekateri raziskovalci (Novak, 1979; Širec, 2009), ko zapišejo, da je 

pozornost učencev ob koncu ure usmerjena na odhod iz razreda, zato naj učitelj poskusi 

spremeniti čas podajanja domače naloge tako, da bodo imeli učenci čas tudi za zapis njegovega 

navodila. J. Mihajlovska (2003, str. 68) kot pomembno izpostavlja, da se učencu podajo 

navodila, primeri reševanja in prikaz poti reševanja. V primeru numeričnih nalog pa naj bodo 

dodani tudi rezultati, da si lahko učenci pravilnost preverijo sami. Podobno opozarja tudi Širec 

(2009), ko zapiše, da učence nejasno podana navodila le zmedejo in jih odvrnejo od naloge, ali 

pa imajo potem dober izgovor, da je ne napravijo. Lahko pa povzročijo tudi frustracije.  
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2.5.4.3 IZVRŠEVANJE DOMAČIH NALOG 
 

Izvrševanje domačih nalog je povezano tako s šolskim okolje, kot z domačim učnim okoljem. 

Učenci lahko opravljajo/izvršujejo domačo nalogo v času podaljšanega bivanja oz. v domačem 

okolju. B. Čagran (1997) izpostavlja naslednje karakteristike:  

- Stalen in primerno urejen prostor za učenčevo učno delo (osvetljen, zračen, miren, ogrevan, 

opremljen z učnimi pripomočki).  

- Sodelovanje in optimalna pomoč staršev, ki se razlikuje glede na otrokovo starost, 

fiziološke in psihološke značilnosti. Pri tem ne smemo omejevati otrokove samostojnosti.  

- Učiteljevo posredno in neposredno spremljanje učenčevega učnega dela, nudenje pomoči 

ter preverjanje uresničevanja splošnih in specifičnih načinov učinkovitega izvrševanja 

domačih nalog.  

- Učinkovite učne navade učencev, ki omogočajo racionalno in ekonomično izvrševanje 

domačih nalog ter pozitivna, notranja učna motivacija.  

 

2.5.4.4 OBREMENJENOST IN TEŽAVE UČENCEV PRI IZVRŠEVANJU 

DOMAČIH NALOG 
 

Leta 2019 je bila med slovenskimi šestošolci in osmošolci v okviru Zavoda Republike Slovenije 

za šolstvo opravljena raziskava o njihovi obremenjenosti s šolskim delom. 83 % učencev je 

navajalo, da porabijo za opravljanje domačih nalog do 1 ure dnevno, 11 % pa je bilo takih, ki 

za opravljanje domače naloge potrebujejo do 2 uri dnevno (Rupnik Vec, Slivar, 2019). Podobna 

raziskava je bila pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo izvedena med sedmošolci 

leta 2004. Takrat so med drugim ugotovili, da so učenci preobremenjeni z domačim učenjem 

za šolo, obsežnimi in zahtevnimi domačimi nalogami (Milekšič, 2004 v Trobec, 2013).   

Različni raziskovalci (Gajria, Salend, 1995; Patton, 1994; Polloway idr., 1992 v Tanis Bryan, 

Brustein, James Bryan, 2001) navajajo pri izvrševanju domačih nalog podobne težave: 

odkrenljiva pozornost, odlašanje in zavlačevanje z neko aktivnostjo, potreba po neprestanem 

opominjanju, opozarjanju, da začnejo z izvajanjem domače naloge, bližina odrasle osebe, 

sanjarjenje, težave z dokončevanjem začete domače naloge, težave s samostojnim izvajanjem 

domačih nalog, težave s pomanjkljivimi učnimi spretnostmi in strategijami, težave s časovno 

organizacijo, težave na področju organizacije.  

T. Bryan idr. (2001) opozarjajo še na naslednje: težave z bralno tehniko in bralnim 

razumevanjem, pravopisom (spelling) in pisanjem, težave na področju matematičnih spretnosti. 

Vse opisano učence ovira pri samostojnem izvajanju domačih nalog. Jezikovne težave jih 

ovirajo pri razumevanju naloge. Težave na področju organizacije jih ovirajo pri pomnjenju, kaj 

sploh je za domačo nalogo, katere pripomočke pri tem uporabljajo in katere stvari potrebujejo 

v šoli. Zaradi odkrenljive in kratkotrajne pozornosti so naloge pogosto nedokončane, oz. hitro 

najdejo skušnjave, ki jih popeljejo stran od misli na nalogo. Pogosto se srečujejo z domačim 

nalogami, ki pomenijo le nadaljevanje nedokončane naloge v šoli. To pomeni, da se doma 
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ponovno borijo s podobnimi težavami, kot so se z njimi borili v šoli. Doma zato porabijo 

nerazumno dolgo časa za naloge, ki se jim zdijo pretežke in hkrati nezanimive, dolgočasne.  

 

2.5.4.5 PREVERJANJE DOMAČIH NALOG 
 

Pri preverjanju domačih nalog so pomembne naslednje smernice, o katerih piše B. Čagran 

(1993, 1997):  

- Preverjanju domačih nalog je potrebno nameniti čas. Preveriti je potrebno učenčevo 

časovno obremenitev in snovno pravilnost. Pri tem uporabimo različne oblike preverjanja 

tako, da pridemo do informaciji o učenčevem napredku in ne samo o tem, da je obveznost 

opravljena.  

- Vsako posredovano domačo nalog je potrebno preveriti. Če opravljene ali neopravljene 

domače naloge ne preverimo, s tem znižujemo učenčevo pripravljenost prevzemanja 

odgovornosti in dolžnosti, ki jim jih nalaga šola, dom, širša družba in vsakdanje življenje.  

- Preverjanje domačih nalog ni le dajanje povratnih informacij, o tem ali je rešitev pravilna, 

temveč je pomembna tudi motivacija, zlasti pozitivna.  

Kot pravi J. Mihajlovska (2003) je potrebno vsako domačo nalog pregledati, saj v nasprotnem 

primeru izgubi pomen. Loči dva načina. Prvi način je »leteča« kontrola, kjer učitelj preveri, ali 

so jo opravili vsi učenci. Nekaj učencev predstavi rezultate, ostali svoje rezultate primerjajo. 

Drugi način je sistematični pregled domačih nalog. Takrat učitelj pregleda zvezke, zapiske. 

Pomembno je, da se učenec nauči samokontrole.  

 

2.6 RAZISKAVE O DOMAČIH NALOGAH 
 

V naslednjem poglavju predstavljamo različne raziskave, ki so povezane z domačimi nalogami. 

Na to temo je opravljenih veliko tujih (Cooper, Nye, Lindsay, 2001; Epstein, Munk, Bursuck, 

Polloway, Jayantthi, 1999) in domačih raziskav (Čagran, 1990; Lekše, 1999; Mihajlovska, 

2003; Novak, 1979; Trobec, 2013). Je pa bistveno manj takih, ki se nanašajo na domače naloge 

pri učencih z učnimi težavami oz. takšne, ki se nanašajo na učence s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. V tujini narejene raziskave povezne z domačimi nalogami in 

učno manj uspešnimi učenci, to populacijo opredeljujejo kot »students with learning 

disabilities«.  

 

2.6.1 TUJE RAZISKAVE O DOMAČIH NALOGAH 
 

Proučevanje domačih nalog z vidika specialnopedagoških ukrepov sta raziskovala Dietz in 

Kuhrt (1960 v Čagran, 1993a). Preučevala sta zvezo med vrsto domačih nalog glede na njeno 

didaktično funkcijo na eni strani in učnim efektom in učenčevim zadovoljstvom z domačimi 
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nalogami na drugi strani. Posredovane domače naloge sta glede na didaktično funkcijo 

oblikovala v šest skupin: domače naloge utrjevanja znanja, razširjanja znanja, sistematiziranja 

znanja, uporabe znanja v danih primerih in situacijah, uporabe znanja v iskanih primerih in 

situacijah ter uvajanja obravnave nove učne snovi. Učinkovitost raznolikih domačih nalog sta 

preučevala glede na učni efekt v ožjem smislu (dosežki na testih znanja, mnenje učencev o 

storilnostnem efektu domačih nalog), porabljen čas in učenčevo veselje do izvrševanja domačih 

nalog. Ugotovila sta, da reproduktivne domače naloge niso pokazale pozitivnih učnih učinkov. 

Medtem ko so produktivne domače naloge vplivale na višje storilnostne učinke, čeprav so 

učenci za njih porabili več časa, a so jih kljub temu delali z veseljem (Čagran, 1993a).  

Gajria in Salend (1995) sta med 48 učenci z učnimi težavami (learning disabilities) in učenci 

brez učnih težav opravila raziskavo, s katero sta želela preizkusiti prakso izvajanja domačih 

nalog pri eni in drugi ciljni skupini. Starost učencev je bila med 11 in 15 let. Ugotovila sta, da 

med tema dvema skupinama obstajajo razlike. Učenci z učnimi težavami imajo težave z 

vzdrževanjem pozornosti, zato je njihova domača naloga pogosto nedokončana. Pomembna 

razlika med skupinama se je pokazala tudi na področju motivacije in pomanjkljivih učnih 

spretnosti. Med skupinama pa so obstajale tudi nekatere podobnosti: domača naloga ni 

pomembna, pozabljajo na domači urnik, ki je vezan na šolske obveznosti, nerazumevanje 

naloge, zunajšolske dejavnosti in prijatelji so pomembnejši od opravljene domače naloge.   

Cooper idr. (2001) v svoji raziskavi pišejo, da starševska pomoč pri domačih nalogah 

pomembno vpliva na otrokove rezultate. To se še posebej kaže, ko imajo starši do domačih 

nalog pozitivna stališča in jih doživljajo kot priložnost za učenje učnih spretnosti. Na tak način 

otroci prej sprejmejo, da so jim domače naloge v pomoč pri učenju.  

Vec (2009) opisuje rezultate longitudinalnih študij posrednega delovanja staršev, ki vpliva na 

funkcioniranje otroka. Navaja primer raziskovalcev Izzo idr. (1999 v Vec, 2009), ki ugotavljajo, 

da je starševska skrb za šolsko delo izmed vseh najpomembnejših dejavnikov pri 

napovedovanju šolskega uspeha otrok.  

 

2.6.2 DOMAČE RAZISKAVE O DOMAČIH NALOGAH 
 

Z raziskavo, ki jo je v okviru Pedagoškega inštituta izvedla H. Novak (1979), je želela ugotoviti, 

ali so učitelji domače naloge diferencirali, so jih dali ob pravem času, koliko časa so posvetili 

dajanju domačih nalog, so pri tem posredovali jasna navodila in preverili učenčevo 

razumevanje navodil naloge. Pouk so snemali. Prišli so do naslednjih rezultatov: domače naloge 

so bile diferencirane v zanemarljivo malem odstotku. Naloge so bile po večini posredovane 

med ali po zvonjenju, za kar so porabili manj kot minuto časa, kar pomeni, da niso dajali 

podrobnejših navodil. Ugotavlja, da odnos učiteljev do domačih nalog ni zadovoljiv. So pa 

učitelji domačim nalogam pripisovali bolj vzgojno kot izobraževalno funkcijo. V zelo majhni 

meri so se tudi zavedali dejstva, da je potrebno učence naučiti, kako samostojno delati ter katere 

tehnike in metode pri tem uporabljati.  
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V raziskavi, ki jo je v okviru magistrskega dela v šolskem letu 1987/88 na območju Maribora 

izvajala B. Čagran (1990) je ugotavljala, da obstaja precejšnja razlika med učenci v času 

izvrševanja domačih nalog. Učno šibkejši učenci porabijo tudi po trikrat več časa kot učno 

uspešnejši učenci.  

Kakšne naj bodo domače naloge, se sprašuje I. Lekše (1999), zato so jo zanimala stališča, 

mnenja in spoznanja učiteljev o domačih nalogah na eni strani in na drugi strani, kaj menijo o 

domačih nalogah in težavah pri izvrševanju učenci. Ugotavlja, da je v praski vse preveč nalog, 

ki so namenjene utrjevanju in ponavljanju znanja. Naloge sicer diferencirajo, vendar le glede 

na težavnost. Učitelji menijo, da učenci nimajo preveč domačih nalog. Učiteljem se zdi 

pomembno, da učencem sporočajo povratno informacijo o pravilnosti domačih nalog, najmanj 

pa seznanjajo učence z najprimernejšimi metodami, tehnikami in viri za pisanje domačih nalog. 

Učenci so doživljanje domačih nalog opisovali tako: težavnost domačih nalog je povezana z 

nerazumevanjem učne snovi, težko snovjo, nepojasnjenimi navodili. Opravljanje domačih 

nalog s starostjo upada. Pomoč pri pisanju domačih nalog občasno potrebuje več kot polovica 

učencev. Pomoč poiščejo v družini. Skoraj vsi učenci imajo doma primeren prostor za 

opravljanje domačih nalog. Učencem nižjih razredov se ne zdi, da bi bilo domačih nalog preveč, 

medtem ko se učencem višjih razredov zdi nasprotno.  

J. Kalin (2009) pravi, da lahko starši na svoj način vplivajo na početje otrok doma (čas 

namenjen televiziji, igranju in drugim aktivnostim) in čas, ki ga otrok nameni učenju ter 

domačim nalogam (Kalin, 2009).  

V raziskavi, ki sta jo opravili C. Peklaj in S. Pečjak (2008) je zapisano, da so učenci z učnimi 

težavami, po mnenju staršev, preobremenjeni s šolskim delom doma, tudi otrokom sami ne 

zanjo pomagati. Navajajo, da bi potrebovali več znanja za delo z otroki z učnimi težavami, več 

učiteljevega časa za pogovor in izmenjavo informacij, več informacij o možnih virih pomoči 

na šoli in zunaj nje. 

S prakso izvrševanja domačih nalog med učenci z učnimi težavami in učenci brez učnih težav 

se je v svojem diplomskem delu ukvarjala N. Trobec (2013). Med učenci obeh ciljnih skupin je 

ugotovila nekatere razlike: učenci z učnimi težavami dokončajo manj domačih nalog, le-te pa 

so v celoti opravljene zgolj občasno. Po njenih ugotovitvah to kaže na manj razvite učne in 

delovne navade in manjšo discipliniranost. Ugotavlja, da porabita za izvajanje domače naloge 

obe skupini približno enako časa. Učitelji učno manj uspešnim učencem diferencirajo in 

individualizirajo domačo nalogo, zato ocenjuje, da razlog za nedokončane domače naloge ne 

more biti prezahtevnost. Ugotavlja pa, da doživljajo ti učenci več težav na področju časovne in 

prostorske organizacije, motivacije in samostojnosti.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 

Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki so vključeni v osnovnošolski 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, imajo po zakonu 

omogočene prilagoditve metod in oblik dela. Mednje spadajo tudi domače naloge.  

V raziskavi se osredotočamo na pomen domačih nalog pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja in vplivi na družinsko dinamiko. Domače naloge so polje, kjer se 

stikata tako šolsko kot domače okolje. Z didaktičnega vidika so proces, ki zajema učiteljevo 

pripravo, posredovanje, učenčevo izvajanje in učiteljevo preverjanje domače naloge. Z 

raziskavo želimo ugotoviti, kako se to kaže v vsakdanji praksi. Analiza literature kaže, da 

obstaja malo raziskav, ki se dotikajo izzivov opravljanja domačih nalog pri tej ciljni skupini. 

Ta skupina učencev je zaradi svojih specifik v večji meri odvisna od (tuje) pomoči pri učenju 

in opravljanju domačih nalog. Manjša samostojnost pri učenju lahko vpliva na družinsko 

dinamiko in vlogo staršev.  

Z raziskavo želimo ugotoviti, s katerimi ovirami se pri izvajanju domačih nalog srečujejo učenci 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in s katerimi starši. Pri učencih želimo raziskati, 

s katero vrsto težav se soočajo pri opravljanju domačih nalog, kako ocenjujejo pogoje za 

njihovo opravljanje in kako pogosto potrebujejo zunanjo pomoč pri njihovem opravljanju. Pri 

starših želimo raziskati, kako se soočajo z izzivi spodbujanja in pomoči svojim otrokom pri 

opravljanju domačih nalog ter njihovo pojmovanje domačih nalog. Raziskati želimo tudi 

izkušnje staršev in otrok z diferenciacijo in individualizacijo domačih nalog, načinom 

posredovanja in njihovega preverjanja. Zanima nas razširjenost prakse, ki zajema prilagoditve, 

diferenciacijo in individualizacijo domačih nalog. 

Pri raziskavi izhajamo iz teoretičnega ozadja do sedaj opravljenih raziskav, ki se navezujejo na 

domače naloge pri učno šibkejših otrocih (Čagran, 1990), o pomenu notranje učne 

diferenciacije in individualizacije, o kateri piše Strmčnik (1987) ter o pomenu partnerstva med 

šolo in starši (Grah, 2013, 2017; Kalin idr., 2009; Peklaj in Pečjak, 2008). Slednji ugotavljajo, 

da je odnos odvisen od razumevanja na eni in drugi strani. Starši so po eni strani vedno bolj 

vpleteni, hkrati pa se počutijo neopremljeni pri tem, kako otrokom pomagati.  

 

3.2 Cilji raziskave 
 

Skladno s problemom smo si zastavili naslednje cilje:  

1. Ugotoviti pozitivne in negativne izkušnje staršev ter otrok z domačimi nalogami 

(načinom posredovanja, diferenciacijo in individualizacijo, načinom preverjanja, učenja 

učenja). 
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2. Raziskati pojmovanja domačih nalog (njihovega pomena za kakovostno učenje in 

znanje učencev) pri učencih in starših. 

3. Analizirati vrsto težav, s katerimi se po mnenju učencev in staršev soočajo učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja pri izvajanju domačih nalog in 

oblikovanje predlogov za njihovo razreševanje. 

4. Raziskati količino porabljenega časa za učenčevo izvrševanje domačih nalog in mnenje 

učencev ter staršev glede obremenjenosti z domačimi nalogami. 

5. Ugotoviti ustreznost domačih pogojev za opravljanje domačih nalog po mnenju učencev 

in staršev. 

6. Ugotoviti pogostost zunanje pomoči pri opravljanju domačih nalog. 

7. Ugotoviti, kako se z izzivi opravljanja domačih nalog soočajo, spoprijemajo starši otrok 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

8. Ugotoviti, kakšne oblike pomoči nudijo starši otrokom pri izvrševanju domačih nalog. 

9. Ugotoviti, kako domače naloge vplivajo na odnose med starši in otroci. 

 

3.3 Raziskovalna metoda 
 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimetalno metodo 

pedagoškega raziskovanja.  

Uporabili smo kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop z integracijsko metodo s t. i. 

metodo sledenja, kar pomeni, da kvantitativnemu delu sledi kvalitativni del, z namenom 

poglobitve teme, ki jih po interpretaciji kvalitativnih podatkov želimo podrobneje prikazati 

(Creswell in Clark, 2007; Hlebec in Mrzel, 2012; Vogrinc, 2008).  

 

3.4 Opis vzorca 
 

3.4.1 Vzorec učencev 
 

V raziskavi je sodelovalo 135 učencev, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter so v odločbi o usmeritvi opredeljeni 

kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ali s sopojavnostjo drugih motenj. 

Raziskava je potekala v vaških in mestnih osnovnih šolah v Pomurju. Anketirani učenci so iz 

različnih vzgojno-izobraževalnih obdobij: 12,59 % učencev obiskuje prvo vzgojno-

izobraževalno obdobje. Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje obiskuje 41,48 % učencev in 

tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 45,93 % učencev. Vzorec je neslučajnostni in namenski.  
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Tabela 2: Razred otrok v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

 Razred  f f (%) 

1. razred 3 17,65 % 

2. razred 3 17,65 % 

3. razred 11 64,71 % 

Skupaj 17 100,00 % 

 

V Tabeli 2 so predstavljeni razredi otrok v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, kjer je 

razvidno, da je največ učencev hodilo v 3. razred (64,71 %), ostali pa v 1. ali 2. (oboji po 17,65 

%). Predpostavljali smo, da bo zastopanost učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

najmanjša, saj je v tem obdobju manj izdanih odločb.  

 

Tabela 3: Razred otrok v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju  

Razred  f f (%) 

4. razred 17 14,41 % 

5. razred 14 11,86 % 

6. razred 25 21,19 % 

7. razred 23 19,49 % 

8. razred 24 20,34 % 

9. razred  15 12,71 % 

Skupaj 118 100 % 

 

V Tabeli 3 so predstavljeni razredi otrok v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 

kjer je razvidno, da je največ učencev hodilo v 6. razred (21,19 %), sledijo jim učenci, ki so 

obiskovali 8. razred (20,34 %). 7. razred je obiskovalo 19,49 % učencev. 12,71 % učencev je 

obiskovalo 9. razred, 14,41 % učencev je obiskovalo 4. razred, najmanjša pa je bila zastopanost 

učencev 5. razreda (11,86 %).  
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Graf 1: Delež anketiranih glede na spol v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

N=17 

Iz Grafa 1 je razvidno, da je na ankete v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju odgovarjalo 

več dečkov (59 %) kot deklic (41 %).  

 

Graf 2: Delež anketiranih glede na spol v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju 

 

N=118 

Iz Grafa 2 je razvidno, da je tudi v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju na 

ankete odgovarjalo več dečkov (68 %) kot deklic (32 %).  

 

3.4.2 Vzorec staršev 
 

V raziskavo je vključenih 15 staršev otrok (2 očeta in 13 mater), ki so opredeljeni kot otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja ali s sopojavnostjo drugih motenj.  
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3.5 Opis merskih instrumentov 
 

V skladu z nameni kvantitativnega in kvalitativnega raziskovalnega pristopa smo izdelali 

instrumente za zbiranje podatkov. Deloma smo vprašanja sestavili sami. Nekatera vprašanja pa 

smo povzeli iz že opravljenih raziskav (Bryan in Nelson, 1994; Gajria in Salend, 1995; Grah, 

2013; Klaučič, 2012; Lekše, 1999; Mihajlovska, 2003; Trobec, 2013). 

Zaradi starostnih razlik in različne izkušenosti učencev, smo za lažje razumevanje oblikovali 

dve vrsti anketnih vprašalnikov:  

‐ anketni vprašalnik za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja in  

‐ anketni vprašalnik za učence drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

skupaj.  

Z namenom poglobitve teme, smo oblikovali polstrukturiran intervju za starše.  

 

3.5.1 Anketni vprašalnik za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 
 

V uvodnem delu smo učenem predstavili namen anketiranja in razloge za zbiranje podatkov. 

Vprašalnik je poenostavljena različica vprašalnika, ki so ga reševali starejši učenci. Vprašanja 

so izbirnega tipa z enim možnim odgovorom. Z njimi smo želeli preveriti njihovo pojmovanje 

domačih nalog, časovne obremenitve, vire pomoči, zahtevnost, prostorske pogoje, dejavnike 

motivacije in moteče dejavnike ter kakšne oblike pomoči nudijo, po mnenju učencev, starši 

svojim otrokom pri izvajanju domačih nalog.  

 

3.5.2 Anketni vprašalnik za učence drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja 
 

V uvodnem delu smo učencem predstavili namen anketiranja in jih prosili za splošne podatke 

(spol in razred). Anketna vprašanja so razdeljena na naslednje teme:  

- časovna obremenjenost z domačimi nalogami,  

- pojmovanje domačih nalog,  

- izkušnje z domačimi nalogami,  

- težave pri izvrševanju domačih nalog, 

- domači pogoji za izvajanje domačih nalog, 

- viri pomoči, 

- izzivi pri opravljanju domačih nalog, 

- oblike pomoči,  

- vpliv domače naloge na odnose v družini.  

Učenci so odgovarjali na sklop vprašanj izbirnega tipa z enim možnim odgovorom in na sklop 

vprašanj izbirnega tipa z več možnimi odgovori.  
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Sledi sklop vprašanj na štiristopenjski ocenjevalni lestvici Likertevega tipa, pri čemer 4 pomeni 

vedno, 3 – pogosto, 2 – občasno, 1 – nikoli. Pri tem so ocenjevali svoje izkušnje z domačimi 

nalogami pri pouku. Na enak način so ocenjevali težave, s katerimi se srečujejo pri izvajanju 

domačih nalog. 

 

3.5.3 Intervju za starše 
 

Vprašanja za intervju smo pripravili na podlagi predhodno oblikovanih anketnih vprašanj. Z 

intervjujem smo želeli poglobiti problematiko domačih nalog in vpliva na družinsko dinamiko. 

Želeli smo dobiti odgovore na to, kakšne so njihove izkušnje z domačimi nalogami, kakšna so 

njihova pojmovanja, s kakšnimi težavami se, po njihovem mnenju, srečujejo otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kakšno je njihovo mnenje glede obremenjenosti 

z domačimi nalogami, kaj menijo o prostorskih in časovnih pogojih in katerih virov pomoči se 

poslužujejo. Zanimalo nas je tudi, kako se soočajo z izzivi opravljanja domačih in kakšne oblike 

pomoči pri tem nudijo svojim otrokom. 

 

3.6 Postopek zbiranja podatkov  
 

Merske karakteristike smo preverili s pilotno raziskavo, ki smo jo opravili na manjšem vzorcu 

učencev. Z njo smo preverili razumljivost in zahtevnost vprašanj. Na osnovi dobljenih pripomb 

smo oblikovali končno verzijo anketnega vprašalnika.  

Podatke smo zbirali na pomurskih osnovnih šolah po predhodni privolitvi ravnateljev. Na 

sodelovanje se je odzvalo 15 osnovnih šol. Sodelujoče šole so staršem učencev s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja razdelili pisna soglasja za sodelovanje v spletnem anketiranju 

(Priloga 1). Na eni zmed šol se s sodelovanjem ni strinjal nobeden od staršev. Tako je bilo 

skupno število sodelujočih šol 14, od tega 5 mestnih.  

Na podlagi prispelih pisnih soglasij staršev se je anketiranje učencev izvajalo v času ur dodatne 

strokovne pomoči. Pred izvedbo anketiranja smo učitelje za dodatno strokovno pomoč seznanili 

s podrobnostmi spletnega anketnega vprašalnika, ki je oblikovan s pomočjo spletnega orodja 

1ka.si ter jim po elektronski pošti posredovali povezavo do anket. Na ta način smo zagotovili 

anonimnost. Izvajalci dodatne strokovne pomoči so potem otrokom ponudili ustrezni anketni 

vprašalnik, namenjen za njihovo vzgojno-izobraževalno obdobje. 

Anketiranje učencev se je izvajalo v času ur dodatne strokovne pomoči. Med izpolnjevanjem 

anket so bili prisotni izvajalci dodatne strokovne pomoči, ki so učencem med izpolnjevanjem 

po potrebi pomagali z branjem navodil ali s pojasnili. Med izpolnjevanjem spletnih anket sem 

bila, kot izvajalka dodatne strokovne pomoči na eni izmed sodelujočih osnovnih šol, prisotna 

tudi avtorica magistrskega dela. Spletno anketiranje se je izvajalo od maja 2019 do konca 

šolskega leta v mesecu juniju 2019.  

Do postavljenega roka (24. 6. 2019) je na ankete odgovorilo 135 otrok.  
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Intervjuje s starši smo izvedli v času od maja do avgusta 2019. Intervjuvance smo pridobivali 

po metodi snežne kepe, skupno 15 staršev, od tega 2 očeta. Potekali so na različnih lokacijah 

po izboru staršev. Pred izpeljavo so bili starši seznanjeni s cilji intervjuja. Intervjuvanci so lahko 

izbirali med možnostma, da se intervju zapisuje, oz. snema. 4 so snemanje zavrnili.  

 

3.7 Obdelava podatkov  
 

Podatke smo izvozili s spletnega portala 1ka.si in jih statistično obdelali v programu Microsoft 

Excel 2016. Vse opisne spremenljivke/odgovore anket smo prikazali s frekvenčno 

porazdelitvijo (frekvence in frekvenčni deleži).  

Kvalitativnemu delu sledi kvantitativni del z namenom poglobitve teme tako, da predstavimo 

še izkušnje staršev z domačimi nalogami. 4 intervjuji so se vodili s pomočjo sprotnega zapisa 

odgovorov. 11 intervjujev je posnetih. Teme so se vsebinsko povezovale s temami 

kvantitativnega dela. Zvočni zapisi so pretipkani. Zaradi narečja je prvotni prepis slogovno 

preoblikovan. Pri tem smo bili pozorni na to, da sta ostala pomen in vsebina nespremenjena.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  
 

Rezultate smo interpretirali v povezavi s posameznimi cilji, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 

Ker smo med učence razdelili dva anketna vprašalnika (prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

ter drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje) so tudi interpretacije razdeljene na dva dela. 

Vsakemu sklopu sledijo še mnenja in izkušnje staršev.  

 

4.1 Pozitivne in negativne izkušnje staršev in otrok z domačimi nalogami 

 

Srečanje z domačimi nalogami je za vsakega šolajočega se otroka neizogibno. Pri tem pa so 

lahko njihove izkušnje različne. Preverili smo, kakšne izkušnje imajo s tem, kako jim učitelji 

posredujejo domače naloge in kako jih preverjajo. Ker so zmožnosti učencev različne, je 

pomembno, da učitelj pri posredovanju domačih nalog upošteva tudi načela notranje učne 

diferenciacije in individualizacije. Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri in na kakšen način 

učenci uporabljajo izvajanje domačih nalog kot možnost učenja in poglabljanja učne snovi.  

 

4.1.1 Pozitivne in negativne izkušnje staršev in otrok z načinom posredovanja 

domačih nalog 
 

4.1.1.1 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

V prvem delu nas je zanimal način posredovanja domačih nalog s strani učitelja. Predpostavljali 

smo, da otroci v prvih treh letih šolanja izkušnje v zvezi s posredovanjem domačih nalog šele 

pridobivajo, kar je razlog, da jim o tem nismo zastavljali vprašanj. Zanimalo pa nas je 

doživljanje staršev.  

 

4.1.1.2 Starši  
 

Na vprašanje, če starši menijo, da se učitelji prepričajo o otrokovem razumevanju navodila, ki 

je pomembno za opravljanje domače naloge, so podali naslednja mnenja:  

‐ »Mislim, da se učiteljica zelo potrudi in se prepriča, da otrok razume.« 

‐ »Ja. Mislim, da učiteljica preveri. Zdi se mi dobro, da to naredi.« 

‐ »Ne. Včasih sem otrokom rekla, če naloge ne boš znal, jo ne reši, ampak v šoli 

vprašaj. Zakaj bi 2 uri sedel poleg naloge, ker jo itak ne boš znal narediti, jaz pa 

tudi nisem želela na vsak način posegati, ker otroka še bolj zmedeš.«  
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4.1.1.3 Drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

V tem sklopu predstavljamo izkušnje otrok o tem, kdaj in kako učitelji posredujejo domačo 

nalogo. Domača naloga in navodila, ki so posredovana tik pred zvonjenjem, so navadno 

preslišana, saj so učenci z mislimi že v odmoru.    

Tabela 4: Izkušnje otrok z načinom posredovanja domačih nalog  

Način posredovanja Vedno Pogosto Občasno Nikoli Skupaj 

Učitelji nam posredujejo 

domačo nalog pred 

zvonjenjem. 

f 44 53 16 2 115 

f (%) 38,26 % 46,09 % 13,91 % 1,74 % 100,00 % 

Učitelji se prepričajo, da 

razumemo navodilo, ki je 

pomembno za opravljanje 

domače naloge. 

f 46 37 26 7 116 

f (%) 39,66 % 31,90 % 22,41 % 6,03 % 100,00 % 

 

Iz Tabele 4 je razvidno, da učitelji, po mnenju učencev, pogosto (46,09 %) oz. vedno (38,26 %) 

posredujejo domačo nalogo pred zvonjenjem. 1,74 % učiteljev naloge nikoli ne posreduje pred 

zvonjenjem. Učenci menijo, da se učitelji po posredovanem navodilu, ki je pomembno za 

opravljanje domače naloge, velika večina (39,66 %) vedno prepriča o razumevanju navodil. 

6,03 % učiteljev nikoli ne preveri, ali so učenci navodilo razumeli. 22,41 % učiteljev se o tem 

prepriča le občasno.  

 

4.1.1.4 Starši  
 

Starše učencev drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja smo vprašali, če se 

učitelji, po njihovem mnenju, prepričajo o otrokovem razumevanju navodila, ki je pomembno 

za opravljanje domače naloge. Eden od staršev na vprašanje ni znal odgovoriti. Zaradi lažje 

preglednosti smo odgovore staršev razdelili na tri dele:  

- Starši, ki so mnenja, da se učitelji prepričajo, da otrok razume navodilo, ki je pomembno za 

opravljanje domače naloge:  

‐ »Ja, se trudijo, moram priznati.« 

‐ »Mislim, da ja, ker če vidijo, da ne razumejo, bi bilo potem dobro, da se jim v šoli 

to razloži.«  

 

- Starši, ki so mnenja, da se učitelji ne prepričajo, da otrok razume navodilo, ki je pomembno 

za opravljanje domače naloge:  

‐ »Mislim, da se učitelji ne obremenjujejo s tem.« 

‐ »Ne. V mlajših letih tega občutka nisem imela. Takrat, ko sem še sledila, niti ni bilo 

preverjeno, kaj je bilo za nalogo. Zelo dostikrat ni bilo preverjeno. Takrat sem tudi 
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ugotovila, da je on delal naloge čisto brez veze, samo, da je nekaj narisal, pa to 

sploh ni bilo to. To je bil 4. razred. Ni bilo pregledano nič in je bilo narobe. Takrat 

sem zvezek vzela. To je bilo pri matematiki – katastrofa. Ne morem govoriti za 

druge razrede.«  

 

- Starši, ki imajo deljeno mnenje:  

‐ »Včasih smo dobili občutek, da ne. Večinoma pa ja. To se je dogajalo predvsem v 

6. in 7. razredu, ko so bile drastične spremembe v snovi. Ne vem, če je bilo to le pri 

mojem otroku, da ni točno vedel, za kaj se gre, ali je bilo to na splošno. Ampak smo 

klicali tudi sošolce, ki pa tudi niso točno vedeli, kaj naj bi se delalo. On ni bil edini.« 

‐ »Ne vem. Se mi zdi pa pomembno, sploh pri otrocih, ki dobro ne razumejo. Se mi 

zdi, da ne vztrajajo pri otrocih, ki rabijo pomoč. Ali pa breme dajo na vas (učitelja 

DSP), namesto, da bi se oni potrudili. Bi si želela malo več posluha.«  

‐ »Odvisno od učitelja. Ja in ne. Pri določenih predmetih sem opazila, da bi se lahko 

učitelj dovolj potrudil in preveril, če razume, če še kaj potrebuje. Pri nekaterih 

predmetih pa so zelo dovzetni.« 

 

4.1.2 Pozitivne in negativne izkušnje otrok in staršev z diferenciacijo in 

individualizacijo domačih nalog 
 

4.1.2.1 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Predpostavljali smo, da otroci v prvih treh letih šolanja izkušenj v zvezi z diferenciacijo in 

individualizacijo domačih nalog še nimajo, kar je razlog, da jim o tem nismo zastavljali 

vprašanj. Pridobili pa smo si mnenje njihovih staršev.  

 

4.1.2.2 Starši  
 

Zanimalo nas je, če starši menijo, da učitelji prilagajajo domače naloge tako, da jih lahko otrok 

opravi samostojno. 

 

Staršem, s katerimi smo opravili intervju, se zdi to zelo smiselno:   

‐ »To bi bilo zelo smotrno, da bi preverili, koliko vsak individualno porabi za domačo 

nalogo. Ne skupinsko ali pa povprečje, ampak vsak posameznik.«  

‐ »Mislim, da ja.«   

‐ »Pri slovenščini se mi zdi, da jim da na izbiro. Pri matematiki pa se mi zdi, da 

malo manj upošteva.« 

 

Na vprašanje: »Kako pomembno se vam zdi, da učitelji preverijo, koliko časa porabijo učenci 

za opravljanje domače naloge?« so večinoma odgovorili, da je to nepomembno.  
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4.1.2.3 Drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 5: Izkušnje otrok z diferenciacijo in individualizacijo domačih nalog  

Diferenciacija in 

individualizacija  
Vedno  Pogosto Občasno  Nikoli  Skupaj 

Učitelji prilagajajo obseg 

domače naloge glede na 

moje zmožnosti. 

f 22 30 37 27 116 

f (%) 18,97 % 25,86 % 31,90 % 23,28 % 100,00 % 

Učitelji prilagajajo vsebino 

domače glede na moje 

zmožnosti. 

f 25 33 28 29 115 

f (%) 21,74 % 28,70 % 24,35 % 25,22 % 100,00 % 

Učitelji prilagajajo 

količino domače naloge 

tako, da jo lahko opravim 

samostojno. 

f 31 33 32 19 115 

f (%) 26,96 % 28,70 % 27,83 % 16,52 % 100,00 % 

Učitelji prilagajajo domačo 

nalog tako, da jo lahko 

opravim v približno 

enakem času kot sošolci. 

f 21 41 26 28 116 

f (%) 18,10 % 35,34 % 22,41 % 24,14 % 100,00 % 

Učitelji preverijo, koliko 

časa sem porabil za 

opravljanje domače naloge. 

f 3 12 34 67 116 

f (%) 2,59 % 10,34 % 29,31 % 57,76 % 100,00 % 

 

Največ učencev meni, da učitelji prilagajajo obseg domačih nalog glede na njihove zmožnosti 

le občasno (31,9 %). 18,97 % jih meni, da to počnejo vedno in 23,28 % jih meni, da nikoli.  

Kar 25,22 % učencev meni, da učitelji nikoli ne prilagajajo vsebine domačih nalog glede na 

njihove zmožnosti. 28,7 % učencev meni, da jim učitelji pogosto prilagajajo vsebino domače 

naloge glede na njihove zmožnosti in 21,74 % jih meni, da učitelji to počnejo vedno.  

Večina učencev (55,66 %) meni, da učitelji prilagajajo količino domače naloge vedno ali 

pogosto do te mere, da jo lahko opravijo samostojno. 44,35 % učencev meni, da jim učitelji 

občasno ali nikoli ne prilagajajo domačih nalog na način, da bi jih lahko opravili samostojno.  

Mnenja, da učitelji vedno prilagajajo domačo nalogo tako, da jo lahko učenec opravi v približno 

enakem času kot sošolci, je 18,1 % anketiranih učencev, 35,34 % pa jih meni, da učitelji to 

delajo pogosto, kar obsega največji delež med možnimi odgovori.  

Izstopa podatek, da kar 57,76 % učiteljev nikoli ne preveri, koliko časa učenec porabi za 

opravljanje domače naloge. To jih po mnenju učencev vedno naredi le 2,59 %. 
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4.1.2.4 Starši 

 

Starše učencev drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja smo vprašali, če menijo, 

da učitelji prilagajajo domače naloge tako, da jih lahko otrok opravi samostojno. Njihove 

odgovore smo razdelili v dve skupini:  

 

- Naloge so prilagojene do te mere, da jih otrok lahko opravi samostojno:  

‐ »Ne vem, če se kaj dosti prilagaja, ker se mi zdi, da cel razred dobi isto domačo 

nalogo. Nekaj preveč individualno nimajo, ne. Mislim pa, da bi bilo to, kakor je pri 

moji mali (hčerki), ki ima pri določenih predmetih fejst deficit, primerneje 

prilagoditi naloge. Za matematiko vem, da je dobivala domačo nalogo, pa je rekla, 

da ji te pa te ni treba napraviti, ker so te naloge za one, ki so boljši. Imeli so dve 

stopnji: tisti dobri in malo slabši. To se mi je zdelo v redu, ker če ima že z lažjimi 

fejst težave, se mi zdi brezveze, da se obremenjuje s tistimi, katere definitivno ne bo 

mogla doseči. V tem primeru jih je naredila samostojno oz. z manjšo pomočjo.« 

‐ »Mislim, da je to tako. Tudi, če so težje, je to izziv. Da malo vrta. Zadnjič je glih 

rekel, da tega ne bo rešil. In sem ga vprašala, zakaj ne bo rešil? Ker ne vem. 

Vzpodbujala sem ga, da gre korak po koraku. Naj proba. To je izziv. Mislim, da je 

vse na pravem nivoju.« 

‐ »Ja. Ker, če je kaka težka naloga, ji učiteljica pri matematiki označi, da določenih 

nalog ni treba reševati, da naj rešuje le lahke domače naloge.« 

- Naloge niso prilagojene tako, da jih otrok ne zmore opraviti samostojno:  

‐ »V nižjih je bilo bolj prilagojeno. Zdaj pa se da na način – zdaj pa to reši in konec. 

Pri hčerki se je recimo velikokrat zgodilo, da rečejo, naj pogleda nazaj pa naj reši. 

Ona pa rabi razlage še pa še pa še.« 

‐ »Če se navežem za nazaj – večinoma ja. Smo imeli pa dostikrat tudi občutek, da 

ne.« 

Zanimalo nas je tudi, kako pomembno se staršem zdi učiteljevo preverjanje, koliko časa 

porabijo njihovi otroci za opravljanje domače naloge. 

 

Veliki večini staršev, s katerimi smo opravili intervjuje, se zdi to zelo pomembno. V 

nadaljevanju navajamo njihove odgovore:  

‐ »Mislim, da je pomembno. Ne sme imeti predolge. Ker če je predolga, se je ne bo 

lotil. Če je prekompleksno, predolgo, se je ne loti. Če so pa kratke, so pa zanj 

super.« 

‐ »To ne vem, če kdo preverja. Bi načeloma bilo smiselno, da otroku ne vzame 4 ali 

5 ur, ker se otroci mučijo in vložijo ogromno časa. Mogoče bi bilo včasih dobro 

vprašati, kako hitro si pa ti naredil, oz. koliko časa si pa bil v sobi in si tole delal? 

Mislim, da bi bilo to včasih dobro vprašati te otroke s primanjkljaji.« 

‐ »To bi bilo zelo smotrno, da bi preverili, koliko vsak individualno porabi za domačo 

nalogo. Ne skupinsko ali pa povprečje, ampak vsak posameznik«  

‐ »Je pomembno, dvomim pa, da to kdo izvaja.« 

Nekaterim od intervjuvanih staršev se preverjanje časovne obremenjenosti učencev ne zdi 

pomembno:  
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‐ »Mislim, da ne. Oni že tako vejo, koliko je kateri otrok sposoben.«  

‐ »Ne vem, koliko je pomembno, če učitelj ve, kako dolgo sin rabi. To ne vem, če je 

to najbolj pomembno. Bolj pomembno se mi zdi, da se naloga pregleda.«  

‐ »Mislim, da to ne preverjajo časovno, ampak samo, da je naloga narejena. Mislim, 

da ni pomembno. Vseeno je v kakem času narediš nalogo, samo, da je narejena.«  

‐ »Da vsakega vpraša koliko je porabil? To je zdaj tak. Nekdo je hitro opravil, drugi 

pa dalj časa rabi. Mislim, da ne.« 

 

4.1.3 Pozitivne in negativne izkušnje otrok in staršev z načinom preverjanja 

domačih nalog  
 

Didaktične smernice govorijo o tem, da mora učitelj v času načrtovanja domačih nalog 

načrtovati tudi čas, ki ga bo porabil za preverjanje, če so domače naloge opravljene in čas, ki je 

potreben za dodatno razlago nepravilno rešenih domačih nalog. Zato v nadaljevanju 

predstavljamo rezultate povezane z zgoraj opisanim področjem.  

 

4.1.3.1 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 6: Izkušnje otrok z načinom preverjanja domačih nalog 

  Da  Ne  Skupaj  

Učitelji preverijo, če so domače naloge 

 pravilno opravljene. 

f 15 2 17 

f (%) 88,24 % 11,76 % 100,00 % 

 

Pri večini otrok učitelji pregledajo, če so pravilno opravili domačo nalogo (88,24 %). 

 

4.1.3.2 Starši  
 

Starše smo vprašali, kako pomembno se jim zdi, da učitelji preverijo, če so domače naloge 

opravljene. Vsem intervjuvanim staršem se zdi to zelo pomembno. Podajamo še nekaj njihovih 

odgovorov: 

‐ »Zelo. Če jih dajo, potem naj tudi preverijo.«  

‐ »Zelo. Vedno preverijo. Če pa naloga manjka, jim učiteljica napiše datum in se 

poleg podpiše.«  

Na vprašanje: »Kako pomembo se vam zdi, da učitelj dodatno razloži nepravilno rešene domače 

naloge?« so odgovarjali, da se jim zdi to zelo pomembno:  

‐ »Iz napak se učijo. Mislim, da jim dodatno razložijo.«  

‐ »Tudi. Je pomembno. V šoli dodatno razložijo.«  
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4.1.3.3 Drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje  
 

Tabela 7: Pozitivne in negativne izkušnje otrok z načinom preverjanja domačih nalog  

Način preverjanja domačih nalog Vedno Pogosto Občasno  Nikoli  Skupaj 

Učitelji preverijo, ali so 

domače naloge pravilno 

opravljene.  

f 60 42 13 1 116 

f (%) 51,72 % 36,21 % 11,21 % 0,86 % 100,00 % 

Učitelji dodatno razložijo 

nepravilno rešene domače 

naloge. 

f 57 34 20 5 116 

f (%) 49,14 % 29,31 % 17,24 % 4,31 % 100,00 % 

Učitelji preverijo, ali sem 

nepravilno rešene naloge 

razumel in bi jih znal rešiti 

samostojno.  

f 35 29 33 19 116 

f (%) 30,17 % 25,00 % 28,45 % 16,38 % 100,00 % 

 

Učenci so, na trditev, da učitelj preveri, ali so domače naloge pravilno opravljene, presodili, da 

to vedno počne 51,72 % učiteljev. Le 0,86 % otrok je mnenja, da učitelj pravilnosti domačih 

nalog nikoli ne preverja.  

Po presoji učencev velika večina učiteljev (78,45 %) vedno oz. pogosto dodatno razloži 

nepravilno rešene domače naloge. 4,31 % jih je takšnih, ki tega nikoli ne počnejo.  

Učenci so ocenili, da največji delež (30,17 %) učiteljev vedno preveri, ali so nepravilno rešene 

naloge razumeli in bi jih znali samostojno rešiti. Tega nikoli ne preveri 16,38 % učiteljev.  

 

4.1.3.4 Starši  
 

Iz Tabele 7 je razvidno, da po mnenju učencev učitelji vedno preverijo, ali so domače naloge 

pravilno opravljene. Zato smo tudi starše vprašali, kako pomembno se jim zdi, da učitelji 

preverijo, če so domače naloge opravljene. 

 

Veliki večini (11) intervjuvanih staršev se zdi to zelo pomembno. Njihovo mnenje je sledeče:  

‐ »Je pomembno, pa mislim, da preverjajo. Če že ne bi preverjali, potem tudi otroci 

nalog ne bi delali. Če ne bi preverjali, bi motivacijo izgubili.« 

‐ »Zelo. Če si jo dal – še preveri.« 

‐ »Zelo, ker pri nekaterih vpliva na oceno ali znake plus, minus, to ti potem pomaga 

pri oceni. Če jih nimaš, jih pač nimaš. Je pa zelo pomembno, da pogledajo, če imajo 

nalogo.« 

Intervjuvani starši pripisujejo zelo velik pomen tudi temu, da učitelji dodatno razložijo 

nepravilno rešene naloge. Njihovo mnenje se odraža v nadaljevanju:  
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‐ »Ja, definitivno. Če je otrok domačo nalogo sam delal doma, pa ima narobe, potem 

pomeni, da nekaj ne razume in bi bilo pravilno, da se mu dodatno pove in razloži. 

Mislim, da v šoli delajo tudi popravek domače naloge.«  

‐ »To pa se je tudi že dogajalo, da sem ji rekla, da naj naredi nalogo. Če ne bo imela 

prav, ti bo učiteljica pokazala, kaj moraš in kako.« 

‐ »Tudi. Ker to se mi zdi bistvo domače naloge. Najprej, da preveriš in potem dodatno 

razložiš, kar ni bilo jasno.« 

‐ »Odvisno od časa pri pouku, ker to vzame dosti časa. Ker fajn pa bi bilo, sploh če 

otroka zanima, da mu dodatno razloži.« 

‐ »Ja. Ker mogoče tudi takrat si prekontrolirajo. Tako, kot sem pravila: v 4. razredu, 

on je imel povsod kljukice. On si je vse kljukal, pa ni imel prav. Vprašala sem ga: 

pa ste šli skozi? Odgovori, da ne. Zato se mi zdi pomembno, da grejo. Lahko 

skupinsko. Ni nujno, da vsakemu preveri osebno. Iz tega se tudi nekaj naučijo. Zakaj 

je on dobil taki rezultat. Ja, pomembno.« 

‐ »Absolutno ja. Ker veliko se uči iz delovnih zvezkov. Torej, če nima prav napisano 

se narobe nauči. Če sploh nima napisano, pa še bolj.« 

‐ »Bi bilo tudi fajn, ker imaš včasih iste naloge v testu in imaš potem pravilno rešitev. 

V šoli večinoma preverjajo ali je prav narejena ali ne.« 

‐ »Tudi. Mogoče je to težava, ker se dodatno ne razlaga.« 

 

4.1.4 Pozitivne in negativne izkušnje otrok in staršev, kjer so domače naloge 

priložnost za učenje učenja 
 

4.1.4.1 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Predpostavljali smo, da so v času prvih treh let šolanja domače naloge povezane z 

opismenjevanjem in ne v funkciji učenja učenja, zato jim te vrste vprašanj nismo zastavljali.  

 

4.1.4.2 Starši 
 

Del šolske rutine, s katero se učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja šele seznanjajo, 

so tudi domače naloge, zato nas je zanimalo, kaj otroci doma sploh povedo o domačih nalogah. 

Starši sporočajo, da se otrokom zdijo domače naloge brez veze, da jih je preveč. Skratka ne 

kažejo navdušenja in pozitivnega odnosa do jih.  
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4.1.4.3 Drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 8: Pozitivne in negativne izkušnje otrok kot priložnost za učenje učenja  

Učenje učenja  Vedno  Pogosto Občasno  Nikoli  Skupaj 

Učitelji nam razložijo, kaj 

bomo z opravljeno domačo 

nalogo dosegli/kaj je namen 

domače naloge. 

f 35 38 26 16 115 

f (%) 30,43 % 33,04 % 22,61 % 13,91 % 100,00 % 

Pri pouku učitelji razložijo 

različne možnosti učenja. 

f 32 43 27 14 116 

f (%) 27,59 % 37,07 % 23,28 % 12,07 % 100,00 % 

Med pisanjem domače naloge 

si podčrtujem pomembne 

podatke.  

f 29 23 38 24 114 

f (%) 25,44 % 20,18 % 33,33 % 21,05 % 100,00 % 

Med pisanjem domače naloge 

si izpisujem pomembne 

podatke.  

f 25 32 31 26 114 

f (%) 21,93 % 28,07 % 27,19 % 22,81 % 100,00 % 

Kot pomoč pri pisanju 

domačih nalog uporabljam 

VŽN1-strategijo.  

f 6 17 29 63 115 

f (%) 5,22 % 14,78 % 25,22 % 54,78 % 100,00 % 

Nove informacije, ki sem jih 

pridobil pri pouku, uporabim 

pri opravljanju domače 

naloge.  

f 54 42 13 6 115 

f (%) 46,96 % 36,52 % 11,30 % 5,22 % 100,00 % 

Pri opravljanju domače 

naloge si pomagam z učnimi 

pripomočki, ki sem si jih 

izdelal sam ali učitelj.  

f 31 31 35 18 115 

f (%) 26,96 % 26,96 % 30,43 % 15,65 % 100,00 % 

Učitelji dajejo domačo nalog, 

ker pri pouku ni bilo 

discipline.  

f 7 17 51 40 115 

f (%) 6,09 % 14,78 % 44,35 % 34,78 % 100,00 % 

 

Iz Tabele 8 je razvidno, da 33,04 % učiteljev učencem pogosto razložijo, kaj bodo z opravljeno 

domačo nalogo dosegli, oz. kaj je njen namen. Najmanjši delež, tj. 13,91 % učiteljev, po mnenju 

učencev, nikoli ne razloži, kaj je namen domače naloge.  

Največji delež (37,07 %) otrok meni, da učitelji pogosto pri pouku razložijo različne možnosti 

učenja. 12,07 % učiteljev po presoji učencev to pri pouku nikoli ne počne.  

Naslednje trditve se nanašajo na učence same. Ocenjevali so, kako izkoriščajo domače naloge 

kot priložnost za učenje. Njihovi odgovori so sledeči: 21,05 % otrok ocenjuje, da si med 

                                                           
1 Kaj že Vem, kaj Želim izvedeti, kaj sem se Novega naučil – to opombo so imeli otroci tudi v anketnem 

vprašalniku.  
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pisanjem domače naloge nikoli ne podčrtuje pomembnih podatkov. 45,62 % je takšnih, ki to 

vedno oz. pogosto počnejo. Sklepamo lahko, da med opravljanjem domačih nalog hkrati tudi 

urijo strategijo/tehniko učenja.  

28,07 % učencev, si med pisanjem domače naloge izpisuje pomembne podatke, 22,81 % otrok 

je takšnih, ki tega nikoli ne počnejo.  

Pri naslednji trditvi nas je zanimalo, koliko učencev kot pomoč pri pisanju domačih nalog 

uporablja VŽN-strategijo. Ker gre za specifično strategijo smo kratico v anketnem vprašalniku 

opremili z dodatno razlago, kar je otrokom olajšalo odločitev. 54,78 % učencev te strategije pri 

pisanju domačih nalog nikoli ne uporablja.  

Velika večina učencev (46,96 %) vedno uporablja nove informacije, ki so jih pridobili pri pouku 

pri opravljanju domače naloge. Le manjšina (5,22 %) učencev si s temi informacijami pri 

pisanju domačih nalog nikoli ne pomaga.  

Učni pripomočki so nekaj, kar po raziskavah učencem s primanjkljaji olajša učenje, zato nas je 

zanimalo, ali si pri opravljanju domačih nalog z njimi pomagajo. Vedno oz. pogosto to počne 

26,96 % učencev. 15,65 % je takšnih, ki učnih pripomočkov pri opravljanju domačih nalog 

nikoli ne uporablja.  

Ker domača naloga med učenci že pregovorno ni priljubljena aktivnost, nas je zanimalo, če jo 

doživljajo kot kazen, oz. jo dobijo, ker jih učitelji s tem kaznujejo, ker pri pouku ni bilo miru. 

Najmanjši delež (6,09 %) učencev meni, da učitelji vedno dajejo domačo nalog zato, ker pri 

pouku ni bilo discipline. Naloge kot kazen, torej kot disciplinski ukrep po presoji učencev, 

nikoli ne daje 34,78 % učiteljev.  

 

4.1.4.4 Starši 
 

Na tem mestu nas je zanimalo: »Kaj otrok sploh pove o domačih nalogah?« Odgovore smo 

oblikovali v naslednje kategorije:  

 

- O nalogah ne povedo nič:  

‐ »Nič.«  

‐ »Nič. Ne izpostavlja, da so brez veze. Razložila sem mu, zakaj so domače naloge, 

da s tem utrjuje snov. In da potem lahko vidi, če česa ne zna. Da ima potem še 

vedno možnost učitelja vprašati, če česa ne zna. Škoda se mi zdi, ker otroci premalo 

izkoriščajo to, da bi lahko še v šoli kaj vprašali. Mislim, da jih je še malo strah. Po 

drugi strani pa se mi zdi, da ta praksa še ni tako zaživela, saj v naših letih ni bilo 

tega, da bi vprašal. Spodbujam ga k temu. Mislim, da v razredu tudi ni tega, da, če 

nekdo nekaj vpraša, če ne razume, se potem ne norčujejo iz njega.« 

 

- (Ne)priljubljenost domačih nalog:  

‐ »Da niso potrebne in jih ne bo delal«  

‐ »Ni preveč obremenjena. Ni kaj proti.«  
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‐ »Da jih nima ali pa, da je že naredil.«  

‐ »Da so brez veze. Vedno so bile brez veze.«  

‐ »Če je kaj težjega, vpraša. Če ni, potem nič ne izvem.«  

‐ »Da so brez veze.«  

‐ »Hčerka jih naredi, pa pove, kaj ima za domačo nalog.«  

‐ »Sin pove, da je on že vse naredil ali pa, da nima nič za nalogo. Sin že tu pa tam 

komentira, da je to brez veze.«  

‐ »Kaj ima za nalogo, pa, če jo je naredila, pa je to to. Negativnih stvari, da je brez 

veze in podobno, ni nikoli izpostavljala.«  

‐ »To, da jih je preveč.«  

 

4.2 Ugotovitve  

 

Da lahko učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja napreduje, je pomembna 

podpora učiteljev in družine. Vsak na svoj način prispevajo k napredku in lajšajo pot 

pridobivanja znanja in učenja. Na tej poti si pridobivajo različne izkušnje.  

Za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je še posebej pomembno, da se 

domače naloge ne posredujejo tik pred oz. po zvonjenju, saj se v tem času večina učencev sooča 

s kratkotrajnejšo in odkrenljivejšo pozornostjo in koncentracijo. Izkušnje učencev drugega in 

tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja pa kažejo, da velika večina učiteljev (84,35 %) 

domače naloge zelo pogosto oz. skoraj vedno posreduje pred zvonjenjem. Do podobnih 

ugotovitev je s 85 % prišla tudi I. Lekše (1999). B. Čagran (1990) je v svoji raziskavi, ki jo je 

opravila na vzorcu 167 učiteljev ugotovila, da 69,2 % učiteljev posreduje domačo nalogo ob 

koncu učne ure, v nekaj primerih pa tudi ob zvonjenju in v odmoru (14 %).  

Na tam mestu je pomembno tudi preverjanje razumevanja navodil, ki so pomembna za 

opravljanje domače naloge. Zaskrbljujoč je podatek, da skoraj 30 % učiteljev, po mnenju 

učencev, nikoli oz. le občasno preveri, če učenci razumejo navodilo. Tudi starši imajo različne 

izkušnje. Staršem učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja se zdi, da se učitelji 

trudijo. Predpostavljamo lahko, da je to povezano tudi s tem, da so učenci v tem času še v 

obdobju opismenjevanja, zato je preverjanje razumevanja navodil še toliko bolj pomembno. 

Tudi nekaterim staršem učencev, ki obiskujejo višje razrede, se zdi, da se učitelji trudijo. Drugi 

imajo drugačne izkušnje. Menijo, da se učitelji s tem kaj dosti ne obremenjujejo, prav bi pa 

bilo, da bi temu posvetili več časa in pozornosti, saj je prav za učence s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja pomembno dosledno preverjanje razumevanja navodil. T. Žerdin 

(2008) slikovito opiše, da ima v delovnih zvezkih marsikatera naloga slabo razumljiva ali pa 

pomanjkljiva navodila. Če učitelj pove navodilo za reševanje domače naloge tik pred koncem 

pouka, ko je večina z eno nogo že na hodniku, mnogi ne bodo vedeli, kako se lotiti naloge. 

Ker so otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja zaradi svojih značilnosti bolj 

odvisni od zunanjih virov pomoči, nas je zanimalo ali učitelji, ki poučujejo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju prilagajajo domače naloge do te mere, da jih lahko otrok opravi 

samostojno. Staršem, s katerimi smo opravili intervju, se zdi to zelo smiselno. Iz odgovorov pa 

ne moremo sklepati, če učitelji to dejansko tudi počnejo.   
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B. Čagran (1990) ugotavlja, da prevladuje praksa posredovanja domačih nalog, ki so enotne za 

učno zmožnejše in šibkejše učence istega razreda. To ustvarja neenake možnosti za individualni 

optimalni razvoj učencev (Čagran, 1990, str. 185). Tudi iz odgovorov, ki so jih podali učenci 

drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja je razvidno, da prilagaja obseg domačih 

nalog glede na zmožnosti učencev manj kot 20 % učiteljev. Kar četrtina anketiranih otrok pa 

meni, da učitelji nikoli ne prilagajajo vsebine domačih nalog glede na njihove zmožnosti. 

Domače naloge, ki omogočajo samostojno reševanje dobi polovica učencev, vendar pri tem le 

35 % učencev lahko to opravi v približno enakem času, kot njihovi sošolci. Izstopa podatek, da 

le dobra 2 % učiteljev vedno preveri, koliko časa so potrebovali za opravljanje domače naloge. 

T. Žerdin (1992) pravi, da mora učitelj vedno pomisliti na to, da nekateri otroci potrebujejo za 

domačo nalogo petkrat več časa.  

Na vprašanje staršem: »Ali menijo, da učitelji prilagajajo domače naloge do te mere, da jih 

učenec lahko opravi samostojno?«, smo dobili odgovore z različnimi izkušnjami. Nekateri 

menijo, da učitelji upoštevajo učenčeve primanjkljaje, zato so domače naloge temu prilagojene: 

»[…] te pa te ni treba napraviti, ker so te naloge za one, ki so boljši.« Na tem mestu lahko 

govorimo o kvalitativni diferenciaciji. Eden od staršev pa opozori na dejstvo, da se predolgih 

in prekompleksnih domačih nalog njen otrok ne loti. Zato je pomembno, da se upošteva obseg 

in količino, težavnost in učenčev interes. Nekateri starši pa imajo drugačne izkušnje: »Rečejo, 

naj pogleda nazaj pa naj reši. Ona pa rabi razlage še pa še pa še.« Na tak način je učencu 

odvzeta možnost reševanja v skladu z njegovimi zmožnostmi. Koliko časa porabijo za 

opravljanje domače naloge, se veliki večini staršev učencev drugega in tretjega vzgojno-

izobraževalnega obdobja to zdi pomembno, hkrati pa izražajo dvom, da se to izvaja. N. 

Nedeljko (2006) izpostavlja, da učitelj po lastni presoji predvidi povprečen čas za reševanje oz. 

izpolnjevanje domače naloge. Kot rešitev predlaga, da si učenci vsaj 14 dni sproti zapisujejo 

potreben čas za opravljanje domače naloge. O svoji obremenjenosti in težavah naj nato poročajo 

pri urah oddelčne skupnosti. Pri mlajših učencih to počne učitelj v podaljšanem bivanju. Na 

predmeti stopnji pa naj bo razpredelnica za časovne obremenitve dostopna vsem, ki poučujejo 

v določenem razredu. Na tak način so vsi učitelji, ki poučujejo v določenem razredu seznanjeni 

s pogostostjo in časovnimi obremenitvami učencev z domačimi nalogami.  

 

Starši, ki se jim ta korak ne zdi pomemben, so mnenja, da je bistveno, da je naloga narejena in 

pregledana. Podobno menijo starši učencev, ki obiskujejo prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, 

saj se jim obseg časa, ki ga porabijo za izvajanje domače naloge, ne zdi pomemben. Nasprotno 

B. Čagran (1990) ugotavlja, da obstaja precejšnja razlika v času izvrševanja domačih nalog med 

učenci različnega učnega uspeha. Po njenih ugotovitvah porabijo učno šibkejši učenci tudi po 

trikrat več časa kot učno uspešnejši (Čagran, 1990, str. 189). Gregory (1986 v Gajria in Salend, 

1995) ugotavlja, da učenci z učnimi težavami opravijo manj domačih nalog, kot vrstniki brez 

težav. Ugotavlja tudi, da ti učenci namenijo domači nalogi 1 do 3 ure na teden. 

 

Izkušnje učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja kažejo, da učitelji pri večini otrok 

pregledajo, če so pravilno opravili domačo nalogo. Prav tako se to zdi zelo pomembno njihovim 

staršem, ki menijo, da se nepravilno rešene domače naloge v šoli dodatno razložijo. B. Čagran 

(1990) ugotavlja, da je pravilnost domačih nalog odvisna od vrste učnega predmeta, starosti 
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učencev, spola in učnega uspeha. Učno šibkejši učenci imajo domače naloge le deloma pravilne. 

Pojav povezuje s tem, da so domače naloge zanje pogosto prezahtevne (Čagran, 1990, str. 190).  

Izkušnje učencev drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja kažejo, da komaj 

polovica učiteljev vedno preveri, če so domače naloge pravilno opravljene. Po presoji učencev 

velika večina učiteljev (78,45 %) vedno oz. pogosto dodatno razloži nepravilno rešene domače 

naloge. 30 % učiteljev vedno preveri razumevanje nepravilno rešenih nalog in samostojnost pri 

njihovem reševanju. Veliki večini intervjuvanih staršev se zdi pomembno, da učitelj preveri 

narejenost domačih nalog, saj menijo, da če jo učitelj posreduje, je njegova naloga tudi, da jo 

preveri. Staršem se zdi pomembno, da se nepravilno rešene naloge dodatno razložijo, saj se ob 

nepravilno rešenih nalogah učenci posledično snov napačno naučijo. Zavedajo pa se, da to terja 

čas pri pouku.  

Ker je za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja pomembna struktura, je 

pomembno, da jim učitelj razloži tudi, kaj je namen domače naloge in jim ponudi različne 

možnosti učenja. Učenci drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja so mnenja, da 

jim dobrih 30 % učiteljev pogosto razloži, kaj je namen posredovane domače naloge. Po 

podatkih, ki jih je leta 1990 zbrala B. Čagran (1990) je takih domačih nalog, katerih namen ni 

bil pojasnjen, več kot polovica. Največji delež (37,07 %) otrok meni, da učitelji pogosto pri 

pouku razložijo različne možnosti učenja. B. Čagran (1990) ugotavlja, da v več kot polovici 

primerov učenci niso bili deležni učiteljeve razlage učinkovitih metod in tehnik izvrševanja 

domače naloge. Najpogosteje se je to dogajalo pri ustnih nalogah, zato na tem mestu izraža 

dvom o enakopravnem položaju pisnih in ustnih načinov izvrševanja domačih nalog.  

Učenci so ocenjevali, kako izkoriščajo domače naloge kot priložnost za učenje: 46 % otrok si 

med pisanjem domače naloge vedno oz. pogosto podčrtuje pomembne podatke, skoraj 30 % 

učencev pa si jih izpisuje. Kot pomoč pri pisanju domače naloge več kot polovica učencev ne 

uporablja VŽN-strategije. Velika večina otrok vedno uporablja nove pridobljene informacije 

od pouka pri opravljanju domače naloge. Na ta način si med opravljanjem domačih nalog hkrati 

tudi urijo strategije/tehnike učenja. Le 27 % otrok si pri izvajanju domače naloge pomaga z 

učnimi pripomočki.  

Naloge kot kazen, torej kot disciplinski ukrep po presoji učencev, nikoli ne daje 34,78 % 

učiteljev. Ta rezultat je v nasprotju s tem, kar je v svoji raziskavi ugotovila B. Čagran (1990), 

ki pravi, da je kazenskih domačih nalog malo (3,2 %). T. Žerdin (1992) ugotavlja, da je 

najslabše, če učitelj domačo nalogo uporablja za discipliniranje učencev. Če so pridni, domače 

naloge ni, če so poredni, jo dobijo zelo veliko. Pri takšnem ravnanju so otroci zmedeni. 

Starši otrok drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja pravijo, da njihovih otroci o 

domačih nalogah ne povejo kaj dosti. Tisti pa, ki o tem spregovorijo, izražajo negativno mnenje 

(preveč, brez veze).  
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4.3 Pojmovanje pomena domačih nalog pri učencih in starših 

 

Domače naloge imajo več funkcij. Kot najbolj izstopajoči sta njena vzgojna in izobraževalna 

funkcija. Preverili smo, kakšen pomen pripisujejo domačim nalogam in če lahko z rednim 

opravljanjem le-teh vplivamo na učenje in znanje. 

 

4.3.1 Pojmovanje pomena domačih nalog za kakovostno učenje in znanje pri 

učencih 
 

4.3.1.1 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 9: Prikaz odgovorov na trditev: Domače naloge zelo rad opravljam. 

  Da Ne Skupaj 

Domačo nalogo zelo rad 

opravljam. 

f 13 4 17 

f (%) 76,47 % 23,53 % 100,00 % 

 

Zelo velik delež otrok, ki obiskujejo prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, zelo radi opravljajo 

domače naloge (76,47 %). 

 

Tabela 10: Prikaz odgovorov na vprašanje: Se ti zdi pomembno, da v šoli dobite domačo 

nalogo? 

  f f (%) 

Da 17 100,00 % 

Ne 0 0,00 % 

Skupaj 17 100,00 % 

 

Pomembnost dobivanja domače naloge je predstavljena v Tabeli 10. Vsem učencem se zdi 

pomembno, da dnevno dobijo v reševanje domačo nalogo.  
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Tabela 11: Prikaz odgovorov na vprašanje: Zakaj misliš, da dobiš domačo nalogo? 

 

 

 

 

 

 

V Tabeli 11 so predstavljeni razlogi otrok za dobivanje domačih nalog. Največ otrok meni, da 

z reševanjem domačih nalog utrjujejo in ponavljajo učno snov (52,94 %), ostali pa menijo, da 

je to dobro sredstvo za samostojno učenje (23,53 %) ali razširjanje njihovega znanja (23,53 %). 

 

Tabela 12: Prikaz odgovorov na trditev: Domačo nalogo delam, ker ... 

  f f (%) 

se tako učim. 9 52,94 % 

se mi zdi pomembno. 3 17,65 % 

tako zahtevajo učitelji. 3 17,65 % 

tako zahtevajo starši. 1 5,88 % 

prihranim čas za učenje. 1 5,88 % 

Skupaj 17 100,00 % 

 

V Tabeli 12 so predstavljeni razlogi za opravljanje domačih nalog. Največ učencev jih dela, ker 

se na tak način tudi učijo (52,94 %) ali pa, ker se jih to zdi pomembno (17,65 %) oz. tako 

zahtevajo učitelji (17,65 %).  

 

4.3.1.2 Starši 
 

Vsi anketirani učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja pripisujejo domačim nalogam 

zelo velik pomen. Domače naloge radi opravljajo, saj so mnenja, da z njimi utrjujejo in 

ponavljajo snov, kar pomeni, da se hkrati tudi učijo. Zato nas je zanimalo, kako na domače 

naloge gledajo njihovi starši. Ker z domačimi nalogami razvijamo tako izobraževalne kot tudi 

vzgojne elemente, smo vprašanja in njihove odgovore tudi tako razdelili:  

  f f (%) 

Da z njimi utrjujem in ponavljam snov. 9 52,94 % 

Da se naučim samostojno učiti. 4 23,53 % 

Da razširjam svoje znanje. 4 23,53 % 

Da razvijam občutek odgovornosti. 0 0,00 % 

Skupaj 17 100,00 % 
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- Izobraževalna funkcija domačih nalog:  

 

»Kako pomembne se vam zdijo domače naloge kot del učenja in razumevanja snovi?« 

Intervjuvani starši učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja izkazujejo srednji pomen 

oz. vpliv na razumevanje snovi.  

‐ »Včasih ja, včasih ne. Včasih se mi zdi smotrno, da ja, včasih pa se meni zdi brez 

vezna naloga. Pri vseh predmetih naloge niso pomembne.«  

‐ »Tudi, ker s tem pokaže, če je snov razumel.« 

»Menite, da opravljene domače naloge prispevajo k učenju in znanju otrok?« 

Starši učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja menijo, da opravljene domače naloge 

zelo prispevajo k znanju otrok. Zanimivo pa je mnenje ene od mam, ki pravi:  

‐ »To je odvisno od posameznika, kako se spravi k domačim nalogam. Sin jo naredi 

zato, ker jo mora narediti, če jo sploh naredi.« 

 

- Vzgojna funkcija domačih nalog:  

 

»Se vam zdi pomembno, da so domače naloge opravljene ?« 

 

Eden od intervjuvanih staršev pripisuje temu srednji pomen. Dva pa ocenjujeta to kot zelo 

pomembno.  

‐ »Zelo, sploh, če posluša.«  

‐ »Seveda je pomembno.« 

»Kako pomembne se vam zdijo domače naloge za razvoj delovnih navad?« 

 

Starši prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, s katerimi so bili opravljeni intervju 

povezujejo domače naloge tudi z razvojem delovnih navad:  

‐ »Tudi. Sej nima druge odgovornosti.« 

‐ »Zelo, ker, če se navadi, pridobi delovne navade za naprej. Ko bo več šolskega 

dela. Povezano je tudi s športom. Jaz mu pravim: več treninga – boljši rezultati. 

Enako velja tudi za šolo.« 

 

»Menite, da z opravljanjem domačih nalog razvijajo občutek odgovornosti?« 

 

Starši menijo, da domače naloge zelo prispevajo k razvoju občutka odgovornosti: »Seveda, sej 

drugih odgovornosti nimajo.«  

 

Ena od intervjuvanih mam pa pravi, da je »sinu čisto vseeno.« 
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4.3.1.3 Drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 13: Prikaz odgovorov na vprašanje: Zakaj meniš, da je opravljanje domače naloge 

pomembno? 

  f  f (%) 

Naučiš se samostojno učiti. 22 18,64 % 

Razširjajo znanje. 24 20,34 % 

Razvijajo občutek odgovornosti. 2 1,69 % 

Z njimi utrjujem in ponavljam snov. 66 55,93 % 

Ne zdi se mi pomembno. 4 3,39 % 

Drugo 0 0,00 % 

Skupaj 118 100,00 % 

 

V Tabeli 13 so predstavljeni razlogi za namen domačih nalog. Najbolj izstopajoč razlog je, da 

z njimi utrjujejo in ponavljajo snov (55,93 %), 20,34 % jih meni, da z njimi razširjajo znanje, 

le 1,69 % se jim delanje domačih nalog ne zdi pomembno.  

 

Tabela 14: Prikaz odgovorov na trditev: Domače naloge delam, ker... 

  f f (%) 

se tako učim. 65 55,08 % 

se mi zdi pomembno. 26 22,03 % 

tako zahtevajo učitelji. 20 16,95 % 

tako zahtevajo starši. 5 4,24 % 

Ne delam domače naloge. 2 1,69 % 

Skupaj 118 100,00 % 

 

V Tabeli 14 so predstavljeni razlogi za opravljanje domačih nalog. Večina učencev (55,08 %) 

jih dela, saj se s tem učijo, 22,03 % jih opravlja, ker se jim zdijo pomembna, 16,95 % pa zgolj 

zato, ker tako zahtevajo učitelji.  

  

4.3.1.4 Starši  
 

Učenci pripisujejo visok pomen temu, da dobivajo domače naloge. Kot najbolj izstopajoč 

razlog za opravljanje domačih nalog navajajo, da je to način, s katerim utrjujejo in ponavljajo 

učno snov, kar je razvidno iz Tabele 14. Najpomembnejši razlog za pisanje domačih nalog pa 
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jim je ta, da se s tem tudi učijo. Poleg njihovega pojmovanja, nas je zanimalo tudi, kakšen 

pomen pripisujejo domačim nalogam njihovi starši. Zanimalo nas je, če jim tudi oni pripisujejo 

tako izobraževalno (pripevajo k znanju, razumevanju …) kot vzgojno funkcijo (razvijajo 

občutek odgovornosti, delovne navade …). Njihova razmišljanja so v nadaljevanju razdeljena 

na dva dela:  

- Izobraževalna funkcija domačih nalog:  

 

»Kako pomembne se vam zdijo domače naloge kot del učenja in razumevanja snovi?« 

 

Velika večina staršev ocenjuje, da opravljanje domačih nalog prispeva k boljšemu razumevanju 

snovi. Le eden od intervjuvanih staršev je bil mnenja, da to ne vpliva na boljše razumevanje 

snovi.  

‐ »Mislim, da ne.«  

‐ »Zelo. Da potem še malo snov utrdijo. Če ne bi bilo nalog, potem doma ne bi nič 

delali.«  

‐ »Ja, zelo. Jaz bi jih včasih še več dala …« 

‐ »Zelo. S tem tudi vadi in si zapomni.«  

 

»Menite, da opravljene domače naloge prispevajo k učenju in znanju otrok?« 

 

Velika večina jih meni, da domače naloge prispevajo k znanju. Nekateri pa so bili do te trditve 

kritični:  

‐ »To je odvisno od posameznika, kako se spravi k domačim nalogam.« 

‐ »Prispevajo. Če se domača naloga dela poglobljeno, če je pri stvari, potem ja. Če 

pa dela domačo nalogo samo zato, da jo dela, da ne bo minusov, pa ni pri stvari 

ali pa celo prepiše v šoli – potem ne. Če se ti usedeš in razmišljaš, je to eno. Če pa 

prepišeš in ne razmišljaš, je pa drugo. Takrat ne bi rekla, da bi bilo v tej smeri.«  

‐ »Odvisno, ali naredimo mi nalogo namesto njega ali naredi sam. Mi delamo na 

tem, da nalogo naredi sam. Če ne razume, mu razložimo na primerih, ki niso v 

nalogi, da potem sam pogrunta, poveže sam.« 

‐ »Ja. To je utrditev. Definitivno.« 

 

- Vzgojna funkcija domačih nalog:  

»Se vam zdi pomembno, da so domače naloge opravljene?« 

 

Velika večina staršev daje opravljenim nalogam zelo velik pomen, kar je vidno iz spodnjih 

izjav:  

‐ »Zelo, doma si s tem znanje utrjuje.«  

‐ »Kar precej, ker s tem vadi, utrjuje svoje znanje.« 

‐ »Zelo pomembno, ker to je itak to, kar v šoli delajo, morajo potem doma tudi 

nadaljevati, da se lahko potem doma učijo.« 

‐ »Zelo. Ker, če se dajo, bi jih načeloma mogli opraviti.«  

‐ »Zelo, ker je to učenje in ponavljanje, utrjevanje.«  
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‐ »Če izhajam iz tega, kako smo mi delali, je naloga pomembna, ker se stvari 

potrdijo, vidiš, kje je kak primanjkljaj, kje moraš vaditi. Zame je to pomembno.«  

 

Nekateri domačim nalogam pripisujejo velik pomen, vendar hkrati opozarjajo na to, da so 

naloge prezahtevne, drugačne od tistih, ki so jih delali v šoli, oz. jih je po njihovem mnenju 

preveč. 

‐ »Ne vem, kako bi to razložila. Se mi zdi, da so prezahtevne za otroke in da vsaki 

učitelj zahteva preveč nalog.«  

‐ »Zelo. S tem, da so domače naloge velikokrat čisto drugačne, kot so jih delali v šoli. 

Pri matematiki v šoli vadijo čisto drugačne, kot so potem pri domači nalogi. Potem 

ne znaš domače naloge rešiti. Je pa dobro, da z nalogami potem doma še vadijo.« 

 

»Kako pomembne se vam zdijo domače naloge za razvoj delovnih navad?« 

 

Velika večina staršev je priznala, da se jim zdijo domače naloge zelo pomembne za razvoj 

delovnih navad. En starš je bil mnenja, da domače naloge na to nimajo nobenega vpliva: 

‐ »Mislim, da to nima veze z delovnimi navadami.« 

‐ »Mislim, da so tudi zelo pomembne, da dobijo delovne navade in obveznost.«  

 

Eden od staršev je povezavi med domačimi nalogami in delovnimi navadami pripisoval srednji 

pomen:  

‐ »Odvisno, na kakšen način si otrok to pridobiva. Odvisno, kako se otrok uči: ali 

pred testi in spraševanji ali si snov razdeli. Mogoče, ko se uči, vidi, kje mu manjka. 

Če bi sproti delal naloge, bi takrat videl, kaj še ne ve. Ja, pa ne, bi rekla. Mogoče 

do takrat že pozabiš, ali pa ne pozabiš.« 

 

»Menite, da z opravljanjem domačih nalog razvijajo občutek odgovornosti?« 

 

Velika večina staršev je mnenja, da z domačimi nalogami razvijajo občutek odgovornosti. 

‐ »Ja, to pa veliko, ker si za nekaj odgovoren, ker moraš nekaj narediti.«  

 

Nekateri so nasprotnega mnenja:  

‐ »Težko povem. Ne vem. Če bi mojega otroka gledala, bi rekla, da ne. Ne bi rekla, 

da je to odgovornost. Odgovornost je to, da se pripravi na kaj. Ampak, če čutim 

breme, to ni odgovornost. Ne bi rekla.« 

‐ »Naj bi. Vsaj to imajo odgovornost, da naredijo nalogo.«  
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4.4 Ugotovitve  
 

Zelo velik delež otrok, ki obiskujejo prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, zelo radi opravljajo 

domače naloge. Vsem otrokom se zdi pomembno, da dnevno dobijo v reševanje domačo 

nalogo. Kot najpomembnejši razlog za dobivanje domačih nalog največ otrok izpostavlja, da s 

tem utrjujejo in ponavljajo učno snov. Kot najpomembnejši razlog za izvajanje domačih nalog 

pa navajajo, da se na tak način tudi učijo. Najmanj pomemben razlog za opravljanje domačih 

nalog pa jim je zaradi učiteljevih zahtev. Sklepamo lahko, da večji pomen pripisujejo notranji 

motivaciji (učenje) kot pa zaradi zunanjih dejavnikov (učitelj). Te ugotovitve so v nasprotju s 

tem, kar ugotavlja B. Čagran (1990), ki pravi, da starejši učenci boj poudarjajo pomen zunanjih 

motivacijskih sredstev (ocena, učiteljeve zahteve), mlajši pa veselje do učenja. Po njenem 

mnenju z leti šolanja pri učencih upada želja po spoznavanju novega, narašča pa pomen 

zunanjih priznanj in ocen.  

Od staršev smo želeli izvedeti, kakšen pomen pripisujejo vzgojni in izobraževalni funkciji 

domačih nalog. Domačim nalogam, ki naj bi bile del učenja in razumevanja učne snovi, 

pripisujejo srednji pomen. Hkrati pa poudarjajo, da prispevajo k znanju učencev. Vzgojno vlogo 

domačih nalog vidijo v tem, da so domače naloge opravljene, saj si na tak način razvijajo 

delovne navade ter občutek odgovornosti. 

Tako kot učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, tudi učenci drugega in tretjega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja kot najpomembnejši razlog za dobivanje domačih nalog 

vidijo v tem, da z njimi utrjujejo in ponavljajo snov. Kot najpomembnejši razlog za izvajanje 

domačih nalog prav tako navajajo, da je to že del učenja. Tudi učencem drugega in tretjega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja predstavljajo učiteljeve zahteve kot razlog za opravljanje 

domače naloge najmanjšo veljavo.   

Kakšen pomen pa pripisujejo domačim nalogam starši učencev, ki obiskujejo drugo in tretje 

vzgojno-izobraževalno obdobje? Velika večina staršev ocenjuje, da opravljanje domačih nalog 

prispeva k boljšemu razumevanju snovi in posledično tudi k znanju otrok. Velika večina staršev 

pripisuje opravljenim nalogam zelo velik pomen, hkrati pa opozarjajo na naslednje: določene 

naloge so prezahtevne in preobsežne ter drugačne od tistih, ki jih delajo v šoli. Veliki večini 

staršev se zdi, da pomembno prispevajo k razvoju delovnih navad in s tem razvijajo občutek 

odgovornosti.  

 

4.5 Vrste težav, s katerimi se po mnenju učencev in staršev soočajo učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja  

 

Opravljanje domačih nalog predstavlja pomembno obveznost učencev, zato smo želeli 

ugotoviti, s kakšno vrsto težav, če sploh, se pri reševanju domačih nalog srečujejo učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Starejši učenci so oblikovali predloge, s katerimi 

lahko pripomoremo k premagovanju težav pri izvajanju domačih nalog.  
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4.5.1 Vrste težav, s katerimi se soočajo učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja pri izvajanju domačih nalog 

 

4.5.1.1 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 15: Prikaz odgovorov na vprašanje: Na kakšne težave naletiš, ko pišeš domačo 

nalogo? 

  f f (%) 

Razumeti, kar preberem. 9 52,94 % 

Izluščiti pomembno snov. 1 5,88 % 

Preobsežne naloge. 0 0,00 % 

Pomanjkanje časa. 3 17,65 % 

Vztrajanje pri delu. 4 23,53 % 

Skupaj 17 100,00% 

 

Tabela 15 prikazuje težave, s katerimi se srečujejo učenci med reševanjem domače naloge. 

Učencem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja predstavlja največjo težavo razumevanje 

prebranega (52,94 %). Težave imajo tudi z vztrajnostjo pri delu (23,53 %). Nihče izmed 

anketiranih nima težav s preobsežnimi nalogami.  

 

Tabela 16: Prikaz težav pri opravljanju domače naloge  

  Da Ne Skupaj 

V šoli si ne označim, kaj je za 

domačo nalogo. 

f 2 15 17 

f (%) 11,76 % 88,24 % 100,00 % 

Pogosto pozabim, kaj je za 

domačo nalogo.  

f 8 8 16 

f (%) 50,00 % 50,00 % 100,00 % 

Pogosto me med izvajanjem 

domače naloge hitro kaj zmoti. 

f 13 4 17 

f (%) 76,47 % 23,53 % 100,00 % 

 

V Tabeli 16 so predstavljene trditve, ki se navezujejo na težave, ki jih imajo učenci prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja med izvajanjem domačih nalog. Zelo velik delež otrok si v 

šoli ne označi, kaj je za domačo nalogo (88,24 %), polovica pa jih pogosto pozabi, kaj je za 

domačo nalogo. Otroke pogosto med reševanjem domače naloga kaj zmoti (76,47 %).  

 

4.5.1.2 Starši  

 

Zanimalo nas je tudi, kakšne težave opažajo starši pri izvajanju domačih nalog pri svojih 

otrocih. Odgovori so zbrani v nadaljevanju. Zaradi lažje preglednosti so zbrani po področjih:  
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Časovna organizacija 

 

Zanimalo nas je tudi mnenje, kako imajo njihovi otroci razvit občutek za čas. Vprašanje, ki smo 

ga zastavili je bilo sledeče: »Menite, da vaš otrok nima občutka za čas in ne ve, koliko časa bo 

potreboval za določeno domačo nalogo?« 

 

Dva izmed intervjuvanih staršev menita, da njihov otrok nima nikoli občutka za to, koliko časa 

bo potreboval za določeno domačo nalogo: »Seveda nima tega občutka. To tudi od njega ne 

pričakujem.« 

‐ »Sin, nima občutka za čas. Porabi več, kot misli, da bo. Potem mu je že odveč in 

potem dela poleg še vse drugo. Potem pa traja dve uri, da napravi nalogo. Kljub 

temu vztrajam, da dokonča. Najbolj srečna pa sem, ko zjutraj prej vstane in jo 

takrat naredi. Ima pa to pogosto navado. Tako, da ga pogosto popoldan niti ne 

sprašujem, ne silim, ker vem, da bo zjutraj vstal in šel delat nalogo. Vstane že ob 6. 

uri. Ve, da ima manj časa, ampak tistikrat naredi. Niti ne vem, kaj mu bolj 

odgovarja. Tudi danes, ko sem vstala, je on delal nalogo. Sestra mu nastavi uro in 

ga zbudi.«  

 

Samostojnost  

 

Kakšno mero samostojnosti po mnenju staršev izkazujejo njihovi otroci, smo preverili z 

naslednjimi vprašanji:  

»Ali morate na to, da začne s pisanjem domače naloge otroka posebej/večkrat opozoriti?« 

Vsi intervjuvani starši so odgovorili, da je potrebno otroke zelo pogosto večkrat opozoriti. Svoje 

izkušnje so izrazili tako:  

‐ »Sin je zjutraj bolj organiziran. Če pa popoldan dela, ga moram konstantno 

opozarjati, dokler si iz torbe ne vzame, kar rabi.« 

‐ »Ja, jo moram opozoriti na ostro, drugače ne zaleže. Potem se pa odzove z jokom 

in trmo.« 

‐ »Zelo. Neprestano. Na tak način, da če ne bo delal, mu vzamem določene ugodnosti, 

da ne bo šel na trening nogometa.« 

 

»Čutite, da vas med pisanjem domače naloge potrebuje v bližini?« Izkušnje dveh staršev kažejo, 

da jih otrok potrebuje v bližini: »Ja, če me ni blizu, ne naredi.« Eden od staršev je mnenja, da 

to ni več tako: »Ko je bil mlajši ja.« 

 

Motiviranost in vztrajnost 

 

»Si otrok išče izgovore, da se ne bi lotil domače naloge? Se pisanju domače naloge izogiba?«  

Vsi trije starši, ki so pristali na intervju, so mnenja, da se njihovi otroci zelo pogosto izogibajo 

pisanju domače naloge.  
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Ohranjanje pozornosti in koncentracije 

 

Na vprašanje: »Ali ga med izvajanjem domače naloge hitro kaj zmoti?« so si bili vsi trije 

intervjuvani starši enotni, da njihove otroke med izvajanjem domače naloge hitro kaj zmoti, kar 

je razvidno iz odgovorov, ki so jih podali:   

‐ »Ja. Lahko samo šumi.« 

‐ »Zelo hitro. Vse jo zmoti.« 

‐ »Ja. V bloku se vse sliši, vse ga moti.«  

 

»Ali pogosto pozabi, kaj je za domačo nalogo?« Dva od intervjuvanih staršev sta mnenja, da 

njuna otroka zelo pogosto pozabita, kaj je za domačo nalogo. »Pogosto. Posebej, ko morajo kaj 

prinesti, npr. da bodo kaj izdelovali.« Enemu se to dogaja občasno.  

 

Na vprašanje: »Menite, da otrok hitro izgubi interes in preneha z izvajanjem domače naloge?« 

so starši učencev, ki obiskujejo prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, vsi odgovorili, da njihov 

otrok počne to zelo pogosto. Eden izmed njih je svojo skrb izrazil tako: »Ja. Jezim se, vse drugo 

bi, samo naloge ne.« 

 

Učne spretnosti in strategije 

 

»Kaj otroku predstavlja največjo oviro pri opravljanju domače naloge?« Starši pri svojih otrocih 

opažajo naslednje: 

‐ »Razumeti, kaj prebere.«  

‐ »Nezainteresiranost. In razumevanje. Matematika še kolikor toliko gre. 

Slovenščina pa je problem.«  

‐ »Razumevaje. Težko oblikuje, zapiše odgovor.«  

 

Organizacija in urejenost 

 

»Ali si otrok v šoli označi, kaj je za domačo nalogo?«  

Eden od intervjuvanih staršev je mnenja, da si njegov otrok ne označuje, kaj je za domačo 

nalogo: »Ne. On si pozabi označiti, potem pa ima izgovor, da ne ve, kaj ima za narediti.« 

 

Ena od mam opaža naslednje:  

‐ »Ja, ker jim učiteljica tudi kontrolira, če si označijo. Ko pa ima tako nalogo, da 

mora kaj prinesti, potem ne prinese. Si pa tudi nikoli ne zabeleži, ali pa zapomni.«  

 

»Ali v šoli pozabi potrebščine, ki so pomembne za to, da opravi domačo nalogo?«  

Vsi trije intervjuvani starši so mnenja, da njihovi otroci doma ne pozabljajo potrebščin, ki so 

pomembne za to, da lahko opravi domačo nalogo.  
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4.5.1.3 Drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Raziskave kažejo, da se učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja srečujejo s 

težavami na področju časovne in prostorske organizacije, orientacije, njihova pozornost in 

koncentracija sta kratkotrajni. Manjša je samostojnost, kar vpliva tudi na njihovo motivacijo in 

vztrajnost pri delu. Učne spretnosti in strategije so neustrezne ali slabše razvite. Za lažje 

analiziranje vrste težav, s katerimi se soočajo učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja pri izvajanju domačih nalog, smo oblikovali naslednje sklope: 

 

Časovna organizacija 

Tabela 17: Prikaz odgovorov na trditev: Težko si predstavljam, koliko časa bom 

potreboval za reševanje domače naloge, zato je pogosto nedokončana. 

    Vedno Pogosto Občasno Nikoli Skupaj 

Težko si predstavljam, koliko časa bom 

potreboval za reševanje domače naloge, 

zato je pogosto nedokončana.  

f 12 36 43 23 114 

f (%) 10,53  

% 

31,58 

% 

37,72 

% 

20,18 

% 

100,00

% 

 

Iz Tabele 17 je razvidno, da ima 10,53 % učencev vedno težave s časovno predstavo o 

potrebovanem času za reševanje domače naloge. Posledično je potem domača naloga 

nedokončana. Občasno se s to težavo srečuje 37,72 % učencev.  

 

Samostojnost 

Tabela 18: Prikaz odgovorov na trditve povezane s samostojnostjo  

    Vedno Pogosto Občasno Nikoli Skupaj 

Ne znam se odločiti, katero nalogo naj 

naredim najprej.  

f 12 25 32 45 114 

f 

(%) 10,53 % 21,93 % 28,07 % 39,47 % 100,00 % 

Na to, da začnem z domačo nalogo, me 

mora nekdo opozoriti.  

f 15 21 38 40 114 

f 

(%) 13,16 % 18,42 % 33,33 % 35,09 % 100,00 % 

Pri pisanju domače naloge potrebujem 

nekoga ob sebi. 

f 9 29 41 33 112 

f 

(%) 8,04 % 25,89 % 36,61 % 29,46 % 100,00 % 

 

Kakšna je stopnja samostojnosti pri pisanju domačih nalog, nam prikazuje Tabela 18. Dobrih 

10 % učencev se vedno ne zna odločiti, katero nalogo bi naredilo najprej. Večina (39,47 %) s 

tem nima nikoli težav. Nenehno opozarjanje za opravljanje domače naloge potrebuje 13,16 % 

otrok. Da je njihova stopnja samostojnosti višja, kaže odgovor, da jih 35 % anketiranih nikoli 
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ne potrebuje opominjanja. Bližina odrasle osebe je zelo pomembna 8 % anketiranih učencev. 

Občasno pri pisanju domače naloge še vedno potrebuje nekoga ob sebi 36,61 % učencev.  

 

Motiviranost in vztrajnost 

Tabela 19: Prikaz odgovorov na trditev: Potrebujem veliko časa, da se pripravim do tega, 

da začnem delati domačo nalogo. 

  Da Ne Skupaj 

Potrebujem veliko časa, da se pripravim do tega, da 

začnem delati domačo nalogo.  

f 48 67 115 

f (%) 41,74 % 58,26 % 100,00 % 

 

Več kot polovica anketiranih učencev (58,26 %) ima težave s tem, da se pripravijo do tega, da 

je potrebno začeti s pisanjem domače naloge.  

 

Tabela 20: Prikaz odgovorov na trditev: Navadno si iščem izgovore, zakaj domače naloge 

nisem naredil. 

    Vedno Pogosto Občasno Nikoli Skupaj 

Navadno si iščem izgovore, zakaj 

naloge nisem naredil.  

f 11 11 34 57 113 

f (%) 9,73 % 9,73 % 30,09 % 50,44 % 100,00 % 

 

Iz Tabele 20 je razvidno, da si le 9,73 % učencev vedno oz. pogosto išče izgovore, zakaj domače 

naloge niso naredili. Dobra polovica anketiranih tega nikoli ne počne.  

 

Ohranjanje pozornosti in koncentracije 

Tabela 21: Prikaz odgovorov na trditve povezane s pozornostjo in koncentracijo. 

  Da Ne Skupaj 

Pogosto me med izvajanjem domače naloge hitro kaj 

zmoti.  

f 79 35 114 

f (%) 69,30 % 30,70 % 100,00 % 

Pogosto pozabim, kaj je za domačo nalog.  f 53 62 115 

f (%) 46,09 % 53,91 % 100,00 % 

 

Tabela 21 prikazuje, da se velika večina (69,30 %) anketiranih učencev med izvajanjem domače 

naloge srečuje z odkrenljivo pozornostjo, saj navajajo, da jih hitro kaj zmoti. Med njimi je 46 

% takih, ki pogosto pozabijo, kaj je za domačo nalogo.  
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Učne spretnosti in strategije 

Tabela 22: Prikaz odgovorov na vprašanje: Kaj ti predstavlja največjo oviro pri 

opravljanju domače naloge? 

  f f (%) 

Razumeti, kaj preberem. 41 35,04  % 

Vztrajanje. 22 18,80 % 

Izluščiti bistvo. 21 17,95 % 

Preobsežne naloge. 16 13,68 % 

Pomanjkanje časa. 9 7,69 % 

Drugo 8 6,84 % 

Skupaj 117 100,00 % 

 

Iz Tabele 22 je razvidno, s kakšnimi težavami se srečujejo anketirani učenci drugega in tretjega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja. Največjo težavo jim med pisanjem domače naloge 

predstavlja razumevanje prebranega (35,04 %). Kot težavo izpostavljajo tudi vztrajnost (18,8 

%) in kako izluščiti bistvo naloge (17,95 %). S preobsežnimi nalogami se srečuje 13,68 % 

anketiranih učencev. Pomanjkanja časa za izvajanje domačih nalog pa bremeni 7,69 % učencev. 

Navajali so tudi druge težave: »ne spomnim se postopka«, »lenoba«, »nemotiviranost«. Eden 

od anketiranih učencev je zapisal: »Večino časa dobimo naloge samo pri matematiki in ko je 

nova snov, jaz ne razumem nič in potem gnjavim mojo mamo, da mi pomaga razumeti.« 

 

Organizacija in urejenost 

Tabela 23: Prikaz odgovorov na trditve povezane z organizacijo in urejenostjo. 

    Vedno Pogosto Občasno Nikoli Skupaj 

V šoli si ne označim, kaj je za domačo 

nalogo.  

f 19 13 32 50 114 

f (%) 16,67 % 11,40 % 28,07 % 43,86 % 100,00 % 

Domačo nalogo pozabim doma.  f 4 16 49 44 113 

f (%) 3,54 % 14,16 % 43,36 % 38,94 % 100,00 % 

 

V šoli si 28,07 % učencev vedno oz. pogosto ne označi, kaj je za domačo nalogo. Ostalih 71,93 

% anketiranih učencev tega koraka ne naredi občasno, oz. na to nikoli ne pozabijo. 43.36 % 

učencev občasno pozabi domačo nalogo doma.  

 

4.5.1.4 Starši  

 

Na vprašanja povezana s težavami pri izvajanju domačih nalog so odgovarjali tudi starši 

učencev, ki obiskujejo drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje. Intervjuvani starši so 

predstavili svoja opažanja, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Na koncu poglavja oblikujemo 

ugotovitve vseh staršev.  
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Časovna organizacija 

 

»Menite, da vaš otrok nima občutka za čas in ne ve, koliko časa bo potreboval za določeno 

domačo nalogo?«  

Velika večina intervjuvanih staršev (6) meni, da njihov osnovnošolec zelo pogosto nima 

občutka, koliko časa bo potreboval za določeno domačo nalogo. Štirje starši menijo, da njihov 

otrok nima nikoli teh težav. Zaradi lažje preglednosti, smo odgovore staršev zbrali v dve 

kategoriji: 

 

- Nima občutka za čas:  

‐ »V našem primeru ja. Si ne zna razporediti, koliko časa bo porabil za posamezno 

nalogo. Če je neka normalna količina naloge, potem porabi za nalogo 1 do 1,5 ure. 

Se je pa z leti to spreminjalo, zdaj mu je lažje.«  

‐ »Pri njem ni pomemben čas, ampak nezainteresiranost.« 

‐ »Ja. Nima tega občutka. Če se mu kaj predolgo vleče, potem raje na hitro zaključi.« 

‐ »Ja. Dostikrat pa se zgodi, da nalogo prepiše. Važno, da je narejeno. Tudi, če se 

kje prepiše, vseeno vsaj malo utrdi snov in si malo prebere.« 

‐ »Kar hitro opravi. Napiše tako, da je čim prej opravljeno.«  

‐ »Ni bilo neke take situacije.« 

‐ »Ona bi to vse v eni minuti naredila. Vse bi premetala, zvezke skupaj in gremo.« 

- Ima občutek za čas:  

‐ »Ja, se vidi, ko začne s treningi, potem ve, koliko časa ima na voljo in se tega drži.« 

 

Samostojnost  

 

»Ali morate na to, da začne s pisanjem domače naloge otroka posebej/večkrat opozoriti?« 

Velika večina staršev učencev drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja mora svoje 

otroke zelo pogosto in večkrat opozarjati na to, da začnejo z delom.  

‐ »Ja, o ja. Tudi po 3x-dnevno, ampak potem mama naredi red: poberem telefon in 

računalnik. Potem se šele spravi zraven.« 

‐ »Odvisno od dneva. Če je lepo vreme, ali pa so igrice, ali pa kaj zanimivega … 

odvisno od razpoloženja. Imamo pravilo, da jo napiše, ko pride domov.«  

‐ »Ja. Potrebno ga je opozarjati. Tudi ostale stvari, ki jih opažam, npr. ko vadi klavir. 

Samo rečti mu morem. Sej potem on gre. Ampak ga je treba opozoriti.  

‐ Nima posebej urnika popoldanskih aktivnosti.« 

‐ »Milijonkrat.« 

‐ »Non stop, ja brez pomena.«  

‐ »Ja, ga je treba vprašati in spomniti, če ima kaj za nalogo, potem je ok. Skozi leta 

se to ni nič spremenilo, razen, ko ima kako predstavitev v obliki power pointa. Za 

te stvari ni nobenega problema. Če je pa to domača naloga kot vaja, tisto pa ja.« 

‐ »Ne, to skoraj vedno naredi sama od sebe.«  

»Čutite, da vas med izvajanjem domače naloge potrebuje v bližini?« 
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Na tem mestu so starši poudarili razliko med časom, ko so bili otroci mlajši in tem, kako jih 

vidijo danes. Velika večina (6) je poudarila, da jih je otrok v nižjih razredih bolj potreboval. 

Zato smo odgovore združili v dve skupini:  

 

- Ko je bil mlajši: 

‐ »Ne. Ko je bil mlajši sem morala sedeti poleg. Zdaj ne. Ko naredi naredi, če 

naredi.« 

‐ »Mislim, da več ne. Ko je bil mlajši pa še kar. Takrat smo imeli tako, da je delal 

nalogo v kuhinji. Zdaj pa je že v svoji sobi.«  

‐ »Ne. Ko je bila mlajša, nekje do 3. oz. 4. razreda, takrat je imela nekoga zraven. 

Takrat ji je večinoma mama pomagala in stala ob strani. Zdaj ne potrebuje, razen, 

če je naloga takšna, pri kateri potrebuje pomoč. Takrat pove, sploh pri 

matematiki.«  

‐ »Ko je bila mlajša, ja.« 

‐ »Ko je bil mlajši, ja, zdaj pa ne več. Zdaj jih pa sam naredi. On se v sobi usede … 

sicer ne pri mizi … on dela na tleh. Ima svoj sistem.« 

‐ »Zdaj malo manj. Ko pa je bila v nižjih razredih pa me je rabila bolj.« 

 

- Trenutno:  

‐ »Ja. Ona ima rada nekoga v bližini. Če ne mene, potem vsaj starejšo sestro. Mislim, 

da je začela sestro malo izkoriščati.«  

‐ »Ne, ampak, če nisem blizu, potem jih sin ne dela. Njemu je vseeno. Jaz pa vem, da 

če me ni poleg, jih ne dela.« 

‐ »Pri določenih stvareh ja. Pride vprašat, če kaj ne razume. Drugače pa ne.«  

‐ »Ne. Nikoli.«  

 

Motiviranost in vztrajnost 

 

Izogibanje domačim nalogam je med učenci zelo priljubljeno. Zato nas je zanimalo, kaj menijo 

o tem njihovi starši. Vprašali smo jih: »Se otrok pisanju domače naloge izogiba? Si 

išče izgovore, da se ne bi lotil domače naloge?«  

 

Zaradi lažje preglednosti smo odgovore intervjuvanih staršev zbrali v dve skupini – tisti, ki si 

izgovore iščejo in tisti, ki si izgovorov ne iščejo:  

 

- Si iščejo izgovore:  

‐ »Ja, o ja. »Jaz nimam nič za nalogo!« »V redu,« ji povem.« 

‐ »Če ima cel popoldan čas, si ne zna časa organizirati. Mislim, da jo je takrat 

potrebno opozarjati v smislu: »Imaš vse narejeno?«. Takrat moram posredovati, 

ker drugače samo odlaša.« 

 

- Si ne išče izgovorov:  
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‐ »Za naloge skoraj nikoli. Naloge večinoma naredi, pa tudi, če jih prepiše. Naloge 

so narejene«.  

‐ »Včasih, odvisno kaj dela, ali razume ali ne oz. težje razume.« 

‐ »Se je zgodilo, da je pozabila, ampak načelom ne, se ne izogiba.« 

‐ »Ne, ko je bil mlajši mogoče – prva tri leta. Zdaj pa ne. Ko mu rečem, da je potrebo 

nalogo narediti, potem gre. Pa nekako se mi zdi, da on ve: Če rečem, da mora – 

potem mora. Lahko mu rečem deset minut še, da mogoče, kaj konča, kar dela. 

Potem pa mora delati nalogo.« 

‐ »Ne, ne išče izgovorov. Reče, da je nima, ali pa da je že naredil. Jaz mu ne grem 

gledat. Ali pa ne označi. Tu ni izgovorov. Nimam. Sem že naredil. To je to.« 

‐ »Izgovorov si ne išče – pač pove, da je nima (smeh).«   

 

Ohranjanje pozornosti in koncentracije 

 

»Ali ga med izvajanjem domače naloge hitro kaj zmoti?«  

Starši ugotavljajo, da se njihovi otroci na tak ali drugačen način soočajo s to težavo. Razlogi, 

ki motijo njihovo pozornost so podobni, na kar kažejo tudi njihovi odgovori:  

‐ »Ja, telefon.« 

‐ »Zadnje čase telefon ali pa kakšen klic. Moraš parkrat dvigniti glas – zdaj je 

naloga, potem telefon.«  

‐ »Poberem telefon in računalnik. Na vse drugo študira, ne na tisto, kar bi mogla.«  

‐ »Ja. Moti me to, da medtem ko dela domačo nalogo, posluša glasbo. Ker mi ni 

jasno, kako lahko dela nalogo in posluša glasbo.« 

‐ »Ja, to pa ga zna. Hitro pozornost izgubi. Ko dela v sobi ne. Če pa bi karkoli 

drugega prišlo, pa bi ga hitro zmotilo.« 

‐ »Ja, a redko« 

‐ »Vse ga zmoti.«  

 

Kot motilec pri izvajanju domače naloge starši navajajo telefon.  

»Ali pogosto pozabi, kaj je za domačo nalogo?«  

Opažanja staršev lahko razdelimo v dve skupini, med tiste, katerih otroci zelo pogosto 

pozabljajo domačo nalogo in tiste, ki se jim to skoraj ne zgodi:  

 

- Pogosto pozabi:  

‐ »Oj ja, ja, ja, kljub temu, da ima označeno.«  

‐ »Ja, oj, ja, to pa je. Jaz mislim, da si ne označi. Poskušam priti do vzroka, zakaj se 

to dogaja. Zadnje časa pravi, da pri angleščini ni slišal … pa sem mu dala nasvet, 

da naj se, preden gre iz razreda, ustavi pri učiteljici in jo še enkrat vpraša, kaj je 

za nalogo. Zdaj, če so to izgovori, ali dejansko ni slišal. Imam občutek, da tisto, kar 

je malo težje, ali pa ga ne interesira, potem on kar malo namerno pozabi. Bojim se, 

da je tako. Mislim, da si potem on kar ne označi.«  

‐ »Zelo pogosto.«  

‐ »Ja. A ne vem, kako pogosto, ker ne vem, kolikokrat nalogo dobijo.«  

- Občasno pozabi:  
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‐ »Zadnje čase ne. Ampak kot sem že rekla, odvisno od predmeta, npr. angleščina … 

skratka predmeti, ki se mu ne zdijo tako pomembni. Tisto se rado pozabi.«  

‐ »Ne. Skoraj nikoli.«  

 

»Menite, da otrok hitro izgubi interes in preneha z izvajanjem domače naloge?« 

Starši intervjuvanih učencev menijo, da se to precej pogosto dogaja. Za to navajajo različne 

razloge: preobsežne naloge, nezanimiva tema, nepriljubljen predmet, utrujenost, neopravljanje 

nalog na sploh. V nadaljevanju so predstavljeni najzanimivejši odgovori:  

‐ »Lahko rečem, da ne, da, ko se spravi, naredi to, kar ima za narediti.« 

‐ »Ja. Še vedno. Mogoče manj, kot v preteklosti. Odvisno, kakšna tema je. Če ga 

zanima, potem bo naredil. Če ga ne, pa ne.« 

‐ »Ja, jih sploh ne dela. Absolutno, da ja.« 

‐ »Če ji je zanimivo, potem ni težav. Če ne razume, jo popade jeza in odloži.« 

‐ »Bom rekla, da je to odvisno od predmeta. Če je kaj takega, kar mu ni všeč, take 

naloge ne naredi.« 

‐ »Mislim, da nalogo še naredi. Učenje pa ji več ni pomembno.«  

‐ »Ona prvih 6, 7 ur v šoli še nekako zdrži, potem je pa doma njena koncentracija 

popolnoma zgubljena. Zato jo potem doma tudi pustimo kake 2 do 3 ure, da se 

odklopi. Potem jo pa probamo spraviti nazaj. Ko pride iz šole in jo takoj h knjigam 

naženem, tako in tako ni interesa in učinka.« 

‐ »Nima interesa. Sploh je ne dela oz. zelo redko.« 

‐ »Odvisno od količine domačih nalog. Več jih je, prej izgubi interes. Če se to kopiči 

iz dneva v dan, potem absolutno izgubi.«  

 

Učne spretnosti in strategije 

 

»Kaj otroku predstavlja največjo oviro pri opravljanju domače naloge?« Starši opažajo, da med 

pisanjem domačih nalog učenci naletijo na različne ovire: razumevanje prebranega, 

preobsežnost, nezainteresiranost za šolo, nepomembnost domačih nalog, določen predmet. V 

nadaljevanju smo strnili nekatere odgovore: 

 

- Branje, pisanje, razumevanje prebranega:  

‐ »Razumeti, kaj prebere.« 

‐ »Razumevanje besedila. Po navadi so besedilne naloge težke.«  

‐ »Branje. Potem pa pisava. Če mora kaj na dolgo opisati, zapisati … če hiti. Potem 

je njegova pisava kot kokoš. Branje in pisanje. Se zgodi, da ko bere, samo preleti 

in potem ne razume.«  

‐ Pri matematiki opažam, da računske naloge hitro naredi. Besedilne pa so težava. 

Potem se pozna, ker je površno prebrano – ne, ker ne bi razumel, ampak, ker mora 

brati.«  
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- Obseg:  

‐ »Če so predolge. Če so kratke, potem jih hitro naredi. Problem mu je, ko je treba 

stavke pisati, npr. ko je treba napisati 5 povedi. 3 še, 5 je že preveč. Verjetno bolj 

slovenščina.  

 

- Učni predmet:  

‐ »Računanje, angleščina. Če ji tam ne bi gledali zvezkov, potem nikoli ne bi imela 

domače naloge.« 

‐ »Če je to matematika, predvsem znanje. Drugače, da bi imela kako drugo oviro, ne 

bi vedel. Mogoče vse kar je povezano z matematiko in logiko – fizika, kemija, 

predvsem pisne naloge. kjer moraš stvari med sabo povezati, to ji predstavlja 

problem. Razumeti, kaj od nje naloga sploh zahteva in kako do tega priti.«  

‐  

- Motivacija, nezainteresiranost:  

‐ »Nezainteresiran je za šolo. Meni se zdi, da v šoli niti ne posluša, kaj učiteljica 

govori. Nič se ne zavzame za nalogo. Ne vem, kaj je to.« 

‐ »Največja ovira je to, da se mu zdi to nepotrebno. Da je preveč časa že v šoli in da 

mora potem doma še nekaj dodatno. To je zanj obremenitev. Torej čas, ki ga porabi 

spet za šolo.«  

‐ »Motivacija in motilci. S tem hitro izgubi občutek za čas.« 

‐ »Ne vem, kaj ga ovira, zakaj jih ne dela. Ker se zanaša na učno pomoč, da bo z 

učiteljico naredil.«  

 

Organizacija in urejenost 

 

»Ali si otrok v šoli označi, kaj je za domačo nalogo?« 

Starši menijo, da njihovi otroci po večini nimajo težav z označevanjem domačih nalog. Opažajo 

pa tudi spremembe, ki so se zgodile skozi obdobje šolanja.  

‐ »Mislim, da ne. Ona si zapomni. Ko je bila mlajša, si je označevala.« 

‐ »Ima barvne lističe, s katerimi si označi. Sestra ji knjige malo prelista in nastavi, 

da potem jaz vidim, kaj ima za nalogo.  

‐ Ko je bila mlajša, si je označevala. Ko je bila v 1., 2., 3. razredu je to še nekako šlo. 

Ko pa je začela hoditi v 4. in 5. razred se je že poznala razlika. V 7. in 8. pa je bila 

katastrofa. No, je tudi več manjkala. V 5. in 6. razredu je bila na operacijah, se je 

vse skupaj povezalo. Tako, da je imela vse za nazaj in redno snov. Čudi me, da smo 

to uspeli skozi speljati. Sama pri sebi si včasih mislim: »Sama sreča, da imamo tako 

dobre učitelje in pedagoge na tej šoli, da smo lahko to skozi speljali. Vsaka čast!«« 

‐ »Ne vedno, včasih namenoma ne.« 

‐ »Včasih ja, včasih ne.« 

‐ »Ko je bil mlajši ja, sedaj ne.« 

‐ »Da, a ne vedno.«  

»Ali v šoli pozabi potrebščine, ki so pomembne za to, da opravi domačo nalogo?« 
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Velika večina intervjuvanih staršev vidi svoje otroke kot skrbne – torej potrebščin, ki so 

pomembne za opravljanje domačih nalog, ne pozablja v šoli.  

‐ »Za te stvari pa je zelo skrben. Rad ima urejene stvari. Slabo se počuti, če kaj 

pozabi.« 

‐ »Ne, potrebščin še ni pozabila. Tudi, če zadnjo minuto, ampak ima.«  

 

4.5.2 Predlogi učencev za lažje reševanje težav pri izvajanju domačih nalog 

 

4.5.2.1 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje  
 

Predpostavljali smo, da si učenci na področju izvajanja domačih nalog izkušnje šele 

pridobivajo, zato jih o tem nismo spraševali. Prav tako pridobivajo izkušnje tudi starši teh 

učencev, sploh, če gre za prvorojenca. Zato smo jim postavili nekaj splošnih vprašanj.  

 

4.5.2.2 Starši  
 

»Kakšne domače naloge bi si želeli za svojega otroka?« 

‐ »Da jih ne bi bilo. Resno. Ker bi imeli več časa za druge stvari, ki so lahko bolj 

pomembne kot domače naloge. Ker bi se lahko bolj učenju posvetili. Po domači 

nalogi niti nima več volje, da bi se šel še učiti.« 

‐ »Take, da potem dokaže, da razume snov, ki jo je slišala v šoli.«  

‐ »Take, ki bi jih lahko sam reševal, da bi rabil čim manj moje pomoči.«  

 

»Kaj bi se po vašem mnenju zgodilo, če bi domače naloge ukinili?« 

‐ »Mislim, da bi bile ocene slabše. Pa znanje tudi.« 

‐ »Potem bi bile luknje v znanju. Ne bi bilo dobro.« 

‐ »To bi bilo super.«  

»Pri katerih predmetih se vam zdijo domače naloge bolj smiselne?« 

‐ »Slovenščina, matematika, tuji jezik. Potem bi se pa kar končalo.«  

‐ »Pri vzgojnih ne. Pri ostalih pa ja. Sploh matematika in slovenščina.« 

‐ »Pri slovenščini, matematiki in okolju. Fajn mi je bilo, ko so določeno stvar 

opazovali, spremljali in so si morali to beležiti.«  
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4.5.2.3 Drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje  
 

Predloge, ki so jih oblikovali učenci drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so 

lahko pri pisanju domačih nalog v pomoč mlajšim učencem. Učenci so izbirali med ponujenimi 

predlogi, oz. dodali svoj predlog izboljšav. Možnih je bilo več izbir.  

Tabela 24: Prikaz predlogov za izboljšanje časovne organizacije pri izvajanju domačih 

nalog 

  f f (%) 

Pripravim si šolski urnik. 48 34,78 % 

Pripravim si urnik popoldanskih aktivnosti. 48 34,78 % 

Merim si čas, ki ga porabim za pisanje domače naloge. 30 21,74 % 

Drugo 12 8,70 % 

Skupaj 138 100,00 % 

 

Iz Tabele 24 je razvidno, da enak delež (34,78 %) otrok predlaga, da si učenci za izboljšanje 

časovne organizacije pri opravljanju domačih nalog pripravijo dva različna urnika: šolski urnik 

in urnik popoldanskih aktivnosti. 21,74 % učencev predlaga merjenje časa, ki ga porabimo za 

pisanje domače naloge. Nekateri predlagajo, da bi bilo smiselno domačo nalogo hitreje napisati 

in se več učiti. Eni osebi se zdi pomembno, da bi v pisanje domačih nalog vlagala več truda. 

Nekateri so zapisali, da domačih nalog ne delajo.  

 

Tabela 25: Prikaz predlogov za izboljšanje samostojnosti pri izvajanju domačih nalog 

  f f (%) 

Verjamem v svoje zmožnosti. 49 35,25 % 

Si izdelam načrt pisanja domačih nalog. 26 18,71 % 

Vztrajam, da pridem do rešitve. 54 38,85 % 

Drugo 10 7,19 % 

Skupaj 139 100,00 % 

 

V Tabeli 25 je prikazan izbor predlogov za izboljšanje samostojnosti pri izvajanju domačih 

nalog. Kot najpomembnejšo so z 38,85 % prepoznali vztrajnost, ki jih potem pripelje do rešitve. 

Na poti do večje samostojnosti se jim zdi s 35,25 % pomembno zaupanje v svoje zmožnosti. 

18,71 % učencev predlaga, da si na poti k večji samostojnosti učenci izdelajo načrt pisanja 

domačih nalog. Oblikovali pa so še nekaj drugih predlogov: pomoč pri pisanju domačih nalog 

z rešitvami, več učenja, vztrajnosti. Eden od učencev je zapisal: »Se potrudim narediti in 

razumeti naloge sam, čeprav se mi ne zdi, da sem dovolj dober za kaj takega.« 
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Tabela 26: Prikaz predlogov za izboljšanje motiviranosti in vztrajnosti pri izvajanju 

domačih nalog 

  f f (%) 

Vem, da mi bo to koristilo. 54 35,53 % 

Se boljše počutim, ko naredim domačo nalogo. 34 22,37 % 

Pohvala. 18 11,84 % 

Dobim dobro oceno.  43 28,29 % 

Drugo 3 1,97 % 

Skupaj 152 100,00 % 

 

Predlogi za izboljšanje motiviranost in vztrajnosti pri izvajanju domačih nalog so zbrani v 

Tabeli 26. Razvidno je, da se največ anketiranih učencev (35, 53 %) zaveda, da jim bodo 

opravljene domače naloge na tak ali drugačen način koristile. 28,29 % učencev predlaga kot 

dober motivator pri opravljanju domačih nalog dobro oceno. Kot pomemben predlog so izbrali 

boljše počutje (22,37 %) in pohvalo (11,84 %). Na eni strani torej lahko zaznamo zunanjo 

motivacijo (korist, dobra ocena), na drugi pa notranjo motivacijo (boljše počutje, pohvala).  

 

Tabela 27: Prikaz predlogov za izboljšanje pozornosti in koncentracije pri izvajanju 

domačih nalog 

  f f (%) 

Poslušam glasbo. 46 24,34 % 

Odstranim vse, kar me moti (telefon/televizijo ...). 58 30,69 % 

Poskrbim, da nisem lačen in žejen. 34 17,99 % 

Uredim delovni prostor. 48 25,40 % 

Drugo 3 1,59 % 

Skupaj 189 100,00 % 

 

Tabela 27 prikazuje predloge za izboljšanje pozornosti in koncentracije pri izvajanju domačih 

nalog. Največ učencev (30,69 %) meni, da z odstranitvijo motilcev (telefon, televizija) lahko 

izboljšamo svojo pozornost in koncentracijo. 25,4 % učencev se zdi pomembno, da je delovni 

prostor za pisanje domačih nalog urejen. 24,34 % učencev meni, da jim poslušanje glasbe 

pomaga pri boljši pozornosti in koncentraciji. 18 % učencev pa predlaga, da je pred pisanjem 

domače naloge dobro predhodno poskrbeti za lakoto in žejo.  
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Tabela 28: Prikaz predlogov za izboljšanje organizacije, spretnosti in strategij pri 

izvajanju domačih nalog 

  f f (%) 

Zapišem in pregledam beležko. 45 22,28 % 

Uredim si delovni prostor in poskrbim za vse 

pripomočke, ki jih potrebujem. 
52 25,74 % 

Uredim stalen prostor za torbo. 24 11,88 % 

Označim si s samolepilnimi lističi. 50 24,75 % 

Naloge opravim ob istem času v dnevu. 29 14,36 % 

Drugo 2 0,99 % 

Skupaj 202 100,00 % 

 

Največji pomen (25,74 %) na področju organizacije, ki bi bil, po mnenju učencev drugega in 

tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, v pomoč pri pisanju domačih nalog, je urejen 

delovni prostor skupaj s potrebnimi pripomočki za nemoteno pisanje. Skoraj četrtina 

anketiranih učencev predlaga, da si učenci domače naloge označujejo s samolepilnimi lističi. 

22,28 % učencev predlaga, da se naloge beležijo v beležko, ki jo potem doma pregledajo. Stalen 

čas pisanja domače naloge se zdi pomemben 14,36 % učencev. Pod drugo eden od učencev 

zapiše: »V domači nalogi si označim pomembne podatke, saj si s tem veliko zapomnim.« 

 

Tabela 29: Prikaz odgovorov na vprašanje: Pri katerih predmetih so po tvojem mnenju 

domače naloge smiselne? 

  f f (%) 

Vsi 6 6,0 % 

Noben 2 2,0 % 

Matematika 38 38,0 % 

Slovenščina 28 28,0 % 

Naravoslovje 7 7,0 % 

Angleščina 14 14,0 % 

Fizika 3 3,0 % 

Kemija 2 2,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 

 

Iz Tabele 29 je razvidno, da je le 2 % anketiranih učencev mnenja, da domače naloge niso 

smiselne pri nobenem predmetu. Največji delež (38 %) jih ocenjuje, da so domače naloge 

najbolj smiselne pri matematiki, sledi jim slovenščina z 28 %. Najmanj priljubljena sta fizika 

in kemija. Da so domače naloge pomembne pri vseh predmetih meni 6 % anketiranih učencev.  
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4.5.2.4 Starši  

 

»Kakšne domače naloge bi si želeli za svojega otroka?« 

 

Predloge staršev smo razdelili v več skupin:  

 

- Praktične in kreativne domače naloge:  

‐ »Jaz mislim, da bolj take, da dobi izkušnje za življenje. Ni vse računanje ali na 

pamet učenje o Prešernu, da karikiram. Mogoče bi bilo pomembno, da bi otroci 

obvladali tudi to, kaj je kuhanje. Recimo, to so take življenjske stvari. Ali pa kako 

se čisti, kako se posoda da prat v pomivalni stroj ... Spoznavanje narave. Praktične 

stvari, ampak skozi predmete. Nekaj na tak način. Nekaj praktičnega. Ne take 

naloge, da samo obkrožiti pa to in to. Mogoče se da tudi drugače. Neko skupinsko 

delo je verjetno bolj zanimivo, kot pa klasično. In potem niti ne vejo, kdaj se učijo.  

‐ Geografijo, npr. Slovenijo. Vsakdo je kje kdaj bil, pa da to predstavi. Torej, da 

hodijo okrog z odprtimi očmi. Kakšno rastlinje raste v Sloveniji, kaj o kraških 

jamah …« 

‐ »Dobro vprašanje. Mogoče kreativne predstavitve ali kaj podobnega. Ne klasične.« 

‐ »Take, ki njegovo kreativnost vzpodbujajo. Če je dober v pisanju, naj na tem 

gradi.«  

 

- Prilagojene domače naloge:  

‐ »Take, ki bi jih oni razumeli in z veseljem delali (smeh).« 

‐ »Nič posebej si ne želim. Kar jemljejo v šoli, to imajo za naloge. v nižji stopnji pa 

jih je preveč.« 

‐ »Bolj lahke, njej prilagojene.« 

 

- Domače naloge za utrjevanje in učenje:  

‐ »(smeh). Predvsem take, ki bi ji pomagale tudi pri pouku, v šoli, ne. Naloge se mi 

zdijo smiselne, da dobi odgovornost. Ob domačih nalogah se načeloma uči zraven. 

Sploh matematika, fizika. Ja, z domačimi nalogami se učijo. Z njimi se da preveriti, 

koliko razumejo. Je pravilno, da jih imajo.« 

‐ »Joj, ta pa je težka. Mislim, da domače naloge, ki so povezane s tem, kar naj bi 

znali, so kar v redu.«  

 

Nekateri starši o njih nimajo pozitivnega mnenja, kar je razvidno iz naslednjih izjav: 

‐ »Domače naloge so take, kakršne so.«  

‐ »Da jih ne bi bilo.« 

 

»Kaj bi se po vašem mnenju zgodilo, če bi domače naloge ukinili?« 

 

Večina intervjuvanih staršev je zagovornikov domačih nalog:  
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‐ »Ukinili? Mislim, da bi se to, kar zdaj delajo doma preneslo vse na šolo. Doma bi 

se manj delalo za šolo. Tudi starši recimo vprašamo, če pa ne bi bilo domače 

naloge, pa verjetno niti starši ne bi nič vprašali. Le kako je bilo v šoli in to je to.« 

‐ »Nisem za to. Potem bi bilo to noro! Torbo bi v kot vrgli … Potem se ne bi več učili. 

Sem za to, da domače naloge so.« 

‐ »Mislim, da bi bila to katastrofa. Definitivno. Ker s tem, ko ima domačo nalogo, 

vsaj malo utrdi tisto, kar v šoli sliši. Če seveda posluša. Ne, ne bi bilo to v redu, biti 

brez nalog. Naj le bodo. Naj ostanejo.«  

‐ »Mislim, da nekaj nalog mora biti, že zaradi odgovornosti. Če ne drugega, si vsaj 

vprašanja prebere in takrat malo preštudira, si sam ven iz učbenika ali delovnega 

zvezka išče, potem s tem tudi nekaj ponovi. Količinsko pa je to tako, da nekateri 

večjo količino naloge v krajšem času rešijo … Včasih so bile naloge res preobsežne. 

Sedem predmetov – če so vsi na polno dali, je bila to katastrofa. Doma pa smo bili 

zmenjeni tako, da se naloga dela sproti. No, za tiste naloge, za katere smo vedeli. 

Tako, da se ni prelagalo iz enega dneva na drugega.  

‐ Če morajo drugi narediti, mora tudi on. Če proba pol ure dalj, pa naj bo pol ure 

dalj. Se bo že navadil, da bo prej naredil. Ko mora naredit nekaj na brzino, on to 

naredi. Tudi doma, je lahko hiter. Stestirano je bilo to. Ko pa njemu daš čas, si ga 

pa on vzame.« 

‐ »Ne vem, če bi bilo to dobro. No, moj sin živi, kot, da ne bi bilo domačih nalog. 

Ampak ne bi bilo v redu, morajo biti. Sinu to ni pomembno – pride domov in odvrže 

torbo.« 

‐ »Hčerka se je naučila, da ko pride iz šole, naredi nalogo, potem je fraj. Ko ju je 

učila učiteljica H. H. so ogromno vadili v šoli. Pa tudi za domov je dajala dosti 

nalog. To se mi je zdelo v redu. Ogromno so ponavljali. Domača naloga je bila kot 

utrjevanje.« 

‐ »Ne bi bilo v redu (smeh). Dobro je, če doma sam sebe preizkusi, utrdi v katerem 

koli smislu. Ali pa če dobi za nalogo, da mora zunaj poiskati liste od dreves. To se 

mi zdi super. Midva sva, npr. šla v gozd pa sem mu razlagala, da je to to drevo, to 

pa to drevo. Spoznaval jih je. Kakšno listje, lubje ima posamezno drevo. Sicer je 

tudi moja naloga potem, da grem z njim … ampak ja, naj ostanejo.« 

‐ »S tem bi jih še bolj vzpodbudili k lenobi. Ne bi utrjevali. Domače naloge so ok. 

Potem bi jih mogli drugače zaposliti. Če ne bi bile v taki obliki kot so, potem bi 

potrebovali neko drugo zadolžitev. Rabijo zadolžitve povezane s šolo.«  

‐ »Bi se manj učili. Naj so domače naloge. Da imajo neko obvezo. Naloge morajo 

biti. Naj so. V petek pa naj bi bili brez. Da so prosti za vikend in praznike.« 

 

Nasprotniki domačih nalog:  

‐ »Jupi. (Smeh). Zaradi otrok, da ne bi bili toliko obremenjeni. Če pogledam svoje, 

ki imata DSP… nočem se vpletati, ker potem zgubim živce. Pustim, kolikor naredijo, 

naredijo, kar pa ne, pa pač ne.«  

‐ »Za mene ali za njega? (smeh). Zanj bi bilo to fantastično!« 

‐ »To bi bilo pa mogoče pametno poskusiti. Otroci bi bili manj obremenjeni. Če je to 

naloga kot prisila, slabše vpliva na učence. To je moje mnenje. Svojega otroka k 

temu sicer ne vzpodbujam. Če bi ga k temu vzpodbujala, bi bilo še slabše. Vidim 

pa, kakšna obremenitev je to zanj. Misim, da to slabo vpliva nanj. Ne vidim nekega 

napredka pri njem: ali jo prepiše od nekoga ali zvezek doma pusti. Ni razvil odnosa 

do domačih nalog.« 
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»Pri katerih predmetih se vam zdijo domače naloge bolj smiselne?« 

 

Mnenja staršev smo oblikovali v dve skupini:  

 

- Smiselne so pri vseh predmetih:  

‐ »Seveda so smiselne.«  

‐ »Pomembne so pri vseh predmetih. Ne glede če je matematika ali slovenščina, 

biologija … nalogo moreš narediti.« 

‐ »Meni se zdi, da so vse smiselne. Tudi pri likovni. Sin je zdaj zelo ustvarjalen. Kar 

se knjig tiče je on katastrofa. Kar se pa ročnih stvari tiče je zelo ustvarjalen. Se 

tolažim, da bo z leti kaj drugače.« 

 

- Niso smiselne pri vseh predmetih:  

‐ »Po njegovem mnenju niso. Po mojem mnenju pa so, ker s tem utrjuje svoje znanje.« 

‐ »(Smeh). Hm. Če bi imel pri zgodovini domačo nalogo, ne vem, kaj ima lahko tam 

za nalogo, razen kake raziskovalne. Ni pri vseh predmetih isto. Pri športni vzgoji 

za domačo nalogo narediti 10 sklec ali pa eno uro meči na koš, ne. Težko bi bilo 

preveriti, kako je to delal. Pri enih predmetih bolj, pri drugih manj.« 

‐ »Mogoče slovenščina, matematika, tuji jezik. Potem bi se pa kar končalo.«  

‐ »Matematika, angleščina, slovenščina. Pri teh treh predmetih se mi zdi smiselna. 

Pri gospodinjstvu se mi ne zdi. Pri gospodinjstvu je bilo to dobro, da so se zmenili, 

da bodo kuhali. Da bi pa imeli klasične naloge pri takih predmetih pa ne. Kot 

projektne naloge pa ja. Pri ostalih predmetih, kot so naravoslovje, geografija pa 

ne. Mogoče bolj projektno.« 

‐ »Ne pri vseh. Pri matematiki, po mojem mnenju, obvezne.« 

‐ »Pri matematiki. Ker tam utrjuješ zanje. Pri slovenščini. Ta dva predmeta.«  

‐ »Kaj pa vem. Mogoče … nekje je več, nekje je manj. Mislim, da ni smiselno povsod 

enako.«  

 

4.6 Ugotovitve 

 

Učencem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja predstavlja največjo težavo razumevanje 

prebranega in vztrajnost pri delu. Odgovori so v skladu z značilnostmi tega obdobja, saj se 

razumevanja od njih še ne pričakuje. Prav tako imajo mlajši učenci krajši čas pozornosti in 

vztrajanja pri delu. Učenci se srečujejo še z naslednjimi težavami: v šoli si zelo velik delež 

otrok ne označi, kaj je za domačo nalogo, zato jih tudi polovica pozabi, kaj je za domačo nalogo. 

Poleg naštetega pa jim izvajanje domačih nalog otežuje tudi to, da jih med reševanjem domače 

naloge hitro kaj zmoti. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Cooper idr. (2001), ki so v obsežni 

raziskavi ugotovili, da otroci, ki se že v šoli trudijo, potrebujejo doma več časa za dokončanje 

domače naloge. Prav tako so ugotovili, da imajo mlajši učenci omejeno sposobnost zbranosti. 

Različni moteči dejavniki v domačem okolju jih hitro odvrnejo od knjig. Težava pri mlajših 

učencih je tudi to, da se učnih strategij šele učijo, npr. kako razporediti čas med lažjimi in 

težjimi nalogami in podobnimi aktivnostmi.  



66 
 

V nadaljevanju so zbrana opažanja staršev otrok prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. 

Zaradi lažje preglednosti so zbrani po področjih:  

- Časovna organizacija: starši ugotavljajo, da otroci nimajo razvitega občutka za to, koliko 

časa bodo potrebovali za dokončanje določene naloge.  

- Samostojnost: vsi intervjuvani starši ugotavljajo, da je potrebno otroke zelo pogosto večkrat 

opozoriti na to, da začnejo z izvajanjem domače naloge. Poleg tega ugotavljajo, da jih otroci 

v tem času potrebujejo v bližini.  

- Motiviranost in vztrajnost: starši ugotavljajo, da se njihovi otroci zelo pogosto izogibajo 

pisanju domače naloge.  

- Ohranjanje pozornosti in koncentracije: starši ugotavljajo, da njihove otroke med 

izvajanjem domače naloge hitro kaj zmoti. Nekateri ugotavljajo, da otroci hitro pozabijo, 

kaj je za domačo nalog, drugi pa bolj v primeru, ko domača naloga ni pisna, ampak je 

potrebno v šolo kaj prinesti. Vsi ugotavljajo, da otroci hitro izgubijo interes in prenehajo z 

izvajanjem domače naloge.  

- Učne spretnosti in strategije: starši ugotavljajo, da v tem obdobju predstavlja največjo oviro 

razumevanje.  

- Organizacija in urejenost: starši ugotavljajo, da si nekateri otroci ne označujejo, kaj je za 

domačo nalogo. Vsi so enotnega mnenja, da otroci doma ne pozabljajo potrebščin, ki so 

pomembne za to, da lahko opravi domačo nalogo. 

 

Starši učencev, ki obiskujejo prvo vzgojno-izobraževalno obdobje so mnenja, da so domače 

naloge najbolj smiselne pri slovenščini in matematiki. Predlagajo pa tudi bolj 

nekonvencionalne, praktične naloge.  

 

Povzamemo lahko, da tako učenci kot starši opažajo, da otroke najbolj ovira razumevanje 

prebranega. Poleg tega domače naloge težko izvajajo, saj si ne označijo, oz. zabeležijo, kaj 

sploh je za domačo nalogo. Iz tega izhaja, da je v tem obdobju potrebno učence sistematično 

učiti beleženja/označevanja domačih nalog. Njihovo pozornost hitro odvrnejo različni moteči 

dejavniki iz okolja. Ker pozornost v tem času še niha, je smiselno, da se jim čas samostojnega 

izvajanja domačih nalog skrajša. Kot svetuje N. Nedeljko (2006), naj traja neprekinjeno delo 

pri mlajših učencih največ 10 do 15 minut. Temu sledi krajši premor.  

V nadaljevanju so zbrana mnenja in opis težav, s katerimi se srečujejo učenci in starši drugega 

in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja:  

- Na področju časovne organizacije ima s predstavo o časovni razporeditvi za reševanje 

domačih nalog težavo le desetina anketiranih učencev, posledično je potem domača naloga 

nedokončana. Iz tega je razvidno, da se z leti ta težava zmanjšuje. V nasprotju z učenci pa 

velika večina staršev meni, da otroci nimajo razvitega občutka za čas reševanja domačih 

nalog. 

- Samostojnost: večina učencev nima nikoli težav z odločitvijo, katero nalogo bi naredilo 

najprej. Da je njihova samostojnost večja, kaže odgovor, da 35 % anketiranih učencev nikoli 

ni potrebno opominjati za začetek izvajanja domače naloge. Starši ugotavljajo nasprotno, 

saj menijo, da jih je potrebno zelo pogosto in večkrat opozarjati na to, da začnejo z delom. 
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Opažajo tudi, da so, ko so bili otroci mlajši, potrebovali več bližine odrasle osebe, danes pa 

bistveno manj. Učenci menijo, da še vedno občasno potrebujejo bližino odrasle osebe.  

- Motiviranost in vztrajnost: več kot polovica anketiranih učencev ima težave s tem, da se 

pripravijo na začetek dela, torej pisanje domače naloge, vendar si dobra polovica ne išče 

izgovorov, zakaj domače naloge niso naredili. Starši opažajo, da se po večini ne izogibajo 

izvajanju domače naloge.  

- Ohranjanje pozornosti in koncentracije: skoraj 70 % učencev ima tudi v višjih razredih 

težave z odkrenljivo pozornostjo in koncentracijo, saj navajajo, da jih hitro kaj zmoti. Starši 

so mnenja, da je po večini za to kriv telefon oz. računalnik. Učenci se spopadajo tudi s 

težavo pozabljanja, kaj je za domačo nalogo. Starši menijo, da se to pogosto dogaja. 

Opažajo, da si otroci ne označujejo, kaj je za domačo nalogo, oz. je to povezano tudi s 

priljubljenostjo določenega učnega predmeta. Starši ugotavljajo, da otroci hitro izgubijo 

interes in prenehajo z izvajanjem domače naloge. Kot razlog navajajo preobsežne naloge, 

nezanimiva tema, nepriljubljen predmet, utrujenost in neopravljanje nalog na sploh.  

- Učne spretnosti in strategije: razumevanje prebranega med izvajanjem domače naloge 

ostaja tudi v višjih razredih največja težava. Podobno kot mlajši učenci, tudi oni 

izpostavljajo težave z vztrajnostjo. Za razliko od mlajših učencev, se zdijo učencem v višjih 

razredih (13 %) domače naloge preobsežne. Tudi starši ugotavljajo, da jih pri opravljanju 

domačih nalog ovira razumevanje prebranega. Dodajajo še preobsežnost domačih nalog, 

nezainteresiranost za šolo, nepomembnost domačih nalog, določen učni predmet.  

- Organizacija in urejenost: za razliko od mlajših učencev, si velika večina starejših (72 %) v 

šoli beleži in označuje, kar je za domačo nalogo. Takega mnenja so tudi njihovi starši. 

Opažajo tudi, da potrebščin, ki so pomembne za opravljanje domačih nalog ne pozabljajo v 

šoli. 

 

Večini staršev se domače naloge ne zdijo smiselne pri vseh predmetih. Kot najpomembnejša 

predmeta pa izpostavljajo matematiko in slovenščino. Podobno razmišljajo tudi njihovo otroci. 

6 % anketiranih otrok je mnenja, da so domače naloge pomembne pri vseh predmetih.  

Povzamemo lahko, da imajo tako mlajši kot starejši učenci pri izvajanju domačih nalog težave 

z razumevanjem prebranega. Tako opažajo tudi starši. Zaskrbljujoče je, da ta težava spremlja 

tudi starejše učence. Starejši učenci izpostavljajo tudi preobsežne domače naloge. Težave na 

področju časovne organizacije se, po mnenju učencev, z leti zmanjšujejo. Po izkušnjah staršev 

ta težava ostaja. Odgovori učencev kažejo na to, da so v nižjih razredih potrebovali bližino 

odrasle osebe, ki jih je tudi opozarjala na to, da je potrebno začeti z domačo nalogo. Pri starejših 

učencih je tega bistveno manj. Starši so mnenja, da je potrebno učence neprestano spodbujati 

in opozarjati tudi v višjih razredih. Izkušnje staršev kažejo, da imajo učenci v nižjih razredih 

težave z motivacijo, saj se otroci zelo pogosto izogibajo pisanju domačih nalog. Medtem ko 

starši učencev drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja ne opažajo težav z 

motivacijo. Gajria in Salend (1995) sta v svoji raziskavi prišla do ugotovitev, da imajo učenci 

z učnimi težavami, v primerjavi z učenci, ki težav nimajo, več težav, ki so povezane z 

motivacijo, kot na primer: »potrebno ga je opomniti/priganjati, da začne z domačo nalogo«, 

»potrebuje več časa, da začne s pisanjem domače naloge«, »potrebuje več časa, da dokonča 

nalogo«, »se pritožuje nad domačimi nalogami« (Gajria in Salend, 1995, str. 294).   
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Veliko težavo tako mlajšim kot starejšim učencem predstavljajo težave s pozornostjo in 

koncentracijo. Starši menijo, da je v višjih razredih za to kriv telefon, v nižjih razredih pa jih 

enostavno »vse zmoti«.  Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Gajria in Salend (1995), ko 

zapišeta, da učence z učnimi težavami v primerjavi z učenci brez učnih težav enostavno vse 

zmoti.  

Na področju organizacije je opaziti, da si starejši učenci sistematično beležijo, kaj je za domačo 

nalogo, mlajše pa je potrebno to naučiti.  

Da bo težav pri izvajanju domačih nalog manj, so v nadaljevanju zbrani predlogi učencev:  

- Predlogi za izboljšanje časovne organizacije: priprava šolskega urnika in priprava urnika 

popoldanskih aktivnosti ter merjenje časa, ki ga potrebujemo za pisanje domačih nalog.  

- Predlogi za izboljšanje samostojnosti: vztrajnost, zaupanje v svoje zmožnosti, izdelava 

načrta, kako pisati domače naloge.  

- Predlogi za izboljšanje motiviranosti in vztrajnosti: zavedanje, da jim bodo opravljene 

domače naloge koristile, dobre/boljše ocene, boljše počutje in pohvala.  

- Predlogi za izboljšanje pozornosti in koncentracije: odstranitev motilcev (telefon, 

televizija), urejen delovni prostor, poslušanje glasbe, skrb za lakoto in žejo.  

- Predlogi za izboljšanje organizacije, spretnosti in strategij: urejen delovni prostor skupaj s 

potrebnimi pripomočki, označevanje domačih nalog s samolepilnimi lističi, beleženje 

domačih nalog v beležki, stalen čas pisanja domače naloge.  

 

Med starši obstajajo zagovorniki in nasprotniki domačih nalog. Starši učencev nižjih razredov 

si želijo takih nalog, da bi jih učenci lahko reševali samostojno. Starši učencev višjih razredov 

si želijo več praktičnih domačih nalog oz. takih, ki bi vzpodbujale otrokovo ustvarjalnost. 

Pomembno se jim zdi, da so domače naloge prilagojene otrokovim zmožnostim. Prepričani so, 

da lahko z domačimi nalogami utrjujejo učno snov in se učijo. T. Žerdin (1992) pravi, da mora 

biti domača naloga takšna, da jo otrok lahko opravi samostojno ali tako, da mu druga oseba 

pomaga, kadar je res nujno. Če otrok domače naloge največkrat ne more rešiti samostojno, 

potem ta naloga ne izpolnjuje svojega namena.  

Nekateri menijo, da ukinitev domačih nalog ne bi prinesla koristi, torej zagovarjajo dejstvo, da 

domače naloge so. Drugi so mnenja, da bi bilo potrebno poskusiti, saj obstajajo države, ki 

učencem ne predpisujejo domačih nalog. Prepričani so, da bi bili potem učenci manj 

obremenjeni. Širec (2009) povzema mnenja nekaterih ravnateljev, ki pišejo o pozitivnih učinkih 

domačih nalog: preprečujejo pozabljanje, z njimi utrjujemo in ponavljamo, navajajo na 

samostojnost, doslednost, z njimi razvijamo odgovornost, delovne navade, so priložnost za 

individualizacijo učenja ipd. O podobnih pozitivnih učinkih domačih nalog piše tudi T. Žerdin 

(1992), ki pravi, da, ker se po pouku otrok ponovno ukvarja s snovjo, na ta način preveri, če je 

razumel razlago. Dobi lahko dodatno razlago, svoje obstoječe znanje lahko poveže z novim, 

razvija učne navade kot del delovnih navad, se uči načrtovanja in organizacije dela.  

Se pa staršem otrok prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja domače naloge ne zdijo pri vseh 

predmetih enako smiselne. Podobno menijo tudi nekateri starši učencev višjih razredov. 

Predlagajo pa »drugačne« domače naloge. O drugačnih, nekonvencionalnih domačih nalogah 



69 
 

piše B. Čagran (1992). V raziskavi, ki jo je opravila na 6-ih osnovnih šolah pri učencih 7-ih 

razredov v Mariboru in okolici, je ugotovila, da so sodobnejše, nekonvencionalne oblike 

načrtovanja, posredovanja, izvrševanja in preverjanja domačih nalog pozitivno vplivale na 

vzgojno-izobraževalno uspešnost učencev (Čagran, 1992, str. 86). Učencem je posredovala 

domače naloge, ki so vsebovale naslednje karakteristike: vsebinsko raznolikost, aktualnost ter 

povezanost z učenčevimi izkušnjami, potrebami in interesi; višje didaktične funkcije; 

vključevala je avtonomno motivirano učenčevo samoaktivnost, vezano na učinkovite učne 

navade; učenci so za lastno samoodgovornost in samokritično učno aktivnost dosegali priznanje 

(prav tam).  

 

4.7 Količina porabljenega časa za učenčevo izvrševanje domačih nalog in 

mnenje učencev ter staršev glede obremenjenosti z domačimi nalogami 

 

4.7.1 Časovne obremenitve za izvrševanje domačih nalog  
 

Želeli smo ugotoviti, kako veliko časovno obremenitev predstavljajo učencem domače naloge. 

Z njimi morajo biti učenci primerno obremenjeni. Ker obstajajo med učenci razlike, je težko 

doseči optimalen čas. Najprej nas je zanimalo, kaj o tem menijo mlajši učenci.  

 

4.7.1.1 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

 

Tabela 30: Prikaz odgovorov na vprašanje: Koliko časa dnevno porabiš za pisanje 

domače naloge? 

  f f (%) 

Zelo malo časa. 1 5,88 % 

Malo časa. 7 41,18 % 

Veliko časa. 9 52,94 % 

Zelo veliko časa. 0 0,00 % 

Skupaj 17 100,00 % 

 

V Tabeli 30 je predstavljena trditev o času, ki ga otroci porabijo za reševanje domače naloge. 

Več kot polovica otrok porabi veliko časa za reševanje domačih nalog (52,94 %), temu sledijo 

tisti, ki porabijo zgolj malo časa (41,18 %). 
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4.7.1.2 Starši 
 

Kako starši vidijo časovno obremenjenost svojih otrok v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, nam kažejo odgovori na vprašanje, koliko časa porabijo za reševanje domačih nalog 

med tednom. Odgovori kažejo na to, da je vse odvisno od količine nalog in časa, kdaj naloge 

izvajajo. 

‐ »Odvisno, kdaj jih dela. Če jih zjutraj dela, jih hitro naredi. Če pa jih dela 

popoldan, pa se vse skupaj zavleče, tudi do 2 uri.« 

‐ »Odvisno, koliko naloge imajo, oz. koliko naloge je naredila že v šoli. Če ima doma 

samo za dokončati.« 

‐ »Odvisno, koliko naloge ima. Včasih nimajo nič. Vsakodnevno je branje.«  

 

Zanimalo nas je tudi: »Koliko časa dnevno nameni vaš otrok za pisanje domače naloge med 

koncem tedna?« Starši pravijo, da med koncem tedna otroci nimajo domačih nalog. Tako 

prakso pozdravljajo.  

 

4.7.1.3 Drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 

 

Tabela 31: Prikaz odgovorov na vprašanje: Koliko časa dnevno porabiš za pisanje 

domače naloge? 

  f f (%) 

Manj kot 15 minut. 26 22,03 % 

15 do 30 minut. 52 44,07 % 

30 do 45 minut. 32 27,12 % 

Več kot 1 uro. 8 6,78 % 

Skupaj  118 100,00 % 

 

V Tabeli 31 je predstavljena trditev o času, ki ga učenci drugega in tretjega vzgojno-

izobraževalnega obdobja dnevno porabijo za pisanje domače naloge. 44 % učencev porabi za 

pisanje domače naloge 15 do 30 minut. Manj kot 15 minut porabi 22 % učencev, več kot 1 uro 

pa 6,76 % učencev.  

 

Tabela 32: Prikaz odgovorov na vprašanje: Koliko časa porabiš za pisanje domače naloge 

med koncem tedna? 

  f f (%) 

Manj kot 15 minut. 45 38,46 % 

15 do 30 minut. 41 35,04 % 

30 do 45 minut. 24 20,51 % 

Več kot 1 uro. 7 5,98 % 

Skupaj 117 100,00 % 

 



71 
 

Obremenjenost z domačimi nalogami med koncem tedna je prikazana v Tabeli 32. Manj kot 15 

minut časa pisanju domačih nalog med koncem tedna nameni 38,46 % učencev. Več kot eno 

uro pa porabi 5,98 % učencev.  

 

4.7.1.4 Starši 

 

Kako vidijo starši učencev drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja časovne 

obremenitve z domačimi nalogami, smo ugotavljali z vprašanjem: »Koliko časa  na dan vaš 

otrok rešuje domače naloge med tednom?« Nekateri tega ne vedo. Drugi opažajo, da se je ta 

čas, v primerjavi z nižjimi razredi, skrajšal: »Zdaj se je zelo skrajšalo, ker niti ne vem, če nalogo 

dobivajo. Za zdaj sploh ne vem, koliko jo dobi, kdaj jo naredi. Prej pa je rabil 1–1,5 ure. Včasih 

smo delali tudi 3 ure v nižjih razredih. Posebej kaka matematika, ko je bilo po 3 strani.« 

‐ »Hčerka je vse vedno naredila. Vedno vse sama tako, da ne vem, koliko časa. 

Mislim pa, da rabi vedno manj.« 

 

Čas, ki ga porabijo, je različen, od dvajsetih minut do 1 ure, kar se jim ne zdi preveč.  

Ena od mater, katere sin domačih nalog ne dela, se je pošalila: »Če bi ga vprašali na mesec, ne 

na dan.« 

 

Nadalje nas je zanimalo, kako je s pisanjem domačih nalog med koncem tedna. »Koliko časa 

dnevno nameni vaš otrok za pisanje domače naloge med koncem tedna?« 

 

Nekaj staršev pove, da nič. Če pa že, nalogo opravijo v petek oz. v ponedeljek zjutraj: »Za 

vikend ne. Ker se držimo tega, da se v petek naloga naredi, da je potem za vikend prosti. Ker 

to tudi rabijo.« 

 

4.7.2 Mnenje učencev glede obremenjenosti z zahtevnimi domačimi nalogami 

 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate o tem, kako zahtevne se zdijo učencem domače naloge 

in ali jih zato čutijo kot obremenitev.  

 

4.7.2.1 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

 

Tabela 33: Prikaz odgovorov na trditev: Menim, da so domače naloge zame najpogosteje 

... 

  f f (%) 

Prezahtevne. 4 24 % 

Primerno zahtevne. 11 65 % 

Premalo zahtevne. 2 12 % 

Skupaj 17 100 % 
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Velika večina (65 %) anketiranih učencev meni, da so domače naloge zanje primerno zahtevne, 

12 % pa jih meni, da so domače naloge premalo zahtevne.   

 

4.7.2.2 Starši  
 

Ko smo starše učencev prvega vzgojno izobraževalnega obdobja vprašali, ali menijo, da je 

njihov otrok z nalogami preobremenjen, je le eden od intervjuvanih staršev izrazil skrb. Ostali 

tega nikoli ne zaznavajo. Ena od mam se je izrazila tako: »Ne, kje pa!« 

 

4.7.2.3 Drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 34: Prikaz odgovorov na trditev: Menim, da so domače naloge zame najpogosteje 

... 

  f f (%) 

Primerno zahtevne. 85 72,65 % 

Prezahtevne. 27 23,08 % 

Premalo zahtevne. 5 4,27 % 

Skupaj 117 100,00 % 

 

Anketirani učenci so v veliki večini (72,65 %) mnenja, da so domače naloge zanje primerno 

zahtevne, kar je razvidno tudi iz Tabele 33. 4 % učencev je mnenja, da so domače naloge zanje 

premalo zahtevne.  

 

Tabela 35: Prikaz odgovorov na trditev: Menim, da sem z domačimi nalogami … 

obremenjen. 

  f f (%) 

Prav. 72 61,54 % 

Preveč. 31 26,50 % 

Premalo. 14 11,97 % 

Skupaj 117 100,00 % 

 

Tabela 35 prikazuje mnenje učencev o njihovih obremenitvah z domačimi nalogami. 61,54 % 

jih meni, da so z domačimi nalogami ravno prav obremenjeni. 26,5 % jih čuti, da so z domačimi 

nalogami preveč obremenjeni.  

 

4.7.2.4 Starši  
 

Ko smo spraševali starše o preobremenjenosti otrok z domačimi nalogami, je skrb izrazil le 

eden od intervjuvanih staršev.  

Nekaj ostalih mnenj podajamo v nadaljevanju:  



73 
 

‐ »Včasih ja, včasih pa tudi ne. Bili so tedni, ko je bilo naloge ogromno. Ja, včasih 

mu je bilo vse skupaj preveč. Pa tudi ima druge dejavnosti. Pa pred kakimi 

kontrolkami in ocenjevanji.« 

‐ »Ne, ker je to zanjo dobro. Ker ona je itak dosti manjkala in se ji je to obrestovalo, 

da je delala domače naloge. V knjigarni sem ji kupila dodatne knjige za slovenščino 

in matematiko, da je dodatno reševala.« 

 

Ena od mam je v smehu povedala, da bi morali to vprašanje postaviti njenemu otroku.   

 

4.8 Ugotovitve  
 

Ker so časovne obremenitve z domačimi nalogami pogosto izpostavljene, v nadaljevanju 

predstavljamo ugotovitve o tem. Več kot polovica učencev prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja meni, da porabijo za reševanje domačih nalog veliko časa. Starši ocenjujejo, da je med 

tednom to odvisno od količine nalog in časa izvajanja naloge. Staršem je všeč, ker med koncem 

tedna domačih nalog nimajo.  

Učenci drugega in tretjega vzgojno-izobraževanega obdobja porabijo med tednom od 15 do 30 

minut. Malo je takih, ki porabijo več kot uro časa. Če upoštevamo normative in priporočila 

strokovnjakov, da naj učenci višjih razredov za izvajanje domačih nalog ne porabijo več kot 

polovico časa, ki so ga preživeli v šoli, lahko sklepamo, da učenci višjih razredov, za razliko 

od mlajših učencev, ne občutijo časovnih obremenitev. Starši opažajo, da se je čas, ki ga 

namenijo pisanju domačih nalog, v primerjavi z nižjimi razredi, skrajšal. Med koncem tedna z 

domačimi nalogami niso obremenjeni, saj zanje večina porabi manj kot 15 minut. Tudi starši 

ugotavljajo, da ob koncu tedna z domačimi nalogami otroci niso obremenjeni. Če pa naloga 

imajo, jo opravijo že petek, da imajo konec tedna prost.  

 

Učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja ocenjujejo, da so domače naloge primerno 

zahtevne. Tudi starši ocenjujejo, da njihovi otroci z domačimi nalogami niso preobremenjeni.  

 

Tudi učenci drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja so mnenja, da so domače 

naloge zanje primerno zahtevne. Zanimiv je rezultat, ki prikazuje, da 12 % učencev čuti, da so 

domače naloge zanje premalo zahtevne, hkrati pa menijo, da so z domačimi nalogami ravno 

prav obremenjeni. Nasprotno starši ne čutijo, da bi bili njihovi otroci z domačimi nalogami 

preobremenjeni.  
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4.9 Ustreznost domačih pogojev za opravljanje domačih nalog po mnenju 

učencev in staršev 
 

O pomenu urejenega domačega učnega okolja smo pisali v 2.3.2 poglavju, zato smo ustreznost 

pogojev preverjali tudi z anketnim vprašalnikom in intervjuji. Rezultati so predstavljeni v 

nadaljevanju.  

 

4.9.1 Ustreznost domačih pogojev za opravljanje domačih nalog po mnenju 

učencev 
 

4.9.1.1 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 36: Prikaz odgovorov na vprašanje: Kje navadno pišeš domačo nalog? 

  f f (%) 

V svoji sobi. 10 58,82 % 

V sobi, ki si jo delim z bratom/sestro, zato nimam 

miru. 
2 11,76 % 

Sobo si delim s starši/Nimam svoje sobe. 1 5,88 % 

Drugo 4 23,53 % 

Skupaj 17 100 % 

 

V Tabeli 36 je predstavljen kraj, kjer učenci navadno pišejo domačo nalog. Več kot polovica 

anketiranih učencev (58,82 %) domačo nalogo piše v svoji sobi. 17,64 % učencev nima lastne 

sobe, zato imajo pri pisanju domače naloge manj miru. Kot prostor, kjer se zadržujejo med 

pisanjem domače naloge, navajajo še dnevno sobo, kuhinjo in jedilnico.  

 

4.9.1.2 Starši  
 

Starši in skrbniki so tisti pomembni, ki poleg razumevanja, ljubezni in podpore skrbijo tudi za 

materialne pogoje v družini. Zato smo želeli izvedeti njihovo mnenje.  

Na vprašanje »Kako pomemben se vam zdi prostor za pisanje domačih nalog?« so bila mnenja 

deljena. Nekaterim se zdi prostor oz. lastna soba pomemben. Drugim se zdi primeren prostor 

za pisanje, predvsem iz praktičnih, razlogov kuhinja. Ena od mamic pa je bila zaradi pogojev 

zaskrbljena:  

‐ »Nima svoje sobe. Piše v kuhinji. To je tudi problem, ker potem funkcionira še 

slabše. Mogoče bi bilo drugače, če bi imel svoj mir.« 
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Zanimalo nas je tudi, kaj menijo o stalnem času pisanja domače naloge: »Menite, da stalen čas 

za pisanje domačih nalog vpliva na kakovost njegovega dela?« Starši menijo, da je verjetno 

veliko odvisno od posameznika, navajajo pa: 

‐ »Ja. Se trudim, da piše vsaki dan ob približno istem času.« 

‐ »Ja. Piše, če se le da, ko pride domov iz šole. Če jo že ni naredila v šoli.« 

‐ »Če sina pogledam, ki dela v jutranjem času, bi rekla da ja. Verjetno je odvisno od 

posameznika.« 

 

4.9.1.3 Drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 37: Prikaz odgovorov na vprašanje: Kje navadno pišeš domačo nalogo? 

  f  f (%) 

Imam svojo sobo (mir, svetloba, ogrevanje). 84 73,68 % 

Sobo si delim z bratom/sestro, zato nimam miru. 17 14,91 % 

Sobo si delim s starši/nimam svoje sobe. 4 3,51 % 

Drugo 9 7,89 % 

Skupaj 114 100,00 % 

 

V Tabeli 37 so prikazani domači pogoji za opravljanje domačih nalog pri učencih drugega in 

tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Svojo sobo, kjer imajo potreben mir, dovolj svetlobe 

in primerno temperaturo, ima 73,68 % učencev. Sobo si skupaj z bratom ali sestro deli 14,91 % 

učencev. 7,89 % učencev nima svoje sobe, oz. si jo deli s starši. Priljubljen prostor za pisanje 

domače naloge je kuhinja, saj šest učencev navaja, da domačo nalogo dela v kuhinji. Mira tam 

sicer ni, a imajo pomoč staršev (mame).  

 

Tabela 38: Prikaz odgovorov na trditev: Nalogo opravljam vsak dan v istem prostoru. 

    Vedno Pogosto Občasno Nikoli Skupaj 

Nalogo opravljam vsak dan v 

istem prostoru.  

f 51 30 20 12 113 

f (%) 45,13 % 26,55 % 17,70 % 10,62 % 100,00 % 

Nalogo opravljam vsak dan ob 

približno istem času.  

f 16 32 32 33 113 

f (%) 14,16 % 28,32 % 28,32 % 29,20 % 100,00 % 

 

Iz Tabele 38 je razvidno, kako pomembna se zdita učencem stalen čas in prostor pri pisanju 

domačih nalog. Nalogo vedno opravlja vsaki dan v istem prostoru 45,13 % otrok. Takih, ki to 

nikoli ne počnejo, je 10,62 %. Pogosto piše domačo nalogo ob približno istem času 28,32 % 

učencev. Nikoli ob istem času tega ne počne 29,20 % učencev.  
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4.9.1.4 Starši  
 

Prav tako smo o domačih pogojih spraševali tudi starše starejših učencev. Na vprašanje: »Kako 

pomemben se vam zdi prostor za pisanje domačih nalog?« so se starši v veliki meri strinjali, da 

je prostor za pisanje domačih nalog zelo pomemben. Menijo, da svoj prostor pomeni hkrati mir 

in možnost drugačne organizacije dela. Podajamo nekaj odgovorov: 

‐ »Zelo. Ne želim, da piše v kuhinji, ampak v svoji sobi.«  

‐ »Želim, da dela v svoji sobi, oz. tam, kjer ima mir. Lahko ima pogled na naravo ali 

svetlobo. Ne v neki glasnosti. Če smo mi recimo skupaj, potem posluša in mu misli 

uhajajo. Ne, more biti nekje, kjer ima mir. Torej, ja, pomembno.«  

‐ »Po mojem je to dobro, ker ima prostor, ki si ga po svoje organizira, da se bolj 

domače počuti.«  

‐ »Fajn je, če je mir, da ni nič motečega v okolici, da ni televizije, ni telefonov. Ja.«  

‐ »Ne vem, če mora biti vedno v istem. Je pa fajn, da ima svoj prostor, kjer ima svoj 

mir, da ima pisalno mizo, prostor, kamor se lahko zapre. Ja, je pomembno, da ima 

svoj prostor in svoj mir.«  

‐ »Se v sobi usede. Ne sicer pri mizi. On leži. Prostor ima vpliv. Kar pa sem zelo 

opazila, je od dneva odvisno. Včasih mi je bilo to včasih težko razumeti. Kar 

naenkrat piše slabo oceno – kako, če pa je vedel. Moraš ga razumeti! Včasih jaz 

težje razumem. Moraš si dopovedati, ker ni bil vzrok za slabo oceno neznanje, 

ampak dobesedno ni bil njegov dan. Ko smo se s tem prvič srečali – si rečeš – pa 

vem, da je znal. Nimaš logične razlage.« 

 

Eden od staršev je priznal, da otrok dela nalogo v kuhinji.  

 

Starše smo vprašali: »Menite, da stalen čas za pisanje domačih nalog vpliva na kvaliteto 

njegovega dela?« 

 

Mnenja so bila deljena. Nekaterim se zdi stalen čas zelo pomemben, drugi mu pripisujejo 

srednjo vrednost.  

‐ »Pri nas ni bilo tega, da bi moral takoj, ko pride domov iz šole nalogo napisati. 

Najprej je imel prosti čas, da se je razbremenil, izklopil. Potem pa je mogla biti 

naloga končana nekje do 6. ure zvečer.« 

‐ »Ona ne dela domačih nalog ob istem času. Včasih je ob 4-ih, drugič ob 8-ih.« 

‐ »Fajn je, če to naredi takoj, ko pride iz šole. Bi znalo biti, da vpliva na kakovost 

dela.« 

‐ »Hčerka ima tudi druge obveznosti in ne more stalno ob istem času delati.« 

‐ »Ne vem, ampak bom povedala tako, da nikoli nisem forsirala, da mora takoj, ko 

pride domov za knjige. Rabi nekaj, da si malo odpočije ali TV, oz. karkoli, da se 

malo odklopi. Potem pa treningi. No, če jih je imel pozno zvečer, potem je bila 

naloga prej. Po mojem mora biti neka pavza vmes. Ne takoj forsiranje: gremo, 

gremo! Da bi bilo to točno ob 3h – to ne. Ne pa zvečer ob 10-ih, to pa sploh ne. 

Najprej naj da možgane na pašo in potem za knjige, kolikor gre. Sam si lahko čas 

izbere, ko je pripravljeni na to.« 

‐ »Nisem dobila takega občutka, da bi imel čas vpliv.« 

‐ »Večinoma, ko pride domov, se naje in potem naredi nalogo.« 
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‐ »Ne, ker ima trening in se druži s prijatelji. Pomembno je, da jo naredi. No, ne 

ravno pozno ponoči.«  

 

4.10 Ugotovitve 
 

Uspešnost učenčevega učnega dela je povezana tudi s prostorskimi in časovnimi pogoji. Več 

kot polovica anketiranih učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja in skoraj tri četrtine 

učencev drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja domačo nalogo izvaja v svoji 

sobi. Nekaj je takih, ki svoje sobe nima, posledično imajo zato manj miru. Kot prostor, kjer se 

zadržujejo med izvajanjem domače naloge, navajajo še dnevno sobo, kuhinjo in jedilnico. Med 

starši so bila na temo pomembnosti prostora za pisanje domačih nalog mnenja deljena. 

Nekaterim se zdi lastni prostor (soba) pomemben, drugim pa se iz praktičnih razlogov zdi za 

pisanje domače naloge bolj primerna kuhinja. Stalnemu času za izvajanje domače naloge ne 

dajejo takega pomena, saj menijo, da je veliko odvisno od posameznika.  

 

4.11 Oblike pomoči, ki jih, po presoji učencev in staršev, starši nudijo svojim 

otrokom pri izvrševanju domačih nalog 

 

4.11.1 Oblike pomoči, ki jih, po presoji učencev, starši nudijo pri izvrševanju 

domačih nalog 
 

Pomoč staršev je v prvih letih šolanja, v obdobju opismenjevanja in oblikovanja veščin učenja 

in delovnih navad dobrodošla. Zanimalo nas je, kako na to gledajo učenci in kaj o tem menijo 

njihovi starši.  
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4.11.1.1 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 39: Prikaz odgovorov na trditve povezane s pomočjo staršev. 

  Da Ne Skupaj 

Starši mi pregledajo domačo 

nalog. 

f 15 2 17 

f (%) 88,24 % 11,76 % 100,00 % 

Starši mi pregledajo torbo. f 13 4 17 

f (%) 76,47 % 23,53 % 100,00 % 

Starši me poslušajo pri branju. f 13 4 17 

f (%) 76,47 % 23,53 % 100,00 % 

Starši mi dodatno razložijo 

učno snov. 

f 14 3 17 

f (%) 82,35 % 17,65 % 100,00 % 

Starši me sprašujejo učno 

snov. 

f 15 2 17 

f (%) 88,24 % 11,76 % 100,00 % 

 

V Tabeli 39 so predstavljene trditve, ki se navezujejo na pomoč staršev pri izvajanju domačih 

nalog. Zelo velik delež staršev (88,24 %), po mnenju učencev, pregleduje domačo nalogo 

svojim otrokom. 76,47 % staršev učencem pregleda torbo in jih posluša pri branju. Zelo velik 

delež (82,35 %) staršev otrokom dodatno razloži učno snov. 88,24 % staršev pa otroka sprašuje 

učno snov.  

 

4.11.1.2  Starši  
 

Kako pa starši vidijo svoje sodelovanje pri otrokovih domačih obveznostih?  Pravijo, da v veliki 

meri otroku pregledajo domačo nalogo, oz. to počnejo, ko so doma.  

 

Podobne odgovore smo dobili, ko smo jih spraševali ali otroku pregledajo torbo. To naredijo 

takrat, ko so doma oz. občasno. En starš tega nikoli ne počne.  

 

Poslušanje otroka pri branju se zdi pomembno vsem intervjuvanim staršem. Na tem mestu pa 

so izrazili naslednjo zaskrbljenost: 

‐ »Ja, ko sem doma. Branje ni problem. Problem je razumevanje.«  

‐ »Poslušala sem, a včasih sploh nisem vedela, kaj mi je prebral. Morala sem 

neposredno gledati v besedilo, da sem vedela, kaj bere.«  

 

Po potrebi otroku dodatno razložijo učno snov vsi intervjuvani starši.  

‐ »Ja, se poskušam znajti.« 

‐ »Ja, kolikor znam.«  

 

Večina staršev otroka sprašuje učno snov.  
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»Pred ocenjevanjem dobijo vprašanja in potem ga to sprašujem. Se trudim.«  

 

Eden izmed njih to počne le včasih.  

 

Kako si pa pomagajo starši, ko sami potrebujejo pomoč, ki je povezana s šolskim delom 

doma? Vprašali smo jih: »Ali se pogovorite z učiteljem in ga prosite za nasvet?« 

 

Večina jih neposredno ne pristopi k učitelju, ampak napotijo k njemu svojega otroka:  

‐ »Včasih sinu povem, da če ne ve, ali kaj podobnega, naj pove učiteljici, da ni znal 

narediti. Potem gre do učiteljice in ji pove.«  

 

Ena od mam pa ne čuti potrebe po pomoči, ki bi bila povezana z domačimi nalogami, saj kot 

pravi: »Ne. On je moj tretji otrok, mi je vse znano.« 

 

Zanimalo nas je: »Ali si zaradi težav pri domačih nalogah najamete inštruktorja?«  Takega 

načina reševanja težav pri domačih nalogah se ne poslužuje nobeden od intervjuvanih staršev.  

 

4.11.1.3  Drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 40: Prikaz odgovorov na trditve povezane s pomočjo staršev pri domačih nalogah. 

  Da Ne Skupaj 

Starši mi pregledajo domačo 

nalogo. 

f 52 61 113 

f (%) 46,02 % 53,98 % 100,00 % 

Starši mi pregledajo torbo.  f 26 86 112 

f (%) 23,21 % 76,79 % 100,00 % 

Starši me poslušajo pri 

branju.  

f 50 62 112 

f (%) 44,64 % 55,36 % 100,00 % 

Starši mi dodatno razložijo 

učno snov.  

f 63 49 112 

f (%) 56,25 % 43,75 % 100,00 % 

Starši me sprašujejo učno 

snov.  

f 74 38 112 

f (%) 66,07 % 33,93 % 100,00 % 

Starši se pogovorijo, ali 

prosijo učitelja za nasvet.  

f 43 69 112 

f (%) 38,39 % 61,61 % 100,00 % 

Starši najamejo inštruktorja.  f 9 103 112 

f (%) 8,04 % 91,96 % 100,00 % 

 

V Tabeli 40 so predstavljene trditve, ki se nanašajo na pomoč staršev pri šolskih obveznostih 

doma. Zelo velik delež otrok (53,98 %) meni, da jim starši ne pregledujejo več domačih nalog. 

Prav tako jim v 76,79 % starši ne pregledujejo šolske torbe. Branja svojih otrok ne posluša 

55,36 % staršev učencev drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Učne snovi ne 

razlaga več skoraj polovica staršev (43,75 %). 33,93 % staršev učencev ne sprašuje učne snovi. 
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Učenci menijo, da se njihovi starši po pomoč učitelja obrnejo le v 38 % primerov. Pomoč pri 

domačih nalogah je po mnenju učencev potrebovalo 8 % staršev. 

 

4.11.1.4  Starši  

 

Kakšne oblike pomoči nudijo starši svojim otrokom, oz. kako sploh sodelujejo pri šolskih 

obveznostih doma, je razvidno iz naslednjih odgovorov.  

 

»Ali otroku pregledate domačo nalogo?« Na to vprašanje so vsi anketirani odgovorili 

negativno. Poudarjajo pa, da so to počeli, ko so bili učenci mlajši: 

‐ »Občasno. V preteklosti sem mu pogledala vsaki dan, zdaj ne. Ker si ne označi in 

potem ne vem, kaj ima za nalogo.« 

‐ »V preteklosti, prve tri razrede. Zdaj pa ne več.« 

 

Menijo, da s tem, ko jim naloge ne pregledujejo, lahko gradijo zaupanje, da so nalogo naredili:  

‐ »Ne. Ker verjamem, da jo lahko naredi sama.« 

‐ »Ne. Tu pa tam. Delam na principu zaupanja.« 

‐ »Ko je bila mlajša ja. Pri matematiki ji še zdaj večkrat pregledam, drugače pa 

načeloma ne, ker ji zaupamo.« 

 

Eden od staršev je priznal, da se mu zdijo domače naloge prezahtevne, da bi lahko otroku nudil 

pomoč:  

‐ »Ne, samo pogledam, če ima narejeno. Kar je danes to v tej šoli, je prezahtevno za 

nas. Včasih, če ji starejša sestra pogleda.« 

  

»Ali otroku pregledate šolsko torbo?« Starši priznavajo, da tega ne počnejo več, so pa to počeli 

v preteklosti.   

‐ »Zdaj ne več. Še nekaj časa nazaj sem prekontrolirala. Zdaj pa ne.« 

‐ »Zelo redko. Že od 5., 6. razreda naprej mu torbe nismo pregledovali. Tudi v nižjih 

razredih zelo redko. Mogoče le toliko, da smo videli, kaj se je dogajalo, kaj ima v 

delovnem zvezku. Če ima rešeno. Da bi šel pa namensko gledati, pa ne.« 

‐ »Včasih sem ji, zdaj ne več. Včasih je imela v torbi vse tisto, kar ni rabila. Samo, 

kar bi rabila, ni imela.« 

‐ »Ko je bila mlajša. Zdaj je to odraz njenega dela.« 

‐ »Torbo ja. Sem pregledovala. Tudi zdaj mu jo še včasih okrog obrnem, tudi takrat, 

ko učiteljica pravi, da nima naloge.« 

 

Nekateri občasno to še vedno počnejo: 

‐ »Parkrat na leto, čisto naključno. Ko je bil mlajši, pa sem mu gledala po urniku, 

da si je noter dal. Imela sva urnik, da ne boš, kaj pozabil. Zdaj pa ne.«  

‐ »Tu pa tam še vedno.« 
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‐ »Ne več. Včasih sem 1x na teden, zdaj pa ne več. No, mogoče 1x na mesec, tako kot 

inventuro torbe.« 

 

»Ali otroka poslušate pri branju?« V preteklosti so to počeli, zdaj le redki. Spominjajo pa se 

izkušenj iz nižjih razredov:   

‐ »Joj, tako smo težko brali. Poslušala sem, a včasih sploh nisem vedela, kaj mi je 

prebrala. Morala sem neposredno gledati v besedilo, da sem vedela, kaj bere. Zdaj 

pa ne, ker bere tiho.« 

‐ »Ja. Ampak je katastrofa. Zdaj je že bolje, kot je bilo. Na začetku je bilo veliko 

zatikanja. Hitel je. Na hitro bi prebral. Se še dogaja, da ga poslušam, ko bere.« 

‐ »Zdaj ne, saj ne bere na glas. Ko je bil mlajši pa ja.« 

 

Nekateri priznavajo, da otroci ali ne berejo več ali pa so do branja od nekdaj čutili odpor:  

‐ »Skoraj več ne bere.« 

‐ »Ne bere. Od nekdaj je imel do branja odpor.« 

‐ »Ko je bila fejst mala, ko se je učila ja, pozneje pa ne.« 

‐ »Včasih ja, včasih ne. Tudi v nižjih razredih. Ker je bila to že takrat težava.« 

 

Ena od intervjuvanih mam opisuje, kako to včasih s sinom počne še danes. Na ta način gradita 

tudi odnos:  

‐ »Ja. Včasih ga tudi zdaj. On mi reče: Glej mama, malo bom sam bral, potem pa 

prosim, če mi ti bereš. Tako kompenzira.« 

 

»Ali otroku dodatno razložite učno snov?« Starši pravijo, da dodatno razložijo učno snov, če 

jih otrok za to prosi, vpraša:  

‐ »Če pride do mene in me prosi, ja. Drugače pa tega ne delava več. Sva v 4. razredu 

in sem ugotovila, da je rezultat isti, če si on sam prebere, ali če mu jaz razlagam. » 

‐ »Da, če potrebuje. Drugače ne sledim, kaj se učijo.« 

 

Na tej točki starši naletijo na težavo, ko imajo sami premalo znanja, da bi lahko otroku snov 

dodatno razložili, kar se kaže iz naslednjih odgovorov: 

‐ »Če jo jaz razumem, če znam, ji razložim. Če pa ne, potem ne.«  

‐ »Če jo vem, ja.«  

Kako je bilo v nižjih razredih opisujejo naslednji odgovori:  

 

‐ »S sinom se zdaj nekje dve leti ne učim, prej sem se pa vedno, sploh naravoslovje, 

družba, matematika, slovenščina. Zdaj sem se že naveličala, želim, da on to sam 

počne, ne da delam namesto njega. A ne napreduje.« 

‐ »Smo ji tudi, v nižjih razredih sem jih pomagala. Včasih ji je pomagala teta, ali pa 

sestra. Pomagali smo ji, kolikor smo ji le lahko.«  
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Eden od staršev pove, da ni potrebe, da bi dodatno razlagala, če pa bi slučajno bila, pa je 

prepričana, da bi jo sin vprašal.  

 

»Ali otroka sprašujete učno snov?« Nekateri tega ne počnejo več, so pa to počeli v preteklosti:  

‐ »Pred kakšno kontrolko v preteklosti. Zadnji dve leti pa še to ne. Sva ponovila 

skupaj in to je bilo to. Ne pa kot spraševanje – to pa že dolgo ne.« 

 

Drugi le v primeru, če jih otrok prosi.  

‐ »Če sama pride pa reče. Ko je bila mlajša, smo več skupaj vadili, zdaj pa se sama 

že zna učiti. Če sama pride, mogoče prosi starejšo sestro, da jo malo sprašuje.« 

 

Nekateri izrazijo zaskrbljenost nad zahtevnostjo snovi, zato tudi težje sprašujejo:  

‐ »Ja. Če je kakšna taka stvar, ki jo lahko in če si znam najti vprašanja, potem jo 

sprašujem.« 

 

Ena od mam razlaga izkušnjo tako: 

‐ »Ne. Najboljši rezultat je bil, ko sem ga prosila, da on meni razloži, kaj se je novega 

naučil. V dnevni sva se usedla na kavč in mi je razlagal.« 

 

Ker je pomoč pri domačih nalogah v višjih razredih za marsikaterega starša že zahtevna naloga, 

nas je zanimalo, kako to rešujejo, ko se sami znajdejo v težavah.  

 

»Ali se pogovorite z učiteljem in ga prosite za nasvet?« 

Izključno zaradi težav pri domačih nalogah se starši ne obračajo na učitelja. Imajo pa zanimive 

izkušnje:  

‐ »Da bi šla v šolo izključno zaradi te teme, ne. Mi je bilo pa všeč, ko je pisala 

učiteljica matematike in me opozorila, da sin ne dela domačih nalog. To je bilo 

super. Tudi razredničarki sem rekla, da naj me pokliče, če karkoli opazi. Zelo imam 

rada, da se pravočasno reagira. To ni nič slabega. To je samo dobro za njega.« 

‐ »Da bi šel do učitelja z namenom domačih nalog, ne. So pa oni (učitelji) mene 

klicali (smeh).« 

‐ »Zaradi neopravljenih domačih nalog, pa zaradi nerazumevanja snovi pred 

kontrolko ipd.« 

 

Nekateri težave rešijo tako, da nagovorijo učence, naj prosijo učitelja za pomoč, če česa ne 

razumejo. Nekateri prosijo za pomoč le dotične učitelje.  

  

»Ali za potrebe domačih nalog najamete inštruktorja?« 

Nobeden od intervjuvanih staršev se še ni obrnil na inštruktorja zaradi domačih nalog. Iz 

njihovih odgovorov pa se je dalo razbrati, da so se po pomoč k inštruktorju že zatekali.  
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4.12 Ugotovitve  

 

Starši si želijo, da so njihovi otroci uspešni, zato so jim pripravljeni pomagati na različne načine. 

Ugotovitve, kako to, po presoji učencev, počnejo njihovi starši, so strnjene v nadaljevanju. 

Učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja menijo, da jim starši v veliki meri 

pregledujejo domačo nalogo, torbo in jih poslušajo pri branju. T. Žerdin (1992, str. 7) pravi, da 

je domneva, da se bo otrok sčasoma sam naučil brati in pisati zgrešena, ker izgubljamo obdobje, 

ki je za razvoj te spretnosti najprimernejši. Otroci najhitreje napredujejo pri branju, če ga eden 

od staršev posluša. 

Velik je delež staršev, ki otrokom dodatno razloži učno snov in postavlja vprašanja. Odgovori 

staršev so podobni, ki navajajo, da v veliki meri otrokom pregledajo domačo nalogo, torbo, jih 

poslušajo pri branju, jim dodatno razložijo in jih sprašujejo učno snov. Poleg tega nas je 

zanimalo, na koga se starši obrnejo, ko sami naletijo na težave povezane z domačimi nalogami. 

Večina jih do učitelja neposredno ne pristopi, ampak napotijo k njemu svojega otroka. Po 

pričakovanjih, zaradi težav povezanih z domačimi nalogami, nobeden od staršev ne najame 

inštruktorja.   

Izkušnje učencev, ki obiskujejo drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje se od mlajših 

otrok razlikujejo, saj menijo, da starši v veliki meri ne pregledujejo več torb in domačih nalog, 

tudi poslušanje branja je izraženo v manjši meri. V manjši meri je prisotna tudi razlaga in 

spraševanje učne snovi. Podobno menijo starši. Izpostavljajo, da s tem, ko ne pregledujejo 

nalog, posledično gradijo na zaupanju otroku. Prav je, da omenimo podatek, ki navaja, da se 

nekaterim staršem zdijo domače nalog prezahtevne, da bi jim lahko pomagali. Pregledovanja 

torbe se lotijo redko oz. občasno. Poslušanja branja se ne poslužujejo, priznavajo pa, da so to 

počeli, ko so bili otroci mlajši. Starši pravijo, da dodatno razložijo učno snov, če jih otrok za to 

prosi, vpraša. Učno snov so otrokom praviloma razlagali in spraševali v preteklosti, zdaj to 

počne le redko kdo oz. le, če jih otrok za to prosi. Izključno zaradi težav z domačimi nalogami, 

se starši ne obračajo na učitelja, napotijo pa k njemu otroka. Pomoči inštruktorja zaradi domačih 

nalog se ne poslužujejo.  
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4.13 Pogostost zunanje pomoči pri opravljanju domačih nalog po mnenju učencev 

in staršev 
 

Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so pogosto manj samostojni pri 

opravljanju domačih nalog. V nadaljevanju predstavljamo, kakšne so izkušnje otrok in staršev 

na tem področju.  

 

4.13.1 Pogostost zunanje pomoči pri opravljanju domačih nalog, ki jo izrazijo 

učenci 

 

4.13.1.1  Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 41: Prikaz odgovorov na vprašanje: Kdo ti najpogosteje pomaga pri domačih 

nalogah? 

  f f (%) 

Mama. 9 56,25 % 

Oče. 2 12,50 % 

Brat, sestra. 3 18,75 % 

Nihče, opravljam jih 

sam. 1 6,25 % 

Sošolec. 0 0,00 % 

Učitelj. 0 0,00 % 

Babica. 1 6,25 % 

Skupaj 16 100,00 % 

 

Tabela 41 prikazuje, kdo so viri pomoči pri pisanju domače naloge. Odgovori kažejo, da je to 

najpogosteje mama (56,25 %). Na pomoč se obračajo tudi na brate oz. sestre (18,75 %). Naloge 

brez pomoči opravlja 6,25 % anketirani učencev. Nihče izmed anketiranih se po pomoč pri 

pisanju domače naloge ne obrača na sošolce ali učitelje.  

 

4.13.1.2  Starši  
 

Pomoč odrasle osebe ali staršev je v nižjih razredih pomembna, zato nas je najprej zanimalo: 

»Kdo v družini mu najpogosteje pomaga?« Vsi trije intervjuvani starši so povedali, da je mama 

tista, ki najpogosteje pomaga pri domačih naloga.  

 

Zanimalo nas je tudi, kaj menijo starši: »Kako pogosto otrok potrebuje pomoč pri pisanju 

domačih nalog?« Na tem mestu so menja razdeljena. Nekateri čutijo, da njihov otrok potrebuje 
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pomoč zelo pogosto – vsakodnevno. Nekaterim se zdi, da pomoči ne potrebujejo nikoli oz. le 

občasno. Ena od mam pravi takole:  

‐ »Sin niti ni v podaljšanem bivanju, da bi tam naredil nalogo, ker gre prej domov.« 

 

»Ali vam mora končano domačo nalogo pokazati?« Starši postavijo to zahtevo pred otroka zelo 

pogosto. Ena oseba nikoli tega ne zahteva od svojega otroka.  

 

4.13.1.3  Drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje  
 

Tabela 42: Prikaz odgovorov na trditve povezane s pomočjo pri domačih nalogah. 

    Vedno Pogosto Občasno Nikoli Skupaj 

Za pomoč prosim le, če česa ne 

razumem.  

f 48 35 24 6 113 

f (%) 42,48 % 30,97 % 21,24 % 5,31 % 100,00 % 

Če pri domači nalogi potrebujem 

pomoč, jo tudi dobim.  

f 65 30 17 1 113 

f (%) 57,52 % 26,55 % 15,04 % 0,88 % 100,00 % 

Končano domačo nalogo moram 

pokazati staršem.  

f 24 15 28 46 113 

f (%) 21,24 % 13,27 % 24,78 % 40,71 % 100,00 % 

 

Iz Tabele 42 je razvidno, da za pomoč ob nerazumevanju snovi prosi 48 % učencev. Tega nikoli 

ne naredi 5,31 % učencev. Pomoč pri domači nalogi vedno dobi 57,52 % učencev, 40,71 % 

učencev domače naloge po koncu reševanja nikoli ne pokaže staršem.   

 

Tabela 43: Prikaz odgovorov na vprašanje: Kdo ti najpogosteje pomaga? 

  f f (%) 

Mama. 59 50,00 % 

Nihče, opravljam jih 

sam. 28 23,73 % 

Oče. 10 8,47 % 

Brat, sestra. 7 5,93 % 

Sošolec. 7 5,93 % 

Drugo. 5 4,24 % 

Učitelj. 2 1,69 % 

Skupaj 118 100,00 % 

 

Iz Tabele 43 je razvidno, da v polovici primerov nudi pomoč mama. V 23,73 % domačo nalogo 

opravljajo učenci sami. Po pomoči posegajo tudi izven družine: pomoč sošolcev je izražena v 

5,93 % primerov, učitelja pa 1,69 %.  
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4.13.1.4  Starši  
 

Iz učenčevih odgovorov je razvidno, da je tudi v višjih razredih pomoč dobrodošla. Zato nas je 

zanimalo, kdo v družini najpogosteje pomaga.  

 

Še vedno je mama tista, ki najpogosteje pomaga.  

‐ »Jaz (mama). Kar mi je bilo najtežje pri njem prva 3 leta: naloga se je delala 3 ure! 

On ni pa ni mogel narediti. To se je vleklo in odlašalo. Takrat je bilo to meni zelo, 

zelo naporno. Nalog ni delal v podaljšanem bivanju. On je kar sedel pri tistem 

zvezku. Pa si ga malo pustil, a se ni zgodilo nič. Kar zraven sem mogla sedeti. To 

je bilo zelo naporno. Tudi, ko sem z učiteljico govorila, ni znala povedati, zakaj. 

Šele pozneje dobiš razlago, ko smo prišli do tega spoznanja. Njemu je bilo verjetno 

to tako naporno in tako težko.« 

 

Vendar se pomoč že nekoliko razporedi tudi med druge družinske člane. Velikokrat pa je to, 

kdo nudi pomoč, povezano tudi z učnim predmetom, kjer potrebuje pomoč:  

‐ »Oče, ker so ji težavni naravoslovni predmeti, ki jih oče obvlada.« 

‐ »Odvisno od predmeta.« 

‐ »Starejši brat, jaz (mama), v mlajših letih pa babica, ker je bil dosti z njo. Vsi smo 

mu stali ob strani, kolikor je bilo potrebno.« 

 

»Kako pogosto vaš otrok potrebuje pomoč pri pisanju domačih nalog?«  

Večina staršev meni, da njihov otrok potrebuje pomoč le občasno.  

‐ »Včasih jo potrebuje, včasih pa sploh ne. Jo sama naredi.« 

 

Nekaj staršev je mnenja, da njihov otrok pomoči pri pisanju domačih nalog sploh ne potrebuje 

več: 

‐ »To vam ne znam odgovoriti, ker ne sedim poleg.« 

‐ »Z moje strani ne. Ne prosi.« 

‐ »Mogoče  enkrat na 14 dni. Ko je bil mlajši je mogoče večkrat. Ali pa sem mu celo 

jaz želela bolj pomagati. Zdaj je pa v bistvu zelo samostojen.« 

 

Ena od mam pove, da njen sin domačih nalog ne dela:  

‐ »Je ne dala tako, da ne vem. Ko dela, je takoj fertik.« 

 

»Ali vam mora končano domačo nalogo pokazati?« 

 

Večina staršev je odgovorila, da od otrok ne zahtevajo, da jim končano domačo nalogo 

pokažejo.  
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‐ »Ne. Tudi, ko je bila mlajša, ji ni bilo treba pokazati. Smo jo le vprašali, kaj ima za 

domačo nalogo? Si jo že naredila? Ja, ne še, bom še jutri. To se je večkrat zgodilo 

za vikende. Se je pa zgodilo, da jo je včasih pozabila. Za to pa ni bila kaznovana.« 

 

Večja svoboda na tem področju se kaže iz naslednjih odgovorov:  

‐ »Samo pokazati, da je narejena. Drugo pa jaz ne delam.« 

‐ »Ko vidim, da je kriza, ali pa vidim, da parkrat pozabi narediti, potem mi jo že 

mora pokazati. Ga tudi vprašam, če je vse? Si vse označi, da vidim, da ja ne 

pozabi.« 

  

Ena od mam potoži, da »Je ne naredi in je ne označil.« Prav zato do njega ne mora postavljati 

nobenih zahtev.  

 

4.14  Ugotovitve  
 

Po pričakovanjih je najpomembnejši vir pomoči pri izvajanju domače naloge pri učencih v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju mama. Tudi starši sami priznavajo, da je mama tista, 

ki najpogosteje pomaga. Mnenja o tem, kako pogosto po mnenju staršev otrok potrebuje pomoč, 

so deljena. Velika večina staršev od učencev zahteva, da jim morajo otroci končano domačo 

nalogo pokazati.  

Izkušnje učencev, ki obiskujejo drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje so naslednje: ob 

nerazumevanju vedno prosijo za pomoč. Več kot polovica pomoč tudi vedno dobi. Dve petini 

učencev domače naloge po koncu reševanja nikoli ne pokaže staršem. Tudi pri starejših učencih 

je mama tista, ki najpogosteje nudi pomoč. Starši se strinjajo, da je mama še vedno prvi 

pomočnik, vendar odgovori kažejo, da se v višjih razredih pomoč porazdeli med druge 

družinske člane tako, da pomaga tisti, ki določeno področje oz. učni predmet bolj pozna. Večina 

staršev je mnenja, da njihov otrok potrebuje pomoč le občasno, oz. je sploh ne potrebuje več. 

Navadno starši ne izražajo več zahteve po tem, da jim učenci pokažejo končano domačo nalogo.  

Povzamemo lahko, da morajo končano domačo nalogo pokazati le mlajši učenci. Ko se pri 

domačih nalogah zatakne, je mama tista, ki najpogosteje nudi pomoč. To ugotavlja tudi B. 

Čagran (1990), ki meni, da je znano, da se z vzgojo otrok tako v privatnem kot v poklicnem 

življenju ukvarjajo bolj ženske, kar se kaže tudi v primeru domačih nalog (Čagran, 1990, str. 

192). Iz naše raziskave pa je razvidno, da se z leti ta pomoč porazdeli tudi med druge družinske 

člane. 
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4.15 Izzivi staršev pri opravljanju domačih nalog 
 

V povezavi z izvajanjem domačih nalogo starši pogosto dajejo vedeti, da delajo domačo nalogo 

skupaj z otrokom, ali pa celo namesto njega. Zato smo v nadaljevanju preverili, s kakšnimi 

izzivi se srečujejo.  

 

4.15.1 Izzivi staršev po presoji otrok pri opravljanju domačih nalog  

 

4.15.1.1  Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 44: Prikaz odgovorov na vprašanje: Ali misliš, da ti starši morajo pomagati pri 

opravljanju domače naloge? 

  Da Ne Skupaj 

Ali misliš, da ti starši morajo pomagati pri opravljanju 

domače naloge? 

f 9 8 17 

f (%) 52,94 % 47,06 % 100,00 % 

 

Več kot polovica (52,94 %) učencev meni, da jim starši pri opravljanju domače naloge morajo 

pomagati.  

 

4.15.1.2  Starši 
 

Zaradi vzgojne in izobraževalne funkcije domačih nalog se lahko starši znajdejo med 

pričakovanji otrokovih, učiteljevih in lastnimi prepričanji. Zato smo jim zastavili naslednja 

vprašanja:  

 

»Menite, da učitelji od vas pričakujejo, da pomagate doma otroku?« 

 

 Tak občutek imajo zelo pogosto vsi intervjuvani starši.  

 

»Ali vas obremenjuje dejstvo, občutek, da včasih ne znate pomagati otroku?« 

Starši se z dejstvom, da otroku ne znajo pomagati že v nižjih razredih zelo pogosto 

obremenjujejo:  

‐ »Občasno imam tak občutek. Si nisem predstavljala, da se že vse to učijo.«  
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4.15.1.3  Drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 45: Prikaz odgovorov na vprašanje: Ali misliš, da ti starši znajo pomagati pri 

domačih nalogah? 

  Da Ne Skupaj 

Ali misliš, da ti starši znajo pomagati pri domačih 

nalogah? 

f 97 18 115 

f (%) 84,35 % 15,65 % 100,00 % 

Ali misliš, da ti starši morajo pomagati pri 

opravljanju domačih nalog?  

f 
32 82 114 

f (%) 28,07 % 71,93 % 100,00 % 

 

Iz Tabele 45 je razvidno, da je 84,35 % otrok mnenja, da jim starši pri domačih nalogah znajo 

pomagati. Le 28 % učencev pa meni, da jim starši morajo pomagati pri domačih nalogah.  

 

4.15.1.4  Starši  
 

Učne in delovne zahteve se z leti šolanja spreminjajo in stopnjujejo, zato se tudi pričakovanja 

učiteljev do staršev spreminjajo. Če se in kako, smo vprašali starše učencev drugega in tretjega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja:  

 

»Menite, da učitelji od vas pričakujejo, da pomagate doma otroku?«.« 

 

Mnenja staršev so deljena. Polovica jih meni, da učitelji to od njih še vedno zelo pogosto 

pričakujejo. Drugi tega občutka nimajo nikoli.  

‐ »Učiteljem sem dala jasno vedeti. Da je domača naloga njegova dolžnost! On lahko 

pride vedno k meni po nasvet. Vedno je dobrodošel. Jasno mu povem – pridi – 

pomagam. Rabiš nasvet – pomagam. Drugače so pa naloge njihove dolžnosti in 

tudi oni morajo prevzemati te odgovornosti. Če dobi minus, dobi minus. Če je bil 

kregani, je bil kregani. Potem je kregan še od mene. Seveda se zaradi takšnih stvari 

pogovorimo. Potem gre za teden dni računalnik.  

‐ Enkrat mi je učiteljica matematika napisala, da ne dela domačih nalog. In smo se 

potem pogovorili. Povedala sem mu, da domače naloge učiteljica z razlogom daje 

in jih je treba delati. Zadnje čase sem začela prakticirati, da pogledam v eAsisenta. 

Seveda najprej njega vprašam, potem pogledam v eAsistenta. In seveda vidim. In 

potem ga vprašam: kaj pa ta domača naloga? Včasih sem mu 1x tedensko 

kontrolirala zvezke, zdaj pa tudi tega ne delam več, ker je toliko star, da bo moral 

v življenju sam funkcionirati. Lahko mi kdo reče, da sem kruta mama. Ampak jaz 

mislim, da ne. Morajo sami shoditi.« 

‐ »V preteklosti ja, ko otrok res potrebuje še starša, da mu dodatno pojasni in 

pomaga. Zdaj pa res ne več. Ni več potrebe.« 

 

Starši so mnenja, da je otroku potrebno dati neko spodbudo ali pa pomoč, če jo le-ta potrebuje: 
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‐ »Ne da bi pričakovali, ampak neko spodbudo otroku doma moraš dati.« 

‐ »Ne, ker je dovolj star. S tem se strinjajo tudi učitelji.« 

‐ »Da bi zahtevali ne, da pa pričakuje od starša, pa ja. Namreč, če otrok ne zmore 

sam, si poišče pomoč – ali pri starših ali pri sestri (ima starejšo sestro), se mi, iz 

mojega vidika zdi normalno, da nekoga povpraša.« 

 

»Ali vas obremenjuje dejstvo, občutek, da včasih otroku ne znate pomagati?« 

Večina staršev s tem občutkom ni obremenjena. Vire pomoči v večini primerov poiščejo znotraj 

družine: 

‐ »Ni bilo takšne situacije, vedno smo nekaj našli. Če sam ne bi znal, bi že poiskal. 

Nekdo je boljši na enem področju, drugi na drugem. Vse rešujemo znotraj družine.« 

‐ »Ne. Mi imamo še starejšo sestro, ki priskoči na pomoč. Tudi njega poskušam tako 

navajati, da vpraša sestro. Ne, da bi želela odgovornost prelagati, ampak se mi zdi, 

da ona razloži na dosti bolj primeren način. Se mi zdi, da jo sprejema. Da se znata 

v njunem jeziku na hitrejši način sporazumevati. Zdi se mi, da se mora naučiti, 

mora tudi v šoli vprašati učitelja, mora znati vprašati sošolce. Da se znajde v 

svojem krogu. Jaz sem starš – pomagam, definitivno, ker je to moja dolžnost. Če ne 

bi znala pomagati, potem normalno, da bom šla nekam po pomoč. Šola pa je njihov 

krog.« 

‐ »Če je že prišlo do tega, da česa nismo znali, vedeli razložiti, smo poskušali najti 

nekoga, ki mu je razložil.« 

‐ »Nisem obremenjena, ker če ne ve, bomo našli pomoč, da mu kdo razloži.«  

 

So pa tudi starši, ki se s tem občutkom zelo pogosto soočajo:  

‐ »Ja, posebej pri matematiki. Ne znam razložiti tako, da bi me razumela. Hčerka 

zdaj ne rabi pomoči. Sin pa me ne razume, kaj mu želim povedati. Posluša, a ne 

razume.« 

‐ »Ja. Dostikrat. Večinoma pri matematiki.« 

 

4.16  Ugotovitve 
 

Učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja pričakujejo, da jim starši pri opravljanju 

domače naloge morajo pomagati.  

Vsi intervjuvani starši otrok, ki obiskujejo prvo vzgojno-izobraževalno obdobje se srečujejo z 

občutkom, da učitelji od njih pričakujejo nudenje pomoči svojim otrokom. Enakega mnenja so 

tudi starši starejših učencev. Dodajo pa, da so nenazadnje oni tisti, na katere se lahko obrnejo. 

Zelo pogosto se srečujejo z dejstvom, da že v nižjih razredih velikokrat ne znajo pomagati 

otroku. Starši starejših učencev s tem niso več toliko obremenjeni, saj znotraj družine poiščejo 

druge vire pomoči. Učenci, ki obiskujejo drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje so 

prepričani, da jim starši pri domačih nalogah znajo pomagati, kar je v nasprotju s tem, kar 

navajajo starši mlajših učencev.  
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4.17 Vpliv domačih nalog na odnose med starši in otroci  
 

Starševska skrb za šolsko delo in pozitivna stališča do domačih nalog vplivajo na napredovanje 

otrok v procesu učenja. V raziskavi nas je zanimalo, kakšen je vpliv staršev na to, kaj otroci 

počnejo doma.  

 

4.17.1 Vpliv domačih nalog na odnose med starši in otroci po presoji učencev  
 

4.17.1.1  Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 46: Prikaz odgovorov na trditve povezane z domačimi/družinskimi pravili pri 

domačih nalogah. 

  Da Ne Skupaj 

Šele po opravljeni domači nalogi 

lahko delam druge stvari. 

f 17 0 17 

f (%) 100,00 % 0,00% 100,00 % 

Doma se zaradi domačih nalog 

prepiramo. 

f 5 12 17 

f (%) 29,41 % 70,59 % 100,00 % 

 

Pri anketiranih učencih vsi (100 %) starši zahtevajo, da lahko delajo druge stvari šele, ko 

opravijo domačo nalogo. 29,41 % učencev meni, da se doma zaradi domačih nalog prepirajo.  

 

4.17.1.2  Starši  
 

»Ali pomagate otroku pri opravljanju šolskih obveznosti doma?« 

 

Intervjuvani starši svojim otrokom pri domačih obveznostih na tak ali drugačen način 

pomagajo:  

‐ »Ja, ko sem popoldan doma, tj. vsak drugi teden.« 

 

»Menite, da je pomoč in podpora otroku vaša starševska dolžnost?« 

 

Vsi intervjuvani starši so tega mnenja, vendar, ker so odgovarjale le mame, je ena izrazila željo:  

‐ »Ja, mi ni vseeno. Jezim pa se na moža. Tudi on bi moral kaj v šolo, ne samo jaz.«  

 

»Menite, da ste z domačimi nalogami vašega otroka obremenjeni?« 

 

To zelo pogosto občutijo intervjuvane mamice:  
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‐ »Ja, ker v našem otroštvu ni bilo tega, da bi ti starši pomagali. Saj nisi bil 

prepuščen sam sebi, ampak ni bilo toliko nalog, toliko zahtevnosti.« 

‐ »Ona ne, sem bolj jaz.« 

 

»Ali zaradi službenih obveznosti ne zmorete pomagati otroku pri domačih nalogah?« 

 

Usklajevanje službenih in družinskih obveznosti, med katere sodi tudi šolsko delo, ki ga morajo 

učenci opraviti doma, predstavlja nekaterim staršem velik napor in obremenitev.  

‐ »Ja. V šolo jo pripeljem že ob 6. uri. Domov pa odhaja tudi pozno.« 

‐ »Ja, ko delam popoldan.«  

 

»Ali se zaradi domačih nalog prepirate?« 

Intervjuvani starši pravijo, da se zaradi domačih nalog pogosto kregajo doma. Sprašujejo se, če 

bo kdaj drugače, oz. če bo to kdaj minilo.  

 

4.17.1.3  Drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Tabela 47: Prikaz odgovorov na trditev: Doma nimamo pravil glede domačih nalog. 

  Da Ne Skupaj 

Doma nimamo pravil glede 

domačih nalog. 

f 44 70 114 

f (%) 38,60 % 61,40 % 100,00 % 

 

Iz Tabele 47 je razvidno, da 61,40 % učencev doma nima pravil, ki bi bila povezana z domačo 

nalogo.  

 

Tabela 48: Prikaz odgovorov na trditev o pravilih in izvenšolskih obveznostih. 

    Vedno Pogosto Občasno Nikoli Skupaj 

Šele po opravljeni domači nalogi 

lahko delam druge stvari.  

f 51 19 28 15 113 

f 

(%) 

45,13 

% 

16,81 

% 

24,78 

% 

13,27 

% 

100,00 

% 

Druge aktivnosti (igrice, prijatelji, 

šport, glasba ...) so pomembnejše 

od narejene domače naloge.  

f 19 19 24 49 111 

f 

(%) 

17,12    

% 

17,12 

% 

21,62 

% 

44,14 

% 

100,00 

% 

 

Tabela 48 prikazuje pravila povezana z domačimi nalogami in šolskimi obveznostmi doma. 

45,13 % otrok meni, da lahko po opravljeni domači nalogi vedno delajo druge stvari. Druge 

aktivnosti, kot so igrice, prijatelji, šport ali glasba so 17,12 % anketiranim učencem 
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pomembnejše od narejene domače naloge. 44,14 % učencev drugih aktivnosti nikoli ne 

postavlja pred domače naloge.  

 

Tabela 49: Prikaz odgovorov na trditev: Starši me kaznujejo, če ne opravim domače 

naloge. 

  Da Ne Skupaj 

Starši me kaznujejo, če ne opravim 

domače naloge.  

F 31 81 112 

f (%) 27,68  

% 

72,32  

% 100,00 % 

 

V primeru, da domača naloga ni opravljena, je po mnenju učencev kaznovanih 27,68 % 

vprašanih.  

 

4.17.1.4 Starši  
 

»Ali pomagate otroku pri opravljanju šolskih obveznosti doma?« 

 

Včasih oz. ob učenčevi prošnji to počne večina intervjuvanih staršev.  

‐ »Da – če je potrebno. Če me otrok sam prosi, za predmete, ki jih jaz obvladam, 

drugi starš pa za predmet, ki ga on obvlada.« 

‐ »Zdaj več kaj dosti ne pomagamo, ker je dovolj velik. Kar se zahteva od njega je, 

da ko pride domov se preobleče, poje in potem napiše nalogo. Zdaj dela že sam od 

sebe. Dosti ne pomagamo več.« 

‐ »Ko je bila mlajša več, zdaj malo manj oz. odvisno od domače naloge. Če je 

potrebno pri matematiki. Tam je imela deficit in je rabila pomoč. Tam je tudi sama 

zaprosila, da bi morala to pa to narediti. Ati, mi prosim pokažeš, razložiš. Drugače 

pa zdaj večinoma dela naloge samostojno.« 

‐ »Samo z nasveti. Če pride do mene in me vpraša, da ne zna naprej. Ja, drugače pa 

ne. Niti mu ne kontroliram. Spomnim ga – to ga vsaki dan vprašam: Ali je domača 

naloga narejena? Ja? Ne? Sicer dobim vedno odgovor ja, pa potem včasih vidim, 

da ni bila narejena. To je njegova odgovornost. Četudi je on učenec s primanjkljaji, 

je še vedno učenec in to nima nič veze s tem.« 

 

Nekateri starši so to počeli v preteklosti, ko so bili njihovi otroci mlajši:  

‐ »Ne. Ko je bil mlajši, nekje do 4. razreda. Potem pa več ne.« 

‐ »Ne več. Vprašam ga vsaki dan, kljub temu, da mislim, da če ne razume, naj me 

vpraša. Je dovolj star. Ko je bil mlajši pa sem mu pomagala veliko.« 

 

Nekaj staršev to počne, ne glede na razred, ki ga učenec obiskuje:  
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‐ »Ja, zelo veliko. Še vedno, kljub temu, da je v 9. razredu, ker po koncu pouka sama 

ni več sposobna nadaljevati. Če ji nalog doma ne pogledaš, jih sploh ni.« 

 

»Menite, da je pomoč in podpora otroku vaša starševska dolžnost?«  

 

Skoraj vsi so mnenja, da sta pomoč in podora njihova starševska dolžnost. Podrobnosti pa so 

zbrane v nadaljevanju: 

‐ »Po eni strani je naša dolžnost, ker otroka moraš spraviti do točke, da se lahko 

naprej v življenju znajde. Pri tem ga je treba podpirati.« 

‐ »Mislim, da, ko otrok ne razume, pristopiš do njega in mu pomagaš. Če pa še ti ne 

veš, kontaktiraš učitelja. Tako, da je to obveznost starša.« 

‐ »Kako bi to razložila. Pomagaš, kolikor lahko pomagaš, ker so včasih takšne 

naloge, da moraš sam študirat poleg. Včasih se sprašuješ, če bodo to v življenju 

kdaj rabili. Dolžnost starša je, da pomaga.« 

‐ »Včasih se počutim, kot da je to dolžnost, obveznost, vse v enem.« 

‐ »Je naša dolžnost. Kakorkoli. Ja, je moja dolžnost, da mu pomagam, če ne zna. Saj, 

kdo mu bo pa pomagal, če ne jaz. To je meni starševska dolžnost.« 

‐ »To je moja starševska naloga. To je podobno kot vzgoja, ker ga s tem pripravljamo 

na življenje.« 

 

Nekateri imajo drugačno mnenje:  

‐ »Ne. To je njegova stvar.« 

‐ »Delno tudi je. Če ne bi vprašala, kaj ima za domačo nalogo, jo mogoče ne bi 

naredila. Tako, da mislim, da je to moja dolžnost. Večinoma pa njena.« 

  

»Menite, da ste z domačimi nalogami vašega otroka obremenjeni?«  

 

Večina staršev meni, da jim domače naloge njihovih otrok nikoli ne predstavljajo obremenitve:  

‐ »Ne. Sem mu razlagal, kar ni razumel. Da bi me pa to bremenilo, pa ne.« 

‐ »Obremenjeni ne, sicer pa ti vzame določen čas. V 9. razredu se ti zna zgoditi, da 

moraš, na primer pri matematični nalogi že sam poštudirati, kako je to že bilo, ker 

smo starejši in vmes že malo pozabiš. Ampak ne, načeloma ne, itak si moraš čas 

vzeti za otroka.« 

 

Navajamo še izpovedi staršev, ki so z domačimi nalogami njihovih otrok obremenjeni:  

‐ »Obremenjena se počutim s tem, da sem se pri hčerki bolj potrudila in uspela, pri 

sinu pa mi ni uspelo. To me bremeni. Pri njem pa ne morem doseči nič, da bi se 

bolj trudil. To pa me obremenjuje.« 

‐ »Ja, ker ga še iz službe kličem, če je naredil domačo nalogo.«  

 

Eden od staršev je podal predlog, da naj bodo naloge takšne, da jih bo otrok znal rešiti sam.  

»Ali zaradi službenih obveznosti ne zmorete pomagati otroku pri domačih nalogah?« 
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Velika večina se zaradi službenih obveznosti in težavami usklajevanja z domačimi nalogami ne 

obremenjuje.  

‐ »Jaz niti ne vidim, da bi on bil preveč. Sem obremenjena, včasih imam zelo slabo 

vest, če moram biti dalj časa v službi. Nisem pa imela občutka, da mu zaradi tega 

ne bi utegnila pomagati, oz. bi bil zaradi tega prikrajšan. Smo včasih obremenjeni, 

ne pa toliko.«  

‐ »Za to imamo starejšo sestro, ki ji pomaga, če mene ni doma.« 

‐ »Če bi bila težava, da ne bi razumel, v družini lahko rešimo. Zaradi službe ni 

ovira.«  

 

Ker nekaterim staršem ni vseeno in se zavedajo, da otroku zaradi službenih obveznosti ne 

morejo pomagati in se s tem obremenjujejo, posebej navajamo njihove misli:  

‐ »Ja. Odkrito povedano ja. Vsega je preveč. Včasih sem sama nad sabo razočarana, 

zakaj se sama bolj ne potrudim in mu pomagam. Kot občutek krivde, da se še bolj 

ne trudim. On tega ne čuti. Ni še dorasel situaciji.«  

‐ »Ja, če delam popoldan in me ni doma … Večinoma se jaz ukvarjam z njo. Drugače 

zna babica, zna partner. Večinoma sem bila jaz pri učenju.« 

 

»Ali se zaradi domačih nalog kregate?«  

 

Starši izpostavljajo, da je bilo v nižjih razredih več slabe energije v družini, niso pa domače 

naloge razlog za kaznovanje.  

  



96 
 

4.18  Ugotovitve 
 

Jasne in strukturirane zahteve v domačem okolju so za učence s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja zelo pomembne. Ugotavljamo, da imajo učenci prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja jasna pravila o tem, da je potrebno najprej narediti domačo nalogo, 

šele nato pridejo na vrsto druge stvari. So pa po mnenju učencev tudi razlog za prepire. Ker so 

zaradi specifik in zgodnejšega obdobja šolanja še manj samostojni, je pomembno, da jim starši 

pri opravljanju šolskih obveznosti doma pomagajo in jih podpirajo. N. Nedeljko (2006) meni, 

da je potrebno starše opomniti, da je njihova naloga samo spremljanje opravljanja domačih 

nalog. Pomembno je, da z otrokom sodelujejo, a ga hkrati pri njegovi samostojnosti ne ovirajo. 

Najpogostejša napaka staršev je, da rešujejo naloge namesto otroka (Nedeljko, 2006). Vsi 

intervjuvani starši so mnenja, da sta pomoč in podpora njihova starševska dolžnost. Hkrati pa, 

zlasti mame, izpostavljajo, da so z domačimi nalogami svojega otroka obremenjene, še posebej 

ob prisotnosti službenih obremenitev. Po mnenju staršev so prepiri zaradi domačih nalog v 

družini pogosti.  

V nasprotju z mlajšimi učenci, učenci, ki obiskujejo drugo in tretje vzgojno-izobraževalno 

obdobje po večini nimajo pravil glede domačih nalog. Imajo pa, podobno kot pri mlajših 

učencih, pravila glede opravljanja domače naloge, in sicer opravljena domača naloga ima 

prednost pred ostalimi aktivnostmi. Večina učencev drugih aktivnosti ne postavlja pred domače 

naloge. Nekateri učenci so, v primeru neopravljene domače naloge, kaznovani. Starši učencev 

drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja pomagajo pri opravljanju šolskih 

obveznostih le, če učenci za to izrazijo željo. So pa to pogosto počeli v preteklosti. Enakega 

mnenja, kot starši mlajših učencev, so tudi starši starejših, saj menijo, da sta pomoč in podpora 

njihova starševska dolžnost. Nekaj staršev je mnenja, da so domače naloge dolžnost učencev. 

Večina staršev meni, da jim domače naloge njihovih otrok, v nasprotju s starši mlajših otrok, 

nikoli ne predstavljajo obremenitve. Za razliko od staršev učencev, ki obiskujejo prvo vzgojno-

izobraževalno obdobje, se večina staršev starejših otrok zaradi službenih obveznosti ne čuti 

dodatno obremenjenih zaradi domačih nalog. Prepričani so, da lahko znotraj družine vse rešijo. 

Domače naloge v višjih razredih niso več razlog za prepir.  
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5 ZAKLJUČEK  
 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti izkušnje staršev in učencev s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja z domačimi nalogami ter izzivi, s katerimi se spopadajo eni in drugi.  

Prvi otrokov učitelj so starši. Z vstopom v šolo to vlogo začnejo opravljati učitelji. Takrat se 

vlogi starša in učitelja dopolnjujeta, saj lahko le na tak način lajšamo pot pridobivanja znanja, 

učenja in izvajanja domačih nalog. T. Žerdin (1992, str. 7) zapiše, da ima domača naloga več 

funkcij. Te se spreminjajo glede na vsebino pouka in starost otrok. Upoštevala pa naj bi tudi 

posebne značilnosti otrok, posebno tiste, ki so vezane na otrokove zmogljivosti.  

Za uspešno izvajanje domačih nalog pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

sta pomembna učna diferenciacija in individualizacija. Ta proces se začne že mnogo pred 

samim posredovanjem domačih nalog. V raziskavi smo ugotovili, da je praksa prilagajanja 

obsega domačih nalog in vsebine glede na učenčeve zmožnosti še vedno manj razširjena, saj to 

vedno počne, po mnenju učencev, le slabih 20 % učiteljev. Časovni obremenjenosti učencev s 

pisanjem domačih nalog učitelji skoraj ne posvečajo pozornosti, saj to vedno počne le dobra 2 

% učiteljev. Izkušnje tako staršev kot učencev na področju preverjanja in dodatne razlage 

nepravilno rešenih domačih nalog so pozitivne. Praksa preverjanja razumevanja nepravilno 

rešene domače naloge pa je manj razširjena (16 % učiteljev tega nikoli ne počne), prav tako 

razlaga namena domače naloge. Zanimiv je podatek, da si pri izvajanju domačih nalog le manjši 

delež učencev pomaga s pripomočki, ki so si jih izdelali sami, ali jim je pri tem pomagal učitelj. 

B. Čagran (1990, str. 185) pravi, da vzgojno-izobraževalno delo temelji na razlikah med učenci 

v znanju, sposobnostih, motivaciji itd. in nikakor na enakosti, zato ni dopustno, da učencem 

istega razreda vsiljujemo enak pouk in enake delovne naloge.  

Zaradi krajšega obsega pozornosti je pomembna ugotovitev naše raziskave, da učitelji po 

navedbah učencev (84 %) domačo nalogo v večini primerov dajejo pred zvonjenjem. Nadalje 

smo ugotovili, da tri četrtine mlajših učencev radi opravljajo domačo nalog. Se pa priljubljenost 

skozi leta šolanja zmanjšuje. Razveseljivo pa je to, da so tako mlajši, kot starejši učenci za 

opravljanje domačih nalog notranje motivirani, saj jih izvajajo zato, ker se na tak način tudi 

učijo. Kako vidijo vzgojno in izobraževalno nalogo domačih nalog starši? Domačim nalogam, 

ki naj bi bile del učenja in razumevanja učne snovi pripisujejo srednji pomen. Hkrati pa 

poudarjajo, da prispevajo k znanju učencev. Vzgojno vlogo domačih nalog vidijo v tem, da so 

domače naloge opravljene, saj si na tak način otroci razvijajo delovne navade in občutek 

odgovornosti.  

Tako mlajši kot starejši učenci imajo pri izvajanju domačih nalog težave z razumevanjem 

prebranega, kar se ujema z nekaterimi drugimi raziskavami in značilnostmi otrok s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja. Podobno opažajo tudi starši.  

13 % starejših učencev ocenjuje, da so domače naloge preobsežne. Podobno navajajo tudi starši. 

Organizacijskih težav imajo z leti manj. S tem se starši ne strinjajo. Menijo namreč, da težave 

z organizacijo ostajajo tudi v višjih razredih, prav tako jih morajo neprestano priganjati k 

opravljanju nalog. Ugotavljamo, da je potrebno tako mlajše kot starejše učence sistematično 
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učiti strategij reševanja domačih nalog (označevanje, podčrtovanje, razdelitev na manjše enote 

ipd.).   

Veliko težavo tako mlajšim kot starejšim učencem predstavljajo težave s pozornostjo in 

koncentracijo. Starši menijo, da je v višjih razredih za to kriv telefon, v nižjih razredih pa jih 

enostavno »vse zmoti«.   

Za lažje izvajanje domačih nalog učenci predlagajo pripravo šolskega urnika in urnika 

popoldanskih aktivnosti. Delovni prostor naj bo urejen. Manjkati ne smejo potrebni pripomočki 

za pisanje domače naloge. Iz prostora, kjer se izvaja domača naloga, naj odstranijo vse motilce.  

V raziskavi učenci ne izpostavljajo časovne obremenjenosti z domačimi nalogami. Tako mlajši 

kot starejši učenci so mnenja, da so domače naloge primerno zahtevne, zato ne čutijo 

preobremenjenosti z njimi. Tudi starši ocenjujejo, da njihovi otroci z domačimi nalogami niso 

preobremenjeni.  

Velika večina učencev ima ustrezne prostorske pogoje. Stalnemu času za izvajanje domače 

naloge ne pripisujejo posebnega pomena, saj menijo, da je veliko odvisno od posameznika. 

Oblike pomoči, ki jo starši nudijo, oz. učenci zahtevajo od njih, se z leti spreminjajo. Manj je 

poslušanja branja, dodatne razlage ali spraševanja, oz. je to prisotno le, če otrok to prosi.  

Pomoč pri izvajanju domačih nalog, po pričakovanjih, največkrat nudi mama. Se pa pomoč 

skozi šolanje porazdeli tudi med druge člane družine. Intervjuvani starši čutijo, da učitelji od 

njih pričakujejo, da otrokom doma pomagajo. Zelo pogosto se srečujejo z dejstvom, da že v 

nižjih razredih zelo pogosto otroku ne znajo pomagati. Je pa zaradi manjše samostojnosti otrok 

pomembno, da jim starši pri opravljanju šolskih obveznosti doma pomagajo in jih podpirajo. 

Zlasti mame čutijo, da so z domačimi nalogami svojih otrok obremenjene, čeprav se zavedajo, 

da so domače naloge dolžnost učencev. Med starši in otroci so zaradi domačih nalog prepiri 

pogostejši pretežno v nižjih razredih.  

O domačih nalogah je bilo že veliko napisanega. Mnenja so bila vedno deljena. Poučevalna 

praksa na področju domačih nalog se počasi spreminja. Posebej je to pomembno in dobrodošlo 

za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Izboljšave in spremembe so mogoče 

le ob tesnem sodelovanju med šolo in domom.  

Raziskava ima nekatere pomanjkljivosti. V prihodnje bi bilo smiselno opraviti raziskavo, v 

katero so vključeni ne le učenci in njihovi starši, marveč tudi učitelji. Ugotavljamo tudi, da 

zaradi pomanjkanja raziskav o domačih nalogah in učencih s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, nimamo primerljivih podatkov.  

Zaključimo lahko, da ne le delovni pogoji, ampak tudi osebna podpora družine igra pomembno 

vlogo v domačem učnem okolju. Zaradi posebnosti otrok s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja je potrebno posebej prilagoditi tudi domače učno okolje tako, da učenci 

dosežejo čim večjo samostojnost.  
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7 PRILOGE 
 

Priloga 1: Soglasje staršev o sodelovanju otroka v raziskavi  

        Murska Sobota, 23. 5. 2019 

 

Spoštovani.  

Sem študentka zadnjega letnika II. stopnje Specialne in rehabilitacijske pedagogike 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrskega dela se ukvarjam z domačimi 

nalogami, ki so pogosto predmet razprav tako teoretikov kot praktikov in širše javnosti. 

Preučujem, s kakšnimi ovirami in težavami se srečujejo otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (PPPU) pri opravljanju šolskega dela doma (domače 

naloge) ter kako to vpliva na družinsko dinamiko. V ta namen sem pripravila spletni 

anketni vprašalnik, ki ga bodo učenci reševali pri urah dodatne strokovne pomoči 

(DSP). Vprašalnik je anonimen. Podatki bodo uporabljeni zgolj za namen raziskave.  

V raziskavo želim vključiti tudi vašega otroka. Z dovoljenjem boste pripomogli k 

boljšemu vpogledu v vrsto težav ter oblikovanju smernic pri načrtovanju 

individualizacije in diferenciacije domačih nalog.  

V primeru, da se strinjate s sodelovanjem vašega otroka, prosim podpišite spodnjo 

izjavo in jo do ____________________vrnete učitelju DSP na vaši šoli.  

Za sodelovanje se Vam v naprej zahvaljujem.  

Lep pozdrav.         

         Jana Nusdorfer Recek 

 

Spodaj podpisani______________________________________________________________  

SOGLAŠAM             NE SOGLAŠAM 

da moj otrok ______________________________________________________  sodeluje                    

                                                                  (ime in priimek) 

 v raziskavi DOMAČE NALOGE IN DRUŽINE Z UČENCI S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH 

PODROČJIH UČENJA 

       Podpis staršev/zakonitega zastopnika 

        _____________________________



 
 

Priloga 2: Anketni vprašalnik za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

DRAGA UČENKA IN UČENEC. PROSIM TE ZA POMOČ PRI ANONIMNI RAZISKAVI O DOMAČIH 

NALOGAH. NA VPRAŠANJA LAHKO ODGOVARJAŠ SAM, ALI PA ZA POMOČ PROSIŠ UČITELJA ZA 

DODATNO STROKOVNO POMOČ.  

HVALA ZA SODELOVANJE!                 
 

 
1 - Spol:  

 DEČEK  

 DEKLICA  
 
2 - KATERI RAZRED OBISKUJEŠ?  
  

 
3 - SE TI ZDI POMEMBNO, DA V ŠOLI DOBITE DOMAČO NALOGO?  

 DA  

 NE   
 

 
4 - KOLIKO ČASA NA DAN PORABIŠ ZA PISANJE DOMAČE NALOGE?  

 ZELO MALO ČASA  

 MALO ČASA  

 VELIKO ČASA  

 ZELO VELIKO ČASA   
 

 
5 - ZAKAJ MISLIŠ, DA DOBIŠ DOMAČO NALOGO? OZNAČI ODGOVOR, KI NAJBOLJ VELJA 

ZATE.   
 DA SE NAUČIM SAMOSTOJNO UČITI  

 DA RAZŠIRJAM SVOJE ZNANJE  

 DA RAZVIJAM OBČUTEK ODGOVORNOSTI  

 DA Z NJIMI UTRJUJEM IN PONAVLJAM UČNO SNOV  
 

 
6 - DOMAČO NALOGO DELAM, KER ... OZNAČI ODGOVOR, KI NAJBOLJ VELJA ZATE.   

 SE MI ZDI POMEMBNO  

 TAKO ZAHTEVAJO STARŠI  

 TAKO ZAHTEVAJO UČITELJI  

 PRIHRANIM ČAS ZA UČENJE   

 SE TAKO UČIM  
 

 

7 - MENIM, DA SO DOMAČE NALOGE ZAME NAJPOGOSTEJE ... OZNAČI ODGOVOR, KI 

NAJBOLJ VELJA ZATE.  
 PREZAHTEVNE  

 PRIMERNO ZAHTEVNE  

 PREMALO ZAHTEVNE  
 
 

  



 
 

8 - KDO TI NAJPOGOSTEJE POMAGA PRI DOMAČIH NALOGAH? OZNAČI ODGOVOR, KI 

NAJBOLJ VELJA ZATE.  
 MAMA  

 OČE  

 BRAT, SESTRA  

 NIHČE, OPRAVLJAM JIH SAM  

 SOŠOLEC  

 UČITELJ  

 Drugo:  
 

 
9 - NA KAKŠNE TEŽAVE NALETIŠ, KO PIŠEŠ DOMAČO NALOGO? OZNAČI ODGOVOR, KI 

NAJBOLJ VELJA ZATE.   
 RAZUMETI, KAR PREBEREM  

 IZLUŠČITI POMEMBNO SNOV  

 PREOBSEŽNE NALOGE  

 POMANJKANJE ČASA  

 VZTRAJANJE PRI DELU  
 

 
10 - KJE NAVADNO PIŠEŠ DOMAČO NALOGO? OZNAČI ODGOVOR, KI NAJBOLJ VELJA 

ZATE.   
 IMAM SVOJO SOBO (MIR, OGREVANJE, SVETLOBA ...)  

 SOBO SI DELIM Z BRATOM/SESTRO, ZATO NIMAM MIRU  

 SOBO SI DELIM S STARŠI/NIMAM SVOJE SOBE  

 Drugo:  
 

 
11 - PROSIM, DA IZBEREŠ TRDITEV, KI NAJBOLJ VELJA ZATE.   
 

 DA  NE  

DOMAČO NALOG OPRAVLJAM ZELO 

RAD.   

V ŠOLI SI NE OZNAČIM, KAJ JE ZA 

DOMAČO NALOG.    

UČITELJI PREVERIJO, ČE SO DOMAČE 

NALOGE PRAVILNO OPRAVLJENE.    

POGOSTO POZABIM, KAJ JE ZA DOMAČO 

NALOG.    

DRUGE STVARI LAHKO DELAM ŠELE PO 

OPRAVLJENI DOMAČI NALOGI.   

POGOSTO ME MED IZVAJANJEM 

DOMAČE NALOGE HITRO KAJ ZMOTI.    

ALI MISLIŠ, DA TI STARŠI MORAJO 

POMAGATI PRI OPRAVLJANJU DOMAČIH 

NALOG? 
  

DOMA SE PREPIRAMO ZARADI 

DOMAČIH NALOG.   

 

  



 
 

12 - KAKO TI PRI DOMAČIH NALOGAH POMAGAJO STARŠI?  
 

 DA NE  

STARŠI MI PREGLEDAJO DOMAČO 

NALOGO.   

STARŠI MI PREGLEDAJO TORBO.    
STARŠI ME POSLUŠAJO PRI BRANJU.    
STARŠI MI DODATNO RAZLOŽIJO UČNO 

SNOV.    

STARŠI ME SPRAŠUJEJO UČNO SNOV.    
 

 
 

ODGOVORILI STE NA VSA VPRAŠANJA V TEJ ANKETI.  

HVALA ZA SODELOVANJE. 

 

  



 
 

Priloga 3: Anketni vprašalnik za drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje  

Spoštovana učenka, spoštovani učenec. 

Prosim te za pomoč pri anonimni anketi, kjer me zanima s kakšnimi težavami se srečuješ pri pisanju domačih 

nalog. Na vprašanja lahko odgovarjaš sam, ali za pomoč prosiš učitelja DSP.  

Hvala za sodelovanje.   
 

 
1 - Spol   

 Deček   

 Deklica  
 
2 - Kateri razred obiskuješ?  

   

 
3 - Koliko časa dnevno porabiš za pisanje domače naloge? Označi odgovor, ki najbolj velja zate.  

 manj kot 15 minut  

 15 do 30 minut  

 30 do 45 minut  

 več kot 1 uro  
 
4 - Koliko časa porabiš za pisanje domače naloge med koncem tedna? Označi 1 odgovor, ki najbolj velja 

zate.  

 manj kot 15 minut  

 15 do 30 minut  

 30 do 45 minut  

 več kot 1 uro  
 
5 - Zakaj meniš, da je opravljanje domače naloge pomembno? Označi 1 odgovor, ki najbolj velja zate.   

 naučiš se samostojno učiti  

 razširjajo znanje  

 razvijajo občutek odgovornosti  

 z njimi utrjujem in ponavljam snov  

 ne zdi se mi pomembno  

 drugo:  
 
6 - Domače naloge delam, ker ... Označi odgovor, ki najbolj velja zate.   

 se mi zdi pomembno  

 ker tako zahtevajo starši  

 ker tako zahtevajo učitelji  

 ker se tako učim  

 drugo:  
 
8 - Menim, da so domače naloge najpogosteje zame ... Označi odgovor, ki najbolj velja zate.   

 prezahtevne  

 primerno zahtevne  

 premalo zahtevne  
 
9 - Menim, da sem z domačimi nalogami ravno ... obremenjen  

 prav  

 preveč  

 premalo   
 



 
 

10 - Kaj ti predstavlja največjo oviro pri opravljanju domače naloge? Izberi odgovor, ki najbolj velja 

zate.   
 razumeti, kaj preberem  

 izluščiti bistvo  

 preobsežne naloge  

 pomanjkanje časa  

 vztrajanje   

 drugo:  
 
11 - Kdo ti najpogosteje pomaga? Izberi odgovor, ki najbolj velja zate.   

 mama  

 oče  

 brat, sestra  

 nihče, opravljam jih sam  

 sošolec  

 učitelj  

 drugo:  
 
12 - Kakšne pogoje/razmere za opravljanje domače naloge imaš doma?  

 imam svojo sobo (mir, svetloba, ogrevanje)  

 sobo si delim z bratom/sestro, zato nimam miru  

 sobo si delim s starši/nimam svoje sobe  

 drugo:  
 
13 - Kako bi lahko izboljšal svojo časovno organizacijo pri izvajanju domačih nalog? Izbiraj med danimi 

predlogi, ali dodaj svojega. Možnih je več izbir.   
 pripravim si šolski urnik  

 pripravim si urnik popoldanskih aktivnosti  

 merim si čas, ki ga porabim za pisanje domačih nalog  

 drugo:  
 
14 - Kako bi lahko izboljšal svojo samostojnost pri opravljanju domačih nalog? Izbiraj med danimi 

predlogi, ali dodaj svojega. Možnih je več izbir.   
 verjamem v svoje zmožnosti  

 izdelam si načrt pisanja domačih nalog  

 vztrajam, da pridem do rešitve  

drugo:  
 
15 - Kako bi lahko izboljšal svojo motiviranost in vztrajnost pri reševanju domačih nalog? Izbiraj med 

danimi predlogi, ali dodaj svojega. Možnih je več izbir.   
 vem, da mi bo to koristilo  

 se boljše počutim, ko naredim domačo nalogo 

 pohvala  

 dobim dobro oceno   

 drugo:  
 
  



 
 

16 - Kako bi lahko izboljšal svojo pozornost in koncentracijo med izvajanjem domačih nalog? Izbiraj med 

danimi predlogi, ali dodaj svojega. Možnih je več izbir.   
 poslušam glasbo  

 odstranim vse, kar me moti (telefon/televizijo ...)  

 poskrbim, da nisem lačen in žejen  

 uredim delovni prostor  

 drugo:  
 
17 - Kako bi lahko izboljšal svojo organizacijo, spretnosti in strategije pri izvajanju domačih nalog. 

Izbiraj med danimi predlogi, ali dodaj svojega. Možnih je več izbir.  
 zapišem in pregledam beležko  

 si uredim delovni prostor in poskrbim za vse pripomočke, ki jih potrebujem  

 uredim stalen prostor za torbo  

 si označim s samolepilnimi lističi  

 naloge opravim ob istem času v dnevu  

 drugo:  
 
18 - Pri katerih predmetih so po tvojem mnenju domače naloge smiselne?  
  

 
19 - Naslednja vprašanja se nanašajo na tvoje izkušnje z DN pri pouku. Prosim, da izbereš trditev, za 

katero čutiš, da najbolj velja zate. Pri tem 4 pomeni VEDNO, 3 - POGOSTO, 2 - OBČASNO, 1 - NIKOLI    
 

 4 - VEDNO 3 - POGOSTO 2- OBČASNO 1 - NIKOLI 

Učitelji nam posredujejo domačo nalogo pred 

zvonjenjem.     

Učitelji se prepričajo, da razumemo navodilo, ki 

je pomembno za opravljanje domače naloge.     

Učitelji prilagodijo obseg domače naloge glede 

na moje zmožnosti.     

Učitelji prilagodijo vsebino domače naloge 

glede na moje zmožnosti.     

Učitelji prilagajajo količino domače naloge 

tako, da jo lahko opravim samostojno.     

Učitelji prilagajajo domačo nalogo tako, da jo 

lahko opravim v približno enakem času kot 

sošolci. 
    

Učitelji preverijo, koliko časa sem porabil za 

opravljanje domače naloge.     

Učitelji preverijo, ali so domače naloge pravilno 

opravljene.      

Učitelji dodatno razložijo nepravilno rešene 

domače naloge.      

Učitelji preverijo, ali sem nepravilno rešene 

naloge razumel in bi jih znal samostojno rešiti.      

Učitelji nam razložijo, kaj bomo z opravljeno 

domačo nalogo dosegli/kaj je namen domače 

naloge.  
    

Učitelji dajejo domačo nalogo, ker pri pouku ni 

bilo discipline.      

 
  



 
 

20 - Prosim, da izbereš trditev, za katero čutiš, da najbolj velja zate. Pri tem 4 pomeni VEDNO, 3 - 

POGOSTO, 2 - OBČASNO, 1 - NIKOLI 

 
 4 - VEDNO 3 - POGOSTO 2 - OBČASNO 1 - NIKOLI  

Učitelji pri pouku razložijo različne možnosti 

učenja.     

Med pisanjem domače naloge si podčrtujem 

pomembne podatke.      

Med pisanjem domače naloge si izpisujem 

pomembne podatke.      

Kot pomoč pri pisanju domače naloge 

uporabljam VŽN2-strategijo.      

Nove informacije, ki sem jih pridobil pri pouku, 

uporabim pri opravljanju domače naloge.      

Pri opravljanju domače naloge si pomagam z 

učnimi pripomočki, ki sem si jih izdelal sam ali 

učitelj.  
    

 
21 - Prosim, da izbereš trditev, za katero čutiš, da najbolj velja zate. Pri tem 4 pomeni VEDNO, 3 - 

POGOSTO, 2 - OBČASNO, 1 - NIKOLI  
 4 - VEDNO 3 - POGOSTO 2 - OBČASNO 1 - NIKOLI 

Težko si predstavljam, koliko časa bom 

potreboval za reševanje domače naloge, zato je 

pogosto nedokončana.  
    

Ne znam se odločiti, katero nalogo naj naredim 

najprej.      

Na to, da začnem z domačo nalogo, me mora 

nekdo opozoriti.      

Navadno si iščem izgovore, zakaj naloge nisem 

naredil.      

V šoli si ne označim, kaj je za domačo nalogo.      
Domačo nalogo pozabim doma.      
Pri pisanju domače naloge potrebujem nekoga 

ob sebi.     

Nalogo opravljam vsak dan v istem prostoru.      
Nalogo opravljam vsak dan ob približno istem 

času.      

Za pomoč prosim le, če česa ne razumem.      
Če pri domači nalogi potrebujem pomoč, jo tudi 

dobim.      

Ko končam domačo nalogo jo moram pokazati 

staršem.      

Šele po opravljeni domači nalogi lahko delam 

druge stvari.      

Druge aktivnosti (igrice, prijatelji, šport, glasba 

...) so pomembnejše od narejene domače 

naloge.  
    

 

  

                                                           
2 Kaj že Vem, kaj Želim izvedeti, kaj sem se Novega naučil  



 
 

22 - Prosim, da izbereš trditev, za katero čutiš, da najbolj velja zate.   
 DA NE 

Potrebujem veliko časa, da se pripravim do 

tega, da začnem delati domačo nalogo.    

Pogosto me med izvajanjem domače naloge 

hitro kaj zmoti.    

Pogosto pozabim, kaj je za domačo nalogo.    
Ali misliš, da ti starši znajo pomagati pri 

domači nalogi?   

Ali misliš, da ti starši morajo pomagati pri 

opravljanju domače naloge?   

Doma nimamo pravil glede domače naloge.    
 
23 - Kako ti pri domačih nalogah pomagajo starši?   

 DA  NE  

Starši mi pregledajo domačo nalogo.    
Starši mi pregledajo torbo.    
Starši me poslušajo pri branju.    
Starši mi dodatno razložijo učno snov.    
Starši me sprašujejo učno snov.    
Starši se pogovorijo ali prosijo za nasvet 

učitelja.    

Starši me kaznujejo, če domače naloge ne 

opravim.    

Starši najamejo inštruktorja.    
 

 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi.  

Hvala za sodelovanje. 

 

 


