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IZVLEČEK 

Predmet gospodinjstvo osnovnošolcem ponuja kakovostno izobrazbo za reševanje 

problemov v različnih situacijah, s katerimi se lahko srečujejo v svojem življenju. V 

okviru mednarodne organizacije IFHE (International Federation for Home Economics) 

se strokovnjaki že vrsto let ukvarjajo s problematiko, kako gospodinjstvo popeljati iz 

okov njegovega izvora – opravljanja gospodinjskih opravil. Zavedajo se, da se z 

družbenim napredkom spreminjajo življenjske navade, s tem pa vloga posameznika v 

družbi. Kljub temu da predmet gospodinjstvo pokriva številna različna sodobna 

področja, tako znanstvena kot strokovna, je še moč zaslediti nekatera negativna 

stališča do predmeta.  

Temeljni namen raziskave je oceniti odnos osnovnošolskih učiteljev do poučevanja 

predmeta gospodinjstvo. Izvedena je bila empirična raziskava, v kateri smo preverjali 

stališča in prepričanja osnovnošolskih učiteljev o predmetu gospodinjstvo. V raziskavi 

je sodelovalo 229 učiteljev.  

Na podlagi empiričnih izsledkov ocenjujemo, da je odnos osnovnošolskih učiteljev do 

predmeta gospodinjstvo pozitiven. Boljši odnos do predmeta imajo učitelji, ki predmet 

poučujejo, in učitelji, ki predmet poučujejo in imajo za to ustrezno izobrazbo. Učitelji z 

različno dolgo delovno dobo se v odnosu do predmeta gospodinjstvo med seboj ne 

razlikujejo. Kritičnih področij v odnosu učiteljev do predmeta gospodinjstvo nismo 

zaznali. Ugotovili smo, da učitelji predmeta gospodinjstvo ne ocenjujejo kot enega od 

zahtevnih osnovnošolskih predmetov. Ne glede na težavnost ali zahtevnost so učitelji 

mnenja, da je predmet gospodinjstvo enakovreden ostalim predmetom iz 

predmetnika. Učitelji se strinjajo, da bi moral biti predmet gospodinjstvo vključen tudi 

v tretje vzgojno-izobraževalno obdobje. Prav tako so učitelji izrazili pozitivna stališča 

do kompetentnosti za poučevanje gospodinjstva pri učiteljih, ki gospodinjstvo 

poučujejo.  

Na tem področju se lahko opravijo dodatne raziskave, ki bi preučile še druge 

družbene skupine. Odnos do poučevanja predmeta gospodinjstvo bi lahko preučili 

tudi pri starših in učencih. 

 

KLJUČNE BESEDE 

gospodinjstvo, poučevanje gospodinjstva, stališča do predmeta gospodinjstvo, učitelj 

gospodinjstva, osnovna šola   



 

 

ABSTRACT 

School subject Home Economics provides quality knowledge of solutions to various 

problems of life for students in elementary school. The experts from IFHE 

(International Federation for Home Economics) are trying to develop Home 

Economics school subject from its ancient basics of kitchen tasks to modern 

challenges. With progress in society and changes in lifestyle, they are aware of 

individual's role changes in society. Even though the subject Home Economics 

includes many modern topics, both scientific and expert, there are still some general 

negative attitudes present. 

Main goal of the research is the evaluation of elementary school teachers attitude 

towards the school subject Home Economics. The empiric research analysed attitude 

from 229 teachers. 

Analyses confirmed that attitude of elementary school teachers towards Home 

Economics subject is positive. It also showed that teachers teaching the subject and 

teachers with specialized education in subject have better attitude than other 

teachers. Years of service do not affect the attitude. No critical subjects were noticed 

in attitude to school subject Home Economics. The subject was also not deemed 

hard by teachers, but their attitude nevertheless indicates that subject Home 

Economics is equal to all other elementary school subjects. There was agreement 

among teachers that subject should be included in third educational period. Teachers 

not teaching the subject Home Economics also provided positive feedback about 

teaching competence of their colleagues, teachers of Home Economics. 

Future research could include attitudes towards elementary school subject Home 

Economics among other social groups, especially parents and children. 
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1 UVOD 

Osnovnošolski predmet gospodinjstvo zajema družboslovno in naravoslovno 

tematiko z različnih znanstvenih področij. Vsebina predmeta gospodinjstvo 

obravnava pridobivanje temeljnih znanj, spretnosti in veščin učencev o hrani, 

prehrani in zdravju, osebnih financah, družinski ekonomiki, potrošniški vzgoji, tekstilu 

in oblačenju ter bivanju in okolju. Vse našteto se obravnava v štirih med seboj zelo 

različnih učnih modulih: Ekonomika gospodinjstva, Tekstil in oblačenje, Hrana in 

prehrana, Bivanje in okolje. V obdobju dveh šolskih let učitelji gospodinjstva učence 

pripravijo na razumevanje vloge posameznika in družine v sodobni družbi ter jih 

poučijo, kakšni naj bodo odnosi in razmerja med potrebami človeka ter njegovimi viri 

za zadovoljevanje (»Učni načrt« 2003; 2011). Predmet gospodinjstvo se kljub 

nazornim in uporabnim vsebinam spopada z nekaterimi stereotipi in napačnimi 

predstavami. Tudi Mednarodna zveza za gospodinjstvo (angleško International 

Federation of Home Economics – IFHE) (2011) opozarja, da se je veda sicer razvila 

iz vsakdanje skrbi za dom in družino, vendar pa družba v današnjem času zahteva 

osveščenega ter previdnega načrtovalca in potrošnika s precejšnjim naborom znanja, 

ki se ne udejstvuje le na domačem terenu, pač pa tudi lokalno in globalno. Zato 

razvoju področja gospodinjstvo (v tujini znano kot Home Economics) po svetu 

posvečajo posebno pozornost: s promocijami, raziskovanji in modernizacijo želi 

stroka gospodinjstvo popeljati na višji in bolj prepoznaven nivo. Pomembno vlogo v 

procesu posodabljanja pripisujejo prav učiteljem (Pendergast, 2012). V slovenskem 

prostoru podobnih raziskav nismo zasledili, bi pa vsekakor prispevale k jasnejši 

predstavi o družbenem vrednotenju poučevanja gospodinjstva kot obveznega 

osnovnošolskega predmeta, zato smo se odločili, da odnos do poučevanja predmeta 

gospodinjstvo v osnovni šoli preverimo na različnih skupinah učiteljev. 

Magistrsko delo se deli na teoretični, raziskovalni in sklepni del. V teoretičnem delu 

sta predstavljena pomen in problematika predmeta gospodinjstvo. V raziskovalnem 

delu se ukvarjamo z odnosom osnovnošolskih učiteljev do poučevanja predmeta 

gospodinjstvo. Z Likertovo lestvico smo merili stališča in prepričanja učiteljev do 

poučevanja predmeta gospodinjstvo. Na podlagi izsledkov smo v sklepih nakazali, 

kakšen je odnos slovenskih osnovnošolskih učiteljev do poučevanja predmeta 

gospodinjstvo.
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 GOSPODINJSTVO KOT STROKA 

Leta 2008 je Mednarodna zveza za gospodinjstvo (angleško International Federation 

for Home Economics; v nadaljevanju: IFHE) izdala Izjavo o položaju gospodinjstva 

(angleško IFHE Position Statement) kot stroke v naslednjih desetih letih. V njej je na 

novo opredelila temeljne značilnosti stroke in področja delovanja ter podala smernice 

nadaljnjega razvoja. 

2.1.1 IME STROKE 

V tujini je področje gospodinjstva poimenovano Home Economics. Čeprav 

zgodovinski dokumenti pričajo, da pomisleki o takšnem poimenovanju datirajo 

desetletja nazaj, se stroka zavzema, da ime ostane takšno, kot je. Mednarodno je 

ime Home Economics kot akademsko področje in Home Economist kot strokovnjak s 

tega področja uveljavljeno in najbolj prepoznavno. IFHE se sicer trudi spremeniti 

celostno podobo stroke, ne želi pa spremeniti imena. Zavedajo se, da je 

gospodinjstvo, kljub svojemu izvoru (vodenje gospodinjstva), razvijajoče se 

akademsko področje, ki zaradi svojega strokovnega udejstvovanja in opozarjanja 

nase uživa čedalje več pozornosti v družbi (»IFHE Position Statement«, 2008).  

Opažamo, da ime področja predstavlja zanimivo debato tudi med študijskimi 

predavanji. Večinoma se študenti strinjajo, da v slovenščini ime ne odraža dejanske 

širine stroke in se omejuje predvsem na gospodinjenje. Gospodinjenje je glagolnik od 

gospodinjiti, kar pomeni opravljati ali voditi domača, hišna opravila (SSKJ, 2008). Ob 

upoštevanju takšne razlage besede lahko sklepamo, da je ime področja, ki se sicer 

ne ukvarja le z vodenjem hišnih opravil, v slovenščini zastarelo in s tem neprimerno. 

Literature, ki bi preučila primernost imena stroke v slovenščini, ni oziroma nam ni 

dostopna. 

2.1.2 ŠTIRI DIMENZIJE STROKE 

Gospodinjstvo je akademska disciplina, ki študente izobražuje za poklic, izvaja 

znanstveno-raziskovalno delo, kreira novo znanje in v družbi odpira nova vprašanja. 

Osredotoča se predvsem na področje vsakodnevnega življenja, kjer se človek 

srečuje z različnimi potrebami, se osebnostno razvija in razvija potenciale. 

Gospodinjstvo je tudi učni predmet, pri katerem učenci skušajo odkriti in razviti svoje 

zmožnosti za čim uspešnejše življenje.  
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Prav tako je gospodinjstvo prisotno v socialni sferi, saj razvija strategije, ki družinam 

omogočajo dobrobit v družbi (McGregor, 2014; »IFHE Position Statement«, 2008). 

Opisano lahko predstavimo tudi v obliki matrike (Slika 1). 

 

 

Slika 1: Štiri dimenzije gospodinjstva (McGregor, 2014; Pendergast, McGregor in 

Turkki, 2012; »IFHE Position Statement«, 2008) 

 

Področja gospodinjskega raziskovanja se povezujejo s številnimi drugimi 

disciplinami. Prekrivanje različnih znanj je tudi osnovna značilnost gospodinjstva, ki 

se po svoji naravi ukvarja z izzivi vsakdana, za katerega vemo, da ni 

enodimenzionalno ali linearno in prav zato rešitve išče na mnogih področjih.  

Kot gospodinjske tematike so najpogosteje omenjene vsebine s področja hrane, 

prehrane in zdravja, tekstila in oblačenja, bivanja in okolja, potrošništva in 

potrošniških znanosti, ekonomike gospodinjstva, oblikovanja in tehnologije, kulture 

vedenja, človeškega razvoja, družinskih študij, šolstva in družbeno koristnega dela 

(»IFHE Position Statement«, 2008).  

1. AKADEMSKO PODROČJE 

 

- izobrazba novih strokovnjakov 

- izvajanje raziskav 

- ustvarjanje novega znanja 

2. PODROČJE VSAKODNEVNEGA 
ŽIVLJENJA 

 

- razvijanje osebne rasti in potencialov 

- zadovoljevanje potreb v 
gospodinjstvu, družini in skupnosti 

4. DRUŽBENO PODROČJE 

 

- vpliv in razvoj različnih strategij 

- zagovarjanje dobrobiti za vse 

- vpeljevanje novih (trajnostnih) praks 

 

 

3. ŠOLSKO PODROČJE 

 

- razvoj možnosti za zadovoljevanje 
potreb glede na razpoložljive vire 

-  priprava na karierno in družinsko 
življenje 

 

ŠTIRI DIMENZIJE 
GOSPODINJSTVA 
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Benn (2008) hkrati opozarja, da je širina gospodinjstva lahko tudi njegova 

pomanjkljivost. S številnimi področji, ki jih raziskuje, se ukvarjajo tudi druge, bolje 

definirane in uveljavljene stroke – s prehrano in zdravjem se ukvarja medicina, s 

potrošništvom ekonomija, z družino sociologija. Pri tem sicer ponuja rešitev, da 

gospodinjstvo analizira le probleme, ki so pomembni z vidika posameznika in 

družine. McGregor (2014) dodaja, da je ključna naloga gospodinjstva stremenje k 

izboljšanju sveta – v raziskavah se ukvarja s pomembnim in aktualnim vprašanjem, 

kako doseči optimalno, vendar trajnostno življenje, kjer je razmerje med človeškimi 

potrebami (psihofizičnimi, emocionalnimi, ekonomskimi, socialnimi in estetskimi) in 

porabo virov najbolj ugodno (»IFHE Position Statement«, 2008). 

2.1.3 VPLIVI STROKE NA DRUŽBO 

Debelost, sladkorna bolezen, prehranska vzgoja, prestrukturiranje družine, staranje 

in socialna varnost ljudi so le nekateri naslovi aktualnih novic, ki nas dnevno 

opozarjajo na družbene spremembe. Z ozirom na sedanjost in zgodovinski razvoj 

stroke lahko trdimo, da družba danes bolj kot kdajkoli potrebuje znanja, ki jih ponuja 

gospodinjska stroka. Prav zato ne smemo dvomiti o pomembnosti in obstoju poklica 

v prihodnosti, saj gospodinjstvo sodeluje pri prepoznavanju in reševanju kritičnih 

socialnih vprašanj, ki vplivajo na vsakdanje življenje posameznikov in družin po vsem 

svetu (Hira, 2014). 

Nekateri primeri vpliva gospodinjstva na spremembe v družbi so (»IFHE Position 

Statement«, 2008; »In Focus of IFHE«, 2015): 

 IFHE (Mednarodna zveza za gospodinjstvo, ki združuje strokovnjake s področja 

gospodinjstva) uživa svetovalni status z Združenimi narodi in s Svetom Evrope. 

Skupaj pripravljajo številne akcije za ublažitev revščine (npr. aktualen projekt Zero 

Hunger Challenge), enakopravnost spolov in žensko enakopravnost, 

izobraževanja o miru ter strategije za omejitev bolezni razvitega in nerazvitega 

sveta (npr. sklad za pomoč sirotam, obolelim za AIDS-om). 

 Leto 1994 so strokovnjaki s področja gospodinjstva prvi razglasili za mednarodno 

leto družine, kjer je bilo v ospredju predvsem spodbujanje družinske politike. 

Združeni narodi so ob 20-letnici tudi leto 2014 razglasili za mednarodno leto 

družine.  

 Aktivno sodelovanje pri posodabljanju učnih načrtov za šole in univerze.  

 Že od leta 1982 20. marca praznujemo svetovni dan gospodinjstva. 
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2.1.4 PRIHODNOST STROKE IN POKLICA 

Turkki (2012) se zaveda, da je gospodinjstvo stroka, ki ima v vsaki državi svojo 

dinamiko. Potrebe in zahteve ljudi se od kraja do kraja razlikujejo, zato se med seboj 

razlikujejo učni načrti gospodinjstva, področja raziskovanja in s tem poudarki na 

različne segmente multidisciplinarnosti stroke. Kljub temu se strinja, da je vse, kar se 

ukvarja s posameznikovo družbeno dobrobitjo, povezano z gospodinjstvom. Meni, da 

nas do gospodinjstva v vlogi močne in vplivne stroke loči pet korakov (Turkki, 2012): 

 

1. Potreba po skupni viziji 

- potreben je ključen čustveni moment, ki vodi do doseganja ciljev; 

2. Širjenje zgodbe o gospodinjstvu v svoji državi 

- pojasnjevanje samopodobe in identitete, ki temeljita na vrednotah,  

- predstavitev baze raziskovanja in podjetniškega duha stroke; 

3. Utrjevanje temeljev 

- poudarjanje zgodovine, kulture, izobraževanja in socialnih praks, iz katerih izhaja 

gospodinjstvo; 

4. Grajenje socialne inteligence na globalni ravni 

- lokalne primere dobre prakse lahko v okviru gospodinjstva promoviramo globalno; 

5. Postati zgled človekovih ekoloških načel  

- ohranjati idejo o individualni in kolektivni trajnosti, kjer je ideja doma in družine 

povezana z zdravjem in dobrim počutjem – gospodinjstvo kot trajnostna stroka. 

 

McGregor dodaja (2014), da je treba poskrbeti, da bo stroka ostala vitalna, s tem 

bodo zahteve po poklicu tudi v prihodnosti zagotovljene. Poklic tako ne bo zamenjan 

ali nadomeščen z drugim, stroka pa ne bo postala neaktivna ali celo neučinkovita, ker 

bi jo prehitelo nekaj novejšega in jo skušalo naslediti. Prav zato je treba predvideti 

možne nepričakovane situacije – s tem se bodo minimalizirali negativni učinki na 

razvoj stroke in poklica ter optimizirale priložnosti. Zagotavljanje obstoja 

gospodinjstva in večanje njegovega vpliva je tudi glede na preteklost dolgotrajen 

proces in zahteven izziv, ki pa je nujno potreben za prepoznavnost in priznavanje 

veljave v družbi. Prvi korak naprej je napravil IFHE, ki je leta 2008 na Svetovnem 

kongresu gospodinjstva (angleško World Congress Home Economics) sprožil 

formiranje strategije zagotavljanja stroke v obliki Izjave o delovanju gospodinjstva 

(angleško IFHE Position Statement). V Izjavi so na novo definirali pomen 

gospodinjstva in področja delovanja, podali smernice za nadaljnji razvoj in odgovorili 

na nekatera vprašanja in pomisleke, s katerimi se ukvarjamo tudi v tej nalogi.  
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2.2 GOSPODINJSTVO V OSNOVNI ŠOLI 

Pendergast (2012) poudarja, da se učni načrti za gospodinjstvo po svetu med seboj 

razlikujejo glede na potrebe bivalnega okolja – vendar pa se kljub temu vsi stikajo v 

enotni teoretično-filozofski osnovi (dobrobit posameznika lokalno in globalno) in 

nekaterih ustaljenih pedagoških praksah (npr. problemsko in izkustveno zastavljeno 

učenje). 

2.2.1 PREGLED GOSPODINJSKEGA POUČEVANJA ZA SLOVENIJO 

Začetki gospodinjskega poučevanja segajo v drugo polovico 19. stoletja, ko so v 

ljudskih šolah na območju Avstro-Ogrske izvajali predmet ženska ročna dela (Lap-

Drozg, 1994). Temu predmetu so priključevali tudi nauk o gospodinjstvu, za katerega 

pišejo: »Ta nauk je potreben, je eminentne socjalne važnosti. Čimbolj je narod 

izobražen, tem večja je naloga gospodinjstva in njegovih družin, tem intenzivnejši je 

klic po izobrazbi v tej stroki« (R.S., 1922, str. 3). Predmet ženska ročna dela z 

naukom o gospodinjstvu naj bi učenke usposobil do te mere, da bi lahko v 

vsakdanjem življenju opravljale vsa dnevna ženska opravila. Že takrat so se zavedali, 

da učenje gospodinjstva ne zajema zgolj kuhanja, pranja, čiščenja in drugih ženskih 

opravil, pač pa je »v glavnih potezah gospodinjstvo veda, narediti izdatke po 

prejemkih, oskrbovati imetje in življenjsko udobnost cele družine, vzdrževati v hiši 

red, ki jamči financijalne pa tudi moralne uspehe« (R.S., 1922, str. 3). 

Med obema svetovnima vojnama je gospodinjsko izobraževanje počasi dobivalo 

svoje mesto v osnovnih, poklicnih, srednjih in tudi višjih in visokih šolah (Lap-Drozg, 

1994). Iz leta 1932 najdemo zapis o novem učnem predmetu Praktična gospodarska 

znanja in vednosti (Zor, 1932). Ta predmet so poučevali ločeno, dečki so se učili o 

gospodarstvu in deklice o gospodinjstvu. Prav tako so se na podeželju več učili o 

kmečkih opravilih, v mestu pa o trgovanju. Takšnega ali podobnega predmeta ni bilo 

v nobeni državi, ki bi bila v preteklosti povezana s slovensko zgodovino, in je 

predstavljal novost za osnovno šolo. Kot piše Zor (1932), so uvedbo novega 

predmeta v učni načrt sprožile predvsem življenjske potrebe po praktičnem 

izobraževanju, ki je drugi predmeti niso uspeli zadostiti v zadovoljivi meri.  

Tudi strokovno gospodinjsko izobraževanje je bilo prisotno že v začetku 19. stoletja. 

Še pred obema svetovnima vojnama so v uršulinskih samostanih naznanili odprtje 

šole z izrazito gospodinjsko smerjo. Prav tako so premožnejši starši pošiljali svoje 

hčere na prakso k uglednim gospodinjam v Ljubljano, Gradec in drugam (Lap-Drozg, 

1994).  

Takoj po drugi svetovni vojni so gospodinjsko izobraževanje nudili posebni Zavodi za 

napredek gospodinjstva, kjer so se ljudje usposabljali za delo v šolskih kuhinjah in 

javnih pralnicah. Šele leta 1958 so v šesti, sedmi in osmi razred osnovne šole uvedli 
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izbirni učni predmet gospodinjstvo, ki je bil skupen za oba spola. Leta 1966 je 

gospodinjstvo postal obvezni učni predmet, ki je leta 1972 postal izbirni ter leta 1978 

za vse učence ponovno obvezni (Lap-Drozg, 1994).  

2.2.2 GOSPODINJSTVO PO POSODOBLJENEM UČNEM NAČRTU 

Leta 2000 je prišlo do reforme šolskega sistema, uvedli smo devetletno osnovno 

šolo, kjer je v 16. členu Zakona o osnovni šoli (2006) predmet gospodinjstvo 

predpisan kot obvezni učni predmet za vse učence. Po učnem načrtu (2011) pouk 

gospodinjstva poteka v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, in sicer v petem in 

šestem razredu: v petem razredu v obsegu 35 ur (v dvojezičnih šolah in šolah z 

italijanskim učnim jezikom 17,5 ur) in v šestem razredu v obsegu 52,5 ur (v 

dvojezičnih šolah in šolah z italijanskim učnim jezikom 17,5 ur). Skupaj je to 87,5 ur 

(v dvojezičnih šolah in šolah z italijanskim jezikom 35 ur).  

V danem fondu ur se učenci seznanijo z vsebinami, ki so naravnane na pridobivanje 

temeljnih znanj, spretnosti in veščin učencev o poškodbah, boleznih in zdravju, 

pripravi hrane, osebnih financah, družini kot osnovni enoti družbe, družinski 

ekonomiki, planiranju obveznosti, preudarni izrabi virov, potrošniški vzgoji, tekstilu in 

oblačenju, modi, bivanju in okolju ...  

Vse vsebine združujemo v štiri osnovna področja oziroma module: 

1. MODUL: Ekonomika gospodinjstva 

2. MODUL: Tekstil in oblačenje 

3. MODUL: Bivanje in okolje 

4. MODUL: Hrana in prehrana 

Področja pokrivajo različne naravoslovne in družboslovne tematike, kjer se učenci 

spoznajo z vlogo posameznika v družini in s tem z vlogo družine v okviru domačega 

gospodinjstva v družbi. Pouk gospodinjstva mora biti naravnan na aktualne teme in 

usmerjen na spodbujanje učencev k družbeni participaciji (»Učni načrt« 2011, 2003).  

2.2.3 SPLOŠNI CILJI IN TEMELJNA NAČELA POUKA GOSPODINJSTVO 

V Učnem načrtu za gospodinjstvo (2011) so zapisana splošna priporočila za 

kakovostno uresničevanje vizije predmeta gospodinjstvo. Med drugim je zapisano, da 

je pomembno, da so učenci med poukom pogosto aktivni, pri čemer so poudarjene 

metode praktičnega dela in razvijanja spretnosti, metoda problemskega pouka, 

metoda projektnega dela in metoda terenskega dela (ogledi in ekskurzije). Pouk 

gospodinjstva naj bo nazoren in čim večkrat podkrepljen s konkretnimi primeri. Prav 

tako je v Učnem načrtu (2011) poudarjeno, da se gospodinjstvo medpredmetno 

povezuje prav z vsemi obveznimi predmeti ter s čezpredmetnimi vsebinami, na 
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primer z zdravstveno, okoljsko in medkulturno vzgojo. Te povezave so lahko 

multidisciplinarne in interdisciplinarne, prav tako so lahko vertikalne, horizontalne, 

delne ali celovite. Nadalje pa je zapisano, da je za uspešno in učinkovito 

medpredmetno povezovanje izjemnega pomena strokovno sodelovanje pedagoških 

delavcev v šoli, pomembna pa sta tudi načrtovanje in izvajanje medpredmetnih 

povezovanj na ravni aktivov in predvsem celotne šole. Glede na priporočila lahko 

trdimo, da učenci pri pouku gospodinjstva zadovoljivo ustvarijo sliko o lastni vlogi v 

družbi ter o svojih pravicah in dolžnostih do družbe in okolja, v katerem živijo. Vizija 

predmeta gospodinjstvo v osnovni šoli je v Učnem načrtu (2011) strnjeno zapisana v 

splošnih ciljih. 

Učenci med poukom usvojijo temeljne cilje:  

 usvojijo in dobro razumejo pomen pravilne, varne in varovalne prehrane ter vpliv 

prehranskih navad in razvad na zdravje, hkrati se navajajo na zdravo in kulturno 

prehranjevanje ter pravilno in gospodarno uporabo živil; 

 usposabljajo se za varno uporabo gospodinjskih aparatov in pripomočkov;  

 naučijo se sprejemati in oceniti odločitve, ki temeljijo na znanju o osebni in 

družinski ekonomiki, potrebah, željah, ciljih, vrednotah in razpoložljivih virih; 

 razumejo pomen oglaševanja in njegove vplive na potrošnika, na podlagi tega 

znanja sprejemajo tehtne odločitve; 

 razumejo, da so dobrine omejene, zato razvijajo strategije za njihovo varčno 

porabo; 

 razvijajo občutek za zdravo, funkcionalno in estetsko oblačenje, 

 usposabljajo se za funkcionalno, racionalno, higiensko, varno in estetsko urejanje 

bivalnega okolja ob upoštevanju etnoloških in arhitekturnih značilnosti; 

 razvijajo spretnosti, delovne navade, vztrajnost in natančnost za vsakdanja 

opravila. 

 

Uresničevanje splošnih ciljev iz učnega načrta temelji na sedmih načelih (7 E-jih) 

(»Učni načrt«, 2011): 

1. načelo: Enakost med spoloma 

To načelo se uresničuje tako, da so v pouk gospodinjstva obvezno vključene tako 

deklice kot dečki.  

 

2. načelo: Enakopravnost skupnega dela 

To načelo je nadaljevanje prvega in se uresničuje tako, da se nikakor ne ločuje 

nalog, aktivnosti in praktičnega sprostitvenega dela za vsakodnevno nego in 

samooskrbo po spolu. 
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3. načelo: Ekonomičnost (gospodarnost) 

To načelo se uresničuje z uvajanjem učencev v gospodarno upravljanje virov. To 

vključuje izbor, odločanje in prevzem odgovornosti za sprejete odločitve. 

 

4. načelo: Ekološkost 

To načelo se uresničuje tako, da se učence spodbuja k razvijanju odgovornosti za 

vzdrževanje in ohranjanje človekovega bližnjega in daljnega okolja ter z razvijanjem 

odgovornosti do osnovnih prostih dobrin: vode, zraka in zemlje. 

 

5. načelo: Ergonomija 

To načelo se uresničuje pri poučevanju praktičnega dela in spretnosti s poudarkom 

na pravilnem gibanju (izvajanju gibov), rabi časa, opreme in delovnega prostora. 

 

6. načelo: Etičnost 

To načelo se uresničuje z razvijanjem čuta za pravičnost in odgovornost do živih in 

neživih objektov, s spodbujanjem sožitja in spoštovanja v svetu različnih, a 

enakopravnih ljudi. 

 

7. načelo: Estetika in kultura 

To načelo se uresničuje z razvijanjem učenčevih ustvarjalnih sposobnosti za estetsko 

opremljanje in dopolnjevanje osebnega prostora ter drugih prostorov doma in v šoli, z 

razvijanjem estetskega občutka za osebno urejenost pri oblačenju ter razvijanjem 

občutka za barvno in oblikovno skladnost pri pripravljanju in ponudbi jedi. 

 
V Sloveniji se, podobno kot drugje v razvitem svetu, srečujemo s prehransko-

zdravstvenimi, okoljsko-ekološkimi, ekonomsko-gospodarskimi in socialnimi 

problemi. O teh problematikah se učenci ločeno seznanjajo pri predmetih družba, 

geografija ter naravoslovje in tehnika v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju in 

pri biologiji, geografiji ter naravoslovju v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Pri 

gospodinjstvu se učence poučuje o vseh omenjenih problematikah s konkretno 

težnjo po spreminjanju osebnega vedenja ali navad. Prav v tem se predmet 

gospodinjstvo razlikuje od drugih obveznih predmetov iz osnovnošolskega 

predmetnika.  

V sedmem in osmem razredu imajo učenci možnost izbrati predmeta sodobna 

priprava hrane (35 ur) in načini prehranjevanja (32 ur) kot prvi ali drugi izbirni 

predmet iz predmetnika (»Predmetnik devetletne«, 2015). Oba predmeta izhajata iz 

modula Hrana in prehrana. 
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2.2.4 MODUL EKONOMIKA GOSPODINJSTVA 

Z vsebinami iz tega modula se učenci srečajo v petem razredu v obsegu 15 šolskih 

ur. Spoznajo se s pojmoma potreba in dobrina ter razvijajo občutek za trajnostno 

zadovoljevanje svojih potreb. Naučijo se razpolagati z denarjem in s svojim časom. 

Spoznajo se z različnimi načini plačil ter ugotavljajo mesečne prihodke in izdatke v 

gospodinjstvu. Razumejo pojme družina, pripadnost, zaščita in varnost ter ugotovijo, 

da imamo ljudje različne potrebe, ki jih zadovoljujemo na različne načine (»Učni 

načrt«, 2011). 

2.2.5 MODUL TEKSTIL IN OBLAČENJE 

Modul Tekstil in oblačenje se obravnava v petem razredu v okviru 20 šolskih ur. 

Učenci usvojijo temeljne informacije o tekstilnih surovinah in tekstilnih postopkih. 

Ugotovijo tudi, da se različne lastnosti tekstilnih surovin uporabljajo za različne 

namene funkcionalnosti. Učenci se seznanijo tudi s potrošniškim vidikom tekstilstva: 

izbor in nakup tekstilij, nega tekstilij, oglaševanje in varovanje potrošnikovih pravic. 

Modul tako poleg funkcionalnega in estetskega vidika tekstila poudarja tudi 

ekonomski in ekološki vidik posameznikovega izbora tekstilij (»Učni načrt«, 2011). 

2.2.6 MODUL BIVANJE IN OKOLJE 

V šestem razredu je okrog 10 šolskih ur namenjenih modulu Bivanje in okolje. Učenci 

se ponovno srečajo s pojmoma potreba in dobrina. Ukvarjajo se s trajnostnimi načini 

življenja in se seznanijo s pomenom pravilne obravnave odpadkov. Spoznajo, da so 

dobrine na svetu omejene, zato moramo postati razumni potrošniki. Predstavijo 

pomembne storitvene obrate v kraju, kjer se šolajo. Razmišljajo o funkcionalni in 

estetski opremi doma. (»Učni načrt«, 2011). 

2.2.7 MODUL HRANA IN PREHRANA 

Po številu ur je to najobširnejši modul v obeh letih pouka gospodinjstva. Obsega kar 

42 šolskih ur. Učenci v tem času spoznajo različne skupine živil, ki jim znajo določiti 

hranilno vrednost in pomen za človeški organizem. Seznanijo se z zdravim 

življenjskim slogom in se preizkusijo v načrtovanju uravnoteženega jedilnika. 

Spoznajo različne bolezni, ki se lahko razvijejo kot posledica nezdravega 

prehranjevanja. Naučijo se različnih mehanskih in toplotnih postopkov obdelave živil. 

Preizkusijo se tudi v pripravi različnih jedi. Pri tem se zavedajo pomena higiene in 

pravilnega skladiščenja surovin. Seznanijo se tudi s potrošniškim vidikom 

prehranjevanja: kvaliteta živil in cena, različni načini pridelave hrane, rok uporabe, 

deklaracija na pakiranih izdelkih (»Učni načrt«, 2011). 
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2.3 UČITELJ GOSPODINJSTVA KOT EKSPERT SVOJE STROKE 

Resman (1991) je že dolgo nazaj opisal trojno naravo učiteljevega poklica. Opredelil 

je tri različne vloge učitelja v šolskem sistemu, ki pri dobrem učitelju med seboj 

delujejo relativno usklajeno: 

- Učitelj kot uslužbenec mora upoštevati pravila in predpise šole kot institucije, hkrati 

pa mora izpolnjevati tudi določila, ki ga obvezujejo s podpisom pogodbe o delovnem 

razmerju.  

- Učitelj kot strokovnjak na svojem področju mora svojo znanstveno področje dobro 

poznati, spremljati novosti in sodelovati pri napredku razvoja stroke. Hkrati se mora 

učitelj spoznati na različna pedagoška, psihološka in didaktična znanja, ki mu 

omogočajo kvalitetnejše delo v razredu. 

- Učitelj kot oseba in osebnost prihaja v šolski prostor s svojimi načeli, vrednotami pa 

tudi s predsodki. Zavedati se mora, da njegovo ravnanje vpliva na učence, ki v fazi 

odraščanja potrebujejo zgled, oporo in motivatorja, ki bo prepoznal njihove potenciale 

ter jim pomagal pri usmerjanju za nadaljnje življenje. 

Študenti kot bodoči učitelji gospodinjstva se med študijem in svojo delovno prakso 

zelo dobro seznanijo z vsemi tremi vlogami učitelja. Kljub temu se pojavljajo očitki, da 

učitelji gospodinjstva niso strokovnjaki na svojem področju (Pendergast, 2002). 

Menimo, da gre to pripisati slabo opredeljenemu polju raziskovanja v preteklosti ter 

nezadostnemu promoviranju pomena predmeta kot celote. 

2.3.1 KOMPETENCE UČITELJA GOSPODINJSTVA 

V Predstavitvenih zbornikih različnih študijskih programov na prvi, drugi in tretji 

stopnji študijev na Pedagoški fakulteti se obširno srečamo s pojmom kompetenca 

oziroma kompetence učitelja. Perrenoud (»Key competences«, 2002) pravi, da je 

pridobivanje kompetenc usposabljanje posameznikov za mobilizacijo, uporabo in 

vključevanje pridobljenega znanja v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih 

situacijah, s tem pa izhodišče za kakovostno delo učitelja. Kompetence predstavljajo 

globalni cilj izobraževanja, ki vključuje tri dimenzije: vsebinsko znanje, proceduralno 

znanje (veščine) in interes posameznika. Vsak učitelj potrebuje znanje o 

kompetencah, zato da razume, zakaj jih razvija in kako jih lahko še dodatno razvije 

(Kalin, 2006). Če si pogledamo seznam kompetenc, ki jih študenti gospodinjstva 

usvojijo med študijem (Preglednica 1), ugotovimo, da je le-teh precej in da so 

zapisane dovolj široko, da lahko trdimo, da so učitelji gospodinjstva popolnoma 

opremljeni za zahteve, ki jih prednje postavlja sodoben pouk gospodinjstva. Prav 

tako se kompetence dopolnjujejo in nadgrajujejo s prve na drugo stopnjo študija. 
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Preglednica 1: Kompetence učitelja gospodinjstva, pridobljene med študijem 

(»Predstavitveni zbornik prvostopenjskih študijskih programov«, 2014, str. 6–7; 

»Predstavitveni zbornik drugostopenjskih študijskih programov«, 2014, str. 6–7) 

Prvostopenjski program Drugostopenjski program 

Razvijanje sposobnosti naravoslovnega in 

družboslovnega razmišljanja.  

Poznavanje, razumevanje in apliciranje 

zahtevnejših vsebin modulov gospodinjstva. 

Poznavanje, razumevanje in uporaba pojmov 

stroke ter njihovih povezav in teorij. 

Obravnavanje problemov gospodinjstva v 

pedagoškem kontekstu z zahtevnejšimi 

hevristikami in strategijami. 

Poznavanje in razumevanje upravljanja 

posameznika in družine z razpoložljivimi viri ob 

upoštevanju načel izvajanja predmeta. 

Uveljavljanje pomena gospodinjstva v kulturi v 

interdisciplinarnem pedagoškem delovanju. 

Poznavanje problemov ekologije okolja ter 

razumevanje pomena in načina njegovega 

varovanja. 

Poglobljeno poznavanje in razumevanje 

vsebinskih in didaktičnih posebnosti pouka 

gospodinjstva v osnovnih in srednjih šolah. 

Sposobnost usmerjanja učencev v iskanje 

optimalnih rešitev za funkcionalno postavitev 

stanovanjske opreme. 

Poglobljeno poznavanje, razumevanje in 

razvijanje kurikuluma gospodinjstva. 

Poznavanje in razumevanje prehrane človeka v 

povezavi z zdravjem ter prepoznavanje 

problemov, vezanih na prehrano prebivalstva. 

Razvijanje teoretično podprtih didaktičnih vidikov 

pouka gospodinjstva ob reflektiranju lastne 

prakse. 

Obvladovanje specifičnih učnih strategij. Zmožnost predstavljanja strokovnega in 

raziskovalnega delovanja v strokovni publicistiki 

in na strokovnih predstavitvah. 

Obvladovanje, organizacija, vodenje in 

vrednotenje praktičnega pouka ter sposobnost 

ocene nevarnosti dela, poznavanje varnostnih 

predpisov in ravnanje v skladu z njimi. 

Zmožnost reflektirati vrednote, ki ustrezajo 

edukacijskim dejavnostim. 

Obvladovanje metodologije posredovanja 

teoretičnega in praktičnega prehranskega znanja 

v okviru prehranskega svetovanja. 

Razvoj znanja in razumevanja na izbranem 

področju edukacijske poklicne specializacije, npr. 

kurikularne študije; edukacijske politike; 

izobraževanje odraslih. 

Obvladovanje organizacije in vodenja šolske 

prehrane. 

 

Poznavanje, prepoznavanje in reševanje 

problemov, vezanih na finančno stanje družine,  

upravljanje premoženja, obnašanje v nakupnem 

procesu in organizacijo časa.  

 

Sposobnost uporabe teoretičnih znanj o 

vzdrževanju/ higieni in uporabi tekstilnih 

izdelkov/obutve v vsakdanjem življenju. 

 

Razvijanje kreativnosti v okviru načrtovanja in 

izdelave skice (modnega) tekstilnega 

izdelka/obutve. 

 

Sposobnost uporabe znanja in veščin 

potrošniške vzgoje in izobraževanja pri vzgoji in 

izobraževanju otrok in odraslih. 

 



Lah, Maja (2015). Odnos osnovnošolskih učiteljev do poučevanja predmeta gospodinjstvo. Magistrsko delo.  

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

 

13 

 

2.3.2 IZOBRAZBA UČITELJA GOSPODINJSTVA 

V Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem 

programu osnovne šole (2013) je zapisano, kdo vse je primerno usposobljen za 

poučevanje gospodinjstva.  

Tako je lahko učitelj gospodinjstva v petem razredu oseba, ki je končala univerzitetni 

študijski program razrednega pouka ali magistrski študijski program druge stopnje 

poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk. Kljub temu da se 

učitelji gospodinjstva za svoj poklic usposabljajo v za to namenjenem študijskem 

programu, kjer se zelo natančno seznanijo z učnim načrtom in predmetno vezanimi 

specifikami, je na prvem mestu kot primeren kandidat za to delovno mesto določen 

učitelj razrednega pouka in šele nato je zapisano, da je lahko učitelj gospodinjstva v 

petem razredu tudi oseba, ki je končala univerzitetni študijski program gospodinjstva 

ali magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno 

poučevanje – gospodinjstvo).  

Učitelj gospodinjstva v šestem razredu je lahko le oseba, ki je končala univerzitetni 

študijski program gospodinjstva ali magistrski študijski program druge stopnje 

poučevanje (smer predmetno poučevanje – gospodinjstvo).  

Učitelj gospodinjstva v petem in šestem razredu je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje 

za učitelja biologije ali kemije v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil 

ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva. 

Kljub temu da lahko v petem razredu gospodinjstvo poučuje tudi učitelj razrednega 

pouka, so v praksi pogosti primeri, ko učitelji razrednega pouka poučujejo predmet 

gospodinjstvo tudi v šestem razredu. Prav tako se lahko zgodi, da gospodinjstvo 

poučujejo učitelji, ki ga po Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (2013) ne bi smeli poučevati 

(npr. učitelji likovnega pouka, učitelji kemije …).  

V nadaljevanju smo učitelje razrednega pouka, ki poučujejo gospodinjstvo, 

obravnavali enakovredno kot ostale učitelje, ki nimajo ustrezne izobrazbe za 

poučevanje gospodinjstva; uvrstili smo jih v skupino »učitelji z neprimerno izobrazbo 

za poučevanje predmeta gospodinjstvo«.  
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2.4 PROBLEMATIKA PREDMETA GOSPODINJSTVO 

2.4.1 RAZISKAVE V SLOVENIJI 

V Sloveniji primanjkuje strokovnih raziskav o gospodinjstvu oziroma v dostopni 

literaturi niso predstavljene. Prav tako se v Sloveniji predmet gospodinjstvo pogosto 

obravnava zelo fragmentirano, kar gre pripisati njegovi multidisciplinarnosti. 

Raziskave, s katerimi se ukvarjajo strokovnjaki s področja, so v slovenskem prostoru 

usmerjene predvsem v prehranjevalne navade mladostnikov in drugih skupin, 

tehnološke procese obdelave živil, zdravstvene težave (pogojene predvsem z 

neprimernim življenjskim slogom), okoljsko problematiko in trajnostni razvoj, 

modificiranje pojma družina in vrednot v sodobni družbi …  

V procesu iskanja literature smo ugotovili, da se z raziskovanjem na področju 

gospodinjstva ukvarjajo predvsem študenti v svojih zaključnih nalogah, druge 

raziskave pa se raje uvrščajo na področja živilstva, zdravstva, okoljevarstva, 

sociologije, filozofije … kot gospodinjstva. 

2.4.2 OBSTRANSKI PREDMET 

V tujini se že dalj časa problematizira položaj predmeta gospodinjstvo (angleško 

Home Economics) znotraj šolskega sistema. Večkrat se lahko zasledi, da predmet 

gospodinjstvo označujejo kot obstranski predmet oziroma angleško »marginal 

subject« (Pendergast, 2001, str. 33).  

Trenutni trend kaže, da gospodinjstvo v šolskem predmetniku ni prednostno 

obravnavan predmet, ki bi se mu posvečala pozornost, kar pa ne pomeni, da je 

vsebina predmeta neaktualna ali nepomembna. Zahteve družbe so trenutno 

usmerjene na literarno, matematično in naravoslovno pismenost, zato so pritiski na 

učence mnogo večji prav pri teh predmetih (Pendergast, 2012). Tovrstno znanje 

učencev se pogosto preverja tako na nacionalnem (NPZ) kot na mednarodnem 

nivoju (npr. PIRLS, PISA, TIMSS). Znanje gospodinjstva je edini obvezni 

osnovnošolski predmet, ki se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ). 

(»Nacionalno preverjanje«, 2015).* 

 

  

*Prav tako se na NPZ ne preverjajo predmeti družba, naravoslovje in spoznavanje 

okolja, vendar pa so vsebine iz teh predmetov zajete v predmetih geografija, 

zgodovina, biologija, fizika in kemija, ki pa se preverjajo (»Nacionalno preverjanje«, 

2015).  
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Pendergast (2002) je večkrat zapisala, da je predmet gospodinjstvo pogosto 

zaznamovan tudi kot žensko področje oziroma angleško »women's knowledge« 

(Pendergast, 2002, str. 375). Takšno stereotipiziranje predmetu gospodinjstvo močno 

zmanjšuje tako vzgojno kot izobraževalno vrednost (Dewhurst in Pendergast, 2008). 

Pendergast (2002) hkrati izpostavlja tudi problem poklica učitelja gospodinjstva. 

Opisuje primere, ko se učiteljem gospodinjstva dodeljujejo neprimerne naloge (npr. 

strežba jutranjega čaja), kar naj bi dodatno krepilo pomanjkanje razumevanja vloge 

učiteljev gospodinjstva med ostalimi kolegi, med učitelji gospodinjstva pa sprožalo 

občutke nemoči in izoliranosti. 

2.4.3 STALIŠČA IN ODNOSI 

Izraz stališče ima zelo velik in raznolik spekter uporabe na različnih področjih 

človekove dejavnosti, na primer v znanosti, politiki, gospodarstvu. Uporabnost in 

primernost pojma stališče izhaja iz njegove kompleksnosti, saj zajema vsa tri 

področja človeške osebnosti: intelektualno, emocionalno in konativno. S tem 

predstavlja integracijo temeljnih vidikov človekovega delovanja in omogoča tako 

razlago kot tudi (bolj ali manj zanesljivo) napovedovanje človeškega vedenja ali 

ravnanja (Razdevšek - Pučko, 1990). Rot (1983) pravi, da stališča vplivajo na to, 

kako bo posameznik zaznal posamezne predmete, osebe ali situacije, kaj bo o njih 

mislil in kako se bo nanje odzval.  

Izraza, kot sta stereotip in predsodek, predstavljata posebno vrsto stališč; običajno so 

to negativno zaznamovana stališča. Nastanejo kot rezultat sklepanja na osnovi 

pomanjkljivih informacij in naše potrebe, da poenostavimo kompleksnost pojavov in 

dogajanj v svetu. Če je stališče skupek treh osebnostnih komponent, je prepričanje 

zasnovano izključno na intelektualni komponenti. Pri prepričanju se običajno sklicuje 

na dejstva in argumente. Mnenja so bolj specifična, bolj nestabilna in lažje 

spremenljiva kot stališča, običajno pa več mnenj o neki situaciji privede do formiranja 

stališč (Ule, 2009). 

Precej zanesljiv postopek ugotavljanja odnosov in stališč predstavljajo poldirektne 

tehnike z lestvicami za merjenje stališč. Vse lestvice stališč sestavlja sistem trditev o 

danem problemu, s katerimi se ugotavljata smer in intenziteta stališč. Lestvice tako 

imenovanega Likertovega tipa so sestavljene iz kategoriziranih trditev o določeni 

tematiki, kjer posameznik odgovarja tako, da pri vsaki trditvi izrazi svojo stopnjo 

strinjanja ali nestrinjanja. Lestvice Likertovega tipa imajo to prednost, da omogočajo 

uporabo širšega kroga trditev (Cencič, 2009). Z njimi lahko merimo stališča, pa tudi 

prepričanja in mnenja respondentov. Raziskava, predstavljena v naslednjem 

poglavju, preučuje odnos učiteljev do poučevanja predmeta gospodinjstvo. Čeprav 

se v slovenski literaturi beseda odnos včasih enači z besedo stališče (na primer Ule, 

2009; Tomažič, 2009), bo v tem primeru odnos razložen širše, in sicer kot 

povezanost stališč, prepričanj in mnenj.   
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3 RAZISKOVALNO DELO 

3.1 METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA  

Raziskava je kvantitativna, kombinirali smo deskriptivno in korelacijsko metodo 

raziskovanja. V podpoglavjih so opisane posamezne faze raziskovalnega procesa. 

3.1.1 CILJA RAZISKAVE 

Po študiju literature in identifikaciji problema smo si zastavili dva cilja: 

 Ugotoviti razlike v odnosu učiteljev do predmeta gospodinjstvo glede na njihovo 

izobrazbo, delovno dobo in delovne izkušnje. 

 Oceniti odnos osnovnošolskih učiteljev do predmeta gospodinjstvo. 

3.1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Iz ciljev smo izpeljali štiri raziskovalna vprašanja: 

1. Ali se med učitelji, ki poučujejo predmet gospodinjstvo, in tistimi, ki poučujejo 

druge predmete, pojavljajo razlike v odnosu do predmeta gospodinjstvo? 

2. Ali se med učitelji, ki poučujejo predmet gospodinjstvo in imajo za to primerno 

izobrazbo, in tistimi, ki poučujejo predmet gospodinjstvo in za to nimajo primerne 

izobrazbe, pojavljajo razlike v odnosu do predmeta gospodinjstvo? 

3. Ali se osnovnošolski učitelji, ki imajo različno delovno dobo, med seboj razlikujejo 

v odnosu do predmeta gospodinjstvo? 

4. Ali se med osnovnošolskimi učitelji pojavljajo kritična področja v odnosu do 

predmeta gospodinjstvo? 

3.1.3 OPIS INSTRUMENTA 

Za namen raziskave smo sestavili vprašalnik (Priloga 1 in Priloga 2). Sestavljen je na 

podlagi podatkov iz znanstvene in strokovne literature, predstavljene v teoretičnih 

izhodiščih in opredelitvi problema. Vprašalnik se deli na dva dela. 

V prvem delu smo zbrali osnovne podatke o respondentih (spol, delovna doba, 

izobrazba, predmeti, ki jih učitelj poučuje). 

Z drugim sklopom vprašalnika smo merili odnos osnovnošolskih učiteljev do 

predmeta gospodinjstvo. Učitelji so izpolnjevali anketni vprašalnik, ki je vseboval 39 

trditev.  
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Na zastavljene trditve so anketirani učitelji odgovarjali s pomočjo petstopenjske 

Likertove lestvice: 

5 – popolnoma se strinjam,  

4 – se strinjam,  

3 – ne vem,  

2 – se ne strinjam,  

1 – nikakor se ne strinjam.  

 

Merski instrument vsebuje pozitivno in negativno obrnjene trditve. Ocene negativnih 

trditev so bile za statistično analizo ustrezno obrnjene in so v nalogi označene s 

končnico »(R)«.  

Anketni vprašalnik se je v nekaterih vprašanjih in trditvah razlikoval za učitelje, ki 

poučujejo, in učitelje, ki ne poučujejo gospodinjstva. 

 

Preglednica 2: Prikaz vsebinsko podobnih trditev, ki so različno oblikovane glede na 

anketiranca (poučuje gospodinjstvo – ne poučuje gospodinjstva) 

Trditve iz vprašalnika za učitelje, ki ne poučujejo gospodinjstva: 
Trditve iz vprašalnika za učitelje, ki poučujejo gospodinjstvo: 

Če imam vprašanje s področja gospodinjstva (npr. 

prehrana, tekstil, finance), bi za nasvet prosil učitelja 

gospodinjstva. 

Drugi učitelji me ne sprašujejo za nasvete z mojega 

področja (npr. prehrana, tekstil, finance). 

Učitelji gospodinjstva nimajo dovolj poglobljenega znanja 

s področja prehrane in ekonomije. 

Učitelji gospodinjstva nimamo dovolj poglobljenega 

znanja s področja prehrane in ekonomije. 

Pri pouku gospodinjstva se učenci učijo predvsem 

pospravljanja, kuhanja in šivanja. 

Predmeta gospodinjstvo drugi učitelji ne obravnavajo 

resno, saj so prepričani, da poučujemo zgolj o 

pospravljanju, receptih in šivanju. 

Vsebine predmeta gospodinjstvo me zanimajo, zato se 

pogosto povezujem z učitelji gospodinjstva in nekatere 

zanimivosti s tega področja vključujem tudi v svoj pouk. 

Vsebine predmeta gospodinjstvo zanimajo tudi druge 

učitelje, zato se pogosto povezujem z njimi in jim 

svetujem pri vključevanju le-teh v njihov pouk. 

Vsebine gospodinjstva se dobro medpredmetno 

povezujejo s predmeti, ki jih poučujem. 

Vsebine gospodinjstva se dobro medpredmetno 

povezujejo z drugim predmetom, ki ga poučujem. 

 

Trditve smo razporedili v štiri sklope:  

 Organizacija predmeta gospodinjstvo,  

 Nivo zahtevnosti predmeta gospodinjstvo,  

 Kompetence učitelja predmeta gospodinjstvo in  

 Vzgojno-izobraževalni pomen predmeta gospodinjstvo.  

 

Zanesljivost merskega inštrumenta smo preverili s pomočjo koeficienta Cronbach 

alfa. Najprej smo preverili zanesljivost vsake posamezne trditve, zatem pa še 

zanesljivost vseh štirih sklopov trditev (Preglednica 3). V Preglednici 4 so 

predstavljene trditve, ki so zaradi večje zanesljivosti instrumenta izpadle iz nadaljnje 

obdelave.  
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Preglednica 3: Zanesljivost vprašalnika po trditvah in skupinah  

Skupina                                                 Trditev α 
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3. Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci na urniku bolj pogosto kot ga imajo sedaj. 0,822 

4. Vsebine gospodinjstva se dobro medpredmetno povezujejo s predmeti, ki jih poučujem. 0,825 

8. Bolje je, da odpade učna ura gospodinjstva, kot učna ura slovenščine. (R) 0,827 

18. Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci tudi v tretjem triletju osnovne šole. 0,827 

21. Če odpade učna ura gospodinjstva, je ni tako nujno nadomeščati. (R) 0,827 

25. Pouk gospodinjstva se lahko medpredmetno povezuje s katerim koli drugim predmetom. 0,828 

29. Ocena iz predmeta gospodinjstvo naj se enakovredno upošteva pri vpisu v srednje šole. 0,826 

33. Vsebine predmeta gospodinjstvo me zanimajo, zato se pogosto povezujem z učitelji gospodinjstva in 

nekatere zanimivosti s tega področja vključujem tudi v svoj pouk. 
0,828 

SKUPAJ (Organizacija predmeta) 0,700 
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12. Vsebine predmeta gospodinjstvo predstavljajo izziv za nadarjene učence. 0,828 

13. Učenci se pri gospodinjstvu naučijo manj kot pri drugih predmetih. (R)  0,828 

22. Gospodinjstvo je eden od zahtevnejših predmetov v osnovni šoli. 0,831 

28. Gospodinjstvo je med učenci priljubljen predmet. 0,825 

36. Pri pouku gospodinjstva se učenci srečujejo s kompleksnimi miselnimi nalogami, ki so povezane z 

vsakdanjim življenjem. 
0,825 

37. Zahtevnost predmeta gospodinjstvo je primerljiva z zahtevnostjo katerega koli drugega predmeta iz 

predmetnika. 
0,824 

SKUPAJ (Nivo zahtevnosti predmeta gospodinjstvo) 0,622 
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 9. Poučevanje gospodinjstva je enako zahtevno kot poučevanje drugih predmetov. 0,826 

17. Za poučevanje gospodinjstva ni potrebno posebno znanje, le izkušnje od doma. (R) 0,825 

23. Predmet gospodinjstvo lahko poučuje vsak učitelj. (R) 0,823 

34. Za poučevanje predmeta gospodinjstvo je potrebno vseživljenjsko usposabljanje in izpopolnjevanje. 0,825 

38. Učitelj gospodinjstva za svoje učne priprave porabi manj časa kot učitelj biologije ali zgodovine. (R) 0,824 

SKUPAJ (Kompetence učitelja gospodinjstva) 0,703 
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2. Starši so danes prezaposleni, zato je danes poučevanje gospodinjstva še bolj pomembno kot v preteklosti. 0,826 

6. O zdravem življenjskem slogu se učenci največ naučijo pri predmetu gospodinjstvo. 0,823 

10. Bolje je, če je učenec dober v matematiki, kot pa v gospodinjstvu. (R) 0,826 

15. V sodobni družbi številnih storitev predmet gospodinjstvo ni več potreben. (R) 0,830 

16. Vsebine predmeta gospodinjstvo so aktualne. 0,824 

24. Predmet gospodinjstvo ne pripomore bistveno k splošni razgledanosti učencev. (R) 0,831 

27. Nastala bi velika škoda, če bi predmet gospodinjstvo izločili iz predmetnika osnovne šole. 0,826 

31. Vsebine predmeta gospodinjstvo so za otrokov celostni razvoj enako pomembne kot vsebine matematike 

ali jezikov. 

0,824 

32. Predmet gospodinjstvo bi učenci, učitelji, starši in drugi obravnavali bolj resno, če bi imel drugačno ime 

(npr. družinska ekonomika, potrošniška vzgoja ...) 

0,839 

35. Učenci bi lahko znanja, ki jih pridobijo pri predmetu gospodinjstvo, pridobili v okviru drugih predmetov. 

(R) 

0,829 

39. Učenci pri gospodinjstvu dobijo pomembne informacije, ki izboljšajo kvaliteto življenja posameznika. 0,824 

SKUPAJ (Vzgojno-izobraževalni pomen predmeta gospodinjstvo) 0,717 

Opomba: (R) – vrednosti trditve so rotirane, α – vrednost koeficienta Cronbach alfa 

Preglednica 4: Spremenljivke, ki se niso uvrstile v skupine 

Skupina Trditev 

Organizacija predmeta 

26. Predmet gospodinjstvo bi morali ocenjevati opisno. 

11. Predmet gospodinjstvo naj se izvaja v tretjem triletju in ne v drugem. 

7. Kakršnokoli ocenjevanje predmeta gospodinjstvo ni smiselno. (R) 

Nivo zahtevnosti predmeta 

gospodinjstvo 

1. Predmet gospodinjstvo služi sprostitvi ali razvedrilu učencev (R) 

19. Pri pouku gospodinjstva se učenci učijo predvsem pospravljanja, kuhanja in 

šivanja. (R) 

5. Predmet gospodinjstvo je najbolj primeren za učence z učnimi težavami (R) 

Kompetence učitelja gospodinjstva 

30. Če imam vprašanje s področja gospodinjstva (npr. prehrana, tekstil, finance), bi za 

nasvet prosil učitelja gospodinjstva. 

14. Učitelji gospodinjstva nimajo dovolj poglobljenega znanja s področja prehrane in 

ekonomije. (R) 

Vzgojno-izobraževalni pomen 

predmeta gospodinjstvo 
20. Znanje gospodinjstva bolj koristi deklicam kot dečkom. 
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3.1.4 VZOREC 

V tem poglavju je opisana struktura končnega vzorca. Demografske podatke smo 

zbrali s prvim sklopom vprašanj v anketnem vprašalniku. Vzorec je slučajnostni. 

Predstavljena je sestava vzorca glede na spol, delovno dobo, predmet poučevanja in 

ustreznost izobrazbe za učenje gospodinjstva.  

V vzorec je bilo zajetih 229 učiteljev:  

 moških anketirancev je 18 (7,9 %), ženskih 211 (92,1 %); 

 137 (59,8 %) učiteljev ne uči gospodinjstva, 92 (40,2 %) učiteljev uči 

gospodinjstvo – od tega jih ima kar 34 (37,0 %) neustrezno izobrazbo za 

poučevanje gospodinjstva, 58 (63,0 %) pa ustrezno izobrazbo; 

 povprečna delovna doba učiteljev, ki učijo gospodinjstvo je 21 let; 

 povprečna delovna doba učiteljev, ki ne učijo gospodinjstva, je 18 let, povprečna 

delovna doba vseh učiteljev je 19 let. 

 

Preglednica 5: Demografska struktura vzorca glede na spol 

  N f (%) 

Spol 

moški 18 7,9 

ženski 211 92,1 

Skupaj 229 100,0 

 

Preglednica 6: Demografska struktura vzorca glede na to, ali poučujejo predmet 

gospodinjstvo 

  N f (%) 

Uči 

gospodinjstvo 

Ne 137 59,8 

Da 92 40,2 

Skupaj 229 100,0 
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Preglednica 7: Demografska struktura vzorca glede na delovno dobo in poučevanje 

gospodinjstva 

 N f (%) 
M 

(leta) 
SD 

Uči 

gospodinjstvo 

Ne 137 59,8 18 0,957 

Da 92 40,2 21 0,986 

Skupaj 229 100,0 19 0,703 

 

Preglednica 8: Demografska struktura vzorca glede na izobrazbo za poučevanje 

gospodinjstva 

 N f (%) 

Izobrazba 

Neustrezna 34 37,0 

Ustrezna 58 63,0 

Skupaj 92 100,0 

 

 

Slika 2: Struktura učiteljev z neustrezno izobrazbo glede na predmet, ki ga poučujejo. 

 

Iz preglednice 8 razberemo, da smo v skupino »neustrezna izobrazba« za 

poučevanje predmeta gospodinjstvo uvrstili 34 respondentov, kar predstavlja 37,0 % 

celotnega vzorca učiteljev, ki poučujejo gospodinjstvo. Slika 2 nadalje prikazuje, 

katera so njihova bazična strokovna področja. Poleg gospodinjstva učitelji poučujejo 

še naravoslovne predmete (kemija in fizika) (6 %), šport (6 %) in umetnost (likovna ali 

glasbena) (6 %). 12 % jih poučuje družboslovne predmete (geografija, zgodovina, 

domovinska kultura in etika), 20 % jih poučuje tehniko in tehnologijo in 32 % razredni 

pouk. 18 % učiteljev se ne razvršča v nobeno od kategorij (socialni delavci, šolski 

psihologi, učitelji izbirnih predmetov).  

6% 

32% 

12% 
6% 

20% 

6% 

18% 
naravoslovni predmeti 

razredni pouk 

družboslovni predmeti 

šport 

tehnika in tehnologija 

umetnost 

ostalo 
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3.1.5 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo zbrali z anonimnim vprašalnikom, ki smo ga pripravili na podlagi 

prebrane literature.  

Del vprašalnikov smo razdelili osebno, pomagali so nam študenti tretjega in četrtega 

letnika prvostopenjskega univerzitetnega programa dvopredmetni učitelj biologije in 

gospodinjstva ter dvopredmetni učitelj kemije in gospodinjstva, ki so v času raziskave 

opravljali študijsko prakso. Na ta način smo pridobili 33 v celoti izpolnjenih 

vprašalnikov.  

Vzporedno smo fizično obliko vprašalnika pretvorili v elektronsko obliko. Povezavo s 

prošnjo za izpolnjevanje smo poslali po e-pošti na 310 slovenskih šol. Na ta način 

smo pridobili 196 vprašalnikov. Elektronski vprašalnik smo ustvarili s pomočjo spletne 

strani www.1ka.si. 

Vse zbrane podatke smo pregledno uredili v programu Microsoft Excel in jih obdelali 

s statističnim programom Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS). 

Vse negativno obrnjene trditve smo pred statistično obdelavo rotirali in označili z (R).  

Za analizo podatkov smo uporabili deskriptivne analize (mere srednjih vrednosti in 

razpršenosti) ter različne bivariatne ter multivariatne analize (koeficient Cronbach 

alfa, Kolmogorov-Smirnov test odstopanja od normalne porazdelitve, Mann-Whitney 

test, Kruskal-Wallis test, Spearmanov korelacijski koeficient). Zaradi narave podatkov 

smo izbirali neparametrične teste. 

Statistično pomembni rezultati so v preglednicah odebeljeni. Za statistično 

pomembne smo šteli tiste ugotovitve, kjer je bilo tveganje napake manjše od             

5 odstotkov (vrednost p < 0,05). 

Podrobnejša analiza postavk vprašalnika je opisana v nadaljevanju v poglavju 

Rezultati z razpravo. 
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3.2 REZULTATI Z RAZPRAVO 

Rezultati so predstavljeni v nadaljnjih preglednicah in si sledijo glede na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. Vse trditve so razvrščene padajoče glede na povprečni 

rezultat učiteljev, ki učijo gospodinjstvo. Rezultati so predstavljeni glede na neodvisno 

spremenljivko (poučevanje predmeta, ustreznost izobrazbe, delovna doba). 

3.2.1 POUČEVANJE PREDMETA 

Na prvo raziskovalno vprašanje »Ali se med učitelji, ki poučujejo predmet 

gospodinjstvo, in tistimi, ki poučujejo druge predmete, pojavljajo razlike v odnosu do 

predmeta gospodinjstvo?« poiščemo odgovore s pomočjo Mann-Whitney testa 

(Preglednica 10).  

Znotraj skupine Organizacija predmeta se učitelji, ki učijo gospodinjstvo, v primerjavi 

z učitelji, ki ne učijo gospodinjstva, bolj strinjajo s petimi od osmih trditev. S 5-

odstotno stopnjo tveganja lahko trdimo, da se strinjajo z naslednjimi trditvami: 

»Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci tudi v tretjem triletju osnovne šole.«, 

»Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci na urniku bolj pogosto, kot ga imajo 

sedaj.«, »Bolje je, da odpade učna ura gospodinjstva kot učna ura slovenščine. (R)«, 

»Vsebine gospodinjstva se dobro medpredmetno povezujejo s predmeti, ki jih 

poučujem.«, »Ocena iz predmeta gospodinjstvo naj se enakovredno upošteva pri 

vpisu v srednje šole.«.  

Kljub statistično pomembnim razlikam znotraj celotne skupine Organizacija predmeta 

imajo tako učitelji gospodinjstva (Mskupaj = 4,02) kot ostali učitelji (Mskupaj = 3,69) 

pozitiven odnos do organizacije predmeta gospodinjstvo.  

Največje razlike se pojavljajo pri trditvi, da se gospodinjske vsebine dobro 

medpredmetno povezujejo z drugimi predmeti, ki jih poučujejo, kjer se učitelji 

gospodinjstva s tem bolj strinjajo (M = 4,15) od ostalih učiteljev (M = 3,35). Menimo, 

da gre tak rezultat pripisati različnim področjem, iz katerih prihajajo ostali učitelji (npr. 

zgodovina, slovenščina), medtem ko učitelji gospodinjstva običajno poučujejo 

predmete, katerih vsebine se tudi neposredno navezujejo na vsebine gospodinjstva 

(npr. biologija ali kemija). 

Prav tako so učitelji gospodinjstva mnogo bolj naklonjeni povečanemu številu ur 

gospodinjstva v prihodnosti (M = 4,22) kot ostali učitelji (M = 3,64) in uvrstitvi 

predmeta gospodinjstvo tudi v predmetnik tretjega triletja (učitelji gospodinjstva: M = 

4,41; ostali učitelji: M = 4,04).  

V skupini Nivo zahtevnosti predmeta gospodinjstvo se učitelji, ki poučujejo 

gospodinjstvo, v primerjavi z učitelji, ki ne učijo gospodinjstva, bolj strinjajo s štirimi 

od šestih trditev. S 5-odstotno stopnjo tveganja trdimo, da se strinjajo z naslednjimi 
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trditvami: »Gospodinjstvo je med učenci priljubljen predmet.«, »Učenci se pri 

gospodinjstvu naučijo manj kot pri drugih predmetih. (R)«, »Pri pouku gospodinjstva 

se učenci srečujejo s kompleksnimi miselnimi nalogami, ki so povezane z vsakdanjim 

življenjem.«, »Zahtevnost predmeta gospodinjstvo je primerljiva z zahtevnostjo 

katerega koli drugega predmeta iz predmetnika.«. 

Znotraj celotne skupine Nivo zahtevnosti potrjujemo statistično pomembne razlike 

med učitelji gospodinjstva (Mskupaj = 3,64) in ostalimi učitelji (Mskupaj = 3,35). Obe 

skupini učiteljev sta se negativno opredelili pri eni trditvi, in sicer: »Gospodinjstvo je 

eden od zahtevnejših predmetov v osnovni šoli.«. Učitelji gospodinjstva se s to 

trditvijo strinjajo manj (M = 2,20) kot ostali učitelji (M = 2,33). 

V skupini Kompetence učitelja gospodinjstva se učitelji, ki učijo gospodinjstvo, v 

primerjavi z učitelji, ki ne učijo gospodinjstva, bolj strinjajo s štirimi od petih trditev. S 

5-odstotno stopnjo tveganja trdimo, da se strinjajo z naslednjimi trditvami: »Za 

poučevanje gospodinjstva ni potrebno posebno znanje, le izkušnje od doma. (R)«, 

»Predmet gospodinjstvo lahko poučuje vsak učitelj. (R)«, »Učitelj gospodinjstva za 

svoje učne priprave porabi manj časa kot učitelj biologije ali zgodovine. (R)« in »Za 

poučevanje predmeta gospodinjstvo je potrebno vseživljenjsko usposabljanje in 

izpopolnjevanje.«. 

Iz preglednice 10 lahko razberemo, da imata obe skupini učiteljev izjemno pozitivna 

stališča glede kompetentnosti učiteljev za poučevanje predmeta gospodinjstvo. Kljub 

pozitivnemu odnosu se med skupinama pojavljajo razlike, saj se učitelji gospodinjstva 

bolj strinjajo z večino trditev iz tega sklopa, največje razlike pa se kažejo pri dveh 

trditvah: »Za poučevanje predmeta gospodinjstvo je potrebno vseživljenjsko 

usposabljanje in izpopolnjevanje.« in »Učitelj gospodinjstva za svoje učne priprave 

porabi manj časa kot učitelj biologije ali zgodovine. (R)«.  

Znotraj celotne skupine Vzgojno-izobraževalni pomen predmeta gospodinjstvo se 

med učitelji gospodinjstva in ostalimi učitelji pojavljajo statistično značilne razlike. 

Učitelji, ki učijo gospodinjstvo, se v primerjavi z učitelji, ki ne učijo gospodinjstva, bolj 

strinjajo z osmimi od skupno enajstih trditev. S 5-odstotno stopnjo tveganja trdimo, da 

se bolj strinjajo z naslednjimi trditvami: »Nastala bi velika škoda, če bi predmet 

gospodinjstvo izločili iz predmetnika osnovne šole.«, »V sodobni družbi številnih 

storitev predmet gospodinjstvo ni več potreben. (R)«, »Učenci pri gospodinjstvu 

dobijo pomembne informacije, ki izboljšajo kvaliteto življenja posameznika.«, 

»Vsebine predmeta gospodinjstvo so za otrokov celostni razvoj enako pomembne kot 

vsebine matematike ali jezikov.«, »Predmet gospodinjstvo ne pripomore bistveno k 

splošni razgledanosti učencev. (R)«, »Bolje je, če je učenec dober v matematiki kot 

pa v gospodinjstvu. (R)«, »Vsebine predmeta gospodinjstvo so aktualne.«, »O 

zdravem življenjskem slogu se učenci največ naučijo pri predmetu gospodinjstvo.«. 
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Preglednica 9: Odnos učiteljev do predmeta gospodinjstvo glede na poučevanje 

predmeta gospodinjstvo 

 

Skupina                                                 Trditev 

Poučuje gospodinjstvo 

Mann-Whitney test 

Ne (N=137) Da (N=92) 

M SD M SD U p 

O
rg

a
n
iz

a
c
ija

 p
re

d
m

e
ta

 

18. Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci tudi v tretjem triletju 

osnovne šole. 
4,04 0,077 4,41 0,089 4623,000 0,000 

21. Če odpade učna ura gospodinjstva, je ni tako nujno nadomeščati. (R) 4,13 0,063 4,25 0,086 5537,500 0,097 

3. Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci na urniku bolj pogosto, kot ga 

imajo sedaj. 
3,64 0,081 4,22 0,101 4044,500 0,000 

8. Bolje je, da odpade učna ura gospodinjstva kot učna ura slovenščine. (R) 3,90 0,082 4,15 0,099 5214,000 0,025 

4. Vsebine gospodinjstva se dobro medpredmetno povezujejo s predmeti, ki 

jih poučujem. 
3,35 0,089 4,15 0,090 3536,000 0,000 

25. Pouk gospodinjstva se lahko medpredmetno povezuje s katerim koli 

drugim predmetom. 
3,88 0,070 4,07 0,075 5507,500 0,065 

29. Ocena iz predmeta gospodinjstvo naj se enakovredno upošteva pri vpisu 

v srednje šole. 
3,47 0,076 3,85 0,109 4835,000 0,002 

33. Vsebine predmeta gospodinjstvo me zanimajo, zato se pogosto 

povezujem z učitelji gospodinjstva in nekatere zanimivosti s tega področja 

vključujem tudi v svoj pouk. 

3,12 0,089 3,04 0,112 6075,000 0,628 

SKUPAJ (Organizacija predmeta) 3,69 0,533 4,02 0,476 3967,500 0,000 

N
iv

o
 z

a
h
te

v
n
o
s
ti
 

p
re

d
m

e
ta

 g
o
s
p
o

d
in

js
tv

o
 

28. Gospodinjstvo je med učenci priljubljen predmet. 3,77 0,072 4,40 0,067 3665,500 0,000 

13. Učenci se pri gospodinjstvu naučijo manj kot pri drugih predmetih. (R) 3,93 0,068 4,40 0,071 4185,500 0,000 

36. Pri pouku gospodinjstva se učenci srečujejo s kompleksnimi miselnimi 

nalogami, ki so povezane z vsakdanjim življenjem. 
3,73 0,067 4,08 0,079 4620,500 0,000 

37. Zahtevnost predmeta gospodinjstvo je primerljiva z zahtevnostjo katerega 

koli drugega predmeta iz predmetnika. 
3,17 0,081 3,42 0,110 5299,500 0,033 

12. Vsebine predmeta gospodinjstvo predstavljajo izziv za nadarjene učence. 3,18 0,069 3,36 0,118 5571,000 0,118 

22. Gospodinjstvo je eden od zahtevnejših predmetov v osnovni šoli. 2,33 0,067 2,20 0,079 5693,000 0,163 

SKUPAJ (Nivo zahtevnosti predmeta gospodinjstvo) 3,35 0,496 3,64 0,473 4126,000 0,000 
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17. Za poučevanje gospodinjstva ni potrebno posebno znanje, le izkušnje od 

doma. (R) 
4,20 0,061 4,42 0,068 5123,000 0,013 

23. Predmet gospodinjstvo lahko poučuje vsak učitelj. (R) 3,99 0,076 4,22 0,091 5282,500 0,035 

38. Učitelj gospodinjstva za svoje učne priprave porabi manj časa kot učitelj 

biologije ali zgodovine. (R) 
3,88 0,073 4,21 0,093 4749,500 0,001 

34. Za poučevanje predmeta gospodinjstvo je potrebno vseživljenjsko 

usposabljanje in izpopolnjevanje. 
3,87 0,072 4,20 0,078 5004,000 0,004 

9. Poučevanje gospodinjstva je enako zahtevno kot poučevanje drugih 

predmetov. 
4,20 0,074 4,18 0,114 5932,000 0,413 

SKUPAJ (Kompetence učitelja gospodinjstva) 4,03 0,546 4,25 0,600 5740,000 0,005 
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 27. Nastala bi velika škoda, če bi predmet gospodinjstvo izločili iz 

predmetnika osnovne šole. 
4,36 0,064 4,58 0,084 5037,500 0,003 

15. V sodobni družbi številnih storitev predmet gospodinjstvo ni več potreben. 

(R) 
4,40 0,052 4,52 0,082 5128,500 0,015 

39. Učenci pri gospodinjstvu dobijo pomembne informacije, ki izboljšajo 

kvaliteto življenja posameznika. 
4,18 0,064 4,48 0,065 4926,000 0,002 

31. Vsebine predmeta gospodinjstvo so za otrokov celostni razvoj enako 

pomembne kot vsebine matematike ali jezikov. 
4,09 0,061 4,32 0,085 4992,000 0,003 

24. Predmet gospodinjstvo ne pripomore bistveno k splošni razgledanosti 

učencev. (R) 
4,11 0,071 4,25 0,113 4994,000 0,006 

2. Starši so danes prezaposleni, zato je danes poučevanje gospodinjstva še 

bolj pomembno kot v preteklosti. 
4,05 0,073 4,22 0,095 5433,000 0,052 

10. Bolje je, če je učenec dober v matematiki kot pa v gospodinjstvu. (R) 3,98 0,073 4,20 0,081 5386,000 0,049 

16. Vsebine predmeta gospodinjstvo so aktualne. 3,77 0,077 4,17 0,109 4452,500 0,000 

35. Učenci bi lahko znanja, ki jih pridobijo pri predmetu gospodinjstvo, 

pridobili v okviru drugih predmetov. (R) 
3,76 0,071 3,91 0,108 5465,500 0,063 

6. O zdravem življenjskem slogu se učenci največ naučijo pri predmetu 

gospodinjstvo. 
3,02 0,089 3,62 0,127 4438,000 0,000 

32. Predmet gospodinjstvo bi učenci, učitelji, starši in drugi obravnavali bolj 

resno, če bi imel drugačno ime (npr. družinska ekonomika, potrošniška 

vzgoja ...). 

2,98 0,095 3,23 0,128 5583,500 0,132 

SKUPAJ (Vzgojno-izobraževalni pomen predmeta gospodinjstvo) 3,88 0,411 4,14 0,491 3966,000 0,000 

Opomba: (R) – vrednosti trditve so rotirane, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, U – statistična vrednost Mann-Whitneyjevega testa, 

p – nivo statistične pomembnosti. Statistično pomembne vrednosti so v krepkem tisku. 
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Tudi znotraj skupine Vzgojno-izobraževalni pomen predmeta gospodinjstvo lahko 

trdimo, da je kljub statistično pomembnim razlikam med obema skupinama 

anketiranih učiteljev odnos obeh pozitiven. Izpostavili bi dve trditvi, kjer so razlike 

največje: »Vsebine predmeta gospodinjstvo so aktualne.« in »O zdravem 

življenjskem slogu se učenci največ naučijo pri predmetu gospodinjstvo.«. Učitelji 

gospodinjstva se s prvo trditvijo zelo strinjajo (M = 4,17), ostali učitelji se strinjajo 

manj (M = 3,77). Za drugo trditev so učitelji, ki ne poučujejo gospodinjstva, največkrat 

izbrali odgovor »ne vem« (M = 3,02), medtem ko se učitelji gospodinjstva strinjajo, da 

se učenci največ o zdravem življenju naučijo pri predmetu gospodinjstvo (M = 3,62).  

Pri trditvi »Predmet gospodinjstvo bi učenci, učitelji, starši in drugi obravnavali bolj 

resno, če bi imel drugačno ime (npr. družinska ekonomika, potrošniška vzgoja ...).« 

obstajajo razlike med skupinama, čeprav niso statistično pomembne. Učitelji, ki ne 

poučujejo gospodinjstva, trdijo, da ime predmeta ne vpliva na dojemanje le-tega v 

družbi (M = 2,98). Učitelji gospodinjstva pa se bolj nagibajo v drugo smer in menijo, 

da bi ime morda lahko vplivalo na drugačnost dojemanja pomena predmeta med 

ljudmi (M = 3,23), kar je zanimivo, saj se teoretiki in praktiki v tujini strinjajo, da ime 

stroke ne igra bistvene vloge, kar so utemeljili v Izjavi o položaju gospodinjstva 

(»IFHE Position Statement«, 2008). 

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje je pritrdilen. Odnos učiteljev gospodinjstva 

do poučevanja predmeta gospodinjstvo se razlikuje od odnosa učiteljev, ki ne 

poučujejo gospodinjstva, po vseh predpostavljenih skupinah, ki smo jih preverjali z 

vprašalnikom (organizacija predmeta, nivo zahtevnosti predmeta gospodinjstvo, 

kompetence učitelja gospodinjstva in vzgojno-izobraževalni pomen predmeta). 

Učitelji gospodinjstva izkazujejo bolj pozitiven odnos do poučevanja predmeta 

gospodinjstvo od učiteljev, ki tega predmeta ne poučujejo. 

Učitelji so si najbolj enotni v trditvah, ki obravnavajo kompetence učiteljev 

gospodinjstva, najmanj enotni pa so si glede organizacije predmeta. Najbolj pozitivno 

so se anketirani učitelji opredelili glede trditev o kompetencah učiteljev gospodinjstva 

(učitelji gospodinjstva: Mskupaj = 4,25; ostali učitelji: Mskupaj = 4,03). Najmanj pozitivno 

so se učitelji gospodinjstva opredelili o trditvah, ki obravnavajo nivo zahtevnosti 

gospodinjstva (Mskupaj = 3,64), prav tako ostali učitelji (Mskupaj = 3,35). Oboji učitelji se 

najmanj strinjajo, da je gospodinjstvo eden od zahtevnejših predmetov v osnovni šoli 

(učitelji gospodinjstva: M = 2,20; ostali učitelji: M = 2,33).  

 

Čeprav pri določenih trditvah prihaja do večjih razlik v odgovorih, je odnos obeh 

skupin učiteljev do poučevanja predmeta gospodinjstvo pozitiven.  
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3.2.2 USTREZNOST IZOBRAZBE ZA POUČEVANJE GOSPODINJSTVA 

Na drugo raziskovalno vprašanje »Ali se med učitelji, ki poučujejo predmet 

gospodinjstvo in imajo za to primerno izobrazbo, in tistimi, ki poučujejo predmet 

gospodinjstvo in za to nimajo primerne izobrazbe, pojavljajo razlike v odnosu do 

predmeta gospodinjstvo?« poiščemo odgovore s pomočjo Mann-Whitney testa 

(Preglednica 11). 

V skupini Organizacija predmeta se učitelji, ki učijo gospodinjstvo in imajo ustrezno 

izobrazbo, v primerjavi z učitelji, ki učijo gospodinjstvo in nimajo ustrezne izobrazbe, 

s 5-odstotno stopnjo tveganja bolj strinjajo s trditvijo »Predmet gospodinjstvo bi 

morali imeti učenci na urniku bolj pogosto, kot ga imajo sedaj.«  

Med učitelji s primerno in učitelji, ki nimajo primerne izobrazbe za poučevanje 

gospodinjstva, se pri ostalih trditvah iz skupine Organizacija predmeta ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike. Najbolj se učitelji s primerno izobrazbo strinjajo s 

trditvijo »Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci tudi v tretjem triletju osnovne 

šole.« (M = 4,51), prav tako se s to trditvijo najbolj strinjajo učitelji z neprimerno 

izobrazbo za poučevanje gospodinjstva (M = 4,24). Najmanj se učitelji z ustrezno 

izobrazbo strinjajo s trditvijo »Vsebine predmeta gospodinjstvo zanimajo tudi druge 

učitelje, zato se pogosto povezujem z njimi in jim svetujem pri vključevanju le-teh v 

njihov pouk.« (M = 3,05); podobno so se opredelili učitelji gospodinjstva z neprimerno 

izobrazbo (M = 3,00). 

V skupini Nivo zahtevnosti predmeta gospodinjstvo se učitelji, ki učijo gospodinjstvo 

in imajo ustrezno izobrazbo, v primerjavi z učitelji, ki učijo gospodinjstvo in nimajo 

primerne izobrazbe, s 5-odstotno stopnjo tveganja bolj strinjajo s trditvijo »Vsebine 

predmeta gospodinjstvo predstavljajo izziv za nadarjene učence.«. Učitelji z 

neustrezno izobrazbo za poučevanje se s to trditvijo ne strinjajo oziroma se ne 

morejo opredeliti (M = 2,88), medtem ko se učitelji z ustrezno izobrazbo s to trditvijo 

strinjajo (M = 3,61) in vsebine predmeta gospodinjstvo vidijo tudi kot izziv za 

nadarjene učence. Učitelji gospodinjstva z neprimerno izobrazbo se manj strinjajo s 

trditvijo, da je gospodinjstvo eden od zahtevnejših predmetov (M = 2,15), od učiteljev 

z ustrezno izobrazbo (M = 2,23); s to trditvijo se obe skupini v sklopu Nivo 

zahtevnosti najmanj strinjata. Najbolj se učitelji z neprimerno izobrazbo strinjajo s 

trditvijo »Gospodinjstvo je med učenci priljubljen predmet.« (M = 4,26). Učitelji s 

primerno izobrazbo pa se najbolj strinjajo s trditvijo, da se učenci pri gospodinjstvu 

naučijo toliko kot pri drugih predmetih (M = 4,48).  

V skupini Kompetence učitelja gospodinjstva se učitelji, ki učijo gospodinjstvo in 

imajo ustrezno izobrazbo, v primerjavi z učitelji, ki učijo gospodinjstvo in nimajo 

ustrezne izobrazbe, s 5-odstotno stopnjo tveganja bolj strinjajo s tremi od petih trditev 

»Za poučevanje gospodinjstva ni potrebno posebno znanje, le izkušnje od doma. 

(R)«, »Predmet gospodinjstvo lahko poučuje vsak učitelj. (R)« in »Za poučevanje 



Lah, Maja (2015). Odnos osnovnošolskih učiteljev do poučevanja predmeta gospodinjstvo. Magistrsko delo.  

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

 

27 

 

predmeta gospodinjstvo je potrebno vseživljenjsko usposabljanje in 

izpopolnjevanje.«). 

Obe skupini učiteljev sta se najbolj pozitivno opredelili prav do trditev znotraj skupine 

Kompetence učitelja. Učitelji gospodinjstva s primerno izobrazbo so se najbolj 

strinjali, da je tudi za poučevanje gospodinjstva potrebno posebno znanje in ne le 

izkušnje od doma (M = 4,54); zelo visoko strinjanje s trditvijo so izrazili tudi učitelji z 

neprimerno izobrazbo (M = 4,21). Učitelji z neprimerno izobrazbo so se najbolj 

strinjali s trditvijo, da učitelji gospodinjstva za svoje učne priprave porabijo toliko časa 

kot drugi učitelji (M = 4,32); učitelji s primerno izobrazbo so se s to trditvijo strinjali 

nekoliko manj (M = 4,18), kar je razumljivo, saj prvi potrebujejo dodaten čas, da se 

seznanijo s področjem, ki v osnovi ni njihova stroka. Učitelji z neprimerno izobrazbo 

so izrazili visoko strinjanje tudi s trditvijo, da predmeta gospodinjstvo ne more 

poučevati vsak učitelj (M = 3,97), in s tem potrdili tudi domneve Pendergastove 

(2001), ki v svoji knjigi opisuje, da je načinov poučevanja predmeta gospodinjstvo 

ogromno, vendar pa za dobrimi učnimi praksami vedno stojijo strokovno podkovani 

učitelji.  

V skupini Vzgojno-izobraževalni pomen predmeta gospodinjstvo se učitelji, ki učijo 

gospodinjstvo in imajo primerno izobrazbo, v primerjavi z učitelji, ki učijo 

gospodinjstvo in nimajo primerne izobrazbe, bolj strinjajo s petimi od enajstih trditev. 

S 5-odstotno stopnjo tveganja lahko trdimo, da se učitelji, ki imajo za poučevanje 

predmeta gospodinjstva primerno izobrazbo, bolj strinjajo z naslednjimi trditvami: 

»Nastala bi velika škoda, če bi predmet gospodinjstvo izločili iz predmetnika osnovne 

šole.«, »Starši so danes prezaposleni, zato je danes poučevanje gospodinjstva še 

bolj pomembno kot v preteklosti.« in »O zdravem življenjskem slogu se učenci največ 

naučijo pri predmetu gospodinjstvo.«.  

Najmanj se obe skupini učiteljev strinjata s trditvijo, da bi drugi predmet obravnavali 

bolj resno, če bi imel drugačno ime (učitelji s primerno izobrazbo: M = 3,32; učitelji z 

neprimerno izobrazbo: M = 3,03); obe skupini se nagibata k odgovoru »ne vem«. 

Obe skupini učiteljev se najbolj strinjata s trditvijo, da bi nastala velika škoda, če 

predmeta gospodinjstvo v osnovni šoli ne bi poučevali (učitelji s primerno izobrazbo: 

M = 4,63; učitelji z neprimerno izobrazbo: M = 4,47); obe skupini se nagibata k 

odgovoru »zelo se strinjam«. Precejšnja razlika med skupinama se pojavlja pri 

trditvah: »O zdravem življenjskem slogu se učenci največ naučijo pri predmetu 

gospodinjstvo.« (učitelji s primerno izobrazbo: M = 3,91; učitelji z neprimerno 

izobrazbo: M = 3,12) in »Starši so danes prezaposleni, zato je danes poučevanje 

gospodinjstva še bolj pomembno kot v preteklosti.« (učitelji s primerno izobrazbo: M 

= 4,37; učitelji z neprimerno izobrazbo: M = 3,94). 
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Preglednica 10: Odnos učiteljev do predmeta gospodinjstvo glede na primernost 

izobrazbe za poučevanje gospodinjstva  

Sku-

pina 
Trditev 

Primernost izobrazbe  Mann-Whitney 

test Ne (N=34) Da (N=58) 

M SD M SD U p 
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18. Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci tudi v tretjem triletju 

osnovne šole. 
4,24 0,158 4,51 0,107 795,000 0,105 

3. Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci na urniku bolj pogosto, kot 

ga imajo sedaj. 
3,82 0,176 4,44 0,115 616,000 0,002 

21. Če odpade učna ura gospodinjstva, je ni tako nujno nadomeščati. (R) 4,15 0,134 4,33 0,110 809,000 0,146 

8. Bolje je, da odpade učna ura gospodinjstva kot učna ura slovenščine. (R) 4,06 0,158 4,27 0,115 825,000 0,255 

4. Vsebine gospodinjstva se dobro medpredmetno povezujejo s predmeti, ki 

jih poučujem. 
3,97 0,182 4,25 0,095 875,000 0,395 

25. Pouk gospodinjstva se lahko medpredmetno povezuje s katerim koli 

drugim predmetom. 
4,00 0,112 4,09 0,101 892,000 0,446 

29. Ocena iz predmeta gospodinjstvo naj se enakovredno upošteva pri 

vpisu v srednje šole. 
3,62 0,184 3,96 0,135 793,500 0,133 

33. Vsebine predmeta gospodinjstvo zanimajo tudi druge učitelje, zato se 

pogosto povezujem z njimi in jim svetujem pri vključevanju le-teh v njihov 

pouk. 

3,00 0,189 3,05 0,143 942,000 0,816 

SKUPAJ (Organizacija predmeta) 3,86 0,486 4,11 0,453 664,000 0,016 
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13. Učenci se pri gospodinjstvu naučijo manj kot pri drugih predmetih. (R) 4,24 0,140 4,48 0,076 815,000 0,201 

28. Gospodinjstvo je med učenci priljubljen predmet. 4,26 0,136 4,47 0,071 857,000 0,303 

36. Pri pouku gospodinjstva se učenci srečujejo s kompleksnimi miselnimi 

nalogami, ki so povezane z vsakdanjim življenjem. 
4,03 0,130 4,11 0,102 905,500 0,541 

12. Vsebine predmeta gospodinjstvo predstavljajo izziv za nadarjene 

učence. 
2,88 0,197 3,61 0,137 632,000 0,004 

37. Zahtevnost predmeta gospodinjstvo je primerljiva z zahtevnostjo 

katerega koli drugega predmeta iz predmetnika. 
3,26 0,186 3,54 0,135 821,000 0,201 

22. Gospodinjstvo je eden od zahtevnejših predmetov v osnovni šoli. 2,15 0,134 2,23 0,100 925,000 0,679 

SKUPAJ (Nivo zahtevnosti predmeta gospodinjstvo) 3,47 0,508 3,74 0,425 650,500 0,011 
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17. Za poučevanje gospodinjstva ni potrebno posebno znanje, le izkušnje 

od doma. (R) 
4,21 0,121 4,54 0,079 685,500 0,016 

23. Predmet gospodinjstvo lahko poučuje vsak učitelj. (R) 3,97 0,154 4,35 0,111 696,000 0,027 

34. Za poučevanje predmeta gospodinjstvo je potrebno vseživljenjsko 

usposabljanje in izpopolnjevanje. 
3,94 0,152 4,35 0,081 725,000 0,029 

9. Poučevanje gospodinjstva je enako zahtevno kot poučevanje drugih 

predmetov. 
4,00 0,219 4,28 0,127 892,500 0,491 

38. Učitelj gospodinjstva za svoje učne priprave porabi manj časa kot učitelj 

biologije ali zgodovine. (R) 
4,32 0,125 4,18 0,125 924,500 0,690 

SKUPAJ (Kompetence učitelja gospodinjstva) 4,06 0,611 4,34 0,581 655,000 0,027 
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27. Nastala bi velika škoda, če bi predmet gospodinjstvo izločili iz 

predmetnika osnovne šole. 
4,47 0,114 4,63 0,116 770,000 0,044 

15. V sodobni družbi številnih storitev predmet gospodinjstvo ni več 

potreben. (R) 
4,38 0,146 4,60 0,100 809,500 0,124 

39. Učenci pri gospodinjstvu dobijo pomembne informacije, ki izboljšajo 

kvaliteto življenja posameznika. 
4,35 0,111 4,56 0,079 795,000 0,104 

31. Vsebine predmeta gospodinjstvo so za otrokov celostni razvoj enako 

pomembne kot vsebine matematike ali jezikov. 
4,21 0,110 4,37 0,119 763,000 0,059 

2. Starši so danes prezaposleni, zato je danes poučevanje gospodinjstva še 

bolj pomembno kot v preteklosti. 
3,94 0,158 4,37 0,116 679,000 0,009 

24. Predmet gospodinjstvo ne pripomore bistveno k splošni razgledanosti 

učencev. (R) 
4,30 0,147 4,28 0,150 873,500 0,531 

16. Vsebine predmeta gospodinjstvo so aktualne. 4,00 0,189 4,26 0,134 838,000 0,243 

10. Bolje je, če je učenec dober v matematiki kot pa v gospodinjstvu. (R) 4,12 0,157 4,23 0,090 945,500 0,832 

35. Učenci bi lahko znanja, ki jih pridobijo pri predmetu gospodinjstvo, 

pridobili v okviru drugih predmetov. (R) 
3,71 0,166 4,04 0,142 752,000 0,059 

6. O zdravem življenjskem slogu se učenci največ naučijo pri predmetu 

gospodinjstvo. 
3,12 0,218 3,91 0,147 645,500 0,005 

32. Predmet gospodinjstvo bi učenci, učitelji, starši in drugi obravnavali bolj 

resno, če bi imel drugačno ime (npr. družinska ekonomika, potrošniška 

vzgoja ...). 

3,03 0,186 3,32 0,170 840,500 0,278 

SKUPAJ (Vzgojno-izobraževalni pomen predmeta gospodinjstvo) 3,96 0,496 4,23 0,467 656,500 0,017 

Opomba: (R) – vrednosti trditve so rotirane, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, U – statistična vrednost Mann-Whitneyjevega testa, 

p – nivo statistične pomembnosti. Statistično pomembne vrednosti so v krepkem tisku.  
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Na podlagi analize zaključimo, da se učitelji, ki učijo gospodinjstvo in imajo za to 

primerno izobrazbo, v odnosu do predmeta gospodinjstvo od učiteljev, ki poučujejo 

predmet gospodinjstvo in za to nimajo primerne izobrazbe, najbolj razlikujejo v 

skupinah kompetence učitelja gospodinjstva (razlike se pojavijo pri 3 od 5 trditev) in 

vzgojno-izobraževalni pomen predmeta gospodinjstvo (razlike se pojavijo pri 3 od 11 

trditev). Sicer pa je skupna analiza trditev v posameznem sklopu pokazala, da 

dejansko obstajajo razlike med obema skupinama učiteljev po vseh predpostavljenih 

sklopih. 

Ne glede na razlike med učitelji se je ponovno izkazalo, da je odnos učiteljev 

gospodinjstva s primerno in neprimerno izobrazbo do vsebin, organiziranosti, nivoja 

zahtevnosti ter lastne kompetentnosti pozitiven. Že pred več kot tremi desetletji so 

podobno pozitiven odnos do svojega poklica identificirali na Univerzi Cornell v New 

Yorku. V vzorec so zajeli 333 učiteljev gospodinjstva in ugotavljali, ali svoje področje 

poučevanja vidijo kot profesionalno področje in sebe kot profesionalce. Izkazalo se 

je, da jih večina meni, da je gospodinjstvo stroka, prav tako so se učitelji strinjali, da 

so strokovnjaki na svojem področju. Ugotovili so tudi, da obstajajo statistično 

pomembne povezave med spremenljivkami avtonomnost pri delu, delovne izkušnje, 

možnosti podpore pri delu, branje znanstvene literature, članstvo v pomembnih 

skupinah in prva izbira poklica, ki utrjujejo samozavest o svojem poklicu (Amos in 

Nelson, 1979). 

Stališča so sestavljena iz treh komponent; ena izmed teh je kognitivna komponenta, 

ki predstavlja poznavanje oziroma nabor znanja o subjektu – več znanja, kot imamo 

o gospodinjstvu, bolj pozitivna bodo naša stališča do njega (Ule, 2009). Glede na to, 

da se v procesu izobraževanja za učitelja gospodinjstva študenti gospodinjstva 

temeljito spoznajo z Učnim načrtom za gospodinjstvo in hkrati pridobijo tudi 

kvalifikacije za organizacijo prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, smo 

pričakovali, da imajo bolj pozitiven odnos učitelji s primerno izobrazbo od učiteljev z 

neprimerno izobrazbo za poučevanje predmeta gospodinjstvo. Učitelji s primerno 

izobrazbo se poglobljeno in dalj časa izobražujejo na tem področju od učiteljev z 

neprimerno izobrazbo. Svoja pričakovanja smo potrdili, saj se je izkazalo, da imajo 

učitelji s primerno izobrazbo bolj pozitiven odnos do poučevanja predmeta 

gospodinjstvo od učiteljev z neprimerno izobrazbo po vseh predpostavljenih sklopih 

trditev.  
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3.2.3 DELOVNA DOBA 

Za preverjanje tretjega raziskovalnega vprašanja »Ali se osnovnošolski učitelji, ki 

imajo različno dolgo delovno dobo, med seboj razlikujejo v odnosu do predmeta 

gospodinjstvo?« podatke priredimo v kvartile; prvi kvartil (0 do 9 let delovnih 

izkušenj), drugi kvartil (10 do 19 let delovnih izkušenj), tretji kvartil (20 do 29 let 

delovnih izkušenj) in četrti kvartil (30 in več let delovnih izkušenj) (Preglednica 12).  

Naša porazdelitev podatkov po kvartilih je podobna Hubermanovemu kriteriju 

oblikovanja rangov. Huberman (1993, po Javrh, 2007) je učiteljeve delovne izkušnje 

razdelil na štiri obdobja: prvo ali zgodnje delovno obdobje (5 do 10 let delovnih 

izkušenj), srednje delovno obdobje (11 do 19 let delovnih izkušenj), pozno delovno 

obdobje (20 do 29 let delovnih izkušenj) in zrelo delovno obdobje (29 do 39 let 

delovnih izkušenj). 

Preglednica 11: Razporeditev respondentov glede na delovno dobo (leta) po kvartilih 

 
delovna doba 

(leta) 
N f (%) 

Kvartil 

1. 0–9 57 24,9 

2. 10–19 56 24,5 

3. 20–29 64 27,9 

4. 30 in več 52 22,7 

Skupaj  229 100,0 

 

Odgovore na vprašanje poiščemo s pomočjo Kruskal-Wallis testa. Iz preglednice 13 

razberemo, da analiza celotnih sklopov trditev ne pokaže statistično pomembnih 

razlik med učitelji z različno delovno dobo. Obstajajo pa statistično značilne razlike 

med skupinami pri petih trditvah. Nadalje lahko iz preglednice 14 (post-hoc test) 

razberemo, med katerimi skupinami (kvartili) obstaja razlika v odnosu do predmeta 

gospodinjstvo.  

Pri trditvi »Vsebine predmeta gospodinjstvo me zanimajo, zato se pogosto 

povezujem z učitelji gospodinjstva in nekatere zanimivosti s tega področja vključujem 

tudi v svoj pouk.« vidimo, da obstaja razlika med tretjo (20 do 29 let delovne dobe) in 

prvo (0 do 9 let delovne dobe) skupino ter tretjo in drugo (10 do 19 let delovne dobe) 

skupino. Najmanj se s trditvijo strinjata prva (0 do 9 let delovne dobe) (M = 2,91) in 

druga (10 do 19 let delovne dobe) (M = 2,95) skupina anketiranih učiteljev. Sledi jim 

četrta (30 let in več delovnih izkušenj) skupina anketiranih učiteljev (M = 2,98). 

Najbolj se s trditvijo strinjajo učitelji iz tretje (20 do 29 let delovnih izkušenj) skupine 

(M = 3,45).  

Na trditev »Ocena iz predmeta gospodinjstvo naj se enakovredno upošteva pri vpisu 

v srednje šole.« so različno odgovarjali anketirani prve (0 do 9 let) in četrte skupine 
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(30 in več let delovne dobe). Učitelji iz četrte skupine so se s trditvijo strinjali bolj (M = 

3,88) kot učitelji iz prve skupine (M = 3,35). 

Pri trditvi »Pri pouku gospodinjstva se učenci srečujejo s kompleksnimi miselnimi 

nalogami, ki so povezane z vsakdanjim življenjem.« se pri post-hoc testu ne pokažejo 

razlike med skupinami.  

Pri trditvi »Predmet gospodinjstvo lahko poučuje vsak učitelj. (R)« se pokaže razlika 

med prvo (0 do 9 let delovne dobe) in četrto skupino (30 let in več delovnih izkušenj). 

Pri tem se četrta skupina učiteljev s trditvijo bolj strinja (M = 4,08) kot                      

prva skupina (M = 3,81). 

Pri trditvi »O zdravem življenjskem slogu se učenci največ naučijo pri predmetu 

gospodinjstvo.« so razlike med prvo (0 do 9 let delovne dobe) in tretjo (20 do 29 let 

delovne dobe) skupino. Prva skupina učiteljev se s to trditvijo strinja manj (M = 2,98) 

kot tretja skupina učiteljev (M = 3,56). 
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Preglednica 12: Deskriptivna in inferenčna statistika trditev o odnosu učiteljev do predmeta gospodinjstvo glede na delovno dobo 

Skupina Trditev 

Izkušnje (kvartil) 

Kruskal-Wallis 

test 
1 (N = 57) 2 (N= 56) 3 (N = 64) 4 (N = 52) 

Skupaj       

(N = 229) 

M SD M SD M SD M SD M SD H p 
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 4. Vsebine gospodinjstva se dobro medpredmetno povezujejo s predmeti, ki jih poučujem. 3,51 0,130 3,64 0,150 3,72 0,127 3,83 0,150 3,67 0,069 3,635 0,304 

25. Pouk gospodinjstva se lahko medpredmetno povezuje s katerim koli drugim predmetom. 3,96 0,097 3,89 0,116 3,91 0,091 4,08 0,113 3,96 0,052 2,228 0,527 

33. Vsebine predmeta gospodinjstvo me zanimajo, zato se pogosto povezujem z učitelji gospodinjstva in nekatere zanimivosti 

s tega področja vključujem tudi v svoj pouk. 
2,91 0,133 2,95 0,150 3,45 0,122 2,98 0,144 3,09 0,070 11,361 0,010 

29. Ocena iz predmeta gospodinjstvo naj se enakovredno upošteva pri vpisu v srednje šole. 3,35 0,131 3,63 0,143 3,64 0,119 3,88 0,112 3,62 0,064 8,097 0,044 

3. Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci na urniku bolj pogosto kot ga imajo sedaj. 3,68 0,137 3,88 0,133 4,02 0,119 3,90 0,141 3,87 0,066 3,557 0,313 

18. Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci tudi v tretjem triletju osnovne šole. 4,25 0,101 4,25 0,123 4,00 0,132 4,29 0,111 4,19 0,060 2,740 0,433 

8. Bolje je, da odpade učna ura gospodinjstva, kot učna ura slovenščine. (R) 3,79 0,134 4,13 0,108 3,95 0,134 4,16 0,120 4,00 0,063 4,542 0,209 

21. Če odpade učna ura gospodinjstva, je ni tako nujno nadomeščati. (R) 4,09 0,110 4,23 0,105 4,16 0,092 4,25 0,104 4,18 0,051 1,954 0,582 

SKUPAJ (Organizacija predmeta) 3,69 0,542 3,82 0,557 3,86 0,484 3,92 0,549 3,82 0,534 5,653 0,130 
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 28. Gospodinjstvo je med učenci priljubljen predmet. 3,95 0,121 3,96 0,132 4,08 0,100 4,12 0,071 4,03 0,055 0,768 0,857 

37. Zahtevnost predmeta gospodinjstvo je primerljiva z zahtevnostjo katerega koli drugega predmeta iz predmetnika. 3,12 0,135 3,23 0,127 3,31 0,115 3,42 0,151 3,27 0,066 2,649 0,449 

13. Učenci se pri gospodinjstvu naučijo manj kot pri drugih predmetih. (R) 4,05 0,110 4,02 0,103 4,20 0,105 4,20 0,093 4,12 0,052 3,365 0,339 

36. Pri pouku gospodinjstva se učenci srečujejo s kompleksnimi miselnimi nalogami, ki so povezane z vsakdanjim življenjem. 3,68 0,112 3,77 0,105 4,02 0,085 4,00 0,113 3,87 0,052 9,325 0,025 

22. Gospodinjstvo je eden od zahtevnejših predmetov v osnovni šoli. 2,19 0,105 2,30 0,117 2,34 0,095 2,25 0,095 2,28 0,051 1,575 0,665 

12. Vsebine predmeta gospodinjstvo predstavljajo izziv za nadarjene učence. 3,19 0,113 3,20 0,128 3,36 0,121 3,23 0,147 3,25 0,063 1,263 0,738 

SKUPAJ (Nivo zahtevnosti predmeta gospodinjstvo) 3,37 0,553 3,41 0,536 3,55 0,420 4,12 0,576 3,47 0,507 5,498 0,139 
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 38. Učitelj gospodinjstva za svoje učne priprave porabi manj časa kot učitelj biologije ali zgodovine. (R) 4,05 0,110 3,75 0,128 4,10 0,100 4,13 0,126 4,01 0,058 6,398 0,094 

23. Predmet gospodinjstvo lahko poučuje vsak učitelj. (R) 3,81 0,147 4,09 0,123 4,05 0,096 4,43 0,080 4,08 0,059 10,680 0,014 

9. Poučevanje gospodinjstva je enako zahtevno kot poučevanje drugih predmetov. 4,21 0,119 3,96 0,151 4,27 0,114 4,35 0,119 4,20 0,063 3,481 0,323 

34. Za poučevanje predmeta gospodinjstvo je potrebno vseživljenjsko usposabljanje in izpopolnjevanje. 3,89 0,099 4,05 0,123 3,95 0,110 4,12 0,098 4,00 0,054 3,814 0,282 

17. Za poučevanje gospodinjstva ni potrebno posebno znanje, le izkušnje od doma. (R) 4,28 0,089 4,27 0,097 4,23 0,093 4,38 0,088 4,29 0,046 1,325 0,723 

SKUPAJ (Kompetence učitelja gospodinjstva) 4,05 0,569 4,03 0,662 4,13 0,547 4,27 0,493 4,12 0,576 5,452 0,142 
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32. Predmet gospodinjstvo bi učenci, učitelji, starši in drugi obravnavali bolj resno, če bi imel drugačno ime (npr. družinska 

ekonomika, potrošniška vzgoja ...) 
3,11 0,164 3,05 0,164 3,06 0,137 3,10 0,154 3,08 0,077 0,086 0,994 

39. Učenci pri gospodinjstvu dobijo pomembne informacije, ki izboljšajo kvaliteto življenja posameznika. 4,18 0,109 4,32 0,085 4,42 0,080 4,27 0,103 4,30 0,047 2,851 0,415 

6. O zdravem življenjskem slogu se učenci največ naučijo pri predmetu gospodinjstvo. 2,98 0,147 3,05 0,152 3,56 0,144 3,42 0,156 3,26 0,076 10,776 0,013 

31. Vsebine predmeta gospodinjstvo so za otrokov celostni razvoj enako pomembne kot vsebine matematike ali jezikov. 4,09 0,098 4,23 0,099 4,13 0,106 4,29 0,096 4,18 0,050 2,683 0,443 

15. V sodobni družbi številnih storitev predmet gospodinjstvo ni več potreben. (R) 4,47 0,076 4,47 0,081 4,40 0,104 4,44 0,101 4,45 0,046 0,010 1,000 

16. Vsebine predmeta gospodinjstvo so aktualne. 3,81 0,136 3,95 0,128 3,94 0,126 4,04 0,129 3,93 0,065 1,442 0,696 

24. Predmet gospodinjstvo ne pripomore bistveno k splošni razgledanosti učencev. (R) 4,18 0,118 4,29 0,104 4,15 0,126 4,06 0,149 4,17 0,062 0,599 0,897 

35. Učenci bi lahko znanja, ki jih pridobijo pri predmetu gospodinjstvo, pridobili v okviru drugih predmetov. (R) 3,65 0,131 3,82 0,130 3,91 0,099 3,90 0,127 3,82 0,061 2,785 0,426 

27. Nastala bi velika škoda, če bi predmet gospodinjstvo izločili iz predmetnika osnovne šole. 4,49 0,076 4,54 0,102 4,47 0,102 4,27 0,129 4,45 0,052 4,270 0,234 

10. Bolje je, če je učenec dober v matematiki, kot pa v gospodinjstvu. (R) 3,96 0,112 4,02 0,121 4,13 0,102 4,15 0,100 4,07 0,055 1,715 0,634 

2. Starši so danes prezaposleni, zato je danes poučevanje gospodinjstva še bolj pomembno kot v preteklosti. 4,04 0,117 3,88 0,142 4,30 0,091 4,25 0,109 4,12 0,058 6,641 0,084 

SKUPAJ (Vzgojno-izobraževalni pomen predmeta gospodinjstvo) 3,90 0,489 3,97 0,461 4,05 0,449 4,02 0,446 3,99 0,462 3,602 0,308 

Opomba: (R) – vrednosti trditve so rotirane, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon M, H – statistika Kruskal-Wallis testa, p – nivo statistične pomembnosti. Statistično pomembne vrednosti so v krepkem tisku. 
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Preglednica 13: Preverjanje razlik med skupinami (kvartili) v odnosu do predmeta 

gospodinjstvo (post-hoc test) 

Odvisna spremenljivka 
Razlika 

povprečij 
SD p 

95% interval zaupanja 

sp. meja zg. meja 

33. Vsebine predmeta gospodinjstvo me zanimajo, zato se 

pogosto povezujem z učitelji gospodinjstva in nekatere 

zanimivosti s tega področja vključujem tudi v svoj pouk. 

1 

2 -0,034 0,194 1,000 -0,55 0,48 

3 -0,541
*
 0,188 0,027 -1,04 -0,04 

4 -0,068 0,198 1,000 -0,60 0,46 

2 

1 0,034 0,194 1,000 -0,48 0,55 

3 -0,507
*
 0,189 0,047 -1,01 0,00 

4 -0,034 0,199 1,000 -0,56 0,50 

3 

1 0,541
*
 0,188 0,027 0,04 1,04 

2 0,507
*
 0,189 0,047 0,00 1,01 

4 0,472 0,193 0,091 -0,04 0,99 

4 

1 0,068 0,198 1,000 -0,46 0,60 

2 ,034 0,199 1,000 -0,50 0,56 

3 -0,472 0,193 0,091 -0,99 0,04 

29. Ocena iz predmeta gospodinjstvo naj se enakovredno 

upošteva pri vpisu v srednje šole. 

1 

2 -0,274 0,181 0,787 -0,76 0,21 

3 -0,290 0,175 0,597 -0,76 0,18 

4 -0,534
*
 0,184 0,025 -1,02 -0,04 

2 

1 0,274 0,181 0,787 -0,21 0,76 

3 -0,016 0,176 1,000 -0,48 0,45 

4 -0,260 0,185 0,975 -0,75 0,23 

3 

1 0,290 0,175 0,597 -0,18 0,76 

2 0,016 0,176 1,000 -0,45 0,48 

4 -0,244 0,180 1,000 -0,72 0,23 

4 

1 0,534
*
 0,184 0,025 0,04 1,02 

2 0,260 0,185 0,975 -0,23 0,75 

3 0,244 0,180 1,000 -0,23 0,72 

36. Pri pouku gospodinjstva se učenci srečujejo s 

kompleksnimi miselnimi nalogami, ki so povezane z 

vsakdanjim življenjem. 

1 

2 -0,084 0,147 1,000 -0,47 0,31 

3 -0,331 0,142 0,124 -0,71 0,05 

4 -,316 0,150 0,217 -0,71 0,08 

2 

1 0,084 0,147 1,000 -0,31 0,47 

3 -0,248 0,143 0,506 -0,63 0,13 

4 -0,232 0,150 0,745 -0,63 0,17 

3 

1 0,331 0,142 0,124 -0,05 0,71 

2 0,248 0,143 0,506 -0,13 0,63 

4 0,016 0,146 1,000 -0,37 0,40 

4 

1 0,316 0,150 0,217 -0,08 0,71 

2 0,232 0,150 0,745 -0,17 0,63 

3 -0,016 0,146 1,000 -0,40 0,37 

23. Predmet gospodinjstvo lahko poučuje vsak učitelj. (R) 

1 

2 -0,282 0,163 0,512 -0,72 0,15 

3 -0,240 0,158 0,784 -0,66 0,18 

4 -0,624
*
 0,167 0,001 -1,07 -0,18 

2 

1 0,282 0,163 0,512 -0,15 0,72 

3 0,042 0,159 1,000 -0,38 0,47 

4 -0,342 0,168 0,258 -0,79 0,11 

3 

1 0,240 0,158 0,784 -0,18 0,66 

2 -0,042 0,159 1,000 -0,47 0,38 

4 -0,384 0,163 0,115 -0,82 0,05 

4 

1 0,624
*
 0,167 0,001 0,18 1,07 

2 0,342 0,168 0,258 -0,11 0,79 

3 0,384 0,163 0,115 -0,05 0,82 

6. O zdravem življenjskem slogu se učenci največ naučijo 

pri predmetu gospodinjstvo. 

1 

2 -0,071 0,213 1,000 -0,64 0,50 

3 -0,580
*
 0,206 0,032 -1,13 -0,03 

4 -0,441 0,217 0,261 -1,02 0,14 

2 

1 0,071 0,213 1,000 -0,50 0,64 

3 -0,509 0,207 0,089 -1,06 0,04 

4 -0,370 0,218 0,549 -0,95 0,21 

3 

1 0,580
*
 0,206 0,032 0,03 1,13 

2 0,509 0,207 0,089 -0,04 1,06 

4 0,139 0,211 1,000 -0,42 0,70 

4 

1 0,441 0,217 0,261 -0,14 1,02 

2 0,370 0,218 0,549 -0,21 0,95 

3 -0,139 0,211 1,000 -0,70 0,42 

Opomba: (R) – vrednosti trditve so rotirane.  SD – standardni odklon, p – nivo statistične pomembnosti. Statistično pomembne vrednosti  so v krepkem tisku. 
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Na podlagi analize ne moremo potrditi tretjega raziskovalnega vprašanja, saj se 

razlike med skupinami ne pojavijo pri veliko trditvah. Smo pa opazili, da je odnos do 

poučevanja vsebin predmeta gospodinjstvo odvisen od števila let delovnih izkušenj, 

in sicer stališča znotraj posameznih sklopov trditev pozitivno naraščajo s številom let 

delovne dobe. Da bi ugotovili moč povezanosti (vrednost koeficienta), smo se 

odločili, da izračunamo še Spearmanov koeficient korelacije, ki meri povezanost med 

dvema spremenljivkama. 

Iz preglednice 15 razberemo, ali gre za povezanost med odnosom do predmeta 

gospodinjstvo in delovno dobo učiteljev.  

Znotraj skupine Organizacija predmeta razberemo, da gre med spremenljivko 

delovna doba in trditvami iz tega sklopa za pozitivno zanemarljivo povezanost ( = 

0,164) (upoštevamo 5-odstotno tveganje).  

Tudi v skupini Nivo zahtevnosti predmeta gospodinjstvo razberemo, da gre med 

spremenljivko delovna doba in trditvami iz tega sklopa za pozitivno zanemarljivo 

povezanost ( = 0,137) (upoštevamo 5-odstotno tveganje).  

V skupini Kompetence učitelja gospodinjstva razberemo, da gre med spremenljivko 

delovna doba in trditvami iz tega sklopa za pozitivno zanemarljivo povezanost ( = 

0,164) (upoštevamo 5-odstotno tveganje) . 

V skupini Vzgojno-izobraževalni pomen predmeta gospodinjstvo razberemo, da gre 

za pozitivno zanemarljivo povezanost med spremenljivko delovna doba in trditvami iz 

tega sklopa ( = 0,102) (če upoštevamo tveganje, večje od 5 %).  

Kot smo zapisali že v teoretičnem delu, smo v našem primeru odnos definirali kot 

sovplivanje stališč, mnenj in prepričanj. Glede na to, da so vse tri definirane 

dimenzije spremenljive (Ule, 2009), smo bili prepričani, da se bodo med anketiranci 

pokazale statistično značilne razlike. Statistična analiza pridobljenih podatkov je 

pokazala nasprotno. Zelo šibka oziroma zanemarljiva povezanost med delovno dobo 

in trditvami o odnosu učiteljev do predmeta gospodinjstvo nakazuje, da se učitelji z 

različno dolgo delovno dobo med seboj ne razlikujejo v odnosu do predmeta 

gospodinjstvo. 

  



Lah, Maja (2015). Odnos osnovnošolskih učiteljev do poučevanja predmeta gospodinjstvo. Magistrsko delo.  

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

 

35 

 

Preglednica 14: Spearmanov korelacijski koeficient med posameznimi trditvami o 

odnosu učiteljev do predmeta gospodinjstvo glede na delovno dobo 

Skupina Trditev 

Koliko let izkušenj 

imate? 

 p N 
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4. Vsebine gospodinjstva se dobro medpredmetno povezujejo s predmeti, ki jih 

poučujem. 
0,111 0,095 229 

25. Pouk gospodinjstva se lahko medpredmetno povezuje s katerim koli drugim 

predmetom. 
0,050 0,449 229 

33. Vsebine predmeta gospodinjstvo me zanimajo, zato se pogosto povezujem z 

učitelji gospodinjstva in nekatere zanimivosti s tega področja vključujem tudi v svoj 

pouk. 

0,120 0,070 229 

29. Ocena iz predmeta gospodinjstvo naj se enakovredno upošteva pri vpisu v srednje 

šole. 
0,203 0,002 229 

3. Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci na urniku bolj pogosto, kot ga imajo 

sedaj. 
0,127 0,054 229 

18. Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci tudi v tretjem triletju osnovne šole. -0,008 0,905 229 

8. Bolje je, da odpade učna ura gospodinjstva kot učna ura slovenščine. (R) 0,113 0,087 228 

21. Če odpade učna ura gospodinjstva, je ni tako nujno nadomeščati. (R) 0,052 0,437 228 

SKUPAJ (Organizacija predmeta) 0,164 0,014 229 
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28. Gospodinjstvo je med učenci priljubljen predmet. 0,062 0,349 229 

37. Zahtevnost predmeta gospodinjstvo je primerljiva z zahtevnostjo katerega koli 

drugega predmeta iz predmetnika. 
0,092 0,164 229 

13. Učenci se pri gospodinjstvu naučijo manj kot pri drugih predmetih. (R) 0,104 0,116 228 

36. Pri pouku gospodinjstva se učenci srečujejo s kompleksnimi miselnimi nalogami, ki 

so povezane z vsakdanjim življenjem. 
0,181 0,006 229 

22. Gospodinjstvo je eden od zahtevnejših predmetov v osnovni šoli. 0,042 0,528 229 

12. Vsebine predmeta gospodinjstvo predstavljajo izziv za nadarjene učence. 0,037 0,579 229 

 SKUPAJ (Nivo zahtevnosti predmeta gospodinjstvo) 0,137 0,038 228 
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38. Učitelj gospodinjstva za svoje učne priprave porabi manj časa kot učitelj biologije 

ali zgodovine. (R) 
0,112 0,093 228 

23. Predmet gospodinjstvo lahko poučuje vsak učitelj. (R) 0,168 0,011 228 

9. Poučevanje gospodinjstva je enako zahtevno kot poučevanje drugih predmetov. 0,108 0,103 229 

34. Za poučevanje predmeta gospodinjstvo je potrebno vseživljenjsko usposabljanje in 

izpopolnjevanje. 
0,095 0,153 229 

17. Za poučevanje gospodinjstva ni potrebno posebno znanje, le izkušnje od doma. 

(R) 
0,039 0,560 227 

SKUPAJ (Kompetence učitelja gospodinjstva) 0,164 0,014 225 
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 32. Predmet gospodinjstvo bi učenci, učitelji, starši in drugi obravnavali bolj resno, če 

bi imel drugačno ime (npr. družinska ekonomika, potrošniška vzgoja ...). 
-0,026 0,692 229 

39. Učenci pri gospodinjstvu dobijo pomembne informacije, ki izboljšajo kvaliteto 

življenja posameznika. 
0,057 0,390 229 

6. O zdravem življenjskem slogu se učenci največ naučijo pri predmetu gospodinjstvo. 0,169 0,010 229 

31. Vsebine predmeta gospodinjstvo so za otrokov celostni razvoj enako pomembne 

kot vsebine matematike ali jezikov. 
0,098 0,141 229 

15. V sodobni družbi številnih storitev predmet gospodinjstvo ni več potreben. (R) 0,010 0,881 226 

16. Vsebine predmeta gospodinjstvo so aktualne. 0,075 0,255 229 

24. Predmet gospodinjstvo ne pripomore bistveno k splošni razgledanosti učencev. 

(R) 
-0,032 0,630 227 

35. Učenci bi lahko znanja, ki jih pridobijo pri predmetu gospodinjstvo, pridobili v 

okviru drugih predmetov. (R) 
0,096 0,148 229 

27. Nastala bi velika škoda, če bi predmet gospodinjstvo izločili iz predmetnika 

osnovne šole. 
-0,059 0,378 229 

10. Bolje je, če je učenec dober v matematiki kot pa v gospodinjstvu. (R) 0,117 0,077 228 

2. Starši so danes prezaposleni, zato je danes poučevanje gospodinjstva še bolj 

pomembno kot v preteklosti. 
0,150 0,024 229 

SKUPAJ (Vzgojno-izobraževalni pomen predmeta gospodinjstvo) 0,102 0,129 223 

Opomba: : (R) – trditve so rotirane,  - vrednost Spearmanovega koeficienta korelacije, p – nivo statistične pomembnosti. 

Statistično pomembne vrednosti so v krepkem tisku. 
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3.2.4 KRITIČNA PODROČJA V ODNOSU DO PREDMETA 

GOSPODINJSTVO 

Četrto raziskovalno vprašanje »Ali se med osnovnošolskimi učitelji pojavljajo kritična 

področja v odnosu do predmeta gospodinjstvo?« preverimo s pomočjo rezultatov 

prvih treh raziskovalnih vprašanj.  

Pod kritična področja bi se s statističnega vidika uvrstile trditve, ki bi zelo odstopale 
od srednje vrednosti lestvice – v našem primeru je srednja vrednost lestvice 3. Če 
pregledamo vse rezultate, opazimo, da ekstremnih odstopanj ni.  

Kljub temu se izkaže, da so povprečne vrednosti pri trditvi »Gospodinjstvo je eden od 

zahtevnejših predmetov v osnovni šoli« zelo nizke in se med preučevanimi skupinami 

ne razlikujejo. Sklepamo lahko, da gospodinjstva učitelji ne vidijo kot zahteven 

predmet. Z odgovori na trditev »Predmet gospodinjstvo bi učenci, učitelji, starši in 

drugi obravnavali bolj resno, če bi imel drugačno ime (npr. družinska ekonomika, 

potrošniška vzgoja ...)«, ki so blizu sredine lestvice (in s tem blizu odgovoru »ne 

vem«), anketirani učitelji jasno izražajo, da niso prepričani, da bi drugačno ime 

spremenilo odnos do predmeta.  

Prav nasprotno so ugotovili v Nigeriji, kjer so opravili raziskavo o vzrokih nizkega 

vpisa na študij gospodinjstva. Ugotovili so, da so študenti za izbiro druge smeri 

študija navajali razloge, kot so: nezanimanje za to vrsto študija, neprimerno ime 

stroke (angleško Home Economics), slabo poznavanje področja, norčevanje 

prijateljev ob izbiri študija gospodinjstva, neodobravanje staršev ter slabe 

zaposlitvene možnosti. Študenti se nikakor niso strinjali s trditvami, da je smer študija 

lažja od drugih študijskih programov ali da je študij primeren za študente z nižjimi 

intelektualnimi sposobnostmi (Ode, Babayeju in Obalowu, 2013).  

Tudi z odgovori na trditev »Vsebine predmeta gospodinjstvo me zanimajo, zato se 

pogosto povezujem z učitelji gospodinjstva in nekatere zanimivosti s tega področja 

vključujem tudi v svoj pouk.«, ki so blizu odgovoru »ne vem«, učitelji izražajo, da niso 

prepričani, ali jih vsebine gospodinjstva zanimajo in jih vključujejo v svoje učne ure. 

Učitelji gospodinjstva so to trditev dodatno potrdili in se nagibajo k mnenju, da 

vsebine predmeta drugih ne zanimajo in zato ne ustvarjajo medpredmetnih povezav. 

Izkaže se tudi, da so učitelji mnenja, da je predmet gospodinjstvo enakovreden 

ostalim predmetom iz predmetnika (npr. pozitivni odgovori na trditve »Poučevanje 

gospodinjstva je enako zahtevno kot poučevanje drugih predmetov.«, »Bolje je, da 

odpade učna ura gospodinjstva kot učna ura slovenščine. (R)«, »Če odpade učna 

ura gospodinjstva, je ni tako nujno nadomeščati. (R)«. Prav tako so učitelji mnenja, 

da bi morali imeti učenci gospodinjstvo na urniku tudi v tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (triletju).  
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4 SKLEPI  

Z raziskavo smo želeli identificirati odnos osnovnošolskih učiteljev do poučevanja 

predmeta gospodinjstvo. Med raziskovalnim procesom smo izpolnili oba cilja 

raziskave in odgovorili na vsa štiri raziskovalna vprašanja: 
 

 »Ali se med učitelji, ki poučujejo predmet gospodinjstvo, in tistimi, ki 

poučujejo druge predmete, pojavljajo razlike v odnosu do predmeta 

gospodinjstvo?« 
 

Na prvo raziskovalno vprašanje smo odgovorili pritrdilno. Razlike med učitelji, ki 

poučujejo predmet gospodinjstvo, in tistimi, ki poučujejo druge predmete, obstajajo 

po vseh štirih predpostavljenih skupinah trditev (organizacija predmeta, nivo 

zahtevnosti predmeta gospodinjstvo, kompetence učitelja gospodinjstva in vzgojno-

izobraževalni pomen predmeta).  
 

»Ali se med učitelji, ki poučujejo predmet gospodinjstvo in imajo za to 

primerno izobrazbo, in tistimi, ki poučujejo predmet gospodinjstvo in za to 

nimajo primerne izobrazbe, pojavljajo razlike v odnosu do predmeta 

gospodinjstvo?« 
 

Na drugo raziskovalno vprašanje smo odgovorili pritrdilno. Razlike med učitelji s 

primerno in neprimerno izobrazbo za poučevanje predmeta gospodinjstvo se 

pojavljajo po vseh štirih predpostavljenih skupinah trditev, največje razlike pa se 

pojavljajo znotraj sklopa Kompetence učitelja gospodinjstva. 
 

»Ali se osnovnošolski učitelji, ki imajo različno dolgo delovno dobo, med seboj 

razlikujejo v odnosu do predmeta gospodinjstvo?« 
 

Na tretje raziskovalno vprašanje smo odgovorili nikalno. Med skupinami učiteljev z 

različno dolgo delovno dobo se ne pojavljajo statistično značilne razlike glede na štiri 

sklope trditev. Kljub temu da ni pomembnih statističnih razlik med skupinami 

učiteljev, smo opravili še statistiko s Spearmanovim koeficientom korelacije. Opazili 

smo šibko pozitivno povezanost med delovno dobo in trditvami o odnosu učiteljev do 

predmeta gospodinjstvo, kar nakazuje, da se učitelji z različno dolgo delovno dobo 

med seboj ne razlikujejo bistveno v odnosu do predmeta gospodinjstvo. 
 

»Ali se med osnovnošolskimi učitelji pojavljajo kritična področja v odnosu do 

predmeta gospodinjstvo?« 
 

Med osnovnošolskimi učitelji se ne pojavljajo kritična področja v odnosu do predmeta 

gospodinjstvo. Čeprav se med skupinami učiteljev pojavljajo razlike, imajo splošno 

gledano vsi učitelji zelo pozitiven odnos do poučevanja predmeta gospodinjstvo.  
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Kljub temu smo iz podatkov ugotovili štiri stvari: 

 predmeta gospodinjstvo učitelji ne vidijo kot zahteven osnovnošolski predmet; 

 ne glede na težavnost ali zahtevnost so učitelji mnenja, da je predmet 

gospodinjstvo enakovreden ostalim predmetom iz predmetnika; 

 učitelji se strinjajo, da bi imeli učenci predmet gospodinjstvo tudi v tretjem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju; 

 vsi učitelji imajo pozitivna stališča do kompetentnosti učiteljev, ki poučujejo 

gospodinjstvo. 

  

Na podlagi predpostavk, ki smo jih razvijali v teoretičnem delu in preverjali v 

empiričnem, lahko zaključimo, da imajo vsi učitelji pozitiven odnos do vsebin in 

poučevanja predmeta gospodinjstvo, kljub temu da smo med njimi dokazali 

statistično pomembne razlike. 

Raziskava nam je dala nekaj pomembnih informacij. Izpostavili bi, da smo s strani 

učiteljev, ki ne poučujejo predmeta gospodinjstvo, pričakovali negativen odnos do 

vseh predpostavljenih skupin. Rezultati so nas pozitivno presenetili. Izkazalo se je, 

da vsi učitelji gospodinjstvo dojemajo kot pomemben vzgojno-izobraževalni predmet 

v osnovnošolskem predmetniku. Zavedajo se njegovega pomena in menijo, da so 

učitelji gospodinjstva enakovredni ostalim učiteljem. 

Vse štiri skupine, v katere smo uvrstili učitelje glede na število let delovnih izkušenj 

(0–9 let, 10–19 let, 20–29 let ter 30 let in več), so se pozitivno izrazile do trditev o 

predmetu gospodinjstvo, med njimi pa ni bistvenih razlik. Ugotovili smo tudi zelo 

šibko oziroma zanemarljivo povezanost med spremenljivkama delovna doba in 

nekaterimi trditvami o odnosu do gospodinjstva. Na podlagi rezultatov trdimo, da 

delovna doba učiteljev ne vpliva na odnos do predmeta gospodinjstvo.  

Ponovno bi izpostavili, da podobnih raziskav o gospodinjskem izobraževanju v 

slovenskem prostoru ni bilo, predstavljale pa bi pomemben vir informacij študentom 

in profesorjem gospodinjstva o lastni poklicni identiteti (aktualnost in uporabnost 

vsebin, ki jih poučujejo, širše družbeno vrednotenje poklica učitelja gospodinjstva, 

vrednost lastnega znanja …). Predlagamo, da se odnos do učenja in poučevanja o 

gospodinjstvu preveri na širši populaciji, ki vključuje tudi druge družbene skupine in 

ne samo učiteljev. Najprej bi bilo smiselno preveriti odnos staršev in učencev do 

poučevanja oziroma učenja predmeta gospodinjstvo.  

Prav tako bi bilo smiselno ponovno pregledati vprašalnik in postopke analize 

podatkov. Ugotovili smo, da so nekatere trditve v procesu statistične analize izpadle 

iz nadaljnje obdelave, čeprav bi rezultati lahko predstavljali dodaten in zanimiv 

podatek o odnosu učiteljev do poučevanja predmeta gospodinjstvo.  
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PRILOGA 1: Vprašalnik za učitelje, ki poučujejo gospodinjstvo 

VPRAŠALNIK: Odnos učiteljev gospodinjstva do poučevanja predmeta gospodinjstvo 

 

Spoštovana učiteljica, spoštovani učitelj. 

Prosimo, da si vzamete nekaj minut vašega časa in izpolnite vprašalnik, ki vas sprašuje po 

odnosu do poučevanja predmeta gospodinjstvo. Opažamo, da je slovenskih raziskav na tem 

področju zelo malo, zato nam bo vsak podatek in vsak vrnjen in izpolnjen vprašalnik zelo 

dragocen. Vprašalnik je popolnoma anonimen, zato prosimo, da odgovarjate iskreno. 

Rezultati raziskave bodo objavljeni v magistrskem delu Odnos učiteljev do poučevanja 

predmeta gospodinjstvo. 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo. 

Maja Lah z mentorji 

 

Obkrožite, dopolnite in odgovorite na vprašanja. 

 
Spol:      M         Ž  Starost:  ________ let         Delovna doba:  ________ let  

 

Izobrazba: 
_________________________________________________________________________ 

 opravljen imam študijski program izpopolnjevanja iz gospodinjstva (označi z X) 

 

Kraj ali regija zaposlitve: 

 _________________________________________________________________________  

 

V tem šolskem letu poučujem gospodinjstvo in (naštejte predmete, za razredni pouk zapišite 
le razredni pouk): 

 _________________________________________________________________________ 

 

Kolikokrat v enem šolskem letu ustvarjate medpredmetne povezave drugih predmetov, ki jih 
poučujete, s predmetom gospodinjstvo? __________ 

 

Ali poznate katerega od projektov ali tekmovanj, ki se izvajajo na vaši šoli v okviru predmeta 
gospodinjstvo? Naštejte, prosim. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  



 

 

 

Na številski lestvici od 5 do 1 s križcem (X) označite strinjanje s trditvami o 
poučevanju gospodinjstva.  
 

5 = popolnoma se strinjam;   4 = se strinjam;  3 = ne vem;  2 = se strinjam;  1 = nikakor se ne strinjam 

 

TRDITEV 5 4 3 2 1 

Predmet gospodinjstvo služi sprostitvi ali razvedrilu učencev.      

Starši so danes prezaposleni, zato je danes poučevanje gospodinjstva še bolj pomembno 

kot v preteklosti. 

     

Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci na urniku bolj pogosto kot ga imajo sedaj.      

Vsebine gospodinjstva se dobro medpredmetno povezujejo z drugim predmetom, ki ga 

poučujem. 

     

Predmet gospodinjstvo je bolj primeren za učence z učnimi težavami.      

O zdravem življenjskem slogu se učenci največ naučijo pri predmetu gospodinjstvo.      

Kakršnokoli ocenjevanje predmeta gospodinjstvo ni smiselno.      

Bolje je, da odpade učna ura gospodinjstva, kot učna ura slovenščine.      

Poučevanje gospodinjstva je enako zahtevno kot poučevanje drugih predmetov.      

Bolje je, če je učenec dober v matematiki, kot pa v gospodinjstvu.      

Predmet gospodinjstvo naj se izvaja v višjih razredih osnovne šole.      

Vsebine predmeta gospodinjstvo predstavljajo izziv za nadarjene učence.      

Učenci se pri gospodinjstvu naučijo manj kot pri drugih predmetih.      

Učitelji gospodinjstva nimamo dovolj poglobljenega znanja s področja prehrane in 

ekonomije. 

     

V sodobni družbi številnih storitev, predmet gospodinjstvo ni več potreben.      

Vsebine predmeta gospodinjstvo so aktualne.      

Za poučevanje gospodinjstva ni potrebno posebno znanje, le izkušnje od doma.      

Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci tudi v tretjem triletju osnovne šole.      

Predmeta gospodinjstvo drugi učitelji ne obravnavajo resno, saj so prepričani, da poučujemo 

zgolj  o pospravljanju,  receptih in šivanju. 

     

Znanje gospodinjstva bolj koristi deklicam kot dečkom.      

Če odpade učna ura gospodinjstva, je ni tako nujno nadomeščati.      

Gospodinjstvo je eden od zahtevnejših predmetov v osnovni šoli.      

Predmet gospodinjstvo lahko poučuje vsak učitelj.      

Predmet gospodinjstvo ne pripomore bistveno k splošni razgledanosti učencev.      

Pouk gospodinjstva se lahko medpredmetno povezuje s katerim koli drugim predmetom.      

Predmet gospodinjstvo bi morali ocenjevati opisno.      

Nastala bi velika škoda, če bi predmet gospodinjstvo izločili iz predmetnika osnovne šole.      

Gospodinjstvo je med učenci priljubljen predmet.      

Ocena iz predmeta gospodinjstvo naj se enakovredno upošteva pri vpisu v srednje šole.      

Drugi učitelji me ne sprašujejo za nasvete z mojega področja (npr. prehrana, tekstil, finance).      

Vsebine predmeta gospodinjstvo so za otrokov celostni razvoj enako pomembne kot vsebine 

matematike ali jezikov. 

     

Predmet gospodinjstvo bi učenci, učitelji, starši in drugi obravnavali bolj resno, če bi imel 

drugačno ime (npr. družinska ekonomika, potrošniška vzgoja ...) 

     

Vsebine predmeta gospodinjstvo zanimajo tudi druge učitelje, zato se pogosto povezujem z 

njimi in jim svetujem pri vključevanju le-teh v njihov pouk. 

     

Za poučevanje predmeta gospodinjstvo je potrebno vseživljenjsko usposabljanje in 

izpopolnjevanje. 

     

Učenci bi lahko znanja, ki jih pridobijo pri predmetu gospodinjstvo, pridobili v okviru drugih 

predmetov. 

     

Pri pouku gospodinjstva se učenci srečujejo s kompleksnimi miselnimi nalogami, ki so 

povezane z vsakdanjim življenjem. 

     

Zahtevnost predmeta gospodinjstvo je primerljiva z zahtevnostjo katerega koli drugega 

predmeta iz predmetnika. 

     

Učitelj gospodinjstva za svoje učne priprave porabi manj časa kot učitelj biologije ali 

zgodovine. 

     

Učenci pri gospodinjstvu dobijo pomembne informacije, ki izboljšajo kvaliteto življenja 

posameznika. 

     



 

 

 

PRILOGA 2: Vprašalnik za učitelje, ki ne poučujejo gospodinjstva 

VPRAŠALNIK: Odnos učiteljev do poučevanja predmeta gospodinjstvo 

 

Spoštovana učiteljica, spoštovani učitelj. 

Prosimo, da si vzamete nekaj minut vašega časa in izpolnite vprašalnik, ki vas sprašuje po 

odnosu do poučevanja predmeta gospodinjstvo. Opažamo, da je slovenskih raziskav na tem 

področju zelo malo, zato nam bo vsak podatek in vsak vrnjen in izpolnjen vprašalnik zelo 

dragocen. Vprašalnik je popolnoma anonimen, zato prosimo, da odgovarjate iskreno. 

Rezultati raziskave bodo objavljeni v magistrskem delu Odnos učiteljev do poučevanja 

predmeta gospodinjstvo. 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo. 

Maja Lah z mentorji 

 

Obkrožite, dopolnite in odgovorite na vprašanja. 

 
Spol:      M         Ž  Starost:  ________ let         Delovna doba:  ________ let  

 

Izobrazba: 
__________________________________________________________________________ 

 

Kraj ali regija zaposlitve: 

__________________________________________________________________________  

 

V tem šolskem letu poučujem naslednje predmete (naštejte predmete, za razredni pouk 
zapišite le razredni pouk): 

__________________________________________________________________________ 

 

Kolikokrat v enem šolskem letu ustvarjate medpredmetne povezave predmetov, ki jih 
poučujete, s predmetom gospodinjstvo?  __________ 

 

Ali poznate katerega od projektov ali tekmovanj, ki se izvajajo na vaši šoli v okviru predmeta 
gospodinjstvo? Naštejte, prosim. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  



 

 

 

Na številski lestvici od 5 do 1 s križcem (X) označite strinjanje s trditvami o 
poučevanju gospodinjstva.  
 

5 = popolnoma se strinjam;   4 = se strinjam;  3 = ne vem;  2 = se strinjam;  1 = nikakor se ne strinjam 

 

TRDITEV 5 4 3 2 1 

Predmet gospodinjstvo služi sprostitvi ali razvedrilu učencev.      

Starši so danes prezaposleni, zato je danes poučevanje gospodinjstva še bolj pomembno kot 

v preteklosti. 

     

Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci na urniku bolj pogosto kot ga imajo sedaj.      

Vsebine gospodinjstva se dobro medpredmetno povezujejo s predmeti, ki jih poučujem.      

Predmet gospodinjstvo je bolj primeren za učence z učnimi težavami.      

O zdravem življenjskem slogu se učenci največ naučijo pri predmetu gospodinjstvo.      

Kakršnokoli ocenjevanje predmeta gospodinjstvo ni smiselno.      

Bolje je, da odpade učna ura gospodinjstva, kot učna ura slovenščine.      

Poučevanje gospodinjstva je enako zahtevno kot poučevanje drugih predmetov.      

Bolje je, če je učenec dober v matematiki, kot pa v gospodinjstvu.      

Predmet gospodinjstvo naj se izvaja v višjih razredih osnovne šole.      

Vsebine predmeta gospodinjstvo predstavljajo izziv za nadarjene učence.      

Učenci se pri gospodinjstvu naučijo manj kot pri drugih predmetih.      

Učitelji gospodinjstva nimajo dovolj poglobljenega znanja s področja prehrane in ekonomije.      

V sodobni družbi številnih storitev, predmet gospodinjstvo ni več potreben.      

Vsebine predmeta gospodinjstvo so aktualne.      

Za poučevanje gospodinjstva ni potrebno posebno znanje, le izkušnje od doma.      

Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci tudi v tretjem triletju osnovne šole.      

Pri pouku gospodinjstva se učenci učijo pospravljanja, kuhanja in šivanja.      

Znanje gospodinjstva bolj koristi deklicam kot dečkom.      

Če odpade učna ura gospodinjstva, je ni tako nujno nadomeščati.      

Gospodinjstvo je eden od zahtevnejših predmetov v osnovni šoli.      

Predmet gospodinjstvo lahko poučuje vsak učitelj.      

Predmet gospodinjstvo ne pripomore bistveno k splošni razgledanosti učencev.      

Pouk gospodinjstva se lahko medpredmetno povezuje s katerim koli drugim predmetom.      

Predmet gospodinjstvo bi morali ocenjevati opisno.      

Nastala bi velika škoda, če bi predmet gospodinjstvo izločili iz predmetnika osnovne šole.      

Gospodinjstvo je med učenci priljubljen predmet.      

Ocena iz predmeta gospodinjstvo naj se enakovredno upošteva pri vpisu v srednje šole.      

Če bi imel vprašanje s področja gospodinjstva (npr. prehrana, tekstil, finance), bi za nasvet 

prosil učitelja gospodinjstva. 

     

Vsebine predmeta gospodinjstvo so za otrokov celostni razvoj enako pomembne kot vsebine 

matematike ali jezikov. 

     

Predmet gospodinjstvo bi učenci, učitelji, starši in drugi obravnavali bolj resno, če bi imel 

drugačno ime (npr. družinska ekonomika, potrošniška vzgoja ...) 

     

Vsebine predmeta gospodinjstvo me zanimajo, zato se pogosto povezujem z učitelji 

gospodinjstva in nekatere zanimivosti s tega področja vključujem tudi v svoj pouk. 

     

Za poučevanje predmeta gospodinjstvo je potrebno vseživljenjsko usposabljanje in 

izpopolnjevanje. 

     

Učenci bi lahko znanja, ki jih pridobijo pri predmetu gospodinjstvo, pridobili v okviru drugih 

predmetov. 

     

Pri pouku gospodinjstva se učenci srečujejo s kompleksnimi miselnimi nalogami, ki so 

povezane z vsakdanjim življenjem. 

     

Zahtevnost predmeta gospodinjstvo je primerljiva z zahtevnostjo katerega koli drugega 

predmeta iz predmetnika. 

     

Učitelj gospodinjstva za svoje učne priprave porabi manj časa kot učitelj biologije ali 

zgodovine. 

     

Učenci pri gospodinjstvu dobijo pomembne informacije, ki izboljšajo kvaliteto življenja 

posameznika. 

     

 



 

 

 

PRILOGA 3: Potrdilo o lektoriranju besedila 

 

 


