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RELACJE Z BADAŃ

Natalia Bednarska
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie 

PRZEKONANIA STUDENTÓW NA TEMAT PRAC 
DOMOWYCH UCZNIÓW KLAS POCZĄTKOWYCH 

Określenia: „praca lekcyjno-domowa”, „praca międzylekcyjna”, „nauka domowa”, 
„nauka własna” czy najczęściej używane: „praca domowa” odnoszą się do zadań, 
które uczeń wykonuje  po zakończeniu zajęć lekcyjnych, najczęściej w domu. Atrybu-
tu „domowa” nie należy utożsamiać jedynie z miejscem, lecz także z zachowaniem 
własnego tempa, metod i czasu realizacji prac domowych (Łukawska, 2004, s. 12). 
Pracy domowej przypisuje się wiele funkcji dydaktyczno–wychowawczych, takich 
jak: „utrwalenie i pogłębienie wiadomości ucznia, pobudzenie jego zainteresowań, 
rozwijanie samodzielności myślenia i posługiwania się wiedzą, wyrabianie wytrwa-
łości w pracy, systematyczności, ukazywanie kierunków rozsądnego wykorzystania 
wolnego czasu, a  wreszcie kształcenie woli i  charakteru ucznia oraz wzbudzenie 
wiary w  jego własne siły” (Wujek, 1969, s. 63).  Mimo znaczenia pracy domowej 
rozważania na jej temat spychane są na margines, dotyczy to zarówno prac o cha-
rakterze koncepcyjno-teoretycznym, metodycznym i badawczym (Łukawska, 2004, 
s. 11; Konieczna, 2010, s. 147). Większość znaczących pozycji naukowych na temat 
pracy domowej w polskiej literaturze powstało w okresie międzywojennym i powo-
jennym do lat 70. Obecnie niewielu naukowców podejmuje to zagadnienie. Lokuje 
się ono zazwyczaj w obrębie zainteresowań nauczycieli i metodyków. Bogatsza pod 
tym względem jest literatura zagraniczna (Bednarska, 2015). 

Niewielka liczba prac teoretycznych i badawczych dziwi, jeśli zderzymy ją z ro-
snącą liczbą artykułów popularnonaukowych, które oferują rady: nauczycielom, jak  
zadawać i kontrolować prace domowe, a rodzicom: jak pomagać dzieciom w odra-
bianiu lekcji. 

W  kształceniu nauczycieli do zawodu wyróżnia się orientację rzeczowo-przed-
miotową, pedagogiczno-psychologiczną oraz metodyczną. Niedostatek refleksji na-
ukowej oraz badań pedagogicznych na temat pracy domowej każe przypuszczać, że 
wiedza nauczycieli o pracy domowej opiera się głównie na obszarze metodycznym 
przygotowania nauczycielskiego. Obszar ten zaś „poprzez koncentrację na szczegó-
łowych, powtarzalnych rozwiązaniach nie jest w stanie otworzyć im [nauczycielom 
– N.B.] perspektywy długoplanowego myślenia strategicznego, angażującego idee 
dydaktyczno-wychowawcze, dość często ugruntowane w  teoriach pedagogicznych 
i psychologicznych” (Mieszalski, 2015, s. 7).

Pytając o wiedzę nauczycieli o pracy domowej musimy także pamiętać, że może 
być ona konstruowana podczas obserwacji pracy innych nauczycieli oraz własnych 
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doświadczeń, a  nie podczas studiowania literatury przedmiotu. Nabywana w  ten 
sposób wiedza nazywana jest wiedzą milczącą oraz – w opozycji do wiedzy naukowej 
– potoczną i zdroworozsądkową (Śliwerski,  2013, s. 41).

„Nie wiemy dokładnie, jak rzeczywiście kształtuje się wiedza pedagogiczna na-
uczyciela, jaki jest jej charakter i jakie są możliwie odmiany, choć ten temat w lite-
raturze już omawiano. Teoretyczne prace pedagogiczne nie są z pewnością jedynym, 
kształtującym ją czynnikiem. Można nawet sądzić, że nie są czynnikiem najważ-
niejszym. W całym złożonym obszarze wiedzy nauczyciela naukowa wiedza peda-
gogiczna ma sporo konkurentów. Wydaje się, że rzeczywista wiedza pedagogiczna 
nauczyciela jest produktem skomplikowanej i  długotrwałej gry czynników, której 
ostatecznym rezultatem jest to, że nauczyciel identyfikuje się z systemem wła-
snych, ważnych dla niego twierdzeń oraz wytworzonych na własny użytek 
przekonań (podkreślenie – N.B.)” (Mieszalski, 2010,  s. 58). 

To przekonania na temat pracy domowej przyszłych nauczycieli stały się przed-
miotem zainteresowania mojego artykułu, ponieważ one – jako ważny składnik wie-
dzy osobistej przyszłych nauczycieli – będą określać ich sposób pracy z uczniami.

Wiedzę na ten temat zdobyłam dzięki badaniom przeprowadzonym wśród stu-
dentów pedagogiki wczesnoszkolnej. Punktem wyjścia do sformułowanych przeze 
mnie problemów badawczych była analiza literatury przedmiotu na temat przypisa-
nych pracy domowej funkcji dydaktycznych i wychowawczych (Okoń, 1998, s. 331; 
Kujawiński, 1990, s. 28; Sarleja, 1998, s. 115-116):

1. Czy studenci edukacji wczesnoszkolnej postrzegają pracę domową jako okazję 
do rozwoju samodzielności uczniów?

2. Czy studenci edukacji wczesnoszkolnej postrzegają pracę domową jako okazję 
do rozwoju umiejętności samokształcenia uczniów?

3. Czy studenci edukacji wczesnoszkolnej postrzegają pracę domową jako okazję 
do rozwoju postaw twórczych uczniów?

4. Czy badani studenci dostrzegają aspekt motywacyjny pracy domowej?
5. Jak uczniowie – według studentów edukacji wczesnoszkolnej – powinni być 

obciążeni pracą domową (częstotliwość zadawania prac domowych, czasochłonność 
prac domowych)?

6. Czy studenci edukacji wczesnoszkolnej są zwolennikami zrezygnowania z za-
dawania prac domowych uczniom klas 1 – 3 ?

7. Czy można zaobserwować – wśród badanych studentów – grupy osób o podob-
nych przekonaniach na temat pracy domowej? 

8. Czy wiek studentów różnicuje ich poglądy na temat pracy domowej?
9. Czy fakt posiadania własnych dzieci  przez badanych różnicuje ich poglądy na 

temat pracy domowej?
Uznałam, że wiek badanych oraz fakt posiadania własnych dzieci (zwłaszcza 

tych, które są wieku wczesnoszkolnym bądź starsze) może mieć znaczenie w proce-
sie kształtowania poglądów na zadawanie pracy domowej. W wypowiedziach może 
znaleźć odbicie konflikt ról: rodzica i nauczyciela. 

Na potrzeby badania stworzyłam narzędzie, składające się z 28 stwierdzeń,  odno-
szących się do pracy domowej. Swoje podejście do podanych kwestii studenci mogli 
wyrazić w 5-stopniowej skali, w której 1 – oznaczało: „zdecydowanie nie zgadzam 
się”, a 5 – „zdecydowanie zgadzam się”. W kwestionariuszu pojawiło się także jedno 
pytanie otwarte, w którym respondenci określali, ile średnio godzin powinno zająć 
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uczniowi klas 1 – 3 odrabianie lekcji. W instrukcji kwestionariusza znalazła się wy-
raźna informacja, że badanie dotyczy pracy domowej dziecka w wieku wczesnoszkol-
nym. Na końcu artykułu znajduje się tabela (tabela 9), przedstawiająca treść pytań 
kwestionariusza wraz z informacją, do którego problemu badawczego się ona odno-
si. Zdaję sobie sprawę, że pewne kwestie, np. samodzielności uczniów podczas odra-
biania pracy domowej, zostały zamknięte w  kilku stwierdzeniach, które nie w pełni 
ujmują  złożoność badanego zagadnienia. Uproszczenie to było jednak niezbędne, 
aby zbudować narzędzie, które przedstawiłoby ogólny obraz przekonań studentów 
na temat pracy domowej. W  istocie wybór metody badawczej zawsze stawia nas 
przed dylematem „wyboru między rezultatami ścisłymi, ale błahymi, albo ważnymi 
lecz niepewnymi” (Ossowski, 1983, s. 173).

Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów II roku pedagogiki wczesnosz-
kolnej. Kwestionariusz wypełniły 134 osoby, w tym 128 kobiet i 5 mężczyzn. W tej 
liczbie najliczniejsza była  grupa osób do 30 roku życia, w tym grupa 20-21-latków 
(49 osób). Pozostałe przedziały wiekowe były mniej licznie reprezentowane (patrz: 
tabela 1).

Tabela 1. Wiek badanych studentów

Wiek badanych 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 58

Liczba badanych 87 33 10 2

Źródło: opracowanie własne

Wśród badanych studentów było 83 rodziców, 33 z nich posiada dzieci w wie-
ku wczesnoszkolnym bądź starsze. Pozwala mi to przypuszczać, że respondenci z tej 
grupy, odpowiadając na pytania kwestionariusza, odwoływali się nie tylko do wiedzy 
zdobytej na studiach, lecz także do doświadczeń z okresu, kiedy ich własne dzieci 
uczyły się w klasach 1 – 3. 

Praca domowa jako okazja do rozwoju samodzielności uczniów 

Kiedy patrzymy na dzieci, które przekraczają mury szkoły, na usta cisną się pytania 
o  ich przyszłość. Czy szkoła wyposaży je odpowiednio, aby odnalazły się w  rodzi-
nie, pracy, społeczeństwie. Problemem współczesnych czasów jest niewystarczający 
stan wiedzy na temat tego, z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć dzisiejszym 
uczniom. O  społeczeństwie przyszłości wiemy na pewno tyle, że będzie to społe-
czeństwo ryzyka, zagrożeń i  braku stabilności (Beck, 2002 za: Morbitzer, 2014, s. 
43). Świadomość tę mają także placówki oświatowe (szkoły, a  także przedszkola), 
zapisując w swych dokumentach (misjach, statutach), że przygotowują one do życia 
w dynamicznie zmieniających się warunkach (Bednarska, 2013, s. 368-378). Uczenie 
samodzielności jest jedną ze składowych takiego przygotowania. Według Wiesława 
Andrukowicza (1994, s. 11) „samodzielność w myśleniu oraz działaniu człowieka 
charakteryzuje się określonym stopniem niezależności od warunków zewnętrznych 
i  wewnętrznych oraz umiejętnością wychodzenia poza utarte schematy myślenia 
i działania”. Pełna samodzielność jest niemożliwa do osiągnięcia przez dzieci w wie-
ku wczesnoszkolnym, ale następujący w tym wieku intensywny proces przekształ-
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cenia działalności zewnętrznej dziecka w wewnętrzne czynności umysłowe, stwarza 
dobre warunki jej rozwoju (Jakowicka, 1990 za: Świrko-Pilipczuk, 1999, s. 293). 

Praca domowa – z samej definicji – powinna wdrażać dzieci do nauki samodziel-
ności. W przeprowadzonych przez Władysława Puśleckiego badaniach pomiaru pra-
cy domowej uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, w grupie 889 uczniów 
tylko 132 (w tym 34 w klasie I, 45 – w klasie II i 53 w klasie III) uczniów stwierdziło, 
że nie korzysta z  niczyjej pomocy podczas odrabiania lekcji, ponieważ sami sobie 
z nią radzą. W przeważającej większości uczniowie klas początkowych odrabiają za-
dane lekcje przy pomocy osób trzecich – głównie rodziców i  dziadków (Puślecki, 
2005, s. 62). Nie oznacza to, że uczniowie, którym pomoc jest udzielana,  nie uczą 
się samodzielności. Wdrażanie do samodzielności nie polega bowiem na pozosta-
wieniu dziecka samego z zadaniami domowymi. Jeśli zadania domowe są w sferze 
najbliższego rozwoju dziecka, udział rodzica powinien być przejściem od  „cudzej po-
mocy do autopomocy” – rodzic na początku przejmuje rolę eksperta, który wspiera, 
modeluje zachowanie dziecka, przekazuje wskazówki regulujące działanie itp., aby 
na końcu procesu być tylko obserwatorem pracy domowej (Filipiak, 2011, s. 28-31). 
W świetle koncepcji konstruktywizmu społecznego pytanie o to, czy rodzic ma się 
angażować w pomoc w odrabianiu prac domowych swych dzieci, czy nie, jest źle 
postawione. Wiele wyników badań potwierdza, że aktywność rodziców na tym polu 
przekłada się na wyniki w nauce ich dzieci. Obserwuje się silniejszy związek pomię-
dzy zaangażowaniem rodziców w odrabianie pracy domowej a wynikami w nauce 
uczniów w wieku wczesnoszkolnym (Kozłowski, 2013, s. 87; Desforges, Abouchaar, 
2003). Choć nie sprawdza się prosta zależność: im więcej, tym lepiej. Lepsze wyniki 
osiągają ci uczniowie, którym rodzice pozostawiają więcej autonomii, interweniując 
rzadziej, lecz dając bardziej adekwatne wskazówki (Miller and Kelley, 1994, s. 73-84 
za: Rudman, 2014). Gwen Kenney-Benson i Eva Pommeranz obserwowały, jak matki 
(N=104) pomagają swoim dzieciom w wieku wczesnoszkolnym w odrabianiu lekcji. 
Poczynione obserwacje oraz testy psychologiczne stały się podstawą stwierdzenia, że 
matki nadmiernie  kontrolujące swoje dzieci częściej wychowują dzieci, które mają 
perfekcjonistyczne ambicje, a tym samym depresyjne syndromy. Uczniowie, których 
matki preferują wspierający autonomię styl angażowania się, są mniej depresyjni niż 
dzieci matek nadmiernie kontrolujących (Kenney-Benson, Pommeranz, 2005, s. 23-
46 za: Van Voorhis, 2011).

Rodzice różnie ustosunkowują się do pomocy w odrabianiu lekcji. Na forach in-
ternetowych otwarcie piszą, że odrabianie lekcji z dziećmi to jedno z  ich dodatko-
wych obowiązków, wręcz buntują się przeciwko aranżowaniu życia rodzinnego przez 
zadawane prace domowe:

„Wiele rodzin znaczną część popołudnia spędza na przepychankach i dyskusjach 
związanych z zadaniami domowymi. »Dużo macie zadane?«, »Tyle razy ci mówiłam, 
najpierw nauka, potem zabawa«, »Lekcje odrobione?« – powtarzamy dzień po dniu. 
Marszczymy brwi i obgryzamy ołówki nad zadaniami z zeszytów ćwiczeń. Woleliby-
śmy pojechać z dziećmi na wycieczkę rowerową, biologii uczyć w ZOO albo wspólnie 
przygotować posiłek. Wszystkie te zajęcia sprzyjają nie tylko rozwojowi poznawcze-
mu, ale i emocjonalnemu – pozwalają też wzmacniać rodzinne więzi. Szkoła rozpi-
sała nam jednak inne zadania, a za niesubordynację grozi kara” (Stańczyk, 2014). 
Jednocześnie  wielu rodziców nie wyobraża sobie, aby nie usiąść wraz z własnym 
dzieckiem do pracy domowej. Rodzice często uważają, że pomoc w odrabianiu lekcji 
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dzieciom jest jedyną formą współpracy ze szkołą, w którą mogą się zaangażować. Co 
więcej wielu rodziców oczekuje od nauczycieli, że będą zadawać prace domowe. Ro-
dzice widzą w pracach domowych dowód na to, że nauczyciele realizują zamierzone 
cele kształcenia. Praca domowa jest także swoistym oknem, które pozwala podglą-
dać, co uczniowie robią w szkole (Miller and Kelley,1994, 73-84).

Jak zagadnienie kształtowania samodzielności w kontekście prac domowych po-
strzegają badani studenci? 

Tabela 2. Praca domowa jako okazja do kształtowania samodzielności uczniów w odpowiedziach 
badanych

Numer pytania 
Odpowiedzi

Średnia SD Mediana

Nie
Raczej 
nie

Nie  
wiem

Raczej 
tak Tak

2 5 11 34 48 36 3,74 1,06 4

6 5 20 23 42 44 3,75 1,17 4

14 10 50 53 14 7 2,69 0,95 3

Źródło: opracowanie własne

Większość biorących udział w badaniu studentów (84 osoby) zgadza się ze stwier-
dzeniem, że obowiązkiem rodzica jest nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania 
prac domowych ucznia (pyt. 2). Tylko 16 osób nie uważa, aby wspomniany obowią-
zek leżał w gestii rodziców. Większość respondentów (86) skłania się ku zasadzie, 
że rodzic powinien pomóc w odrabianiu lekcji, tylko jeśli dziecko poprosi go o taką 
pomoc (pyt. 6), jednak  25 respondentów nie zgodziło się z nią. 21 badanych zgadza 
się z  tym, że rodzice powinni zawsze wspólnie z dzieckiem odrabiać pracę domo-
wą (pyt. 14). Liczba przeciwników takiej praktyki jest większa (60 odpowiedzi), ale 
w znacznej mierze pomniejszona o liczbę niezdecydowanych (53 odpowiedzi). Stu-
denci zdają się mieć świadomość, że ten rodzaj zaangażowania nie uczy samodziel-
ności uczniów (pyt. 14). Większość badanych pozostawiłoby uczniom pełną autono-
mię w odrabianiu lekcji (pyt. 6), co jest dobrą strategią, jeśli przyjmiemy, że zadania 
domowe lokują w sferze aktualnego rozwoju dziecka.  Jednocześnie zdecydowana 
większość badanych studentów chce nałożyć na rodziców odpowiedzialność za nad-
zorowanie i kontrolowanie pracy uczniów nad zadaniami domowymi (pyt. 2).

Praca domowa jako okazja do rozwoju umiejętności samokształcenia 
uczniów 

Przyznanie dziecku prawa do samodzielności otwiera drogę do kształtowania umie-
jętności samokształcenia.  Podstawowe kompetencje, które należy rozwijać w kla-
sach początkowych, to: planowanie pracy, pozyskiwanie informacji i opracowywanie 
zgormadzonego materiału. W programach wczesnoszkolnej edukacji pojawiają się 
także takie cele, jak: nabywanie umiejętności organizowania sobie pracy czy wyko-
rzystywanie technik efektywnego uczenia się (Nowakowska-Buryła, 2008, s. 190).  
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Badani studenci w większości nie zgadzali się ze stwierdzeniem, że to rodzic po-
winien organizować naukę dziecka w domu poprzez decydowanie o porze, o której  
dziecko ma odrabiać lekcje (pyt. 9), czy poprzez zarządzanie przerwami w uczeniu 
się (pyt. 4). Rozstrzygnięcie, w jakiej kolejności wypełniać zadania domowe, także 
pozostawiają badani w  rękach samych uczniów (pyt. 11). Planowanie warunków 
uczenia się odnosi się także do miejsca, w którym intersujący nas proces ma się od-
bywać (pyt. 21). Sześćdziesięciu studentów biorących udział w badaniu stwierdziło, 
że uczniowie mogą samodzielnie wybrać miejsce odrabiania lekcji, a  37 osób jest 
przeciwnego zdania i tyle samo wstrzymało się od głosu. 

Uczniowie, którzy wierzą, że mają wpływ na to, czego i jak mają się uczyć, znają 
i  akceptują cele kształcenia, są bardziej wytrwali w  nauce, wkładają w  nią więk-
szy nakład sił (Konarzewski, 2004, s. 113; Kruszewski, 2004, s. 255).  Zdecydowana 
większość osób biorących udział w badaniu zgodziło się z tym, że uczniowie mogą 
wybrać zadanie domowe spośród kilku zaproponowanych przez nauczyciela (pyt. 8). 

Wydawać by się mogło, że przyszli nauczyciele są gotowi stworzyć swoim 
uczniom warunki samokształcenia. Do większości rozwiązań sprzyjających kształ-
towaniu umiejętności samokształcenia odnieśli się pozytywnie, choć trzeba zauwa-
żyć, że dotyczyły one głównie decyzji rodzica, a nie nauczyciela (patrz pyt. 4,8,9,11). 
Większość, bo 72 osoby, zgodziło się, że to nauczyciel powinien sam decydować o tre-
ściach i warunkach wykonania zadania domowego. Dużo, bo 39 osób badanych, nie 
potrafiło się ustosunkować do zadanego pytania (pyt. 19)

Tabela 3. Praca domowa jako okazja do rozwoju umiejętności samokształcenia uczniów 
w odpowiedziach badanych

Numer 
pytania 

Odpowiedzi
Średnia SD Mediana

Nie Raczej nie Nie wiem Raczej tak Tak

4 24 58 30 18 4 2,4 1,03 2

8 6 13 25 68 22 3,65 1,01 4

9 27 43 41 21 2 2,46 1,03 2

11 4 4 12 66 48 4,12 0,91 4

19 4 19 39 51 21 3,49 1,02 4

21 10 27 37 29 31 3,33 1,24 3

Źródło: opracowanie własne

Aspekt motywacyjny pracy domowej 

Omawiane do tej pory aspekty pracy domowej łączą się ściśle z zagadnieniem mo-
tywacji do nauki. Motywacja do wykonania zadania domowego wzrasta, jeśli uczeń 
ma poczucie, że decyzja o postawieniu zadania, jego treściach oraz warunkach jego 
wykonania zależą od niego. Zasada ta oznacza, że uczeń powinien być świadomy, po 
co wykonuje daną czynność oraz mieć poczucie, że jej wykonywanie jest dla ucznia 
przydatne. Badania dowodzą, że uczniowska świadomość celów nauczania nie tylko 
motywuje uczniów do wykonania zadania, lecz także prowadzi do uzyskania wyż-
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szych efektów dydaktycznych (Świrko-Pilipczuk, 1990, s. 288-292). W  świetle tej 
zasady kryteria oceny wykonanego zadania także powinny być jasno określone (Kru-
szewski, 2004, s. 249-250). Poczucie, że zadanie domowe jest sensowne, zwiększa 
prawdopodobieństwo odrobienia go (Wilson, Rhodes, 2010, s. 354-356). W  przy-
padku pytań (pyt. 3 i 12), odnoszących się bezpośrednio do powyższej zasady, roz-
kład odpowiedzi jest podobny. Większość badanych zgadza się ze stwierdzeniami, że 
uczniowie mogą sami proponować treść i warunki wykonania zadania domowego, 
a nauczyciel powinien je brać pod uwagę (58 wskazań)1 oraz że nauczyciel powinien 
informować uczniów, jaki jest cel wykonywanych przez nich zadań domowych (53 
wskazania). Jednak liczba badanych, którzy zgodzili się z  podanymi w  pytaniu 3 
i 12  stwierdzeniami równa się niemalże z liczbą osób, które nie miały zdania na ich 
temat. Najmniej liczna grupa to badani, którzy nie akceptują podanych konstatacji. 
Wyniki przeprowadzonych na początku lat 90. badań amerykańskiej rzeczywistości 
szkolnej, pokazały, że tylko w  jednym procencie działań uczniom dana jest możli-
wość wyboru (Rogers, 1994 za: Petty, 2010, s. 64). Zewnątrzsterowność uczniowskiej 
aktywności to także domena edukacji początkowej w Polsce (Klus-Stańska, 2007, s. 
24-25). Może odpowiedzi przyszłych nauczycieli dają nadzieję, że w polskiej szkole 
decyzyjność uczniów będzie wyższa.

Stwierdzenie, że dzieci uczą się chętniej, jeśli zadanie domowe jest dla nich inte-
resujące, wydaje się aż nazbyt oczywiste. Czy aby na pewno? Spośród 134 badanych 
osób tylko 46 zgodziło się ze zdaniem, że zadając pracę domową, nauczyciel powi-
nien uwzględniać osobiste zainteresowania uczniów (pyt. 23). Aż 55 respondentów 
nie potrafiło się ustosunkować do podanej zasady, 33 – zaprzeczyło jej. Zasada dydak-
tyczna mówiąca o tym, że zaczynamy od tego, co uczniowi jest bliskie, niestety często 
nie znajduje zastosowania w szkołach. Wciąż za rzadko podejmowane są tematy ak-
tualne, związane z tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu dzieci. Edukacja szkol-
na jest odizolowana od rzeczywistości pozaszkolnej uczniów (Basińska, 2011, s. 478). 
Konstatację, że praca domowa nie służy temu, aby sprawiać przyjemność uczniom 
(pyt. 10), podzieliło 40 badanych, 48 – nie zgodziło się z nią, a 46 uchyliło się od wy-
boru, zaznaczając odpowiedź „nie wiem”. W opiniach wielu przyszłych nauczycieli 
widoczne jest przekonanie, że odrabianie pracy domowej ma być obowiązkiem, a nie 
przyjemnością. Jednak odmawianie wykonywaniu zadań domowych przyjemności 
nie powinno dziwić, jeśli przyjrzymy się znaczeniu czasownika „odrobić”. „Odrobić”, 
to „zrobić coś celem spłacenia długu, w zamian za spodziewane korzyści; zrobić coś 
w celu zniwelowania negatywnych skutków czegoś złego; wykonać pracę zgodnie ze 
zobowiązaniami” (Słownik języka polskiego). Nie ma więc miejsca na motywację we-
wnętrzną, jeśli coś „odrabiamy”, to nasza motywacja jest zewnętrzna, zacytowana 
definicja nie pozostawia złudzeń. Jeśli praca domowa jest obowiązkiem, to niewyko-
nanie tego obowiązku powinno łączyć się z negatywnymi konsekwencjami. Według 
44 respondentów zlekceważenie zadania powinno być niemiłe dla uczniów, tylko 39 
respondentów nie zgodziło się z tym stwierdzeniem. Dla większości badanych praca 
domowa nie może być używana jako kara. Do opinii: „Nauczyciel może zadać więcej 

1 Należałoby się zastanowić, czy należy brać pod uwagę odpowiedzi studentów na pytanie 3, 
ponieważ w  przypadku analogicznego pytania (19) większość badanych udzielało przeciwnej 
odpowiedzi, stając na stanowisku, że to nauczyciele powinni sami decydować o treściach i warunkach 
wykonania zadania domowego. 
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pracy domowej, jeśli uczniowie nie uważali na lekcji”, przychyliło się 38 osób, a 61 
było jej przeciwne. 

Odpowiedzi badanych na pytanie 13: „Lepiej jest, kiedy praca domowa jest spraw-
dzana co jakiś czas, nie trzeba sprawdzać każdej zadanej pracy domowej” oraz pyta-
nie 22: „Każde zadanie domowe ucznia powinno być ocenione” wskazują, że badani 
studenci rozumieją potrzebę systematycznego sprawdzania pracy domowej (77 re-
spondentów), ale raczej nie zaliczają się do zwolenników systematycznego oceniania 
tych prac. Tymczasem regularne udzielanie informacji zwrotnej uczniom jest bardzo 
ważne dla ich procesu uczenia się. Niesprawdzanie i nieocenianie  prac domowych 
może być dla uczniów ukrytym przekazem, że praca domowa jest bez znaczenia, co 
może prowadzić do zaniechania jej odrabiania (Wilson, Rhodes, 2010, s. 354-356).

Zdecydowana większość badanych (79 osób) uważa, że wszystkie dzieci powin-
ny mieć zadawaną taką samą pracę domową (pyt. 18). Ale już o połowę mniej (bo 
36 osób) jest zdania, że to powinna być łatwa praca domowa, ponieważ wszyscy 
uczniowie będą mogli ją odrobić (pyt. 24). Zadania domowe powinny być dostoso-
wane do możliwości intelektualnych uczniów oraz uwzględniać ich wiedzę uprzed-
nią. Zadania zbyt łatwe oraz zbyt trudne działają demotywująco (Petty, 2010, s. 54). 
Przyszli nauczyciele powinni o tym wiedzieć, zwłaszcza że wykonywanie pracy do-
mowej sprzyja realizacji zasady indywidualizacji kształcenia, ponieważ uwzględnia 
indywidulane cechy uczenia się konkretnego ucznia (Łukawska, 2004, s. 17). We 
współczesnej szkole miejsce standaryzacji i uniformizacji powinny zająć personaliza-
cja i kastomizacja (Brzezińska, Ziółkowska, 2013, s. 38). „Jeśli szkoła ma dalej istnieć 
jako instytucja oferująca podstawy wykształcenia, musi dokonać się w niej przełom 
– system szkolny musi dostrzec, że klasa szkolna składa się z wielu indywidualności, 
mających różne potrzeby i oczekiwania. Musi stworzyć warunki do wyzwolenia kre-
atywności uczniów” (Kołodziejczyk, Polak, 2011, s. 66).

Tabela 4. Aspekt motywacyjny pracy domowej w odpowiedziach badanych

Numer 
pytania 

Odpowiedzi
Średnia SD Mediana

Nie Raczej nie Nie wiem Raczej tak Tak

3 3 18 55 41 17 3,38 0,95 3

7 20 41 35 28 10 2,75 1,17 3

10 16 32 46 29 11 2,9 1,12 3

12 4 12 65 53 0 4,25 0,74 4

13 28 49 27 20 10 2,51 1,19 2

18 5 21 29 38 41 3,66 1,18 4

22 11 41 39 29 14 2,96 1,13 3

23 9 24 55 32 14 3,13 1,05 3

24 13 34 51 24 12 2,91 1,09 3

26 14 25 51 36 8 2,99 1,06 3

Źródło: opracowanie własne
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Praca domowa jako okazja do rozwoju postaw twórczych uczniów

Czy odrabianie lekcji może inicjować postawy twórcze? Większość przyszłych na-
uczycieli (96) pozwoliłaby na odwoływanie się podczas odrabiania lekcji do własnej 
intuicji dzieci (pyt. 5). Według Jerome Brunera myślenie intuicyjne należy i moż-
na kształcić. Intuicja sama przez się umożliwia prowizoryczne uporządkowanie 
wiadomości. Intuicja może o  tygodnie lub nawet miesiące poprzedzać ujawnienie 
naszej „mądrości” lub zaślepienia (Bruner, 1965 za: Filipiak, 2011, s. 87). Zdecy-
dowana większość (103 osoby) jest zdania, że „uczniowie powinni mieć możliwość 
wykonania zadań domowych na różne sposoby” (pyt. 15). Przeważnie badani (67 
osób) dopuszczają do siebie możliwość, że praca domowa ucznia klas początkowych 
może polegać na wyszukiwaniu potrzebnych informacji z różnych źródeł (pyt. 27). 
Przedstawione wyniki składają się na obraz nauczyciela, który będzie kształtować 
postawy twórcze swoich uczniów. Obraz ten jest jednak niejednoznaczny, gdyż 46 
respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że zadania problemowe są za trudne 
dla uczniów klas początkowych (pyt. 17), a 56 badanych nie potrafiło się ustosunko-
wać do powyższego. Zdecydowana większość (85 respondentów) uważa, że nauczy-
ciel powinien przedstawić uczniom schemat, według którego należy wykonać pracę 
domową (pyt. 25). 52 osoby uważają, że „odrabianie lekcji powinno opierać się na 
pracy z podręcznikiem” (pyt. 20), a drugie tyle nie ma zdania na ten temat. Tylko 30 
osób ma wątpliwości co do takiego sposobu odrabiania lekcji. Badania rzeczywistości 
szkolnej wykazują, że opieranie pracy domowej ucznia klas początkowych na pod-
ręczniku jest codzienną praktyką nauczycieli w polskich szkołach (Basińska, 2011, 
s. 478; Oleksy, 2013, s. 113). Dydaktyczną wartość wykorzystywania podręczników 
i  dołączonych do nich zeszytów ćwiczeń krytykowała m.in. Dorota Klus-Stańska 
(2007, s. 24-25): Obszar wolności ucznia został w nich już nie zredukowany, ale wytrzebiony. 
Dziecko kluczy wzdłuż narysowanych strzałek, okienek i luk na podobieństwo szczura tresowa-
nego przez behawiorystycznego entuzjastę (…). Brak akceptacji dzieci, ich cech, temperamen-
tów, woli, ich mądrości i doświadczeń życiowych powoduje, że treści dla nich przewidziane nie 
tworzą nadziei na codzienną ekspozycję konfliktów poznawczych, niezbędnych dla ożywienia 
aktywności własnej. 

Tabela 5. Praca domowa jako okazja do kształtowania postaw twórczych uczniów w odpowiedziach 
badanych

Numer 
pytania 

Odpowiedzi
Średnia SD Mediana

Nie Raczej nie Nie wiem Raczej tak Tak

5 1 7 30 69 27 3,85 0,83 4

15 1 4 22 74 33 4 0,78 4

17 5 27 56 27 19 3,21 1,04 3

20 7 23 52 33 19 3,25 1,07 3

25 5 12 32 49 36 3,74 1,07 4

27 8 16 43 46 21 3,42 1,08 3,5

Źródło: opracowanie własne
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Obciążenie pracą domową 

Czy nauczyciel powinien zadawać pracę domową codziennie? 43 osoby odpowiedziały 
na to pytanie negatywnie, ale aż 57 osób nie wiedziało, jaką odpowiedź wybrać. Według 
65 respondentów „nauczyciel nie powinien zadawać pracy domowej na weekend” (pyt. 
16). Uszczegółowiając zasadę systematyczności Czesław Kupisiewicz (1996, s. 125) na-
pisał: „Od najmłodszych lat powinno się (…) stwarzać im [uczniom – przyp. N.B.] moż-
liwość rozwiązywania zadań wymagających dłuższego i systematycznego wysiłku. Rów-
nomierne zadawanie prac domowych  uczniom jest według autora przykładem właści-
wej realizacji zasady systematyczności. Planowe i systematyczne czynności nauczyciela 
przekładają się na większe prawdopodobieństwo sukcesu edukacyjnego uczniów (tam-
że). Badania zespołu niemieckich naukowców wykazały, że systematyczne zadawanie 
pracy domowej z matematyki pozytywnie koreluje z wynikami kształcenia. Nie zaobser-
wowano natomiast związku  pomiędzy czasochłonnością prac domowych a wynikami 
kształcenia (Trautwein, 2007, s. 372-388; Trautwein, Köller, Schmitz, & Baumert, 2002, 
s. 26-50). O wspomnianą czasochłonność prac domowych zapytałam także responden-
tów. Ich zadaniem było wpisanie, ile średnio godzin powinno zająć uczniowi odrobienie 
pracy domowej. Najwięcej, bo 59 osób, podawało przedział czasowy do godziny, według 
46 osób odrabianie powinno trwać od 1 do 2 godzin,  według 15 osób – od 2 do 3 godzin. 
Jedna osoba stwierdziła, że odrabianie pracy domowej powinno trwać powyżej 3 godzin. 
Odpowiedzi te są spójne z relacjami z wcześniejszych badań, w których zadano pyta-
nie, ile faktycznie uczniowie klas 1-3 poświęcają czasu na pracę domową. Średnia czasu 
spędzanego codziennie nad pracą domową wyniosła 90 minut (Konieczna, 2011, s. 49). 

W  Stanach Zjednoczonych wielu nauczycieli kieruje się zasadą 10 minut. We-
dług niej wyznaczając odpowiedni czas, jaki powinna zająć praca domowa uczniowi, 
należy 10 minut pomnożyć przez numer klasy. W pierwszej klasie dziecko powinno 
odrabiać prace domowe średnio 10 minut, a w trzeciej klasie – 30 minut (Henderson, 
1996 za Voorhis, 2011, s. 223).

Wygląda na to, że zasada ta jednak nie zawsze jest respektowana, skoro ojciec 
13-letniej uczennicy pisze: „Praca domowa mojej córki zabija mnie (Greenfeld, 2013, 
s. 88-93)”2. Polscy autorzy nie określają, ile dokładanie czasu ma zająć odrabianie 
lekcji, ograniczając się do stwierdzenia, że „czas na odrobienie musi być taki, aby 
dziecko mogło bez uszczerbku dla zdrowia je odrobić” (Adamek, 2000, s. 98)3.

Warto zwrócić uwagę, że o ile w przypadku uczniów szkoły średniej i gimnazjum od-
notowano związek między czasem spędzanym nad pracą domową a wynikami w nauce, 
o tyle w przypadku uczniów edukacji wczesnoszkolnej taka korelacja nie jest obserwo-
wana (Cooper, 2001, s. 34-38). Porównawcze badania amerykańskich, japońskich i chiń-
skich uczniów klas początkowych nie potwierdziły założenia, że większa liczba zadań 
domowych przedkłada się na lepsze wyniki w nauce (Chen, Stevenson, 1989).  

Fala krytyki prac domowych i dyskusji nad przeciążeniem dzieci pracami domo-
wymi co jakiś czas przepływa także w  naszym kraju. Parę lat temu legalność za-

2 W artykule dziennikarz Karl Taro Greenfeld opisuje swoje tygodniowe zmagania z odrabianiem 
prac domowych córki, wskazując dobitnie, jak niepotrzebnie przeciążeni są pracą domową 
amerykańscy uczniowie.

3 W programie nauczania początkowego z 1992 roku znalazła się uwaga o ilości czasu, jaki zająć 
ma odrabianie lekcji z matematyki: w klasie I czas wykonania nie powinien przekraczać 15 minut, 
w kolejnych klasach – 30 minut (Puślecki, 1992, s. 17).
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dawania prac domowych kwestionował ówczesny Rzecznik Praw Ucznia i Rodzica 
Krzysztof Olędzki (Baran, 2007). 

Czy badani studenci uważają, że zlikwidowanie zadawania prac domowych jest 
uzasadnione? (pyt. 28) Twierdząco odpowiedziało 40 osób, przecząco 51, 43 osoby 
wstrzymały się od głosu. Głosy w tej sprawie są – jak widać – podzielone.

Tabela 6. Obciążenie pracą domową w odpowiedziach badanych 

Numer 
pytania 

Odpowiedzi
Średnia SD Mediana

Nie Raczej nie Nie wiem Raczej tak Tak

1 15 28 57 25 9 2,89 1,05 3

16 15 24 30 25 40 3,38 1,37 3

28 14 37 43 27 13 2,91 1,13 3

Źródło: opracowanie własne

Od nauczyciela-opiekuna po wymagającego autokratę 

Wyłaniając z puli respondentów grupy osób o podobnych przekonaniach na temat 
prac domowych, posłużyłam się hierarchiczną analizą skupień. Jako miara odległości 
między obserwacjami wykorzystana została uogólniona miara odległości GDM dla 
zmiennych porządkowych (Walesiak, 2011). W toku analizy punkt odcięcia ustalono 
na 0,55, dzięki czemu wyodrębniono cztery skupienia o następującej częstości wystę-
powania (patrz tabela 7 i wykres 1) 

Tabela 7: Grupy skupień respondentów o podobnych przekonaniach  na temat pracy domowej

Skupienie 1 2 3 4

Liczba respondentów 52 32 43 7

Źródło: opracowanie własne

Wykres 1. Grupy skupień respondentów o podobnych przekonaniach  na temat pracy domowej
Źródło: opracowanie własne
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Przedstawione grupy skupień to rozłączne grupy osób, które są podobne do sie-
bie w obrębie skupienia. Charakterystykę poszczególnych skupień po kątem profilu 
przekonań na temat pracy domowej zawiera tabela 8. Aby określić, które pytania 
istotnie różnicują skupienia między sobą, posłużono się testem Kruskala-Walisa. 
Analizę przeprowadzano oddzielnie dla każdego pytania, a jako zmienną grupującą 
przyjęto przynależność obserwacji do jednego ze skupień. Tabela 8 przedstawia me-
diany odpowiedzi na pytania w podziale na poszczególne pytania. 

Tabela 8. Charakterystyka skupień pod kątem profilu przekonań na temat pracy domowej 
Nr pytania Skupienie 1 Skupienie 2 Skupienie 3 Skupienie  4 Chi 2 p

1 3 3 3 4 18,47 0,000***

2 4 4 3 5 21,79 0,000***

3 3 3 4 2 11,76 0,008**

4 2 3 2 2 8,97 0,030*

5 4 4 4 4 1,25 0,741

6 4 4 4 2 10,14 0,017*

7 3 3 3 2 0,11 0,991

8 4 4 4 2 21,87 0,000***

9 3 3 2 2 16,1 0,001**

10 3 2,5 3 4 12,38 0,006**

11 4 4 4 4 1,28 0,735

12 4 4,5 4 4 8,77 0,033*

13 3 2 2 2 11,4 0,010*

14 3 3 2 2 18,35 0,000***

15 4 4 4 5 11,19 0,011*

16 4 3 3 1 29,12 0,000***

17 4 3 3 4 44,49 0,000***

18 4 3,5 3 4 15,43 0,001**

19 4 4 3 5 15,8 0,001**

20 4 3 3 3 14,23 0,003**

21 4 3 3 3 17,53 0,001**

22 3 3 3 2 2,03 0,567

23 3 3 3 2 21,14 0,000***

24 3 3 3 2 8,68 0,034*

25 4 4 3 3 30 0,000***

26 3 3 3 4 6,64 0,084

27 4 3 3 4 4,86 0,183

28 3 3 2 1 31,09 0,000***

* – istotność na poziomie p<0.05
** – istotność na poziomie p<0,01
Źródło: opracowanie własne

Wyniki badania nie pozwalają stwierdzić, że różnice w odpowiedziach na poszcze-
gólne pytania pokrywają się ze skupieniami. Jednak, analizując pytania, które róż-
nicują skupienia między sobą, można nakreślić pewien ogólny profil każdej z  grup. 

Postawa ochraniająco-opiekuńcza – tak nazwałam poglądy osób zebranych w pierw-
szym, najliczniejszym, bo 52-osobowym skupieniu. Osobom z tego skupienia najbliż-
sze są, w porównaniu z  innymi skupieniami, postulaty, że nauczyciel nie powinien 
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zadawać pracy domowej na weekend, rodzice powinni zawsze z dzieckiem odrabiać 
pracę domową i należałoby rozważyć zasadność zadawania pracy domowej uczniom 
z klas 1-3. Tendencja do ochraniania uczniów przejawia się także w oddalaniu od nich 
trudnych zadań. Respodenci z tego skupienia częściej zgadzali się ze stwierdzeniami, 
że zadania problemowe są za trudne dla uczniów klas początkowych, odrabianie lekcji 
powinno opierać się na pracy z podręcznikiem, a uczniom należy podać schemat, na 
podstawie którego będą odrabiać lekcje. W tym przypadku ochranianie dziecka odbija 
się niekorzystnie na kształtowaniu jego postaw twórczych.  

Poglądy, które scalają dwie kolejne grupy skupień (2 i 3), są w dużej mierze zbli-
żone. Respondenci reprezentujący obie grupy są skłonni, bardziej niż pozostali bada-
ni, oddać inicjatywę w ręce uczniów. Nie chcą pozostawiać  rodzicom  decyzji o tym, 
kiedy dziecko będzie odrabiać lekcje. Nadzorowanie i wykonywanie prac domowych 
nie jest według nich obowiązkiem rodzica. Nie zgadzają się z konstatacją, że praca 
domowa nie służy temu, aby sprawiać przyjemność uczniom. Są zdania, że ucznio-
wie mogą proponować treść i warunki wykonania pracy domowej. Różnica pomiędzy 
tymi grupami skupień tkwi w podejściu do stawiania wymagań uczniom. Badani 
reprezentujący skupienie 3 ustawiają swym uczniom wyżej poprzeczkę niż badani ze 
skupienia drugiego. Tendencję tę można zaobserwować na przykładzie odpowiedzi 
na pytanie 18, 25 i 28. 

Skupienie 4 to, choć najmniej liczna, najbardziej wyróżniająca się grupa respon-
dentów. Uważają, że to nauczyciel ma decydować o  treściach i  warunkach wyko-
nania zadania domowego. Praca domowa powinna być zadawana codziennie i nie 
powinna się ona kojarzyć uczniom z przyjemnością, nie powinna także uwzględniać 
zainteresowań uczniów. Są przeciwnikami rezygnacji z  zadawania pracy domowej 
uczniom klas początkowych.

Odwołując się do 8 i 9 problemu badawczego, zbadałam związek przynależności 
do skupienia ze zmiennymi: wiek oraz posiadanie własnego dziecka (w wieku młod-
szoszkolnym lub starszego). Celem określenia, czy istnieją istotne różnice między 
skupieniami w zakresie bycia rodzicem posłużono się testem Chi-kwadrat. Nie wy-
kazano istotnego wyniku: χ2 (3) = 1,77; p=0,62. Aby zbadać związek przynależności 
do skupienia z wiekiem respondenta  oraz z wiekiem dziecka także posłużono się te-
stem Kruskala-Wallisa. Nie wykazano istotnego związku w pierwszym (χ2 (3)=2,51; 
p= 0,474 jak  i drugim przypadku (χ2 (3)=1,827; p= 0,609). 

Wnioski końcowe

Jakie przekonania na temat pracy domowej dominują wśród badanych studentów? 
Przedstawione grupy skupień świadczą, że badani nie są zgodni w swych przeko-
naniach o wykorzystaniu pracy domowej w procesie nauczania i uczenia się.  Duża 
liczba odpowiedzi respondentów lokujących się w  przedziale „nie wiem” pokazu-
je także, że studenci nie są do końca zdecydowani, jak powinni postępować. Zaob-
serwowałam także jednoczesne zaznaczanie odpowiedzi wykluczających się. Przy-
kładowo: większość respondentów uważa, że uczniowie powinni mieć możliwość 
wykonywania zadań domowych na różne sposoby, jednocześnie zgadzając się ze 
stwierdzeniem, że nauczyciel powinien przedstawić schemat, według którego należy 
odrobić lekcję. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki można stwierdzić, że uzyskany 
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obraz jest niejasny. Zapewne wiąże się to z faktem, że w badaniu wzięli udział stu-
denci drugiego roku studiów, którzy mają jeszcze 1,5 roku na ugruntowanie swej  
wiedzy z tego zakresu. Jednak przekonanie, że zaprezentowane poglądy przyszłych 
nauczycieli ulegną znaczącej zmianie, może być nieuzasadnione. Po pierwsze dlate-
go, że – wskazują to wyniki badania Henryki Kwiatkowskiej – nauczyciele w swojej 
pracy  w dużej mierze powielają styl pracy nauczycieli, którzy ich uczyli. Uczą tak, jak 
sami  byli uczeni, a nie tak, jak nauczono ich, aby uczyć (Dudzikowa, 2006, s. 34). Co 
może oznaczać, że źródeł przekonań badanych studentów należałoby szukać w ich 
wspomnieniach z okresu własnej edukacji. Po drugie zarówno polscy, jak i zachodni 
badacze rzeczywistości szkolnej dostrzegają niedostatek problematyki pracy domo-
wej w programach kształcenia kandydatów na nauczycieli (Łukawska, 2004, s. 16). 

Choć nie wydaje mi się uzasadnione likwidowanie prac domowych, to trzeba 
przyznać, że głosy zwolenników tej inicjatywy, akcentują potrzebę zwrócenia uwa-
gi na przygotowanie nauczycieli, uczniów i rodziców do pełnego wykorzystania po-
tencjału pracy domowej. Pierwsze doświadczenia szkolne są podstawą do ukształ-
towania – trudnych w kolejnym etapie nauki do zmiany – strategii intelektualnych 
(Klus-Stańska, Nowicka, 2005, s. 7), dlatego niezwykle ważne jest, aby uczniowie 
pierwszych klas byli wdrażani do samodzielnego i twórczego odrabiania prac domo-
wych, aby zadania domowe motywowały do dalszej nauki, wyrabiały umiejętność 
samokształcenia. Zagadnienia te będą nabierały coraz większego znaczenia w świe-
cie wszechobecnych mediów cyfrowych, niosących wiele możliwości4, ale i zagrożeń 
dla nauki własnej ucznia.   

Tabela 9. Problemy badawcze wraz z odpowiadającymi im problemami badawczymi

Czy studenci edukacji wczesnoszkolnej postrzegają pracę domową jako okazję do rozwoju 
samodzielności uczniów?

2.* Obowiązkiem rodzica jest nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania prac domowych przez ucznia

6. Rodzic powinien pomóc w odrabianiu lekcji dziecku, tylko jeśli dziecko poprosi go o taką pomoc

14. Rodzice powinni zawsze wspólnie z dzieckiem odrabiać pracę domową

Czy studenci edukacji wczesnoszkolnej postrzegają pracę domową jako okazję do rozwoju umiejętności 
samokształcenia uczniów?

4. To rodzic powinien  planować  przerwy w odrabianiu lekcji

8. Nauczyciel może zaproponować uczniom kilka zadań domowych do wyboru

9. To rodzice powinni decydować o tym, kiedy dziecko powinno odrobić pracę domową

11. Uczniowie powinni sami decydować, w jakiej kolejności będą wykonywać zadania domowe

19. Zasadne jest, aby na etapie edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel sam decydował
o treściach i warunkach wykonania zadania domowego  

21.Uczniowie powinni sami wybierać miejsce w domu, w którym chcą odrabiać lekcje

Czy badani studenci dostrzegają aspekt motywacyjny pracy domowej? 

3. Uczniowie mogą sami proponować treść i warunki wykonania zadania domowego
a nauczyciel powinien je brać pod uwagę

7. Nauczyciel może zadać więcej pracy domowej, jeśli uczniowie nie uważali na lekcji

10. Praca domowa nie służy temu, aby sprawiać przyjemność uczniom

12. Nauczyciel powinien informować uczniów, jaki jest cel wykonywanych przez nich zadań domowych

4 Warto w tym miejscu wspomnieć Akademię Khana (2013), czy ideę lekcji odwróconych (Rose, 
2014)
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13. Lepiej jest, kiedy praca domowa jest sprawdzana co jakiś czas, nie trzeba sprawdzać każdej zadanej pracy domowej

18.Nauczyciel powinien  zadawać wszystkim uczniom taką samą pracę domową

22.Każde zadanie domowe ucznia powinno być ocenione

23. Zadając pracę domową, nauczyciel powinien uwzględniać osobiste zainteresowania uczniów

24.Dobrze jest zadawać uczniom łatwe prace domowe, tak aby wszyscy uczniowie mogli je wykonać w domu

26. Konsekwencje zlekceważenia zadania domowego powinny być niemiłe dla uczniów

Czy studenci edukacji wczesnoszkolnej postrzegają pracę domową jako okazję do rozwoju postaw 
twórczych uczniów?

5.Dobrze jest, jeśli uczniowie podczas odrabiania lekcji odwołują się także do swojej intuicji

15. Uczniowie powinni mieć możliwość wykonania  zadań domowych na różne sposoby

17. Zadania problemowe są za trudne dla uczniów klas początkowych

20. Odrabianie lekcji powinno opierać się na pracy z podręcznikiem

25. Nauczyciel powinien przedstawić uczniom schemat według którego należy wykonać pracę domową

27. Praca domowa ucznia klas początkowych może  polegać na wyszukiwaniu potrzebnych informacji z różnych 
źródeł

Jak uczniowie – według studentów edukacji wczesnoszkolnej – powinni być obciążeni pracą domową (częstotliwość 
zadawania prac domowych, czasochłonność prac domowych)?

1. Nauczyciel powinien zadawać pracę domową codziennie

16.Nauczyciel nie powinien zadawać pracy domowej na weekend

29. Ile średnio godzin powinno zająć uczniowi odrobienie pracy domowej?
………………………………………………………..(Proszę wpisać liczbę w godzinach)

Czy studenci edukacji wczesnoszkolnej są zwolennikami zrezygnowania z zadawania prac domowych 
uczniom klas I-III

28. Należałoby rozważyć, czy na etapie edukacji wczesnoszkolnej powinno się zadawać pracę domową uczniom

* W tabeli została zachowana numeracja  pytań przyjęta w narzędziu badawczym.

Źródło: opracowanie własne
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Przekonania studentów na temat prac domowych uczniów klas 
początkowych

Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących przekonań  studentów na temat prac domowych 
uczniów klas początkowych. Przekonania są ważnym składnikiem wiedzy osobistej przyszłych na-
uczycieli, które mogą określać ich sposób pracy z uczniami. Badani studenci ustosunkowywali się 
do stwierdzeń na temat funkcji, jakie ma spełniać praca domowa (kształtowania samodzielności 
uczniów, wdrażania  ich do samokształcenia, motywowania do nauki oraz kształtowania postaw 
twórczych). Hierarchiczna analiza skupień pozwoliła na wyodrębnienie 4 grup skupień studentów  
o podobnych przekonaniach na temat pracy domowej. 

Słowa kluczowe: uczenie się, nauczanie,  praca domowa, funkcje  pracy domowej

The convictions of students about homework in early education

The article presents the results of research on the convictions of students about homework in early 
education. Beliefs are an important component of future teachers’ personal knowledge, because 
they can determine their way of working with students. The students replied to questions about the 
functions of homework (shaping students’ self-reliance, self-education, motivate to  learning and 
creative attitudes). Hierarchical cluster analysis allowed to isolate clusters of 4 +groups of students 
with similar beliefs about homework. 

Key words: learning, teaching, homework, aims of homework
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