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I 

 

POVZETEK 

 

Vloga učitelja v učnem procesu je ključnega pomena, saj načrtuje pouk, usmerja učenje 

učencev in pouk prilagaja njihovim zmožnostim. Z načrtovanjem in izvajanjem pouka vpliva 

na to, kaj in koliko se bodo učenci naučili ter kakšna bo njihova aktivnost pri pouku. 

 

Slovenska zakonodaja učiteljem razrednega pouka omogoča tudi poučevanje gospodinjstva v 

petem razredu. S tem magistrskim delom smo želeli izvedeti, kakšne so njihove izkušnje z 

načrtovanjem in poučevanjem tega predmeta. Zanimalo nas je, zakaj se učitelji odločajo za 

poučevanje gospodinjstva in kako usposobljene se čutijo za to. Ugotavljali smo, kako pogosto 

uporabljajo posamezne učne oblike, metode in pristope. Raziskali smo, pri katerih vsebinah 

opažajo primanjkljaj strokovnega znanja in na katerih področjih se želijo dodatno izobraziti. 

 

V raziskavi je sodelovalo 30 učiteljev razrednega pouka, ki v 5. razredu poučujejo tudi 

gospodinjstvo. Vzorec anketiranih oseb smo izbrali namensko, saj našim kriterijem izbire 

oseb ustreza le majhen delež vseh slovenskih razrednih učiteljev. 

 

Rezultati so pokazali, da so učitelji po njihovi presoji dobro usposobljeni za načrtovanje 

pouka gospodinjstva in da pri izvajanju pouka uporabljajo raznolike učne oblike, metode in 

pristope. Učitelji menijo, da so strokovno najbolj usposobljeni za poučevanje vsebin modula 

Hrana in prehrana, najmanj pa za poučevanje modula Tekstil in oblačenje. Menijo, da študij 

ni veliko prispeval k poznavanju vsebin predmeta gospodinjstvo, večjo vlogo pripisujejo 

splošni razgledanosti in osebnim interesom. 

 

Menimo, da je izobraževanje učiteljev razrednega pouka za poučevanje gospodinjstva nujno, 

in predlagamo, da se jim med študijem ponudijo izbirni predmeti, ki omogočajo pridobitev 

strokovnega znanja iz vsebin gospodinjstva in jih tako usposabljajo tudi za poučevanje 

gospodinjstva v 5. razredu. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

gospodinjstvo, poučevanje, načrtovanje pouka, učne metode, učne oblike, poklicne izkušnje 

učiteljev 
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II 

 

ABSTRACT 

 

The role of the teacher in the education process is of crucial importance, as it includes lesson 

planning, guiding students through learning, and adapting lesson content to students’ abilities. 

By planning and conducting classes the teacher determines what and to what extent the 

students while learn and what their activity will be like during class. 

 

Slovenian legislation makes it possible for primary school teachers to teach home economics 

in 5th grade. This master’s thesis aimed to discover what their experience was in planning and 

conducting lessons for this subject. Of particular interest was why teachers decide to teach 

home economics and how qualified they feel for doing so. We found how often they use 

particular educational forms, methods, and approaches. Research including determining 

where expertise was lacking and what topics they would like to be more qualified in. 

 

The study included 30 primary school teachers who also teach home economics in 5th grade. 

The survey sample was chosen on purpose, as our selection criteria covers but a small portion 

of all Slovenian teachers. 

 

Results showed that, according to their assessment, teachers are well-qualified for planning 

courses in home economics and that in actually teaching them they use a wide range of forms, 

methods, and approaches. Teachers maintain that they are most qualified for teaching the unit 

on Food and Nutrition, while the least qualified for Clothing and Textiles. They also maintain 

that the study does not contribute greatly to actual learning about the subject of home 

economics, and that a greater role is played by open-mindedness and personal interest. 

 

It is our position that educating teachers for instruction in home economics is necessary and 

we recommend that they have this option as an elective during their studies, enabling them to 

gain expertise in home economics and qualifying them to teach it in 5th grade. 

 

KEY WORDS: 

home economics, teaching, lesson planning, teaching methods, learning styles, teacher work 

experience 
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1 UVOD 

 

Učitelj razrednega pouka je tisti, ki poučuje v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju osnovne šole. Imeti mora ustrezno znanje z različnih predmetnih, didaktičnih ter 

pedagoško-psiholoških in drugih področij. Pri načrtovanju in izvajanju pouka mora upoštevati 

razvojne značilnosti učencev, da jim zagotovi možnosti za celostni razvoj. V skladu s 

Pravilnikom o smeri izobrazbe učiteljev in strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole lahko poučuje tudi predmet gospodinjstvo. Gospodinjstvo je predmet, ki 

združuje tako naravoslovne kot tudi družboslovne vsebine, razdeljene v štiri module 

(Ekonomika gospodinjstva, Tekstil in oblačenje, Hrana in prehrana ter Bivanje in okolje). 

Učencem omogoča razumevanje vloge posameznikov, družin oz. gospodinjstev v družbi in jih 

seznanja z vsebinami, ki jim bodo koristile v samostojnem življenju. Predmetnik osnovne šole 

predvideva, da je v 5. razredu na urniku ena ura gospodinjstva na teden, v 6. pa 1,5 ure na 

teden. 

 

V empiričnem delu magistrskega dela smo ugotavljali, kakšne izkušnje imajo učitelji 

razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva. Podrobneje smo analizirali, zakaj se odločajo 

za poučevanje tega predmeta, kako načrtujejo in izvajajo pouk, kaj po njihovem mnenju 

vpliva na njihovo poznavanje vsebin in ali se želijo na tem področju dodatno izobraževati. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 POUK 

 

Pouk lahko opredelimo kot »načrten, organiziran in smotrn vzgojno-izobraževalni proces 

poučevanja, učenja in vzgajanja, ki poteka znotraj koherentne učne skupine in ga usmerjajo 

zanj usposobljeni ljudje, v za to določenem okolju« (Blažič s sod., 2003, str. 26). 

 

Tudi Kubale (2002) o pouku govori kot o sistematično organizirani pedagoški dejavnosti, 

katere učinki se kažejo v posredovanju in pridobivanju znanja, spretnosti, navad, razvijanju 

sposobnosti in vzgoji.  

 

Pouk je skrbno načrtovan proces, ki ga aktivno soustvarjajo vsi udeleženci. Zanj so značilni 

medosebni odnosi in komunikacija med učiteljem in učenci, interakcija in individualna 

aktivnost, usmerjena v usvajanje novega znanja in doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev 

(Kramar, 2009). 

 

Tudi A. Tomić (2002, str. 21) pouk definira kot »pedagoško osmišljen, sistematično 

organiziran proces, katerega cilj je vzgoja in izobraževanje posameznika«.  

 

Iz zgornjih razlag lahko povzamemo, da je pouk harmoničen vzgojno-izobraževalni proces. 

Njegov rezultat je pridobivanje novega znanja, vključevanje le-tega v že obstoječe mreže 

spoznanj in razvijanje sposobnosti in spretnosti, ki jih razvijamo in pridobivamo z učenjem, 

vzgojna plat pouka pa se kaže v posameznikovem oblikovanju vrednot, stališč in navad.  

 

2.1.1 UČENJE IN POUČEVANJE 

 

Blažič s sodelavci (2003) navaja, da je pouk sestavljen iz dveh podsistemov: poučevanja in 

učenja. Poučevanje opredeli kot učiteljevo pomoč učencem pri usvajanju spoznanj, 

sposobnosti, spretnosti, vrednot in izkušenj, njihovo vključevanje v kontakt z učno stvarnostjo 

in vodenje pri čim bolj aktivnem učenju. Kramar (2009) poudarja, da je učiteljevo didaktično 
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ravnanje pri pouku vedno usmerjeno k doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev, vezano na 

obravnavano vsebino, poteka v različnih didaktičnih oblikah v posebnem didaktičnem okolju 

in z ustreznimi didaktičnimi sredstvi. Vse to je usmerjeno v delovanje učencev, torej v učenje, 

in se z njim tudi prepleta. 

 

Učitelj izvaja raznolike dejavnosti, usmerjene v učenčevo pridobivanje znanja. Naloga 

učitelja je sprožanje, spodbujanje in usmerjanje aktivnosti učencev, nadzorovanje njihovega 

dela in navajanje na samostojnost. Med učiteljem in učenci se razvijajo odnosi, ki kljub 

pristnosti ohranjajo primerno razdaljo med njimi (Kramar, 2009).  

 

Učenje je komplementarno s poučevanjem in poudarja večjo samostojnost in aktivnost 

učenca. Kramar (2009, str. 16) učenje opredeljuje kot »psihofizičn[o] dejavnost, s katero 

spoznava stvari, pojave in svet okoli sebe«, in poudarja pomen razvoja kompetenc, ki so 

pomembne za obstoj, delovanje in razvoj posameznika. Tudi B. Marentič Požarnik (2012) 

poudarja pomen izkušenj in interakcije med človekom in njegovim socialnim okoljem za 

učenje. 

 

Za definiranje učenja se najpogosteje uporablja definicija UNESCA: »Učenje je vsaka 

sprememba v vedenju, informiranosti, znanju razumevanju, stališčih, spretnostih ali 

zmožnostih, ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih 

vzorcev« (UNESCO/ISCED, 1993). Ta splošno in strokovno sprejeta definicija učenja  

je bila leta 2011 nekoliko spremenjena, in sicer, da je učenje »individualna pridobitev ali 

sprememba informacij, znanja, razumevanja, stališč, vrednot, spretnosti, kompetenc in 

vedenja na podlagi izkušenj, prakse, študija ali navodil« (UNESCO/ISCED, 2011).  

 

B. Marentič Požarnik (2012) poudarja, da je za razumevanje učenja pomembno zavedanje o 

delovanju možganskih hemisfer. Leva in desna možganska hemisfera ne delujeta simetrično, 

ampak sta delno specializirani. Leva možganska hemisfera prevladuje pri jeziku (branje in 

pisanje), matematiki, logičnem razmišljanju in analiziranju, desna pa pri prepoznavanju 

obrazov in vzorcev, vizualnih predstavah, glasbenih sposobnostih (ritem) in kreativnosti 

(Russell, 1987, v Marentič Požarnik, 2012). Pomemben vpliv na učenje ima tudi zorenje, ki 

ga B. Marentič Požarnik (2012, str. 26) opredeli kot »dedno zasnovan fiziološki proces rasti 

oziroma razvoja organizma«. Zorenje poteka v natančno določenem zaporedju, njegov tempo 
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pa je pri različnih posameznikih različen. Procesi zorenja niso odvisni le od genetskih zasnov, 

ampak tudi od izkušenj. Zorenje, poimenujemo ga lahko tudi pripravljenost za učenje, lahko z 

ustreznimi spodbudami nekoliko pospešimo. Ker se zorenje in učenje v otrokovem razvoju 

prepletata in je predpogoj za uspešno učenje določena stopnja zrelosti, ni priporočljivo, da bi 

z učenjem prehitevali ali zamujali (prav tam). 

 

2.1.2 DEJAVNIKI POUKA 

 

Temeljni dejavniki pouka so učitelj, učenci in učna vsebina. Povezanost naštetih dejavnikov 

med seboj lahko prikažemo z didaktičnim trikotnikom (Tomić, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Didaktični trikotnik (Tomić, 2003, str. 32) 

 

 

Povezanost med temi tremi dejavniki pouka obstaja v vseh smereh, saj vsi trije vplivajo drug 

na drugega in sooblikujejo proces pouka. Zaradi nenehnih interakcij med njimi lahko 

govorimo tudi o njihovi soodvisnosti. Če pri učnem procesu manjka kateri koli izmed teh treh 

dejavnikov, o pouku ne moremo več govoriti (Jank in Meyer, 2006; Tomić, 2003).  

 

Blažič s sodelavci (2003) pravi, da se shemi didaktičnega trikotnika v sodobni didaktiki 

očitata statičnost in zanemarjanje drugih dejavnikov, ki ravno tako vplivajo na pouk in ga 
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sooblikujejo, zato sodobni didaktiki zagovarjajo nadgradnjo klasičnega didaktičnega 

trikotnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Dejavniki pouka (Blažič s sodelavci, 2003, str. 84) 

 

Tak prikaz dejavnikov pouka za razliko od klasičnega didaktičnega trikotnika prikazuje 

hierarhične odnose med dejavniki pouka. Učenci v tem prikazu zasedajo sredinsko pozicijo. 

Postavljeni so v središče učnega procesa, saj pouk obstaja prav zaradi njih. Vsi drugi 

dejavniki pouka so jim podrejeni. Učna vsebina in učna tehnologija sta podrejeni učnim 

ciljem, vse te tri dejavnike pa povezuje učitelj, ki deluje znotraj antropogenega in 

sociokulturnega okolja (Blažič, 2003).  

 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili osnovne dejavnike pouka. 
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2.1.2.1 UČENCI 

 

Osrednji in ključni dejavnik pouka so učenci. Zaradi njih je pouk sploh organiziran. 

V procesu učenja je učenec aktiven subjekt, rezultat pouka pa je učenčevo izobraževanje, 

vzgajanje in učenje (Tomić, 2003). Učenje je tako bistven del šolskega življenja učencev. Ti 

si z učenjem ob pomoči učiteljev in drugih pedagoških delavcev nabirajo spoznanja, vrednote 

in izkušnje, ki jim bodo koristili pri delu in v osebnem življenju (Blažič s sod., 2003). 

 

Kubale (2002) poudarja, da je uspešnost učencev odvisna od številnih objektivnih in 

subjektivnih dejavnikov, še posebej pa so pomembni predznanje, motivacija in individualne 

sposobnosti učencev. 

 

Učenci so aktivni subjekti v procesu lastnega izobraževanja. Lahko rečemo, da so na neki 

način učiteljevi sodelavci, saj skupaj z njim oblikujejo učni proces, navzoči so pri njegovem 

ustvarjanju in izvajanju, ob tem pa se razvijajo in napredujejo na različnih področjih. Učenci 

imajo pravico do razvoja, izobraževanja in vzgoje, iz tega pa izhajajo tudi njihove dolžnosti in 

obveznosti (Kramar, 2009). 

 

Učenci v procesu izobraževanja pridobivajo znanje in veščine za samostojno življenje in 

vseživljenjsko učenje, zato se vse bolj poudarja pomen razvijanja ključnih kompetenc 

učencev. S tem izrazom imenujemo funkcionalno in prenosljivo znanje, veščine in stališča, ki 

posamezniku omogočajo osebno izpolnitev, vključenost v družbo in zaposlitev. Ključne 

kompetence učencev so (Martinšek s sod., 2008, v Pešaković, 2014; Ključne kompetence za 

vseživljenjsko učenje v programu Mladi v akciji, 2009): 

 sporazumevanje v maternem jeziku (Razumevanje maternega jezika in 

sporazumevanje v njem sta pomembni za vključevanje posameznika v družbo. V 

maternem jeziku izražamo svoje misli, čustva in občutke, si izmenjujemo informacije 

in delimo mnenja. V njem poteka tudi večji del izobraževanja. Za učinkovito 

komuniciranje je nujna sposobnost prilagajanja svojega načina sporazumevanja 

družbenim in kulturnim okoliščinam.), 
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 sporazumevanje v tujih jezikih (Kompetenca sporazumevanja v tujih jezikih temelji na 

razumevanju tujih jezikov in zmožnosti učinkovitega pisnega ali ustnega 

sporazumevanja, za kar je nujno poznavanje besed in funkcionalne slovnice), 

 matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji 

(Matematična kompetenca se nanaša na sposobnost usvajanja in uporabe 

matematičnega načina razmišljanja, ki ga prenašamo v reševanje življenjskih 

problemov. Vključuje poznavanje števil, merskih enot, osnovnih matematičnih 

postopkov in pojmov. Kompetence s področja znanosti in tehnologije vključujejo 

razumevanje temeljnih znanstvenih konceptov in tehnoloških proizvodov in 

postopkov.), 

 digitalna pismenost (Vključuje samozavestno, kritično in odgovorno uporabo sodobne 

tehnologije pri delu in v prostem času: za iskanje in izmenjavanje informacij, 

sporazumevanje, npr. po elektronski pošti, shranjevanje podatkov in uporabo različnih 

računalniških programov.), 

 učenje učenja (Gre za sposobnost organizacije lastnega učenja in vztrajanje pri njem, 

prepoznavanje priložnosti za učenje in premagovanja ovir pri pridobivanju znanja.), 

 socialne in državljanske kompetence (Socialne kompetence posameznika usposabljajo 

za delovanje v različnih družbenih okoljih. Vključujejo strpnost, izražanje in 

razumevanje različnih pogledov in medkulturno sodelovanje. Državljanske 

kompetence vključujejo poznavanje državljanskih pravic, spretnosti in sposobnosti 

delovanja v lokalni in širši skupnosti.), 

 samoiniciativnost in podjetnost (Nanašata se na posameznikovo sposobnost 

uresničevanja lastnih idej ter sprejemanje s tem povezanih tveganj.), 

 kulturna zavest in izražanje (Vključujeta poznavanje sodobne kulture in znanje o 

kulturni dediščini na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter njenem mestu v svetu). 
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2.1.2.2 UČITELJ 

 

Učitelj je izvajalec pouka. S svojim pedagoškim delom učencem pomaga pri učenju. 

V procesu pouka nima le ene, ampak več vlog. Načrtuje, pripravlja, vodi in izvaja učni 

proces; načrtuje, spodbuja, spremlja in usmerja aktivnost učencev pri učenju, hkrati pa tudi 

spremlja, vrednoti in analizira njihove dosežke. Vpliva na odnose v razredu in z učenci razvija 

medosebne odnose, jim svetuje ob težavah in pomaga pri reševanju težav, ki se pojavijo v 

razredu. Poleg tega, da je v neposredni interakciji z učenci, pa učitelj sodeluje tudi z drugimi 

strokovnimi delavci na šoli, s starši in skrbniki učencev, lahko ima vlogo razrednika, sodeluje 

v strokovnih skupinah in podobno (Kramar, 2009). 

 

Učitelj vpliva na kakovost pouka, saj organizira in vodi učni proces. Pomemben je njegov 

odnos do učne vsebine in do učencev (Tomić, 2003). M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič 

(2011) poudarjata, da sta temeljni nalogi učitelja izobraževanje in vzgajanje učencev, pri tem 

pa sta zelo pomembna njegova avtoriteta in vzgled. Ker sta vzgoja in izobraževanje v učnem 

procesu neločljivo povezana, ju ni mogoče popolnoma ločevati, lahko pa v konkretnih učnih 

situacijah učitelj večjo vlogo nameni vzgojnemu ali izobraževalnemu vidiku (Blažič s sod., 

2003).  

 

Učitelji imajo različne značajske in osebnostne lastnosti in raziskave so pokazale, da učenci 

nekatere njihove lastnosti bolj cenijo od drugih. Kot zaželene lastnosti najpogosteje navajajo 

»strokovnost, humanost, naklonjenost, spoštovanje, čustveno toplino in vedrost, razumevanje 

in zaupljivost, samokritičnost, strpnost, potrpežljivost, mirnost in prijaznost, pozitivna 

pričakovanja, zagotavljanje varnosti, pravičnost, odprtost, pristnost, socialno integrativnost, 

kooperativnost, spontanost, tovarištvo« (Blažič s sod., 2003, str. 93), manj zaželene pa so v 

očeh učencev »distančnost, hladnost, nerazumevanje, nespametnost, jezljivost, nestrpnost, 

negativizem, vzdražljivost, pristranost, zaprtost, nenaravnost, oblastnost, rigidnost, 

konfuznost, sebičnost, labilnost, stereotipnost, ponižanja, žalitve« (prav tam). 

 

Razvoj družbe in družbene, gospodarske, kulturne in tehnološke spremembe so neločljivo 

povezani tudi z delom in s profesionalnim razvojem učiteljev in drugih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju (Valenčič Zuljan s sod., 2011). Ti procesi potekajo vzporedno in vplivajo drug 

na drugega. Družba vse bolj postaja družbo znanja in nenehnega učenja. Zanjo je značilno, da 
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sta raziskovanje in razvoj vir napredka, s področjem znanja pa je povezan tudi velik del bruto 

domačega proizvoda (Peklaj s sod., 2008). 

 

Kljub vse večjim finančnim omejitvam na tem področju se od učiteljev in drugih pedagoških 

delavcev pričakuje stalen profesionalni razvoj (Valenčič Zuljan, 2012), ki ga M. Valenčič 

Zuljan (2001) opredeljuje kot proces vseživljenjskega in izkustvenega učenja, pri katerem 

učiteljev razvoj lastnih pojmovanj vpliva tudi na spremembo njegovega poučevanja. Težišče 

učiteljeve vloge se je od posredovanja znanja premaknilo proti dajanju opore in pomoči 

učencem pri učenju, njihovemu osamosvajanju in sprejemanju odgovornosti za svoja dejanja 

(Valenčič Zuljan s sod., 2011). 

 

Da je učitelj temeljni dejavnik kakovostnega pouka, se zaveda tudi Evropska unija, ki je 

oblikovala naslednja načela za izobraževanje učiteljev in drugih pedagoških delavcev (prav 

tam in Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011): 

 visoka kvalifikacija učiteljskega poklica (Dobro usposobljeni učitelji imajo ustrezno 

strokovno in pedagoško znanje s področij, ki jih poučujejo. Pri poučevanju prepoznajo 

potrebe učencev in se nanje odzivajo z ustreznim načinom poučevanja, učence 

usposabljajo za samostojno vseživljenjsko učenje ter uspešno sodelujejo s starši, 

sodelavci in širšim kulturnim okoljem.), 

 umeščenost v kontekst vseživljenjskega učenja (Učitelji morajo redno spremljati in 

sprejemati novosti na strokovnem in pedagoškem področju. Uspešno končanje študija 

tako ne sme biti konec njihovega izobraževanja, ampak izhodišče za nadaljnjo 

strokovno rast.), 

 utemeljenost na partnerstvu vseh udeležencev (Izobraževanje učiteljev poteka v 

sodelovanju fakultete s šolami in drugimi institucijami, s čimer dosegamo vse večjo 

povezanost teorije in prakse.), 

 mobilnost učiteljskega poklica (Mobilnost pedagoških delavcev je mogoča znotraj 

države ali med več državami, pa tudi med različnimi ravnmi izobraževanja. Odraža se 

v spremembi kakovosti njihovega dela, pridobivanju znanja v drugih okoljih in 

prenosu inovacij in primerov dobrih praks v poučevanje.). 

 

Vse več se govori o tem, katere so ključne kompetence učiteljev za poučevanje v 21. stoletju, 

času hitrega tehnološkega razvoja in mnogih družbenih sprememb. Kadar imamo v mislih 
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kompetence, govorimo o »kognitivn[ih] sposobnosti[h] in spretnosti[h], ki jih posameznik 

ima ali se jih lahko nauči, da bi rešil določene probleme« (Kramar, 2009, str. 39). Njihov 

razvoj se nanaša na spoznavno, akcijsko in čustveno-motivacijsko komponento. Spoznavna 

komponenta vključuje znanje in razumevanje, akcijska poklicne spretnosti, čustveno-

motivacijska komponenta pa zajema učiteljeva stališča in vrednote (Marentič Požarnik, 2006, 

v Valenčič Zuljan s sod., 2007). 

 

Strokovnjaki (Peklaj, 2006, v Peklaj s sod., 2009) so izdelali seznam 39 učiteljskih 

kompetenc, ki so jih razvrstili v pet skupin: 

 učinkovito poučevanje (poučevanje z izkazovanjem ustreznega strokovnega, 

pedagoškega in psihološkega znanja, upoštevanje individualnih značilnosti in potreb 

učencev), 

 vseživljenjsko učenje (izbira ustreznih načinov poučevanja za čim večjo motiviranost 

učencev za učenje, razvijanje informacijske pismenosti učencev), 

 vodenje in komunikacija (ustvarjanje spodbudnega učnega okolja in prijetnih 

medosebnih odnosov v razredu, spodbujanje razvijanja socialnih veščin učencev, 

njihove samostojnosti in odgovornosti ter ravnanje v skladu z etičnimi okviri 

pedagoškega delovanja), 

 preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev (oblikovanje in 

uporaba ustreznih kriterijev ocenjevanja, vrednotenje napredka učencev na različnih 

področjih razvoja), 

 širše profesionalne kompetence (vrednotenje lastne poklicne uspešnosti, spodbujanje 

in načrtovanje profesionalnega razvoja, kritično sprejemanje in premišljeno 

vključevanje novih pedagoških spoznanj v svoje delo).  

 

Čeprav se o profesionalnem razvoju vse več govori, se mnogi ne zavedajo tesne povezanosti, 

ki obstaja med profesionalnim razvojem posameznika in profesionalnim razvojem institucije 

in posledično družbe. M. Valenčič Zuljan (2012, str. 74) to ponazori s trditvijo, da je »od 

razvoja vsakega posameznika odvisen razvoj celote«. Lahko rečemo, da se šola, ki svojim 

zaposlenim nudi ustrezno okolje za poklicno in strokovno rast, tudi sama profesionalno 

razvija. Tudi raziskava (Valenčič Zuljan s sod., 2011) v slovenskem šolskem prostoru je 

pokazala, da učitelji in ravnatelji za svoj strokovni razvoj skrbijo z redno udeležbo na 

izobraževanjih. Učitelji se v povprečju udeležijo dveh ali treh izobraževanj na leto, ravnatelji 
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pa treh ali štirih. Vsi menijo, da tovrstna izobraževanja koristijo njihovemu profesionalnemu 

razvoju.  

 

2.1.2.3 UČNA VSEBINA 

 

Učna vsebina je osnova, od katere sta odvisni učenje in poučevanje, in vpliva tako na učitelja 

kot tudi na učenca. Učitelj v odnosu do učne vsebine ne more biti pasiven, saj poučevanje od 

njega zahteva pripravo na pouk. Učna vsebina vpliva na učiteljevo načrtovanje učnega 

procesa, predvsem na to, katere učne oblike in metode bo za poučevanje izbral in katera učna 

sredstva in pripomočke bo pri pouku uporabil. Tudi učenec je v razmerju do učne snovi 

aktiven, saj se z učenjem spreminja njegovo znanje, učenje pa vpliva tudi na razvoj njegove 

osebnosti. Opozoriti moramo, da učenci isto učno snov različno dojemajo, predelujejo in 

usvajajo, zato so tudi rezultati učenja pri učencih različni (Tomić, 2003).  

 

Kramar (2009) navaja naslednje kriterije, po katerih je izbrana učna vsebina:  

 znanstvena veljavnost in strokovna ustreznost (didaktično predelana splošno veljavna 

in znanstveno dokazana spoznanja), 

 družbena ustreznost (učna vsebina je skladna z usmeritvami in značilnostmi sodobne 

družbe), 

 antropološko-psihološka ustreznost (primernost in prilagojenost učne vsebine 

učencem) in 

 vzgojno-izobraževalna ustreznost (vsebina ima vzgojno-izobraževalno vrednost ali je 

vir vzgojno-izobraževalnih vplivov). 

 

Lahko rečemo, da je učna vsebina sestavina in sredstvo za doseganje vzgojno-izobraževalnih 

ciljev (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). Učni cilji in učna vsebina so med seboj 

povezani in vnaprej načrtovani. Učna vsebina je podlaga za konkretizacijo učnih oziroma 

vzgojno-izobraževalnih ciljev (Kramar, 2009). Ti so sestavni del in hkrati tudi regulator 

pouka, glede na funkcijo pa jih lahko hierarhično razvrstimo od splošnih prek delnih do 

operativnih (Blažič s sod., 2003). 
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2.2 NAČROVANJE POUKA 

 

Ker je pouk po definiciji opredeljen kot načrten in organiziran vzgojno-izobraževalni proces, 

je njegovo načrtovanje nujno. Kubale (2002) poudarja, da je priprava na delo v učiteljskem 

poklicu izredno pomembna, saj je od učiteljevega pripravljanja na delo posredno odvisen tudi 

uspeh učencev. Priprava na pouk je sestavni del učiteljevega vzgojno-izobraževalnega dela ter 

poteka vzporedno s poukom. 

 

Ustrezno načrtovanje učitelju omogoča dobro izpeljavo učnih ur. Med načrtovanjem mora 

zato podrobno razmisliti o poteku učne ure, načinu poučevanja, zastavljenih učnih ciljih in 

učni vsebini. To mu omogoča, da med samo učno uro ne izgublja časa z razmišljanjem o 

njenem poteku, ampak se lahko bolj osredini na učinkovitost in uspešnost pouka (Kyriacou, 

1997). 

 

Smotrno in pravilno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela je nujno za doseganje čim 

višje stopnje organiziranosti pouka ter racionalno in gospodarno izbiro razpoložljivih 

možnosti (čas, učna sredstva, pripomočki, oprema …) in truda učitelja in učencev. Ustrezno 

načrtovanje učnega procesa je tudi zagotovilo, da bo pouk potekal sistematično, organizirano 

in v skladu z didaktičnimi načeli, pravili in zakonitostmi (Tomić, 2003). 

 

Načrtovanje pouka je ustvarjalen proces, sestavljen iz treh korakov. Ko ima učitelj oblikovan 

svoj didaktični pristop, natančno pripravi osnutek učne enote in učne ure, nato pa oblikuje 

konkretne dejavnosti, ki jih bo uporabil pri pouku. Pri načrtovanju mora učitelj vseskozi 

usklajevati različne dejavnike. Upoštevati mora uradne dokumente (predmetnik osnovne šole, 

učni načrt) in svoje didaktične kompetence (strokovna korektnost, ustvarjalnost, ravnanje v 

skladu s poklicno etiko, zmožnost kritične refleksije lastnega dela), še zlasti pa učence. Pouk 

je namenjen njim, zato je treba ves čas upoštevati njihove kognitivne in socialne lastnosti, pa 

tudi medsebojne interakcije v razredu, osebnostno strukturo in podobno (Jank in Meyer, 

2006).  

 

Načrtovanje pouka poteka na več, običajno treh ravneh, ki jih različni avtorji različno 

poimenujejo.  

 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

13 

 

Jank in Meyer (2006) govorita o načrtovanju na makro-, mezo- in mikroravni. Naštete ravni 

se razlikujejo v velikosti načrtovanih enot. Tako pri načrtovanju na makroravni govorimo o 

načrtovanju pouka na posameznih stopnjah šolanja, v posameznih letnikih, razredih ipd., na 

mezoravni gre za načrtovanje učnih enot, tematskih sklopov, tedenskih in dnevnih načrtov, na 

mikroravni pa načrtujemo posamezne učne ure in učne situacije. 

 

Blažič s sodelavci (2003) glede na časovno-procesni vidik loči tri vrste priprav, in sicer 

dolgoročne oziroma letne, vmesne oziroma etapne in neposredne oziroma sprotne. Tovrstne 

priprave zagotavljajo kontinuiteto vzgojno-izobraževalnega procesa od konceptualne do 

operativne ravni. Drugi vidik, glede na katerega avtor deli učiteljeve priprave, pa je 

strukturno-vsebinski vidik. Tudi pri tem gre za tri ravni priprav, in sicer za globalne priprave 

(zajemajo celoten vzgojno-izobraževalni proces), tematske priprave (zajemajo tematske 

sklope) in operativne priprave (podrobno določajo potek posamezne učne enote). 

 

Tudi Kramar (2009) govori o načrtovanju pouka na treh ravneh. Loči globalno, tematsko in 

podrobno načrtovanje. Globalno načrtovanje opredeli kot načrtovanje izobraževanja v daljšem 

časovnem obdobju (načrtovanje vzgojno-izobraževalnih programov, letne priprave). Loči tudi 

globalno letno pripravo šole (letni delovni načrt šole) in učiteljevo letno pripravo. Na drugi 

ravni načrtovanja gre za izdelavo etapnih priprav, s katerimi učitelj načrtuje posamezne 

tematske oziroma didaktične sklope. Ta priprava predstavlja vmesni korak oziroma vez med 

globalno in podrobno pripravo. Z načrtovanjem didaktičnih sklopov učitelj določi učne cilje 

posamezne enote in skupni, etapni cilj pouka. Določi didaktično okolje, didaktična sredstva in 

časovno organizacijo. V etapni pripravi vsebino in učne cilje tudi razčleni na manjše enote. Iz 

tega pa že izhaja podrobno načrtovanje. Rezultat tega je neposredna sprotna priprava na 

posamezne ure pouka. Vodilo pri načrtovanju so učni cilji in učna vsebina. Sprotna učna 

priprava vsebuje strukturne sestavine in artikulacijo učne ure. 

 

Kubale (2003, str. 22) meni, da je pripravljanje učiteljev na pouk »najpomembnejši objektivni 

faktor, ki vpliva na uspešno učenje«. Pri pripravi na pouk mora učitelj razmišljati o vsem, kar 

se mu lahko zgodi med učno uro, in o vsem, kar bo potreboval za izpeljavo pouka. 

Načrtovanje pouka in izdelava učne priprave sta tako neločljivo povezana (Kyriacou, 1997). 

Raziskave (Tomić, 2003) kažejo, da se učitelji zavedajo pomena načrtovanja pouka.  
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Glavni elementi načrtovanja pouka so oblikovanje učne priprave, zapis učnih ciljev, 

artikulacija učnega procesa, izbira učnih oblik in izbira učnih metod. V nadaljevanju bomo 

vsakega izmed njih nekoliko podrobneje predstavili. 

 

2.2.1 OBLIKOVANJE UČNE PRIPRAVE 

 

Čeprav oblika učne priprave ni predpisana, so v literaturi (Blažič s sod., 2003, str. 413 in 419; 

Kubale, 1996, str. 157–160; Kubale, 2002, str. 123–126; Tomić, 2003, str. 176) na voljo 

vzorci oziroma primeri obrazcev učnih priprav, ki lahko učiteljem, zlasti začetnikom, olajšajo 

načrtovanje učnega procesa.  

 

Učna priprava mora biti pedagoško-didaktično uporabna, saj je njen namen učitelju pomagati, 

da se pri pouku čim bolje znajde. Kakovost učne priprave vpliva tudi na kakovost pouka 

(Tomić, 2003). 

 

Glede na raznolikost vzorčnih obrazcev za načrtovanje pouka je smiselno, da se učitelj sam 

odloči, kako bo oblikoval učno pripravo. To zagovarja tudi Beadle (2011), ki meni, da je 

dobro načrtovanje pouka nujno, hkrati pa v svoji večletni učiteljski karieri ugotavlja, da se z 

izkušnjami spreminja tudi način izdelave učne priprave. Študenti in učitelji začetniki 

pogosteje pišejo natančnejše učne priprave kot izkušeni učitelji. Ker mladi učitelji v učni 

pripravi pogosto zapišejo tudi učno vsebino, navodila, vprašanja, predvidene odgovore 

učencev in podobno, je taka priprava običajno daljša. Za razliko od njih izkušeni učitelji 

priprave zapisujejo manj natančno, vanje vpišejo le potek učne ure, pri izpeljavi pouka pa se 

zanašajo tudi na svoje izkušnje s poučevanjem (Kyriacou, 1997).  

 

2.2.2 ZAPIS UČNIH CILJEV 

 

Določitev in zapis učnih ciljev je najpomembnejši vidik načrtovanja pouka. Učni cilji morajo 

biti zapisani jasno, da lahko učitelj pozneje tudi preveri njihovo doseganje (Kyriacou, 1997). 

Učni cilji, zapisani v učni pripravi, povedo, kaj morajo učenci po obravnavani učni enoti 

znati, zato morajo biti zapisani operativno (Kubale, 1996). Blažič s sodelavci (2003) poudarja, 
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da »so operativni cilji tisti, ki določajo konkretne vzgojno-izobraževalne aktivnosti in jih 

vodijo do obveznih rezultatov«. Iz tega lahko vidimo, da so operativni učni cilji neločljivo 

povezani s konkretnimi učnimi nalogami, zato lahko doseganje ciljev vrednotimo tudi glede 

na doseganje teh nalog. Kubale (2002) pri tem opozarja, da morajo biti operativni cilji čim 

bolj enopomenski (na primer: zapisujejo, izdelajo, opišejo, ilustrirajo …), saj jih je tako lažje 

uresničevati in preverjati. Podrobno izraženi oziroma zapisani učni cilji napovedujejo, katera 

ravnanja bo učenec usvojil, opišejo pogoje in način ocenjevanja (prav tam).  

 

Kyriacou (1997) navaja raziskavi Clarka in Yingerja iz leta 1987 in Calderheada iz leta 1984, 

v katerih je bilo ugotovljeno, da učitelji pri opisovanju svojega načrtovanja pouka namenjajo 

večjo pozornost časovnemu načrtovanju dejavnosti in načrtovanju poteka učne ure kot pa 

oblikovanju učnih ciljev, kljub temu pa o učnih ciljih razmišljajo in jih načrtujejo za vsako 

uro posebej.  

 

M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2011) sestavine učne priprave razdelita v tri sklope, 

in sicer: splošni podatki, didaktično pomembne sestavine in strukturne enote. 

 

Splošni podatki vsebujejo podatke o šoli, učitelju, predmetu, razredu in datumu izvedbe učne 

ure. Med didaktično pomembne sestavine avtorici uvrščata naslov didaktičnega sklopa in 

etapni cilj, naslov didaktične enote in operativne cilje didaktične enote, vsebino didaktične 

enote, metode in oblike dela ter učna sredstva. V tretjem delu pa učitelji zapišejo strukturne 

enote oziroma potek učnega procesa po fazah učne ure oziroma artikulacijskih stopnjah z 

vidika aktivnosti učitelja in učencev (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

 

2.2.3 ARTIKULACIJA UČNEGA PROCESA 

 

Artikulacija učnega procesa pomeni oblikovanje pouka. Gre za razčlenitev določene časovne 

enote, v kateri poteka pouk, na faze (Kubale, 2003). Faze učnega procesa si sledijo v 

smiselnem vrstnem redu (Tomić, 2003). Predmet artikuliranja so tako metodične kot tudi učne 

enote (Blažič s sod., 2003). Artikulacija temelji na teorijah, izkušnjah in zakonitostih učnega 

procesa, njen namen pa je nemoten potek pouka (Kramar, 2009). 
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A. Tomić (2002) kot temeljne faze oziroma etape učnega procesa navaja: 

 uvajanje ali pripravljanje učencev za delo, 

 obravnavanje novih učnih vsebin, 

 vadenje ali urjenje, 

 ponavljanje in 

 preverjanje in ocenjevanje. 

 

Pri načrtovanju didaktične oziroma učne enote M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič 

(2011) navajata tri stopnje: 

 uvodna stopnja, 

 osrednja učna stopnja in 

 sklepni del. 

 

Blažič s sodelavci (2003) ugotavlja, da so običajne faze učnega procesa naslednje: 

 uvod,  

 pridobivanje novega znanja in razvijanje sposobnosti ter spretnosti, 

 utrjevanje in 

 ocenjevanje. 

 

Pri artikulaciji učne ure oziroma mikroartikulaciji lahko govorimo o oblikovanju pouka na 

neposredni, tj. izvedbeni ravni, saj je temeljna didaktična enota običajno učna ura. Ta je 

»temeljna, problemsko, vsebinsko, procesno notranje povezana in urejena, časovno sklenjena 

najmanjša enota pouka« (Kramar, 2009, str. 70). 

 

Kramar (2009) ugotavlja, da različni avtorji posamezne faze poimenujejo različno, vsem pa je 

skupno, da se učna ura začne z uvodom, sledi obravnava učne snovi ali izvajanje nalog za 

pridobivanje novega znanja, razvijanje sposobnosti in kompetenc, za tem pa so na vrsti 

zaključne oziroma sklepne dejavnosti. To, da vse vrste artikulacije temeljijo na treh korakih, 

Kramar (2009, str. 74) poimenuje »temeljni metodični ritem«. 

 

Sledi podrobnejša predstavitev faz učnega procesa po A. Tomić (2002). 
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2.2.3.1 UVAJANJE ALI PRIPRAVLJANJE UČENCEV ZA DELO 

 

Namen te etape učnega procesa je, kot pove že njeno poimenovanje, psihofizična priprava 

učencev na učenje (Tomić, 2003). Priprava oziroma motiviranje učencev lahko poteka na 

različne načine, odvisno od učne snovi in tipa učne enote. Ta del naj bi bil čim krajši in čim 

bolj intenziven (Kubale, 2003). 

 

O natančni dolžini uvodnega dela učnega procesa imajo strokovnjaki različna mnenja, vsi pa 

se strinjajo, da naj bo priprava učencev na učenje kratka in učinkovita. Blažič s sodelavci 

(2003) priporoča, da ta del ni daljši od desetih minut, A. Tomić (2003) pa meni, da je ustrezna 

dolžina od tri do pet minut, pri čemer učitelju priporoča, da učence opazuje in preide na 

osrednji del učnega procesa, ko ugotovi, da je pripravljenost za učenje na vrhuncu. 

 

V tem delu učitelj učence seznani z vsebino učne ure in jih motivira za učenje. Navadno je ta 

etapa namenjena tudi preverjanju ali ponovitvi predznanja, lahko tudi preverjanju domačih 

nalog (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

 

Tudi Blažič s sodelavci (2003) ugotavlja, da je pripravljanje učencev za delo izhodišče za 

nadaljnji potek pouka. Glavne sestavine te etape učnega procesa so napoved učnih ciljev, 

ponovitev predznanja in uvodno motiviranje. Napoved učnih ciljev učence bežno seznani z 

novo učno vsebino in jim predstavi njeno »praktično vrednost in pomen za razumevanje 

naslednjih učnih enot pouka« (str. 133). Velik pomen imata tudi ponovitev in obuditev 

predznanja, na osnovi katerega bodo učenci med samo obravnavo učne snovi gradili svoje 

znanje. 

 

M. Juriševič (2012) pravi, da je motivacija ključni dejavnik učenja, saj učenje začne, nadaljuje 

in pri njem vztraja le motiviran učenec. Navaja tudi, da so raziskave pokazale, da je 

motivacija eden ključnih dejavnikov učne uspešnosti. Opozarja še na razliko med motivacijo 

in motivacijskimi spodbudami. Motivacijo opredeli kot »psihološki proces, ki spodbuja in 

uravnava učenje« (str. 9), motivacijske spodbude pa so učiteljeva ravnanja, s katerimi želi 

spodbuditi ali vzdrževati pozornost učencev za učenje. Tudi Blažič s sodelavci (2003) 

ugotavlja, da je uvodno motiviranje učencev nepogrešljivo, obenem pa dodaja, da motiviranje 

ni potrebno le v uvodnem delu učnega procesa, ampak omenja tudi procesno in sklepno 
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motiviranje učencev. Poudarja, da imajo veliko motivacijsko vlogo v uvodnem delu učnega 

procesa presenečenja in negotovost, ki v učencih sprožijo tako imenovani kognitivni konflikt 

in jih motivirajo za učenje, s katerim bi ga razrešili.  

 

2.2.3.2 OBRAVNAVANJE NOVIH UČNIH VSEBIN 

 

V tej fazi se neposredno izražajo temeljne naloge pouka: informiranje, formiranje in vzgajanje 

(Ivanuš Grmek, Javornik Krečič, 2011), zato je to ena ključnih faz učnega procesa (Tomić, 

2003). Kubale (2003) meni, da obravnavi nove učne snovi namenimo približno 35 % učnega 

časa posameznega učnega predmeta. 

 

Tudi med samim obravnavanjem nove učne vsebine je treba ves čas skrbeti za motiviranost 

učencev (procesno motiviranje), saj običajno uvodne motivacijske spodbude ne zadostujejo za 

celotno učno uro. Tudi za procesno motiviranje velja, da naj bo »povezan[o] z življenjskostjo, 

celostnostjo in problemskostjo pouka« (Blažič s sod., 2003, str. 135). Zavedati se je treba, da 

so učenci bolj motivirani za učenje življenjskih in aktualnih vsebin, zato mora učitelj 

znanstveni smisel učne teme pretvoriti tako, da bodo v učenju učne snovi videli smisel in 

koristnost za življenje (Blažič s sod, 2003).  

 

Ta del učnega procesa je vsebinsko najobsežnejši in po dogajanju najpestrejši. Dejavnosti, ki 

se zvrstijo v tej etapi, ne smemo obravnavati ločeno, ampak naj se prepletajo in prehajajo 

druga v drugo. Tako sestavljajo učni proces, v katerem so učenci ves čas miselno aktivni. Že 

v tej fazi učnega procesa potekata sprotno utrjevanje in preverjanje znanja, ki učitelju povesta, 

»kaj, koliko in kako so učenci usvojili v predhodnih didaktičnih situacijah« (Kramar, 2009, 

str. 78). 

 

Pri obravnavanju nove učne vsebine sta pomembni usklajevanje znanstvenega smisla učne 

teme in njene uporabne vrednosti za učence ter ustvarjanje pravega razmerja med 

enostavnejšimi im zahtevnejšimi učnimi vsebinami. Učenci se raje učijo, kadar ob tem 

občutijo zadovoljstvo, zato je pri poučevanju smiselno kombinirati različne oblike in metode 

dela (Blažič s sod., 2003), ki aktivirajo njihove spoznavne procese (Kubale, 2003). 
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Učenje in spoznavanje novih vsebin lahko potekata na induktiven ali deduktiven način.  

 

Za induktivni način učenja je značilno spoznavanje primerov, na osnovi katerih oblikujemo 

posplošitve, ki so skupne vsem. Tak način usvajanja znanja, pri katerem učenci postopno sami 

prihajajo do posploševanja na podlagi posameznih primerov, je primeren predvsem za mlajše 

učence (Blažič s sod., 2003).  

 

Pri poučevanju starejših učencev z že razvito sposobnostjo abstraktnega in kombinatornega 

mišljenja lahko uporabimo tudi deduktivni način učenja, pri katerem učenci najprej spoznajo 

splošne zakonitosti, te pa nato prenašajo v specifične situacije (prav tam).  
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2.2.3.3 VADENJE ALI URJENJE 

 

Obravnavi novih učnih vsebin nujno sledi faza vadenja ali urjenja, saj lahko le tako dosežemo 

popolno realizacijo učnega dela. To fazo mnogi imenujejo tudi utrjevanje učne snovi (Kubale, 

2003). Dejavnosti v tej fazi učnega procesa so namenjene realizaciji funkcionalnih nalog 

pouka, ki vključujejo razvijanje mnogih učenčevih spretnosti in sposobnosti, med drugim tudi 

sposobnost samoizobraževanja in sposobnost ustvarjalne uporabe znanja (Tomić, 2003).  

 

Urjenje je »oblika ponavljanja določene dejavnosti, operacije ali tehnike z namenom, da bi se 

aktivnost čim bolj avtomatizirala, da bo potekala zanesljivo, hitro in ob vedno manj potrebni 

kontroli zavesti« (Tomić, 2003, str. 111). Njegov namen je zagotoviti trajnost naučenega 

znanja in razumevanje njegove izpopolnitvene, izrazne in uporabne vrednosti (Ivanuš Grmek 

in Javornik Krečič, 2011). Psihologi poudarjajo, da avtomatiziranega ne pozabimo tudi po 

daljšem času (Marentič Požarnik, 2012).  

 

Strokovnjaki so ugotovili, da učenci pri vadenju oziroma urjenju napredujejo različno hitro, 

zato mora učitelj upoštevati razlike med njimi (Kubale, 2003). To najlažje stori z 

upoštevanjem načela individualizacije pouka, ki poudarja pomen upoštevanja individualnih 

učnih in drugih razlik med skupinami in posameznimi učenci (Blažič s sod., 2003). 

 

2.2.3.4 PONAVLJANJE 

 

Ker si prizadevamo, da bi bilo znanje učencev čim bolj trajno, je nujno njegovo ponavljanje. 

Poleg ponavljanja vsebin in dejstev moramo ponavljati tudi naučene psihomotorične strukture 

(Tomić, 2002).  

 

Funkcija ponavljanja je preprečevanje pozabljanja (Kubale, 2003). Psihologi so ugotovili, da 

se pozabljanje začne takoj po zapomnitvi. Takrat je pozabljanje tudi največje, saj v prvi uri po 

učenju človek pozabi več kot polovico naučenega, nato pa se hitrost pozabljanja upočasni 

(Marentič Požarnik, 2012). 
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Ponavljanje je smiselno takoj po zapomnitvi, vendar šele takrat, ko so učne vsebine in 

dejavnosti že usvojene z razumevanjem (Tomić, 2002). Pomnjenje in pozabljanje sta 

nasprotujoča si psihološka procesa. Nanju vplivajo povezanost učnih vsebin, razumevanje 

učnega gradiva in emocionalni odnos do učenja (Kubale, 2003). 

 

Glede na kakovost miselnih procesov, ki potekajo med ponavljanjem, A. Tomić (2002) loči 

mehanično ali reproduktivno in ustvarjalno ali produktivno ponavljanje. 

 

Mehanično ali reproduktivno ponavljanje je ponavljanje vsebin vsakič na isti način, običajno 

s pomočjo učbenika ali zapiskov. Pri tem načinu gre predvsem za pomnjenje podatkov, druge 

duševne funkcije pa so manj aktivne (Tomić, 2002). Zaradi monotonega načina ponavljanja se 

tako naučene vsebine hitreje pozabijo (Kubale, 2003). 

 

Ustvarjalno ali produktivno ponavljanje je bolj osmišljeno, saj je zanj potrebna večja miselna 

aktivnost (Tomić, 2002). Poleg trajnejšega pomnjenja se pri tovrstnem ponavljanju bolj 

izražajo tudi učenčeva izvirnost, samostojnost in ustvarjalnost. Ustvarjalno ponavljanje 

povezuje uporabo znanja, reševanje problemov, urejanje znanja po novih vidikih in 

povezovanje novega s starim znanjem v logičen sistem (Kubale, 2003). 

 

Ponavljanje se razlikuje tudi glede na mesto v strukturi učnega procesa. Kubale (2003) po tem 

kriteriju loči ponavljanje kot strukturni element vsake učne ure in ponavljanje po obravnavi 

učne teme. 

 

Ponavljanje kot strukturni element vsake učne ure je del vsake učne ure in sledi obravnavi 

nove učne snovi (prav tam). 

 

Ponavljanje po obravnavi učne teme pa je organizirano v obliki posebej ponavljanju 

namenjenih učnih ur. Navadno gre za ponavljanje vsebin celotne učne teme, lahko tudi učne 

enote. Pogoj za tovrstno ponavljanje je, da je obravnavana učna snov že utrjena, njegov 

namen pa je trajno ohranjanje znanja in sposobnosti (prav tam).  

2.2.3.5 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 
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Sklepna faza učnega procesa je namenjena preverjanju in ocenjevanju znanja ali navodilom za 

naprej in sklepom. Preverjanje znanja nam pove, kateri učenci dosegajo učne cilje in kako. 

Lahko služi kot dvojna povratna informacija: povratna informacija učencu o njegovem znanju 

in učitelju o uspešnosti njegovega poučevanja (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011), A. 

Tomić (2002) pa poudarja, da je preverjanje potrebno tudi v predhodnih fazah učnega 

procesa. 

 

Kramar (2009) pravi, da je namen sklepne faze poleg preverjanja dosežkov, katerega namen 

je ugotavljanje učinkovitosti učnega procesa, tudi didaktična refleksija in analiza učne ure. 

Avtor pove tudi, kakšen naj bo ustrezen konec učne ure – ta naj se ne konča zaradi izteka 

časa, ampak naj bo učencem omogočeno, da svoje delo končajo in v miru pospravijo svoje 

delovne pripomočke in prostor. Smiselno je, da učitelj učni proces sklene po vseh načrtovanih 

dejavnostih (prav tam). 

 

Kubale (2003) ocenjuje, da je preverjanje znanja učiteljevo najzahtevnejše in najbolj 

odgovorno delo, iz česar izpelje, da je prav učitelj najbolj odgovoren za morebiten neuspeh 

učencev, vse druge subjektivne in objektivne okoliščine naj bi bile drugotnega pomena. 

 

Preverjanje znanja omogoča odpravo pomanjkljivosti v znanju učencev pred ocenjevanjem, ki 

sledi preverjanju (Blažič s sod., 2003). 

 

Sklepna faza pouka, ki sledi utrjevanju in preverjanju in ki je, kot ugotavlja Blažič s sodelavci 

(2003), izmed vseh faz najbolj problematična in ambivalentna, je ocenjevanje. Ocenjevanje 

znanja sledi vsem predhodnim etapam učnega procesa in je običajno ob koncu obravnave 

posamezne učne teme (Tomić, 2003). 

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013) 

določa dve obliki ocenjevanja, in sicer opisno v 1. in 2. razredu in številčno od 3. do 9. 

razreda osnovne šole. 

 

Opisno ocenjevanje z besedami izraža učenčevo doseganje standardov znanja, opredeljenih v 

učnih načrtih posameznih predmetov, oziroma učenčev napredek glede na opredeljene 

vzgojno-izobraževalne cilje (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 
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učencev v osnovni šoli, 2013). Strokovnjaki za didaktiko menijo, da je tovrstno ocenjevanje 

bližje vrednotenju kot ocenjevanju. Njegove prednosti vidijo predvsem v kakovosti take 

povratne informacije, saj opisno ocenjevanje od učitelja zahteva bolj poglobljeno spoznavanje 

vsakega učenca ter sprotno in neprekinjeno spremljanje njegovega dela, napredka in 

dosežkov, poudarek pa je bolj na kakovosti kot na količini usvojenega znanja (Blažič s sod., 

2003). 

 

Številčno ocenjevanje je ocenjevanje učenčevega znanja z lestvico ocen. Številčne ocene v 

slovenskem šolskem prostoru so: nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in 

odlično (5). Vse ocene razen ocene nezadostno (1) so pozitivne. Z negativno oceno (1) je 

učenec ocenjen takrat, kadar ne dosega minimalnih standardov, ki jih predpisuje učni načrt 

(Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 

2013). V primerjavi z opisnim ocenjevanjem avtorji pri številčnem ocenjevanju vidijo precej 

pomanjkljivosti. Dvomijo o njegovi natančnosti in objektivnosti ter menijo, da zapostavlja 

nadarjenost, interese, sposobnosti, prizadevnost učencev in druge okoliščine, ki vplivajo na 

učenje; opozarjajo tudi, da učence spodbuja k pridobivanju količinskega in površinskega 

znanja oziroma k učenju za ocene (Blažič s sod., 2003).  

 

2.2.4 IZBIRA UČNIH OBLIK IN UČNIH METOD 

 

Učne oblike so »didaktično strukturirane organizacijske osnove pouka, s katerimi urejamo 

odnose in vloge učencev pri pouku« (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011, str. 131). Izbira 

učnih oblik je rezultat učiteljeve odločitve, odvisna je od učne vsebine in učnih ciljev 

posamezne učne ure (Kramar, 2009). Poznamo štiri osnovne učne oblike: frontalno, 

individualno, skupinsko in delo v paru (Kubale, 1996). Pri frontalni učni obliki učitelj hkrati 

poučuje ves razred, zato omogoča sistematično obravnavo zahtevnejših učnih vsebin in večje 

količine učne snovi. Individualno učno obliko učitelj uporabi takrat, kadar želi doseči 

samostojno učenje učencev, hkrati pa individualno delo omogoča dobro individualizacijo 

pouka. Ta učna oblika učenca usposablja tudi za nadaljnje samostojno učenje. Skupinsko delo 

poteka v manjših skupinah. Vsak član skupine ima natančno določeno nalogo, uspeh celotne 

skupine pa je odvisen od dela vseh članov. Ob pridobivanju znanja se učenci tudi urijo v 
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skupinskem delu, komunikaciji, prilagajanju in sodelovanju. Delo v paru je posebna oblika 

skupinskega dela, pri kateri ima skupina le dva člana (Kubale, 2003).  

 

V literaturi (Kubale, 1996) se lahko seznanimo s podatkom, da učitelji najpogosteje 

uporabljajo frontalno učno obliko (60 % pouka), sledi individualna oblika (30 % pouka), 

najredkeje pa pouk poteka v obliki skupinskega dela in delo v parih (10 % pouka).  

 

Pri načrtovanju pouka učitelj glede na učno vsebino, učne cilje in razvojno stopnjo učencev 

ter druge dejavnike izbere »ustrezne« metode dela. Učne metode so načrtovana ravnanja, 

katerih cilj sta kakovost in ekonomičnost učnega procesa, kar vodi k doseganju učnih ciljev 

(Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). Navadno učitelj v eni učni uri uporabi več učnih 

metod. Metode pouka imajo izrazito dvostranski pomen, saj določajo tako delo učitelja kot 

tudi delo učencev (Kubale, 1996).  

 

A. Tomić (2002) poudarja, da navodil za učinkovito izbiro učnih metod za določeno učno 

vsebino ni in da je izbira učnih metod odvisna od več dejavnikov. Praksa v šolskem okolju je 

pokazala, da je za uspešnost učnega procesa smiselno kombinirati različne učne metode. 

Avtorica ugotavlja, da izbiro učnih metod določajo naslednji dejavniki: »učna vsebina, tip 

učne ure, posamezne etape v učnem procesu in delni cilji učne enote, razvojna stopnja 

učencev, razvitost različnih sposobnosti in spretnosti učencev v oddelku, gmotno-tehnična 

podlaga, število učencev v razredu, lokacija šole, čas, ki je na voljo, in učiteljeva osebnost« 

(Tomić, 2002, str. 87). 

 

Blažič s sodelavci (2003) dejavnike, ki vplivajo na metode, deli na objektivne in subjektivne. 

Objektivni dejavniki so cilji učnega procesa (metode so najbolj odvisne od ciljev, hkrati pa so 

tudi sestavina ciljev ali sam cilj), vsebina (metode so odvisne od značilnosti učne vsebine), 

didaktično okolje (didaktično okolje – prostor; didaktična sredstva) in širše objektivne 

okoliščine (npr. čas). Subjektivni dejavniki pa so učenci in učitelji. 

 

2.3 DIDAKTIČNO-METODIČNI VIDIK POUKA 
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Učiteljevo metodično delovanje zajema vrsto njegovih vnaprej načrtovanih, pripravljenih in 

sistematično vodenih ravnanj, ki učencem pomagajo pri pridobivanju znanja. Vsako 

metodično ravnanje mora biti prilagojeno značilnostim pouka in okoliščinam, v katerih pouk 

poteka. Rezultat učiteljevega ustreznega metodičnega ravnanja se izraža v doseganju vzgojno-

izobraževalnih ciljev pouka (Kramar, 2009). V metodično delovanje lahko uvrstimo vse 

dejavnosti, povezane z učiteljevim poučevanjem in učenčevim pridobivanjem znanja (Blažič s 

sod., 2003). 

2.3.1 UČNE METODE 

 

V literaturi različni avtorji različno opredeljujejo in razlagajo učne metode. Blažič s sodelavci 

(2003, str. 311) pravi, da so učne metode oziroma metode pouka »teoretično utemeljeni in 

izkustveno preizkušeni uspešni racionalni načini delovanja, s katerimi subjekti 

izobraževalnega procesa, učitelji in učenci, uresničujejo svoje namene in dosegajo postavljene 

cilje izobraževalnega procesa«. A. Tomič (2003, str. 55) učne metode opredeli kot 

»znanstveno in didaktično preverjen[e] način[e] učinkovite komunikacije med učiteljem in 

učenci na vseh stopnjah učnega procesa«. Jank in Meyer (2006, str. 42) navajata, da so učne 

metode »oblike in postopki, s katerimi učitelji in učenci naravno in družbeno stvarnost, ki jih 

obkroža, posredujejo pri pouku in jo usvajajo«. 

 

Iz različnih opredelitev metod lahko povzamemo, da učne metode vključujejo aktivnosti 

učenja in poučevanja, hkrati pa potekajo tudi interakcije in komunikacija med vsemi 

udeleženci pouka. 

 

Jank in Meyer (2006) poudarjata, da metodično delovanje ni le delovanje učitelja, ampak 

didaktične in metodične kompetence pri pouku prek učiteljevega zgleda razvijajo tudi učenci. 

Usvajanje različnih metodičnih ravnanj učence navaja na samostojno organizacijo učenja in 

odločanje o tem, kaj se bodo učili in kako.  

 

Kakovost in učinkovitost metodičnega ravnanja učitelja je odvisna predvsem od učiteljeve 

metodične kompetence. Ta se kaže v »njegovem znanju in sposobnostih, da v vsakokratnih 

konkretnih pogojih vedno znova samostojno organizira izobraževalni proces in oblikuje 

najustreznejše didaktične situacije« (Blažič s sod., 2003, str. 329). Metodična kompetenca je 
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odvisna od različnih dejavnikov, zlasti so pomembni učiteljevo didaktično in metodično 

znanje in njegove empirične izkušnje.  

 

Učitelj pri izbiri metod upošteva tako sebe kot tudi učence. Izbira metode, ki ustrezajo 

razvojni stopnji učencev in njihovim psihičnim lastnostim, upošteva ravni znanja in 

socializacije učencev – vse to zagotavlja večjo racionalnost, kakovost in učinkovitost pouka. 

Učitelj mora učne metode poznati, razumeti njihove značilnosti, se zavedati ustreznosti rabe v 

posameznih didaktičnih situacijah in jih med seboj razlikovati, saj jih lahko samo tako 

ustrezno izbira, načrtuje in povezuje med seboj (Blažič s sod., 2003). 

 

2.3.1.1 KLASIFIKACIJA UČNIH METOD 

 

Tako Kramar (2009) kot Blažič s sodelavci (2003) poudarjata, da je klasifikacija učnih metod 

pomembna predvsem za didaktično teorijo, ki se ukvarja s preučevanjem, razvijanjem, 

spreminjanjem in izboljševanjem metod. Ker so učne metode večdimenzionalne, se v 

literaturi pojavlja več kriterijev za razvrščanje metod in s tem tudi več klasifikacij (Kramar, 

2009).  

 

Naj naštejemo nekaj vidikov razvrščanja učnih metod: po teoretičnih temeljih, po 

prevladujočih procesih v metodah, po značilnostih metodoloških pristopov, po aktivnostih 

učiteljev in učencev, po odnosih in didaktični komunikaciji med učitelji in učenci, po rabi 

različnih didaktičnih sredstev, po namenih in funkcijah, po organizacijskih oblikah, po rabi 

didaktičnih sredstev (Blažič s sod., 2003; Kramar, 2009). 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili tiste učne metode in pristope k poučevanju, 

katerih pogostost uporabe smo med učitelji preverjali v naši raziskavi. 

 

2.3.1.2 PREDSTAVITEV UČNIH METOD IN PRISTOPOV 

 

Na kratko bomo predstavili tiste didaktične metode in pristope, za katere nas je zanimalo, 

kako pogosto jih učitelji razrednega pouka uporabljajo pri poučevanju gospodinjstva v 5. 
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razredu osnovne šole. Izbrali smo jih na podlagi predpostavke o pogostosti uporabe (tj. katere 

učne metode so po našem mnenju najpogosteje uporabljane) in po kriteriju primernosti 

uporabe za poučevanje gospodinjstva (učne metode, ki so v učnem načrtu za gospodinjstvo 

navedene v poglavju Didaktična priporočila). 

 

2.3.1.2.1 RAZLAGA 

Razlaga oziroma metoda ustnega razlaganja, kot jo imenuje A. Tomić (2002), je monološka 

metoda, pri kateri govori le en udeleženec pouka. To je lahko učitelj ali učenec. Gre za 

časovno zelo ekonomično metodo, ki zagotavlja pregledno obravnavanje učne snovi. Ta 

metoda je v slovenskih šolah zelo utrjena (Tomić, 2003). 

 

Učitelj se mora zavedati, da je razlaga za učence zahtevna metoda. Učenci so večji del časa 

pri miru in zgolj poslušajo, zato lahko postanejo pasivni. Da bi to preprečil, lahko učitelj 

razlago kombinira z drugimi učnimi metodami (Tomić, 2002) ali pa učno snov razlaga tako, 

da pri učencih sproža miselne procese (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011).  

 

Razlaga mora biti prilagojena stopnji jezikovnega razvoja in znanju učencev. Učitelj naj 

razlage ne bere. Govoriti mora jasno, razločno, zborno, retorično gladko in povezano. Če 

uporablja izraze, ki so za učence novi, jih sproti pojasnjuje ali učence usmerja v iskanje 

razlage besed v slovarjih. Ključne besede lahko zapiše na tablo. Paziti mora, da razlage ne 

spremeni v monolog, zato je smiselno, da vanjo vključuje učence. Učitelj mora biti med 

razlago na takem mestu v razredu, da ga vidijo vsi učenci, njegovo gibanje naj bo umirjeno. Z 

razgibanim govorom in ustreznimi nebesednimi spremljevalci govorjenja lahko pri učencih 

vzbuja pozornost, pričakovanja in radovednost (Blažič s sod., 2003).  

 

Učno metodo razlage lahko uporabljamo pri različnih oblikah dela, čeprav najpogosteje 

poteka v frontalni obliki. To pomeni, da učitelj učno snov razlaga vsem učencem v oddelku 

hkrati (prav tam). 

 

Razlaga se v šolah pojavlja v več oblikah: pripovedovanje, opisovanje, pojasnjevanje, 

predavanje (Tomić, 2003). 
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2.3.1.2.2 POGOVOR 

Pri metodi pogovora (v literaturi se uporabljata tudi izraza učni pogovor in razgovor) gre za 

poučevanje v obliki dialoga med učiteljem in učencem ali med učenci samimi (Tomić, 2002).  

 

Pogovor je vsestransko uporabna učna metoda. Učitelj ga lahko uporabi za spoznavanje nove 

učne snovi, za poglabljanje, sistematizacijo in razširjanje znanja ter prenašanje znanja na nove 

primere (Blažič s sod., 2003). Primeren je za poučevanje manjših skupin, najučinkovitejši je, 

kadar v njem sodeluje do 30 oseb. Učitelj, ki pogovor vodi, mora pritegniti pozornost učencev 

in jih ves čas motivirati za sodelovanje, da se pogovor ne spremeni v razlago oziroma 

predavanje (Brečko, 2002). Ker pogovor temelji na sodelovanju in prepričanju, da se lahko 

učimo drug od drugega, vloga učencev in učitelja ni povsem natančno določena. Oboji se med 

pogovorom približajo učni vsebini, razumevanje učne vsebine pa nastaja med pogovorom 

(Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009). Različni avtorji opisujejo različne pogoje, ki 

morajo biti izpolnjeni za učinkovit pogovor pri pouku.  

 

A. Tomić (2002) poudarja, da morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

 znanje in izkušnje učencev, 

 razvite komunikacijske spretnosti in 

 ugodno psihološko ozračje. 

 

B. Marentič Požarnik in L. Plut Pregelj (2009, str. 82) pa kot pogoje učinkovitega učnega 

pogovora navajata naslednje: 

 »obstajati morajo različni podatki, pogledi, razlage o temi pogovora; 

 obstajati mora želja po pogovoru; 

 vsak udeleženec pogovora se mora izmenično pojaviti v vlogi govorca in poslušalca – 

odnos daj-dam.« 

 

Pogovor vedno sestavljata dva dela: vprašanje in odgovor (Tomić, 2002).  

 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

29 

 

Pri poučevanju z metodo pogovora so vprašanja zelo pomembna. Lahko rečemo, da so »pot 

do znanja« oziroma »sestavina poti do znanja« (Blažič s sod., 2003, str. 356). Učitelj pri 

pouku učencem vsak dan postavi več sto vprašanj (Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009), 

ki morajo izpolnjevati naslednje zahteve: 

 izražati morajo potrebo po odgovoru, 

 izražati morajo namen iskanja oziroma oblikovanja odgovora, 

 krepiti morajo željo po tem, da odgovor najdemo, 

 vzbujati morajo interes in motive za spodbujanje aktivnosti za uresničitev namena 

(Blažič s sod., 2003). 

 

Učitelj vprašanja običajno postavlja v določenem zaporedju z namenom doseganja določenih 

vzgojno-izobraževalnih ciljev. Način postavljanja vprašanj imenujemo tudi strategija 

spraševanja. Ta poleg zaporedja vprašanj določa tudi čas, ki ga učitelj dopušča učencem za 

razmislek in oblikovanje odgovora, uporabo učiteljevih spodbud in odziv na odgovore 

učencev (Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009). 

 

2.3.1.2.3 DELO Z BESEDILOM 

Za metodo dela z besedilom je značilno, da je učenčevo pridobivanje znanja vezano na 

besedilo. Učitelj mora besedila, ki jih posreduje učencem, skrbno izbrati in pripraviti, da bodo 

sprožala, usmerjala in spodbujala njihovo miselno aktivnost. Najpogosteje gre za uporabo 

besedil iz učbenikov, delovnih zvezkov, priročnikov, leksikonov, s plakatov. Poleg usvajanja 

novega znanja se učenci ob delu z besedilom navajajo tudi na samostojno pridobivanje znanja 

iz pisnih virov. Naučijo se poiskati besedilo, ga prebrati (logično, estetsko, diagonalno, z 

razumevanjem) in poiskati bistvo v besedilu, oblikovati izpiske in ovrednotiti prebrano 

besedilo. Tako razvijajo tudi svojo funkcionalno pismenost (Blažič s sod., 2003). 

 

Besedila so lahko v tiskani ali elektronski obliki. Gradivo, ki ga učitelj posreduje učencem pri 

pouku, naj bo didaktično oblikovano. Sčasoma lahko učitelj učence spodbuja tudi k 

samostojnemu iskanju ustreznih besedil. Tako se učenci seznanijo tudi z branjem besedil, ki 

ne izpolnjujejo vseh didaktičnih zahtev. S tem se učijo iskanja in prepoznavanja besedil, iz 

katerih se lahko učijo (Kramar, 2009). 
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V sklopu te učne metode učenci tudi pišejo besedila. Učijo se oblikovanja svojih misli in 

ubesedenja le-teh v obliki zapiskov. Pomembno je tudi ustvarjanje miselnih vzorcev. Pri tem 

gre za zapis z besedilnimi in grafičnimi sestavinami, ki prikaže posameznikove subjektivne 

predstave o določeni vsebini (Blažič s sod., 2003). Miselni vzorec se od zapiskov razlikuje že 

po strukturi, saj je običajno oblikovan v razvejano strukturo. Vanj ne vpisujemo povedi, 

ampak le ključne besede, ki jih med seboj povezujemo s puščicami. Za boljšo zapomnitev 

podatkov se priporoča tudi uporaba barv, simbolov in slik. Miselni vzorci omogočajo strnjen 

prikaz tudi obsežnega gradiva, zato so primerni zlasti za učence z vizualnim stilom dojemanja 

(Marentič Požarnik, 2012). 

 

2.3.1.2.4 DEMONSTRACIJA 

V literaturi je ta metoda različno poimenovana. A. Tomić (2002) uporablja izraz ilustrativno-

demonstracijska metoda in vanjo uvršča vse vrste demonstracije, M. Ivanuš Grmek in M. 

Javornik Krečič (2011) govorita o metodi prikazovanja, ki jo ločita na statično in dinamično 

prikazovanje ter psihomotorično učenje, Blažič s sodelavci (2003) pa demonstracijo opredeli 

kot vrsto prikazovanja, pri kateri gre predvsem za učenje psihomotoričnih ali zaznavno-

gibalnih spretnosti in veščin. 

 

O metodi demonstracije govorimo takrat, kadar učenci pri pouku opazujejo predmete ali 

pojave. Učitelj nekaj demonstrira oziroma pokaže, učenci pa to opazujejo. Da bi se učenci 

zavedeli, kaj je bistvo opazovanega predmeta, pojava ali procesa, mora učitelj z ustreznimi 

navodili usmerjati njihovo opazovanje (Tomić, 2002). Smiselnost uporabe te metode temelji 

na pomenu čutnega zaznavanja v procesu učenja (Blažič s sod., 2003), zato je pomembno 

demonstracijo zasnovati tako, da učenec v opazovanje vključi čim več čutov (Tomić, 2002). Z 

uporabo te učne metode uresničujemo tudi načelo nazornosti, saj čutno zaznavanje spodbudi 

miselno aktivnost učenca. (Blažič s sod., 2003). 

 

Učiteljevo prikazovanje in učenčevo opazovanje sta vzporedna procesa. Na ravni čutne 

aktivnosti prehajata v zaznavanje in sprejemanje, nato pa se spremenita v miselno aktivnost. 

Ta prehod iz čutne v miselno aktivnost s shemo ponazori tudi Blažič s sodelavci (2003). 

 

 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Stopnje metode prikazovanja (Blažič s sodelavci, 2003, str. 368) 

 

Prikazujemo lahko na različne načine. Blažič s sodelavci (2003) in Kramar (2009) ločita 

naslednje načine prikazovanja: 

 govorno-jezikovno (opisovanje, razlaganje ipd.), 

 tekstualno-jezikovno (delo z besedilom), 

 zvokovno (petje, posnemanje glasov, predvajanje zvočnih posnetkov), 

 grafično (slike, skice, fotografije ipd.)  

 stvarno (pripomočki, naprave ali modeli), 

 gibalno (demonstracija gibov), 

 dramatizacija (igra vlog ipd.), 

 uprizarjanje, 

 prikazovanje procesov (kemičnih, fizikalnih, tehnoloških ipd). 

 

2.3.1.2.5 LABORATORIJSKO-EKSPERIMENTALNA METODA 

Za laboratorijsko-eksperimentalno metodo je značilno, da učencem »omogoča intenzivno 

miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo dejavnosti« (Tomić, 2003). Običajno se prepleta z 

metodami demonstracije, razlage in pogovora (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

 

Lahko rečemo, da laboratorijsko-eksperimentalna metoda združuje dve metodi – 

laboratorijsko in praktično delo. Z izrazom laboratorijsko delo navadno označujemo 
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eksperimente, ki jih opravljajo učenci, pri čemer ni nujno, da jih izvajajo v laboratoriju. Z 

eksperimentom učenci običajno preverjajo vnaprej postavljene hipoteze, z analizo in 

posploševanjem po izvedbi eksperimenta pa hipotezo potrdijo ali zavrnejo. V to metodo 

uvrščamo tudi dolgotrajno opazovanje procesov ali pojavov (npr. kaljenja rastlin ali 

atmosferskih pojavov). Med druga praktična dela štejemo vse tiste dejavnosti učencev, pri 

katerih ti manipulirajo s konkretnimi stvarmi, nanje neposredno učinkujejo in jih opazujejo 

(Tomić, 2002).  

 

Laboratorijsko-eksperimentalna metoda je primerna predvsem za poučevanje naravoslovnih 

vsebin (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011).  

 

2.3.1.2.6 METODA DIDAKTIČNE IGRE IN IGRA VLOG 

Igra je otrokova temeljna dejavnost v predšolskem obdobju, ki jo lahko povežemo z učenjem. 

V zgodnjem otroštvu je igra najpomembnejši način učenja (Marentič Požarnik, 2012). Zaradi 

učinkovitosti učenja z igro je smiselna uporaba igre tudi pri pouku. Z igro se otrok uči 

različnih postopkov in strategij, išče vedno nove možnosti za igro, lahko tudi tekmuje sam s 

seboj ali z drugimi otroki. Kadar je zasnovana tako, da otrok z njo razvija svoje sposobnosti, 

spretnosti in znanje, govorimo o didaktični igri (Pečjak, 2009).  

 

Čeprav mnogi igro povezujejo z dejavnostjo otrok, pa ima imajo igre velik izobraževalni 

pomen za ljudi vseh generacij: predšolske otroke, šolarje in odrasle (Marentič Požarnik, 

2012). 

 

Metodi didaktične igre in igre vlog didaktiki uvrščajo med osrednje metode izkušenjskega 

učenja, za katere je značilno, da je bolj kot rezultat pomemben proces učenja, ki temelji na že 

obstoječem znanju učencev in njihovih izkušnjah (Ivanuš Grmeg, Čagran in Sadek, 2009). 

S tovrstnimi metodami ne dosegamo le izobraževalnih, ampak tudi vzgojne cilje. Pri tem B. 

Marentič Požarnik (2012) poudarja spodbujanje moralne presoje, razmišljanje o lastnih 

vrednotah in vrednotah drugih, razmišljanje o čustvih in občutkih. 

 

Ker je pouk skrbno načrtovan proces, mora učitelj tudi didaktične igre, ki jih namerava 

uporabiti pri pouku, skrbno izbirati in načrtovati. Pri didaktičnih igrah ne gre za prosto igro 
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kot pri igri v zgodnjem otroštvu, ampak morajo biti usmerjene v doseganje vnaprej 

določenega cilja.  

 

Metodo igre uvrščamo med dinamične metode dela. Zanje sta značilna aktivnost in 

sodelovanje vseh udeležencev. Dinamične metode poučevanja omogočajo celostno učenje, saj 

spodbujajo učenje na vseh ravneh: kognitivni, afektivni in psihomotorični. Glede na 

prevladujoče cilje lahko pri pouku govorimo o vzgojnih in izobraževalnih oziroma 

didaktičnih igrah. Medtem ko so učinki vzgojnih iger vidni predvsem na ravni odnosov, lahko 

z didaktičnimi igrami dosegamo vnaprej načrtovane izobraževalne cilje (Mrak Merhar, Umek, 

Jemec in Repnik, 2013). 

 

Didaktične igre učitelj načrtuje glede na vzgojno-izobraževalne cilje, ki jih želi doseči. Vsaka 

didaktična igra ima problem, vsebino in potek. Reševanje problema od učencev zahteva 

miselni napor, njegova rešitev pa učencem prinaša zadovoljstvo. Didaktične igre morajo biti 

za doseganje svojega namena prilagojene učencem (Tomić, 2002) 

 

Za igro vlog je značilno, da učenec prevzema različne vloge v namišljenih okoliščinah. 

Prevzame lahko vlogo samega sebe ali koga drugega. Pri igranju samega sebe (učenec ohrani 

lastno identiteto) se na namišljeno situacijo odziva tako, kot bi se odzval v resnici, kadar pa 

učenec prevzame vlogo in identiteto koga drugega, se na namišljeno situacijo odziva tako, kot 

misli, da bi se odzval njegov lik (Lapajne Dekleva, 2012). 

 

Igra vlog je učinkovita v manjših skupinah oseb. D. Brečko (2002) priporoča, da v razredu za 

igro vlog oblikujemo skupine z do sedmimi učenci in da sama igra vlog ne traja predolgo. V 

praksi se je za učinkovito izkazalo pravilo, da ne traja več kot 12 minut oziroma da igro 

prekinemo na vrhuncu. 

 

Izvedbi igre vlog naj vedno sledi analiza, v kateri lahko učenci, ki so igrali, povedo, kaj jim je 

šlo pri igri dobro in koliko so se z vlogo poistovetili (ali so se lahko vživeli v vlogo in zakaj 

oziroma zakaj se vanjo niso mogli vživeti), šele nato naj igro vlog komentirajo učenci, ki so 

bili zgolj opazovalci (prav tam). 
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2.3.1.2.7 DELO Z INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO 

Razvoj informacijsko-komunikacijskih medijev vpliva tudi na njihovo uporabo pri pouku. 

Zaradi informatizacije izobraževalnega sistema je nujno uvajanje računalnikov in druge 

izobraževalne tehnologije v pouk. Ugotovitve kažejo, da opremljenost šole z moderno učno 

tehnologijo pospešuje izobraževalni razvoj učencev (Gerlič, 2002). 

 

Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je spodbudil spremembe na področju 

učenja. Tako učenje ne poteka več le v šoli oziroma v institucionalno organiziranih oblikah, 

ampak so informacije in izobraževalni viri postali lažje dostopni širši javnosti. Poleg tega pa 

informacijsko-komunikacijska tehnologija vse bolj postaja del šolskega vsakdanjika (prav 

tam). Tudi drugi avtorji (Vehovar, Brečko in Prevodnik, 2008) poudarjajo, da je v razvitih 

državah, tudi v Sloveniji, ena glavnih prioritet uporaba informacijsko-komunikacijske 

tehnologije v izobraževanju. 

 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) se v slovenskih šolah pri večini učnih 

predmetov uporablja kot orodje za poučevanje. Čeprav so vse slovenske šole opremljene z 

računalniki in povezane z internetom, strokovnjaki opažajo, da razpoložljiva informacijsko-

komunikacijska tehnologija ni dovolj izkoriščena (Vehovar, Brečko in Prevodnik, 2008). 

Kljub nadpovprečno razviti informacijsko-komunikacijski infrastrukturi in veliki 

pripravljenosti učiteljev za delo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ta v slovenskem 

šolskem prostoru še ni uporabljana v največji možni meri (prav tam). 

 

Učenje in poučevanje z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije lahko imenujemo 

tudi e-izobraževanje. Ker v središče učnega procesa postavlja učitelja in učenca, omogoča, da 

se učni proces kolikor je le mogoče prilagodi učenčevim željam, potrebam in zahtevam, tudi v 

času in načinu dostopa do informacij (Brečko in Vehovar, 2008). 

 

2.3.1.2.8 PROBLEMSKI POUK 

Problemski pouk izhaja iz didaktičnega načela o problemskosti pouka. Ugotovljeno je bilo, da 

znajo probleme v življenju bolje reševati tisti, ki so se s tem srečali že med osnovnošolskim 

izobraževanjem. Pri pouku gre za reševanje intelektualnih problemov. Problemi, ki jih 

rešujejo učenci v osnovni šoli, zlasti na razredni stopnji, morajo biti prilagojeni njihovim 
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učnim in miselnim zmožnostim. Učence v problemski pouk uvajamo premišljeno, postopoma 

in individualizirano. Mnogi govorijo o problemskem pouku kot o najvišji obliki poučevanja in 

učenja (Blažič s sod., 2003). Strmčnik (2007) ugotavlja, da vključevanje problemskega pouka 

v izobraževanje učence spodbuja k razmišljanju in pripomore k boljšemu razumevanju 

pojmovnih konstrukcij in povezav, kar ugodno vpliva na pomnjenje in uporabo znanja. 

 

Osnova problemsko umerjenega pouka je problemska situacija, ki pa sama po sebi še ni 

problem. Problem nastane takrat, ko učenec do njega razvije subjektiven odnos. Blažič s 

sodelavci (2003) navaja, da se mora učenec s problemsko situacijo racionalno in emocionalno 

identificirati, da lahko govorimo o problemu.  

 

Racionalna identifikacija je vezana na učenčevo predznanje, njegove sposobnosti reševanja 

problemov in izkušenj s tem. Problemska situacija ne sme biti niti prelahka niti prezahtevna. 

Problemska situacija se spremeni v problem takrat, ko učenec ugotovi, da naloge ne bo mogel 

rešiti z enostavnimi postopki, brez dodatnega miselnega napora. Ob tem začuti željo po rešitvi 

problema, kar je značilnost emocionalne identifikacije. Pri učencu se sproži spoznavni 

konflikt med že znanim in neznanim, kar ga spodbudi k iskanju rešitev danega problema 

(Blažič s sod., 2003). 

 

Problemski pouk temelji na učenčevi samostojni ustvarjalnosti in zavestni učni odgovornosti 

(Strmčnik, 2007). Psihologi navajajo tri osnovne načine reševanja problemov pri tovrstnem 

učenju: 

 metoda poskusov in napak ali slučajno poskušanje (poskušanje reševanja problema 

brez posebne strategije; kadar je problem nepregleden ali ni ustreznega predznanja), 

 nenaden vpogled (obmirovanje po nekaj neuspelih poskusih, nato rešitev problema) in 

 postopna analiza, ki poteka v več fazah (Marentič Požarnik, 2012). 

 

Strokovnjaki ugotavljajo, da je miselna aktivnost učencev pri reševanju problemov zelo 

velika, zato učenci do znanja pridejo z lastno aktivnostjo. Pri reševanju problemov se lahko 

opirajo na že usvojeno znanje, ki ga prenesejo v nove razmere ali ga pri iskanju rešitve 

uporabijo na nov način (Blažič s sod., 2003). Kognitivni procesi, ki jih sproža problemski 

pouk, razvijajo zahtevnejše spoznavne možnosti, vplivajo pa tudi na osebnostne lastnosti 

učencev, kot so vztrajnost, samozaupanje, vedoželjnost, preudarnost (Strmčnik, 2007).  
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2.3.1.2.9 PROJEKTNO UČNO DELO 

Projektno delo je način pouka, ki »udeležencem omogoča, da se učijo razmišljati in delati 

projektno ter pridobivajo spretnosti, potrebne za tovrstno delo« (Novak, Žužej in Glogovec, 

2009). Presega okvire pouka in združuje elemente samostojnega dela učencev in 

neposrednega učiteljevega vodenja (Novak, 1990). Tovrstno delo združuje elemente 

direktnega učiteljevega vodenja pouka in samostojnega učenja učencev. Učitelj učence pri 

projektnem učnem delu postopno vodi k doseganju predhodno postavljenih učnih ciljev. 

Učiteljeva vloga je predvsem v spodbujanju, usmerjanju in pomoči učencem ob njihovi 

samostojni aktivnosti, ki lahko obsega na primer opazovanje pojavov, zbiranje informacij, 

raziskovanje, reševanje problemov ali izvajanje praktičnih aktivnosti (Novak, 1990). 

 

Iz navedenega lahko ugotovimo, da so odnosi med učencem, učiteljem in učno vsebino 

nekoliko drugačni kot v klasičnem didaktičnem trikotniku, zato so strokovnjaki, ki so v 

izobraževalni proces uvedli projektno učno delo, oblikovali didaktični trikotnik projektnega 

učnega dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Didaktični trikotnik projektnega učnega dela (Novak, 1990, str. 22) 

 

Izvedba projektnega dela poteka v štirih korakih: 

1. korak: oblikovanje pobude in končnega cilja, 

2. korak: načrtovanje izvedbe, 

3. korak: uresničitev cilja, 

4. korak: evalvacija izvedbe (Novak, Žužej in Glogovec, 2009).  

 

Projektno delo naj bi imelo mnogo pozitivnih učinkov na učence. Poleg tega, da spodbuja 

njihov optimalen celostni razvoj, se učenci urijo tudi v komuniciranju in sodelovanju, 

UČITELJ 

UČNA VSEBINA UČENEC 
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prilagajanju, spoštovanju ter upoštevanju mnenj in predlogov drugih članov projektne skupine 

(prav tam). Poleg pozitivnih učinkov, ki jih navajajo zagovorniki projektnega učnega dela, pa 

strokovnjaki poudarjajo tudi njegove pomanjkljivosti. Projektnemu delu očitajo zanemarjanje 

sistematičnosti, kar se kaže v manjšem obsegu pridobljenega znanja učencev. Opozarjajo tudi, 

da projektno delo ni primerno za obravnavo vseh učnih vsebin; primernejše je pri praktičnem 

pouku kot pri pridobivanju teoretičnega znanja (Novak, 1990). 

2.3.1.2.10 TERENSKO DELO IN EKSKURZIJE 

Pouk najpogosteje poteka v šolski učilnici, včasih pa ga je, glede na učno vsebino, smiselno 

izvajati tudi zunaj učilnice ali celo zunaj šole. Tudi didaktična priporočila v učnem načrtu za 

gospodinjstvo (2011) priporočajo terensko delo. Terensko delo se povezuje z metodami 

izkušenjskega učenja. Zanje je značilno, da upoštevajo učenčeve dosedanje izkušnje, jih 

utrjujejo in izzivajo nove učne izkušnje. Izkušenjsko učenje temelji na predpostavki, da je 

učenje proces ustvarjanja znanja, pri čemer je sam proces pomembnejši od rezultata. Pri 

učenju gre za širjenje in poglabljanje že usvojenega znanja, zato je nujno upoštevanje 

učenčevega znanja in izkušenj. Pri izkustveno naravnanem pouku se procesi opazovanja, 

spoznavanja, čustvovanja in razmišljanja združujejo v učenje (Ivanuš Grmek, Čagran in 

Sadek, 2009). 

 

Učenci na terenu vzpostavijo neposreden stik z okoljem, v katerem terensko delo poteka, 

lastno iskanje in odkrivanje pa jim omogoča aktivno pridobivanje znanja in novih spoznanj. 

Ob terenskem delu lažje razumejo dinamiko življenja v določenem okolju, medsebojno 

odvisnost posameznih subjektov, njihov vpliv na okolje in vpliv okolja nanje (Korošec, 

Ambrožič Dolinšek in Hus, 2009). 

 

Terensko delo se lahko izvaja v različnih oblikah, za pouk gospodinjstva avtorji učnega načrta 

(2011) priporočajo predvsem oglede in ekskurzije. Tudi S. Sentočnik (2012) v vsebinah 

predmeta gospodinjstvo vidi veliko možnosti za obisk različnih ustanov 

(živilskopredelovalnega obrata, restavracije, veleblagovnice, bolnišnice, radijske ali 

televizijske postaje …). To je mogoče izvesti v obliki krajših (enournih, dvournih) ali 

celodnevnih ekskurzij. 
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Ekskurzija je izvajanje pouka zunaj šole. Učenci se o učni snovi učijo v okolju, ki jim 

omogoča intenzivne intelektualne in čustvene izkušnje. Učenje poteka na osnovi primarnih 

virov – v neposrednem stiku s proučevanim objektom ali pojavom v njemu lastnem okolju. 

Ekskurzijo je upravičeno organizirati takrat, kadar nam druge didaktične metode in pristopi k 

poučevanju ne omogočajo doseganja načrtovanih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Prepogoste 

ekskurzije niso zaželene, da ne pride do prevelike izgube časa, namenjenega učenju, poleg 

tega pa terjajo ekskurzije, ki se izvajajo daleč od šole, tudi večji finančni vložek. Glede na 

trajanje, kraj, etapo učnega procesa in učni predmet razlikujemo več vrst ekskurzij. Da z 

ekskurzijo čim bolje uresničujemo njeno vzgojno-izobraževalno funkcijo, mora biti dobro 

načrtovana in organizirana. Organizacija ekskurzije ima tri faze: pripravo, izvedbo in 

zaključek. Ustrezna priprava je temelj za uspešno ekskurzijo. Vključuje določitev učnih 

ciljev, izbiro kraja in časa izvedbe, izdelavo programa učnih dejavnosti in konkretnih 

didaktičnih pripomočkov za učence, organizacijo prevoza, če je večdnevna, tudi prenočišča. 

Med samo izvedbo se je smiselno držati predhodno izdelanega načrta. Učitelj mora 

nadzorovati vse dejavnike, ki bi lahko negativno vplivali na potek učnega procesa. Pomembna 

je tudi skrb za ohranjanje discipline. Ekskurzija se običajno zaključi v učilnici. Namen 

zaključka je poleg umestitve novega v že obstoječe znanje tudi analiza učenja na terenu in 

razjasnitev morebitnih nejasnosti (Poljak, 1970). 

 

2.3.2 UČNE OBLIKE 

 

Učne oblike lahko glede na odnose med učenci in učitelji razdelimo na neposredne in 

posredne. Pri posrednih učnih oblikah je učitelj v vlogi prenašalca znanja, kar je značilno za 

transmisijski pouk. Pri uporabi neposrednih učnih oblik so učenci v neposrednem stiku z učno 

snovjo, učitelj pa njihovo delo usmerja in spremlja, kar je tudi glavna značilnost 

transakcijskega pouka (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

V procesu pouka učne oblike in učne metode prilagajamo med seboj, kar se kaže v pestrosti 

pouka, v njegovem procesu pa lahko zaznamo dinamično spreminjanje učnih oblik (Kramar, 

2009). 
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2.3.2.1 NEPOSREDNA UČNA OBLIKA – FRONTALNA OBLIKA 

 

Frontalna oblika pouka oziroma frontalni pouk je prevladujoča učna oblika na vseh stopnjah 

izobraževanja. Gre za organizacijo učnega procesa, pri katerem učitelj poučuje vse učence 

hkrati, torej vodi pouk s celotno skupino posameznikov, ki jih poučuje (razred, oddelek). 

Zlasti kadar gre za večjo skupino učencev, je ta učna oblika najbolj ekonomična (Blažič s 

sod., 2003). 

 

Kubale (2003) navaja, da se je frontalna oblika pouka uveljavila z začetkom množičnega 

izobraževanja. Ravno zaradi svoje racionalnosti in sistematičnosti se je ta oblika pedagoškega 

dela ohranila vse do danes, ko je v enem razredu največ 32 učencev. 

  

2.3.2.2 POSREDNE UČNE OBLIKE 

 

Zavedanje o pomanjkljivostih frontalne učne oblike ter nova didaktična, pedagoška, 

psihološka in sociološka spoznanja, pa tudi izboljšanje materialnih razmer v šolstvu, so 

spodbudili razvoj posrednih učnih oblik (Blažič s sod., 2003). Za tovrstne učne oblike je 

značilno, da učenci pridobivajo znanje in razvijajo sposobnosti z lastno neposredno 

aktivnostjo pod vodstvom in ob usmerjanju učitelja. Njegova vloga je pomembna in 

neposredna zlasti pri načrtovanju in pripravi dejavnosti, pa tudi pri vrednotenju doseganja 

vzgojno-izobraževalnih ciljev (Blažič s sod., 2003). 

 

Pri posrednih učnih oblikah gre za neposreden odnos med učenci in učno vsebino, razmerje 

učencev z učiteljem pa je le posredno. Komunikacija poteka med učenci samimi in tudi med 

učencem in učiteljem. Učitelj je aktiven zlasti pred poukom, ko pripravlja naloge in 

didaktično gradivo, s pomočjo katerega bodo učenci usvajali znanje, njegova pomoč učencem 

pri učenju pa je zgolj posredna (Tomić, 2002). 

 

Posredne učne oblike se pojavljajo v različnih oblikah, in sicer kot skupinsko delo, delo v 

paru in samostojno delo, sem pa lahko uvrstimo tudi izobraževanje na daljavo, ki se v 

slovenskem šolskem prostoru na ravni osnovnega izobraževanja ne izvaja (Blažič s sod., 

2003). 
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Blažič s sodelavci (2003) opozarja na zahtevnost organizacije neposrednih učnih oblik, saj 

mora učitelj poleg usposobljenosti učencev za samostojno delo upoštevati še individualne 

značilnosti in posebnosti vseh učencev ter njihovo že obstoječe znanje in sposobnosti, poleg 

tega pa še učno vsebino in vzgojno-izobraževalne cilje načrtovanih dejavnosti ter didaktične 

in druge objektivne okoliščine. 

 

Vrste neposrednih učnih oblik so skupinsko in individualno delo ter delo v paru. 

 

2.3.2.2.1 SKUPINSKA UČNA OBLIKA 

 

Za skupinsko učno obliko je značilno, da so učenci »razdeljeni na več manjših skupin, ki 

samostojno izvajajo del procesa« (Blažič s sod., 2003, str. 382). Kubale (2003) vidi v 

skupinski učni obliki veliko prednosti pred frontalno in individualno učno obliko. Meni, da 

pozitivno vpliva na razvijanje komunikacijskih sposobnosti učencev in njihovo medsebojno 

sodelovanje, učence usposablja za demokratično odločanje, dogovarjanje in skupinsko delo 

ter spodbuja razvoj njihovih individualnih sposobnosti znotraj skupine, v kateri delujejo. 

 

Pri izvedbi skupinskega dela je zelo pomemben vidik tudi oblikovanje skupine. Učitelj mora 

skrbno premisliti, koliko učencev in kateri učenci bodo v isti skupini, da bodo skupinske 

dejavnosti dosegle svoj namen. Pri oblikovanju skupin je treba paziti, da imajo učenci v 

skupini kaj skupnega in da med njimi ni konfliktov. Vsi člani skupine morajo biti aktivni, zato 

skupina ne sme biti prevelika. Za osnovnošolsko izobraževanje se priporoča, da je v skupini 

od tri do pet oziroma največ sedem učencev (Blažič s sod., 2003). Tudi Kramar (2009) se 

strinja, da je prednost manjših skupin v tem, da so si učenci enakopravnejši, so si bližje in bolj 

povezani, hkrati pa manjše skupine omogočajo aktivno vlogo vsakemu članu in tudi lažje 

vodenje dela v skupini. 

 

Oblika skupinskega dela je tudi sodelovalno učenje. Gre za učenje v majhnih skupinah, ki 

temelji na pozitivni soodvisnosti vseh članov skupine, neposredni interakciji med njimi, 

odgovornosti vsakega člana skupine za doseganje skupnega cilja in uporabi ustreznih veščin 

sodelovanja (Peklaj, 2001). V slovenske šole se je sodelovalno učenje začelo sistematično 
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uvajati v šolskem letu 1994/95, razlog za to pa je bila kurikularna prenova, ki je poudarjala 

aktivno vlogo učenca pri pouku, kar naj bi zmanjšalo njegovo obremenjenost in utrujenost 

(Vodopivec idr., 2003). 

 

V literaturi (Vodopivec idr., 2003) zasledimo več pojavnih oblik sodelovalnega učenja: 

 metoda preverjanja v parih (učitelj pripravi naloge, učenca jih rešita in drug drugemu 

pregledata); 

 metoda sodelovalnih kart (primerna metoda za učenje dejstev; učenca na eno stran 

kartic napišeta pojem in na drugo stran njegovo razlago, drug drugemu kažeta kartice s 

pojmi, ki jih mora drugi v paru razložiti); 

 intervju v treh stopnjah (v skupini so trije učenci, eden ima vlogo intervjuvanca, druga 

dva pa ga intervjuvata, sledi menjava vlog – vsak učenec v skupini je intervjuvan, nato 

se pogovorijo o novih spoznanjih); 

 sestavljanka (vsak učenec v skupini se individualno uči svoj del gradiva, nato se o 

gradivu pogovori s člani drugih skupin, ki imajo enako gradivo, nazadnje pa vsak 

učenec v svoji primarni skupini predstavi svoj del gradiva preostalim članom 

skupine); 

 okrogla miza (učitelj postavi vprašanje, učenci nanj odgovorijo in podajo list 

naslednjemu); 

 resnica ali izmišljotina (učenci v skupini si izmišljujejo trditve, druge skupine pa 

presojajo njihovo pravilnost); 

 skupinska razprava (učenci v skupinah razpravljajo o določeni temi ali vprašanju in na 

koncu o tem poročajo). 

 

Poleg teh C. Peklaj (2003) navaja še nekatere druge oblike sodelovalnega učenja, ki pa jih ne 

bomo opisovali: več glav več ve, preverjanje v parih, pošiljanje vprašanj, skupinska pojmovna 

mreža, krog, skupinska preiskava idr. 

2.3.2.2.2 INDIVIDUALNA UČNA OBLIKA 

 

Individualna učna oblika je način dela, pri katerem se učenčeva individualnost najbolje izrazi. 

Gre za samostojno delo vsakega učenca posebej. Vsak učenec pri učenju napreduje skladno s 

svojimi zmožnostmi (Tomić, 2002). Zaradi neposredne lastne aktivnosti učenec ob 
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pridobivanju znanja razvija tudi različne miselne sposobnosti in se navaja na samostojno 

učenje, zato je to obliko smiselno vključevati v pouk vse od začetka šolanja (Blažič s sod., 

2003). Tudi Kubale (2003) meni, da je individualno delo postopno navajanje učencev na 

samoizobraževanje, torej na samostojno načrtovanje učenja, učenje in spremljanje dosežkov 

svojega učenja. Čeprav je pri individualni obliki dela v ospredju učenčeva lastna aktivnost, je 

tudi vloga učitelja pomembna in nikakor ni zanemarljiva. Njegove naloge so predvsem 

načrtovanje, priprava in organizacija dejavnosti, ki spodbujajo individualno delo učencev, 

med samim poukom pa tudi posredno vodenje učencev in pomoč učencem, če jo ti 

potrebujejo (Blažič s sod., 2003). 

 

2.3.2.2.3 DELO V PARU 

 

Delo v paru lahko opredelimo kot vrsto skupinskega dela, pri katerem ima skupina le dva 

člana. Čeprav je pri takem delu manj možnosti za upoštevanje individualnosti vsakega 

posameznika kot pri individualni učni obliki, pa se lahko zaradi dvostranske komunikacije 

med sodelujočima obogati njun odnos (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). Ker pri taki 

obliki dela sodelujeta le dva učenca, sta med seboj bolj povezana, kot če bi jih sodelovalo več, 

pri čemer se tudi njune individualne in osebnostne lastnosti bolj izrazijo. Avtorji (Kramar, 

2009; Blažič s sod., 2003) se strinjajo, da je treba oblikovanju parov nameniti posebno 

pozornost in pri tem upoštevati lastnosti učencev. Menijo, da je za uspešno delo v paru 

pomembno, da se učenca ujemata v osebnostnih in drugih značilnosti ter da imata nekaj 

skupnega. Te skupne točke so lahko interesi, način dela, želja po druženju in sodelovanju ter 

dobri medsebojni odnosi (Blažič s sod., 2003). Kadar se učitelj odloči za delo v paru, da bi 

spodbudil vrstniško učno pomoč, mora upoštevati, da naj bi si bila učenca podobna glede na 

stil učenja, delovne navade, interese in motivacijo, poleg tega pa mora med sodelujočima 

obstajati empatija (prav tam). 

 

2.4 PREDMET GOSPODINJSTVO 

 

D. Pendergast (2001) navaja, da se predmet gospodinjstvo poučuje v veliko državah in da so 

se skozi zgodovino spreminjali tako ugled predmeta kot tudi njegova vsebina, znanje in 
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procesi, ki jih učenci pri pouku usvojijo. Ugotavlja tudi, da je ta predmet še vedno pogosto 

stigmatiziran, njegovo vlogo pa mnogi vidijo kot manj pomembno. 

 

Avtorica opozarja na to, da mnogi kritiki pri raziskovalcih in učiteljih področja gospodinjstva 

vidijo predvsem »preživetveno miselnost« (angl. survivalist mindset), saj je bil v preteklosti ta 

predmet stereotipno obravnavan pretežno kot priprava (predvsem žensk) na nadaljnje 

življenje. Da bi ublažila take predsodke do poučevanja gospodinjstva, D. Pendergast (2001) 

opozarja na ugotovitve, da se učenci, ki so bili deležni gospodinjskega izobraževanja, bolj 

zavedajo svojih sposobnosti, povezanih z življenjskimi veščinami. To je pokazala tudi 

raziskava, izvedena na Škotskem in v Avstraliji. Kar 96 % oseb, sodelujočih v raziskavi, se je 

strinjalo, da gospodinjstvo pripravlja učence na osebno in poklicno življenje (Dewhurst in 

Pendergast, 2008). 

 

Kot lahko vidimo tudi v veljavnem slovenskem učnem načrtu za gospodinjstvo (2011), so 

učne vsebine, tesno povezane z našim življenjem v družbi, razvrščene v štiri module: 

Ekonomika gospodinjstva, Tekstil in oblačenje, Hrana in prehrana ter Bivanje in okolje. 

Predmet gospodinjstvo koristi vsem – otrokom in odraslim –, saj je njegov namen izboljšanje 

kakovosti vsakdanjega življenja (Williams, 1998). Gospodinjstvo nas uči, kako pametno 

porazdeliti in porabiti čas in denar, in nam tako pomaga, da se naučimo izbirati v danem 

trenutku najboljše odločitve. Njegove vsebine se prepletajo z različnimi področji našega 

življenja, kot so zdravje, varnost in družinsko gospodarstvo (Koch, 2002a). Ker se stroka 

nenehno razvija, mora učitelj spremljati in proučevati novosti ter jih vključevati v pouk in 

povezovati z življenjem (Koch, 2002c). 

 

Zaradi specifičnosti vsebine predmeta gospodinjstvo se pri načrtovanju in izvajanju pouka 

poleg splošnih uporabljajo tudi nekatere druge didaktične metode in pristopi, npr. problemski 

pouk, metoda praktičnega dela, projektno delo, ekskurzije, praktične vaje in igra vlog (Koch, 

2002b). 
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2.4.1 VSEBINE IN CILJI PREDMETA GOSPODINJSTVO  

 

Učni načrt za gospodinjstvo (2011) poudarja, da predmet učence spodbuja »k razmišljanju o 

povezujočih problemih časa in k vključevanju v reševanje vprašanj posameznika, družbe in 

družine« (str. 4). Učenci tako pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in veščine s področja 

načrtovanja in priprave hrane, bolj se zavedajo vpliva prehrane na zdravje, potrebe po vodenju 

osebnih financ, pomena načrtovanja nakupov, izbire ustreznih oblačil in obutve, vlog 

posameznika v družini in podobno (prav tam). 

 

S. Sentočnik (2012) poudarja izrazito praktičen namen predmeta in njegovo uporabnost za 

učence. Pomanjkljivost vidi v tem, da učni cilji pri učencih ne spodbujajo razmisleka o 

poklicni usmeritvi. Čeprav učni načrt učencem prek učnih vsebin omogoča spoznavanje sebe, 

sveta dela in različnih poklicev, pa učni cilji niso zasnovani v tej smeri.  

 

Tahira (2013) poudarja, da je področje gospodinjstva polje mnogih vrst pismenosti: 

gospodinjske (angl. home economics literacy), finančne (financial literacy), zdravstvene 

(health literacy) in prehranske pismenosti (food literacy), ki nam pomagajo ohranjati zdravje 

in kakovost življenja.  

 

V nadaljevanju bomo predstavili, katere vsebine se obravnavajo v sklopu posameznega 

modula in kaj naj bi se učenci naučili. 

 

2.4.1.1 EKONOMIKA GOSPODINJSTVA 

 

Ekonomika gospodinjstva je akademska disciplina, ki obravnava tematike s področja družine, 

doma, kulture človekovega življenja, potrošništva ter upravljanja in izrabe virov za 

zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb (Lap - Drozg, 2001). 

 

V nadaljevanju bomo predstavili vsebine modula Ekonomika gospodinjstva in opisali, česa 

naj bi se učenci pri posameznem tematskem sklopu naučili. 
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Dom in družina – upravljanje virov: Učenci spoznajo koncept družine in vanj umestijo 

pojme zaščita, varnost, razvoj in pripadnost. Krepijo zavedanje o tem, kdo sestavlja družino, 

in o vlogah, ki jih imajo posamezni družinski člani. Spoznajo, kaj je dom, in se seznanijo s 

pomenom domačega naslova. Zavedo se, da se tudi v domačem okolju dogajajo nesreče 

(padci, opekline, zastrupitve, udar strele, požar), in spoznajo načine preprečevanja le-teh 

(Učni načrt. Program osnovna šola. Gospodinjstvo, 2011).  

 

Potrebe: Učenci se seznanijo z delitvijo potreb na temeljne oziroma osnovne in višje. 

Razvijajo čut odgovornosti za zadovoljevanje potreb in občutek za pomoč ljudem v stiski in 

osebam s posebnimi potrebami. Spoznajo, da imajo ljudje različne potrebe (prav tam). 

 

Fizične potrebe: Ta tematski sklop učence spodbudi k razmišljanju o zdravem življenju in 

skrbi za zdravje. Spoznajo, kako na njihovo zdravje vplivajo športne in druge fizične 

aktivnosti, počitek, spanje in higiena. Spoznajo, kako prehrana vpliva na zdravstveno stanje 

(prav tam). 

 

Viri za zadovoljevanje potreb: Učenci se zavedo, da so nekateri viri za zadovoljevanje 

potreb omejeni, zato jih je treba razumno izrabljati. Naučijo se, da je družina osnovna celica 

zadovoljevanja človekovih potreb, in spoznajo, da so pri zadovoljevanju potreb vedno 

potrebne odločitve, na katere vplivajo naše želje in potrebe. Spoznajo tudi potrošništvo in se 

naučijo v medijih ločevati oglasna od drugih sporočil. Razmišljajo o negativnih posledicah 

oglaševanja in potrošništva (prav tam). 

 

Čas: Učenci ponovijo ključne časovne pojme in spoznajo, da obstaja čas za učenje oziroma 

delo, prosti čas in čas za počitek. Razmišljajo o porabi svojega prostega časa in jo ovrednotijo 

ter spoznajo, da morajo nekaj časa nameniti tudi opravljanju skupnih nalog v domačem 

gospodinjstvu (prav tam). 

 

Denar: Učenci spoznajo oblike (gotovina: kovanci in bankovci, knjižni denar) in funkcije 

(menjalni posrednik, hranilec ali mera vrednosti, plačilno sredstvo) denarja. Naučijo se 

razlikovati med prihodki in odhodki in se seznanijo z različnimi načini plačevanja. Zavedo se 

potrebe po vodenju družinskega proračuna. Razvijajo odnos do denarja in spoznajo različne 

oblike varčevanja: delnice, vzajemni skladi, depoziti (prav tam).  
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2.4.1.2 TEKSTIL IN OBLAČENJE 

 

Vsakodnevno smo v stiku s tekstilnimi izdelki. Čeprav ob tem izrazu večina ljudi pomisli na 

oblačila, se tekstil uporablja tudi na drugih področjih življenja: za opremo stanovanj, v 

gospodinjstvu, za opremo javnih prostorov in prevoznih sredstev, v medicini itd. Vsebine v 

tem modulu se ukvarjajo s predstavitvijo izvora sestavin in nastanka tekstilnih izdelkov ter 

predstavljajo pomen ustrezne izbire in nege oblačil in obutve (Bratož Opaškar in Torkar, 

2003). 

 

Pranje, sušenje in likanje oblačil niso pomembni le zaradi podaljšanja dobe uporabnosti, 

ampak tudi zaradi skrbi za osebno higieno in urejen videz. Strokovnjaki ugotavljajo, da 

mladim primanjkuje veščin za podaljševanje dobe uporabnosti oblačil, zato nego in 

vzdrževanje oblačil vse pogosteje nadomešča njihova zamenjava. Študije kažejo, da najstniki 

brez razvitih spretnosti za vzdrževanje oblačil ta zelo kmalu zavržejo, zaradi česar se 

povečuje količina odpadkov v svetu. Če znamo ustrezno poskrbeti za tekstilne izdelke, smo z 

malo porabljenega časa in denarja lahko urejeni, hkrati pa manj obremenjujemo okolje (Gupta 

in Sekhri, 2014). 

 

V nadaljevanju po tematskih sklopih modula predstavljamo učne vsebine in cilje. 

 

Tekstilne surovine: Učenci izvejo, da so tekstilna vlakna lahko naravna ali umetna. Naučijo 

se jih razlikovati in jih poimenovati ter s preizkusi ugotavljati njihove lastnosti (Učni načrt. 

Program osnovna šola. Gospodinjstvo, 2011). 

 

Tkanine, pletenine in vlaknine: Učenci spoznajo načine obdelave tekstilnih vlaken 

(pletenje – ročno ali strojno, tkanje in izdelovanje vlaknin) in se naučijo razlikovati med 

tkaninami, pleteninami in vlakninami (prav tam). 

 

Plemenitenje blaga: Učenci izvejo, da lahko z različnimi postopki blago oplemenitimo. 

Spoznajo lastnosti blaga: videz in otip, obstojnost proti mečkanju in krčenju, odpornost proti 

obrabi, pralnost, vpojnost, vodoodbojnost (prav tam). 
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Vrste in namen uporabe blaga: Učenci se seznanijo s široko uporabo blaga v našem 

življenju: za oblačila, obutev in dodatke, gospodinjsko rabo, osebno higieno, posteljnino in 

stanovanjsko opremo (prav tam).  

 

Oblačila: Učenci spoznajo pomen oblačil in se zavejo, da različna oblačila uporabljamo za 

različne namene. Spoznavajo lastnosti posameznih oblačil in se naučijo izbirati ustrezna 

oblačila za različne priložnosti (prav tam). 

 

Dobavitelji: Učenci se seznanijo z različnimi načini nakupovanja (trgovine, kataloška in 

televizijska prodaja, podaja na domu, prodaja s prodajnimi avtomati in priložnostna prodaja), 

z njihovimi prednostmi in slabostmi. Naučijo se prepoznavati različne tipe trgovin. Spoznajo 

potrošništvo in vlogo varstva potrošnikovih pravic, cilje in načela varstva potrošnikov ter 

vlogo države pri varstvu potrošnikov (prav tam). 

 

Oglasi in zaščita potrošnikov: Učenci spoznajo, da je za prodajo izdelkov potrebno 

oglaševanje, seznanijo se z vrstami in učinki oglasov. Naučijo se razbrati bistvo oglasa in 

presoditi, ali oglaševani izdelek potrebujejo. Naučijo se kritično sprejemati oglasna sporočila 

v medijih (prav tam). 

 

Načrtovanje nakupov: Učenci se naučijo ločevati načrtovane od nenačrtovanih nakupov. 

Spoznavajo pomen načrtovanja nakupov in se seznanijo z načini načrtovanja nakupov (prav 

tam).  

 

Izbor in nakup tekstilnih izdelkov: Učenci izvejo, kaj je osnovna osebna garderoba, in 

usvajajo model razumnega nakupovanja (nakupne informacije, sestava in lastnosti blaga). 

Učijo se razlikovati potrebe od želja po nakupovanju oblačil in obutve. Spoznajo simbole za 

nego in vzdrževanje tekstilnih izdelkov in znajo razbrati osnovne informacije o izdelkih, 

navedene na obesnem lističu (prav tam). 

 

Nega in vzdrževanje tekstilnih izdelkov: Učenci ponovijo pomen simbolov za vzdrževanje 

oblačil in določajo temperaturo pranja za posamezne izdelke. Tekstilne izdelke razvrščajo po 

barvni obstojnosti in se pogovarjajo o reklamnih sporočilih in kakovosti pralnih sredstev (prav 

tam). 
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Obutev: Učenci se seznanijo s pomenom zdrave obutve. Spoznajo materiale, iz katerih 

izdelujemo obutev, in razmišljajo o ustreznosti vrste materiala glede na namen obutve. 

Naučijo se pravilnega vzdrževanja obutve (prav tam). 

 

 2.4.1.3 BIVANJE IN OKOLJE 

 

Za zadovoljevanje svojih potreb potrebujemo dobrine in storitve. Dobrine nastajajo pri 

proizvodnji, storitve pa za nas za plačilo opravijo drugi. Porabo dobrin in storitev imenujemo 

potrošnja. Zavedati se moramo vpliva proizvodnje in potrošnje na okolje (onesnaževanje 

zraka, vode in tal). Truditi se moramo, da bi bili kot potrošniki čim bolj ekološko ozaveščeni 

(Kostanjevec in Kašček, 2004). 

 

Ker se otroci vsakodnevno srečujejo s potrošništvom, je nujno, da jih na tem področju 

izobrazimo. Teme s področja potrošniške vzgoje se v slovenski šoli obravnavajo v različnih 

razredih in pri različnih predmetih. U. Šmid Božičevič in Kostanjevec (2006) menita, da je pri 

izobraževanju potrošnikov pomembno ozaveščanje o trajnostni potrošnji, ki se močno 

povezuje z ekološko ozaveščenostjo. 

 

Ekološko ozaveščen potrošnik: Učenci se seznanijo s pravilnim ravnanjem z odpadki in z 

vzroki za onesnaževanje okolja. Iščejo rešitve za izboljšanje zraka v svojem domu in okolici. 

Naučijo se varčne porabe energije. Spoznajo čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje 

bivalnih prostorov in se jih naučijo uporabljati. Spoznajo in razumejo vpliv čistil na okolje in 

se zavedajo posledic, ki jih imajo na okolje čistila in pesticidi (Učni načrt. Program osnovna 

šola. Gospodinjstvo, 2011). 

 

Proizvodnja: Učenci spoznajo, kaj je proizvodnja in poraba, in se naučijo poiskati 

pomembne informacije o izdelkih in storitvah. Seznanijo se z različnimi vrstami storitev in 

poiščejo informacije o storitvenih podjetjih v domačem kraju. Razvijajo kritičen in odgovoren 

odnos do potrošništva (prav tam). 
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2.4.1.4 HRANA IN PREHRANA 

 

Gospodinjstvo se v sklopu modula Hrana in prehrana ukvarja s hrano in njeno vlogo v našem 

življenju. 

 

V svetu prihaja do čedalje večjih neskladij v dostopu do hrane. Na eni strani lahko govorimo 

o večanju odstotka svetovnega prebivalstva s čezmerno telesno težo, na drugi strani pa o 

ljudeh z omejenim dostopom do hrane. Uživanje hrane je eden najtesnejših odnosov med 

posameznikom in okoljem, zato hrane in njenega vpliva na zdravje v odnosu do drugih 

akademskih področij ne smemo obravnavati podrejeno. V sklopu »zdravstvene pismenosti« 

(angl. health literacy) se vse bolj poudarja pomen hrane kot enega ključnih elementov 

zdravja. Pri tem lahko govorimo tudi o »prehranski pismenosti« (food literacy), ki vključuje 

kulturo prehranjevanja, poznavanje hranilnih in energijskih potreb po hrani, poznavanje 

načinov priprave hrane in spodbujanje zdravega načina življenja (Pendergast in Dewhurst, 

2012). 

 

Prehranska pismenost pomaga posamezniku oblikovati ustrezne prehranjevalne navade. Na 

oblikovanje teh navad vpliva več dejavnikov, poudariti pa želimo vpliv izobraževanja. 

Prehransko izobraževanje otrok se začne že v zgodnjem otroštvu doma, kjer otroci od staršev 

dobivajo informacije o hrani in posameznih živilih (Kostanjevec, 2013). Zdravstveni delavci, 

pa tudi mediji in izobraževalne institucije, vse bolj poudarjajo pomen zdravega prehranjevanja 

in zdravega načina življenja, zato ljudje čedalje pogosteje iščejo informacije o zdravi in 

uravnoteženi prehrani. Strokovnjaki za prehrano so ugotovili, da ljudje želijo biti informirani 

o prehranskih smernicah, vendar teh kljub dobremu poznavanju v večji meri ne upoštevajo 

(Koch in Kostanjevec, 2007). Zato menimo, da je z načeli zdravega prehranjevanja 

pomembno seznanjati že otroke med osnovnošolskim izobraževanjem, ko je še mogoče 

vplivati na spremembo prehranskega vedenja. 

 

Hrana in prehrana: Učenci spoznajo, da je zdrava in uravnotežena prehrana pomembna za 

rast in razvoj. Spoznajo priporočila za zdravo prehrano in se na njihovi osnovi naučijo 

presojati svoje prehranjevalne navade. Seznanijo se z različnimi načini prehranjevanja. Na 

osnovi analize posameznikove potrebe po energijski in hranilni vrednosti spoznajo pomen 

načrtovanja obrokov (Učni načrt. Program osnovna šola. Gospodinjstvo, 2011). 
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Označevanje živil: Učenci spoznajo, kaj pomenijo znaki na deklaracijah prehranskih 

izdelkov. Izvejo, kaj je rok uporabnosti živila, in se ga naučijo poiskati na deklaraciji. 

Razumejo znake na deklaraciji in se naučijo ločevati znake, ki označujejo blagovne znamke, 

od tistih, s katerimi je označena kakovost izdelka (prav tam). 

 

Higiena prehrane: Učenci spoznajo pomen pravilnega shranjevanja živil in dela z njimi. 

Zavejo se, da je pri nakupu, shranjevanju in delu z živili pomembno, da preprečimo možnost 

zastrupitve s hrano. Seznanijo se z znaki zastrupitve s hrano in pridobijo znanje o osnovnem 

ukrepanju v tovrstnih primerih (prav tam). 

 

Mehanska in toplotna obdelava živil: Učenci živila razvrstijo glede na hranljive snovi in se 

naučijo sestavljati obroke za določene priložnosti, pripravijo tudi ustrezne pogrinjke. Zavejo 

se, da večino živil pripravimo za uživanje s toplotno obdelavo, pri čemer se spremenijo 

lastnosti živil. Spoznajo osnovne kuharske postopke: kuhanje, pečenje, cvrenje in dušenje. 

Usvajajo spretnosti priprave in strežbe hrane in pri tem upoštevajo načela higienskega 

minimuma. Znajo uporabljati kuharske knjige in recepte. Poznajo kuhinjske pripomočke in 

aparate, kuhalno in servirno posodo ter pribor in njihovo uporabo. Spoznajo senzorične 

lastnosti hrane: videz, vonj, okus in konsistenco (prav tam). 

 

2.5 MEDPREDMETNE POVEZAVE VSEBIN 

GOSPODINJSTVA 

 

Čeprav medpredmetno povezovanje v slovenskem šolskem prostoru obstaja že dolgo, pa 

nikoli ni bilo tako poudarjeno kot v sodobnem času. Za eno njegovih največjih prednosti velja 

to, da je medpredmetno načrtovan pouk za učence bolj življenjski in bolj osmišljen, da 

omogoča učinkovitejše učenje, pridobljeno znanje pa je trajnejše in učinkovitejše (Rutar Ilc in 

Pavlič Škerjanc, 2010) 

Ker predmet gospodinjstvo zajema vsebine z družboslovnega in naravoslovnega področja, je 

smiselno, da v učnih načrtih, ki pokrivajo ta področja od 1. do 5. razreda, poiščemo vsebine, 

povezane z učno snovjo, ki jo učenci spoznajo pri pouku gospodinjstva. Pomembno je, da 
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učitelji vedo, kaj v povezavi z vsebinami pri posameznem predmetu so se učenci že naučili v 

preteklih letih šolanja, in na tej osnovi njihovo znanje razvijajo, poglabljajo in širijo, zato smo 

pregledali učne načrte predmetov, ki se poučujejo od 1. do 5. razreda, in poiskali vsebine, ki 

se povezujejo z vsebinami predmeta gospodinjstvo. 

 

Med predmeti iz prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je to predmet spoznavanje okolja, 

v 4. razredu pa družba in naravoslovje in tehnika. Smiselno je iskati tudi povezave med 

predmeti, ki so na predmetniku v istem razredu – tako lahko povezujemo vsebine predmeta 

gospodinjstvo z vsebinami predmetov družba in naravoslovje in tehnika.  

 

2.5.1 SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

Učni predmet spoznavanje okolja je na urniku v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Pokriva več znanstvenih področij – družboslovno, naravoslovno in tehnično. Vsebine 

spodbujajo nadaljevanje in poglabljanje predšolskega spontanega raziskovanja in učenja otrok 

(Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje okolja, 2011). 

 

Vsebine, na katere se navezujejo tudi nekatere vsebine predmeta gospodinjstvo, učenci v 

prvih treh razredih spoznavajo v tematskih sklopih človek, jaz, skupnosti, odnosi in okoljska 

vzgoja. Iz posameznih tematskih sklopov v nadaljevanju obravnavamo samo tiste vsebine in 

učne cilje, ki se vsebinsko povezujejo z vsebinami pri predmetu gospodinjstvo. Nismo jih 

ločevali po razredih, saj so tudi standardi znanja oblikovani za celotno vzgojno-izobraževalno 

obdobje skupaj. 

 

Človek: Učenci spoznajo pogoje za zdravo življenje in rast (prehrana, gibanje, počitek, 

higiena) in ugotovijo, da nam nekatere snovi, ki pridejo iz okolja v telo, lahko škodijo. 

Seznanijo se s pomenom raznovrstne prehrane in razvijajo družabnost, povezano s 

prehranjevanjem. Spoznajo pozitivne učinke redne telesne vadbe in se seznanijo s 

preprečevanjem bolezni, zdravljenjem, nego in okrevanjem (Učni načrt. Program osnovna 

šola. Spoznavanje okolja, 2011). 
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Jaz: Učenci se naučijo prepoznavanja podobnosti in razlik med ljudmi in se znajo predstaviti 

z osnovnimi podatki (ime, priimek, naslov ipd.). Naučijo se doma in v prostem času 

prepoznati nevarne situacije in se jim izogniti ter izvejo, koga lahko prosijo za pomoč. 

Spoznajo, da je zelo pomembno, kako si razporedijo čas, in ugotovijo, da je ustrezna 

razporeditev časa nujna tudi za uspešno učenje (prav tam). 

 

Skupnosti: Učenci spoznajo in se naučijo prepoznati različne oblike družinske skupnosti. Do 

njih razvijajo strpen odnos. Znajo poimenovati družinske člane in razumejo sorodstvene 

povezave med njimi. Spoznavajo in razumejo pomen sodelovanja in spoštovanja med 

družinskimi člani in poznajo pomen delitve dela med njimi. Naučijo se, da denar dobimo v 

zameno za opravljeno delo, in razumejo pomen denarja, razlikujejo med osnovnimi oblikami 

(bankovci in kovanci) ter vrednostmi denarja. Zavedajo se nekaterih pasti potrošništva (prav 

tam). 

 

Odnosi: Učenci spoznajo razliko med poklicem in hobijem. Vedo, da moramo nekatere stvari 

v življenju nujno početi, z drugimi pa se ukvarjamo zato, ker se zanje odločimo. Spoznajo, da 

smo ljudje odvisni drug od drugega, in se zavejo nujnosti medsebojnega sodelovanja. 

Ugotovijo, da nihče ne more živeti sam in da je treba zato ljudem v stiskah (nesreče, bolezen, 

revščina) pomagati. Seznanijo se tudi z varnostjo in različnimi vrstami nasilja (besedno, 

psihično, fizično) ter izvejo, kam se obrniti po pomoč (prav tam). 

 

Okoljska vzgoja: Učenci spoznajo, kaj vpliva na naravo. Izvejo, kaj je onesnaževanje okolja 

in kakšne so njegove posledice za naravo in živa bitja. Naučijo se, da odpadki nastajajo 

vsakodnevno, in se seznanijo z ustreznimi načini ravnanja z odpadki. Spoznajo glavne 

onesnaževalce vode, zraka in tal in posledice onesnaževanja. Učijo se varčevanja z energijo 

(prav tam).  

 

2.5.2 DRUŽBA 

 

Pri predmetu družba, ki se poučuje v 4. in 5. razredu, se vsebine, ki so povezane z vsebinami 

predmeta gospodinjstvo, obravnavajo v 4. razredu. 
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Ljudje v družbi – 4. razred: Učenci se naučijo prepoznavati in ocenjevati svoje značilnosti 

(potrebe, želje, sposobnosti idr.). Razumejo smisel povezovanja posameznikov v družine 

(ljubezen, varnost, pomoč, sodelovanje idr.) in razumejo nekatere spremembe v družinskem 

življenju. Razlikujejo med sestavinami načina življenja (prosti čas, vsakdanjik, navade idr.). 

Spoznavajo potrošništvo in do njega razvijajo kritičen odnos (Učni načrt. Program osnovna 

šola. Družba, 2011). 

 

2.5.3 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 

Pri predmetu naravoslovje in tehnika, ki je po predmetniku na urniku v 4. in 5. razredu, se z 

vsebinami gospodinjstva v določeni meri povezuje tematski sklop človek, in sicer v 4. razredu 

tema človeško telo, v 5. razredu pa temi prehrana in skrb za zdravje.  

 

Človek:  

Človeško telo – 4. razred: Učenci znajo opisati pomen hrane in znajo utemeljiti pomen 

osebne higiene za preprečevanje bolezni (Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje in 

tehnika, 2011). 

 

Prehrana – 5. razred: Učenci se seznanijo s pomenom pestre in uravnotežene prehrane za 

rast, razvoj in zdravje ljudi. Hrano ločijo po izvoru in načinih predelave, znajo pripraviti 

različne vrste jedi in vedo, zakaj se živila pokvarijo in imajo rok uporabnosti (prav tam). 

 

Skrb za zdravje – 5. razred: Učenci krepijo zavedanje o lastni odgovornosti za svoje zdravje 

in vedo, da lahko nekatere bolezni in poškodbe preprečijo z odgovornim ravnanjem. Vedo, da 

so različne vrste zasvojenosti bolezen in da je zasvojenost lažje preprečevati kot zdraviti (prav 

tam). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Učitelji razrednega pouka so tisti, s katerimi se učenci pri šolanju srečujejo najdaljše časovno 

obdobje, saj poučujejo v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. 

Ker učitelji razrednega pouka pogosto poučujejo tudi gospodinjstvo, smo želeli raziskati, 

kakšne izkušnje imajo s poučevanjem tega predmeta. Ugotavljali smo, kako učitelji 

razrednega pouka načrtujejo in izvajajo pouk gospodinjstva ter kakšna je potreba po 

dodatnem izobraževanju na tem področju.  

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

 

Cilj raziskave je ugotoviti, kakšne izkušnje imajo učitelji razrednega pouka s poučevanjem 

gospodinjstva. V raziskavi želimo ugotoviti: 

1. kakšna je vključenost učiteljev razrednega pouka v poučevanje gospodinjstva v 5. 

razredu osnovne šole in kaj je razlog za to; 

2. kako študij razrednega pouka prispeva k usposobljenosti za poučevanje gospodinjstva 

in ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji glede števila let poučevanja 

predmeta gospodinjstvo in vpliva različnih dejavnikov na poznavanje vsebin; 

3. katere učne oblike, metode in pristope učitelji najpogosteje uporabljajo pri poučevanju 

gospodinjstva in ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji z različnim 

številom let poučevanja gospodinjstva glede na uporabo učnih metod, oblik in 

pristopov; 

4. kako usposobljene za načrtovanje in poučevanje pouka gospodinjstva se čutijo učitelji 

razrednega pouka, kateri izmed tematskih sklopov jim pri poučevanju povzroča največ 

težav in katere vsebine so po njihovih izkušnjah najmanj zahtevne za poučevanje; 

5. kako pogosto učitelji pri načrtovanju pouka gospodinjstva uporabljajo različne vire in 

dokumente in ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji glede pogostosti 

uporabe različnih virov in dokumentov pri načrtovanju pouka gospodinjstva in števila 

let poučevanja gospodinjstva; 
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6. ali učitelji čutijo potrebo po dodatnem izobraževanju za poučevanje gospodinjstva in 

na katerem področju. 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Pri raziskavi smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop. Uporabljeni sta bili deskriptivna 

in kavzalno neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

 

3.4 OPIS VZORCA 

 

Vzorec je neslučajnostni, namenski. Anketirane osebe so učitelji razrednega pouka iz 

različnih delov Slovenije, ki poučujejo gospodinjstvo v 5. razredu osnovne šole. 

 

Osnovno statistično množico v tej raziskavi, predstavljajo učitelji razrednega pouka, ki imajo 

izkušnje s poučevanjem gospodinjstva v 5. razredu osnovne šole. Uradni podatki, koliko 

slovenskih učiteljev ustreza temu kriteriju, niso dostopni, zato smo osebe, primerne za 

sodelovanje v raziskavi, identificirali s pomočjo dostopnih informacij, objavljenih na spletnih 

straneh slovenskih osnovnih šol. Na tak način smo našli 170 oseb, primernih za vključitev v 

raziskavo, anketni vprašalnik pa smo poslali 136-im izmed njih.  

 

Opis vzorca smo oblikovali na osnovi demografskih podatkov, zbranih  s prvimi sedmimi 

vprašanji v anketnem vprašalniku. V nadaljevanju je predstavljena struktura anketiranih oseb 

glede na starost, spol, izobrazbo, strokovni naziv, tip šole, na kateri poučujejo, število let 

delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter število let izkušenj s poučevanjem 

gospodinjstva v 5. razredu osnovne šole. 

 

V raziskavi je sodelovalo 30 učiteljev razrednega pouka, ki v 5. razredu osnovne šole 

poučujejo gospodinjstvo. Njihova povprečna starost je bila 46,77 leta. Najmlajša anketirana 

oseba je bila stara 30 let, najstarejša 59 let.  
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Graf 1: Vzorec glede na spol 

 

V raziskavi je sodelovalo 28 žensk in 2 moška. Ženske tako predstavljajo 93 %, moški pa 7 % 

sodelujočih v raziskavi. 

 

 

Graf 2: Vzorec glede na izobrazbo 

 

Graf 2 prikazuje vrsto in stopnjo izobrazbe sodelujočih v raziskavi. 23 % oseb, sodelujočih v 

raziskavi, je učiteljev razrednega pouka z višješolsko izobrazbo. Večina, kar 73 % 

sodelujočih, je profesorjev razrednega pouka z univerzitetno izobrazbo, le 4 % anketiranih pa 

imajo magisterij ali doktorat. 
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Graf 3: Vzorec glede na strokovni naziv 

 

Iz grafa 3 je razvidno, da ima 50 % anketirancev naziv svetovalec, 43 % jih ima strokovni 

naziv mentor, 7 % anketirancev pa je brez strokovnega naziva. 

 

 

Graf 4: Vzorec glede na tip šole, na kateri poučujejo 

 

Od 30 anketiranih učiteljev jih 93 % poučuje na centralni šoli (28 oseb), le 7 % pa jih poučuje 

na podružnični šoli (2 osebi). 
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Graf 5: Število učiteljev glede na število let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju 

 

V raziskavi je sodelovalo največ oseb, ki so v vzgoji in izobraževanju zaposlene od 30 do 39 

let. Teh je kar 12, kar znaša 40 %. Enako število sodelujočih, in sicer 7 (23,3 %), je bilo v 

vzgoji in izobraževanju zaposlenih od 10 do 19 oziroma od 20 do 29 let. Najmanj anketiranih 

je bilo zaposlenih do devet let, le štirje (13,3 %).  

 

Oseba, ki je v vzgoji in izobraževanju zaposlena najdlje, na tem področju dela že 38 let. 

Najkrajšo delovno dobo na tem področju ima anketirana oseba, ki v šolstvu dela štiri leta. 

Povprečno trajanje zaposlitve v vzgoji in izobraževanju vseh anketiranih oseb je 23,7 leta. 

Največ oseb, sodelujočih v raziskavi, je v vzgoji in izobraževanju zaposlenih 36 let (Mo = 

36).  
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Graf 6: Število učiteljev glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

Graf 6 prikazuje, da največ anketirancev gospodinjstvo poučuje od štiri do šest let, teh je 

devet, kar je 30 %. Po osem oseb (26,7 %) gospodinjstvo poučuje od enega do tri leta in od 

deset do dvanajst let. Najmanj oseb, in sicer pet (16,7 %), gospodinjstvo poučuje od sedem do 

devet let.  

 

Za namen predstavitve vzorca anketiranih oseb glede na število let izkušenj s poučevanjem 

gospodinjstva v 5. razredu smo uporabili razdelitev podatkov na enake intervale znotraj 

pridobljenih podatkov. Sodelujoči v raziskavi poučujejo gospodinjstvo v 5. razredu različno 

dolgo, in sicer od enega do dvanajst let, v povprečju 6,33 leta. Največ anketiranih oseb, kar 

pet, gospodinjstvo poučuje deset let. Na osnovi opisanih podatkov o sodelujočih smo 

oblikovali štiri enako široke razrede, kar nam omogoča bolj natančno opredelitev vzorca po 

tem kriteriju. 

 

Glede na leta poučevanja smo analizirali podatke, pri katerih smo predpostavili, da število let 

poučevanja predmeta gospodinjstvo vpliva na učiteljevo pedagoško delo. 
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3.5 OPIS INSTRUMENTA 

 

Rezultati so predstavljeni na osnovi podatkov, zbranih z anketnim vprašalnikom, sestavljenim 

izključno za namen te raziskave. 

 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del predstavljajo demografska 

vprašanja. Podatke, zbrane z njimi, smo uporabili za opis vzorca. Drugi del so bila vsebinska 

vprašanja, s katerimi smo ugotavljali, kakšne izkušnje imajo učitelji razrednega pouka s 

poučevanjem gospodinjstva. 

 

3.5.1 Merske karakteristike anketnega vprašalnika 

 

Veljavnost: Anketni vprašalnik je vsebinsko veljaven, saj smo z zbranimi podatki dobili 

odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja in dosegli oblikovane cilje raziskave. 

 

Zanesljivost: Za preverjanje zanesljivosti smo na osnovi 94 postavk vsebinskih vprašanj 

izračunali Cronbachov koeficient alfa. Zanesljivost anketnega vprašalnika je bila potrjena z 

visoko vrednostjo izračuna koeficienta, ki znaša 0,84. 

 

Občutljivost: Za zagotavljanje občutljivosti anketnega vprašalnika smo uporabili 

večstopenjske lestvice, in sicer tri-, štiri- in petstopenjsko lestvico. 

 

Objektivnost: Vsi anketiranci so imeli enake pogoje za izpolnjevanje vprašalnika. Vsem je 

bila po elektronski pošti poslana povezava do spletnega vprašalnika, izpolnjevanje pa je bilo 

anonimno. 

 

V vseh fazah raziskovanja so bila spoštovana načela etike v raziskovanju. 

 

3.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Za namen raziskave smo pripravili anketni vprašalnik, namenjen učiteljem razrednega pouka, 

ki v 5. razredu osnovne šole poučujejo gospodinjstvo. Zbiranje podatkov je potekalo marca 
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2015. Anketiranci so anketni vprašalnik izpolnjevali elektronsko. Povezava do spletnega 

anketnega vprašalnika jim je bila skupaj z navodili za izpolnjevanje poslana po elektronski 

pošti. 

 

Povezavo do spletnega anketnega vprašalnika smo poslali 136 učiteljem razrednega pouka, ki 

poučujejo gospodinjstvo v 5. razredu na 52 slovenskih osnovnih šolah (vzorec osnovnih šol, 

zajetih v raziskavo, je tako predstavljal 11,6 % vseh slovenskih osnovnih šol). 

 

Pred pošiljanjem povezave in navodil za izpolnjevanje spletnega anketnega vprašalnika smo 

na 44 šol osebno poklicali in se dogovorili za izvedbo spletne ankete. Od tega smo se na 22 

šolah dogovorili z ravnateljem, na 11 šolah z njegovim pomočnikom in na osmih šolah s 

poslovno sekretarko, na treh šolah pa smo se osebno dogovorili s samimi učitelji, primernimi 

za sodelovanje v raziskavi. 

 

Na osem šol je bila skupno osmim učiteljem, ki ustrezajo vzorcu anketiranih oseb, brez 

telefonskega dogovora skupaj z navodili za reševanje poslana povezava do spletnega 

anketnega vprašalnika na službene elektronske naslove, objavljene na spletni strani šol, kjer 

so zaposleni. 

 

Odzivnost vzorčenih oseb je bila 22-odstotna, saj je anketni vprašalnik izpolnilo 30 od 136 

oseb.  

 

3.7 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Za opis vzorca smo uporabili deskriptivno statistiko. S pomočjo pridobljenih podatkov smo 

oblikovali frekvenčne in križne tabele, izračunali mere srednje vrednosti in mere razpršenosti. 

Uporabili smo tudi naslednje statistične preizkuse: 

 χ
2
-preizkus enake verjetnosti za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med učitelji 

glede razlogov za poučevanje gospodinjstva; 

 χ
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti oziroma Kullbackov preizkus za ugotavljanje 

statistično pomembnih razlik glede uporabe različnih učnih oblik, metod in pristopov 

med učitelji z različnim številom let izkušenj s poučevanjem gospodinjstva  in 
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 t-test za neodvisne vzorce za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med učitelji 

glede števila let poučevanja predmeta gospodinjstvo in vpliva različnih dejavnikov na 

poznavanje vsebin in za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med učitelji glede 

pogostosti uporabe različnih virov in dokumentov pri načrtovanju pouka 

gospodinjstva in števila let poučevanja gospodinjstva. 

 

Pridobljene podatke smo obdelali z računalniškima programoma Microsoft Office Excel in 

IBM SPSS Statistics 23. 

 

3.8 REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, pridobljeni v raziskavi, in analiza posameznih ciljev 

raziskave in raziskovalnih vprašanj. 

 

3.8.1 Razlogi učiteljev razrednega pouka za poučevanje gospodinjstva 

 

Da bi ugotovili, zakaj se učitelji razrednega pouka odločajo za poučevanje gospodinjstva v 5. 

razredu osnovne šole, smo jim v anketnem vprašalniku ponudili različne možnosti, izmed 

katerih so izbrali tisto, ki zanje najbolj drži. 

 

S χ
2
-preizkusom enake verjetnosti smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike 

med učitelji glede razlogov za poučevanje gospodinjstva. 

 

Preglednica 1: Frekvenčna porazdelitev izbire razlogov za poučevanje gospodinjstva in izid 

χ
2
-preizkusa enake verjetnosti 

RAZLOGI ZA POUČEVANJE 

GOSPODINJSTVA 
f f % 

Preizkus enake verjetnosti 

χ
2
 

to je del mojih obveznosti 28 93,3 χ
2
 22,533 

potrebujem dopolnitev ur 0 0,0 g 1 

rad poučujem ta predmet 2 3,7 α 0,000 

drugo 0 0,0 

skupaj 30 100,0 
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Vrednost χ
2
 je statistično pomembna na ravni α = 0,001. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, 

lahko trdimo, da so razlike med učitelji glede na razloge za poučevanje gospodinjstva 

statistično pomembne. Učitelji razrednega pouka kot razlog za poučevanje gospodinjstva 

najpogosteje navajajo odgovor, da je to del njihovih delovnih obveznosti. 

 

3.8.2 Vpliv študija in drugih dejavnikov na poznavanje vsebin predmeta 

gospodinjstva 

 

Učitelji so na petstopenjski lestvici ocenili, koliko so posamezni dejavniki vplivali na njihovo 

poznavanje vsebin posameznega modula predmeta gospodinjstvo. Na ocenjevalni lestvici je 

ocena 1 pomenila, da dejavnik ni prispeval k njihovemu poznavanju vsebin predmeta 

gospodinjstvo, ocena 5 pa je pomenila, da je dejavnik zelo veliko prispeval k poznavanju 

določenih vsebin. 

 

Da bi ugotovili, ali prihaja do statistično pomembnih razlik glede vpliva različnih dejavnikov 

na poznavanje vsebin predmeta gospodinjstvo med učitelji z različnim številom let 

poučevanja, smo za vsak dejavnik izračunali tudi t-test za neodvisne vzorce. Učitelje smo 

glede na število let poučevanja razdelili v dve številčno čim bolj primerljivi skupini, in sicer 

1–5 let in 6–12 let poučevanja gospodinjstva. 

 

Preglednica 2: Vpliv različnih dejavnikov na poznavanje vsebin modula Ekonomika 

gospodinjstva 

EKONOMIKA 

GOSPODINJSTVA 
M SD 

študij 2,10 1,06 

splošna razgledanost 4,40 0,56 

strokovna literatura 3,57 0,63 

poljudna literatura 3,37 0,61 

aktualni dogodki 3,60 0,72 

osebni interesi 4,10 0,71 

 

Učitelji, sodelujoči v raziskavi, so ocenili, da ima največji vpliv na poznavanje vsebin modula 

Ekonomika gospodinjstva splošna razgledanost (M = 4,40). Najmanjši prispevek k 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

64 

 

poznavanju vsebin, ki se obravnavajo v modulu Ekonomika gospodinjstva, so pripisali študiju 

(M = 2,10). 

 

V nadaljevanju predstavljamo izide preizkusa homogenosti varianc (Levenov preizkus) in t-

testa za neodvisne vzorce, s katerima smo za vsak dejavnik poznavanja vsebin modula 

Ekonomika gospodinjstva preverili obstoj statistično pomembnih razlik med učitelji 

razrednega pouka glede na število let poučevanja gospodinjstva. 

 

Preglednica 3: Vpliv študija na poznavanje vsebin modula Ekonomika gospodinjstva glede na 

število let poučevanja gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,968; α = 0,334) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva glede na to, kolikšen prispevek k poznavanju strokovnih vsebin 

modula Ekonomika gospodinjstva so pripisali študiju razrednega pouka (t = –1,923; α = 

0,065). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da 

so študiju večji prispevek pripisali učitelji, ki gospodinjstvo poučujejo od 6 do 12 let (M = 

2,41).  

 

Preglednica 4: Vpliv splošne razgledanosti na poznavanje vsebin modula Ekonomika 

gospodinjstva glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,617; α = 0,117) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

Ekonomika 

gospodinjstva: 

vpliv študija 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih sredin 

(t-test za neodvisne 

vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 1,69 0,95 
0,968 0,334 –1,923 0,065 

6–12 let 17 2,41 1,06 

Ekonomika 

gospodinjstva: 

vpliv splošne 

razgledanosti 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 4,46 0,66 
2,617 0,117 0,517 0,609 

6–12 let 17 4,35 0,49 
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poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako je na poznavanje strokovnih vsebin modula 

Ekonomika gospodinjstva vplivala splošna razgledanost (t = 0,517; α = 0,609). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da so splošni 

razgledanosti večji prispevek pripisali učitelji, ki imajo manj izkušenj s poučevanjem 

gospodinjstva (M = 4,46). 

 

Preglednica 5: Vpliv strokovne literature na poznavanje vsebin modula Ekonomika 

gospodinjstva glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,255; α = 0,618) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako je na poznavanje strokovnih vsebin modula 

Ekonomika gospodinjstva vplivalo branje strokovne literature (t = –1,417; α = 0,168). 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da so 

strokovni literaturi večji prispevek pripisali učitelji z več izkušnjami s poučevanjem 

gospodinjstva (M = 3,70).  

 

Preglednica 6: Vpliv poljudne literature na poznavanje vsebin modula Ekonomika 

gospodinjstva glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,179; α = 0,151) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako je na poznavanje strokovnih vsebin modula 

Ekonomika gospodinjstva vplivalo branje poljudne literature (t = 0,137; α = 0,892). Podatkov 

Ekonomika 

gospodinjstva: 

vpliv strokovne 

literature 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 3,38 0,51 
0,255 0,618 –1,417 0,168 

6–12 let 17 3,70 0,69 

Ekonomika 

gospodinjstva: 

vpliv poljudne 

literature 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 3,38 0,51 
2,179 0,151 0,137 0,892 

6–12 let 17 3,35 0,70 
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ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da so poljudni 

literaturi nekoliko večji prispevek pripisali učitelji z manj izkušnjami s poučevanjem 

gospodinjstva (M = 3,38) kot učitelji z več izkušnjami (M = 3,35). 

 

Preglednica 7: Vpliv aktualnih dogodkov na poznavanje vsebin modula Ekonomika 

gospodinjstva glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

 

 

 

 

 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,086; α = 0,160) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako ocenjujejo vpliv aktualnih dogodkov na 

poznavanje strokovnih vsebin modula Ekonomika gospodinjstva (t = –0,401; α = 0,691). 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da so 

aktualnim dogodkom večji prispevek pripisali učitelji z več izkušnjami s poučevanjem 

gospodinjstva (M = 3,65).  

 

Preglednica 8: Vpliv osebnih interesov na poznavanje vsebin modula Ekonomika 

gospodinjstva glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

 

 

 

 

 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,850; α = 0,773) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako ocenjujejo vpliv svojih osebnih interesov na 

poznavanje strokovnih vsebin modula Ekonomika gospodinjstva (t = –1,769; α = 0,088). 

Ekonomika 

gospodinjstva: 

vpliv aktualnih 

dogodkov 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne 

vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 3,54 0,52 
2,086 0,160 –0,401 0,691 

6–12 let 17 3,65 0,86 

Ekonomika 

gospodinjstva: 

vpliv osebnih 

interesov 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne 

vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 3,85 0,80 
0,850 0,773 –1,769 0,088 

6–12 let 17 4,29 0,59 
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Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da učitelji, 

ki gospodinjstvo poučujejo od 6 do 12 let, svojim osebnim interesom pripisujejo večji pomen 

(M = 4,29). 

 

Preglednica 9: Vpliv različnih dejavnikov na poznavanje vsebin modula Tekstil in oblačenje 

TEKSTIL IN OBLAČENJE M SD 

študij 1,90 0,99 

splošna razgledanost 4,23 0,57 

strokovna literatura 3,63 0,76 

poljudna literatura 3,30 0,65 

aktualni dogodki 3,33 0,92 

osebni interesi 4,00 0,64 

 

Učitelji, sodelujoči v raziskavi, so ocenili, da ima največji vpliv na poznavanje vsebin modula 

Tekstil in oblačenje splošna razgledanost (M = 4,23), sledijo pa osebni interesi (M = 4,00). 

Najmanjši prispevek k poznavanju vsebin, ki se obravnavajo v sklopu tega modula, so 

pripisali študiju (M = 1,90). 

 

V nadaljevanju predstavljamo izide preizkusa homogenosti varianc (Levenov preizkus) in t-

testa za neodvisne vzorce, s katerima smo za vsak dejavnik poznavanja vsebin modula Tekstil 

in oblačenje preverili obstoj statistično pomembnih razlik med učitelji razrednega pouka 

glede na različno število let poučevanja gospodinjstva. 

 

Preglednica 10: Vpliv študija na poznavanje vsebin modula Tekstil in oblačenje glede na 

število let poučevanja gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 3,930; α = 0,057) je t-test za 

neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne razlike med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kolikšen prispevek k poznavanju strokovnih vsebin 

modula Tekstil in oblačenje so pripisali študiju razrednega pouka (t = –2,255; α = 0,032). 

Tekstil in 

oblačenje: 

vpliv študija 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih sredin 

(t-test za neodvisne 

vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 1,46 0,77 
3,930 0,057 –2,255 0,032 

6–12 let 17 2,24 1,03 
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Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

učitelji z večletnim poučevanjem gospodinjstva študiju pripisali večji pomen. 

 

Preglednica 11: Vpliv splošne razgledanosti na poznavanje vsebin modula Tekstil in 

oblačenje 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,830; α = 0,370) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako je na poznavanje strokovnih vsebin modula 

Tekstil in oblačenje vplivala splošna razgledanost (t = –0,663; α = 0,512). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da so splošni 

razgledanosti večji prispevek pripisali učitelji, ki imajo več izkušenj s poučevanjem 

gospodinjstva (M = 4,29). 

 

Preglednica 12: Vpliv strokovne literature na poznavanje vsebin modula Tekstil in oblačenje 

glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,270; α = 0,607) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako je na poznavanje strokovnih vsebin modula 

Tekstil in oblačenje vplivalo branje strokovne literature (t = –1,079; α = 0,290). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da so strokovni 

literaturi večji prispevek pripisali učitelji z več izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva (M = 

3,76).  

Tekstil in 

oblačenje: 

vpliv splošne 

razgledanosti 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 4,15 0,67 
0,830 0,370 –0,663 0,512 

6–12 let 17 4,29 0,47 

Tekstil in 

oblačenje:  

vpliv strokovne 

literature 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 3,46 0,78 
0,270 0,607 –1,079 0,290 

6–12 let 17 3,76 0,75 
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Preglednica 13: Vpliv poljudne literature na poznavanje vsebin modula Tekstil in oblačenje 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,277; α = 0,268) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako je na poznavanje strokovnih vsebin modula 

Tekstil in oblačenje vplivalo branje poljudne literature (t = –0,503; α = 0,619). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da so poljudni literaturi 

nekoliko večji prispevek pripisali učitelji z več izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva (M = 

3,23). 

 

Preglednica 14: Vpliv aktualnih dogodkov na poznavanje vsebin modula Tekstil in oblačenje 

glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

 

 

 

 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,304; α = 0,586) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako ocenjujejo vpliv aktualnih dogodkov na 

poznavanje strokovnih vsebin modula Tekstil in oblačenje (t = –0,526; α = 0,603). Podatkov 

ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da so aktualnim 

dogodkom večji prispevek pripisali učitelji z več izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva 

(M = 3,41).  

 

  

Tekstil in 

oblačenje: 

vpliv poljudne 

literature 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 3,23 0,60 
1,277 0,268 –0,503 0,619 

6–12 let 17 3,35 0,71 

Tekstil in 

oblačenje: 

vpliv aktualnih 

dogodkov 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne 

vzorce) 

F α t α 

1–5 let 13 3,23 0,83 
0,304 0,586 –0,526 0,603 

6–12 let 17 3,41 1,00 
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Preglednica 15: Vpliv osebnih interesov na poznavanje vsebin modula Tekstil in oblačenje 

glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

 

 

 

 

 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,307; α = 0,584) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji z različnim številom 

let poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako ocenjujejo vpliv svojih osebnih interesov na 

poznavanje strokovnih vsebin modula Tekstil in oblačenje (t = –0,566; α = 0,576). Podatkov 

ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da učitelji, ki 

gospodinjstvo poučujejo od 6 do 12 let, svojim osebnim interesom pripisujejo nekoliko večji 

pomen (M = 4,06). 

 

Preglednica 16: Vpliv različnih dejavnikov na poznavanje vsebin modula Bivanje in okolje 

BIVANJE IN OKOLJE M SD 

študij 2,37 1,07 

splošna razgledanost 4,27 0,58 

strokovna literatura 3,43 0,90 

poljudna literatura 3,33 0,66 

aktualni dogodki 3,60 0,97 

osebni interesi 4,00 0,69 

 

Učitelji, sodelujoči v raziskavi, so ocenili, da imajo največji vpliv na poznavanje vsebin 

modula Bivanje in okolje splošna razgledanost (M = 4,27) in osebni interesi (M = 4,00). 

Najmanjši prispevek k poznavanju vsebin, ki se obravnavajo v modulu Bivanje in okolje, so 

pripisali študiju (M = 2,37). 

 

V nadaljevanju predstavljamo izide preizkusa homogenosti varianc (Levenov preizkus) in t-

testa za neodvisne vzorce, s katerima smo za vsak dejavnik poznavanja vsebin Bivanje in 

okolje preverili obstoj statistično pomembnih razlik med učitelji razrednega pouka z različnim 

številom let izkušenj s poučevanjem gospodinjstva. 

 

Tekstil in 

oblačenje: 

vpliv osebnih 

interesov 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne 

vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 3,92 0,76 
0,307 0,584 –0,566 0,576 

6–12 let 17 4,06 0,56 
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Preglednica 17: Vpliv študija na poznavanje vsebin modula Bivanje in okolje glede na število 

let poučevanja gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,824; α = 0,372) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kolikšen prispevek k poznavanju strokovnih vsebin 

modula Bivanje in okolje so pripisali študiju razrednega pouka (t = 0,420; α = 0,678). 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko vidimo, da so 

študiju večji pomen pripisali učitelji z manj izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva (M = 

2,46). 

 

Preglednica 18: Vpliv splošne razgledanosti na poznavanje vsebin modula Bivanje in okolje 

glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,729; α = 0,110) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako je na poznavanje strokovnih vsebin modula 

Bivanje in okolje vplivala splošna razgledanost (t = –0,290; α = 0,774). Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da so splošni razgledanosti 

nekoliko večji prispevek pripisali učitelji, ki imajo več izkušenj s poučevanjem gospodinjstva 

(M = 4,29), kot učitelji z manj izkušnjami (M = 4,23).  

 

  

Bivanje in 

okolje: 

vpliv študija 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih sredin 

(t-test za neodvisne 

vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 2,46 1,05 
0,824 0,372 0,420 0,678 

6–12 let 17 2,29 1,10 

Bivanje in 

okolje: 

vpliv splošne 

razgledanosti 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 4,23 0,73 
2,729 0,110 –0,290 0,774 

6–12 let 17 4,29 0,47 
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Preglednica 19: Vpliv strokovne literature na poznavanje vsebin modula Bivanje in okolje 

glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,579; α = 0,453) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako je na poznavanje strokovnih vsebin modula 

Bivanje in okolje vplivalo branje strokovne literature (t = –0,256; α = 0,800). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da so strokovni 

literaturi večji prispevek pripisali učitelji z manj izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva 

(M = 3,47).  

 

Preglednica 20: Vpliv poljudne literature na poznavanje vsebin modula Bivanje in okolje 

glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,453; α = 0,506) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako je na poznavanje strokovnih vsebin modula 

Bivanje in okolje vplivalo branje poljudne literature (t = –0,183; α = 0,856). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da so poljudni literaturi 

nekoliko večji prispevek pripisali učitelji z več izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva (M = 

3,35) kot tisti z manj izkušnjami (M = 3,31). 

 

  

Bivanje in 

okolje: 

vpliv strokovne 

literature 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 3,38 1,04 
0,579 0,453 –0,256 0,800 

6–12 let 17 3,47 0,80 

Bivanje in 

okolje: 

vpliv poljudne 

literature 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 3,31 0,63 
0,453 0,506 –0,183 0,856 

6–12 let 17 3,35 0,70 
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Preglednica 21: Vpliv aktualnih dogodkov na poznavanje vsebin modula Bivanje in okolje 

glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

 

 

 

 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,382; α = 0,541) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako ocenjujejo vpliv aktualnih dogodkov na 

poznavanje strokovnih vsebin modula Bivanje in okolje (t = –0,678; α = 0,503). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da so aktualnim 

dogodkom večji prispevek pripisali učitelji z več izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva 

(M = 3,71).  

 

Preglednica 22: Vpliv osebnih interesov na poznavanje vsebin modula Bivanje in okolje glede 

na število let poučevanja gospodinjstva 

 

 

 

 

 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,516; α = 0,479) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako ocenjujejo vpliv svojih osebnih interesov na 

poznavanje strokovnih vsebin modula Bivanje in okolje (t = –1,063; α = 0,279). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da učitelji, ki 

gospodinjstvo poučujejo od 6 do 12 let, svojim osebnim interesom pripisujejo nekoliko večji 

pomen (M = 4,12). 

 

  

Bivanje in 

okolje: 

vpliv aktualnih 

dogodkov 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne 

vzorce) 

F α t α 

1–5 let 13 3,46 0,88 
0,382 0,541 –0,678 0,503 

6–12 let 17 3,71 1,05 

Bivanje in 

okolje: 

vpliv osebnih 

interesov 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne 

vzorce) 

F α t α 

1–5 let 13 3,85 0,80 
0,516 0,479 –1,063 0,297 

6–12 let 17 4,12 0,60 
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Preglednica 23: Vpliv različnih dejavnikov na poznavanje vsebin modula Hrana in prehrana 

HRANA IN PREHRANA M SD 

študij 2,43 1,07 

splošna razgledanost 4,37 0,61 

strokovna literatura 3,83 0,87 

poljudna literatura 3,67 0,66 

aktualni dogodki 3,87 0,73 

osebni interesi 4,27 0,69 

 

Učitelji, sodelujoči v raziskavi, so ocenili, da imajo največji vpliv na poznavanje vsebin 

modula Hrana in prehrana splošna razgledanost (M = 4,37) in osebni interesi (M = 4,27), 

najmanjši prispevek k poznavanju teh vsebin pa so pripisali študiju (M = 2,43). 

 

V nadaljevanju predstavljamo izide preizkusa homogenosti varianc (Levenov preizkus) in t-

testa za neodvisne vzorce, s katerima smo za vsak dejavnik poznavanja vsebin modula Hrana 

in prehrana preverili obstoj statistično pomembnih razlik med učitelji razrednega pouka z 

različnim številom let poučevanja gospodinjstva. 

 

Preglednica 24: Vpliv študija na poznavanje vsebin modula Hrana in prehrana glede na 

število let poučevanja gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,015; α = 0,322) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kolikšen prispevek k poznavanju strokovnih vsebin 

modula Hrana in prehrana so pripisali študiju razrednega pouka (t = 0,808; α = 0,426). 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko vidimo, da so 

študiju večji pomen pripisali učitelji z več izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva (M = 

2,29). 

 

Hrana in 

prehrana: 

vpliv študija 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih sredin 

(t-test za neodvisne 

vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 2,61 1,04 
1,015 0,322 0,808 0,426 

6–12 let 17 2,29 1,10 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

75 

 

Preglednica 25: Vpliv splošne razgledanosti na poznavanje vsebin modula Hrana in prehrana 

glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 3,105; α = 0,089) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako je na poznavanje strokovnih vsebin modula 

Hrana in prehrana vplivala splošna razgledanost (t = –0,453; α = 0,654). Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da so splošni razgledanosti večji 

prispevek pripisali učitelji z več izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva (M = 4,43). Tudi 

učitelji z manj izkušnjami so ocenili, da je vpliv splošne razgledanosti na poznavanje vsebin 

modula Hrana in prehrana velik (M = 4,31). 

 

Preglednica 26: Vpliv strokovne literature na poznavanje vsebin modula Hrana in prehrana 

glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,049; α = 0,826) je t-test za 

neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne razlike med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako je na poznavanje strokovnih vsebin modula 

Hrana in prehrana vplivalo branje strokovne literature (t = –2,162; α = 0,039). Podatke lahko s 

tveganjem 3,9 % posplošimo na osnovno množico in trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

učitelji z več izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva (M = 4,11) večji pomen pripisali 

vplivu strokovne literature na poznavanje vsebin modula Hrana in prehrana kot učitelji z manj 

izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva (M = 3,64). 

 

Hrana in 

prehrana: vpliv 

splošne 

razgledanosti 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t Α 

1–5 let 13 4,31 0,75 
3,105 0,089 –0,453 0,654 

6–12 let 17 4,41 0,50 

Hrana in 

prehrana: 

vpliv strokovne 

literature 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 3,46 0,78 
0,049 0,826 –2,162 0,039 

6–12 let 17 4,11 0,86 
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Preglednica 27: Vpliv poljudne literature na poznavanje vsebin modula Hrana in prehrana 

glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,071; α = 0,729) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako je na poznavanje strokovnih vsebin modula 

Hrana in prehrana vplivalo branje poljudne literature (t = –0,366; α = 0,717). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da so poljudni literaturi 

nekoliko večji prispevek pripisali učitelji z več izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva (M = 

3,71) kot učitelji z manj izkušnjami (M = 3,62). 

 

Preglednica 28: Vpliv aktualnih dogodkov na poznavanje vsebin modula Hrana in prehrana 

glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

 

 

 

 

 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,190; α = 0,829) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako ocenjujejo vpliv aktualnih dogodkov na 

poznavanje strokovnih vsebin modula Hrana in prehrana (t = –0,132; α = 0,896). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da so aktualnim 

dogodkom nekoliko večji prispevek pripisali učitelji z več izkušnjami s poučevanjem 

gospodinjstva (M = 3,88) kot učitelji z manj izkušnjami s poučevanjem tega predmeta (M = 

3,85). 

 

Hrana in 

prehrana: 

vpliv poljudne 

literature 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

 

F α t Α 

1–5 let 13 3,62 0,65 
0,071 0,729 –0,366 0,717 

6–12 let 17 3,71 0,69 

Hrana in 

prehrana: 

vpliv aktualnih 

dogodkov 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne 

vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 3,85 0,80 
0,190 0,829 –0,132 0,896 

6–12 let 17 3,88 0,70 
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Preglednica 29: Vpliv osebnih interesov na poznavanje vsebin modula Hrana in prehrana 

glede na število let poučevanja gospodinjstva 

 

 

 

 

 

 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,006; α = 0,937) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na število let 

poučevanja gospodinjstva in glede na to, kako ocenjujejo vpliv svojih osebnih interesov na 

poznavanje strokovnih vsebin modula Hrana in prehrana (t = –0,245; α = 0,809). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da učitelji, ki 

gospodinjstvo poučujejo dlje časa, svojim osebnim interesom pripisujejo nekoliko večji 

pomen (M = 4,29) kot učitelji z manj izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva (M = 4,23). 

Ugotovili smo, da učitelji ocenjujejo, da je v povprečju študij razrednega pouka malo vplival 

na njihovo poznavanje vsebin predmeta gospodinjstvo. Veliko vlogo pripisujejo predvsem 

splošni razgledanosti in osebnim interesom. Iz tega, da učitelji pripisujejo velik pomen splošni 

razgledanosti, lahko sklepamo, da so učne vsebine, poučevane pri tem predmetu, v 

vsakdanjem življenju lahko dostopne. Tudi splošni cilji predmeta, opredeljeni v učnem načrtu 

(Učni načrt. Program osnovna šola. Gospodinjstvo, 2011), so oblikovani tako, da izkazujejo 

praktičen namen tega predmeta, ki naj bi učence usposabljal za samostojno življenje. Pomen 

gospodinjskega izobraževanja v šoli se poveča zlasti takrat, kadar učenci doma nimajo 

ustreznih pogojev in zgleda za spoznavanje in učenje teh veščin, zato je pomembno, da ima 

učitelj ustrezna strokovna znanja s področja gospodinjstva, ki mu omogočajo ustrezno 

gospodinjsko opismenjevanje učencev. 

 

Učitelji glede poznavanja vsebin predmeta gospodinjstvo pripisujejo velik pomen tudi 

osebnim interesom. Pri tem ne moremo natančno opredeliti, kaj posamezni učitelji pojmujejo 

pod besedno zvezo »osebni interes« – v to kategorijo lahko uvrstimo vse, kar nas zanima in s 

čimer se ukvarjamo tudi zunaj poklicnega življenja (npr. kuhanje, šivanje, zanimanje za 

novosti na področju prehrane, spremljanje modnih trendov na področju opremljanja 

stanovanjskih prostorov), pa tudi interese, povezane s poučevanjem (interes, da učenci čim 

Hrana in 

prehrana: 

vpliv osebnih 

interesov 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne 

vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 4,23 0,73 
0,006 0,937 –0,245 0,809 

6–12 let 17 4,29 0,69 
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bolje usvojijo novo učno snov; interes, da bi učenci od pouka odnesli čim več uporabnega 

znanja; interes, da bi učenci v učenju posameznih vsebin videli uporabno vrednost ipd.). Da bi 

to razjasnili, bi bilo treba v prihodnje izvesti dodatne raziskave. 

 

Če primerjamo vpliv študija na poznavanje vsebin posameznih modulov, vidimo, da učitelji 

menijo, da je študij najmanj prispeval k poznavanju vsebin modula Tekstil in oblačenje (M = 

1,90), največ pa je pripomogel k poznavanju vsebin modula Hrana in prehrana (M = 2,43). 

Učitelji ocenjujejo, da so izmed predmetov v sklopu študijskega programa k širjenju znanja na 

področju vsebin gospodinjstva najbolj prispevale vsebine naravoslovnih predmetov in 

sociologije. 

 

T-test za neodvisne vzorce je pokazal statistično pomembne razlike med učitelji glede na 

število let poučevanja gospodinjstva le pri vplivu študija na poznavanje vsebin modula Tekstil 

in oblačenje ter pri vplivu strokovne literature na poznavanje vsebin modula Hrana in 

prehrana. 

 

3.8.3 Pogostost uporabe učnih oblik 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave o pogostosti uporabe posameznih učnih 

oblik pri poučevanju gospodinjstva. 

 

Učitelji so na petstopenjski lestvici ocenili, kako pogosto pri poučevanju gospodinjstva 

uporabljajo posamezne učne oblike. Na ocenjevalni lestvici ocena 1 pomeni, da učitelj 

posamezne učne oblike nikoli ne uporablja, ocena 5 pa pomeni, da učno obliko pri 

poučevanju gospodinjstva zelo pogosto uporablja. 

 

Preglednica 30: Pogostost uporabe učnih oblik pri poučevanju gospodinjstva 

UČNE OBLIKE M SD 

frontalno delo 3,90 0,61 

individualno, samostojno delo 3,53 0,51 

delo v paru 3,47 0,94 

skupinsko delo 3,43 0,82 
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Iz preglednice 30 je razvidno, da učitelji vse naštete učne oblike uporabljajo občasno do 

pogosto. V povprečju so navedli, da najpogosteje uporabljajo frontalno delo (M = 3,90), 

preostale učne oblike pa si sledijo v naslednjem vrstnem redu: samostojno delo učencev (M = 

3,53), delo v paru (M = 3,47) in skupinsko delo (M = 3,43). 

 

V nadaljevanju predstavljamo podatke, s katerimi smo ugotavljali obstoj statistično 

pomembnih razlik med učitelji razrednega pouka z različnim številom let poučevanja 

gospodinjstva glede pogostosti uporabe učnih oblik. 

 

Da bi ugotovili, ali je pogostost uporabe različnih učnih oblik med učitelji z različnim 

številom let poučevanja gospodinjstva statistično pomembna, smo za vsak dejavnik izračunali 

tudi χ
2
-preizkus neodvisnosti oziroma Kullbackov preizkus. Učitelje smo glede na število let 

poučevanja gospodinjstva razdelili v dve skupini: 1–5 let in 6–12 let. Skupini sta oblikovani 

tako, da sta številčno primerljivi. 

 

Preglednica 31: Pogostost uporabe posameznih učnih oblik (χ
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti 

in Kullbackov preizkus) 

 

χ
2
-preizkus oz. 

Kulbackov preizkus* (2Î) 
α 

frontalno delo 2,316 0,314 

individualno, samostojno delo 5,129 0,024 

delo v paru 4,779 0,189 

skupinsko delo 2,147 0,542 

* Podčrtane vrednosti veljajo za Kullbackov preizkus (2Î). 

 

Rezultati Kullbackovega preizkusa (2Î) niso pokazali statistično pomembnih razlik med 

učitelji z različnim številom let (1–5 let in 6–12 let) poučevanja gospodinjstva glede uporabe 

frontalnega dela, skupinskega dela in dela v paru pri poučevanju gospodinjstva. Razlike med 

učitelji, ki so sodelovali v naši raziskavi, niso bile tako velike, da bi bile statistično 

pomembne, zato v osnovni množici ne moremo potrditi razlik. 

 

Izračun χ
2
-preizkusa hipoteze neodvisnosti je pokazal statistično pomembne razlike med 

učitelji glede na število let poučevanja gospodinjstva in uporabo samostojnega dela. Vrednost 

χ
2
-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (χ

2
 = 5,129; α = 0,024). Iz 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

80 

 

navedenega lahko sklepamo, da tudi v osnovni množici učitelji razrednega pouka, ki 

gospodinjstvo poučujejo od enega do pet let (76,9 %), samostojno delo pri gospodinjstvu 

uporabljajo pogosteje kot učitelji razrednega pouka, ki gospodinjstvo poučujejo od šest do 

dvanajst let (35,3 %). 

 

3.8.4 Pogostost uporabe učnih metod in pristopov 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati o pogostosti uporabe posameznih učnih metod in 

pristopov pri poučevanju gospodinjstva. Učitelji so na petstopenjski lestvici ocenili, kako 

pogosto pri poučevanju gospodinjstva uporabljajo naštete učne metode in pristope. Na 

ocenjevalni lestvici je ocena 1 pomenila, da učitelj učne metode oziroma pristopa nikoli ne 

uporablja, ocena 5 pa, da učno metodo oziroma pristop pri poučevanju gospodinjstva zelo 

pogosto uporablja. 

 

Preglednica 32: Pogostost uporabe učnih metod in pristopov pri poučevanju gospodinjstva 

UČNE METODE IN PRISTOPI M SD 

razlaga 4,16 0,70 

pogovor 4,53 0,68 

delo z besedilom 3,80 0,76 

demonstracija 3,63 0,76 

laboratorijsko-eksperimentalna metoda 2,43 1,10 

igra vlog 2,90 0,84 

metoda didaktične igre 2,67 0,80 

delo z IKT 3,40 1,35 

problemski pouk 2,97 1,13 

projektno delo 2,63 1,07 

terensko delo 1,97 0,72 

 

Iz rezultatov v preglednici 32 je razvidno, da učitelji pri poučevanju gospodinjstva pogosto 

uporabljajo metodi pogovora (M = 4,53) in razlage (M = 4,16). Precej pogosta je tudi uporaba 

metode dela z besedilom (M = 3,80), demonstracije (M = 3,63) in dela z IKT (M = 3,40). 

 

Občasno učitelji v pouk gospodinjstva vključujejo tudi problemski pouk (M = 2,97) in igro 

vlog (M = 2,90), sledijo metoda didaktične igre (M = 2,67), projektno delo (M = 2,63) in 
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laboratorijsko-eksperimentalna metoda (M = 2,43). Izmed vseh naštetih metod so učitelji 

najmanj naklonjeni terenskemu delu (M = 1,97). 

 

Od 11 učnih metod in pristopov jih kar pet dosega povprečno oceno več kot 3, kar pomeni, da 

jih učitelji pogosto uporabljajo. V tem primeru gre predvsem za splošnodidaktične učne 

metode (pogovor, razlaga, delo z besedilom, demonstracija in delo z IKT). Visoke povprečne 

vrednosti kažejo tudi na to, da učitelji pri eni učni uri uporabijo več učnih metod. K temu 

spodbuja tudi stroka, ki zagovarja kombiniranje in menjavanje več učnih metod (Marentič 

Požarnik in Plut Pregelj, 2009), pri čemer morajo učitelji upoštevati tudi vse pogoje (prostor, 

pripomočki, laboratorijska oprema idr.), ki vplivajo na uporabo posameznih metod (Kramar, 

2009).  

 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate analize odgovorov na raziskovalno vprašanje Ali 

obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji z različnim številom let poučevanja 

gospodinjstva glede na uporabo učnih metod in pristopov? 

 

Da bi ugotovili, ali prihaja do statistično pomembnih razlik glede pogostosti uporabe različnih 

učnih metod in pristopov med učitelji z različnim številom let poučevanja gospodinjstva, smo 

za vsak dejavnik izračunali tudi Kullbackov preizkus. Učitelje smo glede na število let 

poučevanja gospodinjstva razdelili v dve številčno primerljivi skupini: 1–5 let in 6–12 let.  

 

Preglednica 33: Pogostost uporabe posameznih učnih metod in pristopov (Kullbackov 

preizkus) 

UČNE METODE Kullbackov preizkus (2Î) α 

razlaga 0,270 0,873 

pogovor 1,951 0,377 

delo z besedilom 4,186 0,242 

demonstracija 3,956 0,266 

laboratorijsko-eksperimentalna 

metoda 
4,707 0,319 

igra vlog 1,987 0,575 

metoda didaktične igre 2,524 0,471 

delo z IKT 6,366 0,173 

problemski pouk 3,964 0,411 

projektno delo 3,071 0,546 

terensko delo 0,180 0,914 
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Rezultati Kullbackovega preizkusa (2Î) niso pokazali statistično pomembnih razlik med 

učitelji z različnim številom let (1–5 let in 6–12 let) izkušenj s poučevanjem gospodinjstva 

glede uporabe učnih metod in pristopov pri poučevanju gospodinjstva. Razlike med učitelji, ki 

smo jih zajeli v raziskavi, niso bile tako velike, da bi bile statistično pomembne, zato v 

osnovni množici ne moremo potrditi razlik. 

 

3.8.5 Presoja lastne usposobljenosti za posamezne elemente načrtovanja 

pouka 

 

Pri ugotavljanju, kako anketirani učitelji presojajo svojo usposobljenost za načrtovanje pouka 

gospodinjstva, smo se osredinili na pet bistvenih elementov načrtovanja pouka: oblikovanje 

učne priprave, zapis učnih ciljev, artikulacijo učne ure ter izbiro učnih oblik in metod. 

 

Učitelji so za vsakega od naštetih elementov načrtovanja pouka na petstopenjski lestvici 

izbrali stopnjo svoje usposobljenosti. Številka 1 pomeni, da niso usposobljeni, številka 5 pa 

pomeni, da so zelo dobro usposobljeni. 

 

Preglednica 34: Presoja lastne usposobljenosti za načrtovanje pouka gospodinjstva 

ELEMENTI NAČRTOVANJA 

POUKA 
M SD 

oblikovanje učne priprave 4,13 0,78 

zapis učnih ciljev 4,03 0,76 

artikulacija učne ure 4,20 0,76 

izbira učnih oblik 4,27 0,69 

izbira učnih metod 4,17 0,70 

 

Rezultati so pokazali, da se učitelji razrednega pouka čutijo precej dobro usposobljene za 

posamezne elemente načrtovanja pouka. Povprečna ocena je pri vseh navedenih elementih 

znašala več kot 4, ki pomeni precej dobro usposobljenost. Izmed naštetih elementov 

načrtovanja so učitelji najvišje ocenili usposobljenost za izbiro učnih oblik (M = 4,27), 

najnižje pa usposobljenost za zapis učnih ciljev (M = 4,03). Visoka presoja lastne 

usposobljenosti za načrtovanje pouka nas ni presenetila in je rezultat ustreznega znanja iz 

didaktičnih in pedagoško-psiholoških področij, usvojenega med študijem razrednega pouka. 

Predvidevamo, da so k temu prispevale tudi delovne izkušnje učiteljev. 
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3.8.6 Presoja lastne strokovne usposobljenosti za poučevanje posameznih 

modulov predmeta gospodinjstvo 

 

Da bi ugotovili, kako usposobljene za poučevanje posameznih modulov predmeta 

gospodinjstvo se čutijo učitelji razrednega pouka, smo jih prosili, da na lestvici od 1 do 5 

označijo svojo strokovno usposobljenost za poučevanje posameznega modula. Ocena 1 

pomeni, da učitelj ni strokovno usposobljen, ocena 5 pa, da je učitelj zelo strokovno 

usposobljen za poučevanje določenih vsebin. 

 

Preglednica 35: Presoja lastne usposobljenosti za poučevanje posameznih modulov predmeta 

gospodinjstvo 

MODUL M SD 

Ekonomika gospodinjstva 3,37 0,90 

Tekstil in oblačenje 3,00 0,98 

Bivanje in okolje 3,60 0,97 

Hrana in prehrana 3,70 1,02 

 

V povprečju so učitelji presodili, da so za poučevanje posameznih vsebin srednje do precej 

strokovno usposobljeni. Najbolj usposobljene se čutijo za poučevanje modula Hrana in 

prehrana (M = 3,70), najmanj pa za poučevanje modula Tekstil in oblačenje (M = 3,00). 

 

3.8.7 Zahtevnost poučevanja posameznih modulov 

 

Da bi ugotovili, kako zahtevne se zdijo učiteljem posamezne vsebine predmeta gospodinjstvo, 

smo jih prosili, naj po tem kriteriju razvrstijo module. Rang 1 pomeni, da je izbrani modul za 

poučevanje najmanj, rang 4 pa najbolj zahteven. 

 

Preglednica 36: Razvrščanje modulov po zahtevnosti za poučevanje 

MODUL povprečni rang SD modus 

Ekonomika gospodinjstva 2,70 1,16 3 

Tekstil in oblačenje 3,27 0,89 4 

Bivanje in okolje 2,17 0,93 2 

Hrana in prehrana 1,87 0,92 1 
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Učitelji so module predmeta gospodinjstvo razvrščali po zahtevnosti za poučevanje. Iz 

pridobljenih podatkov smo izračunali povprečni rang, modus in SD. Ugotovili smo, da učitelji 

presojajo, da je za poučevanje najmanj zahteven modul Hrana in prehrana (R = 1,87), sledita 

modula Bivanje in okolje (R = 2,17) in Ekonomika gospodinjstva (R = 2,70), kot 

najzahtevnejšega za poučevanje pa so ocenili modul Tekstil in oblačenje (R = 3,27). 

 

Ugotavljali smo, zakaj so učitelji posamezen modul izbrali kot najzahtevnejšega za 

poučevanje, in jim o tem postavili odprto vprašanje. Pri tem moramo omeniti, da so odgovori 

učiteljev, zakaj je posamezen modul zahteven za poučevanje, zelo podobni, kar kaže na to, da 

učitelji zaznavajo enake oziroma podobne težave. Odgovore bomo v nadaljevanju predstavili 

združene po podobnosti, najzanimivejše pa bomo posebej omenili. 

 

Modul Tekstil in oblačenje je kot najzahtevnejšega za poučevanje ocenila polovica 

anketiranih (15 oseb). Učitelji v večini navajajo, da gre za učno vsebino, ki učencem ni blizu 

(»Tema otrokom ni blizu.«; »ker se prvič srečajo s tako temo«; »Vsebine se najmanj 

navezujejo na učenčevo izkustveno predznanje.«). Učenci spoznajo veliko novih strokovnih 

izrazov, ki jih v vsakdanjem življenju ne uporabljajo in so jim zato tuji (»Zaradi množice 

novih pojmov.«; »Ker je preveč novih pojmov, ki so za učenca tuji.«; »ker vsebuje veliko 

strokovnih izrazov, ki jih v vsakdanjem življenju ne uporabljamo pogosto.«). Poudarjajo tudi, 

da učenci pričakujejo druge učne vsebine, kot jih določa učni načrt (»Zato, ker je snov preveč 

poglobljena, podrobna, več bi bilo potrebno praktičnega dela, in učencem tudi najmanj blizu. 

Sama bi temo drugače oblikovala, premalo uporabnosti glede na ostale teme in pričakovanja 

otrok.«) in da se nekaterim učencem zdijo te vsebine nezanimive in neuporabne (»Ker so 

nekatere vsebine za otroke na tej razvojni stopnji popolnoma nezanimive, neuporabne in jih 

odbijajo. Želijo si drugih vsebin, in to ne s področja tekstila.«). Nekaj učiteljev je navedlo 

tudi, da o tem med študijem niso dobili dovolj znanja in da so se na tem področju morali 

veliko samoizobraževati (»Zato, ker v času študija nisem ničesar izvedela o tem in sem 

morala vse sama poizvedovati«). 

 

Učitelji poudarjajo, da med učenci ni opaziti posebnega zanimanja za tovrstne vsebine, zato bi 

bilo to smiselno upoštevati ob naslednji prenovi učnega načrta in v ta modul vključiti vsebine, 

ki učence bolj zanimajo. Glede na raziskave (Gupta in Sekhri, 2014), ki so pokazale, da 
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mladostnikom manjka znanja in izkušenj v zvezi z vzdrževanjem tekstilnih izdelkov, menimo, 

da je ob morebitni spremembi te vsebine nujno obdržati v učnem načrtu.  

 

Za vsebine modula Ekonomika gospodinjstva so učitelji (30 % anketirancev oziroma devet 

oseb) navedli, da ta tematika učencem ni blizu (»Učenci določenih pojmov, ki jih 

obravnavamo, ne poznajo.«; »Preveč abstraktno za starostno stopnjo«; »Veliko pojmov, ki so 

učencem pogosto nerazumljivi.«) in da opažajo pri teh učnih vsebinah največje razlike v 

predznanju učencev (»V predznanju so ravno pri tej temi največje razlike.«). Učitelji 

ugotavljajo tudi, da poučevanje teh vsebin od njih zahteva veliko občutljivosti in pazljivosti, 

da se učenci ne znajdejo v neprijetnem položaju, učenci namreč prihajajo iz družin z zelo 

različnim socialno-ekonomskim statusom, nekateri doma doživljajo hudo socialno stisko 

(»Socialno stanje med učenci v razredu je zelo različno in z različnimi vprašanji lahko 

marsikoga spraviš v neroden položaj. Nekateri na primer dobijo žepnino, nekateri pa imajo 

komaj dovolj za hrano.«; »Potrebno je kar veliko vedeti o financah in biti senzibilen pri 

poučevanju, saj se srečujemo s hudimi socialnimi stiskami, kjer je včasih težko govoriti o 

delnicah ... To naredimo skozi igro.«). Iz navedenih odgovorov vidimo, da učitelji veliko 

pozornosti posvečajo izbiri ustreznih učnih metod pri občutljivejših temah, kjer bi lahko 

prišlo do nelagodja učencev. 

 

Raziskave so pokazale, da se otroci o upravljanju denarja največ naučijo doma, in sicer na tri 

načine: z opazovanjem (opazovanje staršev pri vsakodnevnem ravnanju z denarjem, 

zapravljanju ali varčevanju), s pogovorom (starši se med seboj in z otroki pogovarjajo o 

denarju) in z izkušnjami (sami porabljajo svoj denar). Strokovnjaki menijo, da je pomembno, 

da se starši z otrokom, primerno glede na njegovo starost, pogovorijo o domači finančni 

situaciji in ga vključujejo v družinske finančne odločitve (Manning, Mahar in Prochaska-Cue, 

2007). Neustrezne navade pri ravnanju z denarjem človeka spremljajo vse življenjePosledica 

pomanjkanja ustreznih navad ravnanja z denarjem človeka spremlja vse življenje, zato je 

zgodnje in vseživljenjsko učenje ustreznega ravnanja z denarjem nujno. Vsakdo, ne glede na 

dohodek družine, iz katere prihaja, potrebuje to znanje. Vzgoja za ravnanje z denarjem bi se 

morala začeti že v otroštvu v domačem okolju (Danes, 2014). Ker pa se mnogi starši z otroki 

o denarju iz različnih razlogov ne pogovarjajo, je na tem področju toliko pomembnejše 

institucionalno izobraževanje. 
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Vsebine modula Hrana in prehrana je kot najzahtevnejše za poučevanje ocenilo 6,67 % 

sodelujočih v raziskavi oziroma dve osebi. Obe poudarjata, da je to vedno aktualno področje, 

ki se hitro razvija (»Upoštevanje navodil CINDI ter raznih raziskav ter kakovost hrane«.). Ob 

tem se zavedata, da s poučevanjem posredno vplivata na odnos učencev do hrane in na 

zavedanje o zdravem načinu življenja (»Pri tem sklopu se posredno oblikuje tudi otrokov 

odnos do hrane in zavedanje o pomenu pravilne prehrane za zdravje.«). 

 

Tudi strokovnjaki za prehrano (Eliassen, 2011) poudarjajo, da je oblikovanje ustreznega 

prehranskega vedenja (z izrazom prehransko vedenje (angl. eating behavior) označujemo 

izbiro hrane, načine sprejemanja in zavračanja določenih živil ter vrsto in količino zaužite 

hrane) vseživljenjski proces, ki odločilno vpliva na kakovost življenja. E. K. Eliassen (2011) 

poudarja, da je pri tem zelo pomemben vpliv staršev, vzgojiteljev in učiteljev, ki imajo v 

procesu učenja in vzgoje tudi vlogo vzornika, po katerem se otroci zgledujejo tudi na 

področju prehranjevanja. To v šoli uresničujemo z omogočanjem pozitivnih izkušenj, 

povezanih s hrano in prehranjevanjem, tudi s skupnim pripravljanjem in uživanjem hrane 

(prav tam). 

 

Pri vsebinah modula Bivanje in okolje učitelji (13,33 % sodelujočih v raziskavi oziroma štiri 

osebe) ne navajajo posebnih razlogov, zakaj je po njihovem mnenju najzahtevnejši za 

poučevanje ravno ta modul (»Nimam posebnega razloga.«; »Noben sklop ni pretirano 

zahteven. Nalogo sem izpolnila, ker je v anketi.«). 

 

3.8.8 Pogostost uporabe virov in dokumentov pri načrtovanju pouka 

gospodinjstva 

 

Pri načrtovanju pouka si učitelji pomagajo z določenimi viri in dokumenti. Temeljni 

dokument, na katerega bi se morali opirati tako avtorji didaktičnega gradiva (učbenikov, 

delovnih zvezkov in priročnikov za učitelje) kot učitelji pri načrtovanju pouka, je učni načrt. 

 

Učitelji so na lestvici od 1 do 5 ocenili, kako pogosto pri načrtovanju pouka gospodinjstva 

uporabljajo posamezne vire in dokumente. Poleg učnega načrta smo na seznam uvrstili še 

nekatere druge vire, za katere menimo, da jih učitelji uporabljajo pri načrtovanju pouka, hkrati 
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pa smo jim pustili tudi možnost za zapis morebitnih drugih, ki jih nismo uvrstili na seznam, a 

jih uporabljajo. Številka 1 pomeni, da navedenega vira oziroma dokumenta nikoli ne 

uporabljajo, številka 5 pa, da ga uporabljajo zelo pogosto.  

 

Na osnovi podatkov, zbranih z anketnim vprašalnikom, smo izračunali aritmetično sredino in 

standardni odklon. Rezultate smo prikazali v preglednici 37. 

 

Preglednica 37: Pogostost uporabe različnih virov in dokumentov 

VIRI IN DOKUMENTI M SD 

učni načrt 3,90 1,16 

učbeniki in delovni zvezki 4,33 0,88 

priročnik za učitelje 3,10 0,99 

lastne priprave iz preteklih let 3,33 1,12 

priprave drugih učiteljev 2,27 1,41 

domača strokovna literatura 3,20 0,92 

tuja strokovna literatura 1,80 0,76 

časopisi, revije in televizijski program 3,30 0,95 

internet 4,10 0,80 

posvetovanje z drugimi učitelji 3,37 0,93 

drugo 1,37 0,76 

 

Rezultati so pokazali, da učitelji v povprečju pri načrtovanju pouka gospodinjstva 

najpogosteje uporabljajo učbenike in delovne zvezke (M = 4,33), sledi pa internet (M = 4,10). 

Pogosto uporabljajo tudi učni načrt (M = 3,90), ki naj bi bil vodilo za izvajanje vzgojno-

izobraževalnega procesa, saj predpisuje učno snov, učne cilje in standarde znanja.  

 

Glede na to, da se učitelji pri načrtovanju pogosteje kot na učni načrt opirajo na učbeniško 

gradivo, je kakovost tega gradiva izjemno pomembna. Zato je treba poskrbeti, da bodo učna 

gradiva skladna z veljavnimi učnimi načrti, ki so se v šole uvajali v zadnjih letih. Učbeniki, 

neusklajeni z veljavnimi učnimi načrti, ne omogočajo optimalne podpore učenju in lahko 

negativno vplivajo na kakovost pouka in posledično znanja učencev. 

 

To so v zadnjem času poudarjali tudi učitelji in druga strokovna javnost, ki so z odprtimi 

pismi in prispevki v medijih (npr. v oddaji Preverjeno (Pop TV), na sporedu 31. marca 2015, 

v oddaji Planet Danes (Planet TV), na sporedu 7. aprila 2015, v oddaji Infodrom (RTV 

Slovenija), na sporedu 14. aprila 2015) v zvezi s to tematiko pogosto opozarjali pristojne na 

ministrstvu, pristojnem za izobraževanje. Tudi Odbor za izobraževanje, znanost, šport in 
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mladino je ugotovil, da večina učbenikov, ki so se uporabljali v šolskem letu 2014/15, ni bila 

skladna s trenutno veljavnimi učnimi načrti. Po njihovih ocenah je v učbeniških skladih takih 

približno 90 % vseh učbenikov.  

 

Glede pogostosti uporabe različnih virov smo v naši raziskavi ugotovili še, da učitelji pogosto 

uporabljajo tudi lastne priprave iz preteklih let (M = 3,33), medtem ko priprave drugih 

učiteljev uporabljajo redko (M = 2,27). Izmed navedenih virov učitelji najredkeje uporabljajo 

tujo strokovno literaturo (M = 1,80). 

 

V nadaljevanju smo želeli izvedeti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji z 

različnim številom let izkušenj s poučevanjem gospodinjstva glede na pogostost uporabe 

posameznih virov in dokumentov pri načrtovanju pouka gospodinjstva. Da bi to ugotovili, 

smo za vsak navedeni vir oziroma dokument izračunali tudi t-test za neodvisne vzorce. Zaradi 

majhnega vzorca smo oblikovali dve številčno primerljivi skupini (1–5 let in 6–12 let), v 

kateri smo glede na število let poučevanja gospodinjstva razdelili učitelje. 

 

Preglednica 38: Pogostost uporabe učnega načrta pri načrtovanju pouka gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,322; α = 0,260) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji z različnim številom 

let izkušenj s poučevanjem gospodinjstva glede uporabe učnega načrta pri načrtovanju pouka 

gospodinjstva (t = 0,728; α = 0,473). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za 

vzorec pa lahko ocenimo, da pri načrtovanju pouka gospodinjstva učni načrt pogosteje 

uporabljajo učitelji s krajšo dobo poučevanja gospodinjstva (M = 4,08) kot učitelji z daljšo 

dobo poučevanja tega predmeta (M = 3,77).  

 

  

Viri in 

dokumenti: učni 

načrt 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 4,08 1,12 
1,322 0,260 0,728 0,473 

6–12 let 17 3,77 1,20 
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Preglednica 39: Pogostost uporabe učbenikov in delovnih zvezkov pri načrtovanju pouka 

gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,822; α = 0,104) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji z različnim številom 

let poučevanja gospodinjstva glede uporabe učbenikov in delovnih zvezkov pri načrtovanju 

pouka gospodinjstva (t = –1,413; α = 0,169). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da učbenike in delovne zvezke pri načrtovanju pouka 

gospodinjstva pogosteje uporabljajo učitelji z daljšo dobo poučevanja gospodinjstva (M = 

4,08) kot tisti s krajšo dobo poučevanja gospodinjstva (M = 4,53).  

 

Preglednica 40: Pogostost uporabe priročnika za učitelje pri načrtovanju pouka gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,436; α = 0,515) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji z različnim številom 

let poučevanja gospodinjstva glede uporabe priročnika za učitelje pri načrtovanju pouka 

gospodinjstva (t = 1,000; α = 0,326). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za 

vzorec pa lahko ocenimo, da pri načrtovanju pouka gospodinjstva priročnik za učitelje 

pogosteje uporabljajo učitelji s krajšo dobo poučevanja gospodinjstva (M = 3,31) kot učitelji z 

daljšo dobo poučevanja tega predmeta (M = 2,94).  

 

  

Viri in 

dokumenti: 

učbeniki in 

delovni zvezki 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 4,08 1,12 
2,822 0,104 –1,413 0,169 

6–12 let 17 4,53 0,62 

Viri in 

dokumenti: 

priročnik za 

učitelje  

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 3,31 0,75 
0,436 0,515 1,000 0,326 

6–12 let 17 2,94 1,14 
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Preglednica 41: Pogostost uporabe lastnih priprav iz preteklih let pri načrtovanju pouka 

gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 3,299; α = 0,80) t-test za neodvisne 

vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji z različnim številom let 

poučevanja gospodinjstva glede uporabe lastnih priprav iz preteklih let pri načrtovanju pouka 

gospodinjstva (t = –0,431; α = 0,670). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, 

za vzorec pa lahko ocenimo, da lastne priprave iz preteklih let pri načrtovanju pouka 

gospodinjstva pogosteje uporabljajo učitelji z daljšo dobo poučevanja gospodinjstva (M = 

3,41). 

 

Preglednica 42: Pogostost uporabe priprav drugih učiteljev pri načrtovanju pouka 

gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,182; α = 0,151) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji z različnim številom 

let poučevanja gospodinjstva glede uporabe priprav drugih učiteljev pri načrtovanju pouka 

gospodinjstva (t = 0,654; α = 0,518). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za 

vzorec pa lahko ocenimo, da pri načrtovanju pouka gospodinjstva priprave drugih učiteljev 

pogosteje uporabljajo učitelji s krajšo dobo poučevanja tega predmeta (M = 2,46). 

 

  

Viri in 

dokumenti: 

lastne priprave 

iz preteklih let 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 3,23 1,42 
3,299 0,080 –0,431 0,670 

6–12 let 17 3,41 0,87 

Viri in 

dokumenti: 

priprave drugih 

učiteljev 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 2,46 1,61 
2,182 0,151 0,654 0,518 

6–12 let 17 2,11 1,27 
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Preglednica 43: Pogostost uporabe domače strokovne literature pri načrtovanju pouka 

gospodinjstva 

 

 

 

 

 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,045; α = 0,164) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji z različnim številom 

let poučevanja gospodinjstva glede uporabe domače strokovne literature pri načrtovanju 

pouka gospodinjstva (t = –1,915; α = 0,660). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da pri načrtovanju pouka gospodinjstva domačo 

strokovno literaturo pogosteje uporabljajo učitelji z več izkušnjami s poučevanjem 

gospodinjstva (M = 3,47) kot učitelji z manj izkušnjami (M = 2,85). 

 

Preglednica 44: Pogostost uporabe tuje strokovne literature pri načrtovanju pouka 

gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,443; α = 0,511) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji z različnim številom 

let izkušenj s poučevanjem gospodinjstva glede uporabe tuje strokovne literature pri 

načrtovanju pouka gospodinjstva (t = –1,169; α = 0,252). Podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da pri načrtovanju pouka gospodinjstva tujo 

strokovno literaturo pogosteje uporabljajo učitelji z več izkušnjami s poučevanjem 

gospodinjstva (M = 1,94) kot učitelji z manj izkušnjami (M = 1,61). 

 

  

Viri in 

dokumenti: 

domača 

strokovna 

literatura 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 2,85 0,69 
2,045 0,164 –1,915 0,660 

6–12 let 17 3,47 1,01 

Viri in 

dokumenti: 

tuja strokovna 

literatura 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 1,61 0,65 
0,443 0,511 –1,169 0,252 

6–12 let 17 1,94 0,83 
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Preglednica 45: Pogostost uporabe različnih medijev pri načrtovanju pouka gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,116; α = 0,736) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji z različnim številom 

let izkušenj s poučevanjem gospodinjstva glede uporabe medijev (časopisov, revij in 

televizijskih programov) pri načrtovanju pouka gospodinjstva (t = –1,990; α = 0,560). 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da medije 

(časopise, revije in televizijske programe) pri načrtovanju pouka gospodinjstva pogosteje 

uporabljajo učitelji z več izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva (M = 3,59) kot učitelji z 

manj izkušnjami (M = 2,92). 

 

Preglednica 46: Pogostost uporabe interneta pri načrtovanju pouka gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,228; α = 0,277) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji z različnim številom 

let poučevanja gospodinjstva glede uporabe interneta pri načrtovanju pouka gospodinjstva (–

0,590; α = 0,560). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko 

ocenimo, da pri načrtovanju pouka gospodinjstva internet pogosteje uporabljajo učitelji z več 

izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva (M = 4,18) kot učitelji z manj izkušnjami (M = 

4,00). 

 

 

Viri in 

dokumenti: 

časopisi, revije in 

televizijski 

program 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 2,92 1,04 
0,116 0,736 –1,990 0,560 

6–12 let 17 3,59 0,80 

Viri in 

dokumenti: 

internet 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 4,00 0,71 
1,228 0,277 –0,590 0,560 

6–12 let 17 4,18 1,01 
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Preglednica 47: Pogostost posvetovanja z drugimi učitelji pri načrtovanju pouka 

gospodinjstva 

 

 

 

 

 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 3,134; α = 0,0,88) je t-test za 

neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne razlike med učitelji z različnim številom let 

poučevanja gospodinjstva glede posvetovanja z drugimi učitelji pri načrtovanju pouka 

gospodinjstva (t = 2,213; α = 0,0,5). Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in s 

tveganjem 3,5 % trdimo, da se tudi v osnovni množici pri načrtovanju pouka gospodinjstva z 

drugimi učitelji pogosteje posvetujejo učitelji s krajšo dobo poučevanja gospodinjstva (M = 

3,77) kot učitelji z daljšo dobo poučevanja gospodinjstva (M = 3,06). 

 

Preglednica 48: Pogostost uporabe drugih virov pri načrtovanju pouka gospodinjstva 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,003; α = 0,954) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji z različnim številom 

let poučevanja gospodinjstva glede uporabe drugih virov in dokumentov pri načrtovanju 

pouka gospodinjstva (t = 0,110; α = 0,913). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa lahko ocenimo, da učitelji drugih virov in dokumentov skoraj ne 

uporabljajo. 

 

Viri in 

dokumenti: 

posvetovanje z 

drugimi učitelji 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 3,77 1,01 
3,134 0,088 2,213 0,035 

6–12 let 17 3,06 0,75 

Viri in 

dokumenti: 

drugo 

Število let 

poučevanja 

GOS 

N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc (Levenov 

preizkus) 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne vzorce) 

 

F α t α 

1–5 let 13 1,38 0,77 
0,003 0,954 0,110 0,913 

6–12 let 17 1,35 0,79 
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3.8.9 Dodatno izobraževanje učiteljev razrednega pouka za poučevanje 

gospodinjstva 

 

Učitelje smo spraševali tudi o tem, ali se želijo dodatno izobraževati za poučevanje 

gospodinjstva, in kolikšna je verjetnost, da bi se udeležili izobraževanja, če bi bilo to na voljo. 

Rezultati so prikazani v preglednici 49. 

 

Preglednica 49: Želja po dodatnem izobraževanju za poučevanje gospodinjstva 

 

VERJETNOST UDELEŽBE DODATNEGA 

IZOBRAŽEVANJA 

ne bi se ga 

udeležil 

mogoče bi 

se ga 

udeležil 

zagotovo bi 

se ga 

udeležil 

skupaj 

ŽELJA PO 

DODATNEM 

IZOBRAŽEVANJU 

DA 
f 0 5 4 9 

f % 0,0 % 55,6 % 44,4 % 100,0 % 

NE 
f 2 15 4 21 

f % 9,5 % 71,4 % 19,0 % 100,0 % 

SKUPAJ 
f 2 20 8 30 

f % 6,7 % 66,7 % 26,7 % 100,0 % 

 

Izmed 30 anketirancev jih je 9 (30,0 %) izrazilo željo po dodatnem izobraževanju za 

poučevanje gospodinjstva.  

 

Zanimalo nas je, kolikšna je verjetnost, da bi se učitelji udeležili dodatnega izobraževanja za 

poučevanje gospodinjstva, če bi imeli to možnost. Izobraževanja bi se zagotovo udeležilo 

26,7 % učiteljev, še 66,7 % anketirancev pa je dejalo, da bi se ga mogoče udeležili. Le 6,7 % 

anketiranih učiteljev se izobraževanja zagotovo ne bi udeležilo. 

 

Z odprtim vprašanjem smo jih vprašali tudi, za katere vsebine si želijo dodatnega 

izobraževanja. Večina učiteljev je navedla, da si želijo dodatnega znanja s področja tekstila in 

oblačenja, nekaj učiteljev bi se izobraževalo za poučevanje ekonomike gospodinjstva, 

nekateri pa so dejali, da bi bili veseli novih idej in namigov za popestritev pouka in predlogov 

za izvedbo terenskega dela. 

 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

95 

 

Predvidevamo lahko, da je majhno zanimanje za dodatno izobraževanje za poučevanje 

gospodinjstva tudi posledica starostne strukture anketiranih oseb. Največ sodelujočih v 

raziskavi v vzgoji in izobraževanju ima od 30 do 39 let delovne dobe, kar pomeni, da imajo 

pred seboj le še kratko obdobje službovanja. Menimo, da bi bili mlajši učitelji bolj 

zainteresirani za udeležbo na dodatnem izobraževanju. 

 

Ugotavljamo, da so se učitelji razrednega pouka, ki v petem razredu poučujejo gospodinjstvo, 

pripravljeni udeležiti dodatnega izobraževanja za to področje.  

 

3.9 SKLEPI 

 

Z raziskavo, ki je bila opravljena za namen magistrskega dela, smo želeli ugotoviti, kakšne so 

izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva, saj gre za temo, ki je v 

slovenskem šolskem prostoru še dokaj neraziskana. Ker Pravilnik o izobrazbi učiteljev in 

drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (2012) dovoljuje 

učiteljem razrednega pouka poučevanje gospodinjstva v petem razredu osnovne šole, nas je 

zanimalo, kako pogosto do tega prihaja v praksi. 

Vzorec oseb, ki smo ga raziskovali, je precej specifičen in majhen. Nikjer ni objavljenih 

podatkov o tem, koliko učiteljev razrednega pouka v Sloveniji poučuje tudi gospodinjstvo 

oziroma na katerih šolah gospodinjstvo v 5. razredu poučuje učitelj razrednega pouka. 

 

Da smo ugotovili, katere osebe so primerne za vključitev v raziskavo, smo pregledali spletne 

strani in urnike večine slovenskih osnovnih šol. Na šole, za katere smo iz podatkov, dostopnih 

na spletnih straneh, lahko ugotovili, da gospodinjstvo v petem razredu poučuje učitelj 

razrednega pouka, smo poslali povezavo do spletne ankete in navodila za izpolnjevanje. Na 

večini osnovnih šol smo se o tem osebno dogovorili. Nekaj šol je zavrnilo sodelovanje v naši 

raziskavi, zato jim anketnih vprašalnikov nismo pošiljali. 

 

Vprašalniki  so  bili poslani  136  učiteljem  na  52 šolah.  Odzivnost učiteljev je bila  22-

odstotna, saj je vprašalnik izpolnilo 30 oseb. Delež učiteljev, ki so se odzvali prošnji za 

sodelovanje v naši raziskavi, je, glede na majhnost preučevane osnovne množice, zadovoljiv. 
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Presenečeni smo bili nad starostno strukturo učiteljev, ki so se odzvali povabilu in sodelovali 

v naši raziskavi. Čeprav so bili učitelji stari od 30 do 59 let, je bila njihova povprečna starost 

skoraj 47 let. Modalna vrednost pa je bila kar 56 let, kar pomeni, da je bilo največ sodelujočih 

starih 56 let. Za nadaljnje raziskovanje se zastavlja vprašanje, ali gospodinjstvo poučujejo 

predvsem izkušeni učitelji razrednega pouka, in kaj bi bil lahko vzrok, da mlajši učitelji 

razrednega pouka gospodinjstva v petem razredu ne poučujejo tako pogosto. Omenjena 

ugotovitev pa bi bila lahko povezana tudi s predpostavko, da se je našemu povabilu za 

sodelovanje odzvalo več starejših učiteljev.  

 

Ugotovili smo, da večina anketiranih učiteljev kot razlog za poučevanje gospodinjstva navaja, 

da je to del njihovih delovnih obveznosti. Iz tega sklepamo, da o tem, kdo poučuje 

gospodinjstvo v 5. razredu osnovne šole, odloča vodstvo šole.  

 

Anketirani učitelji ocenjujejo, da je na poznavanje vsebin predmeta gospodinjstvo študij 

razrednega pouka vplival malo, velik vpliv pa pripisujejo splošni razgledanosti in osebnim 

interesom.  

 

V splošnem so učitelji ocenili, da so dobro usposobljeni za načrtovanje pouka gospodinjstva. 

Visoko ocenjujejo svojo usposobljenost za oblikovanje učne priprave, zapis učnih ciljev, 

artikulacijo učne ure ter izbiro učnih oblik in metod. To nas ni presenetilo, saj med študijem 

pridobijo vsa potrebna didaktična, pedagoško-psihološka in druga znanja za to. 

 

Učitelji, ki so sodelovali pri raziskavi, ugotavljajo, da imajo pri poučevanju gospodinjstva 

največ težav pri modulu Tekstil in oblačenje. Razlog za to bi lahko bil pomanjkanje 

strokovnega znanja, saj jim med študijem razrednega pouka niso bili na voljo predmeti, ki bi 

jim omogočali pridobivanje strokovnega znanja s tega področja. Ugotovili smo tudi, da je v 

študijskem letu 2014/15 Pedagoška fakulteta študentom razrednega pouka ponudila izbirni 

predmet Izbrana poglavja iz ekonomike in tekstila, pri katerem bi študenti lahko dobili 

strokovno znanje o vsebinah predmeta gospodinjstvo (Predstavitveni zbornik. Prvostopenjski 

univerzitetni študijski program razredni pouk, 2014). 

 

Pri izvajanju pouka učitelji pogosto uporabljajo vse štiri učne oblike (frontalno, samostojno in 

skupinsko delo ter delo v paru), tudi glede na število let poučevanja med njimi ne prihaja do 
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statistično pomembnih razlik. Od učnih metod učitelji najpogosteje uporabljajo 

splošnodidaktične metode. Učne metode, ki jih predlagajo avtorji učnega načrta za 

gospodinjstvo, so uporabljane redkeje. Menimo, da učitelji splošnodidaktične metode 

pogosteje uporabljajo tudi zato, ker z njimi dopolnjujejo in kombinirajo uporabo 

specialnodidaktičnih metod. 

 

Kljub temu učitelji niso izrazili posebne želje po dodatnem izobraževanju za poučevanje 

gospodinjstva, če pa bi bilo to na voljo, so udeležbi naklonjeni. 

 

Magistrsko delo predstavlja izkušnje učiteljev razrednega pouka, ki jih imajo s poučevanjem 

gospodinjstva. Na osnovi ugotovitev raziskave lahko prepoznamo prednosti in težave, s 

katerimi se srečujejo učitelji razrednega pouka pri poučevanju gospodinjstva. Učitelji so na 

osnovi lastnih izkušenj posredovali informacije o tem, katere teme predmeta gospodinjstvo so 

za učence bolj in katere manj zanimive ter kakšne so želje in pričakovanja učencev glede 

vsebin tega predmeta. Ugotovitve raziskave lahko prispevajo teoretična izhodišča za 

oblikovanje ciljev nadaljnjih raziskav na tem področju ter pripomorejo k oblikovanju 

ustreznih ukrepov, s katerimi bi se lahko izboljšalo gospodinjsko izobraževanje.  

 

Pomembno je, da so učitelji, ki poučujejo gospodinjstvo, kompetentni za poučevanje vsebin 

gospodinjstva. To pomeni, da v času študija in v procesu vseživljenjskega izobraževanja ter 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja pridobivajo in utrjujejo ustrezno znanje s strokovnega 

in didaktičnega področja. 

 

  



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

98 

 

4 LITERATURA IN VIRI 

 

Beadle, P. (2011). Kako učiti? Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

 

Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M., in Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Novo mesto: 

Visokošolsko središče, Inštitut za raziskovalno in razvojno delo. 

 

Bratož Opaškar, P., in Torkar, G. (2003). Gospodinjstvo 5. Priročnik za 5. razred devetletne 

osnovne šole. Ljubljana: Rokus.  

 

Brečko, D. (2002). Štirideset sodobnih učnih metod: priročnik za predavatelje, učitelje in 

trenerje. Ljubljana: Sofos. 

 

Brečko, N. B., in Vehovar, V. (2008). Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri 

poučevanju in učenju v slovenskih šolah. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

 

Danes, S. M. (2014). Children and Money: Teaching Children Money Habits for Life. 

University of Minnesota. Pridobljeno s: 

http://www.extension.umn.edu/family/personal-finance/youth-and-money/adult-

resources/docs/teaching-children-money-habits-for-life.pdf (10. 6. 2015). 

 

Dewhurst, Y., in Pendergast, D. (2008). Home Economics in the 21st Century: A Cross 

Cultural Comparative Study. International Journal of Home Economics, letnik 

1, št. 1, str. 63–87. 

 

Eliassen, E. K. (2011). The Impact of Teachers and Families on Young Children’s Eating 

Behaviors. Young Children, letnik 66, št. 2, str. 84–89. 

 

Gerlič, I. (2002). Informacijsko-komunikacijska tehnologija in sodobna šola. Organizacija, 

letnik 35, št. 8, str. 470–472. 

 

Gupta, N., in Sekhri, S. (2014). Consumer Guide to Effective Laundry Care of Textiles and 

Clothing. Journal of ARAHE, letnik 21, št. 2, str. 70–76.  



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

99 

 

Ivanuš Grmek, M., Čagran, B., in Sadek, L. (2009). Didaktični pristopi pri poučevanju 

predmeta spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole [e-knjiga]. 

Ljubljana: Pedagoški inštitut. Pridobljeno s: 

http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/03_09_dida

ktičnipristopipripoucevanjupredmetaspoznavanjeokoljavtretjemrazreduosnovnes

ole.pdf (15. 4. 2015). 

 

Ivanuš Grmek, M., Javornik Krečič, M. (2011). Osnove didaktike. Maribor: Pedagoška 

fakulteta. 

 

Jank, W., in Meyer, H. (2006). Didaktični modeli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. 

 

Juriševič, M. (2012). Motiviranje učencev v šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje v programu Mladi v akciji (2009). Ljubljana: 

Movit NA Mladina. 

 

Koch, V. (2002a). Gospodinjsko izobraževanje in pouk gospodinjstva. Šolski razgledi, letnik 

53, št. 17, str. 13. 

 

Koch, V. (2002b). Nujno samostojno. Šolski razgledi, letnik 53, št. 18, str. 13. 

 

Koch, V. (2002c). Razkrijmo pravi obraz. Šolski razgledi, letnik 53, št. 20, str. 13. 

 

Koch, V., in Kostanjevec, S. (2007). Prehranska priporočila, prehranski pojmi in zdravo 

prehranjevanje. Posvetovanje Varna in zdrava hrana na mizi potrošnika. 

Zbornik predavanj. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo, str. 115–124. 

 

Korošec, U., Ambrožič Dolinšek, A., in Hus, V. (2009). Pomen terenskega dela za bodoče 

učitelje razrednega pouka. Revija za elementarno izobraževanje, letnik 2, št. 1, 

str. 49–58. 

 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

100 

 

Kostanjevec, S., in Kašček, D. (2004). Gospodinjstvo 6. Priročnik za 6. razred devetletke. 

Ljubljana: Rokus. 

 

Kostanjevec, S. (2013). Prehransko znanje in prehranjevalne navade otrok [e-knjiga]. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. Pridobljeno s: Prehranska priporočila, 

prehranski pojmi in zdravo prehranjevanje (10. 5. 2015). 

 

Kramar, M. (2009). Pouk. Nova Gorica: Educa, Melior. 

 

Kubale, V. (1996). Pomen razvoja specialne didaktike v sodobni šoli. Celje: samozaložba. 

 

Kubale, V. (2002). Priročnik za sodobno letno pripravljanje učiteljev na pouk ter pripravo 

učnih tem in učnih enot. Celje: samozaložba. 

 

Kubale, V. (2003). Priročnik za sodobno oblikovanje in artikulacijo učnega procesa. Celje: 

samozaložba. 

 

Kyriacou, C. (1997). Vse učiteljeve spretnosti. Radovljica: Regionalni izobraževalni center. 

 

Lap - Drozg, M. (2001). Ekonomika gospodinjstva & družinski management. Ljubljana: 

Združenje za ekonomiko gospodinjstva Slovenije. 

 

Lapajne Dekleva, T. (2012). Igra vlog in poučevanje naravoslovja. Ljubljana: Društvo za 

razvoj gledališča v izobraževanju. 

 

Manning, L. M., Mahar C. J., Prochaska-Cue, K. (2007). Teaching Your Children About 

Money. NebGuide. Know how. Know now. University of Nebraska–Lincoln 

Extension, Institue of Agriculture and Natural Resources. Pridobljeno s: 

http://www.ianrpubs.unl.edu/epublic/live/g1787/build/#target6 (10. 6. 2015). 

 

Marentič Požarnik, B. (2012). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS. 

 

Marentič Požarnik, B., in Plut Pregelj, L. (2009). Moč učnega pogovora. Ljubljana: DZS. 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

101 

 

Mrak Merhar, I., Umek, L., Jemec, J., in Repnik, P. (2013). Didaktične igre in druge 

dinamične metode. Ljubljana: Salve. 

 

Novak, H. (1990). Projektno učno delo: drugačna pot do znanja. Ljubljana: DZS. 

 

Novak, H., Žužej, V., in Glogovec, V. Z. (2009). Projektno učno delo v vrtcih in osnovnih 

šolah. Radovljica: Didakta. 

 

Pečjak, S. (2009). Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Peklaj, C. (2001). Sodelovalno učenje ali kdaj več glav več ve. Ljubljana: DZS.  

 

Peklaj, C., Kalin, J., Pečjak, S., Puklek Levpušček, M., Valenčič Zuljan, M., in Košir, K. 

(2009). Izobraževanje učiteljev za nove kompetence za družbo znanja ter vloga 

teh kompetenc pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli [e-knjiga]. 

Ljubljana: Filozofska fakulteta. Pridobljeno s: 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstv

a/crp/2008/crp_V5_0229_porocilo.pdf (22. 6. 2015). 

 

Pendergast, D. (2001). Virginal mothers, groovy chicks & blokey blokes: re-thinking home 

economics (and) teaching bodies. Brisbane: Australian Academic Press. 

 

Pendergast, D., in Dewhurst, Y. (2012). Home Economics and food literacy: An international 

investigation. Interantional Journal of Home Economics, letnik 5, št. 2, str. 245–

263. 

 

Pešaković, D. (2014). Preverjanje spretnosti učencev z različnimi metodami pouka tehnike v 

kompetenčno zasnovanem kurikulumu (Doktorska disertacija). Maribor: 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko. 

 

Poljak, V. (1970). Didaktika za pedagoške akademije. Zagreb: Školska knjiga. 

 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

102 

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. 

(2013). Pridobljeno s: http://www.uradni-list.si/1/content?id=113609 (10. 6. 

2015). 

 

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole (2012). Pridobljeno s: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10943 (10. 6. 2015). 

 

Predstavitveni zbornik. Prvostopenjski univerzitetni študijski program razredni pouk (2014). 

Pridobljeno s: https://www.pef.uni-

lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/RP-1st-

predstavitveni_zbornik_1_10_2014.pdf  (10. 6. 2015). 

 

Rutar Ilc, Z., in Pavlič Škerjanc, K. (ur.) (2010). Medpredmetne in kurikularne povezave: 

priročnik za učitelje. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Sentočnik, S. (2012). Analiza učnih načrtov obveznih predmetov osnovne šole z vidika 

vseživljenjske karierne orientacije s priporočili [e-knjiga]. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno s: 

http://www.ess.gov.si/_files/3931/analiza_osnovna_sola.pdf (18. 5. 2015). 

 

Strmčnik, F. (2007). Problemska usmerjenost, nujnost sodobnega pouka. Sodobna 

pedagogika, letnik 58, št. 3, str. 188–206. 

 

Šmid Božičevič, U., in Kostanjevec, S. (2006). Smernice potrošniškega izobraževanja 

odraslih v Sloveniji: stanje in priporočila. Ljubljana: Zveza potrošnikov 

Slovenije: Strokovno združenje nutricionistov in dietetikov. 

 

Tahira, K. H. (2013). Home Economics Literacy: Investing in our Future. Journal of ARAHE, 

letnik 20, št. 2, str. 113–118. 

 

Tomić, A. (2002). Spremljanje pouka. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

103 

 

Tomić, A. (2003). Izbrana poglavja iz didaktike. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za 

pedagoško izobraževanje. 

 

Valenčič Zuljan, M. (2001). Modeli in načela učiteljevega profesionalnega razvoja. Sodobna 

pedagogika, letnik 52, št. 2, str. 122–141. 

 

Valenčič Zuljan, M., Vogrinc, J., Bizjak, C., Krištof, Z., in Kalin, J. (2007). Izzivi mentorstva: 

učbenik. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Valenčič Zuljan, M., Vogrinc, J., Cotič, M., Fošnarič, S., in Peklaj, C. (2011). Sistemski vidiki 

izobraževanja pedagoških delavcev. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

 

Valenčič Zuljan, M. (2012). Profesionalne poti pedagoških delavcev. Vršac: Visoka škola 

strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«. 

 

Vehovar, B., Brečko, B. N., in Prevodnik, K. (2008). Evalvacija stanja ter ukrepi za 

izboljšanje IKT pismenosti. »Konkurenčnost Slovenije 2006–2013«. Pridobljeno 

s: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solst

va/crp/2008/crp_V5_0227_porocilo.pdf (12. 5. 2015). 

 

Vodopivec, I., idr. (2003). Sodelovalno učenje v praksi. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

 

Williams, S. (1998). Prihodnost izobraževanja na področju gospodinjstva v Sloveniji. Bilten, 

letnik 14, št. 29, str. 20–23. 

 

Učni načrt. Program osnovna šola. Gospodinjstvo (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 

in šport: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s: 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka

/predmeti_obvezni/Gospodinjstvo_obvezni.pdf (7. 1. 2015). 

 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

104 

 

Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje okolja (2011). Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovlj

eni_UN/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf (7. 1. 2015). 

 

Učni načrt. Program osnovna šola. Družba (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovlj

eni_UN/UN_druzba_OS.pdf (7. 1. 2015). 

 

Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika (2011). Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovlj

eni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf (7. 1. 2015). 

 

UNESCO (1993). International Standard Classification of Education (ISCED). Pridobljeno s: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000953/095389eb.pdf (16. 2. 2015). 

 

UNESCO (2011). International Standard Classification of Education (ISCED). Pridobljeno s: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf (16. 2. 

2015). 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

   

5 PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! 

Vljudno Vas prosim za sodelovanje pri raziskavi za magistrsko delo o izkušnjah učiteljev 

razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva. 

Sodelovanje v raziskavi je anonimno, rezultati pa bodo uporabljeni zgolj za raziskovalne 

namene. Prosim, da anketo izpolnite čim prej, najkasneje v tednu dni. 

 

Zahvaljujem se Vam za odgovore in Vas lepo pozdravljam.  

          Metka Banič 

1. Spol: moški ženski  (obkrožite) 

 

2. Starost: ______ let 

 

3. Tip šole, na kateri poučujete: 

a) Centralna šola. 

b) Podružnična šola. 

 

4. Vrsta in stopnja vaše izobrazbe: 

a) Višješolska izobrazba (učitelj razrednega pouka). 

b) Univerzitetna izobrazba (profesor razrednega pouka). 

c) Magisterij, doktorat. 

d) Drugo: _________________________________________________________. 

 

5. Vaš trenutni naziv: 

a) mentor, 

b) svetovalec, 

c) svetnik, 

d) brez naziva. 

 

6. Koliko časa ste že zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja? _______let 

 

7. Koliko let poučujete gospodinjstvo? _______let 

 

8. Predmet gospodinjstvo poučujem zato, ker: 

a) je to del mojih delovnih obveznosti, 

b) potrebujem dopolnitev ur, 

c) rad poučujem ta predmet, 

d) drugo: _________________________________________________________. 

 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

   

9. Kakšna je smer izobrazbe osebe, ki na šoli, kjer delate, poučuje gospodinjstvo v 6. 

razredu? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

10. Razred, ki ga trenutno poučujete: 

a) 1. razred. 

b) 2. razred. 

c) 3. razred. 

č) 4. razred. 

d) 5. razred. 

e) Kombinirani oddelek (razredi: _____________). 

 

11. Na petstopenjski lestvici ocenite, kako radi poučujete naslednje učne predmete:  

 

 zelo nerad nerad 
niti rad 

niti nerad 

rad 
zelo rad 

a) slovenščina 1 2 3 4 5 

b) matematika 1 2 3 4 5 

c) družba 1 2 3 4 5 

č) naravoslovje in tehnika 1 2 3 4 5 

d) likovna umetnost 1 2 3 4 5 

f) gospodinjstvo 1 2 3 4 5 

g) glasbena umetnost 1 2 3 4 5 

h) šport 1 2 3 4 5 

 

12. Na štiristopenjski lestvici ocenite, kako zahtevno je za vas poučevanje posameznega 

predmeta: 

 

 nezahtevno 
malo 

zahtevno 
zahtevno 

zelo 

zahtevno 

a) slovenščina 1 2 3 4 

b) matematika 1 2 3 4 

c) družba 1 2 3 4 

č) naravoslovje in tehnika 1 2 3 4 

d) likovna umetnost 1 2 3 4 

f) gospodinjstvo 1 2 3 4 

g) glasbena umetnost 1 2 3 4 

h) šport 1 2 3 4 

 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

   

13. Na petstopenjski lestvici obkrožite, kolikšno pomembnost po vašem mnenju 

pripisujejo učenci naslednjim učnim predmetom. 

 

Zraven lahko pripišete še morebitne komentarje. 

 

 
sploh ni 

pomemben 

ni 

pomemben 
pomemben 

precej 

pomemben 

zelo 

pomemben 
komentar 

a) slovenščina 1 2 3 4 5  

b) matematika 1 2 3 4 5  

c) družba 1 2 3 4 5  

č) naravoslovje 

in tehnika 

1 2 3 4 5  

d) likovna 

umetnost 

1 2 3 4 5  

f) gospodinjstvo 1 2 3 4 5  

g) glasbena 

umetnost 

1 2 3 4 5  

h) šport 1 2 3 4 5  

 

14. Na petstopenjski lestvici označite, kako ocenjujete svojo strokovno usposobljenost za 

poučevanje posameznih vsebin gospodinjstva: 

 

 

nisem 

strokovno 

usposobljen 

delno 

strokovno 

usposobljen 

srednje 

strokovno 

usposobljen 

precej 

strokovno 

usposobljen 

zelo 

strokovno 

usposobljen 

a) ekonomika gospodinjstva 1 2 3 4 5 

b) tekstil in oblačenje 1 2 3 4 5 

c) bivanje in okolje 1 2 3 4 5 

č) hrana in prehrana 1 2 3 4 5 

 

 

15. V preglednici s številkami od 1 do 4 označite, kako usposobljene se čutite za 

poučevanje posameznega tematskega sklopa. Številka 1 pomeni, da ste za poučevanje 

tega tematskega sklopa NAJBOLJ usposobljeni, številka 4 pa pomeni, da ste 

NAJMANJ usposobljeni. 

 

 

 

 

 

 

 

ekonomika gospodinjstva  

tekstil in oblačenje  

bivanje in okolje  

hrana in prehrana  



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

   

16. Kako usposobljene se čutite za posamezne elemente načrtovanja pouka 

gospodinjstva, navedene v preglednici? 

 

 
nisem 

usposobljen 

pomanjkljivo 

usposobljen 
usposobljen 

dobro 

usposobljen 

zelo dobro 

usposobljen 

a) oblikovanje učne priprave 1 2 3 4 5 

b) zapis učnih ciljev 1 2 3 4 5 

c) artikulacija učne ure 1 2 3 4 5 

č) izbira učne oblike 1 2 3 4 5 

d) izbira učnih metod 1 2 3 4 5 

 

17. Kako pogosto pri načrtovanju pouka gospodinjstva uporabljate naslednje vire in 

dokumente? (V vsaki vrstici obkrožite en odgovor.) 

 

 nikoli redko občasno pogosto 
zelo 

pogosto 

a) učni načrt 1 2 3 4 5 

b) učbeniki in delovni zvezki 1 2 3 4 5 

c) priročniki za učitelje 1 2 3 4 5 

č) lastne priprave iz preteklih let 1 2 3 4 5 

d) priprave drugih učiteljev 1 2 3 4 5 

f) domača strokovna literatura 1 2 3 4 5 

g) tuja strokovna literatura 1 2 3 4 5 

h) 
časopisi, revije in televizijski 

program 
1 2 3 4 5 

i) internet 1 2 3 4 5 

j) posvetujem se z drugimi učitelji 1 2 3 4 5 

k) drugo 1 2 3 4 5 

 

18. Kako pogosto pri poučevanju gospodinjstva uporabljate naslednje učne oblike? 

 

 nikoli redko občasno pogosto 
zelo 

pogosto 

a) frontalno delo 1 2 3 4 5 

b) individualno, samostojno delo 1 2 3 4 5 

c) delo v paru 1 2 3 4 5 

č) skupinsko delo 1 2 3 4 5 

 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

   

19. Kako pogosto pri poučevanju gospodinjstva uporabljate naslednje učne metode in 

pristope? 

 

 nikoli redko občasno pogosto 
zelo 

pogosto 

a) razlaga 1 2 3 4 5 

b) pogovor 1 2 3 4 5 

c) delo z besedilom 1 2 3 4 5 

č) demonstracija 1 2 3 4 5 

d) laboratorijsko-eksperimentalna metoda 1 2 3 4 5 

e) igra vlog 1 2 3 4 5 

f) metoda didaktične igre 1 2 3 4 5 

g) delo z IKT 1 2 3 4 5 

h) problemski pouk 1 2 3 4 5 

i) projektno delo 1 2 3 4 5 

j) terensko delo 1 2 3 4 5 

 

20. V kolikšni meri so na poznavanje vsebin predmeta gospodinjstvo vplivali dejavniki, 

navedeni v preglednici? 
 

 
ni 

prispeval 

zelo malo 

je 

prispeval 

malo je 

prispeval 

veliko je 

prispeval 

zelo veliko 

je 

prispeval 

a) ekonomika gospodinjstva 

 študij 1 2 3 4 5 

 splošna razgledanost 1 2 3 4 5 

 strokovna literatura 1 2 3 4 5 

 poljudna literatura 1 2 3 4 5 

 aktualni dogodki 1 2 3 4 5 

 osebni interesi 1 2 3 4 5 

b) tekstil in oblačenje 

 študij 1 2 3 4 5 

 splošna razgledanost 1 2 3 4 5 

 strokovna literatura 1 2 3 4 5 

 poljudna literatura 1 2 3 4 5 

 aktualni dogodki 1 2 3 4 5 

 osebni interesi 1 2 3 4 5 

c) bivanje in okolje 

 študij 1 2 3 4 5 

 splošna razgledanost 1 2 3 4 5 

 strokovna literatura 1 2 3 4 5 

 poljudna literatura 1 2 3 4 5 

 aktualni dogodki 1 2 3 4 5 

 osebni interesi 1 2 3 4 5 

č) hrana in prehrana 

 študij 1 2 3 4 5 

 splošna razgledanost 1 2 3 4 5 

 strokovna literatura 1 2 3 4 5 

 poljudna literatura 1 2 3 4 5 

 aktualni dogodki 1 2 3 4 5 

 osebni interesi 1 2 3 4 5 



Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo. 

 

   

 

21. V preglednici s številkami od 1 do 4 označite, kako zahtevni za poučevanje se vam 

zdijo posamezni tematski sklopi. Številka 1 pomeni, da je tematski sklop za 

poučevanje NAJMANJ ZAHTEVEN, številka 4 pa pomeni, da je 

NAJZAHTEVNEJŠI. 

 

 

 

 

 

 

Zakaj se vam zdi izbrani tematski sklop (označen s številko 4) najzahtevnejši za 

poučevanje? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

22. Ali ste v času študija obiskovali katerega izmed predmetov, ki nudi širjenje znanja na 

področju vsebin, ki jih poučujete pri pouku gospodinjstva?  

a) Da.  Katerega? ________________________________________________ 

b) Ne. 

 

23. Ali bi si želeli dodatnega izobraževanja za področje poučevanja gospodinjstva?  

a) Da.  Katere vsebine? ___________________________________________ 

b) Ne. 

 

24. Kolikšna je verjetnost, da bi se udeležili dodatnega izobraževanja za poučevanje 

gospodinjstva, če bi imeli to možnost? 

a) Ne bi se ga udeležil. 

b) Mogoče bi se ga udeležil. 

c) Zagotovo bi se ga udeležil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekonomika gospodinjstva  

tekstil in oblačenje  

bivanje in okolje  

hrana in prehrana  


