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IZVLEČEK 

V diplomskem delu obravnavamo kako učenci in starši dojemajo pomembnost vsebine 

modula tekstil in oblačenje, še posebej pa vidik razvijanja praktičnih veščin. 

Diplomsko delo začnemo z opredelitvijo pojma pouk. V njem na prvem mestu predstavljamo 

naloge in cilje pouka ter izpostavljamo metode za doseganje teh ciljev. Sledi pregled na eni 

strani učnih načrtov v javnem šolstvu skozi zgodovino od leta 1948 naprej, na drugi pa učnih 

načrtov nekaterih zasebnih šol, in vzporedna primerjava s sedanjim učnim načrtom v 

javnem šolstvu, s poudarkom na tistih delih, ki so kakorkoli povezani z modulom tekstil in 

oblačenje. 

Nadaljujemo z raziskavo dojemanja pomembnosti modula tekstil in oblačenje pri učencih in 

njihovih starših. Instrument raziskave sta bila dva anketna vprašalnika, namenjena 115 

učencem petih razredov ter ločeno enakemu številu njihovih staršev. S pomočjo 

vprašalnikov smo ugotavljali, katere teoretične teme se jim zdijo zanimive in kolikšne 

pozornosti si v resnici želijo pri ročnih spretnostih. 

V sklepnem delu diplomskega dela na podlagi rezultatov raziskave ugotavljamo, da se tako 

učencem kot njihovim staršem modul tekstil in oblačenje sicer zdi pomemben, vendar 

menijo, da so teoretične vsebine zastavljene preveč podrobno in so posledično 

prezahtevne. Po drugi strani pa se izkaže, da si večina vprašanih na obeh straneh želi videti 

več uvajanja ročnih spretnosti. 
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ABSTRACT 

In thesis, we explore views of pupils and their parents regarding importance of textile topics, 

with special accent on the role that practical skill development plays in their minds. 

Theoretical base explores the various aspects behind teaching and learning process. We 

open by listing the aims and objectives of the process in general and outline the methods 

for achieving them. What follows is an overview of historical public school curriculums 

starting from 1948 on one hand, and specific private school curriculums on the other, cross 

comparing both with the current public school curriculum in parts that are in any way 

connected to textile topics. 

We continue by researching the views that pupils and their parents hold on importance of 

textile topics. The instrument of research were two surveys that we distributed among 115 

pupils in fifth grade and among their parents, separately. Using this approach, we were 

trying to determine which theoretical topics they consider interesting and how they feel 

about the level of practical skill development that they currently receive. 

In summary, we gather the results of the analysis of the survey answers and establish that 

both pupils and their parents consider textile topics important. Their position, however, 

turns out to be much less favorable when it comes to detailedness of theoretical topics, 

which they deem too challenging. At the same time, the majority of respondents on both 

sides preferred if pupils received more practical skill development. 
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1. UVOD 

V diplomskem delu proučujemo primernost vsebin sedanjega modula tekstil in oblačenje pri 

predmetu gospodinjstvo, ki ga učenci obravnavajo v petem razredu devetletnih osnovnih 

šol. 

Gospodinjstvo je predmet, preko katerega naj bi se učenci pripravili na življenje v družbi, 

spoznali vloge in naloge posameznega gospodinjstva ter navsezadnje posameznika v 

gospodinjstvu. Vsak od modulov predmeta ima pri tem pomembno funkcijo in prispeva k 

otrokovemu celostnemu razvoju. V modulu tekstil in oblačenje pa lahko zaznamo določene 

pomanjkljivosti. Vsebina tega modula je razmeroma nespremenjena še iz časov osemletne 

osnovne šole, le da je sedaj prestavljena po vertikali navzdol in jo tako učenci obravnavajo 

že v petem razredu. Naravnana je v potrošniško osveščanje posameznika pri nakupu, 

medtem ko ekološki vidik ni dovolj izrazito poudarjen, kar bi bilo zaradi sprememb v načinu 

življenja v zadnjih desetletjih danes smiselno. Podobno smiseln bi bil razmislek o vpeljavi 

metod, ki bi spodbujale razvijanje ročnih spretnosti, hkrati pa bi se učenci učili 

potrpežljivosti, natančnosti, vztrajnosti in tudi samokritičnosti - pomembnih vrednot 

funkcionalnega posameznika in člana družbe. 

V diplomskem delu podrobneje predstavljamo pojem pouka, njegove naloge in cilje ter 

načine za doseganje teh ciljev. Predstavljamo tudi pregled razvoja gospodinjskega pouka 

skozi čas, da bi ilustrirali spreminjanje poudarka na ročnih spretnostih. Poseben poudarek 

namenjamo vidiku ustvarjalnosti, s predpostavko, da ima bistven pomen pri uvajanju in 

razvijanju ročnih spretnosti. 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako učenci in njihovi starši dojemajo pomembnost oz. 

relevantnost aktualnih vsebin modula tekstil in oblačenje, še posebej pa vidik razvijanja 

praktičnih veščin. V ta namen smo pripravili raziskavo na osnovi anketnih vprašalnikov, v 

katero smo vključili učence petih razredov treh devetletnih osnovnih šol in njihove starše 

ter učitelje, ki poučujejo gospodinjstvo. S pomočjo rezultatov raziskave izpostavljamo 

problematične vidike vsebin aktualnega modula tekstil in oblačenje in orisujemo morebitne 

smernice za izboljšanje teh vsebin v prihodnosti.  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1. POUK 

Pouk ima svoj namen, in sicer pridobivanje in usvajanje znanja, prav tako pa tudi razvijanje 

sposobnosti in osebnostnih lastnosti učencev; vsebuje torej izobraževalno in vzgojno 

funkcijo. Kramar (2009, str. 11) pouk definira na naslednji način: »Pouk je pojem, ki označuje 

namerno, načrtno in organizirano pridobivanje novega znanja in doseganja drugih vzgojno-

izobraževalnih ciljev.« Po Kramarju (2009) se izobraževalna funkcija kaže in uresničuje kot 

posredovanje, pridobivanje in usvajanje znanja, razvijanje sposobnosti, spretnosti ter 

delovanja. Vzgojna funkcija pa se kaže v sprožanju različnih vzgojnih vplivov na razvoj in 

oblikovanje učenčevih osebnostnih lastnosti in njegove osebnosti kot celote, pri čemer je 

potrebno poudariti naslednje: »Obe funkciji sta zakoniti značilnosti pouka in nobene pouku 

ni možno 'vzeti', odstraniti ali izločiti iz pouka« (Kramar, 2009, str. 14). 

2.1.1. NALOGE POUKA 

Kot navedeno ima pouk vzgojno-izobraževalne naloge. 

L. Plut Pregelj (2008, str. 18) o izobraževalnem vidiku piše: »Pri pouku si prizadevamo, da bi 

znanje učenci razumeli in osmislili. V učnem procesu, ki ga učitelji usmerjajo, tudi s tem – da 

posredujejo vsebine – nastaja nova kvaliteta: individualno znanje vsakega učenca«. 

Tudi Kramar (2009, str. 15) navaja, da: »Izobraževalne naloge obsegajo različne konkretne 

aktivnosti in delovanje učiteljev in učencev, usmerjene v pridobivanje znanja, razvijanje 

sposobnosti, spretnosti in s tem povezanih stvarnih kompetenc učencev.«, medtem ko so 

vzgojne naloge sestavni del izobraževalnih nalog in se z njimi prepletajo: »Usmerjene so v 

vrednotenje, spoznavanje, oblikovanje in usvajanje vrednot, vrednostnih orientacij in 

smernic delovanja« (Kramar, 2009, str. 15). 

2.1.2. TEMELJNE DEJAVNOSTI V POUKU 

Dejavnosti, ki tvorita pouk, sta učenje in poučevanje. 
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Učenje je psihofizična dejavnost, s katero oseba spoznava stvari in svet okoli sebe. S tem si 

človek razvija kompetence, ki so pomembne za obstoj, delovanje in razvoj, jih širi in 

izboljšuje (Kramar, 2009). 

Hkrati je učenje človekova lastna notranja dejavnost, ki je nihče ne more opraviti namesto 

njega: »Učenje je zahtevna in naporna aktivnost, ki pa vedno bolj in vedno v večji meri 

postaja zelo pomembna sestavina človekovega in širšega družbenega vsakdanjega življenja 

in dela« (Kramar, 2009, str. 16). 

Poučevanja se je prijela oznaka posredovanje učne snovi, še ožje pa podajanje snovi 

učencem. Vsekakor poučevanje zajema različne načine približevanja predmeta učenja 

učencem. To lahko poteka kot vizualno in govorno prikazovanje, demonstriranje različnih 

procesov in dejavnosti z namenom, da jih učenci zaznajo in nato z nadaljnjimi miselnimi 

aktivnostmi dojamejo in osvojijo (Kramar, 2009). 

Rečemo lahko, da je poučevanje strategija in splet učiteljevih dejavnosti, s katerimi sproža, 

spodbuja, usmerja in korigira aktivnost učencev ter jim pomaga vzpostavljati stik s 

predmetom spoznavanja. 

Uspešnost poučevanja merimo s preverjanjem, vrednotenjem in ocenjevanjem učenčevih 

dosežkov pri pouku. Učni uspeh učencev pa je seveda odvisen tudi od pedagoške 

usposobljenosti učitelja. 

B. Marentič Požarnik (2000) v svoji knjigi Psihologija učenja in pouka pravi, da na učno 

uspešnost vplivajo neposredni in posredni dejavniki. 

Bližnje ali neposredne dejavnike razdeli na: 

- značilnosti učencev (sposobnosti, predznanje); 

- dogajanje v razredu (pravila vedenja in komunikacije, sporočanje ciljev in 

pričakovanj …); 

- domače razmere (socialno-ekonomski status družine, podpora staršev …). 

Oddaljene ali posredne dejavnike pa razdeli na: 

- kurikularno načrtovanje in izvajanje pouka (izbor vsebin, učnih metod in oblik, 

razpoložljiva učna tehnologija in učbeniki …); 
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- dejavniki šole (način vodenja in odločanja, vzdušje v šoli, odnosi med učitelji …); 

- šolska politika v nekem družbenem okolju (šolski sistem …). 

Kubale (2000) piše, da učna vsebina učitelju pove, kaj mora učence naučiti, metodika pouka 

pa, kako doseči vzgojno-izobraževalne cilje. 

2.2. DIDAKTIKA IN SPECIALNA DIDAKTIKA  

Didaktika je veda, ki obravnava vsebino, metode in organizacijo pouka v šolah. Zajema 

raziskovanje in teorijo odločanja (o ciljih, vsebinah poučevanja, metodah, socialnih oblikah 

in organizaciji pouka), odločitvene predpostavke (pogoje, pod katerimi bomo poučevali) ter 

teorijo odločitvenih utemeljitev (iz kakšne osnove ter ob kakšnih smotrih bomo poučevali). 

Ukvarja se z vprašanjem, kako uspešno poučevati in izobraževati (Lap - Drozg, 1998/99). 

»Didaktika je teorija in praksa učenja in poučevanja«, pišeta Jank in Meyer (2006) in 

nadaljujeta, da gre pri tem vselej za napeto sožitje in nasprotovanje med učenci in učitelji. 

Kadar se ukvarjamo z določenim predmetom oz. področjem, potem vprašanja ustreznega 

in uspešnega poučevanja razrešujemo s pomočjo specialne didaktike, ki je raziskovanje in 

študij o oblikovanju pouka v določeni stroki. Poleg splošne didaktike zajema še strokovno 

stvaren vidik predmeta in razvoj kurikuluma (Lap - Drozg, 1998/99). 

V specialno didaktiko gospodinjskega izobraževanja je vpeljano vedenje o razvoju 

inteligentnosti, ki ga je Piaget (1978) opisal v štirih stopnjah: 

1. Senzomotorična raven miselnih procesov (od rojstva do konca drugega leta 

starosti), ko je otrok vezan na sprejemanje in predelavo zaznav in ni zmožen 

predstavljanja. 

2. Predoperativno, predlogično mišljenje (od tretjega do sedmega leta starosti), ko je 

predstavljanje že v določeni meri razvito, vendar je otrok še pretežno egocentričen 

in nesposoben preslikave zunanje situacije. 

3. Konkretno logično mišljenje (med 7. in 12. letom starosti), pri katerem ima otrok že 

osnovno sposobnost razumevanja matematičnih in naravoslovnih zakonitosti, 

najlažje pa sklepa na podlagi preteklih izkušenj, živih predstav in zaznav konkretnih 

predmetov in pojavov. 
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4. Formalno, abstraktno-logično mišljenje (od 12. leta naprej), ko otrok - mladostnik 

postane sposoben presojanja odnosov med besednimi in drugimi simboli, 

hipotetičnega razmišljanja in sklepanja na osnovi formalne logike. 

(Marentič Požarnik, 2000) 

Poudariti velja, da učenci v času svojega gospodinjskega izobraževanja v osnovni šoli 

dosegajo 3. stopnjo po Piagetu. 

B. Marentič Požarnik (2000) opisuje različne oblike učenja in njihovo zaporedje glede na 

otrokov razvoj. Pri tem se sklicuje na Gagnéjevo hierarhično klasifikacijo oblik učenja 

(Gagné, 1985) in navaja, da je zunanje pogoje v učni situaciji treba urediti tako, da so v 

skladu z učenčevimi notranjimi pogoji, če želimo da bo učni rezultat optimalen. 

2.3. KURIKULUM 

Kurikulum zajema učni in izpitni načrt znanja, ki zagotavljata podrobno in natančno 

opredeljene tako učne smotre kot učne cilje. Podaja nam operativne cilje in vsebine. Nekoč 

so kurikulumi vsebovali tudi število ur, namenjenih določeni tematiki (Lap - Drozg, 1998/99). 

Danes se kurikulum osredotoča predvsem na vsebine in cilje, medtem ko razporeditev tem 

in število ur za obravnavo prepušča učiteljem. 

2.4. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI GOSPODINJSKEGA POUKA 

Izobraževalni smotri izhajajo iz potreb posameznika, družine in družbe in njihovih razvojnih 

tendenc. Pri tem se upoštevajo pedagoško-psihološke zakonitosti, sposobnosti in potrebe 

učencev na posamezni razvojni stopnji. Cilji morajo biti oblikovani enopomensko in biti 

morajo operacionalizirani. Za potrebe gospodinjskega izobraževanja operacionalizirane 

smotre klasificiramo po Bloomu na več področij (Lap - Drozg, 1998/99): 

 KOGNITIVNO PODROČJE 

Kognitivne sestavine so namenjene predvsem za nova spoznanja, informacije in vednosti, 

pojme in teorije, ki naj bi jih učenci pridobili. Bloomova taksonomija navaja naslednje 

hierarhično razvrščene stopnje: 
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1. Znanje (od posameznosti do teorij) 

2. Razumevanje (interpretacija, ekstrapolacija) 

3. Uporaba (znanj v novih situacijah) 

4. Analiza (sporočil, pojavov) 

5. Sinteza podatkov in znanj z različnih področij 

6. Vrednotenje pojavov, rešitev, teorij – najmanj na osnovi načel 7E. 

(Lap - Drozg, 1998/99) 

 PSIHOMOTORIČNO PODROČJE 

Psihomotorične sestavine ciljev so predvsem spretnosti, ki naj bi jih učenci razvili 

(načrtovanje in izdelava izdelkov, izvajanje kompleksnih gibov, opravljanje delovnih 

operacij). Taksonomsko so višje kompleksne, zahtevnejše spretnosti in tiste, ki zahtevajo 

večjo samostojnost. 

Učenje spretnosti pri gospodinjskem pouku je proces usvajanja znanj in navad in tako 

zavzemajo psihomotorni smotri pomemben delež. Tem spretnostim skušamo prirediti 

taksonomske stopnje za psihomotorno področje. 

1. Veliki telesni gibi (gibi trupa, rok in nog) 

2. Drobni in koordinirani gibi (gibi prstov, koordinacija oči in rok) 

3. Drža telesa (delo sede, stoje, v sklonjenem in vzpetem položaju) 

(Lap - Drozg, 1998/99) 

 AFEKTIVNO PODROČJE 

Afektivni cilji razvijajo vrednostno-čustvene usmerjenosti mladega človeka. Prav tako 

razvijajo njegove osebnostne lastnosti in usmerjenosti. Višje so tisti cilji, ki težijo k večji 

ponotranjenosti vrednot in stališč in jih kot take učenec osvoji kot lastne, ter uravnavajo 

njegovo ravnanje tudi, ko ni pod kontrolo ali vplivom grožnje sankcij (Lap - Drozg, 1998/99). 

Stopnje afektivne taksonomije so: 

1. Sprejemanje 

2. Reagiranje 

3. Usvajanje vrednot 
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4. Organiziranost vrednot 

5. Razvoj celovitega značaja (karakterizacija) 

(Marentič Požarnik, 1995) 

2.5. USTVARJALNOST 

Ustvarjalnost je temeljna antropološka kategorija, ki pomeni preseganje že ustvarjenega 

(Mayer, 1991). 

Povežemo jo lahko z umetnostjo, znanostjo ter inovativnostjo. Proučujemo jo lahko z 

različnih vidikov, najpogosteje pa pri tem upoštevamo naslednje kriterije: 

- ustvarjalni produkt ali dosežek; 

- osebnostne poteze ustvarjalca; 

- ustvarjalni proces; 

- interakcija posameznika z okoljem. 

(Jaušovec, 1987) 

Jaušovec (1987) se sklicuje na delo Jacksona in Messicka (1973), ki ustvarjalni produkt 

opredeljujeta z dveh vidikov: iz lastnosti samih dosežkov in iz reakcij, ki jih izdelek izzove pri 

opazovalcu. Za opredelitev produkta predlagata štiristopenjsko lestvico: 

1. Nenavadnost, enkratnost in redkost izdelka. Kriterij se nanaša na statistično 

redkost izdelka, ki se določi na osnovi normativne skupine. Pri opazovalcu izzove 

presenečenje in opazovalec potrebuje čas, da se prilagodi novosti. 

2. Primernost izdelka. Izdelek ustreza zahtevam situacije in željam proizvajalca. Pri 

sprejemniku ustreznost rešitve zbuja zadovoljstvo. 

3. Stopnja transformacije ali spreminjanja. Nekateri ustvarjalni dosežki znane danosti 

povežejo tako, da odpirajo nove vidike in povsem spremenijo pogled na realnost. 

Tak izdelek opazovalca spodbudi, saj spreminja njegov običajni način razumevanja 

okolja. 

4. Zgostitev. Ustvarjalni izdelek povzroči nadaljnje raziskovanje; kaže nove razsežnosti, 

ki zahtevajo dodatno razmišljanje. Za opazovalca je to užitek. Ko proučuje izdelek in 

dojema njegovo globino, občuti notranje zadovoljstvo. 

(Jaušovec, 1987) 
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2.5.1. MODEL USTVARJALNEGA PROCESA 

Ustvarjalni proces je celovita aktivacija človekove osebnosti, ki presega obstoječe strukture 

stanj in procesov v sebi ali v okolju s tem, da ustvarja nove elemente in strukture. 

Mayer (1991) razume ustvarjalni proces kot interakcijo več faz, kot je razvidno iz Slike 1. 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Model ustvarjalnega procesa po Mayerju (1991) 

2.5.2. TEHNIKE ZA RAZVIJANJE USTVARJALNOSTI 

O ustvarjalnosti ne smemo razmišljati kot o nečem, kar bodisi imamo bodisi nimamo. Z 

uporabo ustreznih tehnik se da ustvarjalnosti priučiti, jo spodbujati in razvijati. 

Pri razvijanju ustvarjalnosti imajo odločilno vlogo učitelji, ki lahko z ustreznimi pedagoškimi 

pristopi motivirajo učence za ustvarjalno učenje (Juriševič, 2010). 

A. Aškerc (1999) o tem piše: »Uporaba metod in tehnik ustvarjanja novih idej je ena izmed 

oblik ustvarjalnega sodelovanja, ki na eni strani vodijo v inovacije, na drugi pa osvobajajo in 

bogatijo posameznikovo osebnost, osmišljajo njegovo življenje in razvijajo medsebojne 

odnose.« 

1. ZAZNAVANJE 

 
pomanjkljivosti v strukturi 

stanja ali procesa 

3. PRIMERJANJE 
 

s popolnejšimi strukturami 

2. ISKANJE 
 

manjkajočih strukturnih 
elementov in odnosov 

4. EVOLUCIJA 
 

novih elementov 

6. ODKRIVANJE 
 

manjkajočih strukturnih 
elementov in odnosov 

7. REKONSTRUKCIJA 

 
strukture stvaritve 

10. PROTOTIPNI MODEL 
STVARITVE 

 
v stvar spremenjena ideja 

9. SIMBOLIZACIJA 
 

informatizacija nove strukture v 
določenih izbranih medijih 

8. KONSTRUKCIJA 
 

nove strukture stvaritve 

5. TRANSFORMACIJA 
 

znanih elementov 
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Nauk o metodah raziskovanja in pridobivanja novih spoznanj, kamor sodijo tudi metode in 

tehnike za učinkovito učenje in ustvarjalno mišljenje, imenujemo sistematična hevristika 

(Mayer, 1991). Povzetek nekaj najbolj znanih tehnik prikazujemo v Tabeli 1 (Aškerc, 1999). 

Tabela 1: Tehnike razvijanja ustvarjalnosti 

TEHNIKA NAŠTEVANJA 

ZNAČILNOSTI 

(Crawford, 1954) 

Najprej se navedejo nekatere pomembne značilnosti 

predmeta, ki se v nadaljevanju skušajo spremeniti. 

»BRAINSTORMING« ALI 

MOŽGANSKA NEVIHTA 

(Osborn, 1963) 

Namenjena je skupinskemu reševanju problemov. Pri 

tem upoštevamo pravila: 

- Ni kritike. Članom skupine je prepovedano 

kritiziranje zamisli, ki se pojavljajo. Svoje mnenje 

povedo šele, ko je naštevanje zamisli končano. 

- Zaželena je količina. Od članov skupine se zahteva, 

da »proizvedejo« veliko količino zamisli, pri tem pa 

je kakovost nepomembna. 

- Zaželena je originalnost. Zahteva se, da so zamisli 

izvirne. 

- Povezave in izboljšave. Sodelujoče spodbujajo, da 

gradijo na zamislih, ki so se pojavile med 

treningom, jih dopolnjujejo in nadgrajujejo. 

SINEKTIKA 

(Gordon, 1961) 

Tehnika, kjer skušamo povezati navidezno nepovezana 

dejstva. 

METODA UČENJA Z 

ODKRIVANJEM 

(Kvaščev,  1981) 

Tehnika je namenjena predvsem srednješolcem, ki so s 

pomočjo metode učenja z odkrivanjem usvajali nova 

znanja. 

METODE ZA SPODBUJANJE 

USTVARJALNEGA MIŠLJENJA 

RAZVNEMANJE DUHA 

(Mayer, 1987) 

Razvil je dve tehniki. Prvo je poimenoval med dvema 

ognjema (po igri z žogo), drugo pa tehnika bisociiranja. 
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2.5.3. MERJENJE USTVARJALNOSTI 

Psihologi so dolgo časa mislili, da je uspeh v intelektualnih dejavnostih odvisen samo od 

sposobnosti, ki jih merijo testi inteligentnosti. Tovrstno razmišljanje je prekinil Guilford, ki 

je v teorijo uvedel delitev mišljenja na konvergentno in divergentno mišljenje. Prvo pride do 

izraza pri reševanju zaprtih problemov (torej tistih, ki dopuščajo eno samo rešitev), drugo 

se kaže pri reševanju odprtih problemov (torej tistih, ki jih lahko rešujemo na več načinov 

in dopuščajo več možnih rešitev). 

Za klasične teste inteligentnosti, ki predpostavljajo natanko en vnaprej določen pravilen 

odgovor na vsako vprašanje, lahko rečemo, da merijo predvsem konvergentne sposobnosti 

(Jaušovec, 1987). 

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja pa je Guilford s sodelavci zasnoval tudi teste za 

merjenje divergentnih sposobnosti. 

Jaušovec (1987, str. 7) piše, da se s temi testi meri: » 

- fluentnost: sposobnost, da najdemo številne rešitve, ki ustrezajo zahtevam 

(navedemo sinonime za dano besedo); 

- fleksibilnost: sposobnost, da rešimo problem na različne načine (rešimo naloge, ki 

zahtevajo različne strategije reševanja); 

- originalnost: sposobnost, da proizvedemo nenavadne rešitve (dajemo statistično 

redke odgovore).« 

Za ustvarjalne otroke je značilno, da kažejo veliko čustveno zavzetost pri reševanju nalog, ki 

jih zanimajo. Pri reševanju takih nalog so zelo vztrajni, imajo veliko energije, idej in znanja. 

Reševanje takih nalog zahteva ustvarjalno vzdušje, ustrezno vodenje in visoko stimulacijo 

(Jaušovec, 1987). 

2.5.4. VPLIV ŠOLE NA RAZVOJ USTVARJALNOSTI 

Mnenja o vplivih šole na razvoj ustvarjalnosti pri otrocih so številna in zgovorna. 

N. Sadar Šoba (2014) meni, da glavna naloga šole ne sme biti samo posredovanje različnih 

znanj in pomnjenje podatkov, saj za preživetje v današnjem svetu to ni dovolj – naši učenci 
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se bodo morali v prihodnosti znajti in se prilagoditi spremembam, iskati nove poti in 

informacije, pri čemer pa jim zgolj faktografsko znanje ne bo pomagalo. 

Avtorica v prispevku piše (Sadar Šoba, 2014, str. 9): »V javnosti odmevajo kritike, da naš 

šolski sistem ne spodbuja ustvarjalnosti, saj naj bi naše šole spodbujale zgolj faktografsko 

znanje in analitično mišljenje …« 

V nadaljevanju prispevka pa (Sadar Šoba, 2014, str. 9): »Učitelj, ki se zaveda, da je 

spodbujanje ustvarjalnosti bistveno, saj je v hitro spreminjajočem se svetu pomembno 

prilagajanje spremembam – pri tem pa ima ključno vlogo ustvarjalnost – mora zelo dobro 

poznati teoretično osnovo ustvarjalnosti, smisel spodbujanja le-te in sebe – reflektirati svoje 

delo in poskrbeti, da zna tudi sam stopiti iz ustaljenih okvirjev poučevanja ter se podati na 

pot ustvarjalnega poučevanja.« 

K. Pucelj (2012, str. 29) v magistrskem delu piše: »Najbolj iskano je tisto znanje, ki je tržno 

tudi najbolj zanimivo. Pri tem velja poudariti, da golo znanje ne zadošča, temveč je vedno 

bolj pomembno znanje kot skupek kompetenc: celota znanj, spretnosti, osebnostnih 

lastnosti in še posebej motivirane oblike delovanja. Ni pomembno, če posameznik nekaj zna, 

vendar tega v delovnem okolju ne izraža. Posameznik z znanjem, ki ga zna uporabiti, je tisti, 

ki ima konkurenčno prednost.« 

Podobno tudi Mayer (1991) meni, da je osnovni dejavnik zagotavljanja novega aktualnega 

znanja proces učinkovitega prenosa informacij in uporabnega znanja, za katerega pa nam 

vse bolj primanjkuje časa. Avtor pravi, da človek ni samo razumsko in intuitivno, marveč tudi 

čustveno bitje (Mayer, 1991, str. 111): »Številne raziskave pa so že zdavnaj pokazale, da 

lahko določena čustvena stanja popolnoma zavrejo proces učenja, medtem ko ga druga 

neverjetno pospešujejo. Iz tega izhaja spoznanje, da bo prenos informacij in znanja tem 

učinkovitejši, čim primernejša bo čustvena naravnanost udeležencev izobraževalnega 

procesa.« 

Na drugi strani pa so mnenja avtorjev, ki nakazujejo, da skrajnost v nobeni smeri ni najboljša 

in da kaže pri razmerju med faktografskim in uporabnim znanjem vedno težiti k ravnovesju. 

Avtorica v začetku omenjenega prispevka v nadaljevanju sama izpostavi natanko ta vidik 

(Sadar Šoba, 2014, str. 9–10): »Zahteva po spodbujanju ustvarjalnosti pri pouku ne pomeni, 
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da lahko odstopimo od zahteve po znanju, pri čemer pa seveda ne gre le za količino osvojenih 

informacij, temveč predvsem za razumevanje. Učitelj s svojimi zahtevami določa, kakšno 

vrsto znanja morajo učenci usvojiti in kolikšno pomembnost bo pripisal spodbujanju 

ustvarjalnosti.« 

Tudi Cvek (2011) piše: »Celo tisti, ki so se še včeraj jokali glede faktografije, drila, učenja na 

pamet in preobsežnih učnih načrtov, danes počasi ugotavljajo, da je treba nekatere stvari 

znati na pamet kot poštevanko in jih zdrilati do čistega avtomatizma - skratka, da je treba 

nekatere stvari pač poznati, ne le vedeti, kje jih lahko najdemo. Pa tudi misliti ne moremo 

kaj prida, če ničesar ne vemo.« 

2.5.5. ALI JE GOSPODINJSTVO LAHKO USTVARJALEN PREDMET, KI SPODBUJA RAZVOJ 

DESNE POLOVICE MOŽGANOV? 

N. Sadar Šoba (2014) meni, da naš šolski sistem ne spodbuja ustvarjalnosti, temveč zgolj 

faktografsko znanje. To mnenje je sicer splošno naravnano in ne velja enako za vse 

predmete. Nekateri predmeti so namreč že v osnovi bistveno bolj faktografsko naravnani, 

medtem ko so drugi bolj ustvarjalni. Ravno predmet gospodinjstvo pa je dejansko zasnovan 

tako, da omogoča vpeljavo aktivnosti, tako za doseganje višjih kognitivnih ciljev po Bloomu 

kot za razvoj finomotoričnih spretnosti. Dovolj je tudi možnosti za vpeljavo aktivnosti za 

večji razvoj ustvarjalnosti otrok. Poleg teoretičnega spoznavanja gospodinjskih vsebin bi 

učenci pri pouku lahko s pomočjo praktičnega dela razvijali svoje ročne spretnosti, se učili 

potrpežljivosti, doslednosti kot tudi razvijali smisel za estetiko. 

Šolanje finomotorike in koordinacije v povezavi z umetniškim in praktičnim elementom pa 

zagotavlja osnovo za kasnejšo praktično inteligenco (Učni načrt za ročna dela, waldorfska 

šola, 2009). 

S problemskim ter praktičnim pristopom k poučevanju lahko otrokom izbrane vsebine 

predstavimo na zanimiv način, oziroma kot pravi M. Cencič (2014, str. 5): »Glede na način 

uporabe skoraj vsaka učna metoda razvija tudi ustvarjalnost učencev, če je le učitelj 

fleksibilen, spodbuja radovednost, domišljijo in ne zavira nenavadnih idej učencev.« 

Tako je mogoče v okviru modula tekstil kot izhodišče uporabiti različne tekstilije. Ob izbiri 

različnih metod in oblik dela je možnosti veliko; v Tabeli 2 jih prikazujemo le nekaj. 
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Tabela 2: Možnosti praktičnega dela pri pouku gospodinjstva 

Vsebinski sklop 
po učnem načrtu 

Možne praktične aktivnosti Cilji, ki jih lahko dosežemo 

Mehanska 
predelava vlaken 

Polstenje: ustvarjanje nakita, 

obutve … 

Pletenje s pletilno »gosenico«, 

pletenje s prsti. 

Razvijanje finomotoričnih 

gibov. 

Spodbujanje kreativnosti. 

Razvijanje občutka za estetiko. 

Oblačila Vzdrževanje in higiena oblačil: 

- Pranje v različnih kopelih 

(vpliv temperature, kemikalij, 

uporaba naravnih pralnih 

sredstev ...); 

- Manjša popravila (šivanje 

gumba, krpanje oblačil ...); 

- Likanje (posledice previsoke 

temperature pri likanju 

oblačil iz kemičnih vlaken ...). 

Recikliranje: 

- Osveževanje oblačil: 

okraševanje s pomočjo tiska, 

barvanja, našitkov, bleščic. 

- Predelava povsem 

neuporabnih tekstilij: 

priprava »neskončnih« 

trakov za izdelavo zapestnic, 

predpražnikov ali košaric za 

drobni material. 

Pravilno vzdrževanje tekstilnih 

izdelkov. 

Razvijanje trajnostno 

naravnanega razmišljanja.  

Razvijanje ustvarjalnosti. 

Povezovanje teoretičnih 

spoznanj z vsakdanjim 

življenjem; učenci uvidijo zakaj 

je potrebno branje oznak na 

oblačilih. 
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2.5.6. USTVARJALNOST IN VSAKDANJE ŽIVLJENJE 

Goreta (2014) pravi, da se vsak človek neprestano srečuje z izzivi, preizkušnjami, težavami 

in dogodki, ki v njegovo življenje vnašajo vedno nove situacije, ki jih je potrebno razrešiti 

tako, da bo rešitev dobra za vse vpletene. 

Pravi tudi, da so se pred 100 leti spremembe odvijale počasneje, kot se odvijajo v današnjem 

svetu. Sodoben človek se mora znati naučiti razmišljati ustvarjalno. Za vsak problem obstaja 

tudi prava rešitev, le da do nje pogosto ne pridemo po običajni poti, z zavestnim 

razmišljanjem o problemu, temveč jo moramo poiskati v svojem nezavednem, s pomočjo 

intuicije. Razvoj intuicije je povezan z razvojem desne hemisfere, ki jo učenci v šoli 

uporabljajo pri likovnem pouku, športnih aktivnostih, pevskih in glasbenih urah, medtem ko 

drugod uporabljajo predvsem levo hemisfero, s pomočjo katere se naučijo in si zapomnijo 

kar največ podatkov, informacij, dogodkov in datumov (Goreta, 2014). 

Isti avtor med drugim poudarja, da je šolanje za človeka koristno, saj na ta način razvija svoje 

umske sposobnosti, vendar je naš šolski sistem žal naravnan v korist razvoju predvsem leve 

hemisfere možganov. Ko se posameznik dejansko znajde v situaciji, kjer bi morala priti na 

dan njegova ustvarjalnost, nastane problem, saj ga nihče ni naučil, kako ustvarjalno 

razmišljati. Omenja še, da je ustvarjalno razmišljanje mogoče le, ko smo v pravem 

možganskem (alfa) valovanju, da pa se v življenju prepogosto osredotočamo na »zunanje« 

rešitve, namesto da bi se poglobili v svojo notranjost.  
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2.6. SPECIALNO-DIDAKTIČNE METODE ZA POUK GOSPODINJSTVA 

Učitelji gospodinjstva pri poučevanju predmeta poleg različnih metod splošne didaktike 

uporabljajo tudi specialno-didaktične metode za pouk gospodinjstva. 

2.6.1. METODA POUČEVANJA DELA IN VEŠČIN 

To je večstopenjska metoda, ki na principu demonstracije usposablja učence za delo z 

osvajanjem veščin in navad, poučevanje pa poteka v petih etapah. 

1. Etapa: Priprava na poučevanje 

Poteka po naslednjih postopkih: 

- opredelitev učne teme in enote, 

- izbor splošnih smotrov, 

- opredelitev ciljev, 

- določitev obsega in zahtevnosti vsebin, 

- mapa pojmov, kategorij in bistev, 

- priprava učnih sredstev in pripomočkov, 

- ureditev delovnih mest za učence in demonstracijskega mesta za učitelja, 

- didaktično strukturiranje enote, 

- priprava in kontrola varnostnih in delovnih pogojev, 

- izdelava dokumentacije za poučevanje. 

2. Etapa: Novo znanje in demonstracija dela 

Učitelj učencem pokaže delovne faze in operacije, ki jih bodo morali potem sami 

opraviti in utrditi. Pred tem jim seveda poda tudi novo znanje. 

3. Etapa: Izvajanje dela 

Potem ko učenci ob učiteljevi demonstraciji pridobijo novo znanje in informacije, 

nastopi čas, ko učenci sami izvedejo prikazano. Navodila lahko dobijo v pisni ali ustni 

obliki, pri tem pa učitelj uporablja nedoločno glagolsko obliko. Po končanem delu 

morajo ovrednotiti učinke opravljenega. 

4. Etapa: Utrjevanje in urjenje 

Učenci z urjenjem, ki ga lahko izvajajo tudi doma po pravilih in tehniki, pridobljenih 

v šoli, izoblikujejo svoj stil. 

5. Etapa: Zaključek in vrednotenje dela 
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Zaključeno delo je potrebno še ovrednotiti, pri čemer se uporabljajo kriteriji 

kakovosti, učinkovitosti, gospodarnosti ter odnosa pri delu. 

(Lap - Drozg, 1998/99) 

2.6.2. METODA PROBLEMSKEGA PRIJEMA 

S to metodo poskuša učitelj iz učencev in njihovih izkustev »izvleči« tisto, kar jih bo 

motiviralo in preko relevantnih informacij korak za korakom pripeljalo do rešitve. Učenci 

rešujejo praktične probleme iz vsakdanjega življenja (Lap - Drozg, 1998/99). 

2.6.3. METODA PROJEKTNEGA DELA 

V strokovnem gradivu je o tej metodi zapisano (Lap - Drozg, 1998/99, str. 47): »Učenci v 

projektnem delu s pomočjo metod in postopkov praktično in teoretično rešujejo raziskovalni 

problem in pri tem odkrivajo novosti. Odkrivanje novosti ima več dimenzionalni pomen: 

učenci pridobijo željene informacije, spoznajo načine, kako priti do njih in se usposabljajo za 

samostojno delo v okviru določenega projekta.« 

Avtorica opiše tudi učiteljevo vlogo, ki naj bi bila predvsem organizatorska in vodstvena. 

Učence naj bi motiviral za delo, pomagal, usmerjal in nadziral (Lap - Drozg, 1998/99). 

2.6.4. OGLEDI IN EKSKURZIJE 

Ta metoda učencem omogoča srečanje s celovito proizvodnjo in resničnostjo. V tem se 

prepleta več vidikov, ki pomagajo učence usmerjati v svet dela in poklicev. 

Učitelj pred ekskurzijo učencem osveži znanje, ki je potrebno za potek ekskurzije (Lap - 

Drozg, 1998/99). 

2.6.5. ALTERNATIVNE METODE 

Poznamo več alternativnih metod, s katerimi si lahko učitelj pomaga pri poučevanju: 

- razpravljanje: nevihta možganov, brenčeče skupine, krožni odgovori; 

- predstavitve: razstavni pano, »stenčas«, poster, kartotečni lističi; 

- demonstracija: priprava in serviranje jedi, demonstracija dela in opravil; 

- praktične vaje: opazovanje, izdelki; 

- literatura: časopisni članki, letaki in brošure; 
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- snemanje: video, avdio; 

- intervjuji, poročila; 

- računalniško učenje. 

(Lap - Drozg, 1998/99) 

2.7. OPREDELITEV PREDMETA GOSPODINJSTVO 

Predmet gospodinjstvo omogoča razumevanje vloge posameznika in družine v družbi. Pouk 

spodbuja učence k razmišljanju o povezujočih problemih časa ter k vključevanju reševanja 

vprašanj posameznika, družine in družbe. Pri tem pridobivajo znanja, veščine in spretnosti 

za gospodarno rabo virov v naravi in družbi, ki so potrebni za zadovoljevanje osnovnih 

življenjskih potreb (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). 

Učni načrt navaja, da so vsebine predmeta gospodinjstvo: »naravnane na pridobivanje 

temeljnih znanj, spretnosti in veščin učencev o hrani, prehrani in zdravju, pripravi hrane, 

osebnih financah, družinski ekonomiki, potrošniški vzgoji, tekstilu in oblačenju, bivanju in 

okolju« (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). 

Vse to uresničujemo v štirih modulih: ekonomika gospodinjstva, tekstil in oblačenje, hrana 

in prehrana ter bivanje in okolje. 

V petem razredu je predmetu namenjenih 35 ur. 

2.7.1. SPLOŠNO UČNO-VZGOJNI CILJI PRI POUKU GOSPODINJSTVA 

Povzetek učno-vzgojnih ciljev je prisoten le v Predlogu učnega načrta za gospodinjstvo 

(1998), v končnem dokumentu Učni načrt za gospodinjstvo (2011) pa tega segmenta ni. 

Predlagani splošno učno-vzgojni cilji spodbujajo učenčevo (samo)zavest in (samo)odločanje 

o znanju in spretnostih za vsakodnevno življenje ter osebno-vrednostne usmeritve, 

(samo)odločitve in sprejemanje lastne odgovornosti v skrbi za samega sebe in druge. 

Predlagani operativno učno-vzgojni cilji se poleg kognitivnih, konativnih in psihomotornih 

ciljev osredotočajo še na učenje zaznav, ko učenci preko čutil ter preko kinestetičnega 

občutka: 

- spoznavajo splošne in posebne senzorne lastnosti; 
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- zaznavajo prispodobe, simbole, diagrame in tudi predstave; 

- razlikujejo pomen tako, da interpretirajo skupne značilnosti oblik, vzorcev ali 

dogodkov in primerov; 

- sprejemajo preproste odločitve o spremembi vedenja in obnašanja. 

(Predlog učnega načrta za gospodinjstvo, 1998) 

2.7.2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA GOSPODINJSTVO 

Splošni cilji so razdeljeni po modulih, hkrati pa se dopolnjujejo in povezujejo med seboj.  

Ti cilji so, da »učenci: 

- spoznajo, razumejo, usvojijo, uporabijo in ovrednotijo pomen pravilne, varne in 

varovalne prehrane ter vpliv prehranskih navad in razvad na zdravje; 

- se navajajo na zdravo in kulturno prehranjevanje in pravilno ter gospodarno uporabo 

živil; 

- se naučijo načrtovati dnevne obroke hrane z upoštevanjem hranilnih in energijskih 

vrednosti posameznega obroka; 

- se usposabljajo za uporabo ustreznih gospodinjskih aparatov in pripomočkov in 

njihovo vzdrževanje z upoštevanjem varnosti pri uporabi; 

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

družinski ekonomiki, potrebah, željah, ciljih, vrednotah in razpoložljivih virih ter na 

poznavanju ekonomske propagande in njenega vpliva na potrošnika; 

- usposabljajo se za smotrno gospodarjenje, varčnost pri uporabi materialnih dobrin, 

časa in energije; 

- razvijajo smisel za zdravo, praktično in estetsko oblačenje; 

- se usposabljajo 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« 

(Učni načrt za gospodinjstvo, 2011, str. 5). 

2.7.3. TEMELJNA NAČELA 

V Učnem načrtu za gospodinjstvo (2011) so zapisana temeljna načela, znana kot »7E«, ki jih 

upoštevamo pri uresničevanju splošnih ciljev. 
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Ta načela so: 

1. Enakost med spoloma 

2. Enakost skupnega dela 

3. Ekonomičnost 

4. Ekološkost 

5. Ergonomija 

6. Etičnost 

7. Estetika in kultura 

2.7.4. MODUL TEKSTIL IN OBLAČENJE 

V Učnem načrtu za gospodinjstvo (2011) je zapisano, da naj učenec usvoji temeljno znanje 

o tekstilnih surovinah in tekstilijah. Znanje naj bi uporabil za izbor, nego in vzdrževanje 

svojih oblačil in ga medpredmetno povezoval z naravoslovjem in tehniko. Poleg 

ekonomskega in ekološkega vidika so pri tekstilu in oblačenju poudarjeni estetski vidiki in 

primernost oblačil za različne priložnosti. Na podlagi izkušenj se vpeljejo osnove vzgoje 

potrošnika: izbor in nakup, načrtovanje nakupov, dobavitelji, kje kupovati, reklame in 

zaščita potrošnika, nega in vzdrževanje tekstilnih izdelkov. 

Modul je razdeljen na več sklopov in vsak od teh ima svoje operativne cilje. 

Tekstilne surovine 

Tukaj učenci spoznajo različna tekstilna vlakna. Cilji so, da razlikujejo med naravnimi in 

umetnimi vlakni, da razvrščajo in poimenujejo rastlinska in živalska vlakna ter umetna 

vlakna iz predelanih snovi. S preizkusi razlikujejo lastnosti vlaken ter izdelajo in 

izpopolnjujejo zbirko Od tekstilnih surovin do blaga (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). 

Tkanine, pletenine in vlaknine 

Po predelavi in po številnih postopkih v tovarnah iz surovin dobimo blago, ki ga delimo na 

tkanine, pletenine in vlaknine. Cilji so, da učenci vedo, da s tkanjem oblikujemo tkanine na 

ročnih statvah ali na sodobnih tkalnih strojih, da poznajo osnovne tkalske vezave, da 

razlikujejo med tkanino, pletenino in vlaknino, da izdelajo praktičen izdelek (Učni načrt za 

gospodinjstvo, 2011). 
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Plemenitenje blaga 

Cilji so, da učenci poznajo pomen plemenitenja blaga ter izvedejo preproste preizkuse 

lastnosti blaga (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). 

Vrste in namen uporabe blaga 

Blago uporabljamo za oblačila in dodatke, gospodinjsko rabo, osebno higieno ter za 

posteljnino in stanovanjsko opremo. Cilji so, da učenci poznajo vrste blaga, razvrščajo 

tekstilne vzorce po namenu uporabe ter da izpopolnjujejo zbirko tekstilnih vzorcev in 

določijo namen uporabe, lastnosti blaga in surovine (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). 

Oblačila 

Cilji so, da učenci spoznajo pomen oblačil, poznajo in razvrščajo oblačila, prepoznavajo 

oblike, namembnost in lastnosti oblačil, spoznajo najprimernejšo barvo, vzorec, vrsto blaga 

in linijo oblačila za različne priložnosti (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). 

Dobavitelji 

Cilji so, da učenci prepoznajo različne tipe trgovin, interpretirajo prednosti in 

pomanjkljivosti različnih oblik nakupov ter spoznajo vlogo varstva potrošnikovih pravic 

(Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). 

Oglasi in zaščita potrošnika 

Ker se izdelki in storitve ne prodajo sami, potrebujemo njihovo oglaševanje za umeščanje 

na trg. Cilji so, da učenci primerjajo različne načine oglaševanja in oglasov, znajo razbrati 

bistvo v sporočilu oglasa, prepoznajo informativne, zavajajoče in z informacijami 

prenasičene oglase, kritično sprejemajo sporočila oglasov, preudarijo, ali ponujeni izdelek 

potrebujejo ali ne, ter oblikujejo oglas za nek izdelek ali storitev (Učni načrt za 

gospodinjstvo, 2011). 

Načrtovanje nakupov 

Učenci spoznavajo pomen načrtovanja nakupov in se seznanijo z načini načrtovanja 

nakupov (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). 



Jakob Oven, Matejka (2016). Pomen tekstilnih vsebin za kakovostno življenje posameznika z vidika otrok in staršev. 
 

21 

Izbor in nakup tekstilnih izdelkov 

Cilji so, da učenci utemeljijo svoje potrebe in želje po obleki ter znajo ovrednotiti modne 

nakupe, osvajajo model razumnega nakupovanja ter poznajo simbole za nego in vzdrževanje 

ter znajo razbrati informacije z obesnega lističa (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). 

Nega in vzdrževanje tekstilnih izdelkov 

Učenci ponovijo pomen oznak za vzdrževanje perila glede na oznake, ki jih razberejo z 

obesnega lističa, razvrščajo perilo po barvni obstojnosti, določajo temperaturo pralne kopeli 

za posamezno vrsto perila, razpravljajo o reklamnih sporočilih in kakovosti pralnih sredstev 

ter izvajajo vzdrževanje svojih oblačil (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). 

Obutev 

Učenci utemeljijo pomen zdrave obutve, po namembnosti izbirajo prave materiale pri 

nakupu obutve in utemeljijo pomen vzdrževanja obutve (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). 
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2.8. GOSPODINJSTVO NEKOČ 

Primerjava učnih načrtov od leta 1948 do danes pokaže, da so bili včasih cilji zapisani bolj 

splošno; eden izmed pomembnih je bil v učencih zbuditi ljubezen in spoštovanje do dela in 

skupnosti. Danes so cilji sestavljeni precej bolj specifično; usmerjeni so predvsem na učenca 

kot posameznika. 

2.8.1. PODROBNI PREGLED PO OBDOBJIH 

Gospodinjstvo se je kot predmet v osnovni šoli začelo poučevati leta 1954/55, pred tem pa 

je obstajal predmet Ročno delo. 

Obdobje 1948–1950 

V letih od 1948 do 1950 je predmetnik v osnovni šoli vseboval naslednje smotre pouka 

ročnega dela, saj predmeta gospodinjstvo takrat še ni bilo: 

- razviti pri učencih smisel in spretnost za pravilno ravnanje s preprostim ročnim 

orodjem; 

- razvijati v učencih razumevanje prizadevanj naše proizvodnje in s tem pripravljenost 

za aktivno sodelovanje pri skupnem delu; 

- razvijati ljubezen in spoštovanje do dela; 

- razvijati smisel in občutek za rednost, vztrajnost in tovariški odnos pri delu. 

Učenci so se v tretjem razredu učili izdelovati preproste robove, križni vbod in ljudski vbod. 

Pletli so s petimi iglami, obšivali gumbnice, izdelovali preproste lutke in obleke zanje ter 

popravljali perilo. Do konca šolskega leta so se otroci navadili vzdrževati obleko in obutev 

(šivanje gumbov, likanje, snaženje). 

V četrtem razredu so učenci nadgradili znanje pri popravljanju perila; pletli so, popravljali 

nogavice, šivali perilo (po možnosti s strojem), uporabljali likalnik, krojili, šivali punčke; 

seznanili so se tudi s tehniko predenja in tkanja na navadnih statvah. 

Predmetnik in učni načrt, ki so ga predpisali, je bil izdelan po okvirnih načelnih napotkih 

Sveta za znanost in kulturo pri vladi FLRJ in na temelju predlogov, ki so jih poslali pedagoški 

delavci Ministrstvu za prosveto LRS (Učni načrt za ročno delo, 1950). 
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Leto 1953 

Leta 1953 je bilo uvedeno obvezno osemletno šolanje. V predmetniku za to leto lahko 

preberemo, da je bila ročnim spretnostim v prvem razredu namenjena ena ura na teden, v 

drugem razredu dve uri, od tretjega do osmega razreda pa po tri ure na teden. 

Ročne spretnosti so bile na nižji stopnji razdeljene v tri sklope: risanje (od prvega razreda, 

kjer se je snov obravnavala v zvezi z drugimi predmeti, do četrtega razreda po eno uro na 

teden), pisanje (od prvega do četrtega razreda po eno uro na teden) in ročno delo (tretji in 

četrti razred po eno uro na teden). Pouk je bil za dečke in deklice obvezen (Učni načrt za 

ročno delo, 1953). 

Uvajanje ročnih spretnosti, ki združujejo risanje, pisanje in ročno delo, ni nameravalo 

zmanjševati formalne in vzgojne vrednosti kateregakoli od teh; namen skupnega 

poimenovanja je bil poudariti njihovo medsebojno povezanost (Učni načrt za ročno delo, 

1953). 

Učenci pa niso razvijali zgolj ročnih spretnosti, temveč so pri teh predmetih oblikovali in 

razvijali svoj estetski čut, domišljijo, čustva, smisel za vrednost, natančnost in podobno. 

V višji stopnji so se ročne spretnosti razdelile na risanje in ročna dela, ta pa naprej na ročna 

dela za dečke (bolj tehnično naravnana dela) in ročna dela za deklice, vendar se je v 

posameznih primerih to združevalo – deklice so izdelovale geometrijska telesa, učila, 

ponazorila, medtem ko so dečki izdelovali predpražnike, cekarje in copate iz slame ter se 

učili, kako se vzdržujejo obleke in perilo (Učni načrt za ročno delo, 1953). 

Pri vseh delih so pazili na skrbno in vestno izdelovanje ter na skrbno uporabo materiala. Pri 

izdelavi raznih izdelkov se je vzgajala smisel za estetsko okraševanje doma. 

Leto 1960 

Leta 1960 sta bili za predmet gospodinjstvo v šestem, sedmem in osmem razredu namenjeni 

dve uri na teden. 

V Učnem načrtu za gospodinjstvo (1960) so zapisani naslednji cilji gospodinjskega pouka:  
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- da pri učencih kot bodočih potrošnikih razvija smisel za smotrno gospodarjenje, 

varčnost pri trošenju blaga, denarja, časa in človeške energije in da jih seznanja z 

razumno organizacijo dela in počitka; 

- da razvija pri učencih ljubezen do dela, tako da bo mladina osvojila delovne navade 

pri vsakdanjih opravilih; 

- da razvija pri mladini obeh spolov čut za pravično in enakopravno delitev dela v 

družini; 

- da učence seznani s potrebami zdravega in sodobnega načina življenja (prehrana, 

stanovanje, oblačenje) in jih usmerja v pravilno izkoriščanje prostega časa; 

- da seznani učence s pomenom sodobnih tehničnih pripomočkov in naprav za 

gospodinjstvo, z važnostjo le-teh za ekonomiko časa in s prednostmi uporabe 

sodobne tehnike v obratih podružbljenega gospodinjstva;  

- da učence usposablja za vodenje gospodinjskega proračuna kot podlage za smotrno 

gospodarjenje;  

- da seznanja učence z osnovnimi pravili sodobne prehrane in uporabe živil ter s tem 

vpliva na njihov pravilen telesni razvoj in delovno storilnost;  

- da učence uvede v razumevanje pomena organizirane potrošnje za dvig splošne 

življenjske ravni (v družini, stanovanjski skupnosti, potrošniških svetih, komuni). 

V šestem razredu so obravnavali značilne lastnosti surovin za obleko in perilo - naravna in 

sintetična vlakna, poleg tega pa tudi lastnosti surovin za higiensko, estetsko in trpežno 

obutev. 

V sedmem razredu so obravnavali vrste perila in navodila za nabavo primernih tkanin ter 

količin za vsako vrsto perila. Spoznali so tudi konfekcijo in se učili o vzdrževanju, pralnih 

sredstvih in pranju perila ter njegovem zdravstvenem in estetskem pomenu. 

V osmem razredu so obravnavali vrhnjo obleko in spoznavali navodila za nabavo tkanin in 

izdelanih oblačil za posamezne vrste dela in letni čas, pri čemer sta jih vodili praktičnost in 

skromnost v oblačenju. Naučili so se tudi o pomembnosti dobre izbire, rabi in skrbi za 

oblačila. 
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V okviru praktičnih del so čistili obutev iz raznih materialov, ročno vstavljali krpe na kosu 

blaga, zaznamovali perilo, sestavili seznam za perilo, oddano v pranje, prali ravne in manjše 

kose belega perila ter občutljivih tkanin, obešali, sušili, vlažili in likali. 

Leto 1962 

Leta 1962 se je gospodinjstvo razdelilo na gospodarski in tehnični pouk v četrtem in petem 

razredu, ter na gospodinjstvo in tehnični pouk od šestega razreda naprej. Naloge 

gospodinjstva od petega do osmega razreda so ostale enake kot v učnem načrtu iz leta 1960, 

ravno tako tudi cilji pri obleki in obutvi v vseh razredih. 

Pri gospodarskem pouku so v četrtem razredu pod temo obleka in obutev obravnavali 

pranje v smislu namena, priprave in izbire prostora, pranje pisanih bombažnih tkanin in 

pletenin ter uporabo in čiščenje vrečic iz plastičnih mas. Pri praktičnemu delu so se učili 

ravnanja z mokro, blatno in suho obleko. 

V petem razredu so obravnavali pranje preprostih volnenih oblačil, njihovo shranjevanje čez 

poletje in zaščito pred molji, spoznavali so zdravo obutev in se učili o temeljitem čiščenju 

športne in delovne obutve ter krpanju. V okviru praktičnega dela so prali volnene predmete 

in pri tem spoznavali pomembnost toplote pralne kopeli, izbire detergenta, pravilnega 

ožemanja, poravnavanja in sušenja ter shranjevanje. Spoznavali so tudi varno ravnanje z 

bencinom in ukrepe pri opeklinah. 

Obdobje 1966–1969 

Leta 1966 je predmetnik zagotavljal poučevanje gospodinjstva v sedmem in osmem razredu 

s po eno uro na teden, šola pa je morala organizirati fakultativne ure pri gospodinjstvu v 

obliki praktičnega dela v obsegu dodatnih dveh ur na teden. 

Fakultativni pouk je bil obvezen za šolo in učitelja, izbiren pa za učence. Tisti učenci, ki so se 

prijavili h gospodinjskemu praktičnemu delu, so ga morali redno obiskovati vse leto. 

Smoter pouka gospodinjstva v osnovni šoli v tem obdobju je bil:  

- da seznani učence s potrebami zdravega in sodobnega načina življenja; 

- da seznani učence z osnovami pravilnega načina prehranjevanja ter uporabe živil; 

- da razvija pri učencih smisel za urejeno, estetsko in praktično oblačenje; 
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- da usmerja učence v pravilne načine vzdrževanja stanovanja ter jih seznanja s 

funkcionalno in estetsko ureditvijo stanovanja; 

- da seznani učence s pomenom in uporabo tehničnih naprav in gospodinjskih 

pripomočkov; 

- da razvija pri učencih delovne navade in spretnosti za opravljanje vsakdanjih opravil 

ter smisel za pravilno organizacijo dela in razumno delitev dela v gospodinjstvu; 

- da razvija učencem smisel za smotrno gospodarjenje, varčnost pri trošenju 

materialnih dobrin, denarja, časa in človeške energije. 

V sedmem razredu so učenci obravnavali osnovne tekstilne surovine, uporabnost tekstila, 

varovanje in vzdrževanje oblačil ter obutev. Preko fakultativnega pouka so izdelovali zbirko 

vzorcev tkanin in pletenin, spoznavali estetski videz oblačil in obutve, osnovno vzdrževanje 

oblačil, vzdrževanje tekstila v gospodinjstvu, vzdrževanje obutve, ter se učili osnov pletenja 

in kvačkanja. 

Enak učni načrt je veljal tudi leta 1969, vključno s fakultativnim poukom in številom ur, 

namenjenih gospodinjstvu. 

Leto 1975 

Leta 1975 se je poučevanje gospodinjstva nadaljevalo podobno kot prej, v sedmem in 

osmem razredu, s po eno uro na teden; prav tako so imeli učenci možnost izbire predmeta 

gospodinjska praksa. 

Smotri gospodinjskega pouka so bili v Učnem načrtu za gospodinjstvo (1975) predstavljeni 

na naslednji način: 

- učenci se usposabljajo za zdravo in sodobno življenje; 

- razvijajo si sposobnosti opazovanja, primerjanja, analiziranja in sklepanja, oblikujejo 

si pojme in se usposabljajo za razumevanje zakonitosti; 

- usposabljajo se za higiensko, funkcionalno in estetsko urejanje stanovanja, za 

izbiranje in uporabljanje sodobnih sredstev in pripomočkov za vzdrževanje 

stanovanja; 

- razvijajo si smisel za zdravo, praktično in estetsko oblačenje; 

- navajajo se na zdravo prehranjevanje in pravilno uporabo živil; 
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- usposabljajo se za uporabo sodobnih gospodinjskih pripomočkov, za njihovo 

vzdrževanje in za varnost pri delu; 

- usposabljajo se za smotrno gospodarjenje, varčnost pri uporabi materialnih dobrin, 

časa in energije; 

- navajajo se na smiselno in zdravo preživljanje prostega časa; 

- razvijajo spretnosti, delovne navade, vztrajnost in natančnost za vsakdanja opravila; 

- razvijajo tovariške in enakopravne odnose med spoloma ter pravilen odnos do dela. 

V sedmem razredu so učenci obravnavali osnovne tekstilne surovine, ugotavljali lastnosti 

tekstila iz naravnih in kemičnih vlaken in ločevali tekstilna vlakna po izvoru, spoznavali 

uporabnost tekstila in tekstilnih izdelkov, se učili o izbiri tekstila za osebno perilo in obleko, 

izbiri dekorativnih tkanin, konfekciji in njenemu pomenu. Podobno podrobno so spoznavali 

tudi obutev, osnovne surovine za njeno izdelavo in njihove lastnosti, zahteve za zdravo 

obutev in različne vrste obutve. 

Pri izbirnem predmetu gospodinjske prakse so učenci izdelovali zbirko tekstilnih vzorcev 

glede na izvor, sestavljali osnovno garderobo za fanta in deklico, izdelovali zbirko tekstila 

glede na uporabnost, spoznavali zdravo in estetsko oblačenje ter vlogo pralnih sredstev in 

dodatkov (mila, detergenti, belila, mehčala, škrobila). Učili so se shranjevanja rabljenega 

perila in priprave za pranje, ročnega pranja občutljivega perila, strojnega pranja, likanja 

preprostih kosov, zlaganja in shranjevanja, dnevnega čiščenje in shranjevanja obleke, 

temeljitega čiščenja obleke in shranjevanja po letnem času, pa tudi pomena rednega 

vzdrževanja obutve, sredstev za njeno nego in čiščenje ter pravilnega shranjevanja obutve. 

Leto 1983 

Leta 1983 se je gospodinjstvo uvedlo že v šestem razredu, in sicer v obsegu 35 ur na leto, za 

sedmi in osmi razred pa sta bila določena obsega po 30 ur na leto. 

»Osnovno vodilo vzgoje na tem področju je, da se učenci nauče aktivno spreminjati zastarele 

in neustrezne navade pri zadovoljevanju vsakodnevnih življenjskih potreb pri prehrani, pri 

urejanju svojega življenjskega in bivalnega okolja, pri oblačenju in oskrbi drugih in sebe. 

Oblikujejo si zavest o tem, da znanja, spoznanja, spretnosti in navade, ki jih pridobivajo pri 

gospodinjstvu, niso v prid le njim samim, temveč tudi splošnemu družbenemu napredku« 

(Učni načrt za gospodinjstvo, 1983). 



Jakob Oven, Matejka (2016). Pomen tekstilnih vsebin za kakovostno življenje posameznika z vidika otrok in staršev. 
 

28 

Učenci so dobili na voljo interesne dejavnosti, ki so jim omogočale zadovoljevanje posebnih 

interesov ter odkrivanje in razvijanje novih interesov. V interesne dejavnosti so se lahko 

učenci vključevali prostovoljno in tam razvijali ustvarjalne sposobnosti ter stopnjevali 

aktivnost. Interesne dejavnosti s proizvodno-tehničnega področja so razvijale pri učencih 

odnos do dela in potrebo po delu ter ob tem lastnosti, kot so delavoljnost, ustvarjalnost, 

zanesljivost, natančnost, vztrajnost, urnost, odgovornost in soodgovornost. Iz gospodinjskih 

interesnih dejavnosti pa se je oblikoval Klub mladih gospodinj (KMG). 

Leto 2003 

Leta 2003 se je pouk gospodinjstva prestavil v peti in šesti razred, kjer poteka še danes. Pri 

predmetu se učenci učijo, kakšni naj bodo odnosi in razmerja med psihofizičnimi, 

emocionalnimi, ekonomskimi, socialnimi in estetskimi potrebami človeka. Učijo se tudi, 

kakšna naj bodo razmerja med denarnimi prihodki in izdatki za obleko, stanovanje, hrano in 

druge dobrine. 

Trenutni program gospodinjskega pouka je podrobneje opisan v segmentu Opredelitev 

gospodinjskega pouka.  
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2.8.2. PRIMERJALNI PREGLED PO OBDOBJIH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2: Zgodovinski pregled gospodinjskega pouka  

1975 
Izbirni pouk gospodinjstva v 7. in 8. razredu, po 
eno uro na teden. Fakultativni praktični pouk 
nadomesti izbirni predmet gospodinjska 
praksa. 
 

Cilji so usmerjeni v usposabljanje učencev za 
zdravo in sodobno življenje. 
 

Vsebinsko je modul Tekstil in oblačenje zelo 
podoben današnjemu, ne vsebuje pa še 
potrošniško specifičnih tem. 
 

1962 
Gospodarski in tehnični pouk za 4. in 5. razred, 
ter ločen izbirni gospodinjski in tehnični pouk 
od 6. do 8. razreda. 
 

Cilji od 6. do 8. razreda so enaki kot leta 1960. 
 

Pri gospodarskem pouku učenci obravnavajo 
predvsem pranje in vzdrževanje oblačil ter 
obutve. 

1953 
Uvedba obvezne osemletke in pouka ročnih 
spretnosti v vseh razredih. 
 

Na višji stopnji se nekatera ročna dela delijo po 
spolu. Učenci se poleg ročnih del učijo risanja 
in pisanja. 
 

Ure na teden: 1. r. ena ura, 2. r. dve uri, ostali 
tri ure. 
 

Spodbuja se razvijanje estetskega čuta, 
domišljije, skrbnosti, natančnosti in vestnosti. 

 

1948–1950 
Pouk ročnega dela v 3. in 4. razredu. 
 

Učenci se učijo plesti, šivati, izdelovati lutke, 
popravljati perilo, likati, krojiti, presti in tkati. 
 

Poudarek je na razvijanju spretnosti z ročnim 
orodjem, ljubezni in spoštovanja do dela, 
vztrajnosti, tovariškosti … 
 

1960 
Izbirni pouk gospodinjstva od 6. do 8. razreda.  
 

Učenci se seznanjajo o varčnosti in potrošnji, 
čutu za enakopravno delitev dela v družini, 
uporabi tehničnih pripomočkov, prehrani, 
skupnosti … 
 

Ure tedensko v vseh razredih: 2 uri. 

1966–1969 
Obvezni pouk gospodinjstva v 7. in 8. razredu, 
po eno uro na teden. 
 

Praktično delo v obliki fakultativnega pouka v 
obsegu dveh ur na teden, v okviru katerih 
učenci spoznajo tudi osnove pletenja in 
kvačkanja. 
 

Cilji se začenjajo oblikovati potrošniško, brez 
posebnega poudarka na razvijanju ljubezni in 
spoštovanja do dela. 

1983 
Obvezni pouk gospodinjstva od 6. do 8. razreda 
z možnostjo interesnih dejavnosti. 
 

Ure na leto: 6. r. 35 ur, 7. r. 30 ur in 8. r. 30 ur. 
 

Osnovno vodilo učencev je, da se naučijo 
aktivno spreminjati zastarele navade pri 
zadovoljevanju vsakodnevnih življenjskih 
potreb in oblikujejo zavest, da spoznanja iz 
predmeta niso koristni le njim, temveč 
splošnemu družbenemu napredku. 

2003 
Obvezni pouk gospodinjstva v 5. in 6. razredu. 
 

Ure na leto: 5. r. 35 ur in 6. r. 52,5 ur. 
 

Učenci se učijo, kakšna naj bodo razmerja in 
odnosi med psihofizičnimi, emocionalnimi, 
ekonomskimi, socialnimi in estetskimi 
potrebami človeka pa tudi o ustreznih 
razmerjih med denarnimi prihodki in izdatki za 
obleko, stanovanje, hrano in druge dobrine. 
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2.9. GOSPODINJSKI POUK V WALDORFSKI ŠOLI IN OSNOVNI ŠOLI 

MONTESSORI 

2.9.1. WALDORFSKA ŠOLA 

Učenci waldorfske šole nimajo gospodinjskega pouka, poznajo pa predmet ročna dela, ki jih 

spremlja že vse od prvega razreda naprej. Ročnim delom dajejo na waldorfski šoli velik 

poudarek, vendar je potrebno pripomniti, da kljub imenu pri tem predmetu ne gre le za 

razvijanje spretnega in smiselnega mehanskega delovanja rok. 

Po navedbah v učnem načrtu predmeta naj bi roke ob ritmično ponavljajočih se gibih in 

vajah opravljale pomembno sekundarno nalogo, tako da krepijo voljo ter razvijajo 

sposobnosti presoje in logičnega mišljenja: »J. Piaget je zabeležil, da je razvijanje 

finomotorične spretnosti za razvoj inteligence otroka odločilnega pomena. Trdil je, da 

miselne operacije, ki jih izpeljemo pravilno, delujejo samo takrat – pripeljejo do resničnih 

misli, ne pa samo do kombinacij besed – ko so pripravljene s fizično dejavnostjo. Logične 

operacije, med katere sodijo zaključek, razsodba, dojemanje, so zgolj rezultat ponotranjanja 

in koordinacije delovanja« (Učni načrt za ročna dela, waldorfska šola, str. 403). 

V nadaljevanju je zapisano: »Cilj pouka ročnih del je urjenje ročnih spretnosti. Vsi otroci se 

učijo pletenja in šivanja, uporabe osnovnih orodij za ročna dela (škarje, noži, lepila, niti ...) 

in dela z različnimi materiali. Otroci izdelujejo uporabne predmete, kot so etuiji za flavto, 

prijemalke za lonce, mreže za nakupovanje ... Šolanje finomotorike, koordinacije v povezavi 

z umetniškim in praktičnim elementom, zagotavlja osnovo za kasnejšo praktično 

inteligenco« (Učni načrt za ročna dela, waldorfska šola, str. 406). 

Prvi razred 

»Otroci se srečujejo s procesom dela, ko se učijo, kako npr. spredemo nepredeno volno v nit, 

do prepletanja teh niti, da nastane nežno blago – filc, iz katerega naredimo torbico, 

denarnico. Nastanek lepega, uporabnega ali okrasnega izdelka otroke čudi in radosti. S tem 

krepimo voljo in veselje do dela« (Učni načrt za ročna dela, waldorfska šola, str. 407). 

Drugi razred 

»Tema drugega razreda je pletenje. Otroci si iz lesenih palic narede prve pletilke. Naučijo se 

nasnuti petlje na pletilke, pletenja desnih petelj in krajne petlje. Učijo se s pomočjo ritma, 
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pesmic, zgodbic. Otroci doživijo cel proces nastajanja izdelka, krepijo voljo, saj je potrebno 

kar veliko truda, da je izdelek pravočasno končan, lep in natančno izdelan« (Učni načrt za 

ročna dela, waldorfska šola, str. 411). 

Tretji razred 

»Ko so otroci pri pletenju desnih in levih petelj z obema rokama dovolj spretni, lahko začno 

s kvačkanjem. Poudarek se zdaj prenese na dominantno roko in celo na dominantno stran 

telesa. Izmenjava med verižno in visoko petljo ima harmonizirajoč učinek na otroški 

temperament. Naučijo se kvačkati verižne petlje, nato kvačkamo polgoste petlje« (Učni 

načrt za ročna dela, waldorfska šola, str. 413). 

Četrti razred 

»Učenci najprej spletejo ali skvačkajo kapo za na glavo, z lastno ustvarjalnostjo izoblikujejo 

ročno lutko« (Učni načrt za ročna dela, waldorfska šola, str. 416). 

Peti razred 

»Posebna tehnika, ki zelo pomaga pri razvoju otrok te starosti, je križni vbod pri vezenju. S 

simetrijo, barvo in formo križni vbod otrokom pomaga, da razvijejo samozaupanje in 

notranjo trdnost v začetnem obdobju pridobivanja neodvisnosti. Pri učencih se prebuja 

razumevanje za oblikovanje, ki je smiselno povezano z namembnostjo predmeta. Križni vbod 

nadgradimo s prepletanjem in kitami raznih vrst« (Učni načrt za ročna dela, waldorfska šola, 

str. 418). 

Šesti razred 

»Pri učencih te starosti se pojavi potreba po harmoniji. Zdi se, da počivajo v sebi. Nova 

tehnika, ki se je učijo in je v skladu z napisanim, je pletenje v krogu s petimi pletilkami« (Učni 

načrt za ročna dela, waldorfska šola, str. 420). 

Sedmi razred 

»V skladu s psihološkim razvojem otrok, ki so dosegli obdobje predpubertete, je pri tem 

predmetu zanje koristno, da izdelujejo oblačila ali tridimenzionalne izdelke, ki imajo človeško 

ali živalsko obliko (živali ali punčke, ki jih samostojno oblikujejo in ukrojijo)… Ker otroci 

rastejo in postajajo težji, je njihova pozornost usmerjena k nogam. Tako lahko zdaj oblikujejo 
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copate, ob tem pa jih barvno krasijo tako, da to odgovarja njihovi funkciji« (Učni načrt za 

ročna dela, waldorfska šola, str. 421). 

Osmi razred 

»Ko se učenci telesno vse bolj razvijajo, lahko učitelji zavedanje o telesu usmerijo k izdelavi 

oblačil: izdelujejo lahko kratke hlače, bluze, srajce in telovnike. Učenci naj bi sami načrtovali 

svoja oblačila, razširili naj bi znanje o materialih in ga zabeležili« (Učni načrt za ročna dela, 

waldorfska šola, str. 423). 

Deveti razred 

»S puberteto ali 'zemeljsko zrelostjo' učenci pridobijo notranje razumevanje razmerja med 

vzrokom in posledico; pojavi se potreba, da bi razumeli mehanično delovanje. Zdaj lahko 

začnejo uporabljati mehanične šivalne stroje, vendar morajo za pravilno uporabo razumeti 

njihovo zgradbo in delovanje. S šivalnim strojem učenci vadijo koordinacijo med ritmom nog 

(izražajo voljo) in spretnostjo rok (izražajo čustva) ter pozornostjo (izraža mišljenje). Znanje 

o materialih se poglobi. Učenci nova spoznanja zabeležijo v zvezke, na delovne liste ali 

spravijo v mape, projekte itn. Poudarek je na različnih kvalitetah in uporabi blaga, s čimer 

se učenci bolj zavedajo sprememb materialov med izdelavo. Pomembno je tudi znanje o 

vzdrževanju tkanine, kot je pranje, likanje, kemično čiščenje, poznavanje razlike med 

naravnimi in sintetičnimi vlakni. To vsebino skuša učitelj povezati s temo o higieni in 

hranjenju, ki se obravnava pri glavni uri« (Učni načrt za ročna dela, waldorfska šola, str. 

425). 

2.9.2. OSNOVNA ŠOLA MONTESORRI 

V osnovni šoli montesorri – tako kot v waldorfski šoli – ni predmeta gospodinjstvo. Najbolj 

se mu približa predmet praktikum, ki se izvaja v sedmem, osmem in devetem razredu, po 

štiri ure na teden, kar je skupno 408 ur (Učni načrt za praktikum, montessori šola). 

Metodološko izvajajo program v skladu s posebnimi pedagoškimi načeli pedagogike 

montessori. Izvedba programa je individualizirana, mladostniki napredujejo glede na lastne 

sposobnosti in interese. Najbolj pogoste oblike dela so projektno delo (individualno ali 

skupinsko), mrežni pouk, kjer določena vsebina zajema več ali vse predmete, ter daljši sklopi 

ur posameznih predmetov (dnevni) (Učni načrt za praktikum, montessori šola). 
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Predmet učencem posreduje praktično znanje, ki je koristno pri vsakodnevnih življenjskih 

opravilih. Učijo se osnovnih opravil v gospodinjstvu, obravnavajo odnose v družini in odnos 

do doma. Seznanijo se z osnovami skrbnega ravnanja z denarjem, energijo in drugimi viri. 

Učijo se koristno uporabljati različna gradiva (papir, les, kovine, umetne mase), razvijajo 

motorične spretnosti in domišljijo ter se učijo dela v skupini (razvijajo strpnost, sodelovanje 

...). Pri tem razvijajo čut za varstvo okolja, varnost pri delu in skrb za sočloveka. Spoznavajo 

osnove delovanja različnih tehničnih pridobitev, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem 

življenju, ter načinom, kako v skladu s svojimi vrednotami kritično presojati njihovo 

uporabnost. Zaželeno je, da pouk vključuje čim več praktičnega dela. Cilji predmeta se 

povezujejo z naravoslovjem, biologijo, kemijo in fiziko (Učni načrt za praktikum, montessori 

šola). 

Cilji teme tekstil in oblačenje so podobni tistim, ki jih poznamo v devetletni javni osnovni 

šoli, a so zaznavno bolj usmerjeni v praktično znanje. Glavni cilji so, da učenec spozna 

osnovne tekstilne surovine in njihove lastnosti, se seznani z znaki za vzdrževanje tekstilnih 

izdelkov, se nauči ročnega in strojnega pranja perila, zna zlikati osnovne in tudi bolj zahtevne 

kose tekstila, spozna osnovne šive in jih zna uporabiti v praksi in se seznani s pomenom 

zdrave obutve ter utemelji njeno vzdrževanje (Učni načrt za praktikum, montessori šola). 
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3. RAZISKAVA 

3.1. NAMEN IN HIPOTEZE 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako otroci in starši dojemajo pomembnost vsebine 

modula tekstil in oblačenje, posebno z vidika razvijanja praktičnih veščin. 

Zanimalo nas je, ali starši vsebine modula tekstil in oblačenje dojemajo kot pomembne za 

življenje otrok in v kolikšni meri so starši in otroci naklonjeni ideji, da bi pri pouku spoznali 

preproste ročne spretnosti, kot je prišitje gumba in izvedba nekaterih osnovnih šivov. 

Specifično smo preverjali tudi, koliko snovi učenci dejansko usvojijo. 

S pomočjo anketnih vprašalnikov smo preverjali naslednje hipoteze: 

H1: Večina anketiranih staršev vsebine modula tekstil in oblačenje ne dojema kot 

pomembne za življenje otrok. 

H2: Večina anketiranih staršev meni, da bi bilo koristno, če bi otroci obvladali ročne 

spretnosti, kot so šivanje gumbov in osnovni šivi. 

H3: Večina anketiranih otrok vsebine modula dojemajo kot nepomembne in dolgočasne. 

H4: Večina anketiranih otrok ne mara praktičnega dela; pri tem je večji delež dečkov. 

H5: Večina anketiranih staršev otrok ni naučila niti ene ročne spretnosti, povezane s 

tekstilom. 

H6: Večina anketiranih otrok nima razvitega odnosa do tekstila. 

H7*: Večina anketiranih učiteljev ima težave pri poučevanju modula tekstil in oblačenje. 

H8*: Učitelji razrednega pouka, ki poučujejo gospodinjstvo, so manj naklonjeni vpeljavi 

praktičnih vsebin. 

* - Hipotezi H7 in H8 smo na koncu zaradi nezadostnega števila vrnjenih anket izločili. 
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3.2. ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE 

Za raziskavo smo oblikovali tri anketne vprašalnike: enega za učence, enega za njihove 

starše in enega za učitelje gospodinjstva. Pri slednjih smo naleteli na nepripravljenost za 

sodelovanje, najverjetneje zaradi časa izvedbe raziskave, saj so bili ob koncu šolskega leta 

obremenjeni s svojim delom. Temu ustrezno smo to dimenzijo raziskave izločili. 

Anketne vprašalnike smo pripravili na podlagi študija literature. Anketo smo izvedli med 

učenci petih razredov in njihovimi starši v dveh različnih življenjskih okoljih (primestje in 

mesto). 

Na podlagi analize prejetih odgovorov smo izpostavili primerjavo mnenj deklic in dečkov ter 

primerjavo mnenj med primestjem in mestom. 

3.3. METODA DELA 

Podatke smo zbirali s pomočjo anonimnih anketnih vprašalnikov. 

Vprašalnik, namenjen učencem (Priloga 1), je obsegal štiri sklope. V prvem sklopu smo 

učence spraševali po stopnjah pomembnosti, ki jih pripisujejo modulu tekstil in oblačenje, v 

drugem sklopu pa po stopnji zanimivosti posameznih tem modula. S tretjim sklopom smo 

od učencev želeli izvedeti, ali si morda pri pouku želijo več ročnih spretnosti ali več 

teoretičnega znanja, v četrtem pa smo izvedli kratek test znanja, da bi ugotovili, koliko snovi 

učenci usvojijo med obravnavanim modulom. 

Za starše smo pripravili krajši vprašalnik (Priloga 2), s katerim smo želeli pridobiti njihovo 

mnenje o modulu tekstil in oblačenje; kako pomemben se jim zdi in kaj menijo o tem, da bi 

njihovi otroci pri pouku razvijali ročne spretnosti tudi s pomočjo različnih tekstilnih tehnik. 

3.4. VZOREC 

Anketiranje smo izvedli na OŠ Primoža Trubarja v Velikih Laščah ter OŠ Bičevje in OŠ 

Prežihovega Voranca v Ljubljani. V Velikih Laščah smo razdelili skupno 82 anket, v Ljubljani 

pa skupno 148 – polovica vseh je bila namenjena učencem, druga polovica pa njihovim 

staršem. 

Kot je razvidno iz Tabel 3 in 4, je bil odziv v Ljubljani bistveno slabši kot v Velikih Laščah. 
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Tabela 3: Razdelitev vprašalnikov za učence po kraju 

Kraj Razdeljenih (f) Vrnjenih (f) Vrnjenih (%)  

Velike Lašče 41 40 97,6 

Ljubljana 74 43 58,1 

Skupaj 115 83 72,2 

 

Tabela 4: Razdelitev vprašalnikov za starše po kraju 

Kraj Razdeljenih (f) Vrnjenih (f) Vrnjenih (%)  

Velike Lašče 41 38 92,7 

Ljubljana 74 45 60,8 

Skupaj 115 83 72,2 

  

3.5. STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Odgovore učencev in njihovih staršev smo pregledno uredili v programu Microsoft Excel in 

jih statistično obdelali s pomočjo programa za statistične analize (IBM SPSS), pri čemer smo 

uporabili deskriptivno analizo in inferenčno statistiko glede na spol in življenjsko okolje. Kot 

merilo statistične pomembnosti smo upoštevali 5 % stopnjo tveganja. 

3.6. REZULTATI Z RAZPRAVO 

3.6.1. STALIŠČA UČENCEV 

V raziskavi je sodelovalo 48 deklic (57,8 % vseh učencev) in 35 dečkov (42,2 % vseh učencev), 

kar je razvidno iz Tabele 5. 

Tabela 5: Delitev učencev po spolu 

Spol f % 

Deklice 48 57,8 

Dečki 35 42,2 

Skupaj 83 100,0 

 

Povprečna starost otrok je bila 10,5 let. Najmlajša je bila devetletna deklica, najstarejša pa 

sta bila deklica in deček, stara 12 let, kar povzema Tabela 6. 
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Tabela 6: Delitev učencev po starosti 

Starost f % 

9 1 1,2 

10 44 53,0 

11 36 43,4 

12 2 2,4 

Skupaj 83 100,0 

 

STALIŠČA UČENCEV O VSEBINAH MODULA TEKSTIL PRI GOSPODINJSTVU 

S prvim sklopom vprašanj anketnega vprašalnika smo želeli pridobiti stališča učencev o 

vsebinah modula tekstil pri gospodinjstvu (Tabela 7). 

Tabela 7: Stališča učencev o vsebinah modula tekstil pri gospodinjstvu 

 
Raziskava, ki jo je opravila P. Pavlin (2011), je pokazala, da se učencem modul tekstil zdi 

najmanj uporaben. Z našo raziskavo smo tako želeli preveriti ali učenci vsebine iz tega sklopa 

dejansko zaznavajo kot nepomembne. Kot je razvidno iz Tabele 7, se večina anketiranih  

(69,8 %) strinja, da so vsebine iz sklopa tekstil in oblačenje za učence pomembne. 

Odgovori na drugo trditev kažejo močno zavest učencev glede nudenja pomoči svojim 

staršem pri skrbi za tekstilne izdelke. Samo ena učenka in en učenec se s to trditvijo nista 

strinjala, medtem ko se 86,7 % anketiranih učencev strinja, da je pomoč staršem 

pomembna. 

 

Trditev  N 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Poznavanje vsebin iz sklopa tekstil v 
5. razredu je pomembno. 

83 4 4,8 9 10,8 12 14,5 49 59,0 9 10,8 

Pomoč staršem pri skrbi za 
vzdrževanje/nego tekstilnih izdelkov 

je pomembna. 
83 1 1,2 1 1,2 9 10,8 24 28,9 48 57,8 

Tekstilstvo je ustvarjalno področje. 83 1 1,2 5 6,0 20 24,1 28 33,7 29 34,9 

Vsebine o tekstilu so dolgočasne. 83 26 31,3 18 21,7 13 15,7 17 20,5 9 10,8 

Legenda: 1 – se ne strinjam, 2 – malo se ne strinjam, 3 – ne vem, 4 – malo se strinjam, 5 – zelo se strinjam 
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Večina anketiranih učencev (68,6 %) se strinja s trditvijo, da je tekstilstvo ustvarjalno  

področje, le 7,2 % pa jih meni nasprotno.  

Ravno tako večina (53,0 %) anketiranih učencev meni, da vsebine o tekstilu niso dolgočasne. 

Iz rezultatov je torej razvidno, da učenci v večini predmet zaznavajo kot pomemben, 

ustvarjalen in nikakor ne dolgočasen. 

Primerjava stališč učencev o vsebinah modula tekstil glede na kraj bivanja in spol 

Zanimalo nas je ali obstajajo med učenci statistično pomembne razlike glede na kraj bivanja 

in spol. 

Kot je razvidno iz Grafa 1, se mestni otroci nekoliko bolj strinjajo z vsemi izbranimi trditvami. 

Statistično pomembna razlika pa se je pokazala le pri trditvi, ki se navezuje na stališče o 

ustvarjalnosti področja tekstilstva; otroci iz mesta so se statistično značilno bolj strinjali s 

trditvijo, da je tekstilstvo ustvarjalno področje (t = -2,087, df = 81,000, p = 0,040). 

 
Graf 1: Primerjava stališč učencev o vsebinah modula tekstil glede na kraj bivanja 

Kot razberemo iz Grafa 2, se deklice s prvimi tremi trditvami strinjajo nekoliko bolj kot dečki. 

Statistično pomembno razliko pa zaznamo le pri prvi trditvi, ki govori o pomembnosti 

poznavanja tekstilnih vsebin. Deklicam se zdi poznavanje tekstilnih vsebin bolj pomembno 

kot dečkom (t = 2,415, df = 53,848, p = 0,019). 
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Graf 2: Primerjava stališč učencev o vsebinah modula tekstil glede na spol 

STALIŠČA UČENCEV O ZANIMIVOSTI MODULA TEKSTIL PRI GOSPODINJSTVU 

Z drugim sklopom anketnega vprašalnika smo želeli pridobiti stališča učencev o zanimivosti 

posameznih tem modula tekstil pri gospodinjstvu (Tabela 8). 

Tabela 8: Stališča učencev o zanimivosti posameznih vsebin modula tekstil pri gospodinjstvu 

Tema N 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 
Naravna vlakna 80 8 10,0 14 17,5 11 13,8 33 41,3 14 16,9 

Kemična vlakna 80 10 12,5 15 18,8 19 23,8 25 31,3 11 13,8 

Pletenje 81 6 7,4 8 9,9 11 13,6 24 29,6 32 39,5 

Tkanje 81 10 12,3 11 13,6 13 16,0 25 30,9 22 27,2 

Šivanje 81 8 9,9 3 3,7 11 13,6 23 28,4 36 44,4 

Barvanje 81 5 6,2 10 12,3 12 14,8 22 27,2 32 39,5 

Tiskanje 81 5 6,2 8 9,9 9 11,1 30 37,0 29 35,8 

Polstenje 79 9 11,4 5 6,3 42 53,2 17 21,5 6 7,6 

Moda 80 8 10,0 9 11,3 12 15,0 23 28,7 28 35,0 

Obutev 81 4 4,9 10 12,3 14 17,3 26 32,1 27 33,3 

Vzdrž. tekst. izdelkov 81 8 9,9 8 9,9 16 19,8 28 34,6 21 25,9 

Legenda: 1 – nezanimiva, 2 – malo nezanimiva, 3 – ne vem, 4 – malo zanimiva, 5 – zelo zanimiva 

 
Rezultati kažejo, da je učencem tema o naravnih vlaknih v povprečju nekoliko bolj zanimiva 

kot tema o kemičnih, saj se je za prvo pozitivno opredelilo 58,2 %, za drugo pa 45,1 % otrok. 

Vzrok je morda v tem, da jim je predstavljena snov o kemičnih vlaknih težje razumljiva. 
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Temi o pletenju in tkanju sta učencem zanimivi; slednja z 58,1 % pozitivnih odgovorov 

nekoliko manj kot prva z 69,1 %. 

Šivanje pa je na podlagi podatkov učencem očitno najljubša tema, saj se jih je skupno kar 

72,8 % opredelilo pozitivno; skoraj polovica jo je označila kot zelo zanimivo. Približno 

desetim odstotkom učencev pa šivanje ni niti malo zanimivo. 

Temi o tiskanju in barvanju z 72,8 % in 66,7 % pozitivnih glasov zasedata drugo in tretje 

mesto na lestvici zanimivosti. Kljub rahlo različni porazdelitvi glasov sta v skupnem seštevku 

precej izenačeni, saj odgovori pri obeh močno gravitirajo na pozitivno stran skale. 

Odgovori učencev v povezavi z mehanskim postopkom polstenja bistveno izstopajo izmed 

vseh ostalih. Ne samo, da se je nepričakovano velik delež otrok (kar 53,2 %) opredelil 

nevtralno, ampak smo pri tej temi zabeležili tudi največji delež manjkajočih odgovorov 

(skoraj 5 odstotkov). 

To nekoliko pojasnjuje ugotovitev, da jim je ta vsebina relativno tuja, saj nas je med 

anketiranjem več učencev prosilo za pojasnitev izraza »polstenje«. Vsebine o polstenju torej 

nikakor ne moremo povsem objektivno primerjati z ostalimi iz modula, pri katerih so se 

otroci očitno precej bolj informirano opredeljevali o stopnji zanimivosti. 

Vsebine povezane z modo se večini otrok (63,7 %) zdijo zanimive, ravno tako pa večina  

otrok (65,4 %) meni, da so zanimive vsebine o obutvi. 

O vzdrževanju tekstilnih izdelkov se je 60,5 % učencev opredelilo pozitivno, med preostalimi 

pa je enakovreden delež nevtralnih in nenaklonjenih. 
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Graf 3: Stališča učencev o zanimivosti posameznih vsebin modula tekstil pri gospodinjstvu 

Primerjava stališč učencev o zanimivosti posameznih vsebin glede na kraj bivanja in spol 

Tudi v drugem sklopu smo analizirali razlike v odgovorih učencev glede na kraj bivanja in 

spol. Kot je razvidno iz Grafa 4, sta dve najbolj priljubljeni vsebini (pletenje in barvanje) pri 

otrocih iz mesta še nekoliko bolj priljubljeni kot pri otrocih iz primestja. Kot najmanj 

zanimiva je bila v obeh vzorcih zaznana vsebina o polstenju. Primerjava glede na kraj bivanja 

ni pokazala nobene statistično pomembne razlike v odgovorih učencev. 

 

Graf 4: Primerjava stališč učencev o zanimivosti posameznih vsebin modula tekstil glede na kraj bivanja 

10,0 12,5
7,4

12,3 9,9 6,2 6,2
11,4 10,0

4,9
9,9

17,5
18,8

9,9

13,6

3,7 12,3 9,9
6,3 11,3

12,3
9,9

13,8

23,8

13,6

16,0

13,6
14,8

11,1

53,2

15,0
17,3

19,8

41,3

31,3

29,6

30,9

28,4
27,2 37,0

21,5

28,7 32,1

34,6

16,9 13,8

39,5

27,2

44,4
39,5 35,8

7,6

35,0 33,3
25,9

NARAVNA 
VLAKNA

KEMIČNA 
VLAKNA

PLETENJE TKANJE ŠIVANJE BARVANJE TISKANJE POLSTENJE MODA OBUTEV VZDRŽ. 
TEKST. IZD.

O
D

ST
O

TE
K

 G
LA

SO
V

1 2 3 4 5

0,26
0,05

0,62
0,41

0,95

0,62
0,74

0,00

0,76 0,77

0,510,51

0,24

1,05

0,52

0,93 1,00 0,98

0,15

0,60
0,76

0,62

-2

-1

0

1

2

NARAVNA 
VLAKNA

KEMIČNA 
VLAKNA

PLETENJE TKANJE ŠIVANJE BARVANJE TISKANJE POLSTENJE MODA OBUTEV VZDRŽ. 
TEKST. IZD.

←
 N

EZ
A

N
IM

IV
O

   
  Z

A
N

IM
IV

O
 →

Primestje Mesto



Jakob Oven, Matejka (2016). Pomen tekstilnih vsebin za kakovostno življenje posameznika z vidika otrok in staršev. 
 

42 

Primerjava med deklicami in dečki je na drugi strani pokazala več statistično pomembnih 

razlik, kot je razvidno iz Grafa 5. 

 

Graf 5: Primerjava stališč učencev o zanimivosti posameznih vsebin modula tekstil glede na spol 
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Za začetek smo želeli ugotoviti ali so 

učenci bolj naklonjeni teoretičnemu 

spoznavanju vsebine ali praktičnemu 

delu. Velika večina otrok (kar 91,6 %) je 

pri tem vprašanju obkrožila, da imajo raje 

praktično delo. 7 otrok (8,4 %) pa je 

navedlo, da imajo vendarle raje teorijo 

(Graf 6). 

Med sedmimi otroki, ki so se odločili za teorijo, je razmerje med spoloma 5 : 2 z večjim 

deležem dečkov, vendar je vzorec premajhen, da bi lahko s kakršnokoli statistično 

gotovostjo trdili, da praktičnega dela ne marajo predvsem dečki. 

Z naslednjim vprašanjem smo preverjali, katere izmed ročnih spretnosti učenci znajo. Izbirali 

so med poljubnimi kombinacijami naštetih spretnosti (Graf 7), dodatno pa so imeli tudi 

možnost »drugo«, kamor so napisali še karkoli, kar ni bilo ponujeno (Graf 8). 

Možnost »pletenje« je izbralo 26 otrok (32,5 %). Čeprav to pomeni, da več kot dve tretjini 

učencev v petem razredu ne zna plesti, je delež otrok, ki navajajo, da to spretnost vsaj v 

določeni meri obvladajo, presenetljivo visok. Dopuščamo možnost, da je to posledica 

drugačne interpretacije pojma »pletenje«, ki pri otrocih lahko vključuje tudi spletanje 

zapestnic iz vrvic ali gumic. 

»Tkanje« so navedli štirje otroci. Gre za zahtevnejšo sposobnost, ki poleg ročne spretnosti 

zahteva tudi dostop do specifičnega orodja – statev. Predvidevamo, da so otroci s tkanjem 

mislili na vezave, ki so se jih učili pri pouku, in ne pravega tkanja na statvah. 

Po pričakovanjih je največ učencev - 65 otrok (81,3 %) - izbralo možnost, da znajo »prišiti 

gumb«. To je spodbudno, saj gre za osnovno ročno spretnost, pomembno za vsakdanje 

življenje, ki bi jo resnično morali obvladati vsi. Rezultati se skladajo z ugotovitvami raziskave 

F. Lovšin Kozina (2015), ki je ravno tako pokazala, da so se učenci med poukom 

gospodinjstva največkrat naučili ravno prišiti gumb. To seveda ni presenetljivo, saj učni načrt 

priporoča, da se učenci tega naučijo. 

Graf 6: Stališče učencev o najljubšem načinu dela pri pouku 
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Glede na številna vprašanja učencev za pojasnitev izraza »polstenje« neposredno med 

izvedbo same raziskave, ni presenetljivo, da je to spretnost navedlo le 15 otrok. 

Upoštevaje dejstvo, da bi se otroci pri polstenju kroglic lahko spoznali s specifičnimi 

lastnostmi volnenih vlaken, je zanimivo, da učitelji gospodinjstva očitno ne uporabljajo tega 

preprostega praktičnega pristopa za utrjevanje teorije. Razlog za to bi lahko iskali tudi v 

dejstvu, da gospodinjstvo v petem razredu pogosto poučujejo učitelji razrednega pouka, in 

ne učitelji gospodinjstva, ki so bolje seznanjeni s specialno-didaktičnimi metodami tega 

pouka. 

 

Graf 7: Obvladovanje ročnih spretnosti med učenci 

Pod možnostjo »drugo« so učenci 

sami dopisali spretnosti, ki jih 

obvladajo, a niso bile med 

naštetimi. Delež takšnih otrok se 

približuje polovici (48,1 %) vseh, ki 

so odgovorili. 

Največ (30,4 %) jih je navedlo, da 

znajo šivati, drugi odgovori pa so 

vključevali še kvačkanje, vezenje in 

pomoč pri pospravljanju perila (Graf 8). 
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Graf 8: Delitev deleža drugih ročnih spretnosti med učenci 
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Eden od dečkov med svoje spretnosti šteje celo striženje ovac, kar je nedvomno zanimiv 

vidik za spoznavanje izvora naravnih vlaken. 

Iz rezultatov izhaja, da 42,2 % učencev obvlada eno ročno spretnost, 32,5 % dve, 16,9 % tri 

in 3,6 % štiri ročne spretnosti. En sam otrok je naštel kar pet ročnih spretnosti, medtem ko 

trije na to vprašanje niso odgovorili. Ker so vsi trije odgovorili na ostala vprašanja, lahko 

sklepamo, da s tem sporočajo, da ne obvladajo nobene tovrstne ročne spretnosti (Graf 9). 

 

Graf 9: Število ročnih spretnosti na učenca 

V nadaljevanju smo raziskovali, česa bi se učenci želeli naučiti v okviru tekstilnih vsebin. V 

ta namen smo zastavili nalogo, ki je bila namenoma povsem odprtega tipa, vendar smo 

pričakovali dokaj homogene in predvidljive odgovore. 

Dobra desetina učencev (približno enakovreden delež deklic in dečkov) naloge ni izpolnila, 

medtem ko so ostali v prijetnem nasprotju s pričakovanjem zapisali zelo raznovrstne ideje: 

želijo se naučiti šivanja in drugih ročnih spretnosti kot so kvačkanje, klekljanje, pletenje, 

tkanje in tudi polstenje. Želijo si izvedeti več o modi in nastanku oblačil; eden od dečkov je 

na primer izrazil željo, da bi rad znal lepo zašiti strgana oblačila in iz neuporabnih narediti 

spet uporabna. Drug deček bi si želel obiskati tekstilno tovarno, tretjega pa zanima, katere 

madeže se da očistiti in kako. 
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Le štirje otroci so odgovorili z besedo »nič«, pri čemer je to možnost izbralo več dečkov kot 

deklic (3 : 1). 

Izsledki kažejo, da si učenci želijo več raznovrstnih ročnih spretnosti, skozi katere bi lahko 

spoznavali najrazličnejše vidike tekstila. Pri tem so jasno opazne razlike med spoloma. 

Odgovori dečkov so v pretežni meri zelo konkretni in tehnični. Zanima jih na primer: 

- kako očistiti madeže; 

- kako lepo sešiti strgana oblačila in iz neuporabnih oblačil narediti uporabna; 

- kdo je izumil umetna vlakna; 

- kako zarobiti hlače; 

- kakšna je pot od vlakna do oblačila; 

- kako poteka tiskanje na majice; 

- več o škodljivih vlaknih; 

- več o izdelavi oblačil iz kož; 

- kako se izdela kapa s ščitkom … 

Kljub temu se med dečki najde tudi kar nekaj takšnih, ki bi radi znali plesti, šivati, tkati in 

kvačkati. 

Odgovori deklic so po drugi strani bolj usmerjeni v modo in ročna dela. Rade bi se naučile: 

- likanja; 

- pranja v stroju, čiščenja obutve; 

- tkanja, vezenja, klekljanja; 

- ročnih del na splošno; 

- izdelave oblek; 

- več o modi in obutvi; 

- vzdrževanja tekstila; 

- modnega oblikovanja … 

Kljub razlikam so pri obeh spolih prisotne tudi nekatere enake želje, večinoma v zvezi s 

šivanjem in popravljanjem poškodovanih oblačil. 
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S tem, ko smo učence nadalje vprašali, kaj naredijo z oblačilom z manjšo raztrganino ali 

odpadlim gumbom, smo preverjali več medsebojno povezanih vidikov, ki kažejo na odnos 

otrok do tekstilnih izdelkov, predvsem oblačil. Učenci so izbirali med nekaj vnaprej 

ponujenimi možnostmi ukrepov in dopolnjevali z lastno razlago njihove izbire. 

Kot je razvidno iz Grafa 10, da 

večina anketiranih otrok (86,7 %) 

oblačilo popraviti. 

Analiza kaže, da učenci pri popravilu 

najbolj zaupajo svojim mamam, 

vendar je opaziti, da babice ne 

zaostajajo veliko (Graf 11). 

To se sklada tudi z izsledki 

raziskave, ki jo je opravila F. Lovšin 

Kozina (2015), v kateri ugotavlja, da so ravno babice in mamice tiste, ki so v veliki večini 

predstavile otrokom tekstilne tehnike, ki jih poznajo. 

 

Graf 11: Odstotek izvajalcev popravil učencu pri manjših poškodbah oblačil 
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Graf 10: Ukrepanje učencev ob manjši poškodbi oblačila 
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Preudaren nakup tekstilnega izdelka je pomemben tako s potrošniškega kot ekološkega 

vidika. Učence smo zato vprašali, kateri dejavnik najbolj vpliva na njihovo odločitev za 

nakup. 

Izbirali so lahko poljubne kombinacije ponujenih dejavnikov, ki po njihovem mnenju 

odločilno vplivajo na nakup izdelka.  

Iz Grafa 12 lahko razberemo, da je večina otrok (78,0 %) kot najbolj pomemben dejavnik 

izglasovala material in kakovost izdelka, kot najmanj pomembnega (9,8 %) pa dejavnik 

znamke. 

 

Graf 12: Odločilni dejavniki pri nakupu tekstilnega izdelka za učence 

V primerjavi z raziskavo F. Lovšin Kozina (2015) vidimo, da je tukaj velika večina učencev na 

prvo mesto postavila dejavnik ustreznosti in kakovosti materiala, ki ga omenjena raziskava 

ni zajemala. Po drugi strani lahko v pretežni meri izenačimo dejavnika barve in mode, ki v 

naši raziskavi zasedata drugo in četrto mesto, z dejavnikom videza izdelka, ki so ga 

udeleženci raziskave F. Lovšin Kozina (2015) postavili na prvo mesto. 

V odsotnosti dejavnika ustreznosti in kakovosti materiala ter ob upoštevanju omenjene 

izenačitve prekrivajočih se dejavnikov se pokaže, da je zaporedje vpliva naslednjih treh 

dejavnikov (videz, cena in ekološki vidik) enako v obeh raziskavah. 
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Glede na različne možnosti nakupa v sodobni družbi nas je zanimalo, katere možnosti so 

učencem najbližje. Z vprašanjem smo želeli preveriti kje in kako učenci kupujejo svoja 

oblačila. 

Učencem smo ponudili izbiro med tremi vrstami fizičnih trgovin, o katerih se glede na 

aktualni učni načrt vsaj v osnovi učijo tudi pri pouku gospodinjstva: 

- »navadne« trgovine: tekstilne trgovine, ki ponujajo raznovrstne blagovne znamke v 

širokem razponu kvalitete materialov, cen in akcij, kakršne tipično srečamo v 

prodajnih centrih; 

- outlet trgovine: tovarniške prodajalne s ponudbo izdelkov prvovrstnih materialov 

omejenih (včasih tudi samo lastnih) blagovnih znamk po bistveno nižjih cenah od 

maloprodajnih (Ogrizek, 1984); 

- diskontne trgovine: trgovine s široko ponudbo trajno nizkocenovnih izdelkov nižje 

kvalitete, praviloma iz vrst manj zvenečih blagovnih znamk in veliko zalogo. 

Dodatno smo ponudili še dve možnosti, ki poudarjata vsaka svoj specifični dejavnik: 

- razprodaje: poglavitni dejavnik je cena; 

- internetne trgovine: poglavitni dejavnik je enostavnost. 

Preko pričakovanj se je izkazalo, da večina otrok (60,2 %) skupaj s starši kupuje oblačila v 

»navadnih« trgovinah, kar je v skladu z izbranim poglavitnim dejavnikom pri odločitvi za 

nakup. Opozoriti velja, da način nakupa v »navadnih« trgovinah pretežno vključuje tudi 

drugo najpogostejšo izbrano možnost (»razprodaje«), ki so značilnost predvsem 

»navadnih« trgovin. Pri obeh ima kupec največjo sposobnost izbire ter ocene ustreznosti in 

kakovosti materialov, razprodaje pa dodatno kažejo na vpliv dejavnika cena. 

Najmanj priljubljeno med učenci je nakupovanje preko interneta (10,8 %), kjer je 

sposobnost ocene ustreznosti in kakovosti materialov najmanjša, kljub relativni 

enostavnosti nakupa. 

Med izvedbo raziskave se je pokazalo, da učenci ne ločijo prav dobro med »navadnimi«, 

diskontnimi in outlet trgovinami, zato je na razporeditev odgovorov med temi tremi 

potrebno gledati z zadržkom. Vseeno lahko iz rezultatov sklepamo, da učenci in njihovi starši 
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večinoma izbirajo način nakupa, ki jim omogoča, da lahko kar najbolje izkoristijo 

najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na končno odločitev (Graf 13). 

 

Graf 13: Načini kupovanja oblačil pri učencih 

Z zadnjim vprašanjem smo želeli izvedeti ali bi se učenci želeli naučiti nekaterih specifičnih 

ročnih spretnosti, kot na primer prišiti gumb, zakrpati svoja oblačila ali reciklirati svoja 

priljubljena oblačila. Namen vprašanja je bil 

primerjati rezultate s tistimi iz prvega vprašanja 

v tem sklopu, kjer smo učence prosili, da se 

opredelijo glede preference do teorije in prakse 

pri gospodinjskem pouku. 

Rezultati so bili zelo podobni tistim iz 

kontrolnega vprašanja (Graf 6), z veliko večino  

odgovorov (89,2 %) v korist učenja naštetih 

ročnih spretnosti (Graf 14). 

Odgovorili so prav vsi, delež nezainteresiranih (10,8 %) pa vključuje 5 dečkov in 4 deklice.  

To je presenetljivo pozitivno, saj potrjuje, da si velika večina učencev želi praktičnega pouka 

gospodinjstva in da hkrati od njega nimajo nerealnih pričakovanj. 
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Graf 14: Želja po učenju konkretnih ročnih spretnosti 
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TEST ZNANJA 

Namen zadnjega sklopa je bil preveriti, koliko si učenci zapomnijo snov modula tekstil in 

oblačenje (Graf 15). 

Za začetek smo jih vprašali po delitvi tekstilnih vlaken, na kar je pravilno odgovorila le dobra 

polovica učencev (55,4 %), šest (7,2 %) pa jih ni podalo odgovora. Upoštevaje nizko stopnjo 

zahtevnosti vprašanja to štejemo kot slab rezultat. 

Rezultat pri vprašanju o pomenu plemenitenja blaga je bil zelo slab, saj je pravilno ali delno 

pravilno odgovorilo le 39,8 % učencev, več kot tretjina (37,3 %) jih odgovora ni vedela, 

medtem ko jih 9,6 % ni odgovorilo. 

Učencem smo zastavili nalogo, pri kateri so morali narisati simbol za sušenje perila v 

sušilnem stroju pri nizki temperaturi. Zaradi narave naloge smo delno pravilne odgovore 

šteli kot nepravilne. 4,8 % učencev je uspelo narisati pravilen simbol, kar četrtina (25,3 %) 

jih je naredila napako, več kot polovica (54,2 %) jih ni niti poskusila. V drugem delu naloge 

smo učence prosili, da narišejo še simbol za previdno pranje perila pri 40 °C. Rezultat je bil 

še nekoliko slabši kot v prvem delu naloge, saj je kar 38,6 % učencev naredilo napako, le 

4,8 % odgovorov pa je bilo pravilnih. To je zelo zaskrbljujoče, saj gre za osnovno znanje o 

vsakdanjem vzdrževanju tekstila. 

V nadaljevanju smo preverjali znanje učencev o namenu ter uporabi pletenin in tkanin. Pri 

ocenjevanju smo znižali kriterij in za pravilne šteli tudi odgovore, ki so vsaj v grobem ločili 

uporabo pletenin za zimska oblačila in tkanin za vrhnja oblačila, spodnje perilo ter 

pohištveni tekstil. Detajlov o bombažnih pleteninah na primer nismo zahtevali. Vseeno so 

rezultati, ki vključujejo le 4,8 % pravilnih odgovorov in dobro četrtino (26,5 %) delno 

pravilnih navedb uporabe, vse prej kot znak usvojenega znanja. 

Učence smo nadalje vprašali po razliki med naravnimi in umetnimi vlakni. Vprašanje je bilo 

srednje zahtevnostne stopnje, čemur so bili primerni tudi odgovori učencev. Slaba petina 

(19,3 %) jih je odgovorila pravilno, šestina (16,9 %) nepravilno, skoraj 40 % otrok pa je uspelo 

napisati vsaj delno pravilen odgovor. 

Z vprašanjem o razvrščanju oglasov, ki na prvi pogled nima nobene zveze s tekstilom, smo 

preverjali, če si učenci to snov kaj bolje zapomnijo, glede na to, da jo po učnem načrtu 
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obravnavajo skupaj z ostalimi vsebinami modula tekstil in oblačenje. Kar polovica otrok 

(50,6 %) je navedla, da tega ne ve, dobra četrtina (26,5 %) pa je uspela napisati pravilen ali 

vsaj delno pravilen odgovor. Ta rezultat kaže, da nizek delež snovi, ki si jo učenci zapomnijo, 

ni vezan samo na tekstilne vsebine gospodinjstva. 

Za konec smo učence vprašali, kako pravilno poskrbimo za odpadni tekstil. Zanimalo nas je 

ali učenci poznajo ustrezne načine, na katere se lahko znebijo odsluženih kosov oblačil in 

drugih tekstilnih ostankov, ki iz najrazličnejših razlogov niso več primerni za uporabo. 

Presenetili so nas odgovori v smislu podarjanja in ponovne uporabe, ki sami po sebi 

izključujejo pojem »odpadnega« in dajejo misliti, da nekateri otroci bodisi niso prav dobro 

prebrali vprašanja bodisi ne razumejo, kaj smo jih spraševali. Vseeno je dobra tretjina 

(36,1 %) navedla, da ga »vržejo v smetnjak«, vendar pri tem praviloma niso navedli, v 

katerega, kar je pomemben faktor pravilnega odgovora. Le 8,4 % otrok je na vprašanje 

odgovorilo povsem pravilno, medtem ko jih več kot polovica (55,4 %) ni vedela, kaj bi 

odgovorili oz. so odgovorili nepravilno. 

 
Graf 15: Rezultati testa znanja pri učencih 
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3.6.2. STALIŠČA STARŠEV 

V raziskavi je sodelovalo skupno 83 staršev, od tega kar 83,1 % žensk (Tabela 8), kar 

domnevno kaže na bistveno večjo vpletenost mater v šolski sistem. 

Tabela 9: Delitev staršev po spolu 

Spol f % 

Ženske 69 83,1 

Moški 14 16,9 

Skupaj 83 100,0 

 
Povprečna starost staršev je bila 41,6 let, največ pa jih dosega sedmo ali peto stopnjo 

izobrazbe, kot je razvidno iz Tabele 10. 

Tabela 10: Delitev staršev po izobrazbi 

Stopnja izobrazbe f % 

Ni podatka 6 7,2 

2 1 1,2 

3 1 1,2 

4 14 16,9 

5 20 24,1 

6 8 9,6 

7 21 25,3 

7/1 1 1,2 

7/2 3 3,6 

8 8 9,6 

Skupaj 83 100,0 

 

Pregled po kraju (Tabela 3 in 4) pokaže, da je kljub ujemanju skupnega števila vrnjenih 

vprašalnikov pri učencih in starših prišlo do manjše anomalije: v Velikih Laščah dva učenca 

nista vrnila anketnih vprašalnikov svojih staršev, medtem ko se je v Ljubljani zgodilo ravno 

obratno – prejeli smo odgovore dveh staršev, ne pa tudi njihovih otrok. 

S kratkim nizom vprašanj smo kontrolno preverjali nekatera bistvena stališča in mnenja 

staršev o temah, o katerih smo že pred tem spraševali njihove otroke. 

Za začetek nas je zanimalo, kako pomembno se staršem zdi, da se njihov otrok uči o tekstilu. 

Na to izbirno vprašanje so starši odgovarjali po ponujeni lestvici stališč (Graf 16). Odgovorili 
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so vsi starši, prav nobeden pa ni mnenja, da so te vsebine nepomembne. Večina staršev 

(60,2 %) se je opredelila, da to znanje spada med pomembnejša znanja njihovih otrok. 

 

Graf 16: Porazdelitev stališč staršev o pomenu tekstilnih vsebin 

Od staršev smo želeli izvedeti ali se jim zdi 

pomembno, da bi njihov otrok pri pouku 

gospodinjstva pridobival ročne spretnosti. S 

tem smo želeli pridobiti kontrolno stališče za 

primerjavo z rezultati podobnega vprašanja, 

ki smo ga zastavili učencem.  

Pet staršev ni odgovorilo, med ostalimi pa je 

prevladujoča večina s kar 96,2 % glasovala v 

podporo razvijanju ročnih spretnosti, kot je 

razvidno iz Grafa 17. 

Rezultat se ujema s tem, kar so v odgovorih na povezani vprašanji navedli učenci (Grafa 6 in 

14) in kaže na enotno mnenje, ki si ga delita obe strani. 

Upoštevati moramo, da je nesorazmerno velik delež mater v raziskavi staršev nekoliko 

vplival na rezultat, vendar ni moč sklepati kako. Lahko pa zaključimo, da mame večinoma 

pozitivno spodbujajo razvoj ročnih spretnosti pri svojih otrocih. 
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Glede na to, da se učenci pri pouku gospodinjstva učijo o skrbi in vzdrževanju oblačil, smo 

preverjali, kako starši ocenjujejo pomoč otrok pri tovrstnih gospodinjskih opravilih. 

Odgovore smo razvrstili po petstopenjski lestvici od »nikoli« do »vedno« (Graf 18). 

Razvrstitev glasov pokaže največjo koncentracijo (54,2 %) pri nevtralnem odgovoru 

»občasno«. Kar dobra petina otrok (20,5 %) pa po navedbah staršev le redko ali celo nikoli 

ne pomaga pri tekstilnih opravilih (to vključuje tudi povsem vsakodnevna opravila, kot sta 

sortiranje umazanega perila za pranje in zlaganje čistih oblačil). 

Ob predpostavki, da odgovori staršev kažejo realno sliko domače prakse, lahko opazimo, da 

ta zaostaja za stališčem učencev pri sorodnem vprašanju iz prvega sklopa njihovega 

vprašalnika (Tabela 7), ki je preverjalo, kako pomembna se jim zdi pomoč staršem. Stališče 

učencev namreč izkazuje močno zavest, ki pa jo očitno nekoliko težje pretvarjajo v prakso. 

 

Graf 18: Ocena staršev glede pomoči njihovih otrok pri tekstilnih opravilih 

V nadaljevanju smo starše vprašali po njihovih ukrepih pri manjših raztrganinah na oblačilu 

ali odpadlem gumbu. S tem kontrolnim vprašanjem smo želeli preveriti rezultate, ki so jih 

pri enakem vprašanju navedli učenci. 
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Velika večina staršev (kar 92,8 %) je 

navedla, da dajo oblačilo popraviti 

(Graf 19). To je zelo usklajeno z 

večinskim odgovorom učencev 

(86,7 %), kot je razvidno iz Grafa 10. 

Samo pet staršev (6 %) je navedlo, 

da najdejo drugo rešitev, pri čemer 

sta si bila odgovora »recikliram« in 

»podarim naprej« v razmerju 3 : 2. 

Upoštevaje visok delež mam med 

vprašanimi starši lahko ugotovimo, da se tudi dopolnilne razlage v zvezi s tem, komu zaupajo 

popravilo, precej dobro ujemajo s tistimi od učencev. Več kot dve tretjini staršev (67,5 %) 

sta navedli, da poškodbe popravijo sami, naslednji najpogostejši odgovor (14,3 %) pa je bil, 

da to prepustijo babici (Graf 20). 

 

Graf 20: Odstotek izvajalcev popravil pri starših ob manjših poškodbah oblačil 

Starše smo vprašali, kaj naredijo s premajhnimi oblačili. Na to vprašanje so odgovarjali z 

izbiro poljubne kombinacije ponujenih odgovorov, nas pa je zanimalo predvsem, kolikšen 

delež jih premajhna oblačila vsaj občasno predela, tako da so uporabna še naprej. Izkazalo 
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se je, da to naredi le en starš (1,2 %), medtem ko so prav vsi (100,0 %) izbrali možnost, da 

jih podarijo naprej. Za prodajo se je odločilo 4,8 % staršev (Graf 21). 

 

Graf 21: Najpogostejša rešitev staršev pri premajhnih oblačilih 

Za konec smo z vprašanjem odprtega tipa želeli od staršev izvedeti, kako dobro sploh 

poznajo vsebine, ki se jih njihovi otroci učijo pri pouku gospodinjstva, ter kako so z njimi 

zadovoljni. Kar dobra petina (20,5 %) na vprašanje ni odgovorila, od tega 70,6 % iz mestnega 

okolja, 29,4 % pa iz primestnega okolja. Šest staršev (7,2 %) se je opredelilo, da ne vedo 

dovolj, da bi lahko podali mnenje, od tega 66,7 % iz mestnega okolja, 33,3 % pa iz 

primestnega okolja. Skoraj četrtina staršev (24,1 %) meni, da so vsebine dobre v takšni 

obliki, kot so, preostalih 48,2 % pa navaja, da: 

- bi vsebine morale biti bolj splošne; 

- so vsebine sicer poučne, vendar pogrešajo praktično delo; 

- je delež teorije previsok in delež prakse prenizek; 

- bi se otroci lahko naučili enostavnega šivanja gumbov in krpanja; 

- je snov težka;  

- je vsebina zastarela in učbenik neprijazen otrokom; 

- učenci ne spoznajo vrst blaga in se težko učijo o lanu ali bombažu brez praktičnega 

spoznavanja; 

- bi kazalo nameniti več poudarka ročnim spretnostim. 
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Rezultati kažejo, da dobra četrtina staršev (26,5 %) meni, da bi bilo bolje dati poudarek 

ročnim spretnostim oz. drugemu praktičnemu delu, kot je na primer pranje; razmerje med 

njimi glede na kraj je 11 : 11. Le dva starša (2,4 %) sta zadovoljna s trenutnim obsegom 

praktičnega dela, medtem ko so štirje starši (4,8 %) prepričani, da so vsebine pretežke in 

preobsežne. 
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4. RAZPRAVA 

Rezultati raziskave v prerezu kažejo na opazno disonanco med zavestjo in prakso pri 

gospodinjskih temah. Medtem ko je zavest tako pri učencih kot pri starših vsaj teoretično v 

skladu z namenom gospodinjskega pouka, njihova praksa po drugi strani kaže na zelo 

potrošniško naravnano miselnost. O vzrokih za to samo na podlagi naše raziskave ne 

moremo in ne želimo sklepati, ampak se osredotočamo le na naše zastavljene hipoteze. 

Večina staršev (57,8 %) meni, da je učenje o tekstilu za njihove otroke pomembno, naslednja 

tretjina (33,7 %) pa to snov vidi kot srednje pomembno (Graf 16). Na podlagi tega lahko 

hipotezo H1: Večina anketiranih staršev vsebine modula tekstil in oblačenje ne dojema kot 

pomembne za življenje otrok ovržemo. 

Kar 96,2 % staršev se zdi pomembneje, da bi otroci pridobivali ročne spretnosti (Graf 17). 

Na podlagi tega rezultata in analize odgovorov staršev na odprto vprašanje o oceni tekstilnih 

vsebin hipotezo H2: Večina anketiranih staršev meni, da bi bilo koristno, če bi otroci 

obvladali ročne spretnosti, kot so šivanje gumbov in osnovni šivi potrdimo. 

69,8 % učencev se vsaj delno strinja s trditvijo o pomembnosti poznavanja vsebin iz sklopa 

tekstil v petem razredu in dobra polovica jih teh vsebin ne dojema kot dolgočasnih (Tabela 7 

ter Grafa 1 in 2). Na podlagi tega lahko hipotezo H3: Večina anketiranih otrok vsebine 

modula dojemajo kot nepomembne in dolgočasne ovržemo. 

Izkaže se, da si velika večina otrok (91,6 %) želi več praktičnega dela v obliki učenja 

konkretnih ročnih spretnosti (Graf 6). Manjšina (8,4 %), ki ima raje teoretični pouk, pa tvori 

premajhen vzorec, da bi lahko izdelali statistično zanesljiv zaključek glede deleža dečkov. Na 

podlagi teh rezultatov lahko hipotezo H4: Večina anketiranih otrok ne mara praktičnega 

dela; pri tem je večji delež dečkov ovržemo. 

81,3 % otrok zna po lastnih navedbah prišiti gumb (Graf 7), 54,2 % otrok pa navaja, da 

obvladajo več kot eno ročno spretnost (Graf 9). Na podlagi tega lahko hipotezo H5: Večina 

anketiranih staršev otrok ni naučila niti ene ročne spretnosti, povezane s tekstilom ovržemo. 

Pri tem izhajamo le iz analize končnega stanja, nismo pa preverili, kdo je otroke vseh 

njihovih naštetih spretnosti dejansko naučil. 
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Odgovori učencev na vprašanja v prvem, drugem in tretjem sklopu v splošnem kažejo, da 

sta pri učencih prisotna tako zavest kot interes za tekstilne vsebine. Žal pa rezultati testa 

znanja v četrtem sklopu kažejo povsem drugačno sliko; izkazano znanje o izbranih vsebinah 

je ob koncu šolskega leta le zasilno (Graf 15) – vsekakor daleč od želenega in sploh ne v 

skladu z rezultati prvih dveh sklopov, kot je razvidno iz Tabel 7 in 8. Na podlagi tega hipoteze 

H6: Večina anketiranih otrok nima razvitega odnosa do tekstila tako ne moremo niti potrditi 

niti ovreči. Omeniti velja, da bi jo, upoštevaje zgolj stališča, želje in interese učencev, sicer 

zlahka ovrgli, vendar zaključujemo, da bi bilo za to potrebno nekaj spremeniti pri samem 

pouku, da bo rezultat viden tudi v deležu snovi, ki jo učenci usvojijo. 

4.1. ZAZNANI PROBLEMI POUČEVANJA MODULA TEKSTIL 

Že pred tremi desetletji je avtorica M. Lap - Drozg (1986, str. 36) v publikaciji Vzgoja in 

izobraževanje zapisala: »Iz kritične analize dosedanje metode poučevanja gospodinjstva 

izhaja delovna predpostavka, da ta pouk v osnovni šoli ni dovolj smotrn.« 

Že takrat so videli, da je v način poučevanja potrebno uvesti spremembe a kljub uvedbam 

rezultati še vedno niso zadovoljivi. Ob predpostavki, da je namen pouka ravno v tem, da 

učenci snov čim bolj trajno usvojijo, ugotavljamo, da trenutna umestitev vsebin še ni 

optimalna. 

Vzrokov za to je lahko več, izpostaviti pa je potrebno predvsem naslednje tri: 

 STAROST UČENCEV 

Ob dejstvu, da se cilji in učna snov pri predmetu gospodinjstvo niso bistveno spremenili v 

primerjavi z bivšo osemletno osnovno šolo, velja izpostaviti, da so bili v obdobju 

osemletnega osnovnega šolanja učenci, ki so spoznavali proučevane vsebine v povprečju 

stari 12 let, medtem ko so danes v povprečju dve leti mlajši. 

Pogled v šolo montessori in predmet praktikum kaže, da so otroci pri spoznavanju tekstilnih 

vsebin stari povprečno 12 let. Waldorfska šola pa zaradi drugačnega pristopa,  pri katerem 

otroci postopoma spoznavajo tekstil skozi vse razrede, ni neposredno primerljiva. 

Upoštevaje koncentracijo obravnavane snovi, so otroci v javnem šolstvu s povprečno 10 leti 
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nedvomno najmlajši, kar gotovo vpliva na dojemanje. Problem zagotovo predstavlja tudi 

dejstvo, da gre za enkratno spoznavanje vsebin, ki jim ne sledi nadgradnja v višjih razredih. 

 USPOSOBLJENOST UČITELJEV ZA POUČEVANJE TEKSTILNIH VSEBIN 

Zakon o osnovni šoli dopušča, da gospodinjski pouk v petem razredu lahko poučujejo učitelji 

razrednega pouka. Ti v svojem študijskem programu nimajo predmetov, ki bi vključevali 

metodologijo gospodinjskega pouka ali pa predmet gospodinjstvo sam po sebi. Nastane 

torej situacija, v kateri učitelji, ki nimajo ustrezne izobrazbe, poučujejo snov, ki je za učence 

zelo zahtevna; to smo pokazali tudi z našo raziskavo. 

Iz magistrskega dela M. Lah (2015) lahko povzamemo, da imajo učitelji gospodinjstva 

večinoma bolj pozitiven odnos do svojega predmeta kot učitelji, ki nimajo izobrazbe za 

poučevanje predmeta gospodinjstvo, vendar ta predmet vseeno poučujejo. 

 UČNE VSEBINE IN UČNI CILJI 

V poglavju Teoretična izhodišča tega diplomskega dela so povzeti učni cilji in vsebine od leta 

1948 naprej. Pri tem lahko opazimo, da se je predmet gospodinjstvo pojavil leta 1954 kot 

nadgradnja in nadomestitev starega predmeta ročna dela, ki je bil času primerno zelo 

praktično usmerjen. Cilji in učne vsebine modula tekstil in oblačenje so se v nadaljnjih 

desetletjih od uvedbe relativno malo spreminjali. Najpoglavitnejše spremembe so se 

dogajale pri poudarku praktičnega dela in ročnih spretnosti, pri čemer lahko zaznamo trend 

zmanjševanja obveznega okvira, ki se je začel v šestdesetih letih prejšnjega stoletja z uvedbo 

fakultativnega pouka. 

Tik pred uvedbo devetletne osnovne šole je bilo pouku gospodinjstva v šestem, sedmem in 

osmem razredu skupno namenjenih 95 ur, od tega 20 ur za modul tekstil in oblačenje, ki 

takrat še ni vključeval tem o dobaviteljih, oglasih, zaščiti potrošnika in načrtovanju nakupov. 

Po letu 2000, ko se je predmet s šolsko reformo prestavil v peti in šesti razred, se je njegov 

skupni obseg zmanjšal za sedem ur in pol. 
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4.2. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE 

Menimo, da je nujno, da odrasli usklajeno funkcioniramo doma in v službi. Žal pa se 

dandanes službeni in karierni vidik pogosto preveč poudarjata, domači in osebni vidik, ki 

zajemata številne vsebine gospodinjstva, pa ostajata nekoliko zapostavljena. 

Predmet gospodinjstvo je celostno gledano izrednega pomena za kakovostno osebno 

življenje učencev – bodočih odraslih. Poleg razvijanja praktične ustvarjalnosti bi se morali 

učenci pri tem predmetu aktivno pripravljati za življenje, s poudarkom na razvoju delovnih 

navad, vztrajnosti in natančnosti pri vsakdanjih opravilih. 

V skladu z ugotovljenim predlagamo, da se predmet gospodinjstvo kot obvezni predmet 

premakne po vertikali navzgor, da se uvede tudi v višjih razredih, učni načrt pa vsebinsko 

teoretično nadgradi tudi s praktičnim delom, preko katerega bodo učenci pridobili 

življenjsko uporabne praktične veščine, omogočeno pa bo tudi izvajanje učnih aktivnosti v 

smislu spodbujanja ustvarjalnosti posameznika. 

Znani švicarski pedagog iz 19. stoletja Johann Heinrich Pestalozzi je zapisal: »Skladen razvoj 

osebnosti je harmoničen razvoj uma, srca in roke, oziroma rezultat intelektualne, moralne 

in delovne vzgoje.« 

Otroci imajo v času modernih tehnologij manj občutka za količino dela, truda, časa in 

potrpežljivosti, ki so potrebni, da nekaj naredijo sami, brez pomoči naprav, kot kadarkoli 

prej. Predlagamo, da se v obvezni gospodinjski pouk ponovno uvede učni cilj, ki bo poudarjal 

razvijanje ljubezni in spoštovanja do dela in njegovih rezultatov.  Pri tem ne gre le za 

ustvarjanje občutka; ukvarjanje z ročnimi spretnostmi bi učencem dokazano izboljšalo 

finomotoriko in posledično delovanje desne hemisfere možganov, česar uporaba moderne 

tehnologije nikakor ne bi smela zavirati: »Šolanje finomotorike, koordinacije v povezavi z 

umetniškim in praktičnim elementom, zagotavlja osnovo za kasnejšo praktično inteligenco« 

(Učni načrt za ročna dela, waldorfska šola, str. 406). 

Vsekakor si ne želimo, da bi se odstotek otrok oz. bodočih odraslih, ki malo poškodovano 

oblačilo takoj vržejo v smeti, še povečeval – s 7,2 % je že sedaj blizu sprejemljivega. 
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Upoštevaje izjemno velik delež učencev (89,2 %), ki si dejansko želijo učiti ročnih spretnosti 

in še večji delež staršev v podporo istemu cilju (96,2 %), menimo, da si otroci to možnost 

zaslužijo. Pomembno pa je, da jim je ta možnost omogočena kot del rednega pouka 

gospodinjstva in ne zgolj ponujena v obliki izbirnega predmeta ali krožka. V slednji obliki bi 

predvidljivo pristala v podrejenem in zapostavljenem položaju v konkurenci z obstoječimi 

popularnimi izbirnimi predmeti, kot so tuji jeziki in računalništvo, ki se jim v današnjih časih 

pripisuje bistveno večji pomen zaradi domnevne karierne uporabnosti. 

Smiselno je torej, da učenci modul tekstil in oblačenje bolje spoznajo skozi ustvarjalno 

naravnano praktično delo. Aktivne metode dela in z njimi izkušenjsko učenje bi tako v 

večjem obsegu lahko uvedli pri vsebinah, ki se ukvarjajo z mehansko predelavo vlaken, 

oblačili in obutvijo, modo … 
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5. ZAKLJUČEK 

Izsledki naše raziskave kažejo, da si otroci želijo novih znanj v obliki praktičnih spretnosti, 

njihovi starši pa jih pri tem podpirajo. Odgovornost na strani učnega načrta in učiteljev 

predmeta gospodinjstvo je, da jim ta znanja ne samo nudijo ampak tudi omogočijo čim večjo 

mero uporabnosti usvojenega znanja. 

V učni načrt bi bilo smiselno vpeljati spremembe, ki bi vključevale nadgradnjo teoretičnih 

vsebin s praktičnim delom, pri čemer bi morali gospodinjski pouk poučevati usposobljeni 

učitelji gospodinjstva. 

Da bi učenci lahko utrjevali in nadgrajevali že usvojeno znanje, bi bilo smiselno vpeljati 

gospodinjski pouk tudi v višje razrede in povečati število ur. 

V skladu z življenjskimi spremembami, ki družbi in posameznikom nalagajo vedno večjo 

odgovornost in skrb za okolje, bi bilo potrebno nameniti poudarek recikliranju starih a še 

vedno uporabnih tekstilij. Ta vidik bi bilo mogoče vključiti med ročne spretnosti, tako da bi 

učenci s tem razvijali svojo ustvarjalnost, finomotoriko in občutek za estetiko. 
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PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

Pozdravljen/a! 

Pred tabo je anketa, ki mi bo pomagala pri diplomski nalogi, s katero želim ugotoviti, katere vsebine 

v okviru modula tekstil in oblačenje bi bilo smiselno še vključiti in katere izboljšati. 

Anketa je anonimna. Ker mi bodo tvoji odgovori zelo pomagali, te prosim, da si pri odgovorih iskren 

in da na vprašanja odgovoriš resno. Prosim, ne izpuščaj vprašanj in odgovarjaj čim bolj natančno. 

Hvala za tvoje sodelovanje, želim ti lep dan in prijetne ure gospodinjstva! 

Matejka Jakob Oven 

 

Spol:      Ž       M 

Razred: ______ 

Starost: ______ 

Kraj: __________________________ 

 

1. Kako močno se strinjaš s spodaj napisanimi trditvami (1 – se ne strinjam, 2 – malo se ne 

strinjam, 3 – ne vem, 4 – malo se strinjam, 5 – zelo se strinjam) 

a) Poznavanje vsebin iz sklopa tekstil, ki ga spoznaš v 5. razredu, je pomembno.  

1   2  3  4  5 

b) Pomoč staršem pri skrbi za vzdrževanje/nego tekstilnih izdelkov je pomembno. 

1  2  3  4  5 

c) Tekstilstvo je ustvarjalno področje. 

1   2  3  4  5 

d) Vsebine o tekstilu so dolgočasne. 

1   2  3  4  5 
 

2. Spodaj so naštete vsebine, ki jih spoznaš pri predmetu gospodinjstvo. Obkroži številko, s 

katero boš označil kako zanimiva se ti zdi posamezna vsebina (1 – nezanimiva, 2 – malo zanimiva, 

3 – ne vem, 4 – zanimiva, 5 – zelo zanimiva) 

Naravna vlakna 1 2 3 4 5 

Kemična vlakna 1 2 3 4 5 

Pletenje 1 2 3 4 5 

Tkanje 1 2 3 4 5 

Šivanje 1 2 3 4 5 

Barvanje 1 2 3 4 5 

Tiskanje 1 2 3 4 5 

Polstenje 1 2 3 4 5 

Moda 1 2 3 4 5 

Obutev 1 2 3 4 5 

Vzdrževanje 
tekstilnih izdelkov 

1 2 3 4 5 
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3. Katera možnost dela pri pouku se ti zdi bolj zanimiva (obkroži)? 

a) da se učim teorijo 

b) da nekaj delamo praktično 

 

4. Kaj od spodaj navedenega znaš (obkroži)? 

a) plesti 

b) tkati 

c) prišiti gumb 

d) spolstiti kroglico 

e) drugo _____________________________________________ 

 

5. Napiši svojo idejo, kaj bi se rad naučil pri predmetu gospodinjstvo v okviru tekstilnih vsebin: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Kaj narediš s poškodovanimi oblačili (manjše raztrganine, odpadli gumb) 

a) nosim kar tako 

b) vržem v smeti 

c) dam ga popraviti (komu: ______________________________________________) 

d) drugo 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Kaj je pri tebi odločilno za nakup tekstilnega izdelka? 

a) barva 

b) moda 

c) znamka 

d) cena 

e) ustrezen material in kakovost 

f) ekološki vidik 
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8. Kako največ kupuješ svoja oblačila? 

a) preko interneta 

b) na razprodajah 

c) v outlet trgovinah 

d) v diskontnih trgovinah 

e) v navadnih trgovinah 

 

9. Ali bi se rad naučil/a osnovne ročne spretnosti (kako prišiti gumb, kako zakrpati svoja oblačila, 

kako reciklirati tvoja priljubljena oblačila)? 

 DA  NE 

10. Kratek test preverjanja (ni za ocene ) 

 - Kako delimo tekstilna vlakna? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- Kaj pomeni, da blago plemenitimo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- Nariši simbol, ki kaže, da: a) oblačilo lahko sušimo v sušilnem stroju na nizki temperaturi 

in b) moramo perilo oprati previdno na 40 °C: 

a)      b) 

 
- Za kakšen namen se uporabljajo pletenine in tkanine? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- Kakšna je razlika med naravnimi in umetnimi vlakni? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  - Kako razvrstimo oglase? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 - Kako pravilno poskrbimo za odpadni tekstil? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Prišel si do konca . Še enkrat hvala za tvoje sodelovanje!  
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PRILOGA 2: VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

Spoštovani! 

Pred vami je anketa, ki mi bo pomagala pri diplomski nalogi, kjer želim ugotoviti smiselnost poučevanja 

modula tekstil in oblačenje pri pouku gospodinjstva.  

Prosim, če si vzamete čas in na vprašanja odgovorite. 

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem. 

Lep pozdrav, 

Matejka Jakob Oven 

 

Spol:      Ž      M 

Starost:  _____ 

Stopnja izobrazbe: _______________________________ 

Kraj bivanja: ____________________________________ 

 
1. Kako pomembno se vam zdi, da se vaš otrok uči o tekstilu? 

1 – nepomembno 2 – manj 

pomembno 

3 – srednje 

pomembno  

  4 – pomembno 5 – zelo 

pomembno 

2. Ali menite, da bi bilo pomembneje, da vaš otrok pri pouku pridobiva ročne spretnosti? 

  DA    NE 

3. Ali vam vaš otrok pomaga pri gospodinjskih opravilih, povezanih s tekstilom? (1 – nikoli, 2 – redko,  3 – 

občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno) 

1  2  3  4  5 
 

4. Kaj naredite s poškodovanimi oblačili (odpadel gumb, manjše raztrganine)? 

a) Nosim kar takega 

b) Vržem v smeti 

c) Dam ga popraviti (komu:___________________________________________) 

d) Drugo ___________________________________________________________________________ 

 

5. Kaj naredite s premajhnimi oblačili? 

a) Podarim jih naprej 

b) Prodam jih 

c) Predelam jih, da so uporabne še naprej 

d) Vržem jih v smeti 

 

6. Kako ocenjujete tekstilne vsebine v petem razredu (se vam zdijo dobre, bi kaj spremenili, bi jih 

nadomestili s čim drugim)?  
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PRILOGA 3: PRIMER UČITELJEVE PRIPRAVE NA UČNO ENOTO 

Ime in priimek učitelja: Matejka Jakob Oven 

Šola:  ________________________ 

Razred:  5. 

Predmet:  Gospodinjstvo 

Učna tema:  Vzdrževanje tekstilnih izdelkov 

Učna enota:  Šivanje gumbov 

 

Operativni učni cilji: 

- učenci prepoznajo različne poškodbe oblačil 

- učenci znajo prišiti gumb 

- učenci znajo popraviti poškodovano oblačilo 

- učenci razvijajo smisel za estetiko 

- učenci razvijajo finomotoriko 

Didaktične oblike: 

- frontalna 

- individualna 

Metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- praktično delo 

- individualno delo 

Učna sredstva: 

Učila: 

- vzorec različno prišitih gumbov 

Učni pripomočki: 

- blago (filc/tkanina) 

- šivanka 

- sukanec 

- različni gumbi 
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Didaktične komponente: Čas: 

I. Uvajanje 5 min 

II. Osvajanje novega znanja/Problem 30 min 

III. Ponavljanje 5 min 

IV. Zaključek 5 min 

IZVEDBA UČNE ENOTE 

Etape/Faze 
Učna strategija 

Učitelj Učenec Metode/oblike dela Čas 

Uvajanje 

Pred učence položi 
kup poškodovanih in 
umazanih oblačil in 
jih povabi, da si jih 
ogledajo in iz kupa 
vzamejo oblačila, ki 
bi jih nosili. 

Pregledajo kup 
in izločijo 
oblačila, ki bi jih 
nosili. 

Razgovor 
 
Individualno delo 

5 min 
Vpraša jih, zakaj niso 
izbrali večjega števila 
oblačil. 
Povabi jih, da skupaj 
popravijo kose 
oblačil, ki bodo po 
koncu vaj zopet 
nosljivi. 

Naštevajo 
pomanjkljivosti 
oblačil: 
nemoderno, 
umazano, 
strgano, odpadli 
gumbi ... 

Razgovor 

Osvajanje 
novega 
znanja/ 
Problem 

Vpraša jih, kako bi se 
lotili tega kupa 
oblačil, kje bi začeli. 

Naštevajo kaj bi 
naredili najprej. 

Razgovor 

30 min 

Pove, da bodo 
najprej prišili gumbe, 
vendar bodo prej 
vadili na vajenici. Da 
navodila za izdelavo 
vajenice, pri tem jih 
opozarja na smotrno 
rabo blaga in čim 
manjši odpadek. Pri 
rezanju blaga jih 
opozori na smer in 
potek osnovnih niti. 

Poslušajo 
navodila in 
odrežejo 
vajenico. 

Praktični prikaz 
 
Metoda praktičnega 
dela in veščin 
 
Individualno delo 
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Pokaže kako 
vdenemo sukanec v 
šivanko in kako 
izdelati šiviljski vozel. 

Vdenejo 
sukanec in 
izdelajo šiviljski 
vozel. 

Praktični prikaz 
 
Metoda praktičnega 
dela in veščin 
 
Individualno delo 

Pokaže, kako prišiti 
navaden gumb s 
štirimi luknjami, 
gumb z dvema 
luknjama, na hrbtni 
strani podložen z 
manjšim gumbom (za 
debelejše tkanine), 
stiskač (»druker«). 

Ponovijo 
prikazana dela. 

Praktični prikaz 
 
Metoda praktičnega 
dela in veščin 
 
Individualno delo 

Ponavljanje 
in zaključek 

Učencem da kose 
oblačil z začetka ure, 
kjer manjkajo gumbi. 
Zahvali se jim za 
sodelovanje in jih 
povabi, da doma 
naredijo sliko iz 
sešitih gumbov, ki jo 
lahko prinesejo k 
naslednji uri. 

Otroci prišijejo 
manjkajoči 
gumb. 

Metoda praktičnega 
dela in veščin 
 
Individualno delo 

10 min 

 

 
Slika 3: Videz prišitih gumbov pri praktičnem pouku 
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