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POVZETEK 

Gospodinjsko izobraževanje omogoča pridobivanje znanj in usvajanje temeljnih življenjskih 

veščin, potrebnih za smotrno delovanje posameznika, družine in družbe. Gospodinjstvo 

povezuje vsebinska področja različnih disciplin. Čeprav ima gospodinjstvo v izobraževanju 

pomembno vlogo, je še vedno pogosto negativno dojemano, kar je povezano z zgodovino 

discipline gospodinjstvo. Današnja družba še vedno na gospodinjstvo gleda kot na vsebinsko 

manj zahteven predmet, ki je namenjen sproščanju, zabavi in praktičnim dejavnostim. 

Namen diplomskega dela je ugotoviti odnos študentov različnih študijskih smeri na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani do vsebin predmeta gospodinjstvo. Podatki so bili zbrani 

empirično s spletnim anketiranjem 82 študentov treh različnih študijskih smeri.  

Analiza rezultatov je pokazala, da večina študentov meni, da je gospodinjstvo eden izmed 

vsebinsko lažjih predmetov v osnovni šoli. Z gospodinjstvom najpogosteje povezujejo 

aktivnosti, povezane s kuhanjem, šivanjem, domom in družino, le redki pa povezujejo namen 

gospodinjskega izobraževanja s spodbujanjem zdravega načina življenja. Z raziskavo smo 

ugotovili, da študentje dobro poznajo praktične veščine gospodinjstva, nekoliko manj pa 

teoretične vsebine. Ugotovili smo tudi, da čeprav študentje gospodinjstvo označujejo kot enega 

lažjih predmetov, imajo do predmeta pozitiven odnos. Prav tako študentje gospodinjstva in 

razrednega pouka menijo, da so gospodinjske vsebine pomembne za kakovostno življenje 

posameznika. 

 

Ključne besede: študenti, gospodinjstvo, gospodinjsko izobraževanje, gospodinjsko 

opismenjevanje, odnos, percepcija, vsebine gospodinjstva. 
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ABSTRACT 

Home economics education enables gaining knowledge and basic life skills, needed for the 

purpose of an individual, family, and society. Home economics connects contents areas of 

different disciplines. Even though home economics has an important role in educational system, 

it is still negatively perceived, which is connected with the history of the discipline home 

economics. Today's society still thinks about home economics as a less demanding subject, 

which is meant for relaxation, fun, and practice activities. 

The purpose of the diploma thesis has been to research attitude to the contents of the subject 

home economics of the students' of different study groups at the Pedagogical faculty. Data are 

gathered empirically with a questionnaire of 82 students of three different study groups of 

Pedagogical faculty Ljubljana. The questionnaire was available for the students online.  

The analysis of the results has shown that most of the students think that home economics is 

one of the contents easier subjects. Home economics is mostly connected with activities, 

connected with cooking, sewing, home, and family, only some connect the meaning of home 

economics with encouraging healthy way of life. The research has shown that the students know 

practical skills of home economics very well; they are not that skilled with the theoretical 

contents. We have also found out that even though the students take home economics as one of 

the easier subjects, they have positive attitude towards the subject. Students of both study 

groups think that home economics' contents are important for quality life of an individual. 

The results of the research have shown that home economics should be accepted by the society 

as an equal and equally demanding subject in connection with other subjects. 

 

Keywords: students, home economics, home economics education, home economics literacy, 

attitude, perception, content of home economics.  
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1 UVOD 
 

Učenci se s predmetom gospodinjstvo prvič srečajo v osnovni šoli. Gospodinjstvo povezuje 

različne discipline naravoslovnih in družboslovnih področij. Spada med obvezne predmete v 

osnovni šoli. Predmetnik gospodinjstva je sestavljen iz štirih modulov: modul ekonomika 

gospodinjstva, modul tekstil in oblačenje, modul bivanje in okolje ter modul hrana in prehrana. 

Predmet gospodinjstvo se poučuje tudi v številnih drugih državah, razlikuje pa se v organizaciji 

dela, v vsebinah in načinu poučevanja. V nekaterih državah predmet gospodinjstvo spada med 

izbirne in ne med obvezne predmete. Namen gospodinjskega izobraževanja in opismenjevanja  

je pripomoči k osebni rasti in razvoju posameznika. Ključno je za usvajanje znanj in razvoj 

veščin, ki so temeljne za uspešno in učinkovito delovanje posameznika, družine in družbe. Kot 

predmet je pomemben za celosten razvoj mladih, saj se z večino veščin ne srečajo doma in jim 

je v šoli tako omogočen razvoj spretnosti in veščin. Temelji na osnovnih človeških potrebah, 

kot so hrana, dom in nega. Gospodinjstvo povezuje različne discipline in deluje na različnih 

področjih: akademsko področje, področje vsakdanjega življenja, šolsko področje in družbeno 

področje.  

Gospodinjstvo je v družbi in šoli pogosto negativno dojemano, kar je v veliki meri povezano 

tudi z zgodovino razvoja stroke. Družba zaznava vsebine predmeta gospodinjstvo kot vsebinsko 

manj zahtevne. Tudi učitelji zaznavajo vsebine predmeta kot manj zahtevne, vendar pomembne 

in uporabne za učenčevo nadaljnje življenje. 

Diplomsko delo temelji na teoretičnem, raziskovalnem in sklepnem delu. V teoretičnem delu 

obravnavam dimenzije in področja delovanja gospodinjstva, multidisciplinarnost in 

transdisciplinarnost področja gospodinjstva. Predstavljeno je tudi poimenovanje področja 

gospodinjstva, vpliv spola na percepcijo gospodinjstva in gospodinjsko izobraževanje. Poleg 

tega je opisan tudi status predmeta gospodinjstvo ter predmet gospodinjstvo v Sloveniji in v 

tujini.  

V empiričnem delu sem preverjala, kakšen je odnos študentov do vsebin gospodinjstva, kaj si 

predstavljajo pod imenom gospodinjstvo, kako pomembno se jim zdi gospodinjstvo kot 

predmet, kako so sami vešči v opravljanju različnih dejavnosti in kakšna je ocena lastne 

kompetentnosti za poučevanje gospodinjskih vsebin.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 OPREDELITEV GOSPODINJSTVA 
 

Mednarodna zveza za gospodinjstvo (International Federationof Home Economics – IFHE) je 

leta 2008 izdala izjavo o položaju gospodinjstva (IFHE Position Statements), ki naj bi veljala 

še nadaljnjih deset let. V izjavi je opredelila temeljne značilnosti stroke, področje njenega 

delovanja in smernice nadaljnjega razvoja. Gospodinjstvo opisuje kot področje študija in 

poklica, ki je bilo v preteklosti opredeljeno v okviru doma in družine, od 21. stoletja dalje pa 

vključuje tudi širše življenjsko okolje, ki zajema izbire in naloge posameznikov ter družin na 

ravni gospodinjstva ter tudi na ravni lokalne in globalne skupnosti. Disciplina gospodinjstvo je 

umeščena v humanistične vede, ki povezujejo vsebine različnih disciplin, kar pripomore k 

optimalnem in trajnostnem življenju posameznikov, družin in skupnosti (IFHE, 2008). 

K. Turkki (2005) meni, da področje gospodinjstva temelji na osnovnih človeških potrebah, kot 

so hrana, dom in nega. Gospodinjstvo je globoko utemeljeno v družbi in njegove storitve bodo 

vedno ostale temeljne. Cilj gospodinjstva je izboljšati percepcijo discipline v družbi in 

omogočiti kvalitetno vsakdanje življenje posameznikov, družin in družbe. 

Zgodovinski začetki gospodinjstva izvirajo s področja družine in gospodinjstva, obenem pa so 

se temelji prilagodili potrebam življenja v 21. stoletju. S tem se je izboljšalo razumevanje 

okolja, v katerem živimo, zmožnosti posameznikov so bile boljše, izbire so bile večje, 

posamezniki z družinami pa so imeli več prioritet na vseh ravneh družbe (Hodelin, 2008).  

K. Turkki (2005) opredeljuje gospodinjstvo kot predmet, ki vključuje več elementov za osebno 

rast in razvoj posameznika ter je lahko kombinacija osebnega razvoja, zdravega življenjskega 

sloga, družbene odgovornosti, trajnostne rabe virov in kulturne dediščine. 

Y. Dewhurst in D. Pendergast (2008) menita, da gospodinjstvo izvira iz različnih zavirajočih 

ideologij, kar ovira njegov napredek.  
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2.2 POIMENOVANJE PODROČJA GOSPODINJSTVA 

 

Angleško ime za gospodinjstvo je Home Economics. Zgodovinski zapisi kažejo, da je bilo 

določiti ime pravi izziv, saj so bila predlagana različna imena, naslovi, okrajšava imena pa je 

bila zastavljena kot IFHE, saj naj bi omogočala kompleksnost in prevod. Tako se je na 

mednarodni ravni obdržalo ime Home Economics, ki je priznano tako znotraj kot tudi zunaj 

meja (Pendergast in Dewhurst, 2012). 

Številne raziskave izpostavljajo problematiko, povezano z imenom predmeta. Učitelji na 

Škotskem si želijo, da bi imel predmet gospodinjstvo drugačno ime ter da bi ime vključevalo 

več disciplin skupaj. Imena, ki so jih predlagali za predmet gospodinjstvo, so bila: zdravje in 

tehnologija hrane, hrana in tekstilna tehnologija, študija potrošništva, tekstilstvo in tehnologija 

potrošništva ter hrana in tehnologija potrošništva. Vendar vlada spremembe imena ni potrdila, 

zato ostaja na Škotskem ime predmeta gospodinjstvo (Dewhurst in Pendergast, 2008).  

 

2.3 DIMENZIJE IN PODROČJA DELOVANJA GOSPODINJSTVA 

 

T. Hira (2013) pojasnjuje, da je gospodinjstvo vedno delovalo z načelom, da sta družina in dom 

osnovni strukturi družbe. Delovanje je temeljilo na pridobivanju pomembnih norm, vrednot, 

prepričanj in razvoju odnosov. IFHE (2008) gospodinjstvo opisuje kot raziskovano in poklicno 

področje različnih disciplin, ki obravnavajo življenje posameznikov, družin in skupnosti z 

vidika doseganja optimalnega in trajnostnega razvoja. Gospodinjstvo deluje na različnih 

področjih in združuje različne dimenzije. 

 

Področja gospodinjstva so naslednja (IFHE, 2008): 

- Akademsko področje: vključuje izvajanje raziskav, ustvarjanje novega znanja in 

novega načina razmišljanja za strokovnjake in družbo. 

- Področje vsakodnevnega življenja: nanaša se na zadovoljevanje potreb v 

gospodinjstvu, družini in skupnosti ter omogoča razvoj človekovih osnovnih potreb, ki 

jih je potrebno izpolniti. 

- Šolsko področje: je področje, ki omogoča odkrivanje in razvoj lastnih zmožnosti 

učencev za čim bolj smotrno in uspešno delovanje v življenju, na področju kariere in 

družinskega življenja. 

- Družbeno področje: omogoča razvoj različnih strategij za posameznikovo družinsko 

in družbeno krepitev in dobrobit. 
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Da vsa zgoraj našteta področja uspešno delujejo, je potreben stalen napredek in razvoj stroke 

na tem področju. Ključne dimenzije gospodinjstva, ki pripomorejo k razvoju, so naslednje: 

- Osnovne potrebe: gre za potrebe posameznikov in družin v vsakdanjem življenju ter 

pomen gospodinjstva za posameznike ter skupnosti na družbeni in globalni ravni. 

- Povezovanje znanj, postopkov in prakse: različne discipline so sintetizirane preko 

interdisciplinarnih in transdisciplinarnih paradigem. 

- Sposobnosti: sposobnosti zajemajo kritično ukrepanje in zavzemanje za posameznike, 

družine in skupnosti na vseh področjih družbe. 

 

2.4 MULTIDISCIPLINARNOST IN TRANSDISCIPLINARNOST 

PODROČJA GOSPODINJSTVO 

 

Transdisciplinarnost je sinonim za interdisciplinarnost, kjer je poudarek na integriranem 

skupnem cilju. Transdisciplinarnost pomeni združenje tradicionalnih disciplin oziroma 

predmetov. Pri multidisciplinarnosti pa predmeti nimajo skupnega integriranega cilja, temveč 

cilje dosegajo po ločenih poteh (Zavod Republike Slovenija za šolstvo, 2009). 

Gospodinjsko izobraževanje je interdisciplinarno in omogoča raznolike povezave med 

disciplinami (Hodelin, 2008). 

Gospodinjstvo je opredeljeno kot predmet, ki je praktičen in kreativen, saj omogoča 

gospodinjsko izobraževanje  in opismenjevanje.  

IFHE (2008) navaja, da je gospodinjstvo interdisciplinarno ne samo zaradi vsebin, ki se 

povezujejo z drugimi disciplinami, ampak tudi zaradi različnih vprašanj s področja 

multidisciplinarnosti.  

Namen disciplinarne raznolikosti gospodinjstva je optimalno in trajnostno bivanje, kar pomeni, 

da ima gospodinjstvo vso možnost, da postane vplivno na več področjih v družbi tako, da 

preoblikuje politični, socialni, kulturni in gospodarski sistem na globalni ravni (Hodelin, 2008). 
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2.4.1 Prehranska pismenost 

 

Gospodinjstvo se že vrsto let ukvarja z zdravstveno pismenostjo, predvsem pa tudi s prehransko 

pismenostjo, ki mladim pomaga do ustreznega prehranskega znanja in veščin ter tako 

pripomore k bolj zdravemu načinu prehranjevanja. Prehranska pismenost se ukvarja s prehrano, 

ki je danes še vedno zapostavljena tema in izziv izobraževanja (Pendergast in Dewhurst, 2012). 

2.4.2 Kaj je prehranska pismenost in vrste pismenosti 

 

Razprava o opredelitvi prehranske pismenosti ter njeni uporabi v praksi je zelo obširna. Z njeno 

opredelitvijo se razvija razumevanje in uporaba posameznih področij izobraževanja. Splošna 

prehranska pismenost vključuje kritično razmišljanje in sposobnost odločanja.  

To pomeni sposobnost posameznika, da pridobi, interpretira in razume osnovne informacije o 

prehrani ter da zna znanje uporabljati v svojem življenju (Pendergast in Dewhurst, 2012). 

UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) opredeljuje 

prehransko pismenost kot sposobnost prepoznati, razumeti, razlagati, oblikovati, komunicirati 

z znanjem, ki je povezano z različnimi vsebinami. Vključuje kontinuum učenja, ki omogoča 

posameznikom, da dosežejo svoje cilje, da razvijejo svoja znanja in potenciale ter v celoti 

sodelujejo v svoji skupnosti in širši družbi (Pendergast in Dewhurst, 2012; UNESCO, 2003). 

Prehranska pismenost naj bi se razvila zato, da bi družbo naučila pravilnega razumevanja in 

vključila razmišljanje ter odgovorno odločanje o financah, hrani in ekologiji (Smith, 1993; Hira, 

2013). 

V Avstraliji so leta 2011 strokovnjaki na področju prehrane raziskovali prehransko pismenost 

in ugotovili, kako pomembno je za nas, da razumemo prehrano, da znamo pridobivati podatke 

o živilih ter da vemo, kako pripraviti hrano na najbolj zdrav način (Pendergast in Dewhurst, 

2012). 

WHO (World Health Organisation) opisuje prehransko pismenost kot sposobnost organiziranja 

lastnega vsakodnevnega prehranjevanja, ki ga posameznik samostojno določi na odgovoren in 

prijeten način (Pendergast in Dewhurst, 2012; WHO, 2006). 

Poleg prehranske pismenosti je veliko govora tudi o zdravstveni pismenosti.  

D. Pendergast in Y. Dewhurst (2012) menita, da področje gospodinjstva vključuje tudi 

zdravstveno pismenost. WHO (World Health Organisation, 2009) definira zdravstveno 

pismenost kot kognitivno in socialno veščino, ki vpliva na motivacijo in sposobnost 

posameznikov, da lažje dostopajo, razumejo in uporabljajo podatke na načine, ki spodbujajo in 
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ohranjajo zdravje. Zdravstvena pismenost je razdeljena na tri stopnje: 1 osnovna/funkcionalna, 

2 komunikativna/interaktivna in 3 kritična stopnja. Osnovna/funkcionalna stopnja temelji na 

uporabi osnovnih veščin pismenosti za uspešno delovanje v vsakdanjih situacijah, 

komunikativna/interaktivna stopnja povezuje informacijsko znanje s socialnimi in osebnimi 

veščinami, ki se uporabljajo v bolj kompleksnih situacijah, kritična stopnja pa temelji na 

razvoju nadaljnjih kognitivnih sposobnosti za kritično analizo, kar vodi v  lastno učinkovitost 

in krepitev vlog. 

Veliko vlogo pri prehranski pismenosti otrok predstavljajo starši in šola. V številnih državah 

debelost otrok in tudi odraslih strmo narašča, kar pa ima lahko negativen fizični, psihološki in 

socialni vpliv, prav tako pa tudi ekonomske in kulturne posledice. Najpomembnejšo vlogo pri 

prenašanju znanja in veščin na svoje otroke imajo starši, vključno z veščinami o prehrani in 

kuhanju. Velikokrat pa pride do tega, da imajo starši veliko željo prenašati veščine na svoje 

otroke, vendar se ne zdijo dovolj kompetentni, saj tudi sami niso bili deležni dovolj znanja 

(Pendergast, Garvis in Kanasa, 2013). 

D. Pendergast, S. Garvis, in H. Kanasa (2013) menijo, da mora veliko vlogo prevzeti šola in 

tako nosi velik del odgovornosti, da ustrezno prenese veščine kuhanja na učence. Če šola ne bi 

prevzela pobude za učenje veščin, bi lahko celotna družba zaradi tega doživela negativne 

posledice. Vsekakor ima lahko to, da šola prevzame pobudo za učenje veščin kuhanja, za 

gospodinjstvo dobrobit. S tem mlade nauči, kaj pomeni vsestranska delovna sila, s 

pridobivanjem znanja prihaja do manj zgodnjih nosečnosti, mladi pa se tudi naučijo, kaj pomeni 

trdnejše gospodarstvo. Predmet gospodinjstvo bi moral biti vključen v vse razrede, saj so 

vsebine pomembne za pridobivanje znanja in usvajanje veščin, ki so nujno potrebne za smotrne 

odločitve, ki vplivajo na zdravje posameznika in delovanje v družbi.  

2.5 STATUS PREDMETA GOSPODINJSTVO 
 

Predmet gospodinjstvo je mnogokrat negativno dojeman, pri tem pa se lahko iščejo možni 

vzroki za to. Zgodovina gospodinjstva potrjuje, da je bil predmet gospodinjstvo ustanovljen v 

družbi, ki je bila s strani patriarhalne ideologije dominantna. Skozi zgodovino ima 

gospodinjstvo negativen predznak prav zaradi patriarhata. Patriarhat je na splošno sprejet kot 

osnova, iz katere je oblikovana večina sodobnih družb (Pendergast in McGregor, 2007; 

Dewhurst in Pendergast, 2008). 
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V preteklosti so v gospodinjstvu dominirale ženske, osredotočene le na dom in zasebno okolje, 

obenem pa je bilo delo v gospodinjstvu neplačano. Neplačano delo je veliko pripomoglo k 

negativnemu razumevanju gospodinjstva (Pendergast, Garvis in Kanasa, 2013). 

Y. Dewhurst in D. Pendergast (2008) ugotavljata, da ima gospodinjstvo nizek status, kar je 

nesporno povezano s percepcijo družbe. Učitelji menijo, da ima gospodinjstvo nizek status zato, 

ker je bilo že od nekdaj predmet, namenjen le deklicam, in tudi predmet v šolah, ki so ga 

poučevale le ženske. Njegov poudarek je bil bolj na zasebni sferi kot na javni in se še danes v 

domačem okolju predstavlja kot žensko znanje. Njegova usmerjenost je bila od nekdaj bolj v 

praksi kot pa v akademskem znanju. Negativno dojemanje pa se kaže tudi v tem, da je v več 

državah gospodinjstvo postalo izbirni predmet in ni več obvezni predmet osnovnošolskega 

izobraževanja. D. Pendergast, S. Garvis in H. Kanasa (2013) še pojasnjujejo, da splošna 

populacija ne razume in prepozna vloge ter potenciala predmeta gospodinjstvo. Za njih je 

gospodinjstvo tradicionalni predmet, ki je pogosto povezan s spolom in ima največjo vlogo pri 

dekletih in ženskah. S tem krepi patriarhalne poglede na predmet že več desetletij. 

A. Håkansson (2016) meni, da je bilo gospodinjstvo v družbi negativno označeno zato, ker je 

bilo preveč poudarka na prenosu norm na študente in zaradi preveč konservativnih vrednot.  

Učitelji in študenti v Hong Kongu poročajo, da je imel predmet gospodinjstvo že od nekdaj tudi 

pri njih nizek status. Vzrok za nizek status je v omejenem akademskem izzivu in pomanjkanju 

poklicne pomembnosti. Gospodinjstvo spada med manj uporabne predmete. Študenti, ki želijo 

opravljati študij na terciarni ravni, tega ne morejo, saj študija gospodinjstva ni na višji ravni. A. 

Ma in D. Pendergast (2011) ugotavljata, da je predmet gospodinjstvo v Hong Kongu namenjen 

predvsem učencem z nižjim ekonomskim in socialnim statusom ter učencem z nižjimi učnimi 

sposobnostmi, katerim je potrebno pomagati do čim večjega znanja o gospodinjstvu. V družbi 

pa je bil predmet gospodinjstvo mnogokrat podcenjen zaradi reševanja težav s problematičnimi 

učenci. Tudi danes gospodinjstvo v Hong Kongu ni na voljo kot obvezni predmet v šolah in je 

lahko kot predmet izključen iz predmetnika, če se tako odloči vodstvo šole. Že od nekdaj je 

predmet podcenjen, naklonjenost predmetu pa je s strani vodstva šole slaba. Vedno manj 

študentov se je  vpisovalo v študijski program gospodinjstva na šolah in univerzah, prav tako 

je bila velika izguba pedagoških programov in manjšega akademskega znanja med učitelji. S 

tem je bilo vodstvo prisiljeno k povečanemu odpuščanju na univerzitetnem področju (Ma in 

Pendergast, 2013).  
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Raziskave iz Pakistana  kažejo, da so vsebine gospodinjstva pomembne za razvoj družine, ki je 

tudi glavna za zaščito posameznikov. Družina znatno prispeva k boljšemu razvoju 

posameznikov in jih pripravlja na učinkovito spoštovanje sebe in družbe. Tako je povezava 

med družino, domom in gospodinjstvom neločljiva (Siddique, Nazir in Malik, 2002). 

Tudi v Kanadi K. Turkii (2005) ugotavlja, da je gospodinjsko izobraževanje podcenjeno s strani 

učiteljev drugih predmetov in vodstva šol. Pri tem je prisotna vsesplošna zaskrbljenost glede 

uspešnosti učiteljev gospodinjstva, saj imajo zaradi tega manjše možnosti za usposabljanje. 

Veliko študentov meni, da gospodinjstvo vsebinsko manj pomemben predmet kot matematika. 

Za Slovenijo je značilno, da učitelji dojemajo predmet gospodinjstvo kot vsebinsko manj 

zahteven predmet v primerjavi z drugimi predmeti, poudarjajo pa njegovo pomembnost za 

učenčevo bodočo poklicno usmeritev in kakovostno zasebno življenje (Erjavšek in Lovšin 

Kozina, 2015).  

Tudi M. Lah (2015) ugotavlja, da imajo slovenski učitelji pozitiven odnos do gospodinjstva in 

ga zaznavajo kot pomemben vzgojno-izobraževalni predmet. J. Slater in A. Hindis (2014) 

menita, da se veliko mladih veščin gospodinjstva ne nauči doma, zato jim morajo biti le-te 

ponujene v šoli. Učitelji lahko s kakovostnim gospodinjskim izobraževanjem pripomorejo k 

preprečevanju trenda naraščajoče debelosti med otroci, saj je družba danes še vedno premalo 

informirana o zdravi prehrani.  

2.6 VPLIV SPOLA NA PERCEPCIJO GOSPODINJSTVA 
 

Y. Dewhurst in D. Pendergast (2008) opredeljujeta težave, ki so povezane s predmetom 

gospodinjstvo. To so pristranskost spolov, nizek status in samo ime gospodinjstvo, ki naj bi bilo 

povezano z domom in družino. Vse te težave so povezane s tem, kako je gospodinjstvo videno 

v izobraževanju in širši družbi. V številnih državah ostaja gospodinjstvo pod vplivom spola 

kljub nenehnemu prizadevanju, da bi bil predmet nevtralen tako za dekleta kot za fante. Spol 

še vedno ostaja pod vplivom zgodovine. V Veliki Britaniji se je l. 1975 diskriminacija glede 

spola videla tako, da je bil takratni učni načrt predmeta gospodinjstvo prilagojen glede na spol, 

kar je bilo nezakonito, in prav od takrat dalje se je pojavil največji razkorak med gospodinjskimi 

vsebinami. Obenem se je celotna vsebina predmeta, ki je bila namenjena ženskam, odražala v 

imenu gospodinjstvo. Organizacija, ki se je zavzemala za enake možnosti žensk, je tako izrazila 

zaskrbljenost glede sprejema tradicionalnih predpostavk, odnosov in vrednot. Nato je bilo na 

temo spola narejenih vse več raziskav, da bi se zmanjšala negativna percepcija in predpostavka 

gospodinjstva. 
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Kljub številnim raziskavam, ki so bile izvedene, da bi se zmanjšala pristranskost spolov v 

gospodinjstvu, nam raziskave kažejo, da je delež fantov na izobraževalni ravni občutno manjši 

od deleža deklet (Dewhurst in Pendergast, 2008). 

2.7 GOSPODINJSKO IZOBRAŽEVANJE 
 

Gospodinjstvo je bilo vključeno v predmetnik gospodinjskega izobraževanja takoj po 

industrijski revoluciji z namenom izboljšanja neustreznega prehranjevanja in slabih življenjskih 

pogojev, ki so takrat prevladovali po svetu (Pendergast in Dewhurst, 2012). 

Gospodinjsko izobraževanje omogoča razvoj posameznika in krepitev njegovih sposobnosti za 

delovanje v vsakodnevnem življenju. Najpogostejše vsebine področja gospodinjstvo so 

(Pendergas, Garvis in Kanasa, 2013): 

- hrana in prehrana, 

- tekstil in oblačenje, 

- bivanje in okolje, 

- oglasi in zaščita potrošnika, 

- dom in družina, 

- potrebe posameznikov. 

U. Renold (2008) ugotavlja, da bo imelo gospodinjsko izobraževanje ključno vlogo za 

usposabljanje bodočih generacij pri obvladovanju globalnih socialnih izzivov. 

K. Turkki (2005) pa meni, da je cilj gospodinjskega izobraževanja zagotoviti vsakdanje 

življenja za posameznike, družino in družbo, obenem pa predmet gospodinjstva omogoča tudi 

osebni in poklicni razvoj posameznika. 

2.7.1 PREDMET GOSPODINJSTVO V SLOVENIJI 
 

2.7.1.1 Osnovna šola 
 

V Sloveniji se predmet gospodinjstvo poučuje v osnovnih šolah (v petem in šestem razredu) in 

sodi med obvezne predmete. Gospodinjsko izobraževanje vključuje različne discipline 

naravoslovnih in družboslovnih področij. Predmetnik sestavljajo štiri moduli, ki so opisani v 

nadaljevanju. Predmet gospodinjstvo vključuje razumevanje vloge posameznika in družine 

oziroma gospodinjstev v družbi. S predmetom gospodinjstvo učenci pridobivajo temeljna 

znanja, spretnosti in veščine o hrani, prehrani in zdravju, pripravi hrane, osebnih financah, 
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družinski ekonomiki, potrošniški vzgoji, tekstilu in oblačenju ter bivanju in okolju. Pri samem 

uresničevanju ciljev pri predmetu gospodinjstvo je potrebno upoštevati naslednja načela 

(Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011): 

1. načelo: Enakost med spoloma 

To načelo se uresničuje tako, da obvezno v pouk gospodinjstva vključujemo tako deklice kot 

tudi dečke. 

2. načelo: Enakopravnost skupnega dela 

Nalog, aktivnosti in praktičnega sprostitvenega dela za vsakodnevno nego ne delimo po spolu, 

temveč jih enakopravno razdelimo med oba spola. 

3. načelo: Ekonomičnost 

Učence navajamo na gospodarno upravljanje z viri. Viri vključujejo izbor, odločanje in 

prevzem odgovornosti v različnih okoliščinah. 

4. načelo: Ekološkost 

To načelo uresničujemo tako, da učence navajamo na razvijanje odgovornosti za vzdrževanje 

in ohranjanje človekovega bližnjega in daljnega okolja ter na razvoj odgovornosti do osnovnih 

prostih dobrin, kot so voda, zrak, zemlja. 

5. načelo: Ergonomija 

Načelo ergonomija se uresničuje pri poučevanju spretnosti in praktičnega dela. 

6. načelo: Etičnost 

To načelo razrešujemo tako, da učencem postavljamo vprašanja, ki se nanašajo na izbor, rabo, 

nakup in vzdrževanje izdelkov. 

7. načelo: Estetika 

Pri tem načelu pa poskušamo čim bolj razvijati učenčeve ustvarjalne spretnosti za estetsko 

opremljanje in dopolnjevanje osebnega prostora ter tudi prostorov doma in v šoli. Razvijamo 

tudi estetski občutek za osebno urejenost pri oblačenju ter barvno in oblikovno skladnost pri 

pripravljanju in ponudbi jedi. 
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Moduli, ki sestavljajo predmetnik gospodinjstva v osnovni šoli, so  

(Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011): 

1. Modul ekonomika gospodinjstva 

Z vsebinami iz modula ekonomika gospodinjstva se učenci srečajo v petem razredu osnovne 

šole. Temu modulu je namenjenih 15 šolskih ur. V tem delu se učenci seznanijo z upravljanjem 

virov, ki so povezani z domom in družino, razvijajo občutek odgovornosti za zadovoljevanje 

potreb. Naučijo se ravnati s svojim časom ter razpolagati s svojim denarjem. Seznanijo se tudi 

s tem, kako odgovorno ravnati s svojim zdravjem ter kaj je pomen doma in družine (Program 

osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011). 

2. Modul tekstil in oblačenje 

Modul tekstil in oblačenje se obravnava v petem razredu in obsega 20 šolskih ur. Pri tem delu 

učenci pri pouku usvojijo temeljno znanje o tekstilnih surovinah in tekstilijah. Znanje, ki ga 

dobijo pri tem modulu, se uporablja za izbor, nego in vzdrževanje lastnih oblačil in se 

medpredmetno povezuje s predmetom naravoslovje in tehnika. Pri tekstilu je velik poudarek na 

ekonomskem in ekološkem vidiku, poleg tega pa tudi na estetskem vidiku in primernosti oblačil 

za posebne priložnosti. Pri tem modulu se učenci bolj natančno srečajo s tekstilnimi surovinami, 

katera tekstilna vlakna poznamo, s tkaninami, pleteninami in vlakninami, spoznajo, kakšen je 

namen uporabe blaga. Seznanijo se z danes zelo pomembnimi oglasi, kako se zaščititi pred 

njimi ter kako čim bolje načrtovati nakupe in vzdrževati svoja oblačila in obutev (Program 

osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011). 

3.  Modul bivanje in okolje 

Modul se izvaja v šestem razredu in mu je namenjenih 10 šolskih ur. Učenci se seznanijo  s 

pojmom ekološko osveščeni potrošnik, kar vključuje pravilno ravnanje z odpadki, varčno 

uporabo energije ter zmanjšanje onesnaževanja okolja. Seznanijo se s pojmom zeleno 

nakupovanje in z učno enoto proizvodnja, pri kateri se učijo o vplivih porabe na okolje ter tako 

razvijajo kritičen in odgovoren odnos do potrošništva (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. 

Učni načrt, 2011). 

 

 

 



Štirn, P. (2017). Odnos študentov do vsebin gospodinjstva. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta. 
 

12 
 

4. Modul hrana in prehrana 

Učni modul Hrana in prehrana se prav tako izvaja v šestem razredu osnovne šole in obsega 42 

šolskih ur. V modulu se učenci seznanijo s temo hrana in prehrana. Učenci spoznajo, da je 

zdrava prehrana eden od pogojev za dobro fizično in psihično počutje človeka. Seznanijo se z 

ustrezno sestavljenimi obroki hrane, ki so pomembni za rast in razvoj. Spoznajo označevanje 

živil, higieno prehrane, pri kateri morajo razumeti, da neprimerna higiena lahko privede do 

razvoja mnogih mikroorganizmov in negativno vpliva na posameznikovo zdravje. Naučijo se 

razvrščati živila v skupine glede na hranilne snovi ter spoznajo vrste živil, hranilne snovi, 

osnovne kuharske postopke in senzorične lastnosti jedi (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. 

Učni načrt, 2011). 

2.7.1.2 Študijski program gospodinjstvo na Pedagoški fakulteti 
 

V Sloveniji se študenti, ki želijo postati dvopredmetni učitelji smeri gospodinjstvo, izobražujejo 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Študij poteka na dveh stopnjah in skupaj traja pet let. V času 

študija študenti pridobivajo in razvijajo splošne ter predmetno specifične kompetence. Prva 

stopnja študija traja štiri leta in na tej stopnji študenti pridobijo naslednje kompetence 

(Prvostopenjski univerzitetni študijski program. Dvopredmetni učitelj. Predstavitveni zbornik, 

2014) 

- razvijanje sposobnosti naravoslovnega in družboslovnega razmišljanja, 

- poznavanje, razumevanje, uporaba pojmov stroke, njihovih povezav in teorij, 

- poznavanje in razumevanje upravljanja posameznika ter družin z razpoložljivimi viri, 

- poznavanje problemov ekologije okolja ter razumevanje pomena in njegovega 

vzdrževanja, 

- sposobnost usmerjanja učencev k optimalnim rešitvam, 

- poznavanje in razumevanje prehrane človeka v povezavi z zdravjem, 

- obvladovanje specifičnih učnih strategij, 

- obvladovanje, organiziranje, vodenje in vrednotenje praktičnega dela pri pouku, 

- posredovanje teoretičnega in praktičnega prehranskega znanja, 

- obvladovanje in vodenje šolske prehrane, 

- prepoznavanje in reševanje problemov, povezanih s financami, 

- posredovanje teoretičnih zanj, vezanih na potrošniško vzgojo in izobraževanje, 

- razvijanje kreativnosti v okviru tekstilnih izdelkov, 

- uporabljanje znanja in veščin, vezanih na potrošniško vzgojo in izobraževanje. 
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Ko študenti po 1. stopnji zaključijo študij, dobijo naziv diplomirani profesor gospodinjstva. Po 

končani prvi stopnji se lahko odločijo za nadaljevanje študija na 2. stopnji, ki traja eno leto. 

Študenti na tej stopnji pridobijo in razvijejo naslednje kompetence (Magistrski študijski 

program druge stopnje. Predmetno poučevanje. Predstavitveni zbornik, 2014): 

- poznavanje in razumevanje zahtevnejših vsebin modulov, 

- obravnavanje problemov gospodinjstva v pedagoškem kontekstu z zahtevnejšimi 

hevristikami in strategijami, 

- uveljavljanje pomena gospodinjstva v kulturi v interdisciplinarnem pedagoškem 

delovanju, 

- poglobljeno poznavanje vsebin in didaktičnih posebnosti pouka gospodinjstvo v 

osnovni šoli, 

- poglobljeno poznavanje, razumevanje in razvijanje kurikuluma, 

- razvijanje teoretično podprtih didaktičnih vidikov pouka gospodinjstvo ob reflektiranju 

lastne prakse, 

- zmožnost predstavljanja strokovnega in raziskovalnega delovanja, 

- zmožnost reflektirati vrednote, 

- razvoj znanja in razumevanja na izbranem področju. 

Po zaključku 2. stopnje dobijo naziv magister profesor gospodinjstva. Po zaključku šolanja se 

lahko zaposlijo v osnovnih in srednjih šolah. 

2.7.2 PREDMET GOSPODINJSTVO V TUJINI 
 

Predmet gospodinjstvo se poučuje v številnih državah, razlikuje pa se v organizaciji dela, 

vsebinah in načinu poučevanja (Lindblom, Erixson Arreman, Bohm in Hörnell, 2016). 

Od leta 2011 dalje je na Švedskem gospodinjstvo poimenovano Home and Consumer Studies. 

Je manj obsežen predmet po urah, vendar je obvezen za vse učence do njihovega zadnjega leta 

osnovne šole, torej do devetega razreda. Vsebina v učnem načrtu se deli na tri vsebinska 

področja: hrana, obroki in zdravje, okolje in način življenja ter poraba osebnih financ. A. 

Håkansson (2016) potrjuje, da je gospodinjstvo obsežno in kompleksno področje njihovega 

šolskega izobraževanja. J. Slater in A. Hinds (2014) ugotavljata, da kanadski študentje menijo, 

da gospodinjstvo sodi v osnovno šolo in prav tako se strinjajo, da bi moral biti predmet 

gospodinjstvo vključen tudi v predmetnik za srednje šole, saj je zelo pomemben pri 

pridobivanju osnovnih življenjskih veščin, ki pripomorejo k zmanjšanju tveganja za razvoj 
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debelosti in kroničnih nenalezljivih bolezni, povezanih z neustreznimi prehranjevalnimi 

navadami (Slater in Hindis, 2014). 

IFHE (2008) pojasnjuje, da vsebine učnega načrta predmeta gospodinjstvo učencem omogočajo 

odkriti in nadalje razviti njihove lastne zmožnosti in sposobnosti, ki jih bodo potrebovali za 

samostojno delovanje v življenju. B. E. Uwameiye (2015) ugotavlja, da na kakovost pouka 

gospodinjstva lahko vpliva opremljenost prostora, v katerem se izvaja gospodinjsko 

izobraževanje, obenem pa tudi kompetentnost učiteljev, ki so mnogokrat nekompetentni za 

poučevanje gospodinjskih vsebin. Njihova nekompetentnost se odraža tudi v uporabi 

neustreznih metod poučevanja. V Pakistanu učni načrt gospodinjstva temelji na potrebah in 

sposobnostih učencev, kar je pomembno za izboljšanje individualnega in družinskega življenje. 

Vendar je skozi čas potreben razvoj novih tehnologij, saj se potrebe in sposobnosti skozi čas 

spreminjajo. Sama vsebina gospodinjstva mora vsebovati fiziološke, biološke in družbene vede 

(Siddique, Nazir in Malik, 2002). 

V Hong Kongu so gospodinjstvo, ki je bilo vključeno v predmetnik okoli leta 1900, 

poimenovali Domestic Science. Njegov namen je bil izobraževanje žensk in deklet z namenom 

učinkovitega in gospodarnega ravnanja z domom. Učni načrt so sestavljala tri področja: domača 

obrt, kuhanje in ročno šivanje. Od leta 1975 dalje pa je bilo gospodinjstvo preimenovano v 

Domestic Subject. Od takrat dalje je bilo gospodinjstvo v učnem načrtu opredeljeno kot 

področje hrane, oblačil in doma. Od leta 1980 je bilo gospodinjstvo jedro študija na nižji stopnji, 

od 1. do 3. razreda. Šele kasneje je bil predmet ponujen in sprejet tudi v srednjih šolah. Učni 

načrt je bil sestavljen iz naslednjih področij: osrednji del učnega načrta je še vedno predstavljala 

domača obrt, kuhanje in ročno šivanje pa sta postala izbirna predmeta osnovnošolskega 

izobraževanja. Od leta 2000 dalje je bilo tako gospodinjstvo tudi v Hong Kongu poimenovano 

kot Home Economics (Ma in Pendergast, 2011). 

K. Turkki (2005) ugotavlja, da finski študentje o predmetu gospodinjstvo navajajo nekaj 

prednosti in slabosti. Po njihovem mnenju so prednosti gospodinjstva naslednje: 

- gospodinjstvo vpliva na osebni razvoj posameznika, 

- je predmet in disciplina, ki pripomore k strokovnemu znanju posameznika, 

- gospodinjstvo je povezano z družbo in politiko. 

Gospodinjstvo je na Finskem cenjen predmet zaradi močnega poudarka na podajanju znanja o 

gospodinjstvu učencem. Študenti se strinjajo, da je pri poučevanju pomembna gradnja 

konceptov in teorije ter verjamejo, da mora gospodinjstvo kot akademska disciplina predložiti 
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zahtevane izzive, ki spodbujajo gospodinjstvo v družini in družbi. Prednost gospodinjstva pri 

njih je, da kot disciplina vedno vključuje individualno stopnjo, tako družinsko kot družbeno. 

Hkrati pa Finci priznavajo, da tudi pri njih predmet gospodinjstvo ni izražen kot posebnost. 

Študenti predmet gospodinjstvo razdelijo v tri kategorije, ki so med seboj tesno povezane: 1 

koncepti in teorije, 2 usmerjeni načrti ter 3 pomembna nova vsebina in pristopi. Poudarjajo, da 

je pomembno, da gospodinjstvo povezuje prakso in teorijo. Strinjajo se tudi, da bo za boljši 

položaj gospodinjstva v družbi in v družini potrebno storiti še marsikaj. Njihova želja je, da bi 

prejeli več strokovnega znanja na področju človekovega delovanja ter da bi bilo to vključeno v 

predmet izobraževanja. Pri izobraževanju se uporablja kritičen in premišljen način, s katerim 

se srečujejo v večini situacij. Hkrati pa se strinjajo, da so vložki v raziskovalne in podiplomske 

študije še vedno preskromni ter da tako ni bilo dovolj časa posvečenega razvoju študija v skladu 

z njihovo usmeritvijo. Še vedno je premalo tudi prenosa veščin s staršev na otroke, kar naredi 

ljudi negotove in odvisne od pomoči drugih. K. Turkki (2005) poudarja tudi, da so pri 

poučevanju in predajanju veščin na učence zelo pomembni: komunikacija, učenje in prenos 

znanja. Po mnenju študentov gospodinjstvo omogoča krepitev vloge in položaj potrošnika. 

Veliko se jih boji, da bo v prihodnosti tudi predmet gospodinjstvo pri njih izgubil vrednost na 

področju izobraževanja in ne bo več obvezni predmet v šoli. Edino, kar gospodinjstvu daje 

vrednost, je, da ima in bo imelo tudi v prihodnosti pomembno vlogo pri združevanju vrednot in 

osnovnih človeških potreb ter potreb družbe. 

K. Turkki (2005) ugotavlja, da so v univerzitetne programe na Finskem vključena naslednja 

področja: prehransko izobraževanje, kultura hrane, izobraževanje potrošnikov, izobraževanje o 

okolju in družinsko izobraževanje. Na Finskem priznavajo, da je poklic učitelja, namenjen 

temu, da lahko učence usposablja za opravljanje poklica v prihodnosti. Poudarja, da je cilj 

njihovega izobraževanja, da študentje pridobijo ustrezne kompetence, ki jim omogočajo 

kakovostno poučevanje predmeta gospodinjstvo. Na Škotskem ima gospodinjstvo pomembno 

vlogo pri oblikovanju družbe, človeških in družinskih izboljšav. Gospodinjstvo se razvija zato, 

da se prepozna prispevek za vse učence v odnosu do osebnega razvoja in življenjskih veščin, 

tehnoloških, ustvarjalnih, estetskih sposobnostih v domu in na delovnem mestu. Na Škotskem 

je učni načrt razdeljen na tri področja: 1 zdravje in tehnologija hrane, 2 življenjski slog in 

tehnologija potrošnikov ter 3 moda in tekstilna tehnologija. Vse več držav pa v kurikulum 

izobraževanja vključuje tehnologijo izobraževanja zaradi povečanja gospodarske rasti ter zaradi 

razvoja splošnih izobraževalnih dosežkov, kot so ustvarjalnost, reševanje problemov, 

odločanje, neodvisnost, kritično vrednotenje in miselne sposobnosti. Te dosežke škotski 



Štirn, P. (2017). Odnos študentov do vsebin gospodinjstva. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta. 
 

16 
 

kurikulum potrdi s pomočjo štirih splošnih zmogljivosti, ki jih razvijajo pri učencih v času 

njihovega šolanja (Dewhurst in Pendergast, 2008): 

- razvoj učencev, da postanejo uspešni, 

- samozavestni posamezniki, 

- prispevek k predmetu gospodinjstvo, 

- odgovorni državljani. 

Y. Dewhurst in D. Pendergast (2008) ugotavljata, da je na Škotskem učni načrt sestavljen tako, 

da izpolnjuje potrebe učencev in so lahko vsi učenci socialno vključeni v model škotskega 

izobraževanja. Velik poudarek je na področju zdravja, dobrega počutja in tehnologije. V 

Avstraliji pa je gospodinjstvo prisotno pod okriljem enega od ključnih področij učenja 

(tehnologija ali zdravje in fiziološko izobraževanje), lahko pa se predmet gospodinjstvo pojavi 

kot samostojni predmet. Predmet gospodinjstvo je v Avstraliji običajno na voljo kot izbirni 

predmet. Y. Dewhurst in D. Pendergast (2008) opredeljujeta, da se gospodinjstvo v Avstraliji 

osredotoča na dobro počutje ljudi v njihovih osebnih, družinskih skupnostih ter delovnih 

vlogah. Spodbuja osebno neodvisnost posameznikov v širši družbi, omogoča spodbujanje 

prihodnosti za posameznike in druge ter je povezano s hrano, prehrano, neodvisnostjo, odnosi, 

življenjskim okoljem in tekstilstvom. V nadaljnjem izobraževanju pa postane predmet 

gospodinjstvo samostojen, priznan predmet, katerega cilj je pri študentih razviti: 

- znanje in razumevanje raznolikosti posameznikov, družin in njihovih osnovnih potreb 

za dobro počutje, 

- znanje in razumevanje konceptov, načel in procesov, 

- razumevanje različnih okoliščin, perspektiv, vprašanj, ki vplivajo na dobro počutje 

posameznikov in družin, 

- obrazložitev procesov, ki so temeljnega pomena za kritično in učinkovito sodelovanje, 

kar je povezano s hrano, tekstilstvom in življenjskim okoljem, 

- spretnosti in razumevanje, da sprejmejo premišljene odločitve, 

- zavzemanje za aktivno, obveščeno in skupinsko sodelovanje za spodbujanje dobrega 

počutja posameznikov in družin. 

Potek študija je sestavljen iz treh izbirnih področij: prehrane, bivalnega okolja in tekstila. Vsako 

od teh področij vključuje temeljne vsebine, določene vsebine pa so izbirne. Splošni cilji učnega 

načrta so opredeljeni kot: znanje in razumevanje, procesi sklepanja, praktična izvedba ter 

odnosi in vrednosti (Dewhurst in Pendergast, 2008). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 NAMEN IN CILJA RAZISKAVE 
 

Y. Dewhurst in D. Pendergast (2008) menita, da se predmeta gospodinjstvo danes še vedno drži 

negativna percepcija, ker je bil njegov poudarek vseskozi bolj na zasebni sferi kot na javni ter 

je že od nekdaj bolj usmerjen v prakso kot v akademsko znanje. Velikokrat ga študenti dojemajo 

kot enega lažjih predmetov (Turkki, 2005), na katerega današnja populacija še vedno gleda kot 

na tradicionalni predmet, namenjen dekletom (Pendergast, Garvis in Kanasa, 2013).  

Namen diplomskega dela je ugotoviti odnos študentov različnih študijskih smeri na Pedagoški 

fakulteti Ljubljana (v nadaljevanju Pedagoška fakulteta) do vsebin predmeta gospodinjstvo in 

oceniti pomembnost gospodinjske pismenosti za življenje posameznika v družini in družbi.  

Cilja raziskave sta: 

- ugotoviti odnos študentov različnih študijskih smeri na Pedagoški fakulteti do vsebin 

gospodinjstva, 

- ocena pomembnosti gospodinjske pismenosti za življenje posameznika v družini in 

družbi. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Oblikovana so bila naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kako dobro študentje poznajo vsebine predmeta gospodinjstvo? 

- Kakšen je odnos študentov Pedagoške fakultete do vsebin predmeta gospodinjstvo glede 

na pridobljene lastne izkušnje v osnovnošolskem izobraževanju? 

- Kakšna je po mnenju študentov pomembnost gospodinjskih vsebin za kakovostno 

življenje posameznika? 
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3.3 METODA DELA, VZOREC IN INSTRUMENT 
 

3.3.1 Raziskovalna metoda dela 
 

Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila deskriptivno in kvantitativno metodo. Postopek 

zbiranja podatkov je bilo spletno anketiranje, tehnika zbiranja podatkov pa anketni vprašalnik. 

Za kvantitativno analizo podatkov je bila uporabljena deskriptivna in inferenčna statistika. 

Pridobljene podatke raziskave sem statistično ovrednotila z uporabo računalniškega programa 

Microsoft Office Excel in programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

3.3.2 Opis instrumenta 
 

Za namen raziskave je bil oblikovan anketni vprašalnik. Oblikovan je na podlagi znanstvene in 

strokovne literature, ki je predstavljena v teoretičnih izhodiščih. Anketni vprašalnik je bil 

razdeljen na dva dela. 

V prvem delu sem pridobivala demografske podatke o respondentih (spol, starost, smer študija). 

Drugi del vprašalnika pa je bil sestavljen iz odprtih, polodprtih in zaprtih tipov vprašanj. S tem 

delom sem merila odnos študentov do vsebin gospodinjstva. 

Anketni vprašalnik je skupaj vključeval 9 vprašanj. Študenti so izpolnjevali anketni vprašalnik 

v elektronski obliki kot spletno anketo. 

3.3.3 Opis vzorca 
 

V raziskavo je bilo vključenih 82 študentov Pedagoške fakultete Ljubljana, in sicer študijskega 

programa razredni pouk, dvopredmetni učitelj biologije in gospodinjstva ter dvopredmetni 

učitelj gospodinjstva in kemije.  

Anketiranci so bili moškega in ženskega spola ter so bili stari od 19 do 38 let (Preglednica 2). 

Preglednica 1: Struktura sodelujočih v raziskavi glede na spol 

SPOL f f (%) 

Ženski 75 91,5 

Moški 7 8,5 

SKUPAJ 82 100,0 
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Preglednica 2: Struktura sodelujočih v raziskavi glede na starost 

STAROST f f (%) 

19 5 6,1 

20 8 8,8 

21 11 13,4 

22 24 29,3 

23 14 17,1 

24 9 11,0 

25 7 8,5 

27 1 1,2 

29 2 2,4 

38 1 1,2 

SKUPAJ 82 100,0 

 

V nadaljevanju sledi splošna analiza podatkov ter analiza glede na starost in smer študija. 

Glede na smer študija smo anketirance razdelili v 4 skupine. Dvopredmetni učitelj je skupina, 

kjer študenti niso opredelili svoje študijske smeri. 

Preglednica 3: Struktura sodelujočih v raziskavi glede na smer študija 

SMER ŠTUDIJA f f (%) 

Biologija – gospodinjstvo 36 4,3 

Kemija – gospodinjstvo 10 12,2 

Razredni pouk 33 40,2 

Dvopredmetni učitelj 3 3,7 

SKUPAJ 82 100,0 

 

3.4 REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

3.4.1 Rezultati 
 

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

vprašanja.  

V anketnem vprašalniku so morali anketiranci pri prvem vprašanju napisati pet asociacij, na kaj 

pomislijo ob besedi gospodinjstvo. Odgovori so prikazani v Preglednici 4.  
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Preglednica 4: Asociacije, na katere pomislijo študenti ob besedi gospodinjstvo 

Dejavnosti 
Število navedb 

F f (%) 

Kuhanje 53 64,6 

Dom in družina 47 57,3 

Šivanje 33 40,2 

Čiščenje, pospravljanje 28 34,1 

Tekstil 26 31,7 

Gospodinjska opravila 21 25,6 

Hrana 15 18,3 

Upravljanje z denarjem 13 15,9 

 

Rezultati (Preglednica 4) kažejo, da študenti besedo gospodinjstvo v največjem deležu (64,6 

%) povezujejo s kuhanjem, z domom in družino (57,3 %), s šivanjem (40,2 %), s čiščenjem in 

s pospravljanjem (34,1 %), s tekstilom (31,7 %), z gospodinjskimi opravili (25,6 %), s hrano 

(18,3 %) ter nazadnje z upravljanjem z denarjem (15,9 %). A. Siddique, R. Nazir in N. H. Malik 

(2002) ugotavljajo, da študenti predmet gospodinjstvo povezujejo z vsebinami, ki so zanimive, 

smiselne in primerne za vsakdanje življenje. Kot vsebinska področja najpogosteje navajajo 

hrano, prehrano, oblačila in dom. 

V Preglednici 5 so predstavljeni rezultati, kako zahtevne se študentom zdijo vsebine 

osnovnošolskih predmetov. Pri vsaki posamezni vsebini so se opredelili od 1 do 5 (1 – nikakor 

ni zahteven, 2 – zahteven, 3 – srednje zahteven, 4 – zahteven, 5 – zelo zahteven). 

Preglednica 5: Mnenje študentov glede zahtevnosti vsebin navedenih osnovnošolskih 

predmetov 

PREDMET 

1 

Nikakor ni  

zahteven 

2 

Ni zahteven 

3 

Srednje 

zahteven 

4 

Zahteven 

 

5 

Zelo 

zahteven 
 

M* 

 

SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Matematika 0 0,0 1 1,2 21 25,6 45 54,9 15 18,3 3,90 0,696 

Glasba 7 8,5 35 42,7 29 35,4 9 11 2 2,4 2,56 0,890 

Slovenščina 0 0,0 0 0,0 30 36,6 33 40,2 19 23,2 3,87 0,766 

Naravoslovje 0 0,0 0 0,0 37 45,1 34 41,5 11 13,4 3,68 0,701 

Gospodinjstvo 13 15,9 33 40,2 31 37,8 5 6,1 0 0,0 2,34 0,820 

Angleščina 0 0,0 0 0,0 30 36,6 37 45,1 15 18,3 3,82 0,722 

Športna vzgoja 12 14,6 37 45,1 25 30,5 7 8,5 1 1,3 2,37 0,820 

Legenda: Povprečna vrednost (M*) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor ni zahteven, 2 – ni 

zahteven, 3 – srednje zahteven, 4 – zahteven, 5 – zelo zahteven) 
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Rezultati raziskave (Preglednica 5) kažejo, da 54,9 % študentov meni, da je matematika 

vsebinsko zahteven predmet. 45,1 % anketirancev pravi, da je naravoslovje srednje zahteven 

predmet. Prav tako 45,1% anketirancev meni, da športna vzgoja spada med nezahtevne 

predmete. 45,1% anketirancev meni, da je tudi angleščina zahteven predmet. Podatki kažejo, 

da 40,2 % anketirancev meni, da je slovenščina zahteven predmet. Gospodinjstvo in glasbo 

uvrščajo na zadnji dve mesti po zahtevnosti, torej anketiranci predmet gospodinjstvo uvrščajo 

med najmanj zahtevne predmete med naštetimi. Prav tako kot smo ugotovili mi, pa tudi K. 

Turkki (2005) ugotavlja, da študenti na Finskem gospodinjstvo uvršajo med vsebinsko manj 

zahtevne predmete, bolj zahteven predmet se jim zdi matematika. Tudi učitelji, po ugotovitvah 

M. Erjavšek in F. Lovšin Kozina (2015), zaznavajo predmet gospodinjstvo kot vsebinsko manj 

zahteven, vendar še vedno pomemben za učenčevo nadaljnje življenje in poklicni razvoj. 

V Preglednici 6 je prikazano mnenje študentov glede zahtevnosti navedenih osnovnošolskih 

predmetov. Rezultati so prikazani glede na smer izobraževanja. 

Preglednica 6: Mnenje študentov o zahtevnosti vsebin navedenih osnovnošolskih 

predmetov glede na smer izobraževanja 

PREDMET Smer študija N 
Zahtevnost vsebin 

M* SD t p 

Matematika 
1 46 3,91 0,725 

0,155 0,877 
2 36 3,88 0,667 

Glasba 
1 46 2,41 0,858 

-1,721 0,089 
2 36 2,75 0,906 

Slovenščina 
1 46 3,83 0,796 

-0,529 0,598 
2 36 3,92 0,770 

Naravoslovje 
1 46 3,56 0,706 

-0,447 0,656 
2 36 3,72 0,701 

Gospodinjstvo 
1 46 2,24 0,736 

-1,283 0,203 
2 36 2,74 0,910 

Angleščina 
1 46 3,89 0,795 

1,053 0,296 
2 36 3,72 0,615 

Športna vzgoja 
1 46 2,13 0,749 

-2,849 0,006 
2 36 2,67 0,956 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M*)je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor ni zahteven, 2 – ni zahteven, 3 

– srednje zahteven, 4 – zahteven, 5 – zelo zahteven) 

*Smer študija 1 – gospodinjstvo, 2 – razredni pouk in ostalo 

Primerjava mnenja študentov glede zahtevnosti osnovnošolskih predmetov glede na smer 

izobraževanja je pokazala, da se statistično pomembne razlike pojavljajo pri športni vzgoji (p 

= 0,006). Študentje gospodinjstva ocenjujejo, da  so najbolj zahtevne vsebine pri predmetu 

angleščina (M = 3,89), nato sledijo vsebine predmeta slovenščina (M = 3,83) in vsebine 

predmeta naravoslovje (M = 3,72). Študenti razrednega pouka pa menijo, da so najzahtevnejše 

vsebine predmeta matematika (M = 3,91). Zanimivi pa so rezultati, da več študentov 
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gospodinjstva meni, da je predmet gospodinjstvo eden izmed lažjih predmetov (M = 2,74). 

Predmet gospodinjstvo tako glede na ugotovitve raziskave zaseda predzadnje mesto v 

zahtevnosti med naštetimi predmeti. Na zadnje mesto po zahtevnosti po mnenju študentov 

gospodinjstva spada športna vzgoja (M = 2,67) 
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V Preglednici 7 so predstavljeni rezultati mnenj študentov o pomembnosti, da učenci ob 

zaključku osnovne šole usvojijo naštete gospodinjske veščine in znanja. Vsako posamezno 

veščino so razvrstili od 1 do 5 (1 – nikakor ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – srednje 

pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno). 

Preglednica 7: Mnenje študentov o pomembnosti usvojenih gospodinjskih veščin do 

zaključka osnovne šole 

 

Veščine 

1 

Nikakor ni 

pomembno 

 

2 

Nepomemb

no 

 

3 

Srednje 

pomembno 

4 

Pomembno 

 

5 

Zelo 

pomembno 
M* SD 

F f % f f % F f % f f % f f % 

Pomivanje posode 0 0,0 3 3,7 11 13,4 41 50,0 27 32,9 4,12 0,776 

Pranje perila 0 0,0 2 11,0 26 31,7 32 39,0 15 18,3 3,65 0,917 

Likanje perila 0 0,0 14 17,1 29 35,4 29 35,4 10 12,1 3,43 0,917 

Zlaganje perila 0 0,0 4 4,9 21 25,6 32 39,0 25 30,5 3,95 0,874 

Šivanje gumba 1 1,2 10 12,2 20 24,4 37 45,1 14 17,1 3,65 0,948 

Poznavanje različnih 

vrst blaga 
1 1,2 16 19,5 34 41,5 25 30,5 6 7,3 3,23 0,893 

Poznavanje kakovosti 

blaga 
1 1,2 15 18,3 29 35,4 32 39,0 5 6,1 3,30 0,885 

Načrtovanje nakupov 0 0,0 6 7,3 18 22,0 35 42,7 23 28,0 3,91 0,892 

Nakupovanje 

izdelkov v skladu z 

razpoložljivim 

denarjem 

0 0,0 1 1,2 11 13,4 33 40,3 37 45,1 4,29 0,745 

Pravilno ravnanje z 

odpadki 
0 0,0 1 1,2 0 0 27 32,9 54 65,9 4,63 0,556 

Varčevanje z vodo in 

energijo 
0 0,0 0 0 5 6,1 25 30,5 52 63,4 4,57 0,609 

Priprava hrane 

(kuhanje) 
0 0,0 2 2,4 10 12,2 39 47,6 31 37,8 4,21 0,749 

Načrtovanje prehrane 0 0,0 5 6,1 20 24,4 38 46,3 19 23,2 3,87 0,843 

Pravilno shranjevanje 

hrane, da se ne 

pokvari 

0 0,0 1 1,2 11 13,4 31 37,8 39 47,6 4,32 0,752 

Nakupovanje zdravih 

živil 
0 0,0 1 1,2 17 20,7 35 42,7 29 35,4 4,12 0,776 

Izbira zdravih jedi 0 0,0 0 0,0 16 19,5 36 43,9 30 36,6 4,17 0,734 

Priprava mize in 

postrežba jedi 
2 2,4 8 9,8 28 34,1 31 37,8 13 15,9 3,55 0,958 

Varčevanje in 

odgovorno ravnanje z 

denarjem 

0 0,0 1 1,2 8 9,8 33 40,2 39 48,8 4,37 0,712 

Načrtovanje porabe 

denarja 
0 0,0 2 2,4 8 9,8 33 40,2 39 47,6 4,33 0,754 

Legenda: Povprečna vrednost (M*)je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor ni pomembno, 2 –  

nepomembno, 3 – srednje pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno) 

Rezultati kažejo, da je 50 %  študentom pomembno in 32,9 % zelo pomembno, da učenci ob 

zaključku osnovne šole znajo pomivati posodo. 31,7 % študentom se zdi veščina pranja perila 

srednje pomembna. Prav tako se 34,4 % anketirancem zdi srednje pomembno, da učenci do 
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zaključka osnovne šole usvojijo likanje perila. Anketiranci menijo, da je nekoliko bolj 

pomembno zlaganje perila (39,0 %) in šivanje gumba (45,1 %). 41,5 % anketirancev je 

odgovorilo, da jim je srednje pomembno, da učenci v osnovni šoli usvojijo poznavanje različnih 

vrst blaga. Več kot polovica jih meni, da je pravilno ločevanje odpadkov ter varčevanje z vodo 

in elektriko zelo pomembno. Prav tako se polovici anketirancev zdi zelo pomembno 

shranjevanje hrane, da se ne pokvari ter da učenci znajo varčevati, načrtovati, odgovorno ravnati 

z denarjem. 43,9 % anketirancev meni, da je izbira zdravih jedi pomembna za učence, prav tako 

pa je pomembno nakupovanje zdravih živil (Preglednica 7). 
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V Preglednici 8 je predstavljeno mnenje študentov glede na smer izobraževanja o pomembnosti 

usvojenih gospodinjskih veščin do zaključka osnovne šole. 

Preglednica 8: Mnenje študentov glede na smer izobraževanja o pomembnosti usvojenih 

gospodinjskih veščin do zaključka osnovne šole 

Veščine 
Smer 

študija 
N 

Usvojene naštete veščine 

M* SD t P 

Pomivanje posode 
1 46 4,17 0,769 

0,683 0,496 
2 36 4,06 0,791 

Pranje perila 
1 46 3,76 0,848 

1,297 0,198 
2 36 3,50 0,971 

Likanje perila 
1 46 3,48 0,863 

0,572 0,569 
2 36 3,36 0,990 

Zlaganje perila 
1 46 4,02 0,830 

0,825 0,412 
2 36 3,86 0,931 

Šivanje gumba 
1 46 3,67 0,818 

0,296 0,768 
2 36 3,61 1,103 

Poznavanje različnih vrst blaga 
1 46 3,33 0,871 

1,083 0,282 
2 36 3,11 0,919 

Poznavanje kakovosti blaga 
1 46 3,48 0,781 

2,045 0,044 
2 36 3,08 0,967 

Načrtovanje nakupov 
1 46 4,04 0,788 

1,490 0,140 
2 36 3,75 0,996 

Nakupovanje izdelkov v skladu z razpoložljivim 

denarjem 

1 46 4,46 0,585 
2,310 0,023 

2 36 4,08 0,874 

Pravilno ravnanje z odpadki 
1 46 4,67 0,598 

0,730 0,467 
2 36 4,58 0,500 

Varčevanje z vodo in energijo 
1 46 4,59 0,580 

0,230 0,818 
2 36 4,56 0,652 

Priprava hrane (kuhanje) 
1 46 4,24 0,673 

0,432 0,667 
2 36 4,17 0,845 

Načrtovanje prehrane 
1 46 3,85 0,759 

-0,218 0,828 
2 36 3,89 0,950 

Pravilno shranjevanje hrane, da se ne pokvari 
1 46 4,37 0,679 

0,713 0,478 
2 36 4,25 0,841 

Nakupovanje zdravih živil 
1 46 4,22 0,696 

1,264 0,210 
2 36 4,00 0,862 

Izbira zdravih jedi 
1 46 4,26 0,681 

1,262 0,211 
2 36 4,06 0, 791 

Priprava mize in postrežba jedi 
1 46 3,50 0,888 

-0,519 0,605 
2 36 3,61 1,050 

Varčevanje in odgovorno ravnanje z denarjem 
1 46 4,46 0,585 

1,310 0,194 
2 36 4,25 0,841 

Načrtovanje porabe denarja 
1 46 4,43 0,688 

1,441 0,153 
2 36 4,19 0,822 

Legenda: *Povprečna vrednost (M*) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor ni zahteven, 2 – ni 

zahteven, 3 – srednje zahteven, 4 – zahteven, 5 – zelo zahteven) 

*Smer študija 1 – gospodinjstvo, 2 – razredni pouk in ostalo 

Ugotovljeno je (Preglednica 8), da študenti gospodinjstva (M = 4,46) menijo, da morajo učenci 

do zaključka osnovne šole znati nakupovati v skladu z razpoložljivim denarjem. Prav tako več 

študentov gospodinjstva meni, da morajo učenci do zaključka osnovne šole znati izbrati zdrave 

jedi (M = 4,26), usvojiti nakupovanje zdravih jedi (M = 4,22), znati načrtovati nakupe (M = 
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4,04), usvojiti zlaganje perila (M = 4,02), usvojiti pranje perila (M = 3,76) ter poznati kakovost 

blaga (M=3,48). Statistično pomembne razlike pri primerjavi mnenj študentov o pomembnosti 

usvojenih veščin do zaključka osnovne šole glede na smer izobraževanja se pojavljajo pri 

poznavanju kakovosti blaga (p = 0,044) in pri nakupovanju izdelkov v skladu z razpoložljivim 

denarjem (p = 0,023). Študenti gospodinjstva se bolj strinjajo kot ostali. 

Pri četrtem vprašanju sem anketirancem zastavila naslednje vprašanje: »Naštejte pet dejavnosti, 

ki se jih spomnite in ste jih v osnovni šoli izvajali pri predmetu gospodinjstvo.« 

Najbolj pogoste dejavnosti, ki so jih našteli, so bile: 

- kuhanje, 

- šivanje (gumbov, imen na prtičke), 

- likanje oblačil, 

- pospravljanje, 

- spoznavanje tekstila, 

- poučevanje o denarju (o nakupih, kako razpolagati z denarjem, o žepnini), 

- lepljenje, 

- izdelovanje plakatov (prehranska piramida). 

Od odgovorov, ki sem jih dobila, je bilo največ odgovorov, da je bilo v osnovni šoli pri 

predmetu gospodinjstvo največ časa posvečenega kuhanju, šivanju in likanju oblačil. Sklepamo 

lahko, da je bilo več ur namenjenih praktičnemu delu kot teoretičnemu delu. Anketiranci med 

teoretično naštete vsebine največkrat uvrščajo upravljanje z denarjem ter učenje o prehranski 

piramidi. 
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Preglednica 9 prikazuje, koliko so bili študenti v osnovni šoli deležni praktičnega in 

teoretičnega znanja. Odgovore so razvrstili od 1 do 5 (1 – nič, 2 – malo, 3 – srednje, 4 – veliko, 

5 – zelo veliko). 

Preglednica 9: Praktično in teoretično delo pri predmetu gospodinjstvo v osnovni šoli 

Način poučevanja 

1 

Nič 

2 

Malo 

3 

Srednje 

4 

Veliko 

5 

Zelo veliko M* SD 
f f (%) F f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Praktično delo pri 

gospodinjstvu 
2 2,5 13 16,0 29 35,8 32 39,5 5 6,2 3,31 0,903 

Teoretično delo pri 

gospodinjstvu 
1 1,2 8 9,9 36 44,4 31 38,3 5 6,2 3,38 0,799 

Legenda: Povprečna vrednost (M*) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nič, 2 – malo, 3 – srednje, 4 – 

veliko, 5 – zelo veliko) 

Iz Preglednice 9 je razvidno, da je bilo 39,5 % študentov deležnih veliko praktičnega dela pri 

predmetu gospodinjstvo, medtem ko jih je 44,4 % odgovorilo, da so prejeli srednje veliko 

teoretičnega znanja. Iz rezultatov sklepamo, da so bili anketiranci v osnovni šoli deležni več 

teoretičnega znanja kot praktičnega znanja, kar pa nam pove, da smo v večini dobili nasproten 

odgovor kot pri četrtem vprašanju, ko smo študente spraševali po dejavnostih, ki so jih izvajali 

v osnovni šoli.  

Preglednica 10 prikazuje, kako študenti različnih študijskih smeri ocenjujejo praktično in 

teoretično delo v času obiskovanja osnovne šole. 

Preglednica 10: Ocena praktičnega in teoretičnega dela glede na smer izobraževanja 

Način poučevanja 
Smer 

študija 
N 

Prisotnost teorije in prakse v šoli 

M* SD t P 

Praktično delo pri 

gospodinjstvu 

1 46 3,18 0,860 
-1,468 0,146 

2 36 3,47 0,941 

Teoretično delo pri 

gospodinjstvu 

1 46 3,36 0,743 
-0,340 0,735 

2 36 3,42 0,874 
Legenda:  

*Povprečna vrednost (M*)je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nič, 2 – malo, 3 – srednje, 4 – veliko, 

5 – zelo veliko) 

*Smer študija: 1 – gospodinjstvo, 2 – razredni pouk in ostalo 

Študenti razrednega pouka ocenjujejo, da so bili v večji meri (M = 3,47) deležni praktičnega 

dela pri gospodinjstvu v primerjavi s študenti gospodinjstva (M = 3,18). Podobno se ugotavlja 

tudi pri teoretičnem delu pri gospodinjstvu (Preglednica 10).  
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V Preglednici 11 je prikazano mnenje študentov, v katerem obdobju šolanja naj bi usvojili 

določene gospodinjske veščine in znanja. Študenti so izbirali med tremi različnimi 

izobraževalnimi institucijami (osnovno šolo, srednjo šolo in fakulteto). 

Preglednica 11: Mnenje študentov o usvojenih veščinah in znanju s področja 

gospodinjstva 

Veščine 

V času obiskovanja 

osnovne šole 

V času obiskovanja 

srednje šole 

V času 

obiskovanja 

fakultete 

f f % f f % f f % 

Pomivanje posode 78 98,7 1 1,3 0 0,0 

Pranje perila 46 57,3 31 39,0 3 3,7 

Likanje perila 41 51,2 35 43,9 4 4,9 

Zlaganje perila 70 86,6 10 13,4 0 0,0 

Šivanje gumba 67 82,9 11 14,7 2 2,4 

Poznavanje različnih vrst blaga 40 48,8 34 42,7 6 8,5 

Poznavanje kakovosti blaga 33 41,5 37 46,3 10 12,2 

Načrtovanje nakupov 55 68,3 24 30,5 1 1,2 

Branje deklaracij na živilu 47 58,5 30 37,8 3 3,7 

Nakupovanje izdelkov v skladu z 

razpoložljivim denarjem 
63 78,3 16 20,5 1 1,2 

Pravilno ravnanje z odpadki 79 98,8 1 1,2 0 0,0 

Priprava hrane (kuhanje) 64 79,5 16 20,5 0 0,0 

Načrtovanje prehrane 50 62,2 24 30,5 6 7,3 

Pravilno shranjevanje hrane, da se ne 

pokvari 
71 87,8 7 8,5 3 3,7 

Nakupovanje zdravih živil 52 64,6 25 31,7 3 3,7 

Izbira zdravih jedi 57 69,5 21 26,8 3 3,7 

Priprava mize in postrežba jedi 61 75,8 16 20,5 3 3,7 

Varčevanje in odgovorno ravnanje z 

denarjem 
77 96,3 3 3,7 0 0,0 

Načrtovanje porabe denarja 64 79,2 15 19,6 1 1,2 
 

Študenti menijo, da so v osnovni šoli pridobili največ znanja o pravilnem ravnanju z odpadki 

(98,8 %) ter tudi znanja in veščine o pomivanju posode 

(98,7 %). 96,3 % študentov meni, da je pomembno tudi znanje o varčevanju in odgovornem 

ravnanju z denarjem. Študentje menijo, da je pomembno tudi pravilno shranjevanje hrane (87,8 

%), zlaganje perila (86,6 %), šivanje gumbov (82,9 %) ter priprava hrane (79,5 %). Prav tako 

jih več kot polovica (57,3 %) meni, da je pomembno tudi znanje o pranju perila. Iz rezultatov 

ugotavljamo, da jih prav tako malo več kot polovica (51,2 %) uvršča likanje perila med veščine, 

ki naj bi jih usvojili v  osnovni šoli. Za znanje o kakovosti blaga (46,3 %) in znanje o različnih 

vrstah blaga (42,7%) pa študenti menijo, da spada v srednjo šolo. Menim, da je rezultat takšen 

zato, ker so študenti mnenja, da kakovost in vrste blaga spadajo med težja znanja. 
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V Preglednici 12 je prikazano mnenje študentov, kako dobro znajo opravljati naštete dejavnosti, 

povezane z vsebinami predmeta gospodinjstvo. Odgovori so razvrščeni od 1 do 5 (1 – zelo 

slabo, 2 – slabo, 3 – srednje, 4 – dobro, 5 – zelo dobro). 

Preglednica 12: Mnenje študentov o tem, kako dobro znajo opravljati naštete dejavnosti 

Veščine 

1 

Zelo slabo 

2 

Slabo 

3 

Srednje 

4 

Dobro 

5 

Zelo 

dobro 

 

M* 

 

SD 

F f % f f % f f % f f % f f %   

Pomivanje posode 0 0,0 0 0,0 1 1,3 14 18,4 61 80,3 4,79 0,442 

Pranje perila 2 2,6 5 6,6 15 19,7 31 40,8 23 30,3 3,89 1,001 

Likanje perila 2 2,6 6 7,9 17 22,4 29 38,2 22 28,9 3,83 1,025 

Zlaganje perila 0 0,0 4 5,3 5 6,6 25 32,8 42 55,3 4,38 0,832 

Šivanje gumba 0 0,0 11 14,5 17 22,4 20 26,3 18 36,8 3,86 1,080 

Poznavanje različnih vrst 

blaga 
2 2,6 10 13,2 32 42,1 24 31,6 8 10,5 3,34 0,932 

Poznavanje kakovosti 

blaga 
2 2,6 11 14,5 32 42,2 22 28,9 9 11,8 3,33 0,958 

Načrtovanje nakupov 0 0,0 0 0,0 16 21,1 36 47,3 24 31,6 4,11 0,723 

Branje deklaracij na 

živilu 
0 0,0 5 6,6 12 15,8 32 42,1 27 35,5 4,07 0,884 

Nakupovanje izdelkov v 

skladu z razpoložljivim 

denarjem 

0 0,0 2 2,6 10 13,2 24 31,6 40 52,6 4,34 0,809 

Pravilno ravnanje z 

odpadki 
0 0,0 0 0,0 5 6,6 28 36,8 43 56,6 4,50 0,622 

Priprava hrane (kuhanje) 0 0,0 3 3,9 9 11,8 23 30,4 41 53,9 4,34 0,841 

Načrtovanje prehrane 1 1,3 4 5,3 16 21,1 24 31,6 31 40,7 4,05 0,978 

Pravilno shranjevanje 

hrane, da se ne pokvari 
0 0,0 1 1,3 12 16,0 26 34,7 36 48,0 4,29 0,785 

Nakupovanje zdravih 

živil 
1 1,3 2 2,6 15 19,7 29 38,2 29 38,2 4,09 0,897 

Izbira zdravih jedi 3 3,9 0 0,0 15 19,7 26 34,3 32 42,1 4,11 0,988 

Priprava mize in 

postrežba jedi 
0 0,0 4 5,3 10 13,2 21 31,5 38 50,0 4,26 0,885 

Varčevanje in odgovorno 

ravnanje z denarjem 
0 0,0 0 0,0 6 7,9 23 30.3 47 61,8 4,54 0,642 

Načrtovanje porabe 

denarja 
0 0,0 1 1,3 10 13,2 31 40,8 31 44,7 4,29 0,745 

Legenda: Povprečna vrednost (M*) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – 

srednje, 4 – dobro, 5 – zelo dobro) 

Iz Preglednice 12 je razvidno, da 80,3 % anketiranih študentov meni, da znajo zelo dobro 

pomivati posodo. 61,8 % jih je prejelo dovolj znanja o ravnanju z denarjem, zato znajo z njim 

zelo dobro razpolagati. Več kot polovica (56,6 %) pa je mnenja, da znajo zelo dobro ločevati 

odpadke in ravnati z njimi. Prav tako 53,6 % študentov meni, da znajo zelo dobro zlagati perilo 

ter nakupovati izdelke v skladu z razpoložljivim denarjem. 50,0 % jih meni, da znajo pripraviti 

mizo in ustrezno postreči jed. 41,1 % študentov meni, da znajo zelo dobro izbrati zdrave jedi. 

Pranje perila s 40,8 % ocenjujejo kot dobro. 38,2 % študentov meni, da znajo dobro likati perilo. 

Prav tako 38,2 % študentov meni, da znajo dobro nakupovati zdrava živila, enak delež pa jih je 
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mnenja, da znajo zelo dobro nakupovati zdrava živila. Poznavanje različnih vrst in kakovosti 

blaga večina označuje kot srednje dobro. Iz tega je razvidno, da so znanje o blagu dobili le med 

obiskovanjem šole, straši pa jih na tem področju niso veliko naučili. Iz zadnjih dveh rezultatov 

predvidevamo, da so anketiranci zelo vešči v pripravi zdrave hrane in malo manj vešči v 

nakupovanju zdravih živil. Iz tega lahko sklepamo, da so se veščin kuhanja naučili že od staršev, 

medtem ko jih o nakupovanju zdravih jedi starši niso poučili in so o nakupovanju zdravih jedi 

največ znanja pridobili v času šolanja.  
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V Preglednici 13 je prikazano, kako študenti glede na smer izobraževanja ocenjujejo kvaliteto 

opravljanja nekaterih gospodinjske dejavnosti. 

Preglednica 13: Mnenje študentov, kako dobro znajo opravljati naštete dejavnosti glede 

na smer izobraževanja 

Veščine 
Smer 

študija 
N 

Znanje pri opravljanju dejavnosti 

M* SD t P 

Pomivanje posode 
1 43 4,84 0,433 

1,077 0,285 
2 33 4,73 0,452 

Pranje perila 
1 43 3,98 1,012 

0,813 0,419 
2 33 3,79 0,992 

Likanje perila 
1 43 3,95 0,872 

1,213 0,229 
2 33 3,67 1,190 

Zlaganje perila 
1 43 4,51 0,631 

1,570 0,121 
2 33 4,21 1,023 

Šivanje gumba 
1 43 4,00 0,976 

1,341 0,184 
2 33 3,67 1,190 

Poznavanje različnih vrst blaga 
1 43 3,56 0,796 

2,378 0,020 
2 33 3,06 1,029 

Poznavanje kakovosti blaga 
1 43 351 0,856 

1,933 0,057 
2 33 3,09 1,042 

Načrtovanje nakupov 
1 43 4,19 0,699 

1,114 0,269 
2 33 4,00 0,750 

Branje deklaracij na živilu 
1 43 4,26 0,790 

2,192 0,438 
2 33 3,82 0,950 

Nakupovanje izdelkov v skladu z 

razpoložljivim denarjem 

1 43 4,53 0,667 
2,449 0,017 

2 33 4,09 0,914 

Pravilno ravnanje z odpadki 
1 43 4,56 0,548 

0,930 0,356 
2 33 4,42 0,708 

Priprava hrane (kuhanje) 
1 43 4,53 0,767 

2,347 0,022 
2 33 4,09 0,879 

Načrtovanje prehrane 
1 43 4,35 0,752 

3,192 0,002 
2 33 3,67 1,109 

Pravilno shranjevanje hrane, da se ne 

pokvari 

1 43 4,52 0,634 
3,024 0,003 

2 33 4,00 0,866 

Nakupovanje zdravih živil 
1 43 4,21 0,888 

1,306 0,196 
2 33 3,94 0,899 

Izbira zdravih jedi 
1 43 4,28 0,882 

1,776 0,080 
2 33 3,88 1,083 

Priprava mize in postrežba jedi 
1 43 4,37 0,725 

1,229 0,223 
2 33 4,12 1,053 

Varčevanje in odgovorno ravnanje z 

denarjem 

1 43 4,58 0,587 
0,648 0,519 

2 33 4,48 0,712 

Načrtovanje porabe denarja 
1 43 4,42 0,626 

1,748 0,085 
2 33 4,12 0,857 

Legenda: Povprečna vrednost (M*)je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – 

srednje, 4 – dobro, 5 – zelo dobro)  

*Legenda (smer študija): 1 – gospodinjstvo, 2 – razredni pouk in ostalo 

Primerjava mnenja študentov glede opravljanja določenih dejavnosti glede na smer 

izobraževanja je pokazala, da se statistično pomembne razlike pojavljajo pri pripravi hrane (p 

= 0,020), pri poznavanju različnih vrst blaga (p = 0,020), nakupovanju izdelkov v skladu z 

razpoložljivim denarjem (p = 0,017), pri pravilnem shranjevanju hrane, da se ne pokvari (p = 
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0,003) ter pri načrtovanju prehrane (p = 0,002). Iz tega lahko sklepamo, da so študenti 

gospodinjstva bolj vešči v naštetih dejavnostih, ker v času študija pridobijo ustrezna znanja in 

usvojijo veščine s teh področij. Ena od kompetenc, ki jo študenti gospodinjstva razvijejo, je 

sposobnost naravoslovnega in družboslovnega razmišljanja. Poleg tega usvojijo veliko znanja 

o poznavanju in razumevanju prehrane človeka ter kako voditi in organizirati šolsko prehrano. 

Po zaključku izobraževanja obvladajo tudi organiziranje, vodenje in vrednotenje praktičnega 

dela pri pouku. 
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Preglednica 14 prikazuje strinjanje  študentov glede navedenih trditev. Odgovori so razvrščeni 

od 1 do 5 (1– nikakor se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 

4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 

Preglednica 14: Stopnja strinjanja študentov s trditvami o gospodinjstvu 

Trditve 

1 

Nikakor se 

ne 

strinjam 

2 

Se ne 

strinjam 

3 

Niti se strinjam 

niti se ne 

strinjam 

4 

Se 

strinjam 

 

5 

Popolnoma 

se strinjam 
M* SD 

f f % F f % F f % f f % f f % 

Pri pouku 

gospodinjstva so 

učenci bolj 

sproščeni kot pri 

drugih predmetih. 

0 0,0 0 0,0 8 10,8 41 55,4 25 33,8 4,23 0,631 

Gospodinjsko 

izobraževanje sodi 

v šolo, saj starši 

nimajo časa in 

ustreznih veščin, ki 

bi jih lahko prenesli 

na otroke. 

5 6,8 15 20,3 10 13,5 31 41,8 13 17,6 3,43 1,195 

O zdravem 

življenjskem slogu 

se učenci največ 

naučijo pri 

predmetu 

gospodinjstvo. 

0 0,0 12 16,2 15 20,3 32 43,2 15 20,3 3,68 0,981 

Poučevanje 

gospodinjstva je 

enako zahtevno kot 

poučevanje drugih 

predmetov. 

1 1,4 13 17,6 13 17,6 32 43,1 15 20,3 3,64 1,041 

Vsebine predmeta 

gospodinjstvo so 

aktualne za 

sodobno družbo. 

0 0,0 2 2,7 7 9,5 33 44,6 32 43,2 4,28 0,750 

Gospodinjstvo je 

znanstvena 

disciplina. 

2 2,7 18 24,3 36 48,6 15 20,3 3 4,1 2,99 0,852 

Predmet 

gospodinjstvo bi 

morali imeti učenci 

v zadnjih treh 

razredih osnovne 

šole. 

3 4,1 11 14,9 16 21,6 23 31,1 21 28,3 3,65 1,164 

Znanje 

gospodinjstva bolj 

koristi deklicam kot 

dečkom. 

41 55,3 25 33,8 4 5,4 3 4,1 1 1,4 1,62 0,871 

Preglednica 14 se nadaljuje.. 

 

 

..nadaljevanje preglednice 14 
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Trditve 

1 

Nikakor se 

ne 

strinjam 

2 

Se ne 

strinjam 

3 

Niti se strinjam 

niti se ne 

strinjam 

4 

Se 

strinjam 

 

5 

Popolnoma 

se strinjam 
M* SD 

f f % F f % F f % f f % f f % 

Vsebine 

gospodinjstva 

pripomorejo k 

usvajanju 

pomembnih 

življenjskih veščin, 

potrebnih za 

življenje. 

0 0,0 0 0,0 6 8,1 26 35,1 42 56,8 4,49 0,646 

Gospodinjstvo 

pripomore k 

zmanjšanju 

tveganja za 

kronične bolezni in 

debelost. 

1 1,4 8 10,8 16 21,6 34 45,9 15 20,3 3,73 0,955 

Predmet 

gospodinjstvo lahko 

poučuje vsak 

učitelj. 

31 41,8 28 37,8 7 9,5 7 9,5 1 1,4 1,91 1,009 

Predmet 

gospodinjstvo 

pripomore k splošni 

razgledanosti 

učencev. 

0 0,0 1 1,4 4 5,3 40 54,1 29 39,2 4,31 0, 639 

Vsebine 

gospodinjstva so 

pomembne za 

kakovostno 

življenje v družini. 

0 0,0 2 2,7 5 6,8 35 47,3 31 43,2 4,31 0,720 

Rad/-a sem 

obiskoval/-a 

predmet 

gospodinjstvo. 

0 0,0 3 4,1 5 6,7 23 31,1 43 58,1 4,43 0,795 

Gospodinjstvo je 

med učenci 

priljubljen predmet. 

2 2,7 4 5,4 14 18,9 26 35,2 28 37,8 4,00 1,020 

Gospodinjstvo je 

pomemben predmet 

za prenos 

temeljnega znanja 

in veščin na mlade. 

1 1,4 0 0,0 3 4,1 37 50,0 33 44,5 4,36 0,694 

Za poučevanje 

predmeta 

gospodinjstvo je 

potrebno 

vseživljenjsko 

usposabljanje in 

izpopolnjevanje 

učitelja. 

0 0,0 3 4,1 11 14,9 35 47,3 25 33,7 4,11 0,804 

Preglednica 14 se nadaljuje.. 

 

 

..nadaljevanje preglednice 14 
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Trditve 

1 

Nikakor se 

ne 

strinjam 

2 

Se ne 

strinjam 

3 

Niti se strinjam 

niti se ne 

strinjam 

4 

Se 

strinjam 

 

5 

Popolnoma 

se strinjam 
M* SD 

f f % F f % F f % f f % f f % 

Učenci bi lahko 

znanja, ki jih 

pridobijo pri 

predmetu 

gospodinjstvo, 

pridobili v okviru 

drugih predmetov. 

12 16,2 39 52,7 12 16,2 8 10,8 3 4,1 2,34 1,011 

Učenci dobijo pri 

gospodinjstvu 

pomembna znanja, 

ki izboljšajo 

kakovost življenja 

posameznika. 

0 0,0 0 0,0 10 13,5 39 5,7 25 33,8 3,41 1,059 

Predmet 

gospodinjstvo bi 

bilo potrebno 

poimenovati z bolj 

modernim imenom. 

2 2,7 14 18.9 22 29,7 24 32,4 12 16,3 3,41 1,059 

Vsebine 

gospodinjstva so 

pomembne za 

bodoči poklic 

učenca. 

0 0,0 7 9,5 25 33,8 29 39,2 13 17,5 3,65 0,883 

Predmet 

gospodinjstvo 

prispeva k finančni 

pismenosti učencev 

(ravnanje z 

denarjem, 

varčevanje, 

načrtovanje 

nakupov …) 

0 0,0 1 1,4 7 9,4 37 50,0 29 39,2 4,27 0,688 

Predmet 

gospodinjstvo 

prispeva k 

oblikovanju 

trajnostnega 

vedenja 

posameznika. 

0 0,0 0 0,0 8 10,8 36 48,7 30 40,5 4,30 0,656 

Predmet 

gospodinjstvo 

prispeva k 

poznavanju nege in 

vzdrževanja oblačil 

in obutve. 

0 0,0 2 2,7 6 8,1 39 52,7 27 36,5 4,23 0,713 

Legenda: Povprečna vrednost (M*) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se 

ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 

Iz Preglednice 14 je razvidno, da se 55,4 % anketiranih študentov strinja, da so učenci pri pouku 

gospodinjstva bolj sproščeni kot pri drugih predmetih. Predvidevamo, da je takšen rezultat zato, 

ker predmet gospodinjstvo vključuje več praktičnega dela, kot je kuhanje, šivanje in izdelovanje 

plakatov. 41,8 % anketirancev meni, da gospodinjsko izobraževanje spada v šolo, saj naj starši 
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ne bi imeli dovolj časa in ustreznih veščin, ki bi jih prenesli na otroke. Predvidevamo lahko, da 

se anketiranci zavedajo, da so starši danes prezaposleni in nimajo časa, mogoče niti ne ustreznih 

veščin, da bi jih prenesli na svoje otroke. 43,3 % se strinja, da se učenci o zdravem življenjskem 

slogu največ naučijo pri predmetu gospodinjstvo. Skoraj polovica anketiranih študentov (48,6 

%) se niti strinjajo niti se ne strinjajo s trditvijo, da je gospodinjstvo znanstvena disciplina. 

Gospodinjstvo je znanstvena disciplina, ker zajema več različnih področij in dimenzij 

delovanja. Področja obravnavajo življenje posameznikov, družin in skupnosti z vidika 

doseganja optimalnega in trajnostnega razvoja (IFHE, 2008). Več kot polovica študentov se 

strinja, da vsebine gospodinjstva pripomorejo k usvajanju pomembnih življenjskih veščin. 41,8 

% jih meni, da se nikakor ne strinjajo, da predmet gospodinjstvo v šolah lahko poučuje vsak 

učitelj. Polovica vprašanih se tudi strinja, da je gospodinjstvo pomemben predmet za prenos 

temeljnega znanja in veščin na mlade. 52,7 % pravi, da se ne strinjajo, da bi znanja, ki jih dobijo 

pri predmetu gospodinjstvo, pridobili v okviru drugih predmetov. Polovica (50,0 %) anketiranih 

študentov se strinja s trditvijo, da gospodinjstvo prispeva k finančni pismenosti ter da učenci 

znajo ravnati z denarjem, da znajo z njim varčevati in načrtovati nakupe. J. Slater in A. Hindis 

(2014) navajata, da gospodinjstvo omogoča usvajanje pomembnih življenjskih veščin, ki lahko 

pripomorejo k preprečevanju debelosti in kroničnih nenalezljivih bolezni ter finančni in 

okoljski pismenosti posameznikov. Menita, da je gospodinjstvo pomembno za prenos 

temeljnega znanja in veščin na mlade, s čimer se prav tako s 50,0 % strinjajo študenti v naši 

raziskavi.  
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V Preglednici 15 je prikazano mnenje glede strinjanja z navedenimi spodnjimi trditvami. 

Mnenje je opredeljeno glede na smer izobraževanja. 

Preglednica 15:  Mnenje glede strinjanja z navedenimi trditvami glede na smer 

izobraževanja 

Trditve 
Smer 

študija 
N 

Strinjanje s trditvami 

M* SD t P 

Pri pouku gospodinjstva so učenci bolj sproščeni kot pri 

drugih predmetih. 

1 42 4,41 0,627 
2,864 0,005 

2 32 4,00 0,568 

Gospodinjsko izobraževanje sodi v šolo, saj starši nimajo 

časa in ustreznih veščin, ki bi jih lahko prenesli na otroke 

1 42 3,52 1,194 
0,752 0,455 

2 32 3,31 1,203 

O zdravem življenjskem slogu se učenci največ naučijo 

pri predmetu gospodinjstvo. 

1 42 3,95 0,936 
2,920 0,005 

2 32 3,31 0,931 

Poučevanje gospodinjstva je enako zahtevno kot 

poučevanje drugih predmetov. 

1 42 3,79 0,976 
1,435 0,155 

2 32 3,44 1,105 

Vsebine predmeta gospodinjstvo so aktualne za sodobno 

družbo. 

1 42 4,43 0,703 1,939 

 
0,056 

2 32 4,09 0,777 

Gospodinjstvo je znanstvena disciplina. 
1 42 3,02 0,897 

0,429 0,669 
2 32 2,94 0,801 

Predmet gospodinjstvo bi morali imeti učenci v zadnjih 

treh razredih osnovne šole. 

1 42 3,95 1,103 
2,679 0,009 

2 32 3,25 1,136 

Znanje gospodinjstva bolj koristi deklicam kot dečkom. 
1 42 1,64 0,932 

0,239 0,812 
2 32 1,59 0,798 

Vsebine gospodinjstva pripomorejo k usvajanju 

pomembnih življenjskih veščin, potrebnih za življenje. 

1 42 4,67 0,570 
2,882 0,005 

2 32 4,25 0,672 

Gospodinjstvo pripomore k zmanjšanju tveganja za 

kronične bolezni in debelost. 

1 42 3,83 1,057 
1,070 0,288 

2 32 3,59 0,798 

Predmet gospodinjstvo lahko poučuje vsak učitelj. 

 

1 42 1,45 0,670 
-5,136 0,000 

2 32 2,50 1,078 

Predmet gospodinjstvo pripomore k splošni razgledanosti 

učencev. 

1 42 4,45 0,504 
2,241 0,028 

2 32 4,13 0,751 

Vsebine gospodinjstva so pomembne za kakovostno 

življenje v družini. 

1 42 4,40 0,701 
1,292 0,201 

2 32 4,19 0,738 

Rad/-a sem obiskoval/-a predmet gospodinjstvo. 
1 42 4,50 0,707 

0,836 0,406 
2 32 4,34 0,902 

Gospodinjstvo je med učenci priljubljen predmet. 

 

1 42 4,14 1,026 
1,389 0,169 

2 32 3,81 0,998 

Gospodinjstvo je pomemben predmet za prenos 

temeljnega znanja in veščin na mlade. 

1 42 4,40 0,767 
0,564 0,092 

2 32 4,31 0,592 

Za poučevanje predmeta gospodinjstvo je potrebno 

vseživljenjsko usposabljanje in izpopolnjevanje učitelja. 

1 42 4,26 0,767 
1,921 0,059 

2 32 3,91 0,818 

Učenci bi lahko znanja, ki jih pridobijo pri predmetu 

gospodinjstvo, pridobili v okviru drugih predmetov. 

1 42 2,17 1,057 
-1,690 0,095 

2 32 2,56 0,914 

Učenci dobijo pri gospodinjstvu pomembna znanja, ki 

izboljšajo kakovost življenja posameznika. 

1 42 4,36 0,656 
2,372 0,020 

2 32 4,00 0,622 
Preglednica 15 se nadaljuje.. 
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..nadaljevanje preglednice 15 

Trditve 
Smer 

študija 
N 

Strinjanje s trditvami 

M* SD t P 

Predmet gospodinjstvo bi bilo potrebno poimenovati z 

bolj modernim imenom. 

1 42 3,71 0,970 
3,032 0,003 

2 32 3,00 1,047 

Vsebine gospodinjstva so pomembne za bodoči poklic 

učenca. 

1 42 3,69 0,869 
0,465 0,644 

2 32 3,59 0,911 

Predmet gospodinjstvo prispeva k finančni pismenosti 

učencev (ravnanje z denarjem, varčevanje, načrtovanje 

nakupov …). 

1 42 4,43 0,668 

2,334 0,022 
2 32 4,06 0,669 

Predmet gospodinjstvo prispeva k oblikovanju 

trajnostnega vedenja posameznika. 

1 42 4,55 0,550 
4,156 0,000 

2 32 3,97 0,647 

Predmet gospodinjstvo prispeva k poznavanju nege in 

vzdrževanja oblačil in obutve. 

1 42 4,48 0,671 
3,690 0,000 

2 32 3,91 0,641 
Legenda: Povprečna vrednost (M*)je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se 

ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam).*Smer študija: 1 –

gospodinjstvo, 2 – razredni pouk in ostalo 

*Legenda (smer študija): 1 – gospodinjstvo, 2 – razredni pouk in ostalo 

Primerjava mnenja študentov glede opravljanja določenih dejavnosti glede na smer 

izobraževanja je pokazala, da se statistično pomembne razlike pojavljajo pri trditvi, da predmet 

gospodinjstvo lahko poučuje vsak učitelj (p = 0,000), predmet gospodinjstvo prispeva k 

oblikovanju in trajnostnem vedenju posameznika (p = 0,000) ter pri trditvi, da predmet 

gospodinjstvo prispeva k poznavanju nege in vzdrževanju oblačil in obutve (p = 0,000). 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo tudi pri trditvi, da so pri pouku gospodinjstva učenci 

bolj sproščeni kot pri drugih predmetih (p = 0,005), pri trditvi, da se učenci največ o zdravem 

življenjskem slogu naučijo pri predmetu gospodinjstvo (p = 0,005). Razlike se pojavljajo tudi 

pri trditvi, da vsebine gospodinjstva pripomorejo k usvajanju pomembnih življenjskih veščin, 

potrebnih za življenje (p = 0,005). Iz Preglednice 15 vidimo, da se razlike med študenti 

pojavljajo tudi pri trditvi, da bi predmet gospodinjstvo morali imeti učenci v zadnjih treh 

razredih osnovne šole (p = 0,009), pri trditvi, da učenci dobijo pri gospodinjstvu pomembna 

znanja, ki izboljšajo kakovost življenja posameznika (p = 0,020) ter pri trditvi, da predmet 

gospodinjstvo prispeva k finančni pismenosti učencev (p = 0,022). Predvidevamo, da študenti 

študijske smeri gospodinjstvo bolje poznajo vsebine predmeta gospodinjstvo ter njihov pomen 

za posameznika in družbo, saj je vsa štiri leta študija veliko poudarka na tem področju. 

Zanimalo nas je, kakšna je ocena študentove lastne kompetentnosti za poučevanje teoretičnih 

vsebin in praktičnih veščin s področja gospodinjstvo. Študenti so odgovore razvrstili od 1 do 4 

(1 – nekompetenten, 2 – malo kompetenten, 3 – kompetenten, 4 – zelo kompetenten). 
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Preglednica 16: Študentovo mnenje glede lastne kompetentnosti za poučevanje teoretičnih 

vsebin in praktičnih veščin s področja  gospodinjstvo 

 

Kompetentnost 

 

1 

Nekompetenten 

 

2 

Malo 

kompetenten 

3 

Kompetenten 

 

4 

Zelo 

kompetenten 
 

M* 

 

SD 

F f % f f % f f % f f % 

Poučevanje teoretičnih 

vsebin (teorija) 
1 1,4 21 28,4 42 56,7 10 13,5 2,82 

0,66

9 

Poučevanje veščin(npr. 

kuhanje, načrtovanje 

prehrane, šivanje) 

1 1,4 15 20,3 36 48,6 22 29,7 3,07 
0,74

6 

Legenda: Povprečna vrednost (M*)je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nekompetenten, 2 – malo 

kompetenten, 3 – kompetenten 4 – zelo kompetenten)  

Iz Preglednice 16 je razvidno, da 56,7 % študentov ocenjuje, da so kompetentni za poučevanje 

teoretičnih vsebin gospodinjstva. Za poučevanje praktičnih veščin, kot so npr. kuhanje, šivanje 

in načrtovanje prehrane, naj bi bilo kompetentnih 48,6 %  študentov. Sklepamo lahko, da so 

študentje v času študija razvili ustrezne kompetence, na osnovi katerih ocenjujejo lastno 

kompetentnost za poučevanje gospodinjskih vsebin in praktičnih veščin. 

Zanimalo nas je tudi, kakšna je ocena študentov o kompetentnosti za poučevanje gospodinjstva 

glede na smer izobraževanja. 

Preglednica 17: Mnenje študentov, kako kompetentne se počutijo za poučevanje 

gospodinjstva glede na smer izobraževanja 

Kompetentnost 
Smer 

študija 
N 

Mnenje o poučevanju 

M* SD t P 

Poučevanje teoretičnih vsebin (teorija) 
1 42 3,12 0,550 

5,002 0,000 
2 32 2,44 0,619 

Poučevanje veščine (kuhanje, načrtovanje 

prehrane, šivanje ...) 

1 42 3,21 0,682 
1,976 0,052 

2 32 2,88 0,793 

Legenda: Povprečna vrednost (M*) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nekompetenten, 2 – malo 

kompetenten, 3 – kompetenten, 4 – zelo kompetenten).  

*Smer študija: 1 – gospodinjstvo, 2 – razredni pouk in ostalo 

Statistično pomembne razlike glede kompetentnosti študentov za poučevanje gospodinjstva 

glede na smer izobraževanja se pojavljajo pri poučevanju teoretičnih vsebin (p = 0,000). 

Študenti smeri gospodinjstvo ocenjujejo, da so bolj kompetentni za poučevanje teoretičnih 

vsebin (M = 3,12) in praktičnih veščin (M = 3,21) s področja gospodinjstva kot študenti 

študijske smeri razredni pouk. Študenti razrednega pouka ocenjujejo, da so bolj kompetentni za 

poučevanje veščin (M = 2,88) kot pa teoretičnih gospodinjskih vsebin (M = 2,44). 

Predvidevamo, da bi takšni rezultati lahko bili zato, ker veliko študentov razrednega pouka 

meni, da je vsakodnevno izvajanje aktivnosti dovolj za to, da se počutijo kompetentne za 
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poučevanje praktičnih veščin. Ker v času študija niso bili deležni dovolj teoretičnih vsebin, se 

za poučevanje le-teh čutijo manj kompetentne. Sklepamo lahko, da imajo študentje 

gospodinjstva ustrezne kompetence za poučevanje predmeta gospodinjstvo in se zavedajo 

svojega znanja in veščin, ki jih usvojijo v času izobraževanja. 

Pri devetem vprašanju smo v anketi zastavili tudi eno podvprašanje, ki je bilo: »Utemeljite 

izbrani odgovor, da se oziroma se ne čutite kompetentne za poučevanje teoretičnih vsebin 

oziroma praktičnih veščin.« 

Odgovore, ki smo jih dobili od študentov gospodinjstva, citiram: 

- »Za poučevanje se čutim kompetentna, saj sem v tem študijskem letu prejela kar veliko 

znanja o samem poučevanju gospodinjstva.« 

- »Saj sem podkovana tako s teoretičnega kot s praktičnega področja gospodinjskih 

vsebin.« 

- »Ker se že štiri leta usposabljam za poučevanje gospodinjstva, mislim, da sem 

kompetentna. Manjka mi samo malo več prakse.« 

- »Ker me tudi v prostem času zelo zanima priprava hrane in zdravo prehranjevanje, 

menim, da sem na tem področju kompetentna.« 

- »Študiram gospodinjstvo in imam usvojene pojme in znanje za gospodinjstvo.« 

- »Tekom študija je bilo veliko predavanj in vaj, predvsem v povezavi s prehrano. 

Premalo smo se dejansko ukvarjali z ostalimi vsebinami gospodinjskega predmeta.« 

- »Štiri leta študija in vsakodnevno življenje te marsikaj nauči.« 

Odgovore, ki smo jih dobili od študentov razrednega pouka, citiram: 

- »Menim, da imam dovolj znanja, spretnosti, izkušenj in sem motivirana za poučevanje 

takšnih vsebin.« 

- »Veščine so mi poznane, zato bi jih brez težav posredovala naprej. O teoretičnih 

veščinah bi se predhodno še malo poučila in bi jih lahko posredovala naprej.« 

- »Menim, da vem kar veliko o različnih področjih gospodinjstva in bi to lahko 

predstavila otrokom.« 

- »Menim, da lahko teorijo pri gospodinjstvu poučuje vsak, ki se o njej poduči. Pri praksi 

pa ni tako, na tem področju pa posameznik potrebuje veliko znanja in izkušenj.« 

- »Veščine, ki sem se jih naučila doma, že kot majhna.« 

- »Osebne izkušnje bi podkrepila še s teorijo, ki bi jo pridobila v strokovni literaturi.« 
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- »Počutim se malo kompetentno, ker se mi zdi, da nimam toliko teoretičnega znanja, da 

bi ga lahko poučevala brez predhodne priprave z dodatno literaturo in učbenikom.« 

- »Domača opravila dokaj uspešno vodim v lastnem gospodinjstvu.« 

Iz odgovorov, ki smo jih dobili, lahko sklepamo, da se študenti razrednega pouka čutijo dovolj 

kompetentne za poučevanje praktičnih veščin zaradi vsakodnevnega stika z njimi v domačih 

gospodinjstvih. Iz odgovorov lahko razberemo, da si študenti smeri razredni pouk želijo več 

teoretičnega znanja za poučevanje gospodinjstva. Če primerjamo z odgovori študentov 

gospodinjstva, se študenti gospodinjstva veliko bolj kompetentne za poučevanje počutijo zaradi 

pridobljenega znanja med študijem, študenti razrednega pouka pa zaradi tega, ker praktične 

veščine opravljajo doma. C. Lindblom, I. Erixon Arreman, I. Bohm in A. Hörnell (2016) 

menijo, da to kaže na slabo poznavanje in razumevanje učnega načrta ter na cilje predmeta, ki 

so kompleksno zastavljeni. Kot poročajo, je tudi na Švedskem gospodinjstvo razumljeno kot 

predmet, ki ga lahko poučuje vsak učitelj, ki obvlada osnovne gospodinjske veščine. 

3.4.2 Razprava 
 

V raziskavi sem ugotovila, kaj si študenti predstavljajo pod imenom gospodinjstvo, če 

poznajo vsebine gospodinjstva in kakšna je zanje pomembnost predmeta gospodinjstvo. 

Zanimalo nas je, kako pomembno se študentom različnih študijskih smeri zdi, da učenci 

usvojijo določene gospodinjske veščine in znanja ter kako dobro znajo sami opravljati različne 

dejavnosti s področja gospodinjstvo. Ugotavljali smo tudi mnenja študentov, kako kompetentne 

se  počutijo za poučevanje teoretičnih vsebin in praktičnih veščin gospodinjstva. 

Med raziskovalnim procesom sem odgovorila na vsa raziskovalna vprašanja (RV). 

RV 1: »Kako dobro študentje poznajo vsebine predmeta gospodinjstvo?« 

Pri tem raziskovalnem vprašanju sem menila, da bodo študenti omenjali zlasti vsebine, kot so 

kuhanje, šivanje, likanje. Rezultati raziskave so pokazali, da študenti različnih študijskih smeri 

Pedagoške fakultete dobro poznajo praktične vsebine predmeta gospodinjstvo, saj so bili tudi 

sami največ teh deležni v osnovni šoli. To smo razbrali iz odgovorov, ki so jih anketiranci 

napisali pod asociacijami o gospodinjstvu. Teoretične vsebine gospodinjstva v manjšem deležu 

v primerjavi s študenti smeri gospodinjstvo poznajo študenti smeri razredni pouk, saj v času 

študija nimajo vsebin, povezanih z gospodinjskim izobraževanjem. 
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RV 2: »Kakšen je odnos študentov Pedagoške fakultete do vsebin predmeta gospodinjstvo glede 

na pridobljene lastne izkušnje v osnovnošolskem izobraževanju?«  

Na osnovi rezultatov smo ugotovili, da študenti menijo, da je gospodinjstvo eden izmed 

vsebinsko lažjih predmetov v predmetniku osnovne šole. Zaznavamo, da imajo študenti 

gospodinjstva v primerjavi s študenti študijske smeri razredni pouk boljši odnos do vsebin 

predmeta gospodinjstva, saj so v času študija usvojili ustrezna znanja in veščine gospodinjstva 

ter razvili ustrezen odnos do discipline gospodinjstvo, pri čemer se bolj zavedajo pomembnosti 

gospodinjskega izobraževanja za posameznika, družino in družbo. Največ študentom se zdi 

najbolj pomembno, da v času osnovnošolskega izobraževanja usvojijo veščine, kot so likanje, 

zlaganje perila, pomivanje posode, najmanj pomembno pa poznavanje kakovosti in vrste blaga. 

RV 3: »Kakšna je po mnenju študentov pomembnost gospodinjskih vsebin za kakovostno 

življenje posameznika?« 

Odgovor na zadnje raziskovalno vprašanje smo dobili z odgovori na vprašanje, kako 

pomembno se študentom zdi, da učenci ob zaključku šolanja usvojijo naštete veščine. Sklepali 

smo, da se bodo študentom smeri gospodinjstva vsebine za kakovostno življenje posameznika 

zdele bolj pomembne kot pa študentom smeri razredni pouk. Rezultati, ki smo jih dobili, kažejo, 

da se tudi študentom smeri razredni pouk vsebine gospodinjstva zdijo pomembne za 

kakovostno življenje posameznika. Edino odstopanje, ki se pojavi, je pri tem, da študenti smeri 

razredni pouk poznavanje različnih vrst blaga ter njegovo kakovost uvrščajo med nepomembne 

ali srednje pomembne, medtem ko študenti smeri gospodinjstva pripisujejo temu večjo 

pomembnost. Iz tega lahko sklepamo, da so se študenti smeri razredni pouk seznanili z 

vsebinami predmeta že v osnovni šoli. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

Gospodinjstvo v 21. stoletju vključuje širše življenjsko okolje, ki na ravni gospodinjstva zajema 

izbire in naloge posameznikov kot oseb in družin. V preteklosti je bilo opredeljeno v okviru 

doma in družine. Gospodinjstvo je raziskovano in poklicno področje različnih disciplin, ki 

obravnavajo življenje posameznikov, družin in skupnosti z vidika doseganja optimalnega in 

trajnostnega razvoja. Gospodinjstvo po besedah K. Turkki (2005) temelji na osnovnih človeških 

potrebah, kot so hrana, dom in nega, kot predmet pa pripomore k osebni rasti in razvoju 

posameznika. 

Rezultati raziskave so pokazali, da študenti obeh smeri menijo, da je gospodinjstvo eden izmed 

vsebinsko lažjih osnovnošolskih predmetov. Večina študentov meni, da so vsebine, ki so 

vključene v predmet gospodinjstvo: kuhanje, šivanje in likanje. Gospodinjstvo tudi manj 

pogosto povezujejo z zdravim načinom prehranjevanja, kar je nujno potrebno za usvajanje in 

razvoj ustreznega prehranskega znanja in veščin. Le z ustrezno prehransko pismenostjo 

posameznika se lahko preprečuje pojav debelosti in kronično nenalezljivih bolezni.  

Ugotovili smo, da imajo študenti pozitiven odnos do vsebin predmeta gospodinjstvo, saj se 

študenti strinjajo s trditvijo, da je gospodinjstvo pomembno za prenos temeljnega znanja in 

veščin na mlade ter da so vsebine gospodinjstva pomembne za kakovostno življenje 

posameznika v družbi. Rezultati o odnosu do gospodinjstva naših študentov pa so ravno v 

nasprotju z odnosi do gospodinjstva študentov po svetu. A. Ma in D. Pendergast (2011) 

navajata, da študenti v Hong Kongu menijo, da je gospodinjstvo namenjeno predvsem učencem 

z nižjim statusom ter da imajo študenti slab odnos do gospodinjstva, ker mu v šolah ne 

posvečajo dovolj pozornosti, saj predmet tam ne spada med obvezne, temveč je izbirni 

predmet. Predmet je v Hong Kongu nezaželen in ga vodstvo šole označuje kot enega slabših 

predmetov.  

Gospodinjstvo deluje na različnih področjih in združuje različne dimenzije, kar omogoča 

interdisciplinarnost predmeta. IFHE (2008) gospodinjstvo opredeljuje kot akademsko področje, 

področje vsakodnevnega življenja, šolsko področje in družbeno področje. K. Turkki (2008) 

pojasnjuje, da študenti v Kanadi področje gospodinjstva opredeljujejo kot akademsko, saj mora 

gospodinjstvo kot akademska disciplina predložiti zahtevane izzive, ki spodbujajo 

gospodinjstvo v družini in družbi.  
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Iz raziskave sem razbrala, da se študenti strinjajo, da izobraževanje o gospodinjstvu sodi v 

predmetnik osnovne šole, saj starši nimajo časa in ustreznih veščin, ki bi jih lahko prenesli na 

otroke. Mogoče starši res niso vešči v dejavnostih, vsekakor pa morajo imeti čas in prenesti 

veščine na svoje otroke. D. Pendergast, S. Garvis in H. Kanasa (2013) se strinjajo in 

pojasnjujejo, da imajo starši pomembno vlogo pri podajanju znanja in veščin na svoje otroke, 

predvsem pri predajanju veščin o prehrani in kuhanju. Velikokrat pa pri starših ni težava v 

neznanju in času, temveč v pomanjkanju interesa, da bi znanje prenesli na svoje otroke. Z 

gospodinjskim izobraževanjem in opismenjevanjem v šoli pa učenci pridobijo osnovne 

življenjske veščine, ki jih potrebujejo za življenje. Naučijo se, kaj sploh je zdrav življenjski 

slog, kakšna so tveganja za kronična obolenja in debelost, kako pravilno nakupovati izdelke, 

kako preudarno ravnati z denarjem. Veliko znanja pridobijo na področju tekstilstva, katerega 

jim doma starši ne dajo. In prav zaradi multidisciplinarnosti področja gospodinjstva učenci 

pridobijo in usvojijo vse te veščine.   
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