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POVZETEK 

 

Domače naloge so znane ţe iz zgodovine šolstva, skozi čas pa se spreminjajo glede na cilje 

šolanja. Izhajajoč iz ciljev, imajo tako izobraţevalni kot vzgojni pomen. Da pri učencih doseţejo 

svoj namen, in da obenem za učence niso preobremenjujoče, mora učitelj domače naloge skrbno 

načrtovati, dobro posredovati in na koncu ne sme pozabiti na njihovo preverjanje. Prav tako je 

pomembno, da učence ustrezno motivira ter jih spodbuja za njihovo opravljanje. 

Vsekakor imajo glavno vlogo pri domačih nalogah učenci, ki jih morajo redno izvrševati. Na 

učence  vplivajo tudi starši, ki naj bi svojega otroka motivirali, ga spodbujali ter mu pomagali, ko 

potrebuje pomoč. Prav tako je pomemben urejen prostor in predvsem mir, ki ga vsak potrebuje 

za opravljanje svojih obveznosti. 

Če bodo pri domačih nalogah med seboj sodelovali učitelji, učenci in starši, bodo domače naloge 

lahko dosegle svoj namen. V magistrskem delu sem analizirala različne vidike domačih nalog, 

kakšen je njihov pomen, kakšni so cilji domačih nalog in kako jih različni avtorji tudi definirajo. 

Opisala sem, kakšne vrste domačih nalog poznamo, kako jih učitelji načrtujejo, posredujejo in 

preverjajo ter kako se z njimi »spopadajo« učenci. Pri tem sem navedla razne pozitivne in 

negativne vplive na učenca ter kaj pripomore k učenčevi boljši motivaciji za opravljanje domačih 

nalog. Opisala sem vlogo staršev pri domačih nalogah in kako lahko oni na pedagoško 

sprejemljive načine pripomorejo k njihovi večji učinkovitosti. Na kratko sem opredelila 

matematične domače naloge in moţnosti, ki jih ponuja sodobna informacijsko-komunikacijska 

tehnologija (IKT) za pomoč učitelju pri sestavljanju teh nalog. 

V empiričnem delu sem raziskovala mnenja in izkušnje učencev glede domačih nalog. Zanimalo 

me je, kakšen je njihov pogled na količino, zahtevnost, pomembnost in zanimivost domačih 

nalog pri matematiki ter na kakšen način jih učitelj podaja in preverja. 

 

Ključne besede: domača naloga, učenci, učitelji, starši, matematika, didaktični principi, 

motivacija  



 
 

ABSTRACT 

 

Homeworks are known from the history of education, but they change over the course of time 

according to schooling goals. Homeworkassignmentshave educationalsignificance. In order to 

achieve their purpose with students, but not overburden them, the teacher needs to carefully plan 

homeworks, communicate them to students and at the end evaluate finishedhomeworks. It is also 

important that teacher appropriately motivates and encourages students to perform homeworks 

regularly. 

Certainly, students play a major role at homework assignments and need to regularly perform 

them. Parents also have an important influence on students. They need to motivate their children, 

encourage them, and help them, when needed. Neat and quiet place for students to perform their 

homeworks is also important. 

If teachers, students and parents all participate at homework assignmets, homeworkscan achieve 

their purpose. That is why, in my master's thesis, I analised all the information related to 

homeworks, their purpose, goals and how different authors define homeworks. I have described 

what types of homeworks we know, how teachers plan, assign and evaluate them and how 

students confront with them. I have listed various positive and negative effects on students and 

what contributes to students better motivation for homework assignments. I briefly described 

parents role with students homeworks and how they, with pedagogically acceptable ways, can 

help to better efficiency of  homeworks. I also briefly defined mathematical homeworks and how 

teachers can help themselves with the use of modern technology. 

In the empirical part, I researched students experiences and opinions regarding homeworks. I 

was interested in theiropinion about homework quantity, complexity,  the importance and 

interestingness of homeworks and the way their teachers assigns and evaluates their homeworks. 

 

Keywords: homework, students, teachers, parents, mathematics, didactic principles, motivation  
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0 UVOD 

 
Za domače naloge se pojavljajo v literaturi različna poimenovanja, kot so domače delo, domače 

učenje itd. Nekateri tem oblikam pripisujejo enake pomene, drugi različne. V glavnem pa lahko 

pojem domača naloga opišemo kot samostojno učno delo učencev, ki se navezuje na pouk, 

poteka pa izven ur šolskega pouka. 

Domače naloge imajo pomembno vlogo v ţivljenju učenca ţe od začetka šolanja dalje. Učitelji 

so skupaj z ostalimi pedagogi mnenja, da so domače naloge za učence pomembne, tako z 

izobraţevalnega kot vzgojnega vidika (utrjevanje in poglabljanje znanja, razvijanje discipline, 

odgovornosti, delovnih navad in samostojnosti, učenje učenja in druge kompetence za 

vseţivljenjsko učenje).  

Domače naloge so še vedno v večjem delu namenjene učenčevemu utrjevanju znanja, nekatere 

pa so namenjene tudi učenčevi pripravi na naslednjo učno uro, nadgraditvi znanja itd. Če je 

domače naloge preveč, učenci izgubijo motivacijo za opravljanje le-te, posledično pa lahko 

dobijo občutek, da domača naloga posega v njihov prosti čas. Da bi se temu izognili, je 

pomembno, da učitelji domačo nalogo dobro načrtujejo (kvantiteto oziroma obseg in vsebinski 

izbor nalog), jo ustrezno posredujejo ter dosledno preverjajo. Pomembno vlogo imajo tudi starši, 

saj lahko svoje otroke še dodatno spodbudijo, jih motivirajo za opravljanje domačih nalog, prav 

tako pa so oni tisti, na katere se marsikakšen učenec najprej obrne po pomoč, če domačih nalog 

ne razume ali jih ne zna samostojno izvršiti. 

Potrebno je upoštevati tudi didaktično načelo učne diferenciacije in individualizacije. Pomembno 

je, da se učitelj zaveda, da se učenci med seboj razlikujejo, tako po znanju kot tudi po 

spretnostih, navadah ter drugih značilnostih. Da učitelj domačo nalogo dobro prilagodi učencem, 

mora le-to dobro diferencirati, poskrbeti za njeno pestrost, ekonomičnost, za časovno 

diferenciranje, diferenciranje glede zahtevnosti itd. Učitelj ima veliko moţnosti, pomembna je 

njegova pripravljenosti za načrtovanje domačih nalog. Prav tako je pomemben tudi čas, ko 

učitelj domačo nalogo učencem posreduje, pri čemer pa mora paziti, da ga ima dovolj, da to stori 

korektno in natančno.  
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Matematične domače naloge učitelji podajajo zelo pogosto, z njimi imajo učenci skozi osnovno 

šolo skoraj največ dela. Dobro bi bilo, če bi učitelj v to občasno vključil tudi sodobno IKT. S tem 

bi učencem matematično domačo nalogo še bolj pribliţal. Izbiral pa bi lahko med spletnimi 

stranmi, namenjenimi spoznavanju matematike skozi igro ali z zanimivimi primeri in nalogami, 

pri katerih računalniški algoritem poskrbi za pestrost in raznolikost primerov.  

Kot bodoča učiteljica matematike v osnovni šoli sem se v empiričnem delu magistrskega dela 

osredotočila na domače naloge pri predmetu matematika. In sicer so me zanimala stališča in 

izkušnje učencev glede domačih nalog pri matematiki predvsem v 9. razredu. Učence sem 

vprašala o njihovem mnenju glede zanimivosti, zahtevnosti, količini in uporabnosti domačih 

nalog, zanimalo me je njihovo mnenje o povratni informaciji učitelja glede domačih nalog ter 

kdaj ta domačo nalogo posreduje. Nekaj vprašanj sem namenila pomoči pri domačih nalogah s 

strani staršev in njihovih bliţnjih. Zanimale pa so me tudi razlike med spoloma, razlike v 

ekonomskem statusu, odnosu učencev do matematike in odnosu do domačih nalog. Za 

podrobnejši vpogled sem opravila tudi intervjuje z  manjšim številom učencev, še zlasti sem 

ţelela osvetliti, če se odgovori učencev razlikujejo glede na njihovo učno uspešnosti pri 

matematiki. Izsledki raziskave bodo koristni za učitelje, saj vpogled v podrobnejše mnenje 

učencev glede domačih nalog lahko pripomore k učiteljevemu kakovostnejšemu načrtovanju in 

posredovanju domačih nalog.  
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I. TEORETIČNI DEL 

1. OPREDELITEV POJMA DOMAČA NALOGA 

 

Pojem domača naloga ima v različnih literaturah in virih različen pomen. Nekatere razlage so 

bolj »skope«, druge so nekoliko širše. V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika je zapisano, da so 

domače naloge »pisne obveznosti učencev, ki jih morajo opraviti doma« (Slovar slovenskega 

knjiţnega jezika, 1994). 

B. Čagran (1993a) je zapisala, da domače naloge predstavljajo »pisno, ustno in praktično obliko 

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

učenec opravlja praviloma samostojno po rednem šolskem delu.« 

N. Nedeljko (2006) k definiciji B. Čagran še doda, da se v praksi uporablja veliko različnih 

terminov za domače naloge, kot so domača vaja, domače učenje, domače delo, … , največkrat pa 

se pojem domača naloga uporablja, ko imamo v mislih pisni izdelek.  

Poljak (1974) pojem domače naloge enači s pojmom domače delo, kar pa opredeli kot: »Domače 

delo je aktivnost učencev, ki izhaja iz vsakdanjih obveznosti do dela v šoli, pomaga izpolnjevati 

učne naloge in se izvaja mimo šolskega dela« (str. 230). 

Toda izraza domača naloga ne enačijo vsi z izrazom domače delo. V članku Z domačimi 

nalogami do boljšega uspeha, ali res? učitelji jasno opredelijo pojem domače delo kot širši 

pojem, saj naj bi po njihovem mnenju pojem zajemal vse učenčevo delo v zvezi s šolo, kot je 

učenčevo učenje, branje knjig, domače naloge, delo z računalnikom itd. (Širec, 2009). 

Če si pogledamo še angleški izraz za domače naloge in njegov pomen, ugotovimo, da so domače 

naloge (v prevodu homework), delo, ki ga učitelji dajo svojim učencem, da ga le-ti opravijo 

doma (Homework. (b.d.)). 

Cooperjeva razlaga je zelo podobna razlagi angleškega izraza iz slovarja, saj poudari, da je 

domače naloge mogoče opredeliti kot naloge, ki jih učencem dodeljujejo učitelji in ki naj bi se  

predvidoma izvajale izven šolskih oziroma učnih ur (Cooper, 2007). 
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2. POMEN DOMAČIH NALOG 

 

Pedagogi poudarjajo vzgojni in izobraţevalni pomen domačih nalog (Čagran, 1993; 2007, Blaţič 

idr., 2003; Poljak, 1947). B. Čagran (2007) podrobneje opiše izobraţevalni in vzgojni namen 

domačih nalog. Izobraţevalni namen domačih nalog naj bi bil po njeno doseţen z utrjevanjem, 

poglabljanjem, razširjanjem znanja, razvijanjem različnih psiho-fizičnih sposobnosti in 

razvijanjem sposobnosti samostojnega učenja. Medtem ko naj bi na vzgojni ravni domače naloge 

skrbele za razvijanje učenčevih učnih navad in različnih osebnostnih lastnosti. 

Nekoliko drugače in bolj podrobno pa domače naloge po namenu ločijo Blaţič in ostali (2003). 

Razlikujejo : 

 Naloge za utrjevanje, kamor spadajo naloge za ponavljanje in utrjevanje učne snovi 

(učenje na pamet, reševanje primerov, ki so enaki šolskim, reproduciranje v šoli 

predelane učne snovi), za poglabljanje učne snovi (naloge, ki kvalitativno obogatijo v šoli  

pridobljeno znanje), za razširjanje učne snovi (naloge, ki kvantitativno obogatijo  v šoli 

pridobljeno znanje), za sistemizacijo znanja (naloge, s katerimi učenec pridobljeno znanje 

urejuje v sisteme), za uporabljanje znanja v danih sorodnih in novih primerih/situacijah 

(naloge, ki jih učenec izvršuje na osnovi pridobljenih pravil in zakonitosti, ki so bile 

uporabljene pri uri ob konkretnih primerih, od učenca pa zahtevajo transfer znanja na 

sorodne/nove primere in situacije), za uporabljanje znanja v iskanih novih primerih in 

situacijah (naloge, kjer učenec samostojno odkriva primere in situacije, pri katerih se 

potrjuje pridobljeno znanje v šoli). 

 Naloge, ki pripravijo na obravnavo nove učne vsebine, kamor spada priprava/uvajanje 

v obravnavo nove učne snovi. Predvsem so takšne naloge namenjene učenčevemu 

prebiranju, zbiranju, opazovanju itd. 

 Naloge, ko učenci sami predelajo del ali celotno novo učno enoto, kjer mora učitelj 

vedeti, da bo učenec zmogel sam predelati učno snov in ga glede na to obremeniti. Pri 

tem pa je obvezno rezultate nalog preveriti. 
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Tudi J. Senekovič (2007) opozori, da mora učitelj še preden poda domačo nalogo, vedeti, s 

kakšnim namenom jo učencu tudi poda. Le da on, za razliko od ţe zgoraj navedenih avtoric, loči 

namen domačih nalog glede na: 

 Domača naloga kot samostojna priprava učencev na obravnavo nove (ali 

poglobljene) snovi, kjer učencem naroči, naj si doma preberejo oziroma ponovijo 

postopke, pojme ali lastnosti neke znane vsebine, ki jih potem v šoli uredijo, prikaţejo in 

interpretirajo. Pri tem lahko uporabijo različne pripomočke, poljubno zbirajo razne 

podatke itd. 

 Domača naloga v smislu raziskovalnih dejavnosti, pri katerih uporabi teme, ki 

povezujejo znanja iz različnih področij in na različnih nivojih. Pri tem pa učenci lahko 

sodelujejo v skupinah ali izdelujejo samostojno. Poudari tudi, da je pri takšnih vrstah 

domačih nalog potrebno, da učitelj učence ustrezno usmerja, spremlja in preverja, koliko 

so naredili, kako bo predstavitev naloge potekala itd. 

 Domača naloga z namenom preverjanja, kjer se osredotoči predvsem na dobro 

povratno informacijo o učenčevem obsegu in nivoju znanja. Pri tem učitelj lahko uporabi 

delovni zvezek ter nivojsko zasnovane naloge, učenci pa naj kljub podanim rešitvam v 

šoli poročajo o postopkih reševanja. Po avtorjevem mnenju tako dobimo hitro in 

učinkovito povratno informacijo. 

 Domača naloga z namenom utrjevanja znanja, kjer se učitelj osredotoči na utrjevanje 

premišljeno izbranih ciljev. Učenci utrdijo poznavanje in razumevanje novih pojmov in 

obvladujejo postopke. 

 

J. Sever (2007) pravi, da so domače naloge zelo pomembne ţe zato, ker je tempo v šoli hiter, za 

utrjevanje snovi ostane premalo časa, domače naloge pa to lahko nadomestijo. Avtorica se 

strinja, da sam namen domačih nalog ni, da bi učence preobremenili ali da bi jim odvzeli prosti 

čas, pač pa, da učenec utrdi učno snov, ki jo pri pouku skupaj z učiteljem obravnavajo, ter da 

učitelj dobi povratno informacijo o učenčevem sprotnem delu. Opozori pa tudi, da mora biti za 

pravo povratno informacijo domača naloga prilagojena učenčevim zmoţnostim. Poleg utrjevanja 
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obravnavane snovi imajo po njenem mnenju domače naloge tudi namen razvijati delovne navade 

in različne spretnosti učenja, kot so sposobnost učenca oceniti čas, ki ga potrebuje za samo 

nalogo, razporeditev opravil in domačih nalog, samodisciplina in odgovornost. 

 

Da bi bila domača naloga pri matematiki zgolj vaja in utrjevanje snovi, ki so se je učenci tistega 

dne naučili pri pouku, zanika tudi Peter Grootenboer, avtor članka Homework and Learning 

Mathematics. Pravi, da ravno domača naloga učencu da priloţnost za raziskovanje matematičnih 

konceptov in idej izven šolske učilnice. V članku tudi omeni, da domače naloge, ki zahtevajo od 

učenca, da uporabi svoje naučeno matematično znanje v ţivljenjskih situacijah, ne utrdijo zgolj 

učenčevih matematičnih sposobnosti, pač pa tudi njegovo dojemanje matematike kot nekaj, kar 

je v posameznikovem ţivljenju prisotno in uporabno (Grootenboer, 2009). 

 

Za doseganje ciljev sodobnega pouka je pomembno spodbujati miselno aktivnost in čustveno 

zavzetost učencev do učenja. Učitelji to lahko počnejo na različne načine, npr. z izmenjavanjem 

učnih oblik, s frontalnimi oblikami dela kot tudi z individualnim delom, skupinskim delom itd. 

Ţal pa učitelje velikokrat pri tem omejuje skrb glede uresničevanja učnega načrta, prostorska 

opremljenost šole, število učencev v oddelku in drugo. Ena izmed moţnih rešitev pri tem 

problemu je vpeljevanje obrnjenega učenja in poučevanja (Bergmann in Sams, 2012,2014, v 

Plešec Gasparič in Valenčič Zuljan, 2019). 

 

Avtorici članka Učne oblike v osnovni šoli in obrnjeno učenje in poučevanje, izhajajoč iz 

opredelitev tujih avtorjev, obrnjeno učenje in poučevanje razumeta kot »… didaktično inovacijo, 

pri kateri učenci doma samostojno obravnavajo novo učno vsebino s pomočjo vnaprej 

pripravljenega interaktivnega gradiva (npr. videoposnetek), večji del pouka »v ţivo« pa zaradi 

prihranjenega časa lahko poteka v individualni in skupinski učni obliki ter v paru. Vnaprejšnja 

priprava učencev na pouk omogoča več problemskega pouka in projektnega učnega dela, učitelju 

pa predstavlja osnovo za didaktično-metodično diferenciacijo pouka »v ţivo«. Učitelj ima 

pomembno vlogo v fazah priprave, izvedbe in evalvacije obrnjenega učenja in poučevanja, 
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zagotavlja sprotno povratno informacijo učencem glede učenja in skupaj z njimi reflektira 

izvajanje inovacije« (Plešec Gasparič, Valenčič Zuljan, 2019, str. 271).  

 

Iz zgoraj omenjene didaktične inovacije pa lahko sklepamo, da se spremeni tudi učenčevo 

domače delo. Učenec se mora na uro obrnjenega učenja in poučevanja ustrezno pripraviti na 

način, da v sklopu domače naloge samostojno obdela novo učno vsebino. To lahko naredi z 

videoposnetkom (kot je omenjeno ţe zgoraj), ki ga vnaprej pripravi učitelj, z interaktivnimi 

učbeniki (najdemo jih na spletu) ter na druge načine, (nekaj moţnosti za uporabo sodobne 

tehnologije pri domačih nalogah sem opisala v nadaljevanju pri poglavju Matematične domače 

naloge in sodobna tehnologija). 

 

Mnenja o pomenu domačih nalog so pogosto deljena. V raziskavi, ki je zajela deset ravnateljev 

in ravnateljic osnovnih in srednjih šol, so  bili podani tako  argumenti »za« domačo nalogo kot  

»proti« domači nalogi. Ravnatelji, ki so bili mnenja, da so domače naloge koristne in potrebne, 

so navajali argumente kot na primer, da domače naloge pomenijo pripravo učencev na naslednjo 

učno uro, da z rednim opravljanjem domačih nalog učenci razvijajo natančnost, doslednost, 

redoljubnost, samodisciplino, odgovornost, sposobnost za samostojno reševanje problemov, z 

njimi razvijajo spretnosti učenja, kar je ključno za vseţivljenjsko učenje, da domače naloge 

pomenijo organsko nadaljevanje učenja v šoli, da »zmanjšujejo in preprečujejo« pozabljanje tem, 

ki so jih obravnavali pri pouku. Tisti, ki ne zagovarjajo domače naloge, so navajali,  da številni 

učenci kljub zahtevi učitelja domačih nalog tako ali tako ne naredijo, da domače naloge 

velikokrat povzročajo konflikte med učenci, učitelji, starši, poudarili pa so tudi, da ni pravih 

ugotovitev, da bi se ob rednem opravljanju domačih nalog učni uspeh učencev kaj izboljšal 

(Širec, 2009). 
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3. ORGANIZACIJA NAČRTOVANJA, POSREDOVANJA IN PREVERJANJA 

DOMAČIH NALOG 

 

Kakšen odnos bo učenec pridobil do domačih nalog, je velikokrat odvisno od  učitelja. On je 

namreč tisti, ki domače naloge načrtuje (količino, zahtevnost, vrsto …), posreduje (kvaliteta 

posredovanja, način posredovanja …) in preverja (kako pogosto, kako natančno …).  

 

Da bi se učitelji izognili slabi organiziranosti, morajo skrbno in dobro načrtovati, posredovati in 

preverjati domače naloge. Pomembna je tudi refleksija in samoevalvacija učiteljevega dela. 

 

3.1 Načrtovanje domačih nalog 

Domača naloga mora biti dobro načrtovana, saj bo le tako pri učencu dosegla svoj namen. Učitelj 

mora točno vedeti, čemu je namenjena in kaj bo pri učencu preverjala. Učitelj se mora zavedati 

točnih ciljev, ki jih ţeli preveriti, hkrati pa učenca ne sme preobremeniti s količino domačih 

nalog. 

Po mnenju B. Čagran (1993b) mora učitelj svoje delo v celoti načrtovati tako, da ob koncu leta 

oziroma ob koncu šolske ure uresniči vse vzgojno-izobraţevalne cilje, pri tem pa mu ne 

primanjkuje časa. In ker so domače naloge del pouka oziroma. izhajajo ali se nanašajo na pouk, 

mora učitelj dobro načrtovati tudi te. B. Čagran omeni načrtovanje domačih nalog na dveh 

ravneh (to sta dolgoročni in kratkoročni nivo), ki vključujeta elemente, kot so vsebina in obseg 

domačih nalog, predvidena časovna obremenitev in predznanje učencev pri njihovem 

izvrševanju, didaktična funkcija domačih nalog, metodika posredovanja (kamor spadajo trajanje, 

mesto in tehnika posredovanja), načini in postopki izvrševanja domačih nalog ter metodika 

njihovega preverjanja (trajanje, mesto in oblika preverjanja). 

M. Marovt (2007) poudari, da mora biti domača naloga skrbno načrtovana in smiselna, pri tem 

naj bi učitelj upošteval vsaj štiri različna vodila domačih nalog: 
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1. Utrjevanje: tovrstna domača naloga pri učencu spodbudi, da znanja, ki jih je pri pouku 

pridobil, doma s pomočjo domače naloge le še utrdi. Takšna domača naloga je 

najpogostejša. 

2. Predpriprava: ta vrsta domače naloge je namenjena predpripravi na novo učno vsebino, 

ki jo bodo učenci obravnavali pri naslednji uri pouka. Avtorica je mnenja, da če se bodo 

učenci dobro pripravili na novo učno vsebino ţe doma, bodo pri pouku svoje znanje le 

nadgradili, hkrati pa naj bi bili tako bolje motivirani za delo. 

3. Prenosljivost: pod to vodilo spada domača naloga, pri kateri učenci uporabijo ţe 

usvojena znanja za reševanje problemov v drugačnih okoliščinah. 

4. Ustvarjalnost: ta naj bi pri domačih nalogah prišla bolj do izraza kot v šoli pri pouku, saj 

lahko vsak učenec bolje uporabi svoj osebni stil pridobivanja znanja in veščin. 

 

N. Nedeljko (2006) meni, da če bo učitelj domače naloge načrtoval, bo lahko poskrbel za pestro 

vsebino, pestro obliko itd., pri tem pa ne bo pozabil na individualizacijo in diferenciacijo le-teh. 

Načrtovanje je pomembno, ker učitelj v tem procesu razmišlja o vsebini, obsegu in obliki 

domače naloge ter, kot sem ţe zgoraj omenila, bo učitelj razmislil predvsem, katerim učnim 

ciljem in standardom domača naloga sledi. Njegovo razmišljanje bo zajelo tudi čas trajanja 

domače naloge, časovno obremenitev učenca z reševanjem, razmišljal pa bo tudi o naslednjem 

koraku organiziranosti domačih nalog, to je o načinu in postopku samega izvrševanja oziroma 

podajanja domače naloge. 

 

3.2 Posredovanje domačih nalog 

Do nerazumevanja domačih nalog s strani učencev pride tudi zaradi učiteljevega slabega 

posredovanja le-teh, posledično pa so domače naloge slabo opravljene oziroma jih učenci ne 

rešijo. Razlog za slabo posredovanje domačih nalog je tudi napačno izbran del učne ure, ki si ga 

učitelj izbere za njihovo podajanje, največkrat se to zgodi na koncu šolske ure. Če učitelja 

prekine šolski zvonec, učenci začnejo hiteti iz razreda in navodila za reševanje domačih nalog 

ostanejo slabo pojasnjena. 
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Če bi se učitelji odločili posredovati domačo nalogo na začetku učne ure ali med njo, bi s tem 

učence emocionalno in motivacijsko bolje pripravili na njihovo opravljanje, saj nekateri učenci 

potrebujejo dodatno obrazloţitev. Učitelj mora biti pri posredovanju domačih nalog pozoren na 

to, ali učenci razumejo posredovano domačo nalogo, ali je izbral pravo metodiko opravljanja in  

če je s svojimi sodelavci usklajen glede časovne obremenitve učencev za opravljanje domače 

naloge. Avtorica opozori, da naj učenec, ki navodil za domačo nalogo ni razumel, ni zapisal itd. 

o njih vpraša drugega sošolca, nato pa naj domačo nalogo reši samostojno (Nedeljko, 2006). 

 

Tudi B. Čagran (1993b) je mnenja, da mora biti posredovanju domače naloge namenjen 

optimalno potreben čas, saj je za dosego ciljev, ki so bili pri načrtovanju domačih nalog 

zastavljeni,  učence potrebno ustrezno racionalno, emocionalno in motivacijsko pripraviti na 

samo izvrševanje. Po mnenju avtorice to zajema elemente, kot so: 

 vsebina domačih nalog (kamor spada vsebinska raznolikost, aktualnost in domača 

naloga, ki je blizu učenčevim ţivljenjskim izkušnjam ter interesom),  

 njen namen (kamor spadajo domače naloge ponavljanja in utrjevanja, naloge višjih 

didaktičnih funkcij, kot so poglabljanje in razširjenje, uporaba znanja v sorodnih in 

iskanih primerih in situacijah ter naloge uvajanja v obravnavo nove učne snovi),  

 razlaga in po potrebi demonstracija uspešnega opravljanja konkretnih učnih nalog (v 

sklopu dolgoročnega in sistematičnega razvijanja učnih navad),  

 metodika izvrševanja domačih nalog (pod katere štejemo obliko in tehniko izvrševanja 

domačih nalog, kriterije obveznosti, predpisanosti in diferenciacije domačih nalog) ter  

 preverjanje učenčevega razumevanja posredovane domače naloge in usklajevanje 

posredovanja domačih nalog med učitelji (s kontrolo učenčeve časovne obremenitve s 

samim izvrševanjem domačih nalog). 

 

Da ima pri pouku pomembno vlogo tudi posredovanje domačih nalog, se strinjajo tudi Blaţič in 

ostali (2003). Po njihovem mnenju lahko zaradi pogostega neprimernega posredovanja učenci 
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podvomijo v pomen domačih nalog.  Tudi oni menijo, naj učitelj domačo nalogo posreduje med 

učno uro in jo poveţe z učno vsebino, prav tako pa naj samemu posredovanju nameni dovolj 

časa, naj jo posreduje glasno, razločno in nedvoumno, ob morebitnih nejasnostih pa naj prikaţe 

primer podobne naloge. Učitelj mora učenca dovolj dobro motivirati za opravljanje domačih 

nalog in paziti na količino in obseg. In ker se po njihovem mnenju pri domačih nalogah razvija 

učenčeva samostojnost in ustvarjalnost, vzgaja čut dolţnosti in odgovornosti ter estetski čut, 

hkrati pa učitelj vpliva na učenčev odnos do obveznosti, naj se učitelj na samo posredovanje 

domačih nalog dobro pripravi (Blaţič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003). 

 

McGlynn in Kelly (2019) se strinjata z obveznostjo domačih nalog za učence, ob čemer 

opozarjata, da  ni potrebno, da jih učitelji učencem posredujejo dnevno in da ne smejo biti 

takšne, da učenci pri njih zapravljajo ure in ure. Ugotovili sta tudi, da podajanje domače naloge 

doprinese k učenčevi odgovornosti do učenja. Izpostavili sta pomen domačih nalog, ki od 

učencev zahtevajo, da povezujejo učno snov (kaj so se naučili pri pouku) in ocenijo svoje 

razumevanje snovi (McGlynn in Kelly, 2019). 

 

3.3 Preverjanje domačih nalog 

Preverjanje domačih nalog je pomembno, saj s tem učitelj pridobi sprotno povratno informacijo 

o učenčevem znanju, hkrati pa tudi učenec sam vidi, kako dobro pri določeni učni snovi 

napreduje in kaj mora še izboljšati. 

 

B. Čagran (1993b) poudari, da mora učitelj pri preverjanju domačih nalog upoštevati naslednje 

tri smernice: 

 samemu preverjanju domačih nalog naj bi učitelj namenil nek optimalen čas tekom 

šolske ure, pri tem pa naj bi pridobil informacije ne zgolj o opravljeni obveznosti, pač pa 

tudi o učenčevem napredku, 
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 učitelj naj bi vsako domačo nalogo tudi preveril, saj v nasprotnem primeru le-ta pri 

učencih zniţuje pripravljenost prevzemanja dolţnosti in odgovornosti, ki jim je bila 

dodeljena s strani šole, doma, širše druţbe in vsakdanjega ţivljenja, 

 učitelj s preverjanjem domačih nalog ne pridobi zgolj povratne informacije o snovni 

pravilnosti, pač pa mu to omogoča dajanje ukrepov pozitivne (kot so pohvala in nagrada) 

in negativne (kot sta graja in kazen) motivacije. 

 

Da je potrebno vsako domačo nalogo tudi preveriti, se strinja tudi N. Nedeljko (2006), ki 

poudari, da ni dovolj zgolj »leteči pregled« domače naloge, temveč je potrebno postopke 

utemeljiti in predstaviti različne moţne načine reševanja. 

 

V. Juhnov (2007) pojasni, da moramo kljub temu, da je rešitev samo ena, dati tudi učencu 

priloţnost, da predstavi svoje ideje in postopke reševanja domače naloge. 

 

3.3.1 Primeri zanimivih načinov preverjanja domačih nalog 

Velikokrat se zgodi, da učitelj preverja domačo naloga tako, da se sprehodi med učenci in 

vsakemu posebej pregleda, ali je domačo nalogo opravil ali ne, hkrati pa preverja tudi postopke, 

ki jih je učenec pri določenih nalogah opravil. S takšno vrsto preverjanja domačih nalog ni nič 

narobe, seveda pri določenih učnih snoveh, kot je na primer geometrija, kjer so postopki 

načrtovanja in izrisa geometrijskih likov še posebej pomembni. Se pa pri takšnih in podobnih 

vrstah preverjanja domačih nalog pojavi problem časovne neekonomičnosti (gre za zamuden 

postopek), zato je pomembna ustrezna zaposlitev učencev v tem času.   

 

V nadaljevanju je navedenih nekaj moţnosti, na kakšen način lahko učitelj domačo nalogo 

preverja, pri čemer so tudi učenci zaposleni (Sjoberg, pridobljeno 2019). 
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 Učitelj naj da učencem moţnost, da svoje odgovore primerjajo v parih. Učenci lahko nato 

popravijo/spremenijo/dopolnijo svoje odgovore tik preden učitelj pred celotnim razredom 

preverja rezultate. To učence postavlja v središče procesa popravljanja domačih nalog in 

od njih zahteva, da razmislijo o svojih odgovorih in odgovorih sošolca v paru z večjo 

stopnjo samostojnosti. 

 Učitelj naj naključno izbere učence, ki bodo predstavili svoje rezultate, pri tem pa naj 

poskrbi, da bo učence izbral na zanimiv način. 

 Učitelj naj uporabi ţogico, ki bo potovala od učenca do učenca naključno, tisti z ţogico 

pa mora povedati rešitev domače naloge. Nato učenec, ki je zadnji povedal rešitev, 

naključno poda ţogico naprej naslednjemu učencu. 

 Učitelj naj izmenjaje išče odgovore med učenci, ki se javijo prostovoljno, in učenci, ki jih 

izbere sam. Tako reši problem, da bi na kakšno teţko vprašanje odgovarjal nekdo, ki pri 

aktualni učni snovi oziroma predmetu ne blesti najbolj. 

 Da bi zagotovili, da so v proces preverjanja domačih nalog vključeni vsi učenci v 

razredu, naj učitelj pripravi seznam vsake naloge/vaje v domači nalogi in naj se na 

začetku ure vsak učenec dopiše k eni nalogi, katere rešitev bo prebral. Poleg tega pa naj 

učitelj učencem pove, da če tudi niso opravili domače naloge, imajo tako še vedno 

priloţnost sodelovati in lahko poskusijo z reševanjem tiste naloge, poleg katere so 

napisali svoje ime. 

 Za naloge, ki od učenca zahtevajo odgovore v eni ali dveh besedah, lahko učitelj pripravi 

»powerpoint« predstavitev z odgovori. Nato gre počasi in postopoma skozi vse odgovore, 

učencem pa da moţnost, da dodatno kaj vprašajo ali podajo drugačen postopek za isti 

rezultat. 

 Učitelji, ki se jim mudi s popravljanjem domačih nalog, naj te berejo v drugačnem 

vrstnem redu, kot so bile posredovane. S tem si učitelj zagotovi pozornost vseh učencev, 

saj morajo slediti učitelju in njegovemu branju nalog in rešitev. 
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 Učitelj lahko spremeni čas preverjanja domače naloge. Večina učencev bo pričakovala, 

da bo učitelj domačo nalogo preveril v začetku šolske ure, učitelj pa lahko uporabi 

preverjanje domače naloge kot predah med šolsko uro ali pa pusti preverjanje domače 

naloge za konec šolske ure. 

 Učitelj lahko vsake toliko časa preveri domačo nalogo tako, da učencem ob koncu šolske 

ure pobere zvezke in domačo nalogo preveri izven pouka. To sicer učitelju naloţi neko 

dodatno delo, je pa vsekakor način, pri katerem učitelj dobro vidi, kaj posameznemu 

učencu dela probleme. 
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4. DIDAKTIČNI PRINCIPI 

 

Na splošno so principi oziroma načela prisotna pri vseh nekoliko bolj zapletenih dejavnostih, pri 

tem pa jih morajo vsi vpleteni v to dejavnost tudi upoštevati.  Poljak (1974) definira besedo 

načelo kot »vodilo, osnovno pravilo, primarno zahtevo, smernico pri delu«.  

 

Didaktična načela kot logične posplošitve učnih spoznanj in izkušenj imajo pomembno vlogo, 

odkar obstajajo teţnje po uspešnejšem poučevanju in učenju (M. Blaţič in ostali, 2003). B. 

Čagran (2007) meni, da morajo posodabljanje obstoječe prakse domačih nalog voditi trije 

didaktični principi, in sicer princip pestrosti, princip diferenciacije ter princip racionalizacije in 

ekonomičnosti. Pri vsakem izmed njih je avtorica navedla nekaj značilnosti, ki jih določen 

princip zajema. 

 

4.1 Princip pestrosti 

Princip pestrosti po avtoričinem mnenju zajema vsebino domačih nalog (ta naj bo raznolika, 

aktualna in blizu učenčevim ţivljenjskim izkušnjam oziroma interesom), namen domačih nalog 

(kjer naj se nalogam ponavljanja in utrjevanja pridruţijo naloge višjih didaktičnih funkcij, kot so 

poglabljanje, razširjanje, uporaba znanja v iskanih primerih itd.), obliko njihovega izvrševanja 

(ta je lahko individualna, parna, skupinska, kolektivna), tehniko izvrševanja (učenci lahko 

domačo nalogo izvršujejo ustno, pisno ali praktično), čas izvrševanja (poleg kratkoročnih nalog, 

kjer učenec domačo nalogo opravi do naslednje ure, naj bi učitelji podajali še dolgoročne naloge, 

ki jih učenec opravi v daljšem časovnem obdobju) ter dva kriterija, kriterij obveznosti domačih 

nalog (ki zajema tako obvezne domače naloge kot tudi prostovoljne) in kriterij predpisanosti 

(kjer poleg vsebine in načina reševanja, ki ju določi učitelj, ta poda še domačo nalogo, kjer 

učenec sam izbere vsebino in način reševanja) (B. Čagran, 2007). 

 

4.2 Princip diferenciacije 

Zajema več vrst diferenciacije, utemeljene na razlikah med učenci iste starosti, in sicer: 
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 kvantitativna diferenciacija – razlike v učnem tempu,   

 kvalitativna diferenciacija – razlike v mentalni starosti in znanju,  

 metodična diferenciacija – razlike v kognitivnem stilu in  

 interesna diferenciacija – razlike v interesih (prav tam). 

 

J. Senekovič (2007) na tem mestu doda, da ima princip diferenciacije poseben pomen, s katerim 

imamo pri izbiri domačih nalog veliko moţnosti. Prva izmed moţnosti je obseg domače naloge, 

saj naj ne bi zaposlili vseh učencev z enako količino domačih nalog, pač pa pazimo, da 

posamezen učenec z domačimi nalogami ni preobremenjen. Druga izmed moţnosti je težavnost, 

kjer učitelj s pomočjo delovnih zvezkov in učbenikov učencem poda domače naloge različnih 

teţavnostnih stopenj, pri tem pa pazi, da še vedno vsem učencem poda domače naloge na 

različnih taksonomskih ravneh. Zadnja od diferenciacij je kognitivni stil, kjer je učitelj pozoren 

na učenčeve spoznavne stile in glede na določen stil učencu poda domačo nalogo. Če pojasnimo, 

učencu, ki mu je laţje utrditi učno snov s pomočjo rezanja, preizkušanja, sestavljanja, učitelj 

omogoči, da s tem načinom to tudi doseţe. Medtem ko drugi učenec morda laţje isto učno snov 

utrdi z načrtovanjem slik itd. 

 

4.3 Princip racionalizacije in ekonomičnosti 

V današnjem času so učenci obremenjeni z učenjem in različnimi dejavnostmi, včasih k temu s 

pritiskom pripomorejo tudi starši. Pri domačih nalogah morajo biti učitelji previdni in upoštevati, 

da popoldanski čas po pouku ni namenjen zgolj opravljanju domačih nalog, zato morajo paziti na 

količino in zahtevnost nalog, ki jih posredujejo učencem. 

 

Princip racionalizacije in ekonomičnosti narekuje optimalno porabo časa, optimalno porabo 

učnih pripomočkov, tehničnih pomagal in tehničnih sredstev, optimalno porabo psihofizičnih 

zmogljivosti učitelja in učenca ter uporabo učinkovitih metod učenja (B. Čagran, 2007).  
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5. VRSTE DOMAČIH NALOG 

 

Dobra domača naloga ima številne lastnosti bogatih matematičnih dejavnosti, vključno z 

dostopnostjo vsem  učencem ţe v začetku, več kot eno moţno rešitev, zahteva več kot zgolj 

priklic znanja in vsebuje matematično celovitost. Poleg tega naj bi domača naloga spodbujala 

vključenost staršev in sodelovanje ter pogosto uporabo matematike za reševanje problemov v 

resničnem  ţivljenju (Grootenboer, 2009). 

 

Da bi dosegli uporabo dobrih domačih nalog, je pomembno, da jih med seboj ločimo po 

kriterijih. B. Čagran (2007) loči domače naloge glede na: 

 tehniko izvedbe, kamor spadajo pisne, ustne in praktične domače naloge; 

 obliko izvedbe, pod to štejemo individualno, parno, skupinsko in kolektivno domačo 

nalogo; 

 nujnost izvršitve, ko je domača naloga obvezna ali prostovoljna; 

 učenčevo moţnost izbire, kar pomeni, da je domača naloga predpisana ali nepredpisana; 

 čas izvrševanja, kar pomeni, da je domača naloga lahko kratkoročna ali dolgoročna; 

 upoštevanje učenčeve individualnosti, kamor spada domača naloga, ki je nediferencirana, 

ali domača naloga, ki je diferencirana kvantitativno, kvalitativno, metodično in interesno; 

 cilje, kar pomeni, da je domača naloga namenjena vaji in utrjevanju, poglabljanju znanja, 

razširjanju znanja, sistematizaciji znanja, uporabi znanja v danih primerih ali v iskanih 

primerih ter poskrbi za pripravo na obdelavo nove snovi. 

 

Cooper loči vrsto domačih nalog na podoben način kot B. Čagran, in sicer pravi, da se domače 

naloge ločijo glede na (Cooper, 2007): 

 količino, saj so lahko obseţne ali manj obseţne; 
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 teţavnost, kjer se delijo na zahtevne in manj zahtevne; 

 namen, kjer dodatno loči domače naloge, ki so namenjene izobraţevanju (vaje in 

utrjevanje učne snovi, priprava na novo učno snov, povezovanje ene snovi z drugo in 

razširitev znanja), in domače naloge, ki so namenjene vzgoji (komunikacija med 

učencem in učiteljem, izpolnjevanje navodil in medsebojni odnosi); 

 uporabo spretnosti, kjer so domače naloge lahko namenjene pisanju, branju ali zgolj 

uporabi spomina; 

 obliko izvedbe, saj je domača naloga lahko namenjena posameznemu učencu ali skupini; 

 učenčevo izbiro, saj je domača naloga lahko po lastni izbiri, vnaprej določena ali ima 

vnaprej določene moţnosti, med katerimi učenec izbira; 

 časovno omejitev, kamor spadajo kratkoročne ali dolgoročne domače naloge; 

 pomoč pri reševanju, kamor spadajo domače naloge, ki jih učenec dela sam oziroma mu 

pri reševanju problema pomaga nekdo od bliţnjih ali pa domača naloga od učenca 

zahteva, da poprosi za pomoč ali sodelovanje skupino določenih ljudi. 
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6. UČENCI IN DOMAČA NALOGA 

 

6.1 Izvrševanje domače naloge 

B. Čagran (1993b) pravi, da naj bi učenci izvrševali domače naloge izven rednega pouka, bodisi 

v oddelkih podaljšanega bivanja ali pa pri urah samostojnega učenja. Pri tem pa na izvrševanje 

domačih nalog vpliva kar nekaj zunanjih dejavnikov. Da bo učenec uspešno izvrševal domače 

naloge, avtorica zapiše nekaj karakteristik, ki bi jih moral biti deleţen vsak učenec: 

 Stalen in primerno urejen prostor za njegovo delo, kamor spada osvetljen, zračen, 

miren, ogrevan prostor in prostor z učnimi pripomočki. 

 Sodelovanje in pomoč staršev, kjer se učenca ne sme omejevati, pomoč pa mora biti 

ponujena glede na njegovo starost, fiziološke in psihološke značilnosti. 

 Pomoč učitelja, v smislu posrednega (z domačimi nalogami) in neposrednega (ure 

rednega pouka, podaljšano bivanje) spremljanja učenčevega dela, nudenje pomoči in 

preverjanje uresničevanja dogovorjenih splošnih in specifičnih načinov učinkovitega 

izvrševanja domačih nalog. 

 Njegove učinkovite učne navade, ki mu omogočajo racionalno in ekonomično 

izvrševanje domačih nalog, k temu pa spada tudi primerna učna motivacija (pozitivna, 

notranja). 

 

6.2 Razlike med učenci pri opravljanju domače naloge 

Nasprotniki domačih nalog trdijo, da te lahko povečajo razliko med učno zmogljivejšimi in učno 

šibkejšimi učenci, še posebno, če je razlika v doseţkih povezana s socialno-ekonomskim 

statusom učenčeve druţine. In sicer naj bi učno zmogljivejši učenci imeli večjo podporo s strani 

staršev za opravljanje domačih nalog, prav tako naj bi ti učenci imeli boljše pogoje (urejen in tih 

prostor) za opravljanje domačih nalog. Drugi zagovarjajo, da domače naloge zagotavljajo vire in 

spodbudo, ki jih učenci s slabšim ekonomskim statusom potrebujejo. Brez teh bi bile razlike v 

doseţkih še večje. Prav tako se pojavijo razlike glede mnenja o domačih nalogah med učenci in 
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učenkami. Dekleta naj bi imela na splošno več pozitivnih mnenj o domačih nalogah in si zato 

bolj prizadevajo pri njihovem izvrševanju (Bembenutty H., 2011). 

 

Ker vsi učenci nimajo istega predznanja in sposobnosti za opravljanje domačih nalog, je po 

mnenju N. Draţumerič (2007) domače naloge potrebno pravilno diferencirati. Sama navaja, da 

domače naloge lahko diferenciramo na več različnih načinov, na primer glede na časovno 

diferenciacijo (kjer je potrebno poudariti, da je čas, ki ga učenec porabi za opravljanje domačih 

nalog, odvisen od njegove starosti; tukaj avtorica poda predlog, ki naj bi ţe dlje časa veljal, da 

naj bi učenec v prvem razredu porabil 10 minut časa, z vsakim višjim razredom se potem doda 

+10 minut), diferenciacijo glede na predznanje (tukaj avtorica razloţi, da naj bi domačo 

nalogo podajali na različnih nivojih znanja, in sicer, če je nek učenec določeno znanje ţe osvojil, 

mu damo domačo nalogo, da osvojeno znanje nadgradi, medtem ko učencu, ki tega istega znanja 

še ni osvojil, dodelimo domačo nalogo, s katero vadi in utrdi znanje), izvedbeno diferenciacijo 

(kjer avtorica poudari, da je ta vrsta diferenciacije za učence najbolj motivacijska, saj imajo pri 

tem vsi učenci isti cilj oziroma morajo opraviti isto domačo nalogo, učenčeva izvedba, na kakšen 

način bo domačo nalogo izvedel, pa je lahko različna), tematsko diferenciacijo (tukaj je tako 

kot pri izvedbeni diferenciaciji cilj za vse učence enak, doseţejo pa ga lahko s poljubno temo, ni 

nujno, da vsi enako) ter jezikovno diferenciacijo (pri matematiki naj ne bi delala nekih 

problemov, če pa pogledamo na splošno, pa naj bi učencem, ki jim jezik povzroča teţave, 

dodelili naloge, pri katerih jih slaba raba jezika ne bi ovirala). Avtorica na koncu poudari, da je 

diferenciacij še več in da je zgoraj naštetih le nekaj. 

 

V raziskavi V. Juhnov (2007) so učenci med najpogostejšimi vzroki za neizpolnjevanje domačih 

nalog navedli: da se popoldan druţijo s prijatelji in so zato zvečer preutrujeni za opravljanje 

domačih nalog; da ko vklopijo računalnik, popolnoma pozabijo na nalogo; da se jim enostavno 

ne da, ker raje poslušajo glasbo ali gledajo filme; da ker si ne zapišejo, kaj je za domačo nalogo, 

potem ne vedo, kaj morajo rešiti. 
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6.3 Motivacija pri domači nalogi 

»Motivacija je ključni dejavnik dinamike učnega procesa: le motivirani učenci učenje začnejo, se 

učijo (sprašujejo, poslušajo, sodelujejo, preizkušajo, berejo, razmišljajo, primerjajo, doţivljajo, 

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

doseţejo zastavljenih učnih ciljev« (Juriševič, 2012). 

 

Učenčeva motivacija je za proces njegovega učenja zelo pomembna, posledično je pomembna 

tudi za opravljanje domačih nalog. N. Draţumerič (2007) je mnenja, da je učence velikokrat 

teţko motivirati za opravljanje domačih nalog, saj se jih po njenem mnenju drţi negativen 

prizvok, ki ga učenci na nek način »podedujejo« od svojih starejših prijateljev, bratov in sester. 

Ţal pa so za sam negativen »priokus« velikokrat krivi tudi učitelji, zlasti tisti, ki domačo nalogo 

uporabljajo kot kazen za učenca. Po mnenju iste avtorice je najboljša motivacija za opravljanje 

domačih nalog ta, da učenec dela nekaj, kar ga veseli in na način, ki mu je blizu, ter z vsebino, 

prilagojeno njegovemu predznanju in sposobnostim. 

 

6.4 Vpliv domače naloge na učenca 

Cooper v intervjuju poudari, da se starši pogostokrat pritoţujejo glede prevelike količine 

domačih nalog in da slednje včasih nimajo pomena. Nasprotniki domačih nalog celo poudarjajo, 

da imajo lahko tudi dobre domače naloge negativne učinke na otroke. Učenca domače naloge 

lahko vodijo do tega, da se pri šolskem delu dolgočasi, mu omejuje čas za izvenšolske 

dejavnosti, ki naj bi ga učila vseţivljenskih lekcij – po njihovem mnenju se otroci veliko več 

naučijo iz nogometa, glasbenih tečajev in športnih dejavnosti kot pa iz domačih nalog. Učitelje 

pa skrbi, da bi se starši preveč vpletli v reševanje učenčevih domačih nalog, pri tem pa bi 

uporabili drugačen pristop razlage, kot jo je učenec deleţen v šoli (Bembenutty H., 2011). 

 

Cooper omeni tudi zagovornike domačih nalog. Ti namreč menijo, da imajo domače naloge 

pozitivne vplive na učenca, saj z domačo nalogo učenec pridobi učne delovne navade. Domače 

naloge po njihovem mnenju učenca pripeljejo do ugotovitve, da učenje poteka kjerkoli in 
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kadarkoli, ne le v šoli, ter jih tako pripravi na vseţivljenjsko učenje. Domača naloga naj bi 

učencu pomagala tudi pri prevzemanju odgovornosti in pri razporeditvi časa (prav tam).  

 

V članku Does Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis of Research je Cooper s 

sodelavci povzel izsledke raziskave o učinkih domačih nalog, ki poteka ţe od leta 1987. Med 

drugimi je zapisal nekaj konkretnih pozitivnih in negativnih moţnih vplivov domače naloge na 

učenca (Cooper H., Civey Robinson J., Patall E., 2006). 

Pozitivni vplivi: 

 takojšnji vpliv učenja na znanje,  

 kakovostnejše ohranjanje znanja,  

 boljše razumevanje,  

 boljše kritično razmišljanje,  

 oblikovanje konceptov,  

 obdelava informacij,  

 obogatitev kurikuluma,  

 izboljšan odnos do šole,  

 boljše študijske navade in veščine,  

 boljša samodisciplina,  

 boljša časovna organizacija,  

 neodvisno reševanje problemov itd.  

Negativni vplivi: 

 izguba zanimanja za učenje,  
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 teţave s starši,  

 pritisk na dobro dokončanje domače naloge,  

 goljufanje,  

 zmeda pri tehnikah poučevanja,  

 kopiranje domačih nalog od ostalih sošolcev,  

 povečanje razlik med boljšimi in slabšimi doseţki itd. 

Da bi se izognili negativnim učinkom in čim bolj okrepili pozitivne učinke domače naloge, mora 

učitelj pri količini posredovane domače naloge upoštevati empirične dokaze, ki kaţejo na to, 

koliko domače naloge je za določeno stopnjo razvoja učenca primerno. Pri tem pa morajo učitelji 

dodeliti zgolj tiste naloge, ki so z vidika doseganja načrtovanih učnih ciljev pomembne, in pri 

tem paziti na ustrezno motivacijo za opravljanje le-teh s strani učencev (Bembenutty H., 2011). 

 

D. Barburič Vesel (2012) poudarja, da dejstvo, da učenci ne marajo domačih nalog, pogosto ne 

izhaja iz njihove lenobe, neposlušnosti itd., pač pa iz naveličanosti glede šolskega dela. Učencem 

je po njenem mnenju dovolj naporen ţe redni pouk, posledično si ţelijo početi še kaj drugega in 

vso energijo usmerjajo v izvenšolske dejavnosti. Za učence domače naloge predstavljajo 

podaljšek »muke iz šole«.  

 

Učitelji preobremenijo učence z domačimi nalogami predvsem zaradi neusklajevanja med seboj, 

njihova stališča o obremenjenosti učencev z delom za šolo pa se pogostokrat razlikujejo od 

strokovnih stališč. Prevelika obremenjenost učencev ne prispeva k njihovi uspešnosti. V šoli bi 

tako morali odpraviti domače naloge, ki pri učencu razvijajo pomnjenje, ter jih nadomestiti z 

domačimi nalogami in aktivnostmi, ki pri učencu spodbujajo ustvarjalnost in interes do znanja 

(M. Cerjak, 1987). 
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6.5 Opravljanje domače naloge v podaljšanem bivanju 

»Podaljšano bivanje je specifična oblika vzgojno-izobraţevalnega dela osnovne šole, kjer se cilji 

dejavnosti podaljšanega bivanja prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraţevalnimi cilji pouka. 

Ti cilji se oblikujejo ob upoštevanju interesov, potreb, ţelja učencev in staršev« (Gavez 

Šerbinek, 2007). Pri tem poudari, da mora biti podaljšano bivanje vodeno s strani strokovnega 

delavca in mora vsebovati učenčevo samostojno učenje, sprostitveno dejavnost, ustvarjalno 

preživljanje časa in prehrano. 

 

H. Murgelj (2007) izpostavlja pomen sodelovanja učitelja razrednega pouka in učitelja 

podaljšanega bivanja, pri čemer mora učitelj podaljšanega bivanja redno spremljati, kaj počnejo 

učenci pri pouku. Avtorica izpostavlja pomembnost učenčevega samostojnega reševanja 

domačih nalog, učitelj podaljšanega bivanja učencem zgolj nudi pomoč pri razumevanju in 

branju navodil. Avtorica izpostavi tudi vključitev računalnika kot eno izmed pomoči pri domači 

nalogi ter uporabo dodatnih delovnih listov z nalogami za različne predmete. 
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7. VLOGA STARŠEV PRI DOMAČIH NALOGAH 

 

Številni učitelji so mnenja, da starši igrajo pomembno vlogo pri motiviranju in tudi pri samem 

uspehu učencev v šoli. Pri domačih nalogah imajo starši moţnost svojim otrokom pokazati prave 

vrednote v zvezi s šolanjem in spodbuditi motivacijo otrok za delo in njihov uspeh v šoli. Ţal je 

domača naloga pogostokrat pereč problem v odnosih med starši in otroci. Kako zelo pomembne 

so značilnosti staršev, predvsem njihova motivacija za pomoč otroku, so pokazale študije, Katz 

idr. (Katz, Kaplan in Buzukashvily, 2011). 

 

Grootenboer (2009) v članku Homework and Learning Mathematics opiše splošen pogled na 

domače naloge pri matematiki. Po njegovem mnenju ima veliko staršev neko 

»strahospoštovanje« do matematike in matematičnih domačih nalog. Pravi, da medtem ko je 

večina staršev veselih in samozavestnih, ko je treba otroku pomagati pri domači nalogi pri drugih 

predmetih (na primer učenje branja pri slovenščini), jih večina ni navdušena, ko morajo otroku 

pomagati pri matematični domači nalogi. Avtor poda nekaj predlogov za rešitve, in sicer je po 

njegovem mnenju pomembno, da se starše spodbuja do te mere, da se »lotijo« matematičnih 

dejavnosti skupaj z otrokom in da so starši prepričani, da so sposobni reševati matematične 

probleme.  

 

7.1 Mnenje staršev o domačih nalogah 

Tudi starši imajo različna mnenja glede domačih nalog in se pogostokrat ne strinjajo z domačimi 

nalogami, ki jih je učencem posredoval učitelj. V nadaljevanju navajamo različne izsledke 

raziskav, ki se nanašajo na mnenje staršev glede otrokovih domačih nalog. 

 

Cooper v intervjuju poudari, da je glavna pritoţba staršev glede domačih nalog ravno v njihovi 

preobseţnosti ter da se naloge pogostokrat zdijo nesmiselne, brez nekih jasnih ciljev ali povezav 

z učnimi cilji. Starši pogosto vidijo domače naloge kot nekaj odvečnega tudi pri svojem prostem 

času. Večini staršev namreč po napornem delu v sluţbi pomoč pri otrokovi domači nalogi ne 
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predstavlja neke sprostitve ali da bi popoldansko sodelovanje z otrokom bilo nekaj, kar bi si 

ţeleli. Velikokrat tudi pritiskajo na svoje otroke, da delajo domače naloge na ravni, ki je za njih 

previsoka, pri tem pa z drugačnim pristopom do reševanja nalog od tistega, ki ga je učenec 

osvojil v šoli, otroka le še dodatno zmedejo (Bembenutty H., 2011). 

 

V raziskavi Učne težave v osnovni šoli ‒ problemi, perspektive in priporočila so L. Magajna in 

ostali (2008) o domačih nalogah povprašali tudi starše. Skoraj polovica anketiranih staršev meni, 

da so njihovi otroci preobremenjeni z domačim delom za šolo, kamor spadajo tudi domače 

naloge. Velika večina otrok doma staršem pove, da domače naloge v šoli niso dobro razumeli, 

kar pomeni, da je učitelj slabo posredoval sama navodila. Prav tako velika večina staršev meni, 

da šola od njih preveč pričakuje glede pomoči otroku pri domačem delu.  

 

7.2 Pomoč staršev pri učenčevem izvrševanju domačih nalog 

Pri izvrševanju domačih nalog učencu največkrat pomaga druţina, zato je domača naloga ena 

izmed dejavnosti, ki pripomore k povezanosti med druţino in učenčevim učenjem oziroma šolo. 

Hkrati pa domača naloga staršem nudi vpogled v otrokovo učenje (Bernetič, 2007). V spodnjih 

točkah je prikazano, kako lahko starši pripomorejo k temu, da bo opravljanje domačih nalog za 

njihovega otroka primerno, kvalitetno in bo doseglo svoj namen (Jenko, 2007): 

 Delovni prostor: otroku naj bi bil zagotovljen prostor s pisalno mizo, ki naj bo urejena in 

ustrezno osvetljena. Pomembna je tudi višina stola, na katerem bo otrok sedel, in sicer pri 

pisanju mora imeti noge na tleh. 

 Čas učenja: najbolje je, če se starši z otrokom dogovorijo o času učenja in opravljanju 

domačih nalog ţe na začetku leta, saj bo s tem otrok pridobil delovno disciplino, 

izvrševanje domačega dela pa bo zanj posledično tudi manj naporno. Poleg naštetega bo 

učenec tudi pridobil občutek odgovornosti za domače delo. 

 Samostojnost pri opravljanju domačega dela: da bo domače delo imelo pravilen 

učinek na otroka, se morajo starši zavedati, da je domače delo otrokova odgovornost in 

ne delo staršev. Vsekakor ga morajo starši pri tem podpirati in mu pomagati ter ga naučiti 



27 
 

samostojnosti in odgovornosti za svoje delo. Starši naj otroku tudi pokaţejo način 

spoprijemanja s teţjimi problemi. Tako bo na koncu sam odgovoren za odlično 

opravljeno domače delo ali pa bo sam nosil posledice slabo opravljenega dela. 

 Nadzor staršev: kljub temu da mora biti otrok pri svojem domačem delu samostojen, je 

pomembno, da mu starši sledijo, ga nadzorujejo in mu dajo vedeti, da se zanj in za 

njegovo delo zanimajo. 

 

M. Marovt (2007) pri tem poudari še pomembnost pogovora staršev z otrokom o njegovem 

počutju v šoli in pri domačem delu, saj so starši tisti, ki pripomorejo k pozitivnemu odnosu 

učencev do domačega dela in do šole. Pozitivna čustva naj bi po njenem mnenju vplivala na 

boljšo uspešnost učenca ter mu dvignila samopodobo in veselje do dela.  

 

Cooper še poudari, da domača naloga staršem omogoča vpogled, kako otrok v šoli napreduje ter 

da ga lahko za napredek ustrezno pohvalijo. Navaja pet vlog staršev pri domačih nalogah 

(Bembenutty H., 2011): 

 Starš kot  vodja, ki poskrbi za miren in dobro osvetljen prostor, kjer bo otrok opravljal 

domačo nalogo. Pri tem pa naj ne pozabi otroku zagotoviti potrebnega materiala, kot je 

papir, svinčniki itd. 

 Starš kot motivator: domača naloga je odlična priloţnost, da otroku povemo, kako 

pomembna je šola, pri tem pa moramo ostati pozitivni, saj odnos, ki ga starš izrazi do 

domačih nalog, vpliva na odnos, ki ga bo pridobil učenec o domačih nalogah. 

 Starš kot vzor, kar je pomembno še posebej za učence niţjih razredov. Ko otrok opravlja 

domačo nalogo, naj starš ne sedi in gleda televizijo, pač pa naj dela podobno stvar kot 

otrok (če otrok bere, naj istočasno bere tudi starš). Starš naj svojemu otroku pokaţe, da so 

veščine, ki jih tekom učenja in domačih nalog pridobiva, pomembne za kasnejše 

ţivljenje. 
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 Starš kot opazovalec in spremljevalec, kar pomeni, da naj pri otroku opazuje znake 

morebitnega neuspeha in frustracije. Če otrok zaprosi za pomoč, mu je potrebno dati 

dodatna navodila in ne končne rešitve. Če pri otroku med domačo nalogo pride do 

neuspeha, naj starš predlaga kratek odmor. 

 Starš kot mentor, kar pomeni, da če učitelj prosi, naj bo starš prisoten pri opravljanju 

domače naloge, naj to tudi bo. Če pa domača naloga od učenca zahteva, da jo opravi sam, 

naj se starš umakne. 

 

Z dobrim sodelovanjem med starši in šolo lahko preprečimo, da bi domača naloga močno 

posegla v druţinsko ţivljenje. Starši si ţelijo, da bi bil njihov otrok uspešen, zato so pogosto 

pripravljeni pomagati. Pomembno je, da so ţe učitelji tisti, ki starše vključijo v sodelovanje in 

jim predstavijo načrtovanje, namen, posredovanje, opravljanje in preverjanje domačih nalog. 

Starši tako spoznajo cilje in namen domačih nalog ter z vidika učitelja vidijo, kako jih ta 

posreduje in preverja. Pomembno je, da učitelji opozorijo starše, naj učencem pri opravljanju 

domačih nalog nudijo oporo in pomoč, a naj ne delajo domačih nalog namesto njih, kar je ţal 

pogosta napaka staršev, ki učencu lahko škodi (Nedeljko, 2006). 

 

Druţina po mnenju K. Bernetič (2007) igra pomembno vlogo pri izobraţevanju otrok, domača 

naloga pa je tista, ki ima vlogo povezovanja druţine ‒ staršev in otrok med seboj. Zato je v 

nadaljevanju avtorica besedila predstavila, na kakšen način naj starši otroku pomagajo pri 

domačih nalogah.  

 Starši morajo otroku pokazati, da sta naloga in učenje pomembna. Po avtoričinem mnenju 

bodo otroci namreč veliko raje opravili neko domačo nalogo, če zanjo mama in/ali oče 

pokaţeta neko zanimanje. Pred tem pa naj vsi skupaj določijo reden in točno določen čas 

ter prostor, kjer bo otrok delal domačo nalogo. Otrok naj pripravi potrebne učne 

pripomočke, ki jih bo med domačo nalogo potreboval. Avtorica tudi poudari, naj bodo 

starši svojemu otroku vzor z branjem knjig, pisanjem in z ostalimi smiselnimi 
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aktivnostmi, ki bodo otroka tako še bolj motivirale, hkrati pa naj se z njim pogovarjajo o 

šoli, naj sodelujejo pri reševanju domačih nalog itd. 

 Starši naj nadzorujejo izvajanje domače naloge v smislu prisotnosti pozornosti z njihove 

strani za domačo nalogo. Pri tem naj otroci ne čutijo pritiska, sam nadzor staršev pa je po 

avtoričinem mnenju odvisen predvsem od starosti otroka, njegove stopnje zrelosti in 

uspeha v šoli. 

 Starši naj zagotovijo vodenje domače naloge, pri tem pa naj pazijo, da domačo nalogo 

izvajajo/rešujejo otroci sami in ne starši. Slednji lahko pomagajo z organizacijo izvedbe 

domače naloge, s spodbudami, pogovorom in pohvalami otroka. 

 Če pride do teţav pri reševanju domače naloge, naj se starši pogovorijo z nekom iz šole, 

učiteljem, ki je otroku dal domačo nalogo. Pri tem pa naj ostanejo pozitivni in naj 

vzpostavijo dober odnos z učitelji, kajti komunikacija med učiteljem in staršem je pri 

reševanju problemov zelo pomembna.  

 

V raziskavi Gender and Mother ‒ Child Interactions during Mathematics Homework so avtorice 

opazovale dinamiko sodobnih druţin in preučevale, če se pri domačih nalogah pomoč matere 

razlikuje glede na to, ali pomaga sinu ali hčeri. Ugotovile so, da v nobeni postavki niso našle 

pomembnih razlik med spoloma. Dekleta in fantje so imeli primerljive matematične ocene, prav 

tako ni bilo razlik v količini časa, ki so ga fantje in dekleta vsakodnevno porabili za matematično 

domačo nalogo (Lindberg M., Hyde in Hirsch M., 2008).  
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8. MATEMATIČNE DOMAČE NALOGE IN SODOBNA TEHNOLOGIJA 

 

Domače naloge pri matematiki so vsakodnevno na urniku učenca osnovne šole. Skozi čas se je 

njihov namen in oblika močno spremenila, spremenili pa so se tudi pripomočki, s katerimi si 

učenci pri matematičnih domačih nalogah lahko pomagajo. Včasih je v pomoč tudi sodobna 

tehnologija, ki je učencu dostopna (mobitel, računalnik, tablica itd.). Da bi učitelji pri domačih 

nalogah povezali »prijetno s koristnim« (in vodili pouk v korak s časom), lahko občasno podajo 

domačo nalogo, ki jo morajo učenci rešiti s pomočjo sodobne tehnologije. 

 

Učitelji si večkrat ţelijo, da bi učencem imeli moţnost podati enako zahtevne domače naloge, 

njihova vsebina pa bi bila za vsakega učenca v razredu nekoliko drugačna. Učenci bi dobili 

ustrezno povratno informacijo o pravilnosti postopkov in rezultatov. Ţal je takšen način izdelave 

nalog precej zamuden, zato se ga učitelji ne posluţujejo velikokrat. V pomoč bi jim lahko bila  

tehnologija. Obstajajo številne spletne aplikacije, ki jih je mogoče uporabiti v različnih etapah 

učnega procesa (uvajanje, obravnavanje nove učne snovi, vadenje ali urjenje, ponavljanje, 

preverjanje in ocenjevanje), prav tako pa lahko učencem zagotovimo raznolike in primerno 

zahtevne domače naloge. S tem lahko uresničujemo različne didaktične principe, kot so 

diferenciacija …, ki smo jih navedli v četrtem poglavju. Pri tem pa je pozitivno tudi to, da se s 

tem, ko vsakemu učencu zagotovimo različno nalogo, izognemo moţnosti prepisovanja med 

učenci. Za pomoč lahko učitelj uporabi sistem Moodle (omogoča učiteljem objavo učnih gradiv, 

domačih nalog itd.), sistem Stack ali pa repozitorij gradiv »Aktivna matematika« na portalu 

NAUK (Kosem, Lokar in Peperko, 2009). 

 

Računalnik nam velikokrat pomaga tudi pri sestavljanju delovnih listov, bodisi za domačo 

nalogo bodisi za katero drugo dejavnost pri matematiki (utrjevanje snovi med uro, pisni preizkusi 

itd.), a nam takšna oblika domače naloge postane dolgočasna. Zato lahko učitelj s pomočjo 

računalnika in spleta sestavi neklasično domačo nalogo v obliki kviza. Učitelj pri tem uporabi 

razne spletne servise ali generatorje nalog. Za povratno informacijo učitelju o sami pravilnosti 
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rezultatov domače naloge pa lahko učenci posnamejo zaslonsko sliko, ki jo pošljejo učitelju po  

elektronski pošti (prav tam). 

 

Eden od načinov, kako naj se učitelj loti uporabe tehnologije za podajanje enako zahtevnih 

domačih nalog, pri tem pa poda vsakemu učencu svojo, je opisan v naslednjih korakih: 

1. Na spletni strani http://am.fmf.uni-lj.si/ si učitelj ogleda vprašanja tipa STACK, ki 

pokrivajo ţeleno temo. 

2. Med temi vprašanji izbere nekaj nalog oziroma vprašanj, pri vseh teh vprašanjih pa 

računalnik uporablja parametre, ki se naključno generirajo (se pravi ima posledično vsak 

učenec drugačno nalogo) 

3. Sledijo učiteljeva navodila učencem o podani domači nalogi, in sicer je učencem 

potrebno pojasniti, da morajo odgovoriti na vprašanja, ki so navedena na spletnih 

naslovih (le-te jim tudi poda). Za dokaz, da so vprašanja pravilno rešili (povratna 

informacija učitelju), pa zaslonsko sliko vsake naloge prilepijo v Word dokument, kar je 

na koncu tudi dokaz o tem, da je učenec nalogo rešil (prav tam). 

 

  

http://am.fmf.uni-lj.si/
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

 Domače naloge se kot del samostojnega dela učencev v osnovnih šolah pojavljajo pri skoraj 

vseh predmetih, pri matematiki pa so ţe del učenčevega vsakdanjika, saj je to predmet, ki 

potrebuje veliko utrjevanja in vaj. Pa vendar se v literaturi še vedno pojavljajo različna mnenja 

glede uspešnosti domačih nalog in ne nazadnje tudi pomembnosti le-teh pri predmetih, kot je 

matematika. Pri analizi virov in literature sem ugotovila, da je veliko napisanega o samem načinu 

podajanja in preverjanja domačih nalog, zelo malo pa o tem, kako učenci, ki jim je namenjena, 

sprejemajo domačo nalogo, kaj oni menijo o uspešnosti in pomembnosti le-te itd. S svojim 

empiričnim delom ţelim osvetliti mnenja, izkušnje in stališča učencev o domačih nalogah, 

predvsem pri matematiki. 

 

2. CILJI RAZISKAVE 

 

Cilj empiričnega dela je raziskati pomen domačih nalog v osnovni šoli, odnos učencev do njih in 

način, kako se učenci soočajo z njimi. Kot bodoča učiteljica matematike sem se osredotočila na 

domače naloge pri predmetu matematika v osnovni šoli. 

V raziskavi sem ugotavljala mnenje učencev glede raznolikosti domačih nalog in motivacijo 

učencev za njihovo sprotno delo. Med drugim je v njej zajeta presoja učencev o vplivu staršev na 

njihovo opravljanje domačih nalog pri matematiki in način, kako domača naloga vpliva na 

posameznega učenca.  

 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Glede na zastavljene cilje sem raziskovalna vprašanja zajela v tri sklope, vsak sklop vsebuje več 

vprašanj: 
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1. SKLOP: Kako učenci presojajo zanimivost, zahtevnost, pomembnost in količino domačih nalog, 

njihov pomen za učenje in končno oceno in ali pri njihovih presojah prihaja do razlik glede na spol, oceno 

pri matematiki, odnos do matematike, odnos do matematičnih domačih nalog in glede na socialno-

ekonomski status?  

 

2. SKLOP: Kako učenci presojajo učiteljevo posredovanje in preverjanje domačih nalog in ali 

pri njihovih presojah prihaja do razlik glede na spol, oceno pri matematiki, odnos do matematike, 

odnos do matematičnih domačih nalog in glede na socialno-ekonomski status?  

 

3. SKLOP: Kako učenci presojajo pomoč pri opravljanju domačih nalog in lastno motivacijo za 

opravljanje domačih nalog in ali se vrsta ponujene pomoči pri učenčevem opravljanju domačih 

nalog in motivacija za domače naloge statistično pomembno razlikujeta glede na spol, oceno pri 

matematiki, odnos do matematike, odnos do matematičnih domačih nalog in glede na učenčev 

socialno-ekonomski status? 

 

Pri vsakem sklopu sem poleg kvantitativne raziskave kot dopolnilo dodala še kvalitativno 

raziskavo, rezultate  intervjuja z izbranimi učenci.  

 

4. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Uporabljena je bila kavzalno neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. Podatke sem 

zbirala s kvantitativnim in kvalitativnim pristopom. V kvalitativno raziskavo sem s pomočjo 

strukturiranega intervjuja zajela mnenja o domačih nalogah treh učno zmogljivejših učencev, 

treh učno šibkejših učencev in treh učencev s povprečnim znanjem pri matematiki. 

4.1 Raziskovalni vzorec in opis spremenljivk 

Raziskava je bila opravljena na neslučajnostnem, priloţnostnem vzorcu, anketni vprašalnik je bil 

anonimen. V raziskavi je sodelovalo 214 učencev, ki so v šolskem letu 2018/2019 obiskovali 9. 
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razred v štirih šolah. Dve osnovni šoli sta locirani na Gorenjskem, v prvi je bilo izpolnjenih 73 

anketnih vprašalnikov, v drugi pa 44. Drugi dve osnovni šoli se nahajata v Ljubljani, v prvi je 

bilo izpolnjenih 59 anketnih vprašalnikov, v drugi pa 38. Intervju je bil opravljen z devetimi 

učenci (od teh 214. zgoraj naštetih). Podatke sem zbirala v juniju 2019, ko so vsi učenci 

načeloma z ocenjevanjem ţe zaključili. Pri raziskavi so me zanimale razlike med učenci s petimi 

različnimi spremenljivkami: 

 spol učenca, 

 uspeh učenca pri matematiki v predhodnem šolskem letu, 

 socialno-ekonomski status učenca, 

 odnos učenca do matematike, 

 odnos učenca do matematičnih domačih nalog. 

 

 

1. Spremenljivka: SPOL 

 

 

 

Po zbranih podatkih je v anketi sodelovalo skoraj enako število deklet in fantov, nekaj več je bilo 

fantov (51,9 %) kot deklet (48,1 %). 

Tabela 1: Spol 

Spol f f (%) 

Ţenski 103 48,1 % 

Moški 111 51,9 % 

Skupaj 214 100 % 

Graf 1: Delež učencev po spolu 
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2. Spremenljivka: OCENA 

 

 

V anketi je sodelovalo največ učencev, ki so v preteklem šolskem letu pri matematiki dosegli 

prav dober uspeh (33,2 %), sledi skoraj enako število učencev, ki so dosegli dober uspeh 

(22,90 %) in zadosten uspeh (22,43 %), najmanj učencev pa je doseglo odličen uspeh (21,50 %). 

 

3. Spremenljivka: SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS 

Tabela 3: Socialno-ekonomski status 

Starša imata zaključeno: f f (%) 

Oba osnovno šolo 3 1,4 % 

Eden osnovno šolo, drugi srednjo šolo 6 2,8 % 

Eden osnovno šolo, drugi fakulteto 3 1,4 % 

Oba srednjo šolo 64 29,9 % 

Eden srednjo šolo, drugi fakulteto 43 20,1 % 

Oba fakulteto 95 44,4 % 

Tabela 2: Ocena 

Ocena f f (%) 

Odl (5) 46 21,5 % 

Pdb (4) 71 33,2 % 

Db (3) 49 22,9 % 

Zd (2) 48 22,4 % 

Skupaj 214 100 % 

Graf 2: Delež učencev po uspehu 
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Graf 3: Delež učencev po socialno-ekonomskem statusu 

 

Po zbranih podatkih je bilo v anketi zajetih daleč največ učencev, katerih starši imajo zaključeno 

fakulteto (44,4 %), slaba tretjina je učencev, katerih starši imajo zaključeno srednjo šolo 

(29,9 %). Sledijo učenci, katerih eden od staršev ima zaključeno srednjo šolo, drugi pa fakulteto 

(20,1 %). Občutno manj je učencev, katerih eden od staršev ima končano osnovno šolo, drugi pa 

srednjo šolo (2,8 %), enako pa je število učencev, katerih starši imajo končano osnovno šolo 

oziroma ima eden od staršev končano osnovno šolo, drugi pa fakulteto (1,4 %). 

 

4. Spremenljivka: ODNOS DO MATEMATIKE 

Tabela 4: Odnos do matematike 

Pri pouku matematike rad/a pozorno poslušam, 

sodelujem in odgovarjam na vprašanja učitelja: f f (%) 

Vedno 16 7,5 % 

Skoraj vedno 142 66,4 % 

Redko 49 22,9 % 

Nikoli 7 3,3 % 

Skupaj 214 100 % 
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Graf 4: Delež učencev po odosu do matematike 

 

Največ anketiranih učencev, dve tretjini, je odgovorilo, da pri pouku skoraj vedno rad/a pozorno 

posluša, sodeluje in odgovarja na vprašanja učitelja (66,36 %), precej velik je tudi deleţ učencev, 

ki to počnejo redko (22,90 %). Občutno manj je učencev, ki pravijo, da pri pouku vedno radi 

poslušajo, sodelujejo in odgovarjajo na vprašanja (7,48 %), še najmanj pa je učencev, ki tega 

nikoli ne počnejo radi (3,27 %). 

 

5. Spremenljivka: ODNOS DO MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOG 

Tabela 5: Odnos do matematičnih domačih nalog 

Domače naloge pri matematiki 

opravim z veseljem: f f (%) 

Vedno 13 6,1 % 

Skoraj vedno 53 24,8 % 

Redko kdaj 101 47,2 % 

Nikoli 47 22,0 % 

Skupaj 214 100 % 
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Graf 5: Delež učencev po odnosu do matematičnih domačih nalog 

 

Po zbranih podatkih je skoraj polovica anketiranih učencev odgovorila, da redko kdaj z veseljem 

opravijo domače naloge pri matematiki (47,20 %), sledijo učenci, ki skoraj vedno z veseljem 

opravijo domačo nalogo (24,77 %). Nekaj manj je učencev, ki nikoli z veseljem ne opravijo 

matematične domače naloge (21,96 %), nekaj pa je tudi učencev, ki to vedno z veseljem opravijo 

(6,07 %). 

V kvalitativni del raziskave smo vključili devet učencev. Po mnenju učiteljice so bili trije učenci 

pri matematiki učno zmogljivejši, trije učno povprečni in trije učno šibkejši.  

 

V kvalitativnem delu raziskave smo tako izbrane učence prosili, naj opišejo, če so v sklopu 

matematike obiskovali dopolnilni/dodatni pouk, če so hodili na kakšne priprave za razna 

tekmovanja, morda koristili kakšno individualno pomoč. Zanimalo nas je tudi, če ima kdo 

od njih kakšno odločbo; če da, katero. 

 

Učno zmogljivejši učenci: dva učenca sta odgovorila, da v sklopu matematike nista obiskovala 

nobenega tekmovanja ali kakšne priprave za tekmovanja. Eden od učencev je odgovoril, da je 

obiskoval dodatni pouk. 

Učno povprečni učenci: vsi trije učenci so odgovorili, da niso obiskovali ne dopolnilnega in ne 

dodatnega pouka ter da niso koristili nobene pomoči. 
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Učno šibkejši učenci: eden od učencev je povedal, da je obiskoval dopolnini pouk, eden je imel 

individualno učno pomoč, eden pa je imel odločbo: DSP. 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izbrane učence tudi vprašali, kakšna je bila njihova 

končna ocena pri matematiki v preteklem šolskem letu. 

Učno zmogljivejši učenci: dva učenca sta odgovorila, da sta imela zaključeno oceno odlično (5), 

eden pa je imel zaključeno oceno prav dobro (4). 

Učno povprečni učenci: dva učenca sta imela zaključeno oceno v preteklem letu dobro (3), eden 

od učencev pa je imel zaključeno oceno prav dobro (4). 

Učno šibkejši učenci: vsi trije učenci so odgovorili, da so imeli v preteklem šolskem letu 

zaključeno oceno zadostno (2). 

 

4.2 Postopki in organizacija zbiranja podatkov 

Po pregledu strokovne literature sem za namene raziskave oblikovala anketni vprašalnik in 

vprašanja za intervju. Ko so bila vprašanja dokončana, sem se ustno dogovorila z vsemi štirimi 

šolami glede opravljanja raziskave. Učenci devetih razredov so anketni vprašalnik in intervju 

izpolnjevali v prisotnosti učiteljic oziroma razredničark.  

 

4.3 Postopki obdelave podatkov 

Podatke iz raziskave sem vnesla v program Excel ter jih nato izvozila v program za obdelavo 

podatkov SPSS. Ko so bili podatki obdelani, sem jih s pomočjo programa Word dokončno 

uredila, tabele s podatki pa nekoliko preoblikovala, da zajemajo raziskavi primerne podatke. 

Za preizkušanje odvisnih in neodvisnih zvez med spremenljivkami in podanimi vprašanji sem 

uporabila χ
2
test neodvisnih spremenljivk ter preverila, ali ničelno hipotezo potrdimo oziroma 

zavrnemo. V kolikor pogoji za tak test neodvisnih spremenljivk niso bili izpolnjeni, sem 

uporabila test »LikelihoodRatio«. Če je vrednost α > 0,05, ničelno hipotezo potrdimo, razlik med 

spremenljivkami ni in podatkov ne moremo posplošiti na osnovno mnoţico. Če pa je vrednost α 



40 
 

< 0,05, ničelno hipotezo zavrnemo, razlike med spremenljivkami so in podatke lahko posplošimo 

na osnovno mnoţico. V tem primeru sem za vsako spremenljivko posebej pregledala, kakšne so 

razlike pri učencih glede odgovorov na določeno vprašanje. 
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

5.1 Učenčeva presoja zanimivosti, zahtevnosti, pomembnosti in količine domačih nalog ter  

pomena domačih nalog pri učenju in končni oceni predmeta 

 

Da bi dobili vpogled v njihovo presojo, smo ugotavljali: 

1. Pri katerem predmetu so učenci mnenja, da imajo največ domače naloge? 

2. Koliko časa na dan učenci porabijo za opravljanje domače naloge pri matematiki? 

3. Koliko časa na dan učenci običajno porabijo za učenje pri matematiki?  

4. Kako učenci ocenjujejo količino domačih nalog pri matematiki (v letošnjem šolskem 

letu)? 

5. Kako učenci ocenjujejo zanimivost domačih nalog pri matematiki (v letošnjem 

šolskem letu)? 

6. Kako učenci ocenjujejo uporabnost domačih nalog pri matematiki za reševanje 

matematičnih problemov v ţivljenju? 

7. Ali se učencem domače naloge zdijo pomembne? 

8. Če bi bil učenec v vlogi učitelja, ali bi domače naloge pri matematiki ukinil? 

9. Kako učenci ocenjujejo zahtevnost domačih nalog pri matematiki? 

10. V kolikšni meri učencem matematične domače naloge nadomestijo učenje? 

11. V kolikšni meri učencem opravljene domače naloge izboljšajo oceno pri matematiki? 
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1. Zanimalo me je mnenje učencev, pri katerem predmetu imajo največ domače naloge. 

Tabela 6: Opisna statistika glede količine domačih nalog pri različnih predmetih 

Največ domače naloge je pri: f f (%) 

Matematiki 116 54,2 % 

Angleščini 44 20,6 % 

Slovenščini 27 12,6 % 

Kemiji 26 12,1 % 

Nikjer 1 0,5 % 

Skupaj 214 100,0 % 

 

Po zbranih podatkih je po mnenju učencev največ domače naloge pri matematiki (54,2 %), nato 

sledita slovenščina in angleščina. Da je domače naloge največ pri angleščini, je odgovorila petina 

učencev (20,6 %), da pri slovenščini pa 12,6 % učencev. Pribliţno enak deleţ je učencev, ki so 

mnenja, da je domačih nalog največ pri kemiji (12,1 %), en učenec pa je odgovoril, da domačih 

nalog ni nikjer največ (0,5 %). 

 

Da je domače naloge največ pri matematiki, sem pričakovala, saj je to predmet, pri katerem 

lahko z vajami in utrjevanjem izboljšamo svoje znanje. Ravno utrjevanje pa je po mnenju 

pedagogov in ostalih strokovnih delavcev še vedno najpogostejši razlog za podajanje domačih 

nalog. Po podatkih matematiki sledita slovenščina in angleščina. Razlog za to je lahko ţe v tem, 

da imajo učenci ta dva predmeta (skupaj z matematiko) največkrat na urniku, posledično imajo 

učitelji večkrat »priloţnost« učencem podati domačo nalogo. 

 

 

2. Zanimalo me je, koliko časa na dan učenci porabijo za opravljanje domače naloge pri 

matematiki. 
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Tabela 7: Opisna statistika glede časa, ki ga učenec na dan porabi za domače naloge 

Za opravljanje matematičnih 

domačih nalog na dan porabim: f f (%) 

0–30 min 136 63,6 % 

30 min–1 ura 68 31,8 % 

1–2 uri 5 2,3 % 

Več kot 2 uri 5 2,3 % 

Skupaj 214 100 % 

 

Največ učencev je odgovorilo, da za izvrševanje domačih nalog pri matematiki porabijo do 30 

minut (63,6 %), sledijo učenci, ki za to porabijo do eno uro (31,8 %), skoraj zanemarljivo pa je 

število učencev, ki za reševanje matematičnih domačih nalog porabijo eno do dve uri oziroma 

več kot dve uri (2,3 %). 

Če s tem poveţemo mnenje N. Draţumerič (2007), ki pravi, da naj bi (po izračunu) učenec v 9. 

razredu za opravljanje celotne domače naloge dnevno porabil 90 minut, je stanje dokaj 

sprejemljivo. Moramo se zavedati, da imajo učenci domačo nalogo dnevno pri več predmetih, 

zato je rezultat v zgornji tabeli pri večini učencev sprejemljiv. Seveda pa, kot vidimo, se še 

vedno najdejo učenci, ki jim matematična domača naloga vzame ves čas, kot naj bi ga učenec 

porabil za domače naloge pri vseh predmetih skupaj. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede na učenčevo mnenje o dnevni porabi časa za matematične domače naloge. 
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Tabela 8: Rezultati χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih domačih 

nalog in dnevno porabo časa za domače naloge 

 Dnevna poraba časa za matematične domače naloge 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 0,002 3 14,883 zavrnemo DA 

Ocena 0,000 9 31,894 zavrnemo DA 

Socialno-ekonomski status 0,141 15 20,859 potrdimo NE 

Odnos do matematike 0,042 9 17,440 zavrnemo DA 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
0,191 9 

12,414 
potrdimo NE 

 

Med učenčevim socialno-ekonomskim statusom in dnevno porabo časa za opravljanje 

matematičnih domačih nalog ter med učenčevim odnosom do matematičnih domačih nalog in 

dnevno porabo časa zanje nisem našla statistično pomembnih razlik. 

 

SPOL: Med moškimi in ţenskami se pojavijo statistično pomembne razlike glede na dnevno 

porabo časa za reševanje matematičnih domačih nalog. S tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da 

se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med spoloma. 
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Tabela 9: Opisna statistika porabe časa glede na spol 

Spol  

Za opravljanje matematičnih domačih nalog porabim: 

Skupaj 

0–30 min 30 min–1 ura 1–2 uri Več kot 2 uri 

Ţenski 

f 54 45 3 1 103 

f (%) 52,4 % 43,7 % 2,9 % 1,0 % 100,0 % 

Moški 

f 82 23 2 4 111 

f (%) 73,9 % 20,7 % 1,8 % 3,6 % 100,0 % 

Skupaj 

f 136 68 5 5 214 

f (%) 63,6 % 31,8 % 2,3 % 2,3 % 100,0 % 

 

Največ tako fantov (73,9 %) kot tudi deklet (52,4 %) je obkroţilo, da za opravljanje domačih 

nalog porabijo manj kot 30 minut na dan. Kar 43 % deklet in le 20 % fantov  je odgovorilo, da za 

to porabijo od 30 min do ene ure.   

 

OCENA: Med učenci z različnimi ocenami pri matematiki v predhodnem letu se pojavijo 

statistično pomembne razlike glede na dnevno porabo časa za reševanje matematičnih domačih 

nalog. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike 

med učenci z različnimi ocenami. 
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Tabela 10: Opisna statistika porabe časa glede na oceno 

Ocena  
Za opravljanje matematičnih domačih nalog porabim: 

Skupaj 

0– 0 min 30 min–1 ura 1–2 uri Več kot 2 uri 

Odl (5) 

 

f 42 4 0 0 46 

f  (%) 91,3 % 8,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Pdb (4) 

 

f 40 27 1 3 71 

f (%) 56,3 % 38,0 % 1,4 % 4,2 % 100,0 % 

Db (3) 

 

f 32 15 2 0 49 

f (%) 65,3 % 30,6 % 4,1 % 0,0 % 100,0 % 

Zd (2) 
f 22 22 2 2 48 

f (%) 45,8 % 45,8 % 4,2 % 4,2 % 100,0 % 

Skupaj 
f 136 68 5 5 214 

f (%) 63,6 % 31,8 % 2,3 % 2,3 % 100,0 % 

 

Iz tabele je razvidno, da skoraj vsi učenci, ki imajo matematiko zaključeno z oceno odlično (5), 

na dan za matematične domače naloge porabijo do 30 minut časa (91,3 %), medtem ko je 

učencev z zaključeno oceno zadostno (2) takih zgolj slaba polovica (45,8 %). Enako velja tudi za 

učence, ki na dan za to porabijo od 30 min do ene ure; odstotek takšnih učencev z zaključeno 

oceno odlično (5) je minimalen (8,7 %), medtem ko je takšni učencev z zadostno oceno (2) 

ponovno skoraj polovica (45,8 %). Učenci s prav dobrim uspehom in zadostnih uspehom so si, 

kar se tiče teh razlik, podobni. Iz tabele lahko razberemo, da nobeden od učno najbolj uspešnih 

učencev na dan ne porabi uro ali več za matematične domače naloge (0,0 %), medtem ko je 

učencev, ki imajo pri matematiki nekoliko slabše ocene, takšnih kar nekaj (4,2 %). 

 

ODNOS DO MATEMATIKE: Med učenci z različnim odnosom do matematike se pojavijo 

statistično pomembne razlike glede na dnevno porabo časa za reševanje matematičnih domačih 

nalog. S tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike glede 

porabe časa za matematične domače naloge med učenci z različnim odnosom do matematike. 
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Tabela 11: Opisna statistika porabe časa glede na odnos do matematike 

Pri pouku matematike rad/a pozorno 

poslušam, sodelujem in odgovarjam 

na vprašanja učitelja: 

 
Za opravljanje matematičnih domačih nalog porabim: 

Skupaj 

0–30 min 30 min–1 ura 1–2 uri Več kot 2 uri 

Vedno 
f 13 3 0 0 16 

f (%) 81,3 % 18,8 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skoraj vedno 
f 86 49 4 3 142 

f (%) 60,6 % 34,5 % 2,8 % 2,1 % 100,0 % 

Redko  
f 32 16 1 0 49 

f (%) 65,3 % 32,7 % 2,0 % 0,0 % 100,0 % 

Nikoli  
f 5 0 0 2 7 

f (%) 71,4 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 100,0 % 

Skupaj 
f 136 68 5 5 214 

f (%) 63,6 % 31,8 % 2,3 % 2,3 % 100,0 % 

 

Nihče od učencev, ki pri pouku matematike vedno pozorno poslušajo in sodelujejo, ne porabi za 

opravljanje domačih nalog več kot eno uro ali več kot dve uri časa. Lahko pa opazimo, da je kar 

velik odstotek učencev, ki pri pouku nikoli ne poslušajo in sodelujejo, za matematične domače 

naloge pa porabijo več kot dve uri časa (28,6 %), čeprav je velik tudi deleţ takih, ki pri pouku ne 

sodelujejo in tudi za matematične naloge porabijo manj kot 30 min. 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izbrane učence prosili, naj pojasnijo, kako radi 

rešujejo domače naloge in zakaj so se odločili za takšen odgovor. 

Učno zmogljivejši učenci: dva učenca sta odgovorila, da jih zelo rada rešujeta, ker jima je 

matematika všeč oziroma jo razumeta, eden pa je odgovoril, da jih ne rešuje rad, ker se mu zdijo 

prelahke. 

Učno povprečni učenci: eden od učencev je odgovoril, da jih občasno rad rešuje, ker si bolje 

zapomni učno snov, drugi je odgovoril, da jih občasno rad rešuje zato, ker se mu zdijo zabavne, 

tretji pa jih zelo nerad rešuje, ker mu niso zanimive. 
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Učno šibkejši učenci: tudi tu je eden od učencev odgovoril, da jih občasno rad rešuje, ker mu to 

pomaga pri razumevanju učne snovi, dva učenca pa sta odgovorila, da jih zelo nerada rešujeta, 

ker se jima ne ljubi. 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izbrane učence prosili, naj pojasnijo, kako ocenjujejo 

svojo obremenjenost z domačimi nalogami. 

Učno zmogljivejši učenci: en učenec je povedal, da ni pretirano obremenjen z domačimi 

nalogami, dva pa, da sta z njimi občasno obremenjena. 

Učno povprečni učenci: dva učenca sta povedala, da sta z domačimi nalogami občasno 

obremenjena, eden pa, da je z njimi zelo obremenjen. 

Učno šibkejši učenci: tudi tu sta dva učenca povedala, da sta z domačimi nalogami občasno 

obremenjena, eden pa, da je z njimi zelo obremenjen. 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izbrane učence prosili, naj pojasnijo, koliko časa na 

dan porabijo za opravljanje domačih nalog pri matematiki. 

Učno zmogljivejši učenci: vsi trije učenci so odgovorili, da dnevno za opravljanje matematičnih 

domačih nalog porabijo do 30 minut časa. 

Učno povprečni učenci: vsi trije učenci so odgovorili, da za domače naloge pri matematiki 

dnevno porabijo od 30 minut do ene ure. 

Učno šibkejši učenci: eden od učencev je odgovoril, da za opravljanje matematične domače 

naloge potrebuje zgolj 10 minut, drugi za to porabi od ene do dve uri, tretji pa za domačo nalogo 

porabi dve uri dnevno. 

 

3. Zanimalo me je, koliko časa na dan učenci običajno porabijo za učenje pri matematiki, pri tem 

pa sem izvzela čas, ki ga porabijo za opravljanje domačih nalog. 
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Tabela 12: Opisna statistika glede porabe časa za učenje 

Za učenje pri matematiki 

porabim: 
f f (%) 

0–30 min 121 56,5 % 

30 min–1 ura 53 24,8 % 

1–2 uri 30 14,0 % 

Več kot 2 uri 10 4,7 % 

Skupaj 214 100,0 % 

 

Dobra polovica učencev je odgovorila, da za učenje matematike dnevno porabijo manj kot 30 

minut svojega časa (56,5 %). Deleţ učencev se s povečevanjem količine časa zmanjšuje, najmanj 

učencev porabi za učenje matematike več kot dve uri (4,7 %).  

Glede na to, da je to čas, ki ga učenci za matematiko porabijo poleg reševanja domačih nalog, je 

rezultat pričakovan. Več kot imajo učenci domačih nalog, manj časa jim ostane za učenje in 

njihov prosti čas.  

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede na učenčevo mnenje o dnevni porabi časa za učenje pri matematiki. 
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Tabela 13: Rezultati χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in dnevno porabo časa za učenje 

 Dnevna poraba časa za učenje matematike  

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 0,092 3 6,446 potrdimo NE 

Ocena 0,454 9 8,822 potrdimo NE 

Socialno-ekonomski status 0,761 15 10,876 potrdimo NE 

Odnos do matematike 0,087 9 15,131 potrdimo NE 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
0,526 9 8,077 potrdimo NE 

 

Med porabo časa za učenje matematike in spolom, oceno, socialno-ekonomskim statusom, 

odnosom do matematike in odnosom do matematičnih domačih nalog nismo ugotovili  statistično 

pomembnih razlik. Pričakovala sem, da bodo obstajale statistično pomembne razlike med 

učenjem matematike pri dekletih in fantih, saj dekleta veljajo za bolj pridna oziroma delavna. 

Pričakovala sem, da bodo te razlike pri količini časa, namenjenega učenju, vidne. Nekaj razlik 

sem pričakovala tudi med učenci z različnimi ocenami, saj po mojem mnenju učno zmogljivejši 

učenci porabijo manj časa za učenje od učno šibkejših učencev. Tako ne moremo nobenih 

rezultatov posplošiti na osnovno mnoţico in ničelno hipotezo pri vseh spremenljivkah potrdimo. 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izbrane učence prosili, naj opišejo, na kakšen način pri 

njih poteka učenje matematike (si pomagajo z domačimi nalogami, rešujejo vaje, se učijo 

na pamet, poskušajo razumeti, prosijo za pomoč, za kakšno pomoč …). 

Učno zmogljivejši učenci: eden od učencev je odgovoril, da poskusi z vsem zgoraj naštetim, če 

še vedno ne razume, pa mu na pomoč priskoči oče. Drugi je odgovoril, da največkrat reši še 

dodatne vaje iz učbenika, ki so teţje, tretji pa najprej prebere snov in zapiske, nato pa se loti vaj. 



51 
 

Učno povprečni učenci: dva od učencev sta zapisala, da si delata svoje zapiske, ki jih prebereta, 

preden se lotita vaj, tretji pa je odgovoril, da se velikokrat uči kar na pamet. 

Učno šibkejši učenci: tudi tu je eden od učencev odgovoril, da se uči na pamet, drugi je 

odgovoril, da si velikokrat pomaga z inštruktorjem, ki mu razloţi snov, tretji pa prebere snov in 

nato samostojno dela vaje. 

 

4. Zanimalo me je, kako učenci ocenjujejo količino domačih nalog pri matematiki (v letošnjem 

šolskem letu). 

 

Tabela 14: Opisna statistika glede količine domačih nalog 

Domačih nalog je: f f (%) 

Veliko preveč 38 17,8 % 

Malo preveč 72 33,6 % 

Ravno prav 100 46,7 % 

Malo premalo 4 1,9 % 

Veliko premalo 0 0,0 % 

Skupaj 214 100,0 % 

 

Skoraj polovica učencev je odgovorila, da je domačih nalog pri matematiki ravno prav (46,7 %), 

kar pomeni, da se učenci zavedajo, da so domače naloge koristne in uporabne, hkrati pa lahko 

sklepamo, da tudi učitelji ne posredujejo količinsko preveč domače naloge. Dobra tretjina 

učencev je mnenja, da je domačih nalog malo preveč (33,6 %). Da je domačih nalog veliko 

preveč, je odgovorilo 17,8 % anketiranih učencev, kar morda ni ravno najbolje. Učenec, ki je  

mnenja, da je domačih nalog pri matematiki preveč, ima namreč manj motivacije za njihovo 

opravljanje in posledično se pogosteje zgodi, da jih tudi ne opravi. Odgovora, da je domačih 

nalog malo premalo (1,9 %) ali  veliko premalo (0,0 %) je izbral zelo majhen deleţ učencev.  
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V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede na učenčevo mnenje o količini domačih nalog pri matematiki. 

Tabela 15: Rezultati χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in količino domačih nalog pri matematiki 

 Količina domačih nalog pri matematiki 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 15,375 3 0,002 zavrnemo DA 

Ocena 20,614 9 0,014 zavrnemo DA 

Socialno-ekonomski status 21,073 15 0,135 potrdimo NE 

Odnos do matematike 32,406 9 0,000 zavrnemo DA 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
31,542 9 0,000 zavrnemo DA 

 

Med vsemi spremenljivkami, razen med socialno-ekonomskim statusom učenca in  mnenjem 

učencev o količini domačih nalog pri matematiki, sem našla statistično pomembne razlike. 

 

SPOL: Med moškimi in ţenskami se pojavijo statistično pomembne razlike glede na mnenje o 

količini domačih nalog pri matematiki. S tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da se tudi v 

osnovni mnoţici pojavijo razlike med spoloma. 
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Tabela 16: Opisna statistika pri količini domačih nalog glede na spol 

Spol  

Matematičnih domačih nalog je: 

Skupaj 

Veliko preveč Malo preveč Ravno prav Malo premalo 

Ţenski 

 

f 10 40 53 0 103 

f (%) 9,7 % 38,8 % 51,5 % 0,0 % 100,0 % 

Moški 

f 28 32 47 4 111 

f (%) 25,2 % 28,8 % 42,3 % 3,6 % 100,0 % 

Skupaj 

f 38 72 100 4 214 

f (%) 17,8 % 33,6 % 46,7 % 1,9 % 100,0 % 

 

Po zbranih podatkih je deleţ fantov, ki so mnenja, da je domačih nalog veliko preveč, precej 

večji (25,2 %) od deleţa deklet (9,7 %). Pri mnenju, da je domačih nalog ravno prav, pa je deleţ 

deklet večji (51,5 %) od deleţa fantov (43,3 %). Hkrati pa so nekateri fantje odgovarjali, da je 

domačih nalog malo premalo (3,6 %), medtem ko pri dekletih nobena ni bila takšnega mnenja 

(0,0 %). Da učitelji podajajo veliko premalo domačih nalog, ni odgovoril noben fant in nobeno 

dekle. 

 

OCENA: Med učenci z različno zaključenimi ocenami pri matematiki v predhodnem letu se 

pojavijo statistično pomembne razlike glede mnenja o količini domačih nalog pri matematiki. S 

tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci z 

različnimi ocenami. 
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Tabela 17: Opisna statistika pri količini domačih nalog glede na oceno 

Ocena  
Matematičnih domačih nalog je: 

Skupaj 

Veliko preveč Malo preveč Ravno prav Malo premalo 

Odl (5) 

f 2 13 31 0 46 

f (%) 4,3 % 28,3 % 67,4 % 0,0 % 100,0 % 

Pdb (4) 

f 14 25 32 0 71 

f (%) 19,7 % 35,2 % 45,1 % 0,0 % 100,0 % 

Db (3) 

f 12 16 19 2 49 

f (%) 24,5 % 32,7 % 38,8 % 4,1 % 100,0 % 

Zd (2) 

f 10 18 18 2 48 

f (%) 20,8 % 37,5 % 37,5 % 4,2 % 100,0 % 

Skupaj 

f 38 72 100 4 214 

f (%) 17,8 % 33,6 % 46,7 % 1,9 % 100,0 % 

 

Deleţ učencev, ki so mnenja, da je matematičnih domačih nalog ravno prav, pada s padanjem 

ocene pri matematiki. Pri učno uspešnejših učencih je ta deleţ dvotretjinski (67,4 %), medtem ko 

je med učno šibkejšimi takih le še tretjina (37,5 %). Slednji so v precej večji meri odgovarjali, da 

je domačih nalog malo preveč (37,5 %) oziroma veliko preveč (20,8 %). Kar pa nas preseneti, je 

to, da so učenci z ocenami dobro in zadostno odgovarjali, da je domačih nalog po količini malo 

premalo (4,1 % in 4,2 %), medtem ko takega odgovora ni podal nihče od učencev z zaključeno 

oceno prav dobro oziroma odlično. 

 

ODNOS DO MATEMATIKE: Med učenci z različnim odnosom do matematike se pojavijo 

statistično pomembne razlike glede mnenja o količini domače naloge pri matematiki. S 

tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike glede 

mnenja o količini domače naloge med učenci z različnim odnosom do matematike. 
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Tabela 18: Opisna statistika pri količini domačih nalog glede na odnos do matematike 

Pri pouku matematike rad/a 

pozorno poslušam, sodelujem 

in odgovarjam na vprašanja 

učitelja: 

 

Matematičnih domačih nalog je: 

Skupaj 

Veliko preveč Malo preveč Ravno prav Malo premalo 

Vedno  

 

f 1 5 10 0 16 

f (%) 6,3 % 31,3 % 62,5 % 0,0 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

 

f 14 51 74 3 142 

f (%) 9,9 % 35,9 % 52,1 % 2,1 % 100,0 % 

Redko  

 

f 20 14 15 0 49 

f (%) 40,8 % 28,6 % 30,6 % 0,0 % 100,0 % 

Nikoli  

f 3 2 1 1 7 

f (%) 42,9 % 28,6 % 14,3 % 14,3 % 100,0 % 

Skupaj 

f 38 72 100 4 214 

f (%) 17,8 % 33,6 % 46,7 % 1,9 % 100,0 % 

 

Tudi iz te tabele je razvidno, da je deleţ pri učencih, ki pri pouku vedno pozorno poslušajo, 

sodelujejo in odgovarjajo na vprašanja učitelja in kjer je ocena, da je domače naloge ravno prav, 

zastopana v 62 %, več kot štirikrat višji (62,5 %) od učencev, ki pri pouku nikoli ne sodelujejo in 

poslušajo (14,3 %). Je pa deleţ učencev, ki pri pouku nikoli oziroma redko kdaj sodelujejo in 

menijo, da je domačih nalog veliko preveč (42,9 % in 40,8 %), precej višji od deleţa učencev, ki 

z enakim mnenjem vedno oziroma skoraj vedno pri pouku sodelujejo (6,3 % in 9,9 %). Rezultat 

je pričakovan, saj se učencem, ki nimajo dobrega odnosa do matematike, vsako delo v zvezi s 

tem predmetom, pa naj bodo to domače naloge ali kaj drugega, zdi odveč oziroma preveč. 

 

ODNOS DO MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOG: Med učenci z različnim odnosom do 

matematičnih domačih nalog se pojavijo statistično pomembne razlike glede mnenja o količini 

le-teh pri matematiki. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici 

pojavijo razlike glede mnenja o količini domače naloge med učenci z različnim odnosom do 

domačih nalog. 
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Tabela 19: Opisna statistika pri količini domačih nalog glede na odnos do domačih nalog 

Domače naloge pri 

matematiki opravim z 

veseljem: 

 

Matematičnih domačih nalog je: 

Skupaj 

Veliko preveč Malo preveč Ravno prav Malo premalo 

Vedno  

 

f 1 2 10 0 13 

f (%) 7,7 % 15,4 % 76,9 % 0,0 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

 

f 2 16 35 0 53 

f (%) 3,8 % 30,2 % 66,0 % 0,0 % 100,0 % 

Redko 

 

f 19 41 39 2 101 

f (%) 18,8 % 40,6 % 38,6 % 2,0 % 100,0 % 

Nikoli  

f 16 13 16 2 47 

f (%) 34,0 % 27,7 % 34,0 % 4,3 % 100,0 % 

Skupaj 

f 38 72 100 4 214 

f (%) 17,8 % 33,6 % 46,7 % 1,9 % 100,0 % 

 

Tabela je zelo podobna tabeli mnenj učencev o količini domačih nalog, ki jih delimo glede na to, 

kako in kdaj kdo sodeluje pri pouku in posluša. Tudi tu imajo učenci, ki vedno opravijo domače 

naloge z veseljem, v kar treh četrtinah mnenje, da je domačih nalog ravno prav (76,9 %), 

medtem ko je ta deleţ pri učencih, ki tega nikoli ne počnejo, precej niţji (34,0 %). Enak odstotek 

je tistih, ki nikoli ne opravijo domače naloge z veseljem, pa menijo, da je nalog veliko preveč 

(34,0 %), medtem ko je med učenci, ki vedno opravijo domačo nalogo z veseljem, zgolj en 

učenec (7,7 %), ki se mu domačih nalog zdi veliko preveč. 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izbrane učence prosili, naj pojasnijo, če so z domačimi 

nalogami bolj/manj/enako obremenjeni kot ostali sošolci v razredu. 

Učno zmogljivejši učenci: dva učenca sta navedla, da sta z domačimi nalogami obremenjena 

manj kot drugi v razredu, eden pa je povedal, da je z njimi obremenjen toliko kot ostali sošolci v 

razredu. 



57 
 

Učno povprečni učenci: dva učenca sta odgovorila, da sta z domačimi nalogami obremenjena 

bolj kot ostali sošolci, eden od učencev pa je povedal, da je z njimi obremenjen toliko kot ostali 

sošolci v razredu. 

Učno šibkejši učenci: dva učenca sta navedla, da sta z domačimi nalogami obremenjena toliko 

kot ostali sošolci v razredu, eden pa je odgovoril, da je z njimi obremenjen bolj kot ostali sošolci 

v razredu. 

 

5. Zanimalo me je, kako učenci ocenjujejo zanimivost domačih nalog pri matematiki (v 

letošnjem šolskem letu). 

Tabela 20: Opisna statistika glede zanimivosti domačih nalog 

Domače naloge so: f f (%) 

Zelo zanimive 4 1,9 % 

Precej zanimive 25 11,7 % 

Niti zanimive niti 

nezanimive 
103 48,1 % 

Dokaj nezanimive 42 19,6 % 

Zelo nezanimive 40 18,7 % 

Skupaj 214 100 % 

 

Skoraj polovica učencev je odgovorila, da domače naloge niso niti zanimive niti nezanimive 

(48,1 %). Kar me je presenetilo, je to, da skoraj noben od učencev (le 1,9 %) ni odgovoril, da so 

jim domače naloge zelo zanimive. Zelo majhen je tudi deleţ učencev, ki so jim domače naloge  

precej zanimive (11,7 %). Pribliţno enako število učencev pa je odgovorilo, da so jim domače 

naloge dokaj nezanimive (19,6 %) oziroma celo zelo nezanimive (18,7 %).  

 

Učitelji bi morali stremeti k temu, da bi bile učencem domače naloge precej oziroma zelo 

zanimive, za kar bi poskrbela raznolikost in pestrost domačih nalog, ki bi jih učenci z veseljem 
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reševali. Princip pestrosti omenja tudi B. Čagran (2007). Skratka, če teh dveh pogojev učitelji ne 

upoštevajo, učencem domače naloge postanejo nezanimive, rutinske in brez pomena za 

reševanje. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede na učenčevo mnenje o zanimivosti domačih nalog pri matematiki. 

 

Tabela 21: Rezultati χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in učenčevo oceno o zanimivosti domačih nalog pri matematiki 

 Zanimivost domačih nalog pri matematiki 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 7,383 4 0,117 potrdimo NE 

Ocena 26,218 12 0,010 zavrnemo DA 

Socialno-ekonomski status 26,783 20 0,141 potrdimo NE 

Odnos do matematike 68,005 12 0,000 zavrnemo DA 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
96,309 12 0,00 zavrnemo DA 

 

Med spolom učencev in njihovim mnenjem o zanimivosti domačih nalog ter med socialno- 

ekonomskim statusom učencev in njihovim mnenjem o zanimivosti domačih nalog nisem našla 

statistično pomembnih razlik. 

 

OCENA: Med učenci z različno zaključenimi ocenami pri matematiki v predhodnem letu se 

pojavijo statistično pomembne razlike glede mnenja o zanimivosti domačih nalog pri 
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matematiki. S tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike 

med učenci z različnimi ocenami. 

Tabela 22: Opisna statistika o zanimivosti domačih nalog glede na oceno 

Ocena  

Domače naloge so: 

Skupaj 
Zelo 

zanimive 

Precej 

zanimive 

Niti zanimive 

niti nezanimive 

Dokaj 

nezanimive 

Zelo 

nezanimive 

Odl (5) 

f 1 14 19 8 4 46 

f (%) 2,2 % 30,4 % 41,3 % 17,4 % 8,7 % 100,0 % 

Pdb (4) 

f 2 5 37 14 13 71 

f (%) 2,8 % 7,0 % 52,1 % 19,7 % 18,3 % 100,0% 

Db (3) 

f 0 3 29 7 10 49 

f (%) 0,0 % 6,1 % 59,2 % 14,3 % 20,4 % 100,0 % 

Zd (2) 

f 1 3 18 13 13 48 

f (%) 2,1 % 6,3 % 37,5 % 27,1 % 27,1 % 100,0 % 

Skupaj 

f 4 25 103 42 40 214 

f (%) 1,9 % 11,7 % 48,1 % 19,6 % 18,7 % 100,0 % 

 

Ne glede na oceno pri matematiki se je večina učencev odločila za odgovor, da so domače 

naloge »niti zanimive niti nezanimive«. Razlika med učenci glede na zaključno oceno je 

razvidna predvsem pri učencih, ki so jim domače naloge dokaj nezanimive oziroma zelo 

nezanimive. Teh je namreč po odstotkih veliko več pri učencih z zadostno oceno (2) (27,1 % pri 

dokaj nezanimivih in enako pri zelo nezanimivih domačih nalogah). Pri učencih z boljšo oceno 

pa jih je večji deleţ odgovarjalo, da so jim domače naloge precej zanimive; pri učencih z odlično 

oceno (5) je deleţ teh kar 30,4 %. 
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ODNOS DO MATEMATIKE: Med učenci z različnim odnosom do matematike se pojavijo 

statistično pomembne razlike glede mnenja o zanimivosti domačih nalog pri matematiki. S 

tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci 

z različnim odnosom do matematike. 

Tabela 23: Opisna statistika o zanimivosti domačih nalog glede na odnos do matematike 

Pri pouku matematike rad/a 

pozorno poslušam, sodelujem 

in odgovarjam na vprašanja 

učitelja: 

 

Domače naloge so: 

Skupaj 
Zelo 

zanimive 

Precej 

zanimive 

Niti 

zanimive 

niti 

nezanimive 

Dokaj 

nezanimive 

Zelo 

nezanimive 

Vedno  

f 0 7 7 0 2 16 

f (%) 0,0 % 43,8 % 43,8 % 0,0% 12,5 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 4 16 82 26 14 142 

f (%) 2,8 % 11,3 % 57,7 % 18,3% 9,9 % 100,0 % 

Redko  

f 0 2 14 16 17 49 

f (%) 0,0 % 4,1 % 28,6 % 32,7% 34,7 % 100,0 % 

Nikoli  

f 0 0 0 0 7 7 

f (%) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0% 100,0 % 100,0 % 

Skupaj 

f 4 25 103 42 40 214 

f (%) 1,9 % 11,7 % 48,1 % 19,6% 18,7 % 100,0 % 

 

Iz tabele lahko ugotovimo, da učenci, ki pri pouku nikoli ne poslušajo, ne sodelujejo in ne 

odgovarjajo na vprašanja, domače naloge ocenjujejo kot zelo nezanimive (100,0 %). Pri 

odgovoru »zelo nezanimive« je dokaj velik tudi odstotek učencev, ki pri pouku redko sodelujejo 

in odgovarjajo na vprašanja (34,7 %), medtem ko je deleţ učencev, ki pri pouku skoraj vedno 

oziroma vedno sodelujejo precej niţji (9,9 % in 12,5 %). Deleţ učencev, ki pri pouku skoraj 

vedno sodelujejo, odgovarjajo na vprašanja in so jim domače naloge precej zanimive, je več kot 

polovičen (57,7 %), skoraj polovičen pa pri učencih, ki to vedno počnejo (43,8 %). 
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ODNOS DO MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOG: Med učenci z različnim odnosom do 

matematičnih domačih nalog se pojavijo statistično pomembne razlike glede mnenja o 

zanimivosti le-teh. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici 

pojavijo razlike med učenci z različnim odnosom do domačih nalog. 

Tabela 24: Opisna statistika o zanimivosti domačih nalog glede na odnos do matematičnih 

domačih nalog 

Domače naloge pri 

matematiki opravim z 

veseljem: 

 

Domače naloge so: 

Skupaj 
Zelo 

zanimive 

Precej 

zanimive 

Niti zanimive 

niti nezanimive 

Dokaj 

nezanimive 

Zelo 

nezanimive 

Vedno  

f 1 4 7 0 1 13 

f (%) 7,7 % 30,8 % 53,8 % 0,0 % 7,7 % 100,0 % 

Skoraj vedno  

f 0 17 30 5 1 53 

f (%) 0,0 % 32,1 % 56,6 % 9,4 % 1,9 % 100,0 % 

Redkokdaj 

f 1 4 56 27 13 101 

f (%)  1,0 % 4,0 % 55,4 % 26,7 % 12,9 % 100,0 % 

Nikoli  

f 2 0 10 10 25 47 

f (%)  4,3 % 0,0 % 21,3 % 21,3 % 53,2 % 100,0 % 

Skupaj 

f 4 25 103 42 40 214 

f (%)  1,9 % 11,7 % 48,1 % 19,6 % 18,7 % 100,0 % 

 

Iz tabele lahko preberemo, da deleţ učencev, ki so jim domače naloge zelo nezanimive, pada 

glede na to, s kakšnim veseljem jih opravljajo. Pri tem je največji deleţ učencev, ki nikoli z 

veseljem ne opravljajo domačih  nalog (53,2 %), sledijo jim učenci, ki to storijo redkokdaj 

(12,9 %), najmanjši deleţ pa je učencev, ki to opravijo skoraj vedno (1,9 %) in učencev, ki to 

opravijo vedno z veseljem (7,7 %). Zelo podobne rezultate dobimo pri podatkih o precejšnji 

zanimivosti domačih nalog. Da so domače naloge precej zanimive, po večini pravijo učenci, ki 

jih vedno (30,8 %) oziroma skoraj vedno (32,1 %) z veseljem opravijo, medtem ko je deleţ 
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učencev, ki redkokdaj opravijo domače naloge, skoraj zanemarljiv (4,3 %), deleţ učencev, ki 

tega  nikoli ne storijo , pa ničeln (0,0 %). 

 

6. Zanimalo me je, kako učenci ocenjujejo uporabnost domačih nalog pri matematiki za 

reševanje matematičnih problemov v ţivljenju. 

Tabela 25: Opisna statistika glede uporabnosti domače naloge 

Domače naloge so: f f (%) 

Zelo uporabne 41 19,2 % 

Srednje uporabne 139 65,0 % 

Neuporabne 34 15,9 % 

Skupaj 214 100 % 

 

Največ učencev je odgovorilo (skoraj dve tretjini), da so zanje domače naloge za reševanje 

matematičnih problemov v ţivljenju srednje uporabne (65,0 %), da so zelo uporabne, je 

odgovorilo 19,2 % učencev, najmanj učencev pa je odgovorilo, da so zanje domače naloge 

neuporabne (15,9 %). 

 

Tukaj sem pričakovala nekaj več odstotkov učencev, ki bi odgovorili, da so jim domače naloge 

zelo uporabne, saj skozi lastne izkušnje vidim, da je temu tako. Res pa je, da je to spet odvisno 

od tega, kakšne vrste domačih nalog učitelji podajajo. Če so te raziskovalne, če izhajajo iz 

ţivljenjskih problemov, potem so tudi bolj uporabne.  

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede na učenčevo mnenje o uporabnosti matematičnih domačih nalog v 

vsakdanjem ţivljenju. 
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Tabela 26: Rezultati χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in uporabnostjo domačih nalog pri matematiki 

 Uporabnost matematičnih domačih nalog za vsakdanje življenje 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 8,702 2 0,013 zavrnemo DA 

Ocena 1,274 6 0,973 potrdimo NE 

Socialno-ekonomski status 10,514 10 0,397 potrdimo NE 

Odnos do matematike 21,658 6 0,001 zavrnemo DA 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
28,761 6 

0,000 
zavrnemo DA 

 

Med oceno učencev in njihovim mnenjem o uporabnosti matematičnih domačih nalog v 

vsakdanjem ţivljenju ter med socialno-ekonomskim statusom učencev in njihovim mnenjem o 

uporabnosti matematičnih domačih nalog nisem našla statistično pomembnih razlik. 

 

SPOL: Med učenci različnega spola se pojavijo statistično pomembne razlike glede na mnenje o 

uporabnosti matematičnih domačih nalog. S tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, da se tudi v 

osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci z različnim mnenjem o uporabnosti domačih nalog 

v vsakdanjem ţivljenju. 
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Tabela 27: Opisna statistika o uporabnosti domačih nalog glede na spol 

Spol  

Domače naloge so v vsakdanjem življenju: 

Skupaj 

Zelo uporabne Srednje uporabne Neuporabne  

Ţenski 

f 13 77 13 103 

f (%) 12,6 % 74,8 % 12,6 % 100,0 % 

Moški 

f 28 62 21 111 

f (%) 25,2 % 55,9 % 18,9 % 100,0 % 

Skupaj 

f 41 139 34 214 

f (%) 19,2 % 65,0 % 15,9 % 100,0 % 

 

Po zbranih podatkih je precej večji deleţ deklet odgovarjalo, da so jim matematične domače 

naloge v vsakdanjem ţivljenju srednje uporabne (74,8 %), medtem ko je pri fantih ta odgovor 

izbrala le dobra polovica (55,9 %). Fantje so v večji meri kot dekleta odgovarjali, da so jim 

domače naloge zelo uporabne (25,2 %), deklet je bilo zgolj nekaj (12,6 %). Da so domače naloge 

neuporabne, pa meni 18,9 % fantov  in 12,6 % deklet. 

 

ODNOS DO MATEMATIKE: Med učenci z različnim odnosom do matematike se pojavijo 

statistično pomembne razlike glede mnenja o uporabnosti domačih nalog v vsakdanjem ţivljenju. 

S tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci 

z različnim odnosom do matematike. 
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Tabela 28: Opisna statistika o uporabnosti domačih nalog glede na odnos do matematike 

Pri pouku matematike 

rad/a pozorno poslušam, 

sodelujem in odgovarjam 

na vprašanja učitelja: 

 

Domače naloge so v vsakdanjem življenju: 

Skupaj 

Zelo uporabne Srednje uporabne Neuporabne  

Vedno 

f 4 9 3 16 

f (%)  25,0 % 56,3 % 18,8 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 30 99 13 142 

f (%)  21,1 % 69,7 % 9,2 % 100,0 % 

Redko  

f 7 29 13 49 

f (%)  14,3 % 59,2 % 26,5 % 100,0 % 

Nikoli  

f 0 2 5 7 

f (%)  0,0 % 28,6 % 71,4 % 100,0 % 

Skupaj 

f 41 139 34 214 

f (%)  19,2 % 65,0 % 15,9 % 100,0 % 

 

Iz tabele je razvidno, da bolj ko učenci pri pouku sodelujejo, poslušajo in odgovarjajo na 

vprašanja, bolj so mnenja, da so domače naloge za njih zelo uporabne. Tako se na primer 

učencem, ki vedno sodelujejo pri pouku, zdijo domače naloge zelo uporabne (25,0 %) v precej 

večjem deleţu kot učencem, ki pri pouku nikoli ne sodelujejo (0,0 %). Deleč največji deleţ je 

tudi učencev, ki so jim domače naloge neuporabne ter hkrati nikoli ne poslušajo in ne sodelujejo 

pri pouku (71,4 %). Medtem pa se domače naloge zdijo neuporabne zgolj peščici učencev, ki pri 

pouku vedno radi poslušajo in sodelujejo (18,8 %). 

 

ODNOS DO MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOG: Med učenci z različnim odnosom do 

matematičnih domačih nalog se pojavijo statistično pomembne razlike glede mnenja o 

uporabnosti domačih nalog v vsakdanjem ţivljenju. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da 
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se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci z različnim odnosom do matematičnih 

domačih nalog. 

Tabela 29: Opisna statistika o uporabnosti domačih nalog glede na odnos do matematičnih 

domačih nalog 

Domače naloge pri matematiki 

opravim z veseljem: 
 

Domače naloge so v vsakdanjem življenju: 

Skupaj  

Zelo uporabne Srednje uporabne Neuporabne  

Vedno  

f 5 7 1 13 

f (%) 38,5 % 53,8 % 7,7 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 16 31 6 53 

f (%) 30,2 % 58,5 % 11,3 % 100,0 % 

Redkokdaj 

f 18 73 10 101 

f (%) 17,8 % 72,3 % 9,9 % 100,0 % 

Nikoli  

f 2 28 17 47 

f (%) 4,3 % 59,6 % 36,2 % 100,0 % 

Skupaj  

f 41 139 34 214 

f (%) 19,2 % 65,0 % 15,9 % 100,0 % 

 

Po zbranih podatkih je med učenci, ki se jim zdijo domače naloge zelo uporabne,  največ takih, 

ki jih vedno (38,5 %) oziroma skoraj vedno (30,2 %) opravljajo z veseljem. Zelo podoben je tudi 

deleţ učencev, ki se jim zdijo domače naloge neuporabne in jih nikoli z veseljem ne opravijo 

(36,2 %). 

 

7. Zanimalo me je, ali se učencem zdijo domače naloge pri matematiki pomembne. 
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Tabela 30: Opisna statistika glede pomembnosti domačih nalog 

Ali  se ti zdijo matematične 

domače naloge pomembne? 
f f (%) 

Da 176 82,2 % 

Ne 38 17,8 % 

Skupaj  214 100,0 % 

 

Po zbranih podatkih je zelo velika večina učencev odgovorila, da se jim domače naloge zdijo 

pomembne (82,2 %), nekaj pa jih je odgovorilo, da se jim ne zdijo pomembne (17,8 %). 

 

Pričakovala sem več negativnih odgovorov, da učenci v domačih nalogah ne vidijo nič  

koristnega, pač pa zgolj dodatno delo, ki posega v njihov prosti čas. Tako kot to pojasni D. 

Barburič Vesel (2012), da učence preveva naveličanost glede šolskega dela in posledično vidijo 

domače naloge zgolj kot nek podaljšek »muke iz šole«. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede na učenčevo mnenje o pomembnosti domačih nalog. 
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Tabela 31: Rezultati  χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in pomembnostjo domačih nalog pri matematiki 

 Pomembnost domačih nalog pri matematiki 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 19,358 1 0,000 zavrnemo DA 

Ocena 1,949 3 0,583 potrdimo NE 

Socialno-ekonomski status 4,195 5 0,522 potrdimo NE 

Odnos do matematike 12,396 3 0,006 zavrnemo DA 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
31,192 3 0,000 zavrnemo DA 

 

Med učenčevo zaključno oceno in mnenjem o pomembnosti domačih nalog ter med učenčevim 

socialno-ekonomskim statusom in njegovim mnenjem o pomembnosti domačih nalog nisem 

našla statistično pomembnih razlik. 

 

SPOL: Med moškimi in ţenskami se pojavijo statistično pomembne razlike glede pomembnosti 

domačih nalog pri matematiki. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni 

mnoţici pojavijo razlike med spoloma. 
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Tabela 32: Opisna statistika pomembnosti domačih nalog glede na spol 

Spol  

Ali  se ti zdijo matematične 

domače naloge pomembne? 
Skupaj  

Da Ne 

Ţenski 

f 97 6 103 

f (%) 94,2 % 5,8 % 100,0 % 

Moški 

f 79 32 111 

f (%) 71,2 % 28,8 % 100,0 % 

Skupaj  

f 176 38 214 

f (%) 82,2 % 17,8 % 100,0 % 

 

Po podatkih iz tabele je razvidno, da so se skoraj vsa dekleta odločila, da se jim zdijo domače 

naloge pri matematiki pomembne (94,2 %), medtem ko je fantov s takšnim odgovorom nekoliko 

manj (71,2 %). Več fantov je tudi odgovorilo, da jim domače naloge niso pomembne (28,8 %), 

dekleta s takim odgovorom so bila v manjšini (5,8 %). 

 

ODNOS DO MATEMATIKE: Med učenci z različnim odnosom do matematike se pojavijo 

statistično pomembne razlike glede pomembnosti domačih nalog pri matematiki. S tveganjem, 

manjšim od 1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci z različnim 

odnosom do matematike. 
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Tabela 33: Opisna statistika pomembnosti domačih nalog glede na odnos do matematike 

Pri pouku matematike rad/a 

pozorno poslušam, sodelujem in 

odgovarjam na vprašanja učitelja: 

 

Ali se ti zdijo domače 

naloge pomembne? 
Skupaj  

Da Ne 

Vedno  

f 13 3 16 

f (%) 81,3 % 18,8 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 123 19 142 

f (%) 86,6 % 13,4 % 100,0 % 

Redko  

f 38 11 49 

f (%) 77,6 % 22,4 % 100,0 % 

Nikoli  

f 2 5 7 

f (%) 28,6 % 71,4 % 100,0 % 

Skupaj  

f 176 38 214 

f (%) 82,2 % 17,8 %  100,0 % 

 

Tudi tu lahko vidimo, da bolj ko učenci pri pouku radi sodelujejo, odgovarjajo na vprašanja in 

poslušajo, bolj se jim zdijo domače naloge pomembne. Tako so skoraj vsi učenci, ki pri pouku 

vedno radi sodelujejo, odgovarjali, da se jim zdijo domače naloge pomembne (81,3 %), medtem 

ko so učenci, ki pri pouku nikoli ne sodelujejo, ta odgovor obkroţili zelo malokrat (28,6 %). 

Slednji so zato v večji meri odgovarjali, da se jim domače naloge ne zdijo pomembne (71,4 %). 

 

ODNOS DO MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOG: Med učenci z različnim odnosom do 

matematičnih domačih nalog se pojavijo statistično pomembne razlike glede pomembnosti 

domačih nalog pri matematiki. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni 

mnoţici pojavijo razlike med učenci z različnim odnosom do matematičnih domačih nalog. 
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Tabela 34: Opisna statistika pomembnosti domačih nalog glede na odnos do matematičnih 

domačih nalog 

Domače naloge pri 

matematiki opravim 

z veseljem: 

 

Ali se ti zdijo domače naloge 

pomembne? 
Skupaj  

Da Ne 

Vedno  

f 12 1 13 

f (%) 92,3 % 7,7 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 50 3 53 

f (%) 94,3 % 5,7 % 100,0 % 

Redkokdaj 

f 88 13 101 

f (%) 87,1 % 12,9 % 100,0 % 

Nikoli  

f 26 21 47 

f (%) 55,3 % 44,7 % 100,0 % 

Skupaj  

f 176 38 214 

f (%) 82,2 % 17,8 % 100,0 % 

 

Tudi tu je velika večina učencev, ki vedno z veseljem opravijo domače naloge, v veliki meri 

odgovorila, da se jim zdijo domače naloge pomembne (92,3 %), medtem ko so učenci, ki 

domačih nalog nikoli ne opravijo z veseljem, s precej niţjim odstotkom odgovarjali, da se jim 

zdijo pomembne (55,3 %). Slednji so tako v večji meri odgovarjali, da se jim domače naloge ne 

zdijo pomembne (44,7 %), kot učenci, ki domače naloge vedno radi delajo (7,7 %). 

 

Pri tem vprašanju so imeli učenci tudi moţnost, da sami izrazijo mnenje, zakaj se jim 

matematične domače naloge zdijo pomembne oziroma zakaj ne. Učenci, ki so odgovarjali, da se 

jim zdijo pomembne, so po večini navajali naslednje razloge: da domače naloge v ţivljenju 

potrebuješ, da ti pomagajo pri utrjevanju znanja, da laţje razumeš snov pri pouku, pomagajo pri 

sprotnem učenju ter da z njimi ponoviš učno snov iz prejšnje ure. Učenci, ki so odgovarjali, da se 



72 
 

jim domače naloge ne zdijo pomembne, pa so navajali razloge: da so domače naloge 

»brezvezne«, da nekaterih stvari kasneje v ţivljenju ne bomo potrebovali, so nepotrebne, ker 

imamo dovolj dela z reševanjem pri pouku itd. 

 

8. V nadaljevanju me je zanimalo, ali bi učenci, če bi bili sami v vlogi učitelja, domače naloge 

pri matematiki ukinili. 

Tabela 35: Opisna statistika glede ukinitve domačih nalog 

Ali bi domače naloge pri 

matematiki ukinil? 
f f (%) 

Da 29 13,6 % 

Ne 185 86,4 % 

Skupaj  214 100,0 % 

 

Velika večina učencev je odgovorila, da domačih nalog ne bi ukinili (86,4 %), nekaj učencev pa 

je odgovorilo, da bi jih, če bi bili sami učitelji (13,6 %). 

 

Rezultati so me presenetili, saj sem menila, da bo več učencev obkroţilo prvi odgovor. Po 

zbranih podatkih lahko sklepamo, da se učenci zavedajo, da domače naloge morajo biti, saj z 

njimi nekaj pridobijo. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede na učenčevo mnenje o ukinitvi domačih nalog. 
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Tabela 36: Rezultati  χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in ukinitvijo domačih nalog pri matematiki 

 Ukinitev domačih nalog pri matematiki 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 15,843 1 0,126 potrdimo NE 

Ocena 5,343 3 0,148 potrdimo NE 

Socialno-ekonomski status 3,561 5 0,614 potrdimo NE 

Odnos do matematike 17,422 3 0,001 zavrnemo DA 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
23,819 3 0,000 zavrnemo DA 

 

Med spremenljivkami učenčev spol, ocena in socialno-ekonomski status ter vprašanjem glede 

ukinitve domačih nalog pri matematiki nisem našla statistično pomembnih razlik. 

 

ODNOS DO MATEMATIKE: Med učenci z različnim odnosom do matematike se pojavijo 

statistično pomembne razlike glede mnenja o ukinitvi domačih nalog pri matematiki. S 

tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci 

z različnim odnosom do matematike. 
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Tabela 37: Opisna statistika o ukinitvi domačih nalog glede na odnos do matematike 

Pri pouku matematike rad/a pozorno 

poslušam, sodelujem in odgovarjam na 

vprašanja učitelja: 

 

Ali bi domače naloge pri 

matematiki ukinil? 
Skupaj  

Da Ne 

Vedno  

f 1 15 16 

f (%) 6,3 % 93,8 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 13 129 142 

f (%) 9,2 % 90,8 % 100,0 % 

Redko  

f 10 39 49 

f (%) 20,4 % 79,6 % 100,0 % 

Nikoli  

f 5 2 7 

f (%) 71,4 % 28,6 % 100,0 % 

Skupaj  

f 29 185 214 

f (%) 13,6 % 86,4 % 100,0 % 

 

Iz podatkov lahko razberemo, da bolj ko učenci pri pouku matematike poslušajo, sodelujejo in 

odgovarjajo na vprašanja, več jih meni, da domače naloge kot učitelji ne bi ukinili. Tak odgovor 

so podali skoraj vsi tisti, ki pri matematiki vedno sodelujejo (93,8 %) in manj kot tretjina tistih, 

ki pri pouku nikoli ne sodelujejo (28,6 %). Slednji so večkrat odgovorili, da bi domače naloge 

ukinili (71,4 %), tak odgovor pa je podal zgolj en učenec, ki pri pouku vedno rad sodeluje 

(6,3 %). 

 

ODNOS DO MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOG: Med učenci z različnim odnosom do 

matematičnih domačih nalog se pojavijo statistično pomembne razlike glede mnenja o ukinitvi 

domačih nalog pri matematiki. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni 

mnoţici pojavijo razlike med učenci z različnim odnosom do matematičnih domačih nalog. 
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Tabela 38: Opisna statistika o ukinitvi domačih nalog glede na odnos do matematičnih domačih 

nalog 

Domače naloge pri 

matematiki opravim z 

veseljem: 

 

Ali bi domače naloge pri 

matematiki ukinil? 
Skupaj 

Da Ne 

Vedno  

f 0 13 13 

f (%) 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 2 51 53 

f (%) 3,8 % 96,2 % 100,0 % 

Redkokdaj 

f 11 90 101 

f (%) 10,9 % 89,1 % 100,0 % 

Nikoli  

f 16 31 47 

f (%) 34,0 % 66,0 % 100,0 % 

Skupaj  

f 29 185 214 

f (%) 13,6 % 86,4 % 100,0 % 

 

Po zbranih podatkih so vsi učenci, ki vedno z veseljem opravijo domače naloge, odgovorili, da 

jih kot učitelji ne bi ukinili (100,0 %), medtem ko je takšen odgovor podalo zgolj dve tretjini 

tistih učencev, ki domače naloge nikoli ne naredijo z veseljem (66,0 %). Slednji so pogosteje od 

učencev, ki vedno opravijo domače naloge z veseljem (0,0 %), odgovarjali, da bi domačo nalogo 

ukinili (34,0 %). 

 

Tudi pri tem vprašanju so učenci imeli moţnost izraziti mnenje, zakaj so se odločili za določeno 

izbiro. Tisti, ki so obkroţili, da bi kot učitelji domače naloge ukinili, so navajali razloge: da je 

domačih nalog preveč, da je to le še dodatno delo za domov, da bi raje več vaj naredili v šoli pri 

pouku itd. Učenci, ki so odgovarjali, da domačih nalog kot učitelji ne bi ukinili, pa so navajali 



76 
 

razloge: da domače naloge pomagajo pri razumevanju snovi, so pomembne za ponavljanje, ker 

bi brez njih imeli učenci slabše ocene, če bi jih ukinili, učenci doma ne bi nič naredili za šolo itd. 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izbrane učence prosili, naj opišejo, kako redno 

opravljajo domačo nalogo pri matematiki. 

Učno zmogljivejši učenci: dva učenca sta odgovorila, da vedno opravljata naloge, eden je 

povedal, da to opravi občasno. 

Učno povprečni učenci: dva učenca sta odgovorila, da domače naloge opravljata občasno, eden 

je odgovoril, da jih opravlja vedno. 

Učno šibkejši učenci: vsi trije učenci so odgovorili, da domače naloge opravljajo občasno. 

 

9. Zanimalo me je, kako učenci ocenjujejo zahtevnost domačih nalog pri matematiki. 

Tabela 39: Opisna statistika glede zahtevnosti domačih nalog 

Domače naloge so: f f (%) 

Zelo zahtevne 28 13,1 % 

Srednje zahtevne 157 73,4 % 

Nezahtevne 29 13,6 % 

Skupaj 214 100,0 % 

 

Po zbranih podatkih je največ učencev odgovorilo, da se jim zdijo domače naloge srednje 

zahtevne (73,4 %), medtem ko je deleţ učencev, ki so odgovorili, da se jim zdijo domače naloge 

zelo zahtevne oziroma nezahtevne skoraj popolnoma enak (prvih je 13,1 % in drugih 13,6 %). 
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Če povzamem, je velika večina odgovorov primernih, kar pomeni, da učitelji podajajo tako 

zahtevne kot nezahtevne domače naloge, posledično pa se zdijo veliki večini učencev domače 

naloge srednje zahtevne. Vsekakor so tudi odstopanja. Tisti, ki so odgovarjali, da so domače 

naloge nezahtevne, so verjetno učno zmogljivejši. Na drugi strani pa so učenci, ki se jim zdijo 

domače naloge zelo zahtevne, kar pomeni, da so to bodisi učenci, ki domačih nalog ne marajo 

pisati, bodisi so to učno šibkejši učenci. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede na učenčevo mnenje o zahtevnosti domačih nalog pri matematiki. 

Tabela 40: Rezultati  χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in zahtevnostjo domačih nalog pri matematiki 

 Zahtevnost domačih nalog pri matematiki 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 8,533 2 0,014 zavrnemo DA 

Ocena 29,316 6 0,000 zavrnemo DA 

Socialno-ekonomski status 12,193 10 0,272 potrdimo NE 

Odnos do matematike 35,674 6 0,000 zavrnemo DA 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
17,263 6 0,008 zavrnemo DA 

 

Med socialno-ekonomskim statusom učencev in njihovim mnenjem o zahtevnosti domačih nalog 

pri matematiki nisem našla statistično pomembnih razlik. 

 

 



78 
 

SPOL: Med učenci z različnim spolom se pojavijo statistično pomembne razlike glede na 

mnenje o zahtevnosti domačih nalog pri matematiki. S tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, da se 

tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci z različnim spolom. 

Tabela 41: Opisna statistika o zahtevnosti domačih nalog glede na spol 

Spol  

Domače naloge so: 

Skupaj  

Zelo zahtevne Srednje zahtevne Nezahtevne  

Ţenski 

f 9 85 9 103 

f (%) 8,7% 82,5% 8,7% 100,0% 

Moški 

f 19 72 20 111 

f (%) 17,1% 64,9% 18,0% 100,0% 

Skupaj  

f 28 157 29 214 

f (%) 13,1% 73,4% 13,6% 100,0% 

 

Iz tabele je razvidno, da je večji deleţ deklet mnenja, da so domače naloge srednje zahtevne 

(82,5 %), fantov je takih 64,9 % . Slednji so torej v večji meri obkroţili, da so domače naloge 

nezahtevne (28,0 %) oziroma zelo zahtevne (17,1 %). Deleţ deklet, ki so enakega mnenja, je 

nekoliko manjši; da so domače naloge zelo zahtevne, meni 8,7 % deklet, enak deleţ jih je tudi, ki 

so mnenja, da so domače naloge nezahtevne. 

 

OCENA: Med učenci z različno zaključenimi ocenami pri matematiki v predhodnem letu se 

pojavijo statistično pomembne razlike glede na mnenje o zahtevnosti domačih nalog pri 

matematiki. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo 

razlike med učenci z različnimi ocenami. 
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Tabela 42: Opisna statistika o zahtevnosti domačih nalog glede na oceno 

Ocena  

Domače naloge so: 

Skupaj  

Zelo zahtevne Srednje zahtevne Nezahtevne  

Odl (5) 
f 1 30 15 46 

f (%) 2,2 % 65,2 % 32,6 % 100,0 % 

Pdb (4) 
f 8 53 10 71 

f (%) 11,3 % 74,6 % 14,1 % 100,0 % 

Db (3) 
f 7 39 3 49 

f (%) 14,3 % 79,6 % 6,1 % 100,0 % 

Zd (2) 
f 12 35 1 48 

f (%) 25,0 % 72,9 % 2,1 % 100,0 % 

Skupaj  
f 28 157 29 214 

f (%) 13,1 % 73,4 % 13,6 % 100,0 % 

 

Po zbranih podatkih lahko vidimo, da boljšo kot ima učenec zaključno oceno, bolj se mu zdijo 

domače naloge nezahtevne. Kar pomeni, da ima največji deleţ učencev, ki se jim zdijo domače 

naloge nezahtevne, zaključno oceno odlično (5) (32,6 %), med njimi pa je zgolj eden z zaključno 

oceno zadostno (2) (2,1 %). Zelo podobno je stanje pri tistih, ki menijo, da so domače naloge 

zelo zahtevne. Takšno mnenje ima zgolj en učenec (2,2 %), ki ima zaključno oceno odlično (5), 

medtem ko je takšnih učencev z zaključno oceno zadostno (2) kar nekaj (25,0 %). 

 

 

ODNOS DO MATEMATIKE: Med učenci z različnim odnosom do matematike se pojavijo 

statistično pomembne razlike glede mnenja o zahtevnosti domačih nalog pri matematiki. S 

tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike glede 

mnenja o zahtevnosti domačih nalog med učenci z različnim odnosom do matematike. 
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Tabela 43: Opisna statistika o zahtevnosti domačih nalog glede na odnos do matematike 

Pri pouku matematike rad/a 

pozorno poslušam, sodelujem in 

odgovarjam na vprašanja 

učitelja: 

 

Domače naloge so:  

Skupaj  

Zelo zahtevne 
Srednje 

zahtevne 
Nezahtevne  

Vedno  

f 0 11 5 16 

f (%) 0,0 % 68,8 % 31,3 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 9 111 22 142 

f (%) 6,3 % 78,2 % 15,5 % 100,0 % 

Redko  

f 15 32 2 49 

f (%) 30,6 % 65,3 % 4,1 % 100,0 % 

Nikoli  

f 4 3 0 7 

f (%) 57,1 % 42,9 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj  

f 28 157 29 214 

f (%) 13,1 % 73,4 % 13,6 % 100,0 % 

 

Da so domače naloge zelo zahtevne, so v veliki meri odgovarjali učenci, ki redko (30,6 %) 

oziroma nikoli (57,1 %) pri pouku matematike ne poslušajo, ne odgovarjajo na vprašanja ali ne 

sodelujejo. Učenci, ki pri pouku skoraj vedno oziroma vedno sodelujejo, so v večini odgovarjali, 

da so jim domače naloge srednje zahtevne (prvi 78,2 % in drugi 68,8 %) ter nezahtevne (prvi 

15,5 % in drugi 31,3 %).  

 

ODNOS DO MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOG: Med učenci z različnim odnosom do 

matematičnih domačih nalog se pojavijo statistično pomembne razlike glede mnenja o 

zahtevnosti domačih nalog v vsakdanjem ţivljenju. S tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da se 

tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci z različnim odnosom do matematičnih 

domačih nalog. 
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Tabela 44: Opisna statistika o zahtevnosti domačih nalog glede na odnos do matematičnih 

domačih nalog 

Domače naloge pri 

matematiki opravim z 

veseljem: 

 

Domače naloge so: 

Skupaj  

Zelo zahtevne 
Srednje 

zahtevne 
Nezahtevne  

Vedno  

f 0 9 4 13 

f (%) 0,0 % 69,2 % 30,8 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 2 40 11 53 

f (%) 3,8 % 75,5 % 20,8 % 100,0 % 

Redkokdaj 

f 16 78 7 101 

f (%) 15,8 % 77,2 % 6,9 % 100,0 % 

Nikoli  

f 10 30 7 47 

f (%) 21,3 % 63,8 % 14,9 % 100,0 % 

Skupaj 

f 28 157 29 214 

f (%) 13,1 % 73,4 % 13,6 % 100,0 % 

 

Po zbranih podatkih je tudi tukaj največji deleţ tistih učencev, med tistimi, ki so obkroţili, da so 

domače naloge zelo zahtevne, ki redkokdaj (15,8 %) oziroma nikoli (21,3 %) ne opravljajo 

domačih nalog z veseljem. Največ učencev, ki so obkroţili, da so domače naloge nezahtevne, pa 

je tistih, ki vedno (30,8 %) oziroma skoraj vedno (20,8 %) te naloge opravijo z veseljem. 
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10. Zanimalo me je, v kolikšni meri učencem matematične domače naloge nadomestijo učenje. 

Tabela 45: Opisna statistika glede nadomestitve učenja 

Domače naloge mi 

učenje: 
f f (%) 

Povsem nadomestijo 55 25,7 % 

Delno nadomestijo 118 55,1 % 

Mi ne nadomestijo 41 19,2 % 

Skupaj 214 100,0 % 

 

Po zbranih podatkih več kot polovici učencem domače naloge delno nadomestijo učenje 

(55,1 %), četrtini povsem nadomestijo učenje (25,7 %), nekaterim učencem pa v nobenem 

primeru ne nadomestijo učenja (19,2 %).  

Rezultat je pričakovan, saj je po eni strani prav, da domače naloge delno nadomestijo učenje – če 

učenec ve, da se mu bo pri rednem reševanju domačih nalog potrebno manj učiti za matematični 

test, jih bo z večjim veseljem in večjo motivacijo tudi reševal. Vsekakor pa je kakšna 

matematična snov oziroma tema tudi takšna, da se vsega znanja ne more pridobiti z reševanjem 

matematičnih nalog, kar pomeni, da te v celoti res ne morejo nadomestiti učenja. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede tega, v kakšni meri matematična domača naloga nadomesti učenje. 
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Tabela 46: Rezultati χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in mnenjem o nadomestitvi učenja 

 Domače naloge pri matematiki nadomestijo učenje 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 1,979 2 0,372 potrdimo NE 

Ocena 24,780 6 0,000 zavrnemo DA 

Socialno-ekonomski status 14,191 10 0,164 potrdimo NE 

Odnos do matematike 23,523 6 0,001 zavrnemo DA 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
24,793 6 0,000 zavrnemo DA 

 

Med spolom učencev in njihovim socialno-ekonomskim statusom ter njihovim mnenjem o tem, 

da domače naloge nadomestijo učenje, nisem našla statistično pomembnih razlik. 

 

OCENA: Med učenci z različno zaključenimi ocenami pri matematiki v predhodnem letu se 

pojavijo statistično pomembne razlike glede na mnenje o nadomestitvi učenja s pomočjo 

domačih nalog. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo 

razlike med učenci z različnimi ocenami. 
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Tabela 47: Opisna statistika pri tem, ali učencu domače naloge nadomestijo učenje glede na 

oceno 

Ocena  

Domače naloge učenje: 

Skupaj  
Povsem 

nadomestijo 

Delno 

nadomestijo 

Ne 

nadomestijo 

Odl (5) 

f 19 24 3 46 

f (%) 41,3 % 52,2 % 6,5 % 100,0 % 

Pdb (4) 

f 25 35 11 71 

f (%) 35,2 % 49,3 % 15,5 % 100,0 % 

Db (3) 

f 7 30 12 49 

f (%) 14,3 % 61,2 % 24,5 % 100,0 % 

Zd (2) 

f 4 29 15 48 

f (%) 8,3 % 60,4 % 31,3 % 100,0 % 

Skupaj  

f 55 118 41 214 

f (%) 25,7 % 55,1 % 19,2 % 100,0 % 

 

Ne glede na zaključeno oceno pri matematiki v predhodnem letu je večina učencev odgovorila, 

da jim domače naloge delno nadomestijo učenje. Iz tabele pa je dobro razvidno, da slabšo kot so 

imeli učenci zaključno oceno pri matematiki, manjši deleţ jih je odgovorilo, da jim domače 

naloge učenje povsem nadomestijo. Tako je deleţ učencev, ki imajo zaključno oceno odlično (5) 

in jim domače naloge povsem nadomestijo učenje, skoraj polovičen (41,3 %), medtem ko je isti 

odgovor obkroţil zelo majhen deleţ učencev, ki imajo zaključno oceno zadostno (2) (8,3 %). 

Povsem enako je pri deleţu učencev, ki so odgovarjali, da jim domače naloge ne nadomestijo 

učenja; tak odgovor je obkroţila tretjina učencev (31,3 %) z zaključno oceno zadostno (2) in 

zgolj trije učenci (6,5 %) z zaključno oceno odlično (5). 
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ODNOS DO MATEMATIKE: Med učenci z različnim odnosom do matematike se pojavijo 

statistično pomembne razlike glede mnenja o nadomestitvi učenja s pomočjo domačih nalog. S 

tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci 

z različnimi ocenami. 

 

Tabela 48: Opisna statistika pri tem, ali učencu domače naloge nadomestijo učenje glede na 

odnos do matematike 

Pri pouku matematike rad/a 

pozorno poslušam, 

sodelujem in odgovarjam na 

vprašanja učitelja: 

 

Domače naloge učenje: 

Skupaj 
Povsem 

nadomestijo 

Delno 

nadomestijo 

Ne 

nadomestijo 

Vedno  

f 4 8 4 16 

f (%) 25,0 % 50,0 % 25,0 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 45 79 18 142 

f (%) 31,7 % 55,6 % 12,7 % 100,0 % 

Redko  

f 5 25 19 49 

f (%) 10,2 % 51,0 % 38,8 % 100,0 % 

Nikoli  

f 1 6 0 7 

f (%) 14,3 % 85,7 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj  

f 55 118 41 214 

f (%) 25,7 % 55,1 % 19,2 % 100,0 % 

 

Po zbranih podatkih je velika večina učencev, ki pri pouku nikoli ne sodelujejo in ne odgovarjajo 

na vprašanja, odgovorilo, da jim domače naloge delno nadomestijo učenje (85,7 %), medtem ko 

nihče ni odgovoril, da jim domače naloge tega ne nadomestijo. Da jim domače naloge delno 

nadomestijo učenje, je obkroţilo pribliţno polovica učencev, ki pri pouku redkokdaj (51,0 %), 

skoraj vedno (55,6 %) oziroma vedno (50,0 %) sodelujejo in odgovarjajo na vprašanja. Učenci, 

ki pri pouku vedno oziroma skoraj vedno poslušajo in sodelujejo, so v večji meri obkroţili, da 
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jim domače naloge povsem nadomestijo učenje (25,0 % in 31,7 %), od učencev, ki pri pouku to 

počnejo redkokdaj (10,2 %). Od slednjih jih je dobra tretjina obkroţilo, da jim domače naloge ne 

nadomestijo učenja (38,8 %). 

 

ODNOS DO MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOG: Med učenci z različnim odnosom do 

matematičnih domačih nalog se pojavijo statistično pomembne razlike glede mnenja o 

nadomestitvi učenja s pomočjo domačih nalog. S tveganjem, manjšim od 0,1 % trdimo, da se 

tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci z različnimi ocenami. 

Tabela 49: Opisna statistika pri tem, ali učencu domače naloge nadomestijo učenje glede na 

odnos do matematičnih domačih nalog 

Domače naloge pri 

matematiki opravim z 

veseljem: 

 

Domače naloge učenje: 

Skupaj  
Povsem 

nadomestijo 

Delno 

nadomestijo 

Ne 

nadomestijo 

Vedno  

f 4 8 1 13 

f (%) 30,8 % 61,5 % 7,7 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 20 30 3 53 

f (%) 37,7 % 56,6 % 5,7 % 100,0 % 

Redkokdaj 

f 21 62 18 101 

f (%) 20,8 % 61,4 % 17,8 % 100,0 % 

Nikoli  

f 10 18 19 47 

f (%) 21,3 % 38,3 % 40,4 % 100,0 % 

Skupaj  

f 55 118 41 214 

f (%) 25,7 % 55,1 % 19,2 % 100,0 % 

 

Po podatkih je največji deleţ učencev, ki domače naloge nikoli ne opravljajo z veseljem, 

odgovorilo, da jim le-te ne nadomestijo učenja (40,4 %), sledi jim deleţ odgovorov, da jim 
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domače naloge učenje delno nadomestijo (38,3 %), in odgovori, da jim domače naloge 

popolnoma nadomestijo učenje (21,3 %). Deleţ pri zadnjih odgovorih je večji pri učencih, ki 

skoraj vedno oziroma vedno opravljajo domače naloge z veseljem (37,7 % in 30,8 %), in med 

njimi je skoraj zanemarljiv deleţ tistih, ki menijo, da jim domače naloge ne nadomestijo učenja 

(5,7 % in 7,7 %). 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izbrane učence prosili, naj pojasnijo, če jim domače 

naloge pri matematiki pomagajo pri boljšem razumevanju snovi pri pouku in kako.  

Učno zmogljivejši učenci: eden od učencev je odgovoril, da mu domače naloge pomagajo pri 

boljšem razumevanju snovi tako, da se potem ni več potrebno učiti za teste. Dva pa sta 

odgovorila, da jima domače naloge ne pripomorejo k boljšemu razumevanju snovi, saj da jo 

razumeta ţe prej, preden jim učitelj domačo nalogo tudi poda. 

Učno povprečni učenci: dva učenca sta odgovorila, da včasih pripomorejo, ko ne razumeta 

kakšne teme, ko pa rešita domače naloge, pa to razumeta. Eden je dogovoril, da mu domače 

naloge ne pripomorejo k boljšemu razumevanju. 

Učno šibkejši učenci: dva učenca sta odgovorila, da jima domače naloge ne pomagajo pri 

boljšem razumevanju snovi, eden pa je odgovoril, da mu takšne domače naloge, ki jih učitelj 

poda iz učbenika, pomagajo, saj si ogleda rešitve in postopek naloge ter potem razume tudi snov, 

ki so jo obravnavali pri pouku. 

 

11. Zanimalo me je, v kolikšni meri učencem opravljene domače naloge izboljšajo oceno pri 

matematiki. 
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Tabela 50: Opisna statistika o tem, ali učencu domače naloge izboljšajo oceno 

Opravljene domače naloge mi 

pri matematiki oceno: 
f f (%) 

Popolnoma nič ne izboljšajo 54 25,2 % 

Delno mi izboljšajo 121 56,5 % 

Zelo mi izboljšajo 39 18,2 % 

Skupaj 214 100,0 % 

 

Največ učencev je odgovorilo, da jim domače naloge delno izboljšajo oceno pri matematiki, teh 

je dobra polovica (56,5 %). Sledijo učenci, ki menijo, da jim opravljanje domače naloge 

popolnoma nič ne izboljšajo ocene (25,2 %), in nato učenci, ki jim opravljanje domačih nalog  

zelo izboljša oceno pri matematiki (18,2 %). 

 

Pričakovala sem nekoliko boljše rezultate glede izboljšanja ocene pri matematiki z domačimi 

nalogami, a jih je kar četrtina odgovorila, da jim domače naloge ocene ne izboljšajo. Lahko pa 

sklepam, da je v tej četrtini zajetih tudi kar nekaj učencev, ki domačih nalog ne delajo redno 

oziroma se jim ne posvečajo toliko, posledično pa domače naloge ne doseţejo namena. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede tega, v kakšni meri matematična domača naloga učencu izboljša oceno. 
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Tabela 51: Rezultati χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in izboljšanjem ocen z opravljenimi domačimi nalogami 

 Opravljene domače naloge pri matematiki izboljšajo oceno 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 10,123 2 0,006 zavrnemo DA 

Ocena 35,445 6 0,000 zavrnemo DA 

Socialno-ekonomski status 19,304 10 0,037 zavrnemo DA 

Odnos do matematike 25,019 6 0,000 zavrnemo DA 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
36,964 6 0,000 zavrnemo DA 

 

 

SPOL: Med učenci z različnim spolom se pojavijo statistično pomembne razlike o tem, ali 

domače naloge izboljšajo oceno pri matematiki. S tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da se tudi 

v osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci z različnim spolom. 

Tabela 52: Opisna statistika o tem, ali učencu domače naloge izboljšajo oceno glede na spol 

Spol  

Opravljene domače naloge izboljšajo oceno: 

Skupaj  

Popolnoma nič Delno  Zelo  

Ţenski 

f 18 59 26 103 

f (%) 17,5 % 57,3 % 25,2 % 100,0 % 

Moški 

f 36 62 13 111 

f (%) 32,4 % 55,9 % 11,7 % 100,0 % 

Skupaj  

f 54 121 39 214 

f (%) 25,2 % 56,5 % 18,2 % 100,0 % 
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Po zbranih podatkih je dobra polovica tako deklet kot tudi fantov odgovorila, da jim domače 

naloge pri matematiki delno izboljšajo oceno (57,3 % in 55,9 %). Raziskava je pokazala, da 

skoraj tretjina fantov meni, da jim domače naloge popolnoma nič ne izboljšajo ocene (32,4 %), 

medtem ko je takšnih deklet zgolj 17,5 %. Med slednjimi jih je več odgovorilo, da jim domače 

naloge zelo izboljšajo oceno (25,2 %), medtem ko je fantov z istim odgovorom zgolj 11,7 %. 

 

OCENA: Med učenci z različno zaključenimi ocenami pri matematiki v predhodnem letu se 

pojavijo statistično pomembne razlike glede tega, ali domače naloge izboljšajo oceno pri 

matematiki. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo 

razlike med učenci z različnimi ocenami. 

Tabela 53: Opisna statistika o tem, ali učencu domače naloge izboljšajo oceno  

Ocena  

Opravljene domače naloge izboljšajo oceno: 

Skupaj  

Popolnoma nič Delno  Zelo  

Odl (5) 

f 6 22 18 46 

f (%) 13,0 % 47,8 % 39,1 % 100,0 % 

Pdb (4) 

f 18 34 19 71 

f (%) 25,4 % 47,9 % 26,8 % 100,0 % 

Db (3) 

f 15 32 2 49 

f (%) 30,6 % 65,3 % 4,1 % 100,0 % 

Zd (2) 

f 15 33 0 48 

f (%) 31,3 % 68,8 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj  

f 54 121 39 214 

f (%) 25,2 % 56,5 % 18,2 % 100,0 % 

 

Iz tabele je razvidno, da boljšo kot imajo učenci zaključno oceno iz prejšnjega leta, večkrat so 

odgovarjali, da jim domače naloge oceno zelo izboljšajo. Kar pomeni, da takšnih učencev z 

zadostno oceno  (2) sploh ni (0,0 %), učencev z odlično oceno (5) pa je več kot tretjina (39,1 %). 

In enako je tudi pri učencih, ki menijo, da jim domače naloge popolnoma nič ne izboljšajo ocene;  
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z zadostno oceno (2) je takih skoraj tretjina (31,3 %), z odlično oceno (5) pa zgolj nekaj (13,0 

%). 

 

SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS: Med učenci z različnim socialno-ekonomskim 

statusom se pojavijo statistično pomembne razlike o tem, ali domače naloge izboljšajo oceno pri 

matematiki. S tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike 

med učenci z različnim ekonomskim statusom. 

Tabela 54: Opisna statistika o tem, ali učencu domače naloge izboljšajo oceno glede na socialno-

ekonomski status 

Izobrazba staršev  

Opravljene domače naloge izboljšajo oceno: 

Skupaj  

Popolnoma nič Delno  Zelo  

Oba osnovno šolo 

f 1 2 0 3 

f (%) 33,3 % 66,7 % 0,0 % 100,0 % 

Eden osnovno šolo, 

drugi srednjo šolo 

f 1 4 1 6 

f (%) 16,7 % 66,7 % 16,7 % 100,0 % 

Eden osnovno šolo, 

drugi fakulteto 

f 2 1 0 3 

f (%) 66,7 % 33,3 % 0,0 % 100,0 % 

Oba srednjo šolo 

f 12 46 6 64 

f (%) 18,8 % 71,9 % 9,4 % 100,0 % 

Eden srednjo šolo, 

drugi fakulteto 

f 9 27 7 43 

f (%) 20,9 % 62,8 % 16,3 % 100,0 % 

Oba fakulteto 

f 29 41 25 95 

f (%) 30,5 % 43,2 % 26,3 % 100,0 % 

Skupaj 

f 54 121 39 214 

f (%) 25,2 % 56,5 % 18,2 % 100,0 % 
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Učencev, ki jim domača naloga popolnoma nič ne izboljša ocene, je največ tam, kjer ima eden 

od staršev zaključeno osnovno šolo, drugi pa fakulteto (66,7 %), najmanj pa tam, kjer ima eden 

od staršev zaključeno osnovno šolo in drugi srednjo šolo (16,7 %). Največ učencev, ki jim 

domače naloge zelo izboljšajo oceno, je iz druţin, kjer imata oba starša dokončano fakulteto, 

najmanj učencev pa tam, kjer imata oba dokončano zgolj osnovno šolo (0,0 %) oziroma eden 

osnovno šolo in drugi fakulteto (0,0 %). 

 

ODNOS DO MATEMATIKE: Med učenci z različnim odnosom do matematike se pojavijo 

statistično pomembne razlike glede mnenja, ali domače naloge izboljšajo oceno pri matematiki. 

S tveganjem, manjšim od 0,1 %  trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med 

učenci z različnim odnosom do matematike. 

Tabela 55: Opisna statistika o tem, ali učencu domače naloge izboljšajo oceno glede na odnos 

do matematike 

Pri pouku matematike rad/a pozorno 

poslušam, sodelujem in odgovarjam 

na vprašanja učitelja: 

 

Opravljene domače naloge izboljšajo oceno: 

Skupaj  

Popolnoma 

nič 
Delno  Zelo  

Vedno  

f 5 6 5 16 

f (%) 31,3 % 37,5 % 31,3 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 26 84 32 142 

f (%) 18,3 % 59,2 % 22,5 % 100,0 % 

Redko  

f 19 29 1 49 

f (%) 38,8 % 59,2 % 2,0 % 100,0 % 

Nikoli  

f 4 2 1 7 

f (%) 57,1 % 28,6 % 14,3 % 100,0 % 

Skupaj  

f 54 121 39 214 

f (%) 25,2 % 56,5 % 18,2 % 100,0 % 
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Po zbranih podatkih je največ učencev, ki pri pouku nikoli ne sodelujejo, obkroţilo, da jim 

domače naloge popolnoma nič ne izboljšajo ocene (57,1 %), najmanj pa, da jim zelo izboljšajo 

oceno (14,3 %). Učenci, ki pri pouku skoraj vedno poslušajo in sodelujejo, so odgovarjali 

predvsem, da jim domače naloge delno izboljšajo oceno (59,2 %) oziroma zelo izboljšajo oceno 

(22,5 %).  

 

ODNOS DO MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOG: Med učenci z različnim odnosom do 

matematičnih domačih nalog se pojavijo statistično pomembne razlike glede mnenja o tem, ali 

domače naloge izboljšajo oceno pri matematiki. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se 

tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci z različnim odnosom do matematičnih 

domačih nalog. 

 

Tabela 56: Opisna statistika o tem, ali učencu domače naloge izboljšajo oceno glede na odnos 

do matematičnih domačih nalog 

Domače naloge pri 

matematiki opravim z 

veseljem: 

 

Opravljene domače naloge izboljšajo oceno: 

Skupaj  

Popolnoma nič Delno  Zelo  

Vedno 

f 2 6 5 13 

f (%) 15,4 % 46,2 % 38,5 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 7 28 18 53 

f (%) 13,2 % 52,8 % 34,0 % 100,0 % 

Redkokdaj 

f 21 69 11 101 

f (%) 20,8 % 68,3 % 10,9 % 100,0 % 

Nikoli  

f 24 18 5 47 

f (%) 51,1 % 38,3 % 10,6 % 100,0 % 

Skupaj  

f 54 121 39 214 

f (%) 25,2 % 56,5 % 18,2 % 100,0 % 

 



94 
 

Tudi tukaj (tako kot pri prejšnji spremenljivki) je iz rezultatov razvidno, da je pri učencih, ki 

nikoli ne opravijo domače naloge z veseljem, večina obkroţila, da jim le-te popolnoma nič ne 

izboljšajo ocene (51,1 %), medtem ko je takih učencev, ki vedno z veseljem opravijo domačo 

nalogo, zelo malo (15,4 %). Slednji so bolj odgovarjali, da jim domače naloge delno izboljšajo 

oceno (46,2 %) oziroma jim zelo izboljšajo oceno (38,5 %). Zelo veliko je tudi učencev, ki 

domačo nalogo skoraj vedno rešijo z veseljem in so prav tako odgovorili, da jim domača naloga 

delno izboljša oceno (52,8 %) oziroma jim jo zelo izboljša (34,0 %). 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izbrane učence prosili, naj pojasnijo, kako pogosto se 

jim pri matematičnih domačih nalogah pojavijo težave. 

Učno zmogljivejši učenci: vsi trije učenci so odgovorili, da se jim včasih pojavijo teţave, vendar 

zelo redko. 

Učno povprečni učenci: dva učenca sta odgovorila, da se jima včasih pojavijo teţave, eden pa je 

odgovoril, da pogostokrat, saj velikokrat snovi ne razume dobro. 

Učno šibkejši učenci: dva učenca sta odgovorila, da se jima velikokrat pojavijo teţave pri 

reševanju domačih nalog, eden pa je odgovoril, da se mu to zgodi skoraj vedno. 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izbrane učence prosili, naj opišejo svojo zadnjo 

domačo nalogo, pri kateri so imeli težave, naj pojasnijo, kje so jih imeli in kako so jih 

reševali. 

Učno zmogljivejši učenci: dva od učencev sta odgovorila, da se ne spomnita, kdaj sta nazadnje 

imela teţave z domačo nalogo, eden pa je odgovoril, da se je zadnjič to zgodilo eno leto nazaj, in 

sicer pri Pitagorovem izreku, pomagal pa si je s pomočjo zgledov. 

Učno povprečni učenci: vsi trije so odgovorili, da se ne spomnijo zadnje domače naloge, pri 

kateri so imeli probleme, saj ţe dolgo ni bilo domače naloge. 

Učno šibkejši učenci: nihče od treh učencev ni ţelel odgovoriti na vprašanje. 
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5.2 Učenčeva presoja učiteljevega posredovanja in preverjanja domačih nalog 

 

Znotraj tega sklopa smo ţeleli ugotoviti: 

1. Kakšno je mnenje učencev o pregledovanju domačih nalog? 

2. Kdaj učitelj poda domačo nalogo pri matematiki? 

3. Kakšen poudarek pri preverjanju domačih nalog je dan rezultatom in postopkom? 

4. Na kakšen način dobijo učenci povratno informacijo o pravilnosti domače naloge? 

 

1. Zanimalo me je, kakšno je mnenje učencev o pregledovanju domačih nalog. 

Tabela 57: Opisna statistika glede učiteljevega pregledovanja domačih nalog 

Učitelj pri matematiki 

pregleduje domače naloge: 
f f (%) 

Vedno 86 40,2 % 

Skoraj vedno 93 43,5 % 

Nikoli 35 16,4 % 

Skupaj 214 100,0 % 

 

Po zbranih podatkih so učenci odgovarjali, da učitelj pri pouku matematike vedno (40,2 %) 

oziroma skoraj vedno (43,5 %) pregleduje naloge, nekaj učencev pa je odgovorilo, da domače 

naloge učitelj nikoli ne pregleda (16,4 %). 

 

Učenci, ki so bili vključeni v raziskavo, prihajajo iz različnih šol, na katerih uči več učiteljev 

matematike. Iz podatkov lahko sklepam, da med vsemi temi učitelji dva ne pregledujeta domačih 

nalog. Kar je po mojem mnenju še vedno zaskrbljujoče, glede na to, da nas številni avtorji knjig 
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in člankov, kot na primer N. Nedeljko (2006), opozarjajo na pomembnost preverjanja domačih 

nalog in podajanja povratne informacije učencem. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede učiteljevega pregledovanja domačih nalog pri pouku. 

 

Tabela 58: Rezultati χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in učiteljevim pregledovanjem domačih nalog 

 Učiteljevo pregledovanje domačih nalog pri pouku matematike 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 0,532 2 0,766 potrdimo NE 

Ocena 4,317 6 0,634 potrdimo NE 

Socialno-ekonomski status 16,511 10 0,086 potrdimo NE 

Odnos do matematike 10,446 6 0,107 potrdimo NE 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
12,108 6 0,060 potrdimo NE 

 

Med navedenimi spremenljivkami in učiteljevim rednim/nerednim pregledovanjem domačih 

nalog nisem našla statistično pomembnih razlik. 

 

2. Zanimalo me je, na kakšen način dobijo učenci povratno informacijo o pravilnosti domače 

naloge. 
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Tabela 59: Opisna statistika glede povratne informacije o pravilnosti domačih nalog 

Povratno informacijo o pravilnosti 

domače naloge dobim: f f (%) 

Po končanem reševanju pregledam 

rešitve v učbeniku/delovnem zvezku/… 39 18,2 % 

Pred uro preverim dobljene rezultate s 

sošolcem 11 5,1 % 

Pri pouku z učiteljem preverimo 

rezultate 137 64,0 % 

Domače naloge prepišem od sošolcev 22 10,3 % 

Drugo 5 2,3 % 

Skupaj 214 100,0 % 

 

Daleč največ učencev je odgovorilo, da rezultate domačih nalog preverijo pri pouku skupaj z 

učiteljem (64,0 %). Precej manj učencev je odgovorilo, da po končanem reševanju pregleda 

rešitve v učbeniku ali kje drugje (18,2 %), sledijo učenci, ki domače naloge prepišejo od učencev 

(10,3 %). Najmanj učencev je odgovorilo, da pred uro preverijo rezultate s sošolcem (5,1 %), 

oziroma nič od naštetega (2,3 %). 

 

Po zbranih podatkih se velika večina učiteljev zaveda, kako pomembna je povratna informacija 

za učenčevo znanje. Kot je omenila V. Juhnov (2007), je pomembno, da učencu damo priloţnost, 

da predstavi svoje ideje in postopek reševanja domače naloge ter s tem pridobi kvalitetno 

povratno informacijo. Veliko učiteljev domačo nalogo izbere iz učbenikov, ki so na voljo vsem 

učencem. In glede na to, da imajo sedaj vsi učbeniki in delovni zvezki priloţene rešitve, to 

učencem omogoča, da lahko sami preverijo pravilnost oziroma nepravilnost nalog. Kar potrjuje 

tudi dokaj velik odstotek učencev, ki so obkroţili, da sami preverijo rešitve v učbenikih in 

delovnih zvezkih. Še vedno je kar nekaj učencev takšnih, ki domačo nalogo prepišejo od 

sošolcev, verjetno zato, ker učitelj domačo nalogo pregleduje in vedo (sicer iz napačnih 

razlogov), da je bolje, če jo imajo rešeno. 
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V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede na način pridobivanja povratne informacije o pravilnosti domačih nalog. 

Tabela 60: Rezultati χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in učenčevim pridobivanjem povratne informacije 

 Učenčevo pridobivanje povratne informacije o pravilnosti domače naloge 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 14,460 4 0,006 zavrnemo DA 

Ocena 16,157 12 0,184 potrdimo NE 

Socialno-ekonomski status 18,824 20 0,533 potrdimo NE 

Odnos do matematike 37,528 12 0,000 zavrnemo DA 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
28,582 12 0,005 zavrnemo DA 

 

Med učenčevo zaključno oceno in načinom pridobivanja povratne informacije o pravilnosti 

domače naloge ter učenčevim ekonomskim statusom in načinom pridobivanja povratne 

informacije nisem našla statistično pomembnih razlik. 

 

SPOL: Med moškimi in ţenskami se pojavijo statistično pomembne razlike glede pridobivanja 

povratne informacije o pravilnosti domače naloge. S tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da se 

tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med spoloma. 

  



99 
 

Tabela 61: Opisna statistika o povratni informaciji glede na spol 

Spol  

Povratno informacijo o pravilnosti domače naloge dobim: 

Skupaj  Po končanem reševanju 

pregledam rešitve v 

učbeniku/delovnem 

zvezku/… 

Pred uro pregledam 

dobljene rezultate s 

sošolcem 

Pri pouku z 

učiteljem 

preverimo 

rezultate 

Domače naloge 

prepišem od 

sošolcev 

Drugo 

Ţenski 

f 24 4 69 3 3 103 

f (%) 23,3 % 3,9 % 67,0 % 2,9 % 2,9 % 100,0 % 

Moški 

f 15 7 68 19 2 111 

f (%) 13,5 % 6,3 % 61,3 % 17,1 % 1,8 % 100,0 % 

Skupaj  

f 39 11 137 22 5 214 

f (%) 18,2 % 5,1 % 64,0 % 10,3 % 2,3 % 100,0 % 

 

Po zbranih podatkih so tako dekleta kot fantje v večini odgovorili, da povratno informacijo 

pridobijo s pregledovanjem rezultatov pri pouku (67,0 % in 61,3 %). Je pa veliko večji deleţ 

učencev odgovorilo, da domače naloge prepišejo od sošolcev (17,1 %), učenk je bilo  zelo malo 

(2,9 %). Slednje so pogosteje odgovorile, da po reševanju pregledajo rešitve v učbenikih itd. 

(23,3 %), fantov je bilo precej manj (13,5 %). 

 

ODNOS DO MATEMATIKE: Med učenci z različnim odnosom do matematike  se pojavijo 

statistično pomembne razlike glede pridobivanja povratne informacije o pravilnosti domače 

naloge. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike 

med učenci z različnim odnosom  do matematike. 
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Tabela 62: Opisna statistika o povratni informaciji glede na odnos do matematike 

Pri pouku matematike 

rad/a pozorno poslušam, 

sodelujem in odgovarjam 

na vprašanja učitelja: 

 

Povratno informacijo o pravilnosti domače naloge dobim: 

Skupaj 

Po končanem 

reševanju pregledam 

rešitve v 

učbeniku/delovnem 

zvezku/… 

Pred uro 

pregledam 

dobljene rezultate 

s sošolcem 

Pri pouku z 

učiteljem 

preverimo 

rezultate 

Domače naloge 

prepišem od 

sošolcev 

Drugo 

Vedno 

f 2 0 11 2 1 16 

f (%) 12,5 % 0,0 % 68,8 % 12,5 % 6,3 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 23 10 101 7 1 142 

f (%) 16,2 % 7,0 % 71,1 % 4,9 % 0,7 % 100,0 % 

Redko  

f 14 0 23 10 2 49 

f (%) 28,6 % 0,0 % 46,9 % 20,4 % 4,1 % 100,0 % 

Nikoli  

f 0 1 2 3 1 7 

f (%) 0,0 % 14,3 % 28,6 % 42,9 % 14,3 % 100,0 % 

Skupaj  

f 39 11 137 22 5 214 

f (%) 18,2 % 5,1 % 64,0 % 10,3 % 2,3 % 100,0 % 

 

Ne glede na to, kako pozorno učenci spremljajo pouk, sodelujejo in odgovarjajo na vprašanja, je 

večina učencev odgovorila, da pri pouku z učiteljem preverijo rezultate. Je pa kar nekaj učencev, 

ki nikoli ne sodelujejo in ne poslušajo, odgovorilo, da domače naloge prepišejo od sošolcev  

(42,9 %). Enak odgovor je podalo le majhen deleţ učencev, ki pri pouku vedno poslušajo in 

sodelujejo (12,5 %). Prav tako je veliko tistih učencev, ki pri pouku nikoli ne sodelujejo, 

odgovorilo, da povratno informacijo pridobijo s tem, ko pred uro s sošolcem pregledajo 

pravilnost rešitev (14,3 %), medtem ko tega odgovora ni obkroţil nobeden od učencev, ki pri 

pouku vedno sodelujejo (0,0 %). 

 

ODNOS DO MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOG: Med učenci z različnim odnosom do 

matematičnih domačih nalog se pojavijo statistično pomembne razlike glede pridobivanja 

povratne informacije o pravilnosti domače naloge. S tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da se 

tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci z različnim odnosom do matematičnih nalog. 
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Tabela 63: Opisna statistika o povratni informaciji glede odnosa do matematičnih domačih 

nalog 

Domače naloge pri 

matematiki opravim 

z veseljem: 

 

Povratno informacijo o pravilnosti domače naloge dobim: 

Skupaj  
Po končanem 

reševanju 

pregledam rešitve v 

učbeniku/delovnem 

zvezku/… 

Pred uro 

pregledam 

dobljene rezultate 

s sošolcem 

Pri pouku z 

učiteljem 

preverimo 

rezultate 

Domače 

naloge 

prepišem od 

sošolcev 

Drugo 

Vedno  

f 3 0 8 2 0 13 

f (%) 23,1 % 0,0 % 61,5 % 15,4 % 0,0 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 9 3 39 1 1 53 

f (%) 17,0 % 5,7 % 73,6 % 1,9 % 1,9 % 100,0 % 

Redkokdaj 

f 18 7 69 6 1 101 

f (%) 17,8 % 6,9 % 68,3 % 5,9 % 1,0 % 100,0 % 

Nikoli  

f 9 1 21 13 3 47 

f (%) 19,1 % 2,1 % 44,7 % 27,7 % 6,4 % 100,0 % 

Skupaj  

f 39 11 137 22 5 214 

f (%) 18,2 % 5,1 % 64,0 % 10,3 % 2,3 % 100,0 % 

 

Skoraj tretjina učencev, ki nikoli ne opravijo domače naloge z veseljem, je odgovorila, da jih 

prepišejo od sošolcev (27,7 %), medtem ko je pri tem odgovoru deleţ učencev, ki vedno z 

veseljem opravijo domače naloge precej niţji (15,4 %). Slednji so v večji meri odgovarjali, da pri 

pouku preverijo rezultate z učiteljem (61,5 %) oziroma da po končanem reševanju pregledajo 

rešitve v učbeniku itd. (23,1 %).  

 

3. Zanimalo me je, kakšen poudarek je pri preverjanju domačih nalog dan rezultatom in 

postopkom. 
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Tabela 64: Opisna statistika glede na to, čemu je dan poudarek pri preverjanju domačih nalog 

Poudarek pri preverjanju 

domačih nalog je dan: 
f f (%) 

Zgolj pravilnosti rezultatov 29 13,6 % 

Enako pravilnosti rezultatov kot 

postopkov 
154 72,0 % 

Zgolj pravilnosti postopkov 31 14,5 % 

Skupaj 214 100,0 % 

 

Po podatkih iz tabele je največ učencev odgovorilo, da je pri preverjanju domačih nalog 

poudarek v enaki meri dan pravilnosti rezultatov kot tudi postopkov (72,0 %). Deleţ ostalih 

odgovorov je skoraj enak. Da je poudarek zgolj na postopkih, je odgovorilo 14,5 % učencev, 

medtem ko je tistih, ki so obkroţili, da je poudarek zgolj na rezultatih, 13,6 %. 

 

Rezultati so kar dobri, saj to pomeni, da se velika večina učiteljev zaveda, da je pomembno ne 

samo, da učencem rezultate domače naloge zgolj podamo, pač pa tudi, da jim predstavimo 

pravilen postopek reševanja naloge. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede na poudarek, ki je dan postopkom in rezultatom domače naloge. 
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Tabela 65: Rezultati χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in poudarkom pri domačih nalogah, ki je dan postopkom in 

rezultatom 

 Poudarek pri domačih nalogah, dan postopkom in rezultatom 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 2,251 2 0,325 potrdimo NE 

Ocena 6,534 6 0,366 potrdimo NE 

Socialno-ekonomski status 8,849 10 0,547 potrdimo NE 

Odnos do matematike 9,649 6 0,140 potrdimo NE 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
10,415 6 0,108 potrdimo NE 

 

Med vsemi spremenljivkami in poudarkom pri domačih nalogah, ki je dan postopkom in 

rezultatom, nisem našla statistično pomembnih razlik. 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izbrane učence prosili, naj pojasnijo, kako pogosto se 

domače naloge nanašajo na učno snov, ki jo obravnavajo pri zadnji uri matematike:  

Pri tem vprašanju je vseh devet učencev obkroţilo odgovor a), in sicer, da se domače naloge 

vedno nanašajo na učno snov, ki jo obravnavajo pri zadnji uri matematike. 

 

4. V nadaljevanju me je zanimalo, kdaj učitelj poda domačo nalogo pri matematiki. 
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Tabela 66: Opisna statistika glede na to, kdaj učitelj poda domačo nalogo 

Učitelj poda domačo nalogo: f f (%) 

Na začetku šolske ure 3 1,4 % 

Nekje na sredini šolske ure 4 1,9 % 

Na koncu šolske ure 141 65,9 % 

Ob koncu učne ure, po 

zvonjenju 
66 30,8 % 

Skupaj 214 100,0 % 

 

Večina učencev je odgovorila, da učitelj poda domačo nalogo na koncu šolske ure (65,9 %), kar 

nekaj jih je tudi odgovorilo, da učitelj poda domačo nalogo ţe po zvonjenju (30,8 %). Zelo 

majhen je deleţ učencev, ki so odgovorili, da učitelj domače naloge poda na sredini šolske ure 

(1,9 %) oziroma na začetku šolske ure (1,4 %).  

 

Rezultati so me presenetili, saj se očitno zelo malo učiteljev zaveda, kako pomembno je, da 

učencem učinkovito posredujejo domačo nalogo, ne da jih pri tem zmoti šolski zvonec oziroma 

da imajo za posredovanje zelo malo časa. Stanje je zaskrbljujoče, glede na to, da pedagogi 

poudarjajo, kako pomembno je, da si učitelj vzame dovolj časa za posredovanje domače naloge, 

pri tem pa poskrbi, da so vsi učenci v razredu to tudi zapisali in razumeli. Tukaj se lahko 

naveţemo na Blaţiča in ostale (2003), ki poudarjajo, kako pomembno je, da učitelj učinkovito 

posreduje domačo nalogo, da naj to naredi ţe med učno uro in naj jo poveţe s samo učno 

vsebino. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede na to, kdaj učitelj poda domačo nalogo pri matematiki. 
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Tabela 67: Rezultati χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in učiteljevim časovnim podajanjem domače naloge pri pouku 

 Učiteljevo časovno podajanje domače naloge pri pouku 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 1,662 3 0,657 potrdimo NE 

Ocena 13,811 9 0,129 potrdimo NE 

Socialno-ekonomski status 20,624 15 0,149 potrdimo NE 

Odnos do matematike 12,122 9 0,207 potrdimo NE 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
10,827 9 0,288 potrdimo NE 

 

Med vsemi spremenljivkami in učiteljevim časovnim podajanjem domačih nalog pri pouku 

nisem našla statistično pomembnih razlik. 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izbrane učence prosili, naj pojasnijo, na kakšen način 

bi učitelj lahko izboljšal posredovanje, vsebino in preverjanje domačih nalog. 

a) Posredovanje domačih nalog 

Učenci so odgovarjali, da bi učitelj lahko posredoval domačo nalogo ustno, zraven pa bi dodal 

zapis na tablo; da bi jim domačo nalogo lahko posredoval ţe med uro in ne na koncu; nekateri pa 

so bili mnenja, da načina posredovanja ne bi izboljševali ali spreminjali. 

b) Vsebina domačih nalog 

Večinoma so učenci odgovarjali, da bi bila pri vsebini manjša količina domačih nalog (na primer 

manj podanih primerov); nekdo pa je predlagal, da bi bilo lahko več domačih nalog povezanih z 

internetom, kot so spletne naloge. 

c) Preverjanje domačih nalog 
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Učenci so odgovarjali, da bi domače naloge učitelj lahko bolj redno in podrobno pregledoval; da 

bi vsi skupaj šli čez vsako nalogo posebej; nekdo pa je odgovoril, da bi domačo nalogo učitelj 

lahko pregledoval samo enkrat tedensko. 

 

5.3 Prisotnost pomoči in motivacije pri učenčevemu opravljanju domačih nalog 

 

Pri tem sklopu me je zanimalo: 

1. Kdo učencu pri opravljanju domačih nalog največkrat pomaga? 

2. Na kakšen način tistemu učencu, ki pri opravljanju domačih nalog potrebuje pomoč, 

»pomočniki« nudijo pomoč? 

3. Kaj učenca najbolj motivira za opravljanje domače naloge pri matematiki? 

 

1. Zanimalo me je, kdo učencu pri opravljanju domačih nalog največkrat pomaga. 

Tabela 68: Opisna statistika o pomoči pri domačo nalogo 

Pri domačih nalogah mi 

največkrat pomaga: 
f f (%) 

Opravim sam/a 157 73,4 % 

Mama 16 7,5 % 

Oče 12 5,6 % 

Brat/sestra 7 3,3 % 

Sošolec 15 7,0 % 

Drugo 7 3,3 % 

Skupaj 214 100,0 % 



107 
 

Po zbranih podatkih je zelo velik del učencev obkroţilo, da si pri domačih nalogah največkrat 

pomagajo kar sami (73,4 %). Vsi ostali odgovori so si kar enakovredni, mamo je obkroţilo 7,5 % 

učencev, sledi odgovor sošolec (7,0 %), nato oče s 5,6 % in na koncu brat/sestra ter drugo s 

3,3 % odgovorov. 

 

Če izvzamemo velik del odgovorov, da učenec domače naloge opravi sam, sem pričakovala, da 

bo odstotek odgovorov, da učencu pri domačih nalogah pomaga mama, nekoliko višji v 

primerjavi z ostalimi. Sem pa pozitivno presenečena, da je odgovor »sošolec« na tretjem mestu, 

kar pomeni, da si učenci med seboj pomagajo. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede na to, kdo učencu pri opravljanju domačih nalog pomaga. 

Tabela 69: Rezultati  χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in pomočjo učencu pri opravljanju domačih nalog 

 Pomoč učencu pri opravljanju domačih nalog 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 14,840 5 0,011 zavrnemo DA 

Ocena 34,025 15 0,003 zavrnemo DA 

Socialno-ekonomski status 39,864 25 0,030 zavrnemo DA 

Odnos do matematike 26,275 15 0,035 zavrnemo DA 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
15,370 15 0,425 potrdimo NE 

 

Med učenčevim odnosom do matematičnih domačih nalog in tem, kdo mu pri opravljanju 

domačih nalog največkrat pomaga, nisem našla statistično pomembnih razlik. 
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SPOL: Med moškimi in ţenskami se pojavijo statistično pomembne razlike glede tega, kdo jim 

nudi pomoč pri opravljanju domačih nalog. S tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, da se tudi v 

osnovni mnoţici pojavijo razlike med spoloma. 

Tabela 70: Opisna statistika o pomoči učencu glede na spol 

Spol  

Pri domačih nalogah mi največkrat pomaga: 

Skupaj  

Opravim sam Mama  Oče  Brat/sestra Sošolec  Drugo  

Ţenski 

f 70 14 6 5 5 3 103 

f (%) 68,0 % 13,6 % 5,8 % 4,9 % 4,9 % 2,9 % 100,0 % 

Moški 

f 87 2 6 2 10 4 111 

f (%) 78,4 % 1,8 % 5,4 % 1,8 % 9,0 % 3,6 % 100,0 % 

Skupaj  

f 157 16 12 7 15 7 214 

f (%) 73,4 % 7,5 % 5,6 % 3,3 % 7,0 % 3,3 % 100,0 % 

 

Tako pri dekletih kot tudi pri fantih je največ odgovorov, da domačo nalogo opravijo sami, brez 

pomoči (68,0 % in 78,4 %), je pa kar precej večji deleţ deklet odgovarjalo, da jim pri tem 

pomaga mama (13,6 %), pri fantih sta ta odgovor podala zgolj dva (1,8 %). Medtem ko so fantje 

v večji meri odgovarjali, da jim pri domačih nalogah večkrat pomaga sošolec (9,0 %), dekleta so 

ta odgovor podala manjkrat (4,9 %). 

 

OCENA: Med učenci z različnimi ocenami se pojavijo statistično pomembne razlike glede tega, 

kdo jim nudi pomoč pri opravljanju domačih nalog. S tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da se 

tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci z različnimi ocenami. 
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Tabela 71: Opisna statistika o pomoči učencu glede na oceno 

Ocena  

Pri domačih nalogah mi največkrat pomaga: 

Skupaj  

Opravim sam Mama  Oče  Brat/sestra Sošolec  Drugo  

Odl (5) 

f 40 3 0 1 1 1 46 

f (%) 87,0 % 6,5 % 0,0 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 100,0 % 

Pdb (4) 

f 54 6 4 2 5 0 71 

f (%) 76,1 % 8,5 % 5,6 % 2,8 % 7,0 % 0,0 % 100,0 % 

Db (3) 

f 39 0 3 2 3 2 49 

f (%) 79,6 % 0,0 % 6,1 % 4,1 % 6,1 % 4,1 % 100,0 % 

Zd (2) 

f 24 7 5 2 6 4 48 

f (%) 50,0 % 14,6 % 10,4 % 4,2 % 12,5 % 8,3 % 100,0 % 

Skupaj  

f 157 16 12 7 15 7 214 

f (%) 73,4 % 7,5 % 5,6 % 3,3 % 7,0 % 3,3 % 100,0 % 

 

Učenci, ki imajo zaključeno oceno odlično (5), so v precej večji meri odgovarjali, da domače 

naloge opravijo sami (87,0 %) od učencev, ki imajo zaključeno oceno zadostno (2) (50,0 %). 

Slednji so večkrat odgovorili, da jim pri opravljanju domače naloge pomaga nekdo drug, naj bo 

to mama (14,6 %), sošolec (12,5 %) ali oče (10,4 %). Tisti učenci z zaključeno oceno dobro (3), 

ki so odgovarjali, da jim pri opravljanju domačih nalog nekdo pomaga, so največkrat obkroţili, 

da je to oče ali sošolec (6,1 %), nekaj jih je odgovorilo tudi, da brat/sestra (4,1 %). 

 

SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS: Med učenci z različnim socialno-ekonomskim 

statusom se pojavijo statistično pomembne razlike glede tega, kdo jim nudi pomoč pri 

opravljanju domačih nalog. S tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici 

pojavijo razlike med učenci z različnim socialno-ekonomskim statusom. 
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Tabela 72: Opisna statistika o pomoči učencu glede na socialno-ekonomski status 

Izobrazba staršev  

Pri domačih nalogah mi največkrat pomaga: 

Skupaj  

Opravim sam Mama  Oče  Brat/sestra Sošolec  Drugo  

Oba osnovno šolo 

f 0 0 0 1 0 2 3 

f (%) 0,0 % 0,0 % 0,0% 33,3 % 0,0 % 66,7 % 100,0 % 

Eden osnovno šolo, drugi 

srednjo šolo 

f 5 1 0 0 0 0 6 

f (%) 83,3 % 16,7 % 0,0% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Eden osnovno šolo, drugi 

fakulteto 

f 3 0 0 0 0 0 3 

f (%) 100,0 % 0,0 % 0,0% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Oba srednjo šolo 

f 44 3 4 2 7 4 64 

f (%) 68,8 % 4,7 % 6,3% 3,1 % 10,9 % 6,3 % 100,0 % 

Eden srednjo šolo, drugi 

fakulteto 

f 27 8 4 1 3 0 43 

f (%) 62,8 % 18,6 % 9,3% 2,3 % 7,0 % 0,0 % 100,0 % 

Oba fakulteto 

f 78 4 4 3 5 1 95 

f (%) 82,1 % 4,2 % 4,2% 3,2 % 5,3 % 1,1 % 100,0 % 

Skupaj  

f 157 16 12 7 15 7 214 

f (%) 73,4 % 7,5 % 5,6% 3,3 % 7,0 % 3,3 % 100,0 % 

 

Učenci, katerih starši imajo zaključeno zgolj osnovno šolo, so odgovarjali, da jim pri domačih 

nalogah pomagajo brat/sestra (33,3 %) oziroma prijatelji (66,7 %). Odstotek učencev, katerih 

starši imajo zaključeno fakulteto, je bil pri odgovoru, da domače naloge opravijo sami, zelo 

visok (82,1 %), enako tudi pri učencih, katerih starši imajo zaključeno osnovno in srednjo šolo 

(83,3 %) ter osnovno šolo in fakulteto (100,0 %). Tudi pri učencih, katerih oba starša imata 

zaključeno srednjo šolo, so v večini odgovarjali, da si pri domačih nalogah pomagajo sami 

(68,8  %) ali da jim pomaga sošolec (10,9 %). 
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ODNOS DO MATEMATIKE: Med učenci z različnim odnosom do matematike se pojavijo 

statistično pomembne razlike glede tega, kdo jim pri opravljanju domače naloge pomaga. S 

tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike med učenci z 

različnim odnosom do matematike. 

Tabela 73: Opisna statistika o pomoči učencu glede na odnos do matematike 

Pri pouku matematike 

rad/a pozorno poslušam, 

sodelujem in odgovarjam 

na vprašanja učitelja: 

 

Pri domačih nalogah mi največkrat pomaga: 

Skupaj 
Opravim 

sam 
Mama  Oče  Brat/sestra Sošolec  Drugo  

Vedno  

f 14 2 0 0 0 0 16 

f (%) 87,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 110 8 9 5 6 4 142 

f (%) 77,5 % 5,6 % 6,3 % 3,5 % 4,2 % 2,8 % 100,0 % 

Redko  

f 31 5 3 2 7 1 49 

f (%) 63,3 % 10,2 % 6,1 % 4,1 % 14,3 % 2,0 % 100,0 % 

Nikoli  

f 2 1 0 0 2 2 7 

f (%) 28,6 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 28,6 % 100,0 % 

Skupaj  

f 157 16 12 7 15 7 214 

f (%) 73,4 % 7,5 % 5,6 % 3,3 % 7,0 % 3,3 % 100,0 % 

 

Iz tabele je razvidno, da manj ko učenci pri pouku sodelujejo in odgovarjajo na vprašanja, bolj 

potrebujejo pomoč pri domači nalogi. Tako na primer učenci, ki pri pouku vedno sodelujejo, 

skoraj vsi domačo nalogo opravijo sami (87,5 %), medtem ko tisti učenci, ki nikoli ne sodelujejo 

pri pouku, sami domačo nalogo opravijo zelo redko (28,6 %). Slednji so pogosteje odgovarjali, 

da jim pri domači nalogi nekdo pomaga, v največ primerih so to sošolci (28,6 %) ali prijatelji 

(28,6 %), občasno pa tudi mama (14,3 %). 
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2. V nadaljevanju me je zanimalo, na kakšen način tistemu učencu, ki pri opravljanju domačih 

nalog potrebuje pomoč, osebe le-to nudijo. 

Tabela 74: Opisna statistika o načinu nudenja pomoči učencu pri domačih nalogah 

Pomoč mi nudi tako, da: f f (%) 

Mi na začetku razloţi, kaj naloga zahteva in nato sam/a rešujem 15 26,3 % 

Med reševanjem sedi zraven mene in mi sproti pomaga 26 45,6 % 

Samo na koncu pregleda, če sem prav naredil/a 7 12,3 % 

Drugo 9 15,8 % 

Skupaj 57 100,0 % 

 

Od učencev, ki jim pri opravljanju domačih nalog nekdo pomaga, je skoraj polovica odgovorila, 

da oseba, ki jim pomaga, med reševanjem sedi zraven njih in jim sproti pomaga (45,6 %). Kar 

nekaj učencev je tudi odgovorilo, da jim oseba, ki nudi pomoč, na začetku razloţi, kaj naloga 

zahteva, nato pa rešujejo sami (26,3 %). Precej manj je učencev, ki so odgovorili, da jim oseba, 

ki jim pomaga, na koncu samo pregleda, če so prav naredili (12,3 %). Med odgovori »drugo« so 

večinoma odgovarjali, da jim ta oseba prebere končne rešitve. 

 

Vsekakor se mi zdi prav, da je učencem, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju matematičnih 

domačih nalog, le-ta ponujena skozi celotni čas reševanja, tako kot je odgovorila skoraj polovica 

anketirancev. Pomemben pa je način pomoči. Škodljivo je, če oseba učencu posreduje odgovor 

in razmišlja namesto njega. Kot sem ţe v teoretičnem delu magistrskega dela povzela, K. 

Bernetič (2007) našteje nekaj predlogov, na kakšen način naj starši otroku pomagajo pri 

reševanju.  

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede na to, kako oseba, ki nudi pomoč, to stori. 
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Tabela 75: Rezultati χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in načinom pomoči, nudene učencu 

 Način pomoči, nuden učencu pri reševanju domačih nalog 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 13,865 4 0,800 potrdimo NE 

Ocena 27,952 12 0,600 potrdimo NE 

Socialno-ekonomski status 32,805 20 0,055 potrdimo NE 

Odnos do matematike 30,593 12 0,200 potrdimo NE 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
10,223 12 0,596 potrdimo NE 

 

Med katerokoli od spremenljivk in tem, na kakšen način oseba nudi pomoč učencu, nisem našla 

statistično pomembnih razlik. 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izbrane učence prosili, naj opišejo, kdaj, kje in kako 

poteka njihovo reševanje domačih nalog pri matematiki. Zanimalo nas je tudi, če učencem 

pri domačih nalogah kdo pomaga, kdaj jim pomaga in na kakšen način.   

Učno zmogljivejši učenci: dva učenca sta odgovorila, da domačo nalogo pišeta ţe popoldne, ko 

prideta iz šole ali treninga. Vsi trije so odgovorili, da domačo nalogo rešujejo za mizo v svoji 

sobi in da jim, če potrebujejo pomoč, pomaga eden od staršev. 

Učno povprečni učenci: tudi tu so vsi trije učenci odgovorili, da domačo nalogo pišejo takoj po 

pouku, doma v svoji sobi, eden je dopolnil, da včasih tudi v šoli pri preduri. Eden od učencev je 

odgovoril, da mu pri reševanju starša ne moreta pomagati, ker ne znata, drugi pa, da na pomoč 

priskoči oče. 
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Učno šibkejši učenci: tudi tu so učenci odgovorili, da domače naloge rešujejo doma, v svoji sobi 

ali v kuhinji za mizo, popoldne ali zvečer. So pa tu vsi trije odgovorili, da jim pri domačih 

nalogah ne pomaga nihče, da jih rešujejo sami. 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izbrane učence povprašali tudi, če oni pri 

matematičnih domačih nalogah komu pomagajo in kako. 

Učno zmogljivejši učenci: eden od učencev je odgovoril, da nikomur ne pomaga pri domačih 

nalogah, dva učenca pa sta odgovorila, da občasno sošolcu ali sošolki pomagata tako, da jima 

razloţita določeno snov. 

Učno povprečni učenci: dva učenca sta odgovorila, da nikoli ne nudita pomoči ostalim, eden pa 

je odgovoril, da občasno razloţi snov svoji mlajši sestrici. 

Učno šibkejši učenci: nihče ni odgovoril, da nudi kakršnokoli pomoč ostalim. 

 

3. Zanimalo me je, kaj učenca najbolj motivira za opravljanje domače naloge pri matematiki. 

 

Tabela 76: Opisna statistika oučenčevi motivaciji za opravljanje domačih nalog 

Za opravljanje domače naloge me najbolj motivira: f f (%) 

Raznolikost in pestrost nalog 39 18,2 % 

Manjša količina nalog 93 43,5 % 

Krajše in manj zapletene naloge 70 32,7 % 

Daljše in bolj zapletene naloge 12 5,6 % 

Skupaj 214 100,0 % 
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Največ učencev je odgovorilo, da jih za opravljanje domačih nalog najbolj motivira manjša 

količina nalog (43,5 %), kar nekaj jih je tudi odgovorilo, da jih za to motivirajo krajše in manj 

zapletene naloge (32,7 %). Sledijo učenci, ki so odgovarjali, da jih motivira raznolikost in 

pestrost nalog (18,2 %), najmanj učencev pa je odgovorilo, da jih motivirajo daljše in bolj 

zapletene naloge (5,6 %). 

Rezultat je pričakovan, saj je na enega od vprašanj pred tem veliko učencev odgovorilo, da je 

domačih nalog preveč. Posledično so verjetno tu zato odgovarjali, da jih motivira manjša 

količina nalog oziroma kratke in manj zapletene naloge. Menila pa sem, da bo nekoliko višji 

odstotek učencev, ki bodo obkroţili prvi odgovor, saj kot poudarja veliko pedagogov, je 

potrebno, da so domače naloge pestre in raznolike, posledično pa učencem bolj zanimive in 

boljše za njihovo motivacijo. Slednja je namreč zelo pomembna za učenčevo opravljanje 

domačih nalog (Bembenutty H., 2011). 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, če obstaja statistično pomembna razlika med katero od 

spremenljivk glede učenčeve motivacije za opravljanje domače naloge. 

Tabela 77: Rezultati χ2preizkusa statistične pomembnosti razlik med spolom, oceno, socialno-

ekonomskim statusom, odnosom do matematike, odnosom do matematičnih 

domačih nalog in vrsto motivacije za opravljanje domačih nalog 

 Vrsta motivacije za opravljanje domačih nalog 

Spremenljivka α g χ
2
 Ničelno hipotezo  

Statistično pomembne 

razlike se pojavijo 

Spol 7,957 3 0,047 zavrnemo DA 

Ocena 10,410 9 0,318 potrdimo NE 

Socialno-ekonomski status 21,574 15 0,119 potrdimo NE 

Odnos do matematike 33,366 9 0,000 zavrnemo DA 

Odnos do matematičnih 

domačih nalog 
25,858 9 0,002 zavrnemo DA 
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Med oceno učencev in vrsto motivacije za njihovo opravljanje domačih nalog ter med socialno-

ekonomskim statusom učencev in vrsto motivacije za njihovo opravljanje domačih nalog nisem 

našla statistično pomembnih razlik. 

 

SPOL: Med različnim spolom se pojavijo statistično pomembne razlike glede na vrsto 

motivacije za opravljanje domačih nalog. S tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, da se tudi v 

osnovni mnoţici pojavijo razlike med spoloma. 

Tabela 78: Opisna statistika o vrsti motivacije glede na spol 

Spol  

Za opravljanje domače naloge me najbolj motivira: 

Skupaj  
Raznolikost in 

pestrost nalog 

Manjša 

količina nalog 

Krajše in manj 

zapletene naloge 

Daljše in bolj 

zapletene naloge 

Ţenski 

f 19 39 42 3 103 

f (%) 18,4 % 37,9 % 40,8 % 2,9 % 100,0 % 

Moški 

f 20 54 28 9 111 

f (%) 18,0 % 48,6 % 25,2 % 8,1 % 100,0 % 

Skupaj  

f 39 93 70 12 214 

f (%) 18,2 % 43,5 % 32,7 % 5,6 % 100,0 % 

 

Po zbranih podatkih je večina deklet odgovorila, da jih bolj motivirajo krajše in manj zapletene 

naloge (40,8 %), fantje so ta odgovor obkroţili manjkrat (25,2 %). Slednji so večkrat obkroţili 

odgovor, da jih za opravljanje domače naloge najbolj motivira manjša količina nalog (48,6 %), 

deklet je bilo manj (37,9 %). Da učence motivirajo daljše in bolj zapletene naloge, so tako fantje 

(8,1 %) kot tudi dekleta (2,9 %) odgovorili najmanjkrat, vseeno pa je bilo med njimi nekoliko 

več fantov. 
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ODNOS DO MATEMATIKE: Med učenci z različnim odnosom do matematike se pojavijo 

statistično pomembne razlike glede na vrsto motivacije za opravljanje domačih nalog. S 

tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni mnoţici pojavijo razlike glede vrste 

motivacije za opravljanje domačih nalog. 

Tabela 79: Opisna statistika o vrsti motivacije glede na odnos do matematike 

Pri pouku matematike rad/a 

pozorno poslušam, 

sodelujem in odgovarjam na 

vprašanja učitelja: 

 

Za opravljanje domače naloge me najbolj motivira: 

Skupaj  
Raznolikost in 

pestrost nalog 

Manjša količina 

nalog 

Krajše in manj 

zapletene naloge 

Daljše in bolj 

zapletene naloge 

Vedno  

f 8 0 6 2 16 

f (%) 50,0 % 0,0 % 37,5 % 12,5 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 25 61 46 10 142 

f (%) 17,6 % 43,0 % 32,4 % 7,0 % 100,0 % 

Redko  

f 5 27 17 0 49 

f (%) 10,2 % 55,1 % 34,7 % 0,0 % 100,0 % 

Nikoli  

f 1 5 1 0 7 

f (%) 14,3 % 71,4 % 14,3 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj  

f 39 93 70 12 214 

f (%) 18,2 % 43,5 % 32,7 % 5,6 % 100,0 % 

 

Učenci, ki pri pouku vedno radi sodelujejo in odgovarjajo na vprašanja, so v večini odgovarjali, 

da jih za opravljanje domačih nalog najbolj motivira raznolikost in pestrost nalog (50,0 %), 

medtem ko so učenci, ki pri pouku nikoli ne sodelujejo in ne odgovarjajo na vprašanja, v največji 

meri odgovorili, da jih za opravljanje domačih nalog najbolj motivira manjša količina nalog 

(71,4 %). Zanimiv je tudi podatek, da so učenci, ki pri pouku vedno sodelujejo, odgovarjali, da 

jih motivirajo tudi daljše in bolj zapletene naloge (12,5 %), medtem ko učenci, ki pri pouku 

nikoli ne sodelujejo, tega odgovora niso obkroţili (0,0 %). 
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ODNOS DO MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOG: Med učenci z različnim odnosom do 

matematičnih domačih nalog se pojavijo statistično pomembne razlike glede na vrsto motivacije 

za opravljanje domačih nalog. S tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da se tudi v osnovni 

mnoţici pojavijo razlike med učenci z različnim odnosom do matematičnih domačih nalog. 

Tabela 80: Opisna statistika o vrsti motivacije glede na odnos do matematičnih domačih nalog 

Domače naloge pri 

matematiki opravim z 

veseljem: 

 

Za opravljanje domače naloge me najbolj motivira: 

Skupaj  
Raznolikost in 

pestrost nalog 

Manjša  

količina nalog 

Krajše in manj 

zapletene naloge 

Daljše in bolj 

zapletene naloge 

Vedno  

f 4 5 2 2 13 

f (%) 30,8 % 38,5 % 15,4 % 15,4 % 100,0 % 

Skoraj vedno 

f 15 13 18 7 53 

f (%) 28,3 % 24,5 % 34,0 % 13,2 % 100,0 % 

Redkokdaj 

f 14 50 36 1 101 

f (%) 13,9 % 49,5 % 35,6 % 1,0 % 100,0 % 

Nikoli  

f 6 25 14 2 47 

f (%) 12,8 % 53,2 % 29,8 % 4,3 % 100,0 % 

Skupaj  

f 39 93 70 12 214 

f (%) 18,2 % 43,5 % 32,7 % 5,6 % 100,0 % 

 

Po podatkih iz tabele je razvidno, da bolj ko učenci z veseljem opravijo z domačimi nalogami, 

bolj jih pri tem motivira raznolikost in pestrost nalog. Tako je skoraj tretjina učencev, ki vedno 

radi opravljajo domače naloge pri matematiki, odgovorila, da jih motivirajo raznolike in pestre 

domače naloge (30,8 %), medtem ko je ta odgovor podalo manjši deleţ tistih, ki domače naloge 

nikoli ne opravijo z veseljem (12,8 %). Med slednjimi jih je dobra polovica odgovorila, da jih 

motivira manjša količina nalog (53,2 %). 
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III. SKLEP 

 

Temeljni namen raziskave je bil ugotoviti, kakšno je mnenje in stališče učencev glede domačih 

nalog pri matematiki. 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju sem ugotovila, da dobra polovica učencev ocenjuje, da je 

največ domače naloge pri matematiki (54,2 %), sledita odgovora pri slovenščini (12,6 %) in 

angleščini (20,6 %). Na vprašanje, koliko časa na dan učenci porabijo za opravljanje domačih 

nalog pri matematiki, je največ učencev (63,6 %) odgovorilo, da za to porabijo od 0 do 30 minut 

časa na dan. Glede vprašanja o porabi časa pri učenju matematike so bili rezultati podobni kot pri 

prejšnjem vprašanju, in sicer spet je večina učencev (56,5 %) odgovorila, da za učenje porabijo 

od 0 do 30 minut časa na dan. Pričakovala sem, da se bodo pri učencih z različnimi ocenami pri 

matematiki glede na količino porabljenega časa za učenje matematike pojavile statistično 

pomembne razlike. 

Četrto raziskovalno vprašanje se je nanašalo na količino domačih nalog pri matematiki. Večina 

učencev je odgovorila, da je teh ravno prav (46,7 %), skoraj tretjina, da jih je malo preveč (33,6 

%), nobeden ni odgovoril, da je domačih nalog premalo (0,0 %). 

Skoraj polovici učencev se domače naloge ne zdijo niti zanimive niti nezanimive (48,1 %). 

Pomembno bi bilo slediti principu pestrosti, saj bi domače naloge morale biti zanimive, da bi jih 

učenci opravljali z veseljem. Večji je tudi deleţ učencev, ki se jim domače naloge zdijo 

nezanimive (nezanimive 19,6 % in zelo nezanimive 18,7 %) od učencev, ki se jim zdijo zanimive 

(zanimive 1,9 % in zelo zanimive 11,7 %). 

Šesto raziskovalno vprašanje se je nanašalo na učenčevo mnenje o uporabnosti matematičnih 

domačih nalog za reševanje matematičnih problemov v ţivljenju. Večina (65,0 %) učencev je 

odgovorila, da se jim zdijo domače naloge srednje uporabne. 

Sedmo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na učenčevo mnenje o pomembnosti domačih 

nalog. Večini učencev se domače naloge zdijo pomembne (82,2 %), zelo malo učencev je 

navedlo, da se jim te ne zdijo pomembne (17,8 %).  



120 
 

Presenetljivi so bili rezultati pri osmem vprašanju, kjer sem ugotavljala, če bi učenci domače 

naloge ukinili. Tudi tu je velika večina učencev odgovorila, da domačih nalog ne bi ukinili 

(86,4 %), zelo malo je tistih, ki bi jih ukinili (13,6 %). Ta podatek je glede na ostale pridobljene 

ugotovitve nekoliko presenetljiv, saj to pomeni, da so tudi učenci mnenja, da učitelj domačo 

nalogo mora posredovati ter da z domačimi nalogami učenci nekaj pridobijo.  

Pri devetem raziskovalnem vprašanju sem glede zahtevnosti domačih nalog ugotovila, da so za 

učence domače naloge večinoma srednje zahtevne (73,4 %).  

Pri desetem vprašanju sem ugotavljala, ali domača naloga učencem nadomesti učenje. Dobra 

polovica učencev je odgovorila, da jim te delno nadomestijo učenje (55,1 %). 

V kolikšni meri učencem domače naloge izboljšajo oceno, sem ugotavljala pri enajstem 

raziskovalnem vprašanju. Dobra polovica učencev je odgovorila, da jim domače naloge delno 

izboljšajo oceno (56,5 %), kar je kar pričakovan rezultat.  

V drugem sklopu sem pri prvem vprašanju ugotavljala učenčevo mnenje o pregledovanju 

domačih nalog. Da učitelj pri matematiki vedno oziroma skoraj vedno pregleduje domačo 

nalogo, je odgovorilo skoraj enako število učencev (vedno 40,2 % in skoraj vedno 43,5 %), zelo 

malo jih je odgovorilo, da učitelj nalog nikoli ne pregleduje (16,4 %). 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju v tem sklopu me je zanimalo mnenje o povratni informaciji 

glede pravilnosti domačih nalog. Skoraj dve tretjini učencev je odgovorilo, da dobijo povratno 

informacijo pri pouku, ko z učiteljem preverijo rezultate (64,0 %), kar nekaj učencev pa je 

odgovorilo, da po reševanju pregledajo rešitve v učbeniku/delovnem zvezku/… (18,2 %). 

Pri naslednjem raziskovalnem vprašanju sem ugotovila, da je pri preverjanju domačih nalog 

poudarek najpogosteje dan tako rezultatom kot tudi pravilnim postopkom (72,0 %), iz tega pa 

lahko sklepam, da se velika večina učiteljev zaveda, da je pomembno ne samo, da učencem 

rezultate domače naloge podamo, pač pa tudi, da učencem predstavimo pravilen postopek 

reševanja naloge. 

Pri zadnjem vprašanju v tem sklopu sem ugotavljala, kdaj učitelj poda domačo nalogo, in večina 

učencev je odgovorila, da jo učitelj poda na koncu šolske ure (65,9 %). Ţal je skoraj tretjina 

učencev odgovorila, da jo učitelj poda po zvonenju (30,8 %). To je lahko vzrok, da imajo učenci 
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slabo zapisana navodila oziroma naloge, ki jih morajo rešiti, posledično pa domača naloga ostane 

nerešena. 

V zadnjem sklopu sem pri prvem raziskovalnem vprašanju ugotavljala, kdo učencem pri domači 

nalogi največkrat pomaga. Pričakovano je največ učencev odgovorilo, da domačo nalogo 

opravijo sami (73,4 %), kdor pa je ne opravi sam, pa mu največkrat pri tem pomaga mama 

(7,5 %) oziroma sošolec (7,0 %). Pri tem vprašanju je sledilo še podvprašanje za tiste, ki imajo 

pomoč. In sicer me je zanimalo, na kakšen način nekdo od bliţnjih učencu nudi pomoč. Tukaj je 

skoraj polovica učencev odgovorila, da »pomočnik« med reševanjem sedi zraven in mu sproti 

pomaga (45,6 %), najmanj učencev pa je odgovorilo, da ta oseba na koncu zgolj pregleda 

pravilnost domače naloge (12,3 %). 

V zadnjem raziskovalnem vprašanju sem učence povprašala o motiviranosti za reševanje domače 

naloge. Skoraj polovica učencev je odgovorila, da jih motivira manjša količina domačih nalog 

(43,5 %), slaba tretjina pa je tudi odgovorila, da jih motivirajo krajše in manj zapletene naloge 

(32,7 %). 

 

V nadaljevanju bom predstavila izsledke iz svoje raziskave glede na razlike med učenci pri petih 

spremenljivkah. 

 

Glede na spol smo ugotovili statistično pomembne razlike pri vprašanjih: koliko časa na dan 

porabi posameznik za domače naloge, kdo mu pri tem pomaga, kako bi posameznik ocenil 

količino domačih nalog pri matematiki,  kako bi posameznik ocenil zahtevnost domačih nalog, 

ali se posamezniku zdijo domače naloge pri matematiki pomembne, v kolikšni meri 

posamezniku opravljene domače naloge izboljšajo oceno, na kakšen način posameznik pridobi 

povratno informacijo o pravilnosti domačih nalog in kaj ga najbolj motivira za opravljanje le-teh. 

Raziskava je pokazala, da fantje v povprečju porabijo manj časa za domačo nalogo pri 

matematiki od deklet. Kar lahko pomeni, da so bolj dojemljivi ali pa morda z domačimi 

nalogami preveč hitijo. Presenetilo me je, da so dekleta v precej večji meri odgovarjala, da jim 

pri domačih nalogah največkrat nudi pomoč mama (13,6 %), fantje pa so največkrat za odgovor 
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izbrali sošolca (9,0 %). Lahko bi predvidevala, da je fantom bolj nelagodno o svojih teţavah 

govoriti z mamo, zato pogosteje za pomoč poprosijo sošolca, ki mu je enakovreden. Da je 

domačih nalog količinsko ravno prav, je v povprečju odgovorilo manj fantov (42,3 %) kot deklet 

(51,5 %), da se jim zdijo domače naloge nezahtevne, pa menijo predvsem fantje (18,0 %). Pri 

vprašanju o pomembnosti domačih nalog je večina deklet odgovarjala, da se jim te zdijo 

pomembne, ker pomagajo pri utrjevanju snovi in ker so koristne, medtem ko je nekaj fantov 

navedlo, da se jim domače naloge ne zdijo pomembne, ker so »brezvezne«. Po tem bi lahko 

sklepali, da so fantje manj motivirani za opravljanje domačih nalog in bi jih bilo potrebno bolj 

načrtno motivirati. Izkazalo se je, da se ravno pri vprašanju o motivaciji pokaţejo razlike glede 

spola, in sicer je več deklet odgovorilo, da jih za opravljanje domačih nalog najbolj motivirajo 

krajše in manj zapletene naloge (40,8 %), medtem ko so fantje odgovarjali, da jih bolj motivira 

manjša količina nalog (48,6 %). Pokazala se je razlika tudi pri vprašanju o izboljšanju ocene – 

precej več deklet je odgovorilo, da jim domače naloge zelo izboljšajo oceno (25,2 %), medtem 

ko so fantje odgovorili, da jim domače naloge ocene ne izboljšajo (32,4 %). 

 

Glede na končno oceno smo ugotovili statistično pomembne razlike pri vprašanjih: koliko časa 

na dan porabi posameznik za domače naloge, kdo mu pri tem največkrat pomaga, kako bi 

posameznik ocenil količino domačih nalog pri matematiki,  kako bi posameznik ocenil 

zanimivost domačih nalog in uporabnost domačih nalog, kako bi posameznik ocenil zahtevnost 

domačih nalog in v kolikšni meri posamezniku opravljene domače naloge nadomestijo učenje ter 

izboljšajo oceno. 

Raziskava je pokazala, da so rezultati pri vprašanjih o količini, zanimivosti, zahtevnosti in 

uporabnosti domačih nalog pričakovani. Pri vseh so namreč učenci, ki imajo boljše zaključne 

ocene v predhodnem šolskem letu, odgovarjali, da so jim domače naloge bolj zanimive, precej 

bolj uporabne, precej manj zahtevne in da je domačih nalog pri matematiki ravno prav. Učenci z 

niţjimi ocenami pa v večji meri menijo, da je domačih nalog nekoliko preveč, da so te dokaj 

nezanimive in neuporabne ter da se jim zdijo domače naloge srednje oziroma zelo zahtevne. 

Tudi pri vprašanju o času, ki ga učenec potrebuje dnevno za opravljanje matematičnih domačih 

nalog, je rezultat pričakovan, saj so učno uspešnejši učenci večinoma odgovarjali, da za 

reševanje domačih nalog ne potrebujejo več kot eno uro, medtem ko imajo učenci, ki so 
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odgovorili, da na dan porabijo eno do dve uri, oceno zadostno (4,2 %), dobro (4,1 %) ali prav 

dobro (1,4 %). Razumljivo je tudi, da so učenci, ki imajo boljši učni uspeh pri matematiki, v 

precej večji meri odgovarjali, da so pri domačih nalogah največkrat samostojni, medtem ko 

učenci s slabšim uspehom v polovici primerov potrebujejo pomoč. 

 

Glede na socialno-ekonomski status smo ugotovili statistično pomembne razlike pri vprašanjih: 

kdo posamezniku pri opravljanju domačih nalog največkrat pomaga in v kolikšni meri 

posamezniku domače naloge izboljšajo oceno pri matematiki. 

Socialno-ekonomski status je spremenljivka, pri kateri se ni pokazalo veliko statistično 

pomembnih razlik. Zavedamo se, da gre za občutljivo spremenljivko in da bi bilo smiselno za 

njeno večjo veljavnost postaviti večji nabor vprašanj. 

 

Glede na učenčev odnos do matematike smo ugotovili statistično pomembne razlike pri 

vprašanjih: koliko časa na dan porabi posameznik za domače naloge, kdo mu pri tem največkrat 

pomaga, kako bi posameznik ocenil količino domačih nalog pri matematiki,  kako bi posameznik 

ocenil zanimivost domačih nalog in uporabnost domačih nalog, kako bi posameznik ocenil 

zahtevnost domačih nalog, ali se posamezniku zdijo domače naloge pri matematiki pomembne, v 

kolikšni meri posamezniku domače naloge nadomestijo učenje in v kolikšni meri mu izboljšajo 

oceno, ali bi posameznik v vlogi učitelja domače naloge ukinil, na kakšen način posameznik 

pridobi povratno informacijo o pravilnosti domačih nalog in kaj posameznika najbolj motivira za 

opravljanje domačih nalog. 

Glede na učenčev odnos do matematičnih domačih nalog smo ugotovili statistično pomembne 

razlike pri vprašanjih: kako bi posameznik ocenil količino domačih nalog pri matematiki,  kako 

bi posameznik ocenil zanimivost domačih nalog in uporabnost domačih nalog, kako bi 

posameznik ocenil zahtevnost domačih nalog, ali se posamezniku zdijo domače naloge pri 

matematiki pomembne, v kolikšni meri posamezniku domače naloge nadomestijo učenje in v 

kolikšni meri mu izboljšajo oceno, ali bi posameznik v vlogi učitelja domače naloge ukinil, na 

kakšen način posameznik pridobi povratno informacijo o pravilnosti domačih nalog in kaj 

posameznika najbolj motivira za opravljanje domačih nalog. 
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Raziskava je pokazala, da so bili odgovori glede na odnos do matematike in odnos do 

matematičnih domačih nalog dokaj podobni, saj učenci, ki pri pouku radi sodelujejo in 

odgovarjajo na vprašanja, tudi bolj z veseljem opravljajo domače naloge. Tako so bili odgovori 

pri vprašanjih o količini, zanimivosti, uporabnosti, zahtevnosti in pomembnosti domačih nalog 

dokaj podobni. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da učenci, ki pri pouku radi sodelujejo 

ter doma z večjim veseljem opravijo domače naloge, se jim slednje zdijo tudi precej bolj 

zanimive, precej bolj uporabne, ne menijo, da so domače naloge preveč zahtevne in se jim zdijo 

tudi zelo pomembne. Enak rezultat je bil tudi pri vprašanju o motivaciji, kjer so učenci z boljšim 

odnosom do matematike in do matematičnih domačih nalog večkrat odgovarjali, da jih za 

opravljanje bolj motivirajo raznolike in pestre domače naloge. Pomembno je upoštevanje 

didaktičnih načel. Da bi poskusili motivirati več učencev, ki se jim matematika ne zdi tako 

zanimiva. To bi lahko dosegli z osmišljevanjem matematičnih vsebin, z vključitvijo iger in 

zabavnih vsebin v matematiko itd.  

 

V anketni raziskavi pa so bila zajeta tudi vprašanja, pri katerih ni bilo razlik pri nobenih 

spremenljivkah. To so bila predvsem vprašanja glede učiteljevega posredovanja in preverjanja 

domačih nalog. Presenetljivo je, da večina učiteljev kljub temu, da vedo, kako pomembno je 

učinkovito in dobro posredovanje domačih nalog, le-te še vedno posreduje ob koncu šolske ure 

(65,9 %) ali še celo po zvonenju (30,8 %). Ugotovitve, pridobljene v raziskavi, so lahko v pomoč 

učiteljem pri načrtovanju, izpeljevanju in evalviranju domačih nalog. 
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V. PRILOGE 

 

4.3 V zadnjem anketnem vprašanju me je zanimalo, če bi učenci ţeleli še kaj povedati o domačih 

nalogah pri matematiki. 

Kar 140 učencev je odgovorilo na vprašanje (65,4 %), 74 učencev (34,6 %) pa na vprašanje ni 

odgovorilo. Od učencev, ki so odgovorili, sem odgovore nekoliko kategorizirala in sestavila 

spodnjo tabelo. 

Tabela 81: Opisna statistika glede tega, ali bi učenci želeli še kaj povedati o domačih nalogah 

ODGOVOR: f f (%) 

Nadomestijo učenje/pripomorejo k učenju/ 

izboljšajo oceno. 
20 14,3 % 

So pomembne/potrebne/koristne. 41 29,3 % 

Ravno prav/niso prezahtevne. 2 1,4 % 

Niso potrebne. 18 12,9 % 

Jih je preveč. 31 22,1 % 

Jih ne maram. 9 6,4 % 

Ne bi smele biti obvezne. 1 0,7 % 

Niso zanimive. 4 2,9 % 

Premalo so podobne nalogam v testih. 1 0,7 % 

So nerazumljive. 2 1,4 % 

So preteţke. 3 2,1 % 

Več takšnih, ki jih potrebujemo za 

ţivljenje. 
2 1,4 % 

Več nalog z risanjem stvari. 1 0,7 % 

Jih je preveč, so koristne. 5 3,6 % 

SKUPAJ 140 100,0 % 
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Po zbranih podatkih je 63 učencev (45 %) podalo pozitiven odgovor na vprašanje, in sicer v 

največjem obsegu so odgovarjali, da se jim zdijo domače naloge pomembne/potrebne/koristne 

(29,3 %) oziroma da jim nadomestijo učenje/pripomorejo k učenju/jim izboljšajo oceno (14,3 

%). Dva učenca sta odgovorila, da jih je ravno prav in da niso prezahtevne (1,4 %). Negativnih 

komentarjev je bilo 69 (49,3 %), v največji meri so odgovarjali, da je domačih nalog preveč 

(22,1 %) in da te niso potrebne (12,9 %). Kar nekaj učencev je odgovorilo, da domačih nalog ne 

mara (6,4 %). Nekaj učencev pa je odgovorilo z negativnim in pozitivnim komentarjem hkrati, in 

sicer, da je domačih nalog preveč, a da se jim zdijo koristne (3,6 %). 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljen/a! Sem Ana Habjan, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani in pišem magistrsko delo na temo 

Domače naloge pri matematiki. V spodnjem vprašalniku me bo zanimalo tvoje mnenje o domačih nalogah pri 

matematiki. Pozorno preberi vprašanja in obkroţi odgovor, ki se ti zdi najbolj primeren, pri nekaterih vprašanjih pa 

dopiši svoje mnenje. Reševanje ti bo vzelo 10‒15 minut tvojega časa. Anketa je anonimna, zato ne potrebujem 

tvojega podpisa. Prijetno reševanje ti ţelim! 

 

1. Obkroži tvoj spol: 

a) Ţenski 

b) Moški 

 

2. Kakšna je bila tvoja ocena pri matematiki v lanskem letu? 

a) Odl (5) 

b) Pdb (4) 

c) Db(3) 

d) Zd (2) 

e) Nzd (1) 

 

3. Kakšno izobrazbo imajo tvoji starši? V tabeli ustrezno označi. 

Zaključeno: MATI OČE 

osnovno šolo   

srednjo šolo    

fakulteto   

 

4. Kakšen je tvoj odnos do matematike? 

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

b) Pri pouku matematike SKORAJ VEDNO rad/a poslušam, sodelujem in odgovarjam na vprašanja učitelja. 

c) Pri pouku matematike REDKO rad/a poslušam, sodelujem in odgovarjam na vprašanja učitelja. 

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

 



131 
 

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

a) Vedno jih z veseljem opravim. 

b) Skoraj vedno jih z veseljem opravim. 

c) Redko kdaj jih z veseljem opravim. 

d) Nikoli jih ne opravim z veseljem. 

 

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

__________________________________________ 

 

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

a) 0–30 min 

b) 30 min–1 ura 

c) 1–2 uri 

d) Več kot 2 uri 

 

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

a) 0–30 min 

b) 30 min–1 ura 

c) 1–2 uri 

d) Več kot 2 uri 

e) Drugo: ____________________________________ 

 

9. Kdo ti pri opravljanju domačih nalog največkrat pomaga? 

a) Nalogo največkrat opravim sam/a 

b) Mama 

c) Oče 

d) Brat/sestra 

e) Sošolec 
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f) Drugo: ____________________________________ 

 

Če si pri vprašanju 9 obkroţil odgovor a), vprašanje 10 preskočiš.  

10. Na kakšen način ti »pomočniki« nudijo pomoč pri opravljanju domačih nalog? 

a) Na začetku razloţijo, kaj naloga zahteva in nato sam/a rešujem. 

b) Med reševanjem sedijo zraven mene in mi sproti pomagajo. 

c) Samo na koncu pregledajo, če sem prav naredil/a. 

d) Drugo:____________________________________________________________________. 

 

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

a) Veliko preveč 

b) Malo preveč 

c) Ravno prav 

d) Malo premalo 

e) Veliko premalo 

 

12. Kako bi ocenil zanimivost domačih nalog pri matematiki: 

a) Zelo zanimive 

b) Precej zanimive 

c) Niti zanimive niti nezanimive 

d) Dokaj nezanimive 

e) Zelo nezanimive 

 

13. Kako bi ocenil uporabnost domačih nalog pri matematiki za reševanje matematičnih problemov v 

življenju: 

a) Zelo uporabne 

b) Srednje uporabne 

c) Neuporabne 
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14. Kako bi ocenil zahtevnost domačih nalog pri matematiki? 

a) Zelo zahtevne 

b) Srednje zahtevne 

c) Nezahtevne  

 

15.  Ali se ti zdijo domače naloge pri matematiki pomembne? Obkroži odgovor, ki izraža tvoje mnenje in 

pojasni svojo izbiro. 

a) Da, ker_______________________________________________________________________. 

b) Ne, ker________________________________________________________________________. 

 

16. V kolikšni meri ti opravljene domače naloge pri matematiki nadomestijo učenje? 

a) Povsem mi nadomestijo učenje. 

b) Delno mi nadomestijo učenje. 

c) Mi ne nadomestijo učenja. 

 

17. V kolikšni meri ti opravljene domače naloge izboljšajo oceno pri matematiki? 

a) Popolnoma nič mi ne izboljšajo ocene. 

b) Delno mi izboljšajo oceno. 

c) Zelo mi izboljšajo oceno. 

 

18. Če bi bil ti učitelj, ali bi domače naloge pri matematiki ukinil? 

a) Da, ker _______________________________________________________________________. 

b) Ne, ker _______________________________________________________________________. 

 

19. Ali učitelj pri matematiki pregleduje domače naloge? 

a) Da, vedno 

b) Da, skoraj vedno 

c) Ne, nikoli 
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20. Na kakšen način dobiš povratno informacijo o pravilnosti domače naloge? 

a) Po končanem reševanju pregledam rešitve v učbeniku/delavnem zvezku/… 

b) Pred uro preverim dobljene rezultate s sošolcem. 

c) Pri pouku z učiteljem preverimo rezultate. 

d) Domače naloge prepišem od sošolcev. 

e) Drugo: _______________________________________________________________________. 

 

21. Kolikšen poudarek je pri preverjanju domačnih nalog med poukom dan rezultatom in kolikšen 

postopkom? 

a) Poudarek je zgolj na pravilnosti rezultatov. 

b) Enak poudarek je dan rezultatom kot postopkom. 

c) Poudarek je zgolj na postopkih. 

 

22. Kdaj učitelj poda domačo nalogo pri matematiki? 

a) Na začetku šolske ure. 

b) Nekje na sredini šolske ure. 

c) Na koncu šolske ure. 

d) Ob koncu učne ure, po zvonjenju. 

 

23. Kaj od spodaj naštetega te najbolj motivira za opravljanje domače naloge pri matematiki?  

a) Raznolikost in pestrost nalog. 

b) Manjša količina nalog. 

c) Krajše in manj zapletene naloge. 

d) Daljše in bolj zapletene naloge. 

 

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

__________________________________________________________________________. 

 

Hvala za tvoje sodelovanje!  
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VPRAŠANJA ZA INTERVJU 

 

1. Ali si letos v sklopu matematike obiskoval dopolnilni pouk ali dodatni pouk, hodil na 

kakšne priprave za razna tekmovanja, si koristil kakšno individualno pomoč? Imaš 

mogoče kakšno odločbo? Če da, katero? 

2. Kakšna je bila tvoja končna ocena pri matematiki v preteklem šolskem letu? 

3. Opiši, kdaj, kje in kako poteka tvoje reševanje domačih nalog pri matematiki? Če ti pri 

domačih nalogah kdo pomaga, opiši tudi, kdaj tekom domače naloge ti pomaga in kako? 

4. Ali ti komu pomagaš pri matematičnih domačih nalogah? Če da, kako? 

5. Domače naloge, ki vam jih učitelj posreduje, se nanašajo na učno snov, ki ste jo 

obravnavali pri zadnji uri matematike: 

a) Vedno 

b) Včasih 

c) Nikoli 

6. Ali ti domače naloge pri matematiki pomagajo pri boljšem razumevanju snovi pri pouku? 

Če da, kako? 

7. Ali se ti kdaj pojavijo teţave pri reševanju matematičnih domačih nalog? Če da, kako 

pogosto? 

8. Opiši svojo zadnjo domačo nalogo, pri kateri si imel teţave, ter opiši, kje si imel teţave 

in kako si jih reševal? 

9. Opiši, na kakšen način pri tebi poteka učenje matematike? (si pomagaš z domačimi 

nalogami, rešuješ vaje, se učiš na pamet, poskušaš razumeti, se obrneš na kakšno pomoč 

…) 

10.  Ali rad rešuješ domače naloge? Zakaj? 

a) Zelo rad, ker ______________________________________________________. 

b) Občasno jih rešujem rad, ker _________________________________________. 

c) Zelo nerad, ker ____________________________________________________. 
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11.  Ali redno opravljaš domače naloge? 

a) Vedno 

b) Občasno 

c) Nikoli  

12.  Povprečno koliko časa na dan porabiš za opravljanje domačih nalog pri matematiki? 

13.  Kako ocenjuješ svojo obremenjenost z domačimi nalogami? 

a) Zelo sem obremenjen z domačimi nalogami 

b) Občasno sem obremenjen z domačimi nalogami 

c) Nisem pretirano obremenjen z domačimi nalogami 

14.  Z domačimi nalogami sem obremenjen: 

a) Manj kot ostali moji sošolci v razredu 

b) Toliko kot ostali moji sošolci v razredu 

c) Bolj kot ostali moji sošolci v razredu 

15.  Razloţi, na kakšen način bi po tvojem mnenju učitelj izboljšal: 

a) Posredovanje domačih nalog:  

b) Vsebino domačih nalog:  

c) Preverjanje domačih nalog:  

 


