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Povzetek 
 

Učitelj je eden ključnih dejavnikov pouka, saj ga načrtuje in izvaja. Pri tem določa, 

kaj, koliko in kako se bodo učenci naučili, pri čemer si prizadeva, da je njihov razvoj 

čim bolj celosten. Ker slovenska zakonodaja učiteljem razrednega pouka omogoča tudi 

poučevanje gospodinjstva v 5. razredu osnovne šole, smo raziskali, kakšne so njihove 

izkušnje s poučevanjem tega predmeta. Raziskava je bila kvalitativna, za pridobivanje 

podatkov pa smo oblikovali anketni vprašalnik. Zaradi slabe odzivnosti učiteljev 

vzorec v raziskavi tvori le 30 oseb. Ugotovili smo, da učitelji razrednega pouka, ki 

poučujejo gospodinjstvo v 5. razredu, najpogosteje navajajo, da je to del njihovih 

delovnih obveznosti. Rezultati raziskave kažejo, da učitelji ocenjujejo, da je bil vpliv 

študija na poznavanje vsebin modulov Ekonomika gospodinjstva in Tekstil in oblačenje 

majhen. Kot dejavnik, ki je najbolj pripomogel k poznavanju vsebin omenjenih 

modulov pa navajajo splošno razgledanost. Z rezultati raziskave smo dobili vpogled v 

izkušnje, ki jih imajo učitelji razrednega pouka s poučevanjem predmeta 

gospodinjstvo. Raziskava daje izhodišča za nadaljnje raziskave na tem področju, poleg 

tega pa na osnovi pridobljenih rezultatov lahko oblikujemo ukrepe, s katerimi bi lahko 

gospodinjsko izobraževanje še izboljšali. 

 

Ključne besede: gospodinjstvo, poklicne izkušnje učiteljev, poučevanje, učitelj 

razrednega pouka, učne metode, učne oblike 

 

  

Abstract 
 

Teacher is one the key factors in education, because it is the teacher who plans and 

carries out the lessons. The teacher determines what, how much and how the pupils 

will learn in such a way to provide that the pupils’ development is as comprehensive 

as possible. Because Slovenian legislation allows primary teachers also to teach Home 

Economics in 5th grade of primary school, we researched the experience of teachers in 

teaching this subject. The research was qualitative and we designed a questionnaire 

for obtaining data. Because of the poor response from the teachers, the research 

sample was only 30 persons. We have determined that primary teachers, who teach 

Home Economics in 5th grade most commonly state that this is part of their work 

obligation. Research results show that teachers evaluate that the impact of studies to 
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the knowledge of contents of the modules Home Economics and Textile and Clothing is weak. 

They state general knowledge as the principal factor, which mostly contributes to the 

knowledge of the above mentioned modules. The research results have enabled us insight in 

the experience teachers have in teaching Home Economics. The research also presents 

certain starting point for future research in the area and in addition allows the creation of 

measures, which would improve the education of Home Economics.  

 

Key words: home economics, teacher work experience, teaching, primary school teacher, 

learning styles, lerning methods 

 

Uvod 

 

Slovensko osnovnošolsko izobraževanje poteka v treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih. Prvo 

traja od 1. do 3. razreda, drugo od 4. do 6. in tretje od 7 do 9. razreda. V prvem in drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju poučujejo predvsem učitelji razrednega pouka. Ti imajo 

ustrezno znanje iz predmetnih, didaktičnih, pedagoško-psiholoških in drugih področij in pri 

načrtovanju ter izvajanju pouka upoštevajo razvojne značilnosti učencev. Na osnovi 

Pravilnika o smeri izobrazbe učiteljev in strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole (2012) lahko učitelj razrednega pouka poučuje tudi predmet gospodinjstvo, ki 

mu je v 5. razredu po Predmetniku osnovne šole (2014) tedensko namenjena 1 ura. 

 

O predmetu gospodinjstvo 

 

Predmet gospodinjstvo je umeščen v predmetnik mnogih držav, raziskave pa so pokazale, da 

se je vsebina predmeta, pa tudi znanje, ki ga učenci usvojijo skozi čas, močno spremenil 

(Pendergast, 2001). Zaradi neprestanega razvoja stroke gospodinjstva je nujno spremljanje in 

proučevanje novosti ter njihovo vključevanje v pouk, ki naj bi bil kar se da povezan z 

življenjem (Koch, 2002c). 

 

Kljub temu D. Pendergast (2001) ugotavlja, da nekateri ta učni predmet uvrščajo med manj 

pomembne, zato je predmet gospodinjstvo v izobraževanju še vedno stigmatiziran. Očitke, da 

predmet gospodinjstvo temelji zgolj na »preživetveni miselnosti« (angl. survivalist mindset), 

lahko zavrnemo s podatkom, da je raziskava, izvedena v dveh različnih državah na različnih 

koncih sveta, na Škotskem in v Avstraliji, pokazala, da se je 96 % oseb, sodelujočih v 

raziskavi, strinjalo, da gospodinjstvo pripravlja učence na osebno in poklicno življenje 

(Dewhurst in Pendergast, 2008), kar potrjuje, da se učenci, ki so bili deležni gospodinjskega 

izobraževanja, bolj zavedajo svojih sposobnosti, povezanih z življenjskimi veščinami 

(Pendergast, 2001). Avtorji v slovenskem prostoru izvedene raziskave (Lah, 2015) o odnosu 

osnovnošolskih učiteljev do poučevanja predmeta gospodinjstvo poročajo, da je odnos 

učiteljev sicer pozitiven, ga ne ocenjujejo kot enega izmed zahtevnih predmetov, ampak 

enakovrednega, in se zaradi vsebin predmeta zavzemajo za njegovo umestitev v tretje 

vzgojno-izobraževalno obdobje. 

 

Iz veljavnega učnega načrta za gospodinjstvo (2011) vidimo, da zajema tako naravoslovne kot 

družboslovne vsebine, ki so tesno povezane z življenjem posameznika v družbi. Lahko 

rečemo, da je njegov namen izboljšanje kakovosti vsakdanjega življenja ljudi (Williams, 

1998), saj nas uči ekonomičnosti porabe in porazdelitve našega časa in denarja ter izbiranja 

najboljših odločitev v dani situaciji. Vsebine se prepletajo z mnogimi področji našega 

življenja, kot so zdravje, varnost in družinsko gospodarstvo (Koch, 2002a), zato lahko 

rečemo, da področje gospodinjskega izobraževanja zajema mnoge vrste opismenjevanja. Z 
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ustreznim gospodinjskim izobraževanjem namreč lahko razvijamo gospodinjsko (angl. home 

economics literacy), finančno (financial literacy), zdravstveno (health literacy) in prehransko 

pismenost (food literacy), kar nam pomaga pri ohranjanju zdravja in kakovosti življenja 

(Tahira, 2013). 

 

Avtorji slovenskega učnega načrta za gospodinjstvo poudarjajo, da predmet s svojimi 

vsebinami in cilji učence spodbuja, da razmišljajo o aktualnih problemih časa in odgovorih na 

aktualna vprašanja posameznika, družbe in družine (Učni načrt. Program osnovna šola. 

Gospodinjstvo, 2011). Kljub izrazito praktični naravi in uporabnosti predmeta pa nekateri kot 

glavno pomanjkljivost tega predmeta izpostavljajo, da predvideni učni cilji učence premalo 

vodijo k razmisleku o svoji poklicni usmeritvi, čeprav predvidene učne vsebine učencem 

omogočajo spoznavanje sebe, sveta dela in različnih poklicev (Sentočnik, 2012). 

 

Učne vsebine, ki učencem omogočajo pridobivanje temeljnih znanj, spretnosti in veščin na 

področju načrtovanja in priprave hrane, zavedanja vpliva prehrane na zdravje, pomena in 

potrebe ustreznega vodenja osebnih financ in načrtovanja nakupov, izbire ustreznih oblačil in 

obutve, razumevanja vlog posameznika v družini, so v učnem načrtu razdeljene v 4 module: 

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

načrt. Program osnovna šola. Gospodinjstvo, 2011). Ker je gospodinjstvo v predmetniku 5. in 

6. razreda osnovne šole, se v vsakem razredu obravnavata po dva modula. Ekonomika 

gospodinjstva in Tekstil in oblačenje se obravnavata v 5., Bivanje in okolje in Hrana in 

prehrana pa v 6. razredu. V nadaljevanju bomo na kratko predstavili vsebino in pomen 

posameznega modula za gospodinjsko izobraževanje. 

 

Ekonomika gospodinjstva 

 

Akademska disciplina ekonomika gospodinjstva je tisti del gospodinjskega izobraževanja, ki 

obravnava vsebine s področja družine, doma, kulture človekovega življenja, potrošništva ter 

upravljanja in izrabe virov za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb (Lap - Drozg, 

2001). Otroci se že od svojega zgodnjega otroštva vsakodnevno srečujejo z denarjem in 

njegovim upravljanjem, zato jih je o tem nujno izobraževati. Ker se vzgoja za ustrezno 

ravnanje z denarjem začne že v zgodnjem otroštvu v družini, je priporočljivo, da se starši s 

svojimi otroki o domači finančni situaciji pogovarjajo in jih vključujejo v družinske finančne 

odločitve (Manning, Mahar in Prochaska-Cue, 2007). Ker so raziskave pokazale, da je 

neustrezne navade pri ravnanju z denarjem težko spremeniti in človeka spremljajo vse 

življenje (Danes, 2004), je pomen institucionalnega izobraževanja še toliko večji. Avtorji 

učnega načrta so učne vsebine s teh področij razdelili na sedem tematskih sklopov (Učni 

načrt. Program osnovna šola. Gospodinjstvo, 2011).  

 

Tekstil in oblačenje 

 

Tekstilni izdelki so del našega vsakdana. Ob tem izrazu večina ljudi najpogosteje pomisli na 

oblačila, čeprav je vsem jasno, da je uporaba tekstila mnogo širša. Uporabljamo ga za opremo 

stanovanj, javnih prevozov in prevoznih sredstev, v gospodinjstvu, v medicini, za modne 

dodatke (Bratož Opaškar in Torkar, 2003). Najnovejše ugotovitve raziskav (Gupta in Sekhri, 

2014) na področju nege in vzdrževanja oblačil so pokazale, da mladim v razvitem svetu teh 

veščin primanjkuje, zato oblačila, namesto da bi jih ustrezno vzdrževali, zavržejo, kar pa se 

odraža tudi v povečevanju količine odpadkov v svetu. Poznavanje ustreznih postopkov nege 

in vzdrževanja oblačil, kot so pranje, sušenje in likanje, je pomembno tako za zagotavljanje 

čim daljše dobe uporabnosti posameznih oblačil kot tudi za človekovo osebno higieno in 
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urejen videz, pa tudi manjšo obremenjenost okolja z odpadki (prav tam). Vsebine v tem 

modulu so razdeljene na enajst tematskih sklopov in učence seznanjajo predvsem z izvorom 

sestavin in nastankom tekstilnih izdelkov ter predstavljajo pomen ustrezne izbire in nege 

oblačil in obutve (Bratož Opaškar in Torkar, 2003). 

 

 

Bivanje in okolje 

 

Ta modul obravnava predvsem vsebine s področja proizvodnje in potrošništva. Potrošniška 

vzgoja je nujna, saj so otroci vsakodnevno izpostavljeni potrošnji. Potrošniško izobraževanje 

otrok poteka na institucionalni ravni z obravnavo potrošniških tem pri različnih predmetih 

osnovnošolskega izobraževanja in tudi v okviru vzgoje doma. Pri izobraževanju potrošnikov 

je vse bolj pomembno ozaveščanje o trajnostni potrošnji, ki je zelo močno povezana tudi z 

ekološko ozaveščenostjo (Šmid Božičevič in Kostanjevec, 2006). 

 

Hrana in prehrana 

 

Vsebine v tem modulu se ukvarjajo predvsem s hrano in njeno vlogo v vsakdanjem življenju 

ljudi. Področje prehranskega izobraževanja je umeščeno v kontekst »zdravstvene pismenosti« 

(angl. health literacy), v sklopu katere je vse bolj izpostavljen pomen hrane kot enega 

ključnih dejavnikov zdravja ljudi. Tako lahko govorimo tudi o »prehranski pismenosti« (food 

literacy). Ta vključuje kulturo prehranjevanja, poznavanje hranilnih in energijskih potreb po 

hrani, poznavanje načinov priprave hrane in spodbujanje zdravega načina življenja 

(Pendergast in Dewhurst, 2012). Določena mera prehranske pismenosti je nujna za 

oblikovanje ustreznih prehranjevalnih navad. Na oblikovanje le-teh pa vpliva več dejavnikov. 

Posebej želimo poudariti vpliv izobraževanja, ki pa se ne začne šele v šoli, ampak je prisotno 

že v zgodnjem otroštvu (Kostanjevec, 2013). Strokovnjaki za področje prehrane so ugotovili, 

da si želijo biti ljudje seznanjeni o prehranskih smernicah, zato informacije o tem vse 

pogosteje iščejo, čeprav jih v praksi potem v večji meri ne upoštevajo (Koch in Kostanjevec, 

2007).  

 

Medpredmetne povezave predmeta gospodinjstvo 

 

Medpredmetno povezovanje kljub dolgoletni tradiciji dobiva vse več pozornosti v sodobnem 

poučevanju. Kot glavno njegovo prednost strokovnjaki s področja izobraževanja izpostavljajo 

večjo življenjskost in osmišljenost pouka ter poudarjajo, da je znanje, pridobljeno na tak 

način, trajnejše in učinkovitejše (Rutar Ilc in Pavlič Škerjanc, 2010). Ker predmet 

gospodinjstvo vsebuje vsebine tako družboslovnega kot tudi naravoslovnega predmetnega 

področja (Učni načrt. Program osnovna šola. Gospodinjstvo, 2011), lahko povezave iščemo 

pri mnogih učnih predmetih. Smiselno je, da učitelj, ki poučuje gospodinjstvo v 5. razredu, 

ve, katere vsebine, sorodne vsebinam predmeta gospodinjstvo, so učenci že usvojili in na tej 

osnovi načrtuje svoje poučevanje. Le tako bodo lahko učenci svoje znanje poglobili in 

razširili. Pregledali smo učne načrte predmetov, ki so na predmetniku od 1. do 5. razreda 

osnovne šole in poiskali, katere vsebine se povezujejo z vsebinami pri predmetu 

gospodinjstvo. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je to učni predmet spoznavanje 

okolja, v 4. in 5. razredu (drugo vzgojno-izobraževalno obdobje) pa sta to družba in 

naravoslovje in tehnika. 

 

Predmet spoznavanje okolja pokriva družboslovno, naravoslovno in tehnično znanstveno 

področje. Vsebine, povezane z gospodinjskim izobraževanjem učencev, lahko najdemo v kar 
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petih tematskih sklopih. Učenci tako v prvih treh razredih spoznajo pogoje za razvoj in zdravo 

življenje človeka. Seznanijo se s pomenom ustrezne prehrane, spoznajo pozitivne učinke 

rednega gibanja in se naučijo osnov preprečevanja bolezni. Naučijo se v svojem okolju 

prepoznavati nevarne situacije in v njih ustrezno reagirati. Spoznajo pomen ustreznega 

razporejanja časa. Prepoznavajo različne oblike družinske skupnosti, naučijo se poimenovati 

družinske člane in razumejo sorodstvene povezave med njimi. Spoznajo, da v družinah 

prihaja do delitve dela. Naučijo se, da je denar plačilo za opravljeno delo in njegov pomen, 

razlikujejo tudi njegove osnovne oblike in vrednosti ter se seznanijo z nekaterimi pastmi 

potrošništva. Naučijo se razlikovati med poklicem in hobijem. Seznanijo se z načini 

medsebojnega sodelovanja med ljudmi. Spoznavajo, kaj vse vpliva na naravo in se seznanijo s 

posledicami onesnaževanja narave na živa bitja. Učijo se ustreznega ravnanja z odpadki in 

varčevanja z energijo (Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje okolja, 2011). 

 

Predmet družba se poučuje v 4. in 5. razredu, vendar se vsebine, neposredno povezane z 

gospodinjstvom, obravnavajo v 4. razredu. Učenci se naučijo prepoznavati in ocenjevati svoje 

značilnosti, potrebe, želje idr. Spoznajo, zakaj se posamezniki povezujejo v družine in kaj 

prinaša spremembe v družinsko življenje. Vse bolj spoznavajo potrošništvo, do katerega 

razvijajo kritičen odnos (Učni načrt. Program osnovna šola. Družba, 2011). 

 

Pri predmetu naravoslovje in tehnika so vsebine, povezane z gospodinjstvom, načrtovane tako 

v 4. kot tudi v 5. razredu. Učenci se pri tem predmetu naučijo opisati pomen hrane in ustrezne 

osebne higiene za preprečevanje bolezni. Seznanjajo se s tem, kako pomembna je za naše 

življenje pestra in raznovrstna prehrana. Naučijo se ločevati hrano po izvoru in načinu 

predelave ter znajo pripraviti različne vrste jedi. Vedo, da se živila pokvarijo in imajo rok 

uporabnosti. Vse bolj učenci krepijo tudi zavedanje, da so sami odgovorni za svoje zdravje in 

da lahko z ustreznim in odgovornim ravnanjem določene bolezni in poškodbe preprečimo 

(Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika, 2011). 

 

Namen raziskave 

 

Ker slovenska zakonodaja učiteljem razrednega pouka omogoča tudi poučevanje 

gospodinjstva v 5. razredu osnovne šole, nas je zanimalo, kakšne so njihove izkušnje z 

načrtovanjem in poučevanjem tega predmeta. Za izvedbo raziskave smo se odločili, ker na 

tem področju v slovenskem šolskem prostoru nismo zasledili nobene objavljene raziskave. 

Izvedba te raziskave nam je omogočila vpogled v izkušnje, ki jih imajo učitelji razrednega 

pouka s poučevanjem predmeta gospodinjstvo, na osnovi pridobljenih podatkov pa lahko 

oblikujemo tudi predloge za še kakovostnejše gospodinjsko izobraževanje osnovnošolskih 

otrok v Sloveniji. 

 

Problem raziskave 

 

Učitelji razrednega pouka so tisti, ki učence poučujejo največji del njihovega 

osnovnošolskega izobraževanja. Želeli smo ugotoviti, ali je pogosto, da poučujejo tudi 

gospodinjstvo v 5. razredu in kakšne izkušnje imajo s poučevanjem tega predmeta. 

Ugotavljali smo, zakaj učitelji razrednega pouka poučujejo gospodinjstvo v 5. razredu, kakšen 

je po njihovi oceni vpliv študija razrednega pouka in drugih dejavnikov na poznavanje vsebin 

tega predmetnega področja, katere učne oblike, metode in pristope uporabljajo pri poučevanju 

gospodinjstva in kako razvrščajo module po zahtevnosti za poučevanje. 
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Cilji raziskave 

 

S pričujočo raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšne izkušnje imajo s poučevanjem 

gospodinjstva učitelji razrednega pouka. Želeli smo ugotoviti: 

1. kaj je razlog, da učitelji razrednega pouka poučujejo gospodinjstvo v 5. razredu; 

2. kako študij razrednega pouka prispeva k poznavanju vsebin predmeta gospodinjstvo; 

3. katere učne oblike, metode in pristope učitelji razrednega pouka najpogosteje 

uporabljajo pri poučevanju gospodinjstva; 

4. kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo zahtevnost posameznih modulov za 

poučevanje. 

 

 

Metoda 

 

Za izvedbo raziskave smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop. Uporabljeni sta bili dve 

metodi pedagoškega raziskovanja: deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda. 

 

Vzorec 

 

Vzorec oseb, ki smo jih vključili v raziskavo, je neslučajnostni, namenski. To so učitelji 

razrednega pouka iz različnih delov Slovenije, ki poučujejo gospodinjstvo v 5. razredu 

osnovne šole. 

 

Osnovna statistična množica, ki smo jo preiskovali, so učitelji razrednega pouka, ki imajo 

izkušnje s poučevanjem gospodinjstva v 5. razredu osnovne šole. Ker uradni podatki o tem, 

koliko slovenskih učiteljev ustreza temu kriteriju, niso javno dostopni, smo morali sami 

poiskati in identificirati osebe, primerne za vključitev v raziskavo. To smo storili s pomočjo 

podatkov, objavljenih na spletnih straneh slovenskih osnovnih šol. Po pregledu spletnih strani 

in urnikov večine slovenskih osnovnih šol smo našli 170 oseb, primernih za vključitev v našo 

raziskavo. Anketni vprašalnik je bil poslan 136-im izmed njih.  

 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 30 učiteljev razrednega pouka (22-odstotna odzivnost), ki v 5. 

razredu osnovne šole poučujejo tudi predmet gospodinjstvo. Stari so bili med 30 in 59 let, v 

povprečju 46,77 let. 28 sodelujočih oseb v raziskavi je ženskega, 2 osebi pa sta moškega 

spola.  

 

Sodelujoči v raziskavi imajo različno število let izkušenj s poučevanjem gospodinjstva, in 

sicer gospodinjstvo poučujejo od enega do dvanajst let, v povprečju 6,33 let. Največ 

anketirancev poučuje gospodinjstvo 10 let, takih je kar pet izmed vseh sodelujočih oseb. 

 

Inštrumentarij 

 

Rezultati, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, so zbrani na osnovi anketnega vprašalnika, 

sestavljenega izključno za namen te raziskave. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh 

delov. V prvem delu so bila demografska vprašanja, s katerimi smo zbrali podatke za opis 

vzorca, v nadaljevanju pa so bila vsebinska vprašanja, s katerimi smo ugotavljali, kakšne 

izkušnje imajo učitelji razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva. Na osnovi 94 postavk 
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vsebinskih vprašanj smo izračunali tudi Cronbachov koeficient alfa, ki znaša 0,84. Na osnovi 

tega lahko trdimo, da smo sestavili zanesljiv anketni vprašalnik. 

 

Potek raziskave 

 

Ko smo pripravili anketni vprašalnik in identificirali osebe, ki bi bile primerne za vključitev v 

raziskavo, smo začeli z zbiranjem podatkov. Zbiranje podatkov je potekalo marca 2015. Vsi 

sodelujoči v raziskavi so imeli enake pogoje za izpolnjevanje vprašalnika, ki jim je bil, skupaj 

z navodili za izpolnjevanje, poslan v elektronski obliki. 

 

Pred pošiljanjem smo na 44 šol osebno poklicali in tako predstavili namen in vsebino 

raziskave. Na 22 šolah smo govorili z ravnateljem oz. ravnateljico, na 11 šolah z njegovim 

pomočnikom oz. pomočnico, na osmih šolah s poslovno sekretarko, na treh šolah pa s 

posameznimi učitelji, ki so izpolnjevali pogoje za vključitev v raziskavo. Na osem šol smo 

brez predhodnega telefonskega dogovora navodila za izpolnjevanje ankete in anketni 

vprašalnik učiteljem poslali na elektronske naslove, objavljene na spletnih straneh šol. 

 

Podatke, ki smo jih pridobili, smo nato obdelali z računalniškima programoma Microsoft 

Office Excel in IBM SPSS Statistics 23. Za opis vzorca smo uporabili deskriptivno statistiko. 

Oblikovali smo frekvenčne in križne tabele, izračunali mere srednjih vrednosti in mere 

razpršenosti in uporabili naslednje statistične preizkuse: χ
2
-preizkus enake verjetnosti,  

χ
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti oz. Kullbackov preizkus ter t-test za neodvisne vzorce. 

 

Rezultati z diskusijo 

 

Razlogi za poučevanje gospodinjstva 

 

Da bi ugotovili, zakaj učitelji razrednega pouka v 5. razredu osnovne šole poučujejo tudi 

gospodinjstvo, smo jim v anketnem vprašalniku ponudili različne možnosti. Učitelji so izbrali 

tisto, ki za njih najbolj drži. Nato smo obstoj statistično pomembnih razlik preverili s χ
2
-

preizkusom enake verjetnosti. 

 
Preglednica 1: Frekvenčna porazdelitev izbire razlogov za poučevanje gospodinjstva in izid χ2-

preizkusa enake verjetnosti (VIR: Banič, 2015) 

RAZLOGI ZA POUČEVANJE GOSPODINJSTVA f f % 
Preizkus enake 

verjetnosti χ
2 

to je del mojih obveznosti 28 93,3 χ
2 22,533 

potrebujem dopolnitev ur 0 0,0 g 1 
rad poučujem ta predmet 2 3,7 P 0,000 

drugo 0 0,0 

skupaj 30 100,0 

 

χ2-preizkus enake verjetnosti je pokazal statistično pomembne razlike med anketiranimi 

učitelji glede razloga za poučevanje gospodinjstva. Učitelji razrednega pouka kot razlog za 

poučevanje gospodinjstva v 5. razredu osnovne šole najpogosteje izberejo odgovor, da je to 

del njihovih obveznosti. 
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Vpliv študija na poznavanje vsebin predmeta gospodinjstvo 

 

Da bi ugotovili, kako učitelji ocenjujejo vpliv študija razrednega pouka in drugih dejavnikov 

na poznavanje vsebin gospodinjstva, smo oblikovali petstopenjsko ocenjevalno lestvico. Na 

ocenjevalni lestvici ocena 1 pomeni, da posamezen dejavnik ni prispeval k njihovemu 

poznavanju vsebin predmeta gospodinjstvo, ocena 5 pa pomeni, da je dejavnik zelo veliko 

prispeval k poznavanju posameznih vsebin. Da bi ugotovili obstoj statistično pomembnih 

razlik glede vpliva posameznih dejavnikov na poznavanje vsebin posameznih modulov 

predmeta gospodinjstvo med učitelji z različnim številom let poučevanja gospodinjstva, smo 

za vsak dejavnik izračunali t-test za neodvisne vzorce. Glede na število let izkušenj s 

poučevanjem gospodinjstva, smo oblikovali dve številčno primerljivi skupini: 1–5 let in 6–12 

let izkušenj s poučevanjem gospodinjstva. 

 

V nadaljevanju predstavljamo podrobnejše rezultate za modula Ekonomika gospodinjstva in 

Tekstil in oblačenje, saj ta dva poučujemo v 5. razredu. 

 
Preglednica 2: Vpliv različnih dejavnikov na poznavanje vsebin modula Ekonomika gospodinjstva 

(VIR: Banič, 2015) 

EKONOMIKA GOSPODINJSTVA M SD 

študij 2,10 1,06 
splošna razgledanost 4,40 0,56 
strokovna literatura 3,57 0,63 
poljudna literatura 3,37 0,61 
aktualni dogodki 3,60 0,72 
osebni interesi 4,10 0,71 

 

Učitelji, ki so sodelovali v naši raziskavi so ocenili, da je k poznavanju vsebin modula 

Ekonomika gospodinjstva največ prispevala splošna razgledanost (M = 4,40), najmanj pa je 

po njihovem mnenju prispeval študij razrednega pouka (M = 2,10). Pri ocenjevanju vpliva 

študija na poznavanje vsebin tega modula so imeli učitelji najbolj različna mnenja, kar kaže 

največja vrednost standardnega odklona (SD = 1,06). 

 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate preizkusa homogenosti varianc (Levenov preizkus) in 

t-testa za neodvisne vzorce, s katerima smo za vsak dejavnik poznavanja vsebin modula 

Ekonomika gospodinjstva preverili obstoj statistično pomembnih razlik med učitelji 

razrednega pouka glede na število let poučevanja gospodinjstva. 
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Preglednica 3: Vpliv posameznih dejavnikov na poznavanje vsebin modula Ekonomika gospodinjstva 

glede na število let poučevanja gospodinjstva (VIR: Banič, 2015) 

 

Vidimo, da t-test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji z 

različnim številom let poučevanja gospodinjstva glede na oceno prispevka posameznega 

dejavnika na njihovo poznavanje vsebin modula Ekonomika gospodinjstva, zato podatkov ne 

moremo posplošiti. Kljub temu pa vidimo, da so učitelji z več izkušnjami s poučevanjem 

gospodinjstva ocenili, da ima študij razrednega pouka večji prispevek na poznavanje vsebin 

modula gospodinjstvo kot tisti, ki ta predmet poučujejo krajši čas. Vsi učitelji so največji 

pomen pripisali svoji splošni razgledanosti. Pri tem opažamo, da učitelji s krajšo dobo 

poučevanja gospodinjstva menijo, da je prispevek splošne razgledanosti večji, kot ga 

ocenjujejo učitelji z daljšo dobo poučevanja gospodinjstva. Največja razlika med učitelji 

glede na število let poučevanja gospodinjstva se je pokazala pri oceni osebnih interesov na 

poznavanje vsebin Ekonomika gospodinjstva. Ta prispevek precej višje ocenjujejo učitelji, ki 

gospodinjstvo poučujejo od 6 do 12 let. 

 
Preglednica 4: Vpliv različnih dejavnikov na poznavanje vsebin modula Tekstil in oblačenje (VIR: 

Banič, 2015) 

TEKSTIL IN OBLAČENJE M SD 

študij 1,90 0,99 
splošna razgledanost 4,23 0,57 
strokovna literatura 3,63 0,76 
poljudna literatura 3,30 0,65 
aktualni dogodki 3,33 0,92 

osebni interesi 4,00 0,64 

 

Tudi za modul Tekstil in oblačenje so učitelji, sodelujoči v raziskavi, ocenili, da k poznavanju 

vsebin največ prispeva njihova splošna razgledanost (M = 4,23), sledijo pa njihovi osebni 

interesi (M = 4,00). Najmanjši prispevek k poznavanju vsebin tega modula so prav tako 

pripisali študiju (M = 1,90). 

 

Vpliv dejavnikov na 

poznavanje vsebin 

modula Ekonomika 

gospodinjstva 

Število let 

poučevanja 

GOS 
N M SD 

Preizkus 
homogenosti 

varianc 

(Levenov 

preizkus) 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne 

vzorce) 
F P t P 

študij 
1–5 let 13 1,69 0,95 

0,968 0,334 –1,923 0,065 
6–12 let 17 2,41 1,06 

splošna razgledanost 
1–5 let 13 4,46 0,66 

2,617 0,117 0,517 0,609 
6–12 let 17 4,35 0,49 

strokovna literatura 
1–5 let 13 3,38 0,51 

0,255 0,618 –1,417 0,168 
6–12 let 17 3,70 0,69 

poljudna literatura 
1–5 let 13 3,38 0,51 

2,179 0,151 0,137 0,892 
6–12 let 17 3,35 0,70 

aktualni dogodki 
1–5 let 13 3,54 0,52 

2,086 0,160 –0,401 0,691 
6–12 let 17 3,65 0,86 

osebni interesi 
1–5 let 13 3,85 0,80 

0,850 0,773 –1,769 0,088 
6–12 let 17 4,29 0,59 
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V preglednici 5 predstavljamo rezultate preizkusa homogenosti varianc (Levenov preizkus) in 

t-testa za neodvisne vzorce, s katerima smo za vsak dejavnik vpliva na poznavanje vsebin 

modula Tekstil in oblačenje preverili obstoj statistično pomembnih razlik med učitelji 

razrednega pouka glede na število let poučevanja gospodinjstva. 
 

Preglednica 5: Vpliv posameznih dejavnikov na poznavanje vsebin modula Ekonomika gospodinjstva 

glede na število let poučevanja gospodinjstva (VIR: Banič, 2015) 

 

T-test za neodvisne vzorce med učitelji z različnim številom let poučevanja gospodinjstva je 

pokazal statistično pomembne razlike le pri njihovi oceni prispevka študijskega programa 

razrednega pouka na poznavanje vsebin modula Tekstil in oblačenje (t = –2,255; P = 0,032). 

Ta podatek lahko posplošimo na našo osnovno množico in trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učitelji z večletnimi izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva študiju pripisali večji 

pomen. 

 

Pri vseh ostalih dejavnikih (splošna razgledanost, strokovna in poljudna literatura, aktualni 

dogodki in osebni interesi) pa t-test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih 

razlik glede vpliva posameznih dejavnikov na poznavanje vsebin modula Tekstil in oblačenje 

med učitelji z različnim številom let izkušenj s poučevanjem gospodinjstva, zato podatkov ne 

moremo posplošiti. Na našem vzorcu anketiranih učiteljev pa lahko opazimo, da so učitelji z 

večletnimi izkušnjami s poučevanjem gospodinjstva v povprečju višje ocenili vse naštete 

dejavnike.   

  

Pogostost uporabe učnih oblik 

 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate o pogostosti uporabe posameznih učnih oblik pri 

poučevanju gospodinjstva. V ta namen smo oblikovali petstopenjsko lestvico, na kateri so 

učitelji ocenili, kako pogosto pri poučevanju gospodinjstva uporabljajo posamezne učne 

oblike. Ocena 1 pomeni, da učitelj posamezne učne oblike pri poučevanju gospodinjstva 

nikoli ne uporablja, ocena 5 pa pomeni, da so uporablja zelo pogosto. Izračunali smo 

aritmetično sredino ocen anketirancev in standardni odklon. 
 

Vpliv dejavnikov na 

poznavanje vsebin 

modula Tekstil in 

oblačenje 

Število let 

poučevanja 

GOS 
N M SD 

Preizkus 
homogenosti 

varianc 

(Levenov 

preizkus) 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test za 

neodvisne 

vzorce) 
F P t P 

študij 
1–5 let 13 1,46 0,77 

3,930 0,057 –2,255 0,032 
6–12 let 17 2,24 1,03 

splošna razgledanost 
1–5 let 13 4,15 0,67 

0,830 0,370 –0,663 0,512 
6–12 let 17 4,29 0,47 

strokovna literatura 
1–5 let 13 3,46 0,78 

0,270 0,607 –1,079 0,290 
6–12 let 17 3,76 0,75 

poljudna literatura 
1–5 let 13 3,23 0,60 

1,277 0,268 –0,503 0,619 
6–12 let 17 3,35 0,71 

aktualni dogodki 
1–5 let 13 3,23 0,83 

0,304 0,586 –0,526 0,603 
6–12 let 17 3,41 1,00 

osebni interesi 
1–5 let 13 3,92 0,76 

0,307 0,584 –0,566 0,576 
6–12 let 17 4,06 0,56 
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Preglednica 6: Pogostost uporabe učnih oblik pri poučevanju gospodinjstva (VIR: Banič, 2015) 

UČNE OBLIKE M SD 

frontalno delo 3,90 0,61 
individualno, samostojno delo 3,53 0,51 
delo v paru 3,47 0,94 
skupinsko delo 3,43 0,82 

 

V preglednici 6 je prikazana pogostost uporabe posameznih učnih oblik. Vidimo, da učitelji 

vse učne oblike uporabljajo občasno do pogosto. V povprečju je najpogosteje uporabljana 

učna oblika frontalno delo (M = 3,90), sledijo pa ji samostojno delo učencev (M = 3,53), delo 

v paru (M = 3,47) in skupinsko delo (M = 3,43). 

 

Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik v uporabi posameznih učnih metod med učitelji 

z različno dobo poučevanja gospodinjstva smo za vsako učno obliko izračunali tudi χ
2
-

preizkus hipoteze neodvisnosti oziroma Kullbackov preizkus (2Î). Učitelje smo po številu let 

poučevanja gospodinjstva razdelili v naslednji dve skupini: 1–5 let in 6–12 let. 

 

 
Preglednica 7: Pogostost uporabe učnih oblik pri poučevanju gospodinjstva glede na število let 

izkušenj s poučevanjem gospodinjstva (VIR: Banič, 2015) 

 
χ

2
-preizkus oz. Kulbackov preizkus* (2Î) P 

frontalno delo 2,316 0,314 

individualno, samostojno delo 5,129 0,024 

delo v paru 4,779 0,189 

skupinsko delo 2,147 0,542 

* Podčrtane vrednosti veljajo za Kullbackov preizkus (2Î). 

 

Ugotovili smo, da ni statistično pomembnih razlik med učitelji z različno dobo poučevanja 

gospodinjstva glede pogostosti uporabe frontalnega dela, dela v paru in skupinskega dela. Ker 

razlike med anketiranimi učitelji niso bile tako velike, da bi bile statistično pomembne, v 

osnovni množici ne moremo potrditi razlik. Glede uporabe individualnega dela pa je izračun 

χ
2
-preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ

2
 = 5,129; P = 0,24) pokazal statistično pomembne 

razlike med učitelji z različnim številom let poučevanja gospodinjstva. Na osnovi tega lahko 

sklepamo, da tudi v osnovni množici učitelji razrednega pouka, ki gospodinjstvo poučujejo 

krajši čas (od enega do pet let) pri pouku gospodinjstva pogosteje uporabljajo metodo 

samostojnega dela učencev kot tisti učitelji, ki gospodinjstvo poučujejo dlje časa (od šest do 

dvanajst let). 

 

Pogostost uporabe učnih metod in pristopov 

 

Za ugotavljanje pogostosti uporabe posameznih učnih metod in pristopov smo uporabili enako 

ocenjevalno lestvico, kot za ocenjevanje pogostosti uporabe posameznih učnih oblik. 

Rezultate predstavljamo v preglednici 8.  
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Preglednica 8: Pogostost uporabe učnih oblik pri poučevanju gospodinjstva glede na število let 

izkušenj s poučevanjem gospodinjstva (VIR: Banič, 2015) 

UČNE METODE IN PRISTOPI M SD 

razlaga 4,16 0,70 
pogovor 4,53 0,68 
delo z besedilom 3,80 0,76 
demonstracija 3,63 0,76 
laboratorijsko-eksperimentalna metoda 2,43 1,10 
igra vlog 2,90 0,84 
metoda didaktične igre 2,67 0,80 
delo z IKT 3,40 1,35 
problemski pouk 2,97 1,13 
projektno delo 2,63 1,07 
terensko delo 1,97 0,72 

 

Iz preglednice 8 je razvidno, da učitelji pogosto uporabljajo metodi pogovora (M = 4,53) in 

razlage (M = 4,16), precej pogosto pa metodo dela z besedilom (M = 3,80), metodo 

demonstracije (M = 3,63) in metodo dela z IKT (M = 3,40). Izmed ponujenih metod in 

pristopov se učitelji najredkeje odločajo za terensko delo (M= 1,97). Učitelji so izmed skupno 

11 učnih metod in pristopov v povprečju kar petim dali oceno več kot 3, kar kaže na to, da te 

metode pogosto uporabljajo. Vidimo, da so to splošnodidaktične učne metode (pogovor, 

razlaga, delo z besedilom, demonstracija in delo z IKT). Visoka povprečna ocena več učnih 

metod kaže na to, da učitelji pri eni učni uri kombinirajo uporabo različnih učnih metod, kar 

je skladno s priporočili stroke (Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009; Kramar, 2009). 

 

V nadaljevanju smo prav tako, kot pri analizi podatkov o pogostosti uporabe učnih metod 

glede na število let izkušenj s poučevanjem gospodinjstva, naredili Kullbackov preizkus. Pri 

tem smo uporabili enako razdelitev učiteljev glede na število let poučevanja gospodinjstva. 
 

Preglednica 9: Pogostost uporabe učnih metod in pristopov pri poučevanju gospodinjstva glede na 

število let izkušenj s poučevanjem gospodinjstva (VIR: Banič, 2015) 

UČNE METODE Kullbackov preizkus (2Î) P 

razlaga 0,270 0,873 
pogovor 1,951 0,377 
delo z besedilom 4,186 0,242 
demonstracija 3,956 0,266 
laboratorijsko-eksperimentalna 

metoda 
4,707 0,319 

igra vlog 1,987 0,575 
metoda didaktične igre 2,524 0,471 
delo z IKT 6,366 0,173 
problemski pouk 3,964 0,411 
projektno delo 3,071 0,546 
terensko delo 0,180 0,914 

 

Rezultati Kullbackovega preizkusa (2Í) niso pokazali statistično pomembnih razlik glede 

uporabe posameznih učnih metod in pristopov med učitelji, ki gospodinjstvo poučujejo manj 

(1–5 let) in več (6–12 let) let. Razlike med v anketi sodelujočimi učitelji so bile premajhne, da 

bi bile statistično pomembne, zato tudi v osnovni množici ne moremo potrditi razlik. 

 

 



764 

 

Zahtevnost posameznih modulov za poučevanje 

 

Zanimalo nas je, kako zahtevni se učiteljem za poučevanje zdijo posamezni moduli znotraj 

predmeta gospodinjstvo. V anketnem vprašalniku smo jih prosili, da glede na ta kriterij 

razvrstijo module od najmanj zahtevnega (rang 1) do najzahtevnejšega (rang 4) za 

poučevanje. Na osnovi njihovih odgovorov smo izračunali povprečni rang, standardni odklon 

in modus. 

 
Preglednica 10: Razvrščanje modulov predmeta gospodinjstvo po zahtevnosti za poučevanje (VIR: 

Banič, 2015) 

MODUL povprečni rang SD modus 

Ekonomika gospodinjstva 2,70 1,16 3 
Tekstil in oblačenje 3,27 0,89 4 
Bivanje in okolje 2,17 0,93 2 
Hrana in prehrana 1,87 0,92 1 

 

Ugotovili smo, da so učitelji kot najzahtevnejšega za poučevanje ocenili modul Tekstil in 

oblačenje (M = 3,27), sledi mu modul Ekonomika gospodinjstva (M = 2,70). Nekoliko manj 

zahteven za poučevanje je po njihovi oceni modul Bivanje in okolje (M = 2,17), kot najmanj 

zahtevnega za poučevanje pa so ocenili modul Hrana in prehrana (M = 1,87). 

 

Učitelji so z odgovorom na odprto vprašanje utemeljili, zakaj je po njihovem mnenju izbrani 

modul najzahtevnejši za poučevanje. Obdelava podatkov je pokazala, da so njihovi odgovori 

zelo podobni, kar kaže na to, da se učitelji soočajo s podobnimi težavami. 

 

Kar polovica anketiranih učiteljev (15 oseb) je kot najzahtevnejšega za poučevanje ocenila 

modul Tekstil in oblačenje. Izpostavili so dejstvo, da je ravno ta modul tisti, pri katerem je 

načrtovana vsebina učencem najbolj tuja, saj učenci nimajo predznanja s tega področja. Poleg 

tega izpostavljajo dejstvo, da učenci spoznajo veliko novih strokovnih izrazov, ki jih v 

vsakdanjem življenju ne uporabljajo. Učitelji opažajo, da so pričakovanja učencev povsem 

drugačna od vsebin, ki jih na temo tekstila in oblačenja predvideva učni načrt, zato jih učenci 

vidijo kot neuporabne in nezanimive. Nekaj učiteljev je navedlo tudi to, da so se morali 

samoizobraževati, da so pridobili strokovno znanje za poučevanje teh vsebin. Čeprav je iz 

dobljenih odgovorov učiteljev opaziti, da učenci ne kažejo posebnega zanimanja za vsebine, 

ki jih predvideva veljavni učni načrt za gospodinjstvo, menimo, da je smiselno, da se ob 

naslednji prenovi učnega načrta uvede manjše spremembe vsebin s tega tematskega področja. 

Smiselno bi bilo upoštevati pričakovanja in želje učencem ter jim na področju tekstilnega 

izobraževanja ponuditi aktualne vsebine, ki bi pri učencih vzbudile večji interes. Kljub temu 

menimo, da je nujno, da nekatere vsebine, ki jih sedaj predvideva učni načrt, ostanejo del 

obveznega izobraževanja učencev. Pri tem gre predvsem za vsebine, ki obravnavajo področje 

nege in vzdrževanja tekstilnih izdelkov, saj so raziskave (Gupta in Sekhri, 2014) pokazale, da 

mladostnikom v razvitem svetu ravno na tem področju manjka znanja in izkušenj. 

 

Da je najzahtevnejši za poučevanje modul Ekonomika gospodinjstva je ocenilo 30 % 

anketirancev (devet oseb). Ti so navedli, da ta modul vsebuje učno vsebino, pri kateri opažajo 

največje razlike v predznanju učencev. Ugotavljajo tudi, da učenci vsebine, povezane z 

denarjem sprejemajo zelo različno, kar je odvisno tudi od tega, kakšen socialno-ekonomski 

status imajo družine iz katerih učenci prihajajo. To od učiteljev zahteva veliko občutljivosti in 

pazljivosti, da se posamezni učenci ne znajdejo v neprijetni situaciji in da se tisti, ki z 

ravnanjem z denarjem nimajo veliko izkušenj zaradi revščine ali socialne stiske, ne počutijo 
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izpostavljene. Ravno zato učitelji veliko pozornosti namenijo izbiri ustreznih učnih metod in 

načinov poučevanja, da ne prihaja do nelagodja in neprijetnih občutkov pri učencih iz že tako 

ranljivejšega okolja. Učenje ravnanja z denarjem se začne v domačem okolju v zgodnjem 

otroštvu (Danes, 2014). Strokovnjaki so ugotovili, da domače učenje o upravljanju z denarjem 

poteka predvsem na tri načine: z opazovanjem staršev pri ravnanju z denarjem, s pogovorom 

med otroki in starši o denarju in z lastnimi izkušnjami, ki jih otroci pridobivajo s porabljanjem 

svojega lastnega denarja (Manning, Mahar in Prochaska-Cue, 2007). Ker se mnogi starši s 

svojimi otroki o denarju ne pogovarjajo, lahko otroci razvijejo neustrezne navade ravnanja z 

denarjem. Ker jih je težko spremeniti, lahko človeka spremljajo vse življenje (Danes, 2004), 

je še toliko bolj pomembno, da tudi šola učence vzgaja in izobražuje v smeri razvijanja 

ustreznih načinov ravnanja z denarjem. 

 

Modul Hrana in prehrana je kot najzahtevnejšega za poučevanje ocenilo 6,67 % sodelujočih v 

raziskavi (dve osebi). Oba anketiranca pravita, da se področje prehrane hitro razvija in je zato 

vedno aktualno. Poudarjata tudi, da posredovanje vsebin s področja prehrane posredno vpliva 

tudi na odnos učencev do hrane in posledično na odločitev za zdrav način življenja. Tudi 

nedavne raziskave (Eliassen, 2011) so pokazale, da je oblikovanje ustreznega prehranskega 

vedenja ključno za kakovost življenja, pri čemer pa je poleg vpliva pedagoških delavcev 

nezanemarljiv tudi vpliv staršev. Vse naštete osebe imajo namreč v procesu oblikovanja 

ustreznega prehranskega vedenja tudi vlogo vzornika, ki otroku omogoča pozitivne 

prehranske izkušnje. 

 

Anketirancev, ki so menili, da je najzahtevnejši za poučevanje modul Bivanje in okolje, je 

bilo 13,33 % (4 osebe). Ti ne navajajo posebnih razlogov, zakaj so ta modul označili kot 

najzahtevnejšega za poučevanje. 

 

Zaključek 

 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšne so izkušnje učiteljev razrednega pouka s 

poučevanjem gospodinjstva. Ugotovili smo, da je v slovenskih šolah razmeroma malo 

učiteljev razrednega pouka, ki imajo izkušnje s poučevanjem gospodinjstva v 5. razredu.  

 

Iz pridobljenih podatkov smo ugotovili, da večina učiteljev kot razlog za poučevanje 

gospodinjstva v 5. razredu navaja, da je to del njihovih delovnih obveznosti. 

 

Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, ocenjujejo, da je študij razrednega pouka malo prispeval 

na njihovo poznavanje vsebin tega predmeta. Največji pomen pripisujejo svoji splošni 

razgledanosti, visoko pa ocenjujejo tudi vpliv lastnih osebnih interesov. V prispevku smo 

podrobneje predstavili podatke za modula, ki se poučujeta v 5. razredu To sta Ekonomika 

gospodinjstva in Tekstil in oblačenje. Ugotovili smo, da pri vplivu posameznih dejavnikov na 

poznavanje vsebin modula Ekonomika gospodinjstva ni statistično pomembnih razlik med 

učitelji z manj (1–5 let) in več (6–12 let) izkušenj s poučevanjem gospodinjstva. Statistično 

pomembne razlike smo zaznali le pri vplivu študija na poznavanje vsebin modula Tekstil in 

oblačenje. Rezultat t-testa za neodvisne vzorce je pokazal, da učitelji z več izkušnjami (6–12 

let) s poučevanjem gospodinjstva ocenjujejo, da je vpliv študija na poznavanje vsebin večji, 

kot ga ocenjujejo učitelji z manj izkušnjami (1–5 let). 

 

Ugotovili smo, da učitelji pogosto uporabljajo vse štiri učne oblike. Pri izvajanju pouka 

gospodinjstva učitelji najpogosteje uporabljajo splošno didaktične učne metode, ki jih 

kombinirajo s specialnodidaktičnimi učnimi metodami, ki jih v poglavju o didaktičnih 
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priporočilih predlagajo avtorji učnega načrta. Iz rezultatov je razvidno, da učitelji v eni uri 

kombinirajo uporabo več učnih metod. 

 

Na osnovi rezultatov raziskave lahko ugotovimo težave, s katerimi se soočajo učitelji 

razrednega pouka pri poučevanju gospodinjstva. Na osnovi lastnih izkušenj in opažanj so nam 

učitelji posredovali pomembne informacije, pri katerih modulih se pričakovanja učencev in 

vsebine najbolj razhajajo. Na osnovi pridobljenih podatkov lahko avtorji učnega načrta 

spremljajo interese učencev in jih po strokovni presoji ob prenovi učnega načrta vključijo in 

aktualizirajo učne vsebine. Ugotovitve te raziskave predstavljajo tudi osnovo za nadaljnje 

raziskovanje pouka gospodinjstva in pripomorejo k oblikovanju ukrepov, s katerimi bi 

zagotovili čim kakovostnejše gospodinjsko opismenjevanje in izobraževanje slovenskih 

učencev. 
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