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Povzetek 
 

Odnos učitelja do poučevanja je poleg njegove formalne izobrazbe pomemben 

dejavnik, ki vpliva na kvaliteto učnega izida. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako 

predmet gospodinjstvo dojemajo učitelji - tako tisti, ki imajo ustrezno formalno 

izobrazbo kot tudi ostali. V raziskavi je sodelovalo 57 učiteljev z ustrezno in 32 

učiteljev z neustrezno formalno izobrazbo za poučevanje predmeta gospodinjstvo. 

Rezultati so pokazali, da tako učitelji z ustrezno kot tudi učitelji z neustrezno 

izobrazbo predmet gospodinjstvo dojemajo kot manj zahteven predmet, s čimer se 

nekoliko močneje strinjajo učitelji z ustrezno formalno izobrazbo. S trditvijo, da so 

vsebine predmeta gospodinjstvo pomembne za nadaljnje zasebno  kot tudi poklicno 

življenje, so se nekoliko močneje strinjali učitelji gospodinjstva. Zavedanje o 

pomembnosti vsebin predmeta za posameznikovo dobrobit je gotovo pomemben 

dejavnik za kakovostno poučevanje. Trenutna zakonodaja omogoča, da gospodinjstvo 

v osnovni šoli poučujejo tudi učitelji z neustrezno formalno izobrazbo. V prihodnosti 

bi bilo smiselno razmišljati o možnosti zagotavljanja poučevanja gospodinjskih vsebin 

učiteljem, ki so za to ustrezno usposobljeni.  

 

Ključne besede: formalna izobrazba, gospodinjstvo, gospodinjsko izobraževanje, 

obvezni predmeti, stališča učiteljev  

 

Abstract 
 

The teacher’s attitude on teaching in addition of teacher’s formal education is an 

important factor which affects the quality of the learning outcome. The purpose of the 

present study was to determine how teacher perceive the Home Economics subject - 

both those who have the appropriate formal education to teach Home Economics 

subject as well as others. The research was conducted among 57 teachers with 

adequate and 32 teachers with inadequate formal education to teach the Home 

Economics subject. The results showed that both, teachers with adequate and teacher 

with inadequate formal education perceived the Home Economics subject as a less 

demanding subject. With this statement a little more agreed teacher with inadequate 
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formal education. With statement that Home Economics subject is important for personal and 

also professional life more agreed teachers with adequate formal education (Home 

Economics teachers). Awareness of the importance of teaching content for individual well-

being is certainly an important factor for the quality of teaching. Currently, the law allows 

that Home Economics subjects teach also teachers with inadequate formal education. In the 

future, it would be sensible to think about the possibility of providing teaching this topics to 

teacher which are trained to teach Home Economics subject content. 

 

Key words: formal education, Home Economics, Home Economics education, compulsory 

subjects, teacher’s attitude 
 

Uvod  
 

Skozi zgodovino so se ugled in vsebine predmeta gospodinjstvo spreminjale. Predmet je 

bil pogosto stigmatiziran, njegova vloga pa manj pomembna (Pendergast, 2001). V preteklosti 

je bil glavni namen predmeta predvsem usposabljanje žensk za opravljanje domačih opravil, 

kot so kuhanje, vzdrževanje higiene doma in podobno. Danes je zasnova predmeta 

gospodinjstvo mnogo bolj sodobna in zahtevna. Predmet je zasnovan modularno, cilji pa se 

vežejo na razvoj samostojne osebnosti, ki bo znala poskrbeti za svojo in za družinsko 

dobrobit. Kljub naporom, da bi se prepoznala vrednost predmeta gospodinjstvo kot predmeta, 

ki lahko pripomore k razvoju različnih vrst pismenosti posameznika, kot so npr. prehranska, 

finančna in okoljska pismenost ter pismenost za zdrav življenjski slog, pa stereotipno 

dojemanje predmeta kot predmeta, ki vzgaja posameznika za „opravljanje hišnih del“ (SSKJ, 

2008), v veliki meri zmanjšuje njegovo vzgojo-izobraževalno vrednost (Dewhurst in 

Pendergast, 2008). Predmet gospodinjstvo je v družbi, ki poudarja predvsem spodbujanje  

matematične, naravoslovne in bralne pismenosti otrok, tako tudi s strani učiteljev pogosto 

zaznan kot obstranski predmet (Pendergast, 2001; 2012), ki ga lahko poučuje vsak, ki obvlada 

osnovne gospodinjske veščine. To kaže na slabo poznavanje in razumevanje učnega načrta in 

kompleksno zastavljenih ciljev predmeta (Lindblom, Erixon Arreman in Hörnell, 2013).  

Predmet Gospodinjstvo omogoča osebni in poklicni razvoj posameznika (Turkki, 2005) ter 

razvoj osnovnih življenjskih veščin (Horne, Hewer, Kerr, 2003; Slater, 2013), ki se jih, kot 

kažejo nekatere raziskave, otroci ne naučijo v domačem okolju (von Normann, 2009). Namen 

gospodinjskega izobraževanja je torej okrepiti posameznika in družine za lastno dobrobit in 

pripravljenost vseživljenjskega učenja (Pendergast, 2012; Renold, 2008), usposabljanje 

bodočih generacij za obvladovanje socialnih globalnih izzivov, obenem pa ima pomembno 

vlogo tudi pri izobraževanju informiranega potrošnika (Pendergast, 2006). Pendergast (2006) 

navaja tudi, da je gospodinjsko izobraževanje pomembno za razvoj učenčevih veščin na 

področju ekonomike, potrošnje, tekstila in prehrane. Kakovostno gospodinjsko 

opismenjevanje lahko doprinese k razvoju gospodinjske pismenosti učencev, kar posledično 

lahko pripomore k spremembi vedênja in izboljšanju kvalitete življenja posameznika (Hira, 

2013). Iz navedenega lahko povzamemo, da tako vsebine predmeta kot vloga učiteljev 

gospodinjstva v osnovnošolskem izobraževanju nikakor ne morejo biti obrobnega pomena - 

učitelji gospodinjstva imajo pomembno vlogo v formalnem gospodinjskem opismenjevanju 

učencev (Hira, 2013; Höijer, Hjälmeskog in Fjellström, 2011; Lichenstein in Ludwig, 2010; 

Pendergast in Dewhurst, 2012; Slater in Hinds, 2014).  

Na kakovost poučevanja predmeta gospodinjstvo vpliva več dejavnikov. Øvrebø (2014)  

navaja, da je eden izmed pomembnih dejavnikov, odnos učitelja do predmeta gospodinjstvo.  

Pomembna dejavnika, ki ju zasledimo v tuji literaturi, sta tudi kompetentnost in 

kvalificiranosti učiteljev, ki poučujejo predmet gospodinjstvo (Dewhurst in Pendergast, 2008; 

Håkansson, 2015). Ugotovitve tujih avtorjev podpirajo tudi ugotovitve slovenske raziskave 
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(Kostanjevec, Jerman in Koch, 2011), da je neustrezna formalna izobrazba učitelja, ki poučuje 

gospodinjstvo, lahko eden izmed vzrokov, ki vpliva na kvaliteto poučevanja prehranskih 

vsebin v Sloveniji. Dewhurst in Pendergast (2008) izpostavljata, da je potrebno izobraziti 

učitelje, da bodo ustrezno kvalificirani za poučevanje gospodinjskih vsebin, saj so prav oni 

tisti, ki morajo biti sposobni realizirati nacionalne strategije s področja gospodinjstva vse od 

osnovnošolskega nivoja dalje (Ednah, 2012). Učitelji, ki poučujejo gospodinjstvo, morajo 

imeti ustrezno formalno izobrazbo, saj je eno izmed osnovnih priporočil za izboljšanje 

kvalitete gospodinjskega izobraževanja tudi ustrezno kvalificiran učitelj (Øvrebø, 2014).  

Cilj raziskave je bil ugotoviti stališča učiteljev, ki poučujejo gospodinjstvo, o zahtevnosti 

vsebin obveznih predmetov v osnovni šoli, njihovi uporabnosti za posameznikovo življenje in 

za poklicno udejstvovanje glede na njihovo formalno izobrazbo (morebitne razlike v stališčih 

med učitelji, ki so se izobraževali za poučevanje gospodinjstva in ostalimi). 

 

Preverjene so bile naslednje hipoteze: 

 

1. Učitelji ne glede na ustreznost formalne izobrazbe za poučevanje predmeta 

gospodinjstvo ocenjujejo, da so vsebine predmeta gospodinjstvo manj zahtevne.   

2. Učitelji ne glede na ustreznost formalne izobrazbe za poučevanje predmeta 

gospodinjstvo ocenjujejo, da so vsebine predmeta gospodinjstvo uporabne za življenje. 

3. Učitelji z ustrezno formalno izobrazbo za poučevanje predmeta gospodinjstvo višje 

ocenjujejo pomembnost vsebin gospodinjstva za poklicno udejstvovanje posameznika, v 

primerjavi z učitelji, ki nimajo ustrezne formalne izobrazbe za poučevanje gospodinjstva.  

 

Metoda 

 

V raziskavo je bilo vključenih 89 slovenskih osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo 

gospodinjstvo v petem ali v šestem razredu.  86 ( 96,6%)  je bilo žensk in 3 (3,4%) moški. 57 

učiteljev  (64%) je imelo ustrezno formalno izobrazbo za poučevanje gospodinjstva, 32 

učiteljev (36%) pa ni imelo ustrezne formalne izobrazbe s področja gospodinjskega 

izobraževanja. Učitelji, ki so zaključili študijski program dvopredmetni učitelj gospodinjstva, 

so bili uvrščeni v skupino učiteljev z ustrezno formalno izobrazbo za poučevanje predmeta 

gospodinjstvo. Vsi ostali učitelji pa so bili uvrščeni v skupino učiteljev, ki nimajo ustrezne 

formalne izobrazbe za poučevanje omenjenega predmeta. Za namen raziskave je bil oblikovan 

spletni anketni vprašalnik. Vprašanja so se nanašala na stališča učiteljev glede zahtevnosti 

vsebin obveznih predmetov, njihove uporabnosti za življenje in poklicno udejstvovanje. 

Stališča učiteljev so bila merjena s 4 – stopenjsko Likertovo lestvico stališč. Statistična 

analiza podatkov je bila opravljena z računalniškim programom SPSS. Izračunane so bile 

mere srednje vrednosti, mere razpršenosti in t- test.   

 

Rezultati  

 

Z raziskavo so bila preverjena stališča učiteljev o zahtevnosti vsebin obveznih predmetov 

glede na njihovo formalno izobrazbo. Učitelji z ustrezno formalno izobrazbo za poučevanje 

gospodinjstva ocenjujejo kot najbolj zahtevne vsebine tujega jezika (M=3,44), učitelji z 

neustrezno formalno izobrazbo za poučevanje gospodinjstva pa vsebine matematike 

(M=3,59). Statistično pomembne razlike med učiteljevimi stališči glede na ustreznost 

formalne izobrazbe za poučevanje gospodinjskih vsebin je bila ugotovljena le pri matematiki 

(p=0,025). Iz Tabele 1 je razvidno, da tako učitelji, ki imajo ustrezno formalno izobrazbo kot 

tudi tisti učitelji, ki nimajo ustrezne formalne izobrazbe za poučevanje gospodinjstva, 

ocenjujejo vsebine tako imenovanih „vzgojnih predmetov“  (glasbena vzgoja, tehnika in 
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tehnologija, gospodinjstvo in športna vzgoja) kot manj zahtevne. Gospodinjstvo pa so tako 

učitelji z ustrezno kot učitelji z neustrezno formalno izobrazbo glede na zahtevnost vsebin 

uvrstili na predzadnje mesto.    

 
Tabela 1: Stališča učiteljev o zahtevnosti vsebin obveznih predmetov glede na njihovo formalno 

izobrazbo 

 
Predmet Izobrazba 

učitelja 

N Zahtevnost vsebin  

M* SD t p 

Tuji jezik Ustrezna 57 3,44 0,535 
-0,529 0,598 

Neustrezna 32 3,50 0,508 

Matematika Ustrezna 57 3,33 0,546 
-2,284 0,025 

Neustrezna 32 3,59 0,499 

Slovenščina Ustrezna 57 3,21 0,559 
-1,585 0,117 

Neustrezna 32 3,41 0,560 

Naravoslovje Ustrezna 57 3,12 0,466 
-0,596 0,553 

Neustrezna 32 3,19 0,535 

Zgodovina Ustrezna 57 3,00 0,500 
-1,400 0,165 

Neustrezna 32 3,16 0,515 

Geografija Ustrezna 57 2,93 0,495 
-2,041 0,044 

Neustrezna 32 3,16 0,515 

Naravoslovje in tehnika Ustrezna 57 2,88 0,600  

-1,249 

 

0,215 
Neustrezna 32 3,03 0,474 

Družba Ustrezna 57 2,72 0,590 
-1,908 0,060 

Neustrezna 32 2,97 0,595 

Glasbena vzgoja Ustrezna 57 2,65 0,612 
1,156 0,252 

Neustrezna 32 2,50 0,568 

Tehnika in tehnologija Ustrezna 57 2,53 0,601 
-0,520 0,604 

Neustrezna 32 2,59 0,560 

Gospodinjstvo Ustrezna 57 2,49 0,571 
-0,330 0,742 

Neustrezna 32 2,53 0,507 

Športna vzgoja Ustrezna 57 2,37 0,698 
0,584 0,561 

Neustrezna 32 2,28 0,634 

Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikakor ni zahteven, 2 – ni 

zahteven, 3 – zahteven, 4 – zelo zahteven)  

 

Rezultati (Tabela 2) prikazujejo stališča učiteljev o uporabnosti vsebin obveznih 

predmetov za življenje glede na njihovo formalno izobrazbo. Učitelji z ustrezno formalno 

izobrazbo za poučevanje gospodinjstva ocenjujejo, da so za učence v življenju najbolj 

uporabne vsebine gospodinjstva (M=3,77), najmanj pa naj bi bile uporabne vsebine glasbene 

vzgoje (M=2,96), s čimer se strinjajo tudi učitelji, ki nimajo ustrezne formalne izobrazbe za 

poučevanje gospodinjskih vsebin (M=2,75). Kot najbolj življenjsko uporabne vsebine pa 

učitelji z neustrezno formalno izobrazbo ocenjujejo vsebine tujega jezika (M=3,50), sledijo pa 

jim tudi vsebine iz gospodinjstva.  Statistično pomembne razlike med stališči učiteljev z 
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ustrezno in učiteljev z neustrezno formalno izobrazbo za poučevanje gospodinjstva glede 

uporabnosti vsebin obveznih predmetov so bile ugotovljene pri gospodinjstvu (p=0,006), 

matematiki (p=0,021), glasbeni vzgoji (p=0,028) in tehniki in tehnologiji (p=0,035).  

 
Tabela 2: Stališča učiteljev o uporabnosti vsebin obveznih predmetov za življenje glede na formalno 

izobrazbo 
 
Predmet Izobrazba 

učitelja 

N Uporabnost vsebin za življenje 

M SD t p 

Gospodinjstvo Ustrezna 57 3,77 0,423 
2,868 0,006 

Neustrezna 32 3,47 0,507 

Tuji jezik Ustrezna 57 3,67 0,476 
1,548 0,125 

Neustrezna 32 3,50 0,508 

Slovenščina Ustrezna 57 3,54 0,503 
1,849 0,069 

Neustrezna 32 3,34 0,483 

Matematika Ustrezna 57 3,49 0,504 
2,535 0,021 

Neustrezna 32 3,25 0,440 

Tehnika in tehnologija Ustrezna 57 3,49 0,504 
2,155 0,035 

Neustrezna 32 3,25 0,508 

Športna vzgoja Ustrezna 57 3,39 0,526 
0,093 0,926 

Neustrezna 32 3,38 0,554 

Naravoslovje in tehnika Ustrezna 57 3,39 0,491 
0,628 0,532 

Neustrezna 32 3,31 0,592 

Naravoslovje Ustrezna 57 3,37 0,487 
0,829 0,410 

Neustrezna 32 3,28 0,457 

Geografija Ustrezna 57 3,23 0,423 
0,710 0,480 

Neustrezna 32 3,16 0,515 

Družba Ustrezna 57 3,07 0,258 
-0,236 0,814 

Neustrezna 32 3,09 0,530 

Zgodovina Ustrezna 57 3,00 0,423 
0,915 0,363 

Neustrezna 32 2,91 0,530 

Glasbena vzgoja Ustrezna 57 2,96 0,421 
2,246 0,028 

Neustrezna 32 2,75 0,440 

Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikakor niso uporabne, 2 – niso 

uporabne, 3 – so uporabne, 4 – so zelo uporabne)  

 

Učitelji z ustrezno formalno izobrazbo za poučevanje vsebin gospodinjstva ocenjujejo 

(Tabela 3), da so za bodoči poklic osnovnošolcev najbolj pomembne vsebine, ki jih pridobijo 

pri tujem jeziku (M=3,56), slovenščini (M=3,40) in matematiki (M=3,40), podobno 

pomembnost vsebin predmetov ocenjujejo tudi učitelji z neustrezno formalno izobrazbo za 

poučevanje gospodinjstva. Vsebine gospodinjstva učitelji ne glede na ustreznost formalne 

izobrazbe ocenjujejo kot pomembne (M= 3,25; M=3,09) za poklicno udejstvovanje 

osnovnošolcev. Statistično pomembne razlike med stališči učiteljev z ustrezno in učiteljev z 
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neustrezno formalno izobrazbo za poučevanje gospodinjstva se pojavljajo pri tehniki in 

tehnologiji (p=0,022) in naravoslovju in tehniki (p=0,028). 

 

 
Tabela 3: Stališča učiteljev o uporabnosti vsebin obveznih predmetov za bodoči poklic glede na 

formalno izobrazbo 
 
Predmet Izobrazba 

učitelja 

N Uporabnost vsebin za bodoči poklic 

 

 

M SD t p 

Tuji jezik Ustrezna 57 3,56 0,567 
0,767 0,445 

Neustrezna 32 3,47 0,507 

Slovenščina Ustrezna 57 3,42 0,565 
0,386 0,701 

Neustrezna 32 3,38 0,492 

Matematika Ustrezna 57 3,40 0,530 
1,465 0,147 

Neustrezna 32 3,25 0,440 

Tehnika in tehnologija Ustrezna 57 3,28 0,491 
2,351 0,022 

Neustrezna 32 3,03 0,474 

Gospodinjstvo Ustrezna 57 3,25 0,576 
1,228 0,223 

Neustrezna 32 3,09 0,530 

Naravoslovje Ustrezna 57 3,18 0,468 
1,120 0,266 

Neustrezna 32 3,06 0,435 

Naravoslovje in 

tehnika 

Ustrezna 57 3,14 0,398 
0,599 0,028 

Neustrezna 32 2,94 0,435 

Geografija Ustrezna 57 3,02 0,443 
0,155 0,878 

Neustrezna 32 3,00 0,622 

Športna vzgoja Ustrezna 57 2,91 0,606 
0,278 0,782 

Neustrezna 32 2,88 0,609 

Družba Ustrezna 57 2,88 0,503 
0,275 0,784 

Neustrezna 32 2,84 0,628 

Zgodovina Ustrezna 57 2,84 0,527 
0,494 0,622 

Neustrezna 32 2,78 0,608 

Glasbena vzgoja Ustrezna 57 2,70 0,654 
0,094 0,925 

Neustrezna 32 2,69 0,738 

Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikakor niso uporabne, 2 – niso 

uporabne, 3 – so uporabne, 4 – so zelo uporabne)  

 

Diskusija  

 

Rezultati navedene raziskave so pokazali, da učitelji predmet gospodinjstvo zaznavajo kot 

manj zahteven, kar se sklada z ugotovitvami Slater in Hinds (2014). V tujih raziskavah 

(Pendergast, 2001; 2012) je bilo ugotovljeno, da se predmet gospodinjstvo pogosto zaznava 

kot obroben predmet. Rezultati izvedene raziskave v Sloveniji pa kažejo, da večina učiteljev 

predmet zaznava kot pomemben za nadaljnje življenje, s čimer se sicer pričakovano nekoliko 

bolj strinjajo učitelji, ki imajo ustrezno formalno izobrazbo za poučevanje gospodinjstva. Prav 
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tako so učitelji z ustrezno formalno izobrazbo za poučevanje gospodinjstva v večji meri 

prepoznali pomembnost gospodinjskih vsebin za nadaljnje poklicno izobraževanje učencev. 

Rezultati raziskave, v katero je bilo zajetih 89 učiteljev, kažejo na velik delež učiteljev (36%), 

ki poučujejo gospodinjstvo brez ustrezne formalne izobrazbe. V petem razredu osnovne šole 

se poučujejo vsebine, ki se vežejo na modul ekonomika gospodinjstva in tekstil in oblačenje. 

Učitelji z neustrezno formalno izobrazbo za poučevanje gospodinjstva v času svojega študija 

ne pridobijo ustreznih predmetno specifičnih kompetenc, ki so nujno potrebne za izvajanje 

gospodinjskega izobraževanja. Tako ne pridobijo ustreznega znanja in veščin s področja 

tekstilstva in ekonomike, ki so pomembne za kakovostno izvajanje pedagoškega procesa in 

finančno ter potrošniško opismenjevanje otrok v petem razredu. Ravno tako se pojavljajo 

primeri, da gospodinjstvo v šestem razredu, kjer je poudarek na prehranskem opismenjevanju, 

poučujejo učitelji, ki v času študija ne pridobijo prehranskega znanja in veščin. Vsebine, ki se 

danes poučujejo v okviru predmeta gospodinjstvo, so tako že davno presegle stereotipno 

vsebino opredeljeno kot „opravljanje hišnih del“. Učinkovitost izobraževanja je poleg 

učiteljevega stališča do predmeta odvisna tudi od njegove kompetentnosti in kvalificiranosti 

za poučevanje predmeta (Dewhurst in Pendergast, 2008; Håkansson, 2015; Øvrebø, 2014). Da 

se učitelji, ki poučujejo gospodinjstvo in nimajo ustrezne formalne izobrazbe, tega zavedajo, 

bi lahko sklepali tudi na podlagi dejstva, da so se učitelji z neustrezno formalno izobrazbo za 

poučevanje gospodinjskih vsebin nekoliko močneje strinjali s trditvijo, da so vsebine 

predmeta gospodinjstvo zahtevne, kot pa učitelji, ki imajo ustrezno formalno izobrazbo. 

Učitelj, ki se mora pred podajanjem nove snovi s snovjo šele „spoznati“, bo po vsej 

verjetnosti manj učinkovit od učitelja, ki se je z vsebinami seznanil in jih didaktično 

metodično predelal že tekom študija.  

 

Zaključki  

 

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da učitelji zaznavajo vsebine predmeta gospodinjstvo kot 

pomembne in uporabne za učenčevo nadaljnje življenje in za njegovo bodočo poklicno 

usmeritev in razvoj, glede na zahtevnost pa so vsebine predmeta zaznane kot manj zahtevne.  

Na kakovost gospodinjskega izobraževanja poleg učiteljeve kompetentnosti in ustrezne 

izobrazbe vpliva tudi njegov odnos do predmeta. Če želimo, da učenci v času obveznega 

izobraževanja pridobijo in razvijejo ustrezno znanje in veščine s področja gospodinjskega 

izobraževanja ter razvijejo ustrezno raven gospodinjske pismenosti, je potrebno pozornost 

nameniti tudi percepciji gospodinjstva v šolskem sistemu. Potrebne bi bile nadaljnje 

raziskave, s katerimi bi se ugotavljali načini spreminjanja negativne percepcije gospodinjstva 

v šoli in družbi, saj sodoben predmet vsebuje vsebine, ki so pomembne za posameznikovo 

prehransko in finančno pismenost ter ravnanje v skladu s trajnostnimi načeli. 
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