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POVZETEK 

Vsak posameznik stremi h kakovostnemu ţivljenju, ki ga je moč doseči tudi z ustreznim 

izobraţevanjem. Oseba, ki bo prehransko, okoljsko in finančno pismena, hkrati pa bo 

moralna, avtonomna, kritična in ustvarjalna, ima vse lastnosti, da sebi in svojim bliţnjim 

ustvari kakovostno ţivljenje. Gospodinjstvo je predmet, ki vključuje vsebine z vseh treh 

področij pismenosti (prehranske, okoljske in finančne), zato učenca lahko pripravi na ţivljenje 

in ga nauči kritičnega odločanja in vrednotenja lastnih dejanj, ki bodo na okolje vplivala 

pozitivno in ne bodo zavirala njegovega delovanja. Poučevanje gospodinjstva spodbuja 

pripravljenost in prilagajanje posameznika na spremembe ter ga uči iskanja novih rešitev, kar 

omogoča, da človeška civilizacija deluje z vidika trajnostnega razvoja. Zato je pomembno, da 

ozaveščamo učence o pomembnosti poučevanja gospodinjskih vsebin. Z diplomskim delom 

sem ţelela ugotoviti, katere vsebine se pojavljajo v učnih načrtih predmeta gospodinjstvo v 

drţavah Estonija, Finska, Irska, Islandija, Norveška, Severna Irska in Švedska, kakšen je 

namen in kakšna je organizacija predmeta v omenjenih drţavah. S primerjavo pridobljenih 

rezultatov sem ţelela oblikovati predloge, ki bi lahko pripomogli k boljšemu gospodinjskemu 

izobraţevanju v Sloveniji. Z vsebinsko analizo sem ugotovila, da prehranske vsebine 

predstavljajo najobseţnejši modul gospodinjstva, najmanj poudarka pa je na vsebinah 

varovanja okolja in tekstilstva. V večini drţav je gospodinjstvo umeščeno v vsa leta 

osnovnošolskega izobraţevanja ali pa v zadnje tri razrede, medtem ko Slovenija z izvajanjem 

gospodinjstva v 5. in 6. razredu odstopa od ostalih omenjenih drţav. Osnovni cilj predmeta v 

vseh drţavah je, da učencu posredujejo gospodinjsko znanje in ga naučijo spretnosti, ki mu 

omogočajo kakovostno ţivljenje v druţini in druţbi.  

Ključne besede: gospodinjstvo, gospodinjsko izobraţevanje, vsebine gospodinjstva, učni 

načrt.  

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Every individual aspires for quality life, that is possible to achieve with suitable education. A 

person with nutritional, environmental and finance literacy, that is also moral, self-dependent, 

critical and creative, has all attributes to create quality life. Home economics is a subject that 

contains contents from all three fields of literacy (nutritional, environmental and financial), 

therefore it prepares pupils for life and teaches them, how to critical decide and evaluate own 

actions, that will influence environment acceptably and will not brake its activity. Teaching 

home economics is speeding up pupils' preparation for changes and is teaching them to search 

new solutions, that will allow human civilization to function in a sustainable manner. That is 

the reason, why is important to spread awareness about importance of teaching home 

economics. With this dissertation, I wanted to find out which contents were appearing in 

curriculum of home economics in countries Estonia, Finland, Ireland, Iceland, Norway, 

Northern Ireland and Sweden, what is the intention and the organization of this subject. With 

comparison of gained results I wanted to form suggestions, that would help to gain better 

home economics education in Slovenia. Analysis showed me, that the most extensive module 

in all countries is Nutrition, less extensive are contents of environment protection and textile. 

In some countries, Home economics is placed upon entire years of schooling or in last three 

years, while Slovenia placed it in 5th and 6th grade. Basic aim in all countries is, to give 

pupils home economics knowledge and teach them skills for quality life in family and society. 

Keywords: Home Economics, Home Economics education, contents of home economics, 

curriculum. 
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1 UVOD 

Sodobna druţba od posameznika zahteva kreativnost, individualnost, fleksibilnost in izvirnost 

na področju dela, učenja in vzgoje. Mlade usposablja za samostojno ţivljenje, ki kljub 

izzivom delujejo z vidika trajnostnega razvoja. Takšen posameznik je zmoţen ustvariti 

individualen stil ţivljenja in vzpostaviti socialne odnose, ki so praktični in resnični. Pri tem 

imajo veliko vlogo izobraţevalne ustanove, kot sta vrtec in osnovna šola, saj otrok tam 

pridobi temeljne izkušnje in sposobnosti, ki jih kasneje lahko še dodatno razvije in uporabi v 

vsakdanjem ţivljenju pri npr. iskanju poklica, starševstvu ipd.  

Psihično in fizično zdravje, raven neodvisnosti, druţbeni odnosi in okolje, v katerem 

posameznik ţivi ter njegova osebna prepričanja, so faktorji, ki mu v sodobni druţbi 

omogočajo kakovostno ţivljenje. To je odvisno tudi od sposobnosti posameznika, da se 

prilagodi spremembam v ţivljenju. Posledično takšen posameznik razume svoje okolje in 

vloge, ki jih prevzema na svoji ţivljenjski poti. Kakovost ţivljenja je povezana tudi s 

socialnimi odnosi, pri čemer imajo velik pomen izobraţevalne ustanove, ki poleg tega 

temeljijo tudi na vseţivljenjskem učenju, ki je, ob pravi motivaciji učenca, orodje za osebni 

razvoj.  

Prehranska, okoljska in finančna pismenost zavzemajo velik del vsebinskih področij, ki so 

vključena v disciplino gospodinjstvo. S skrbno izbranimi vsebinami učenec pridobi 

kakovostno znanje s področja prehrane, zdravja, doma in socialnih odnosov, potrošništva, 

varovanja okolja, trajnostnega razvoja in tekstilstva ter hkrati spretnosti in veščine, ki jih bo 

lahko uporabil kasneje v ţivljenju. Pri tem se krepita tudi njegova samozavest in osebna rast. 

Cilj izobraţevanja poleg učenja je tudi oblikovanje moralne, avtonomne osebnosti, zmoţne 

kritičnega mišljenja. Pomembno je, da se učenci zavedajo pomembnosti gospodinjskih vsebin 

in so pri učnih urah motivirani, saj bodo le tako kar se da dobro izkoristili, kar jim ta predmet 

ponuja in sebi omogočili kakovostno in zdravo ţivljenje.  

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 

obravnavam, kaj posameznik potrebuje, da lahko uspešno ţivi v današnji druţbi. Kakovostno 

ţivljenje poveţem z gospodinjskim izobraţevanjem, ki nam, ob zadostni lastni motivaciji, 

nudi znanje in spretnosti, ki jih lahko uporabimo v vsakdanu. V empiričnem delu predstavim 

rezultate, ki sem jih pridobila z vsebinsko analizo gradiv, kjer sem preverjala prisotnost 
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gospodinjskih vsebin, cilje, namen in organizacijo predmeta. Analizirala sem učne načrte 

Estonije, Finske, Irske, Islandije, Norveške, Severne Irske in Švedske, ter podobnosti in 

razlike primerjala s slovenskim učnim načrtom za gospodinjstvo. 

2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Človek v sodobnem svetu 

2.1.1 Sodobna družba 

Medsebojna povezanost manjših ali večjih mnoţic ljudi tvori druţbo, zato pravimo, da je 

druţba celota medčloveških odnosov, ki so praktični, stvarni in resnični. Takšne odnose ljudje 

vsakodnevno vzpostavljamo v svojem ţivljenju (Moscatello in Šček Prebil, 2010). Kot pravita 

G. Hauptman in M. Komotar (2010), se ti odnosi in druţbene vezi oblikujejo z vstopom 

posameznika v različne druţbene skupine. Takrat govorimo, da pripadamo neki druţbeni 

skupini, obiskujemo neko institucijo in lahko opišemo svoj poloţaj v druţbi. To imenujemo 

druţbena struktura. Posameznik lahko pripada različnim druţbenim strukturam kot na primer 

druţini, šoli in cerkvi. Gre za sistem druţbenih odnosov, v katerih ţivimo in v katere smo 

vsakodnevno vpeti in ti nam pomagajo oblikovati svojo osebnost in ţivljenje.   

Ljudje in naše delovanje vplivajo na nastanek druţbene povezanosti, druţbenih odnosov, 

druţbene dejavnosti, druţbenih tvorb, to pa posledično preoblikuje naravo, v kateri ţivijo. Na 

ta način v druţbi nastaja kultura in se le v druţbi tudi ohranja. Druţba, kultura, delo so za 

človeka nekaj naravnega, naravna nujnost in moţnost (Moscatello in Šček Prebil, 2010). V 

sodobni druţbi bodo zato najuspešnejši tisti, ki bodo kreativni in fleksibilni ter izvirni na 

področju dela, učenja, vzgoje itd., kar jim bo omogočilo individualen stil ţivljenja (Hauptman 

in Komotar, 2010). 

2.1.2 Človek in narava 

Izvor človeka in druţbe je umeščen v naravo in ker sta oba del nje, ju ne moremo obravnavati 

neodvisno od narave, saj je ta splošni pogoj za obstoj obeh. Druţba in narava sta v nenehnem 

medsebojnem učinkovanju, saj človek iz narave pridobiva vsa sredstva za svoj individualni in 

druţbeni obstoj. Naravni pogoji omogočajo obstoj skupnosti in vplivajo na način ţivljenja in 

človekove potrebe. Posledica tega je zaviranje ali pospeševanje proizvajalnih sil druţbe, po 



Krgović, B. (2017). Vsebine gospodinjskega izobraževanja v severnoevropskih državah 

(Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 

3 

 

 

drugi strani pa človek s proizvodno dejavnostjo vpliva na naravno okolje, v katerem ţivi in 

deluje (Moscatello in Šček Prebil, 2010). 

2.1.3 Socializacija 

G. Hauptman in M. Komotar (2010) navajata, da je socializacija definirana kot proces, v 

katerem poteka naše druţbeno oblikovanje. Ob rojstvu smo le biološka bitja, s pomočjo 

socializacije pa postanemo tudi druţbena. Stik z drugimi nam omogoča, da se naučimo 

misliti, čutiti, čustvovati, samostojno delovati in hkrati oblikovati svojo osebnost. 

Socializacija je za človeka nujna, saj vpliva na razvoj človeških lastnosti in socialnih odnosov. 

A. Moscatello in T. Šček Prebil pravita še, da predmet sociološkega raziskovanja ni človek, 

temveč druţba, saj gre za znanost o druţbeni povezanosti ljudi, druţbenih odnosih, druţbenih 

dejavnostih ljudi in njihovih rezultatih, ki proučuje mnogovrstne druţbene pojave in 

človekovo delovanje v njih. 

2.1.3.1 Dejavniki socializacije 

Človekova osebnost najboljši razvoj doţivi v socialnem okolju. Prvi in najpomembnejši del 

socialnega okolja je mati, ki otroka hrani, neguje, mu poklanja materinsko ljubezen. Drugi 

pomemben dejavnik za razvoj otrokove osebnosti je druţina, v kateri se otrok počuti varnega. 

Tretji pomemben dejavnik v razvoju osebnosti so vrstniki in šola. Od vrstnikov otrok sprejme 

razne navade in obnašanja, šola pa mu posreduje znanje, etična in moralna načela, razne 

druţbene norme, po katerih naj se ravna in kasneje skladno z njimi tudi ţivi. Ravno zaradi 

tega je šola tista, ki je v veliki meri odgovorna za to, kako se bo človek razvil in deloval v 

vsakdanjem ţivljenju. Četrti pomemben dejavnik, ki ima velik vpliv na otroka, je druţba, v 

kateri ţivi. Demokratična druţba otroku ponuja moţnosti za razvijanje in nastanek 

harmonične osebnosti, če takšna druţba deluje po humanih moralnih načelih (Moscatello in 

Šček Prebil, 2010). 

G. Hauptman in M. Komotar (2010) razdelita dejavnike socializacije v štiri skupine, in sicer 

so to druţina, vrtec in šola, vrstniške skupine ter mnoţični mediji. Druţina je, kot primarni 

dejavnik socializacije, najpomembnejša, saj je otrok del nje ţe od samega začetka svojega 

ţivljenja. V njej otrok pridobi temeljne izkušnje, sposobnosti in pravice, ki naj bi jih kasneje 

razvil. V sekundarno socializacijo spada obdobje šolanja. To je čas vključevanja v različne 

skupine, institucije in organizacije, ki so ločene od domačega okolja. V tem času se učenci 
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učijo, pridobivajo znanje na različnih področjih in prevzemajo različne vloge, npr. poklicne. 

Soočijo se z različnimi druţbami, med katerimi lahko izbirajo. Vsako poznejšo socializacijo, 

ki je povezana z novim poklicem, starševstvom, zakonsko zvezo ipd., pa opisujemo kot 

terciarno socializacijo oziroma socializacijo odraslih. 

2.1.3.2 Vzgojno izobraževalne ustanove z vidika socializacije 

Prva formalna institucija, s katero se otrok sreča, če je vanjo vključen, je vrtec. 

Najpomembnejša z vidika socializacije pa je osnovna šola, saj posreduje znanje, pravila, 

vrednote in norme vedenja, ki otroku omogočajo, da se uspešno socializira. Otroku pomaga, 

da se nauči vedenja, ki je druţbeno sprejemljivo. Po končanem šolanju se posameznik usmeri 

v izbrano področje dela, kjer se neposredno sreča s poklicno skupino in je deleţen poklicnih 

dejavnosti. Takrat izoblikuje svojo poklicno identiteto. To pomeni, da se identificira s 

poklicem, ki ga opravlja. Ravno zaradi tega je izjemnega pomena, kako šola omogoči mladim, 

da se na takšno delo pripravijo in vstopijo v svet poklicev (Hauptman in Komotar, 2010). 

2.1.4 Dimenzije kakovostnega življenja 

Kakšno naj bi bilo kakovostno ţivljenje, je zelo široko in zapleteno vprašanje, na katerega je 

moč odgovoriti, če upoštevamo fizične, psihične in socialne komponente. Visoka kakovost 

ţivljenja je koristna za posameznika in posledično tudi za druţbo. Kakovostno ţivljenje lahko 

doseţemo s šolstvom, ki učencem nudi dobre učitelje in skrbno izbrane vsebine in jih poskuša 

vključiti v proces vseţivljenjskega učenja. Gre za dolgoročni cilj, ki je dosegljiv v primeru, da 

se zavedamo pomembnosti ustvarjanja kakovostnega ţivljenja tako zase kot tudi za naslednje 

generacije (Escuder-Mollon, Esteller-Curto, Issakainen, Lubkina in Lozanova, 2014). 

Escuder-Mollon idr. (2014) navajajo, da so številni avtorji razvili teorije o vrednotenju 

kakovosti ţivljenja po določenih dimenzijah in skupni elementi najbolj sprejetih teorij pravijo, 

da kakovost ţivljenja sestavlja šest dimenzij, ki pomagajo opredeliti, razumeti in ovrednotiti 

kakovost ţivljenja posameznika. To so: fizično zdravje, psihično zdravje, raven neodvisnosti, 

druţbeni odnosi, okolje in osebna prepričanja. Posameznik bo deleţen kakovostnega ţivljenja 

v primeru, da je s svojim ţivljenjem zadovoljen. To je moţno v primeru, ko ima zadovoljene 

osnovne potrebe, kot so preţivetje, prebivališče in socialni odnosi. Ko so te potrebe enkrat 

zadovoljene, lahko posameznik cilja na doseganje drugih ciljev in kritje ostalih potreb, ki se 

njemu zdijo pomembne. Kakovost ţivljenja se vzdrţuje tudi s sposobnostjo ljudi, da se 
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prilagajajo spremembam v svojem ţivljenju. Treba je razumeti novo okolje, strukturo in nove 

vloge, ki jih prevzemamo skozi celotno ţivljenjsko obdobje. Primanjkovati ne sme 

samospoštovanja, samonadzora in optimizma. Kakovost ţivljenja je tesno povezana tudi s 

socialno udeleţbo. To pomeni, da je posameznik zadovoljen s svojo udeleţbo v druţbi, v 

druţini, na delovnem mestu ipd., kar mu omogoča razvoj na področju materialnih odnosov, 

občutkov, misli. Glavna dejavnika tveganja poslabšanja kakovosti ţivljenja sta osamljenost in 

izključenost. 

2.1.4.1 Vpliv izobraževalnih ustanov na kakovostno življenje 

Izobraţevalne ustanove temeljijo na vseţivljenjskem učenju, to pa, sodeč po raziskavah, 

izboljšuje kakovost ţivljenja. Učenje je dejavnost, ki ohranja ljudi aktivne, hkrati pa jim 

omogoča povečanje lastne ustvarjalnosti, osebnega razvoja, svojih spretnosti in zadovoljstva z 

ţivljenjem. Vseţivljenjsko učenje je tako orodje za osebni razvoj (Escuder-Mollon idr., 2014). 

Escuder-Mollon idr. (2014) so ugotovili, da je na kakovostno ţivljenje mogoče vplivati z 

ustreznim izobraţevanjem, vendar je najprej treba doseči določene pogoje, ki omogočajo, da 

se to zgodi. Najpomembnejši dejavnik pri povečevanju kakovosti ţivljenja učencev je 

človeški dejavnik. S tem mislimo na učitelja, ki je posrednik znanja in spodbujevalec 

učencem za boljše razumevanje sebe in druţbe. Učitelj v tem primeru ni le ponudnik znanja in 

spretnosti, temveč tudi prijatelj in podpora, ki ohranja določeno razdaljo in spoštovanje do 

učenca, hkrati pa mu je dovolj blizu, da pozna njegove potrebe. S pravilno izbiro tem in 

pedagogiko, ki jo uporablja pri izvajanju svojih učnih ur, lahko učitelj dvigne nivo ţivljenja 

svojih učencev. Proces poučevanja in učenja je dragocen proces, v primeru, da obstaja interes 

z obeh strani, učiteljeve in učenčeve. Takrat učenci uţivajo v učenju in se zavedajo koristi 

učenja za njihovo znanje, samozavest in osebno rast. Izobraţevalna ustanova in okolje, v 

katerem učenci delujejo, omogočata, da postane vsak učenec del skupine, se socializira in čuti 

podporo. 

2.2 Znanje omogoča razvoj družbe 

V sodobnem svetu znanje postaja ključno za blaginjo drţave, posameznika in druţbo, kar 

lahko potrdi razvoj človekove civilizacije in njeni globalni procesi. Znanje je ključni dejavnik 

za razvoj in delovanje druţbe, v kateri se posameznik skladno in celovito razvija (Krek in 

Metljak, 2011). Vsaka izobraţevalna ustanova ima nek določen končni cilj, h kateremu 
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stremi. Izobraţevalne ustanove s svojim delovanjem nudijo posameznikom znanje in učenje 

spretnosti, da lahko konkurirajo ostalim na trgu dela (Escuder-Mollon idr., 2014). Krek in 

Metljak (2011) menita, da morata vzgoja in izobraţevanje mlade usposabljati za samostojno 

ţivljenje, v katerem bodo kos izzivom sodobnega sveta. Hkrati mora spodbujati pripravljenost 

na spremembe, iskanje novih rešitev in takšen človeški odnos do narave in samega sebe, da bo 

človeška civilizacija začela delovati z vidika trajnostno zasnovanega razvoja.  

V sodobni druţbi je vseţivljenjsko učenje pravica posameznika, zato so izobraţevalne 

ustanove dostopne vsem ljudem, otrokom in starejšim. Vendar pa je treba spomniti, da je pri 

tem bistvenega pomena osebna motivacija, ţelja posameznika za širitev lastnega znanja, za 

aktivno sodelovanje in delovanje v skupini (Escuder-Mollon idr., 2014). Cilj izobraţevanja, 

poleg učenja posameznika, pa mora biti tudi oblikovanje moralne, avtonomne osebnosti, s 

trdnim značajem in kritičnostjo in ki ne bo vodljiva (Krek in Metljak, 2011). 

2.2.1 Doseganje kakovostnega znanja v Sloveniji 

Slovenija je, kot drţava s svojo tradicijo, zgodovino, kulturo in posebnostmi, tako 

ekonomično kot politično vključena v globalni svet, razvoj katerega temelji na znanju in na 

ustvarjanju novega znanja. Vloga javnih vrtcev in šol v ţivljenju mlajših generacij je, da 

posameznike usposablja za samostojno ţivljenje, skupno delovanje in sodelovanje v druţbi. 

Prevladujoči vzorci proizvodnje in porabe, ki sicer pozitivno vplivajo na preţivetje druţbe, 

njeno bogastvo, škodijo okolju in prispevajo k preveliki izrabi virov in mnoţičnemu 

izumiranju ţivalskih in rastlinskih vrst. Zato je pomembno, da slovenska osnovna šola 

prihodnjim generacijam zagotovi ustrezno splošno izobrazbo ter trajno in kakovostno znanje, 

ki bo, zaradi odgovornejšega in trajnostnega ravnanja posameznikov in druţbe, omililo 

negativne vplive proizvodnje oziroma delovanja druţbe na okolje, v katerem ţivimo. Med 

drugim bodo učenci z doseganjem postavljenih ciljev oblikovali svojo osebnost, nacionalno in 

kulturno identiteto ter razvili učne navade (Krek in Metljak, 2011). 

2.2.2 Gospodinjstvo 

Gospodinjstvo je razgiban predmet, ki se skozi čas spreminja, saj mora slediti novostim in jih 

sproti vključevati v pouk. Potrebno je prilagajanje potrebam druţbe v današnjem času, da 

učence seznanimo z vsebinami, ki so pomembne za uspešno in optimalno ţivljenje in 

preţivetje vsakdana. Na Škotskem in v Avstraliji je bila izvedena raziskava, ki je pokazala, da 
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poučevanje gospodinjskih vsebin pripomore k učenčevemu osebnemu in poklicnemu razvoju 

in k zavedanju lastnih sposobnosti in veščin. Pomembno je ovreči očitke, da je gospodinjstvo 

manj pomemben predmet in poudarjati, da se z ustreznim gospodinjskim izobraţevanjem 

razvijajo prehranska, okoljska in finančna pismenost, ki pomagajo pri ohranjanju 

kakovostnejšega ţivljenja (Dewhurst in Pendergast, 2008). Vsebine, ki se poučujejo pri 

gospodinjstvu, so:  

 potrošništvo in trajnostni razvoj; 

 prehrana, prehranska varnost in prehransko zdravje; 

 politika gospodinjstva, izobraţevanje in urjenje; 

 tehnologije v gospodinjstvu in trajnost; 

 gostinsko upravljanje; 

 tekstilstvo in oblikovanje (International federation for Home economics, b. d.). 

2.2.2.1 Prehranska pismenost 

Zdravo prehranjevanje prispeva k boljšemu počutju, večji kakovosti ţivljenja, med 

odraščanjem zagotavlja optimalno rast in razvoj, izboljšuje počutje, vpliva na zmoţnosti 

telesa za delo in dolgoročno krepi zdravje. Ustrezna prehranska pismenost in veščine druţbe 

lahko posledično vplivajo na zdravje celotnega prebivalstva. (ReNPPTDZ, 2015). Kot pravita 

Vidgen in Gallegos (2014), je prehranska pismenost skupek znanj in spretnosti, ki omogočajo 

načrtovanje, izbiro, pripravo in uţivanje hrane za zadovoljitev prehranskih potreb. V učencih 

je potrebno vzbuditi pozitivno mnenje o prehranskem izobraţevanju, saj ta otroke pripravi na 

samostojno in varno ţivljenje. Zavedati se morajo pomembnosti izbire hrane, ki jo bodo 

uţivali in s tem zmanjšati tveganje za ogroţenost lastnega zdravja (Slater in Hinds, 2014).  

2.2.2.2 Okoljska pismenost in trajnostni razvoj 

Kadar posameznik spremeni obstoječe neustrezne vzorce vedenja in se prične obnašati in 

razmišljati trajnostno in okolju prijazno, pravimo, da je okoljsko pismen. Učenje o 

trajnostnem razvoju je pomemben del vzgoje in izobraţevanja, saj njegov cilj ni le varovanje 

okolja, pač pa gre za obseţen pedagoški proces, ki učenca uči pravilnega ravnanja z naravo in 

mu omogoča razumevanje odnosov med naravo in ljudmi ter ljudmi samimi. Gre za povezavo 

naravnega, ekonomskega, socialnega in političnega sistema v skladu z ljudmi, ki ţivijo v 

različnih okoljih. Posameznik se zaveda okoljskih in druţbenih teţav človeštva in jih skuša 
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aktivno reševati. K izboljšani okoljski pismenosti prispeva zgodnje poučevanje okoljskih 

vsebin in razvijanje odgovornega ravnanja otrok do narave (Cotič, Medved Udovič in Starc, 

2011). 

Najsplošnejša sprejeta definicija trajnostnega razvoja pravi, da trajnostni razvoj zadovoljuje 

potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi grozili moţnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo 

svoje potrebe (WCED, 1987). Načelo trajnostnega razvoja mora postati eno ključnih načel 

vzgoje in izobraţevanja od vrtcev naprej, ki bo oblikovalo znanje, stališča, vrednote in 

delovanje mladih. Učenci morajo razumeti, kako današnja tehnologija in ekonomija vplivata 

na naravo in obstoj drugih ţivih bitji na Zemlji. Če bo človeška druţba delovala po tem načelu 

in bo spremenila načine zadovoljevanja svojih potreb, potem kakovost ţivljenja in razvoj 

sedanjih kot tudi prihodnjih ne bosta ogroţena (Krek in Metljak, 2011).  

2.2.2.3 Finančna pismenost 

Finančna pismenost je predpogoj za uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno 

delovanje v poklicnem in druţbenem ţivljenju. Gre za nadgradnjo prepleta matematične in 

bralne pismenosti, ki poleg informacijske, digitalne in medijske omogoča posamezniku 

uspešno delovanje v druţbi in soočanje z globalnimi, gospodarskimi, tehnološkimi, 

druţbenimi in kulturnimi spremembami. Temelji na razumevanju in sposobnosti uporabe 

finančnih podatkov pri sprejemanju odločitev. Opredeljena je kot kombinacija ozaveščenosti, 

znanja in veščin, ki je potrebna za ustrezno finančno odločanje in ravnanje z lastnimi 

financami. Finančno pismena oseba je informirana o financah in finančnih trendih ter razume 

oziroma pozna finančne produkte, storitve, pojme in tveganja. Takšni ljudje znajo upravljati z 

denarjem, razumejo upravljanje s krediti in dolgovi, so sposobni oceniti potrebo po 

zavarovanju in zaščiti, znajo ovrednotiti različna tveganja in varčevanja ter razumejo širše 

etične, druţbene, politične in okoljske dimenzije financ. Finančno izobraţevanje prinaša 

korist tudi širši druţbi, saj pomaga razviti sposobnosti za finančno manj obremenjeno druţbo 

(Trunk, Dermol in Trunk Širca, 2016). 

2.2.3 Kakovostno poučevanje gospodinjstva 

Vloga učitelja v učnem procesu je ključnega pomena, saj načrtuje pouk, usmerja učence in 

pouk prilagaja njihovim zmoţnostim. Z načrtovanjem in izvajanjem pouka vpliva na to, kaj in 

koliko se bodo učenci naučili ter kakšna bo njihova aktivnost pri pouku (Banič, 2015). Da bi 
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načrtovana ura krepila spretnosti mišljenja učencev in njihove osebne sposobnosti, mora biti 

učitelj pri načrtovanju učne ure pozoren, da vključuje v svoje delo med seboj povezujoče se 

sklope: upravljanje informacij, razmišljanje, reševanje problemov, odločanje, kreativnost, 

delo z drugimi, samokontrola. Predhodno našteti sklopi za učence niso novi, saj se pojavljajo 

tudi pri drugih predmetih (Guidance for Home Economics at Key stage 3, b. d.). 

Učitelji danes svoj pouk lahko prilagajajo dogajanju v vsakdanjem ţivljenju. To pomeni, da 

jim je omogočena večja fleksibilnost na področju obravnavanih vsebin. Več časa lahko 

namenijo aktualnim vsebinam iz medijev, lokalnim teţavam ter tistim vsebinam, ki učence 

zanimajo in pri katerih bolj sodelujejo. Uspešna učna ura učencu nudi znanje in pomoč pri  

razumevanju delovanja sveta okoli nas in zagotavlja, da učenci razmišljajo moralno, etično in 

kulturno ter da izpostavijo svoje poglede in mnenje glede določenih vprašanj, teţav. Pri uri 

gospodinjstva naj bi bile prav tako učencu dane moţnosti, da se preizkusi tako v 

individualnem kot skupinskem delu. Bistvo gospodinjskih učnih ur, poleg pridobitve znanja 

in spretnosti, je tudi razmišljanje učencev o okolju, v katerem ţivimo, kakšnega ţelimo pustiti 

naslednjim generacijam in kako to doseči. Kakovostna učna ura učencu omogoča, da 

pridobljene spretnosti in znanja pri gospodinjstvu lahko uporabi tudi v prihodnosti in mu to 

pomaga pri boljšem in kakovostnejšem ţivljenju (Guidance for Home Economics at Key 

stage 3, b. d.). 

2.2.4 Učni načrt 

Učni načrt je sestavljen iz natančno opredeljenih učnih ciljev in učnih vsebin, ki sestavljajo 

posamezen predmet. Vanj so, na novo, vgrajene tudi različne oblike in metode poučevanja, ki 

učiteljem olajšujejo pripravo učnih ur in jim pomagajo, da naredijo pouk zanimivejši in bolj 

raznolik. Učni načrt in razpored ur je organiziran tako, da poleg eksperimentalnega in 

problemskega učenja, ki je v zadnjem času vedno bolj popularen, ostane dovolj časa tudi za 

ponavljanje, utrjevanje in ocenjevanje snovi. To omogoča vzpostavljanje boljših stikov med 

učiteljem in učencem in posledično se povečuje vzgojna vloga učitelja (Ministrstvo za 

izobraţevanje, znanost in šport; b. d.) 

2.2.4.1 Gospodinjstvo v Sloveniji 

Gospodinjstvo je osnovnošolski predmet, ki z vsebinami o hrani, prehrani, zdravju, pripravi 

hrane, osebnih financah, druţinski ekonomiki, potrošništvu, tekstilu in oblačenju, bivanju ter 
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okolju pokriva druţboslovno in naravoslovno področje. Predmet se deli na štiri module, in 

sicer so to ekonomika gospodinjstva, tekstil in oblačenje, hrana in prehrana ter bivanje in 

okolje. Poučevanje gospodinjskih vsebin učencem omogoča, da spoznajo pomen varne 

prehrane ter vpliv prehranskih navad na zdravje. Z izvajanjem praktičnega pouka se navajajo 

na zdravo in kulturno prehranjevanje ter gospodarno uporabo ţivil ter se učijo samostojno 

načrtovati dnevne obroke in jih tudi pripraviti. Na področju potrošništva in ekonomike se 

naučijo sprejemati in ovrednotiti odločitve o ekonomiki, potrebah, virih, pri čemer upoštevajo 

vpliv odločitev na okolje ter se hkrati usposabljajo za smotrno gospodarjenje in varčnost pri 

uporabi materialnih dobrin, časa in energije. Skrbno zbrane vsebine s področja tekstilstva pa 

jim omogočajo razvoj spretnosti in smisel za estetiko in praktičnost (Program osnovna šola. 

Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011). 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Namen in cilj diplomskega dela 

Za vedno boljši razvoj gospodinjstva v slovenskih osnovnih šolah je ključnega pomena, da 

sledimo novostim na tem področju in se kot učitelji prilagajamo sodobnemu načinu 

poučevanja, ki nam ga narekuje sodoben način ţivljenja. Cilj diplomskega dela je, da z 

analizo učnih načrtov predmeta gospodinjstvo oz. vsebinsko primerljivih predmetov v  

severnoevropskih drţavah identificiramo cilje in vsebinska področja gospodinjstva ter jih 

primerjamo z vsebinskimi področji in vsebinami v slovenskem učnem načrtu za 

gospodinjstvo. Na osnovi pridobljenih rezultatov raziskave bo moţno predlagati določene 

vsebinske spremembe v gospodinjskem izobraţevanju, ki se izvaja v slovenski osnovni šoli. 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

• Kateri cilji in vsebine, ki predstavljajo strokovno področje gospodinjstva, so vključeni  v 

učne načrte gospodinjstva in druge predmete osnovnošolskih predmetnikov analiziranih 

severnoevropskih drţav (Estonija, Finska, Irska, Islandija, Norveška, Severna Irska, 

Švedska)? 

• Kako se razlikujejo cilji in vsebine učnih načrtov gospodinjstva med analiziranimi 

drţavami?  
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• Kateri cilji in vsebine gospodinjskega izobraţevanja analiziranih učnih načrtov so 

primerljivi s cilji in vsebinami slovenskega gospodinjskega izobraţevanja? 

3.3 Metoda dela 

3.3.1 Raziskovalna metoda  

Pri raziskovanju pridobimo kvalitativne in/ali kvantitativne podatke. Podatki raziskovanja so 

opisi stanj ali vrednosti različnih značilnosti predmeta raziskovanja. Kadar so dobljene 

informacije navedene z besedami, govorimo o kvalitativnih podatkih, medtem ko so 

kvantitativni podatki navedeni s številkami (Mesec, 1998). Eden od načinov analiziranja 

kvalitativnega gradiva je tudi vsebinska analiza. Pri takšnem načinu analiziranja pridobimo 

opisne podatke o proučevani temi. Takšen način analiziranja se največkrat uporablja pri 

analizi velike količine opisnih podatkov (Vogrinc, 2008). 

Pri raziskovalnem delu diplomskega dela sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop. 

Postopek zbiranja podatkov je bila vsebinska analiza dokumentov, ki je zajemala pregled 

učnih načrtov predmetov, ki vključujejo vsebine gospodinjstva v Estoniji, na Finskem, 

Irskem, Islandiji, Norveškem, v Severni Irski in na Švedskem.  

3.3.2 Opis vzorca 

Vzorec raziskave je vključeval učne načrte gospodinjstva oz. vsebinsko primerljivih 

predmetov sedmih severnoevropskih drţav, in sicer so to Estonija, Finska, Irska, Islandija, 

Norveška, Severna Irska in Švedska.  

3.3.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Podatke o vključevanju različnih gospodinjskih vsebin v učne načrte severnoevropskih drţav 

sem dobila s kvalitativno analizo. Osredotočila sem se tako na pojavljanje in obseţnost 

različnih gospodinjskih vsebin kot tudi na predvidene cilje, ki jih učenec po opravljenem 

predmetu dosega.  
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3.3.4 Postopki obdelave podatkov 

Za analizo učnih načrtov gospodinjstva severnoevropskih drţav sem uporabila vsebinsko 

analizo. Pred analizo sem oblikovala tabelo s kategorijami (namen in organizacija predmeta, 

vsebinska področja, cilji), ki sem jih iskala v gradivih.  

3.4 Rezultati 

3.4.1 Analiza učnega načrta (UN) predmeta gospodinjstvo oz. z gospodinjstvom 

primerljivega predmeta v Estoniji 

3.4.1.1 Splošni namen in organizacija predmeta gospodinjstvo (angl. Home Economics) v 

šolskem sistemu v Estoniji 

Estonski učni načrt predmeta gospodinjstvo se v veliki meri zavzema za sodobno poučevanje 

gospodinjskih vsebin, sprotno izobraţevanje učiteljev in vključevanje novih metod dela v 

pouk gospodinjstva. Od novembra 2010 učitelji gospodinjstva v Estoniji uporabljajo 

prenovljen učni načrt, ki temelji na sociokulturni teoriji. To pomeni, da je učenec aktivni 

udeleţenec učnega procesa. Novosti se pojavljajo tudi pri obseţnosti določenih vsebin. 

Nekatere so vsebinsko ostale enako obseţne, druge pa so se razširile ali pa so se še bolj 

skoncentrirale. Kot primer lahko vzamemo vsebine s področja prehrane, kjer se, po novem 

učnem načrtu, učenci učijo osnov zdravega prehranjevanja in ne, kot včasih, le osnov 

prehrane in ţivil. Skrb za oblačila, obutev in gospodinjska opravila so razširjeni v sklop 

vzdrţevanja doma. Glavni namen predmeta je, da estonski učenci pridobijo znanje in veščine 

za vsakdanje ţivljenje in da so ob koncu šolanja zmoţni odgovorno poskrbeti za različne 

aktivnosti v domačem okolju (Palojoki in Tamm, 2012). 

P. Palojoki in J. Tamm (2012) navajata, da se učenci v Estoniji z gospodinjskimi vsebinami 

srečujejo skozi vsa leta osnovnošolskega šolanja, šolanje pa pričnejo s sedmimi leti starosti. 

Od leta 2010 so določene predmete zdruţili v vsebinske sklope. Tehnologija (angl. 

Technology) je nov vsebinski sklop, sestavljen iz treh vsebin: obrti (angl. Crafts),  ročna dela 

in gospodinjstvo (angl. Handicrafts and Home Economics) ter tehnika (angl. Technology 

studies). V prvih treh letih šolanja imajo učenci na urniku le predmet obrti. Pri tem predmetu 

učenci pridobijo začetno, osnovno znanje o tehnoloških vsebinah, ročnih delih in 
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gospodinjstvu. Od 4. razreda naprej se učenci nato odločijo, kateri bo njihov glavni predmet 

pri sklopu tehnologija – tehnološke vsebine ali ročna dela in gospodinjstvo.  

 

Slika 1: Delitev vsebinskih sklopov tehnologije od 1. do 9. razreda (Vir: Palojoki in Tamm, 

2012) 

Ne glede na izbiro, se učenci še vedno srečujejo z vsemi vsebinami, ki spadajo k temu 

predmetu, tudi z gospodinjskimi, vendar z razlikami v številu ur, namenjenih za poučevanje 

teh vsebin. Izbirajo lahko med tehnološkimi vsebinami ali ročnimi deli in gospodinjstvom ter 

ta predmet obiskujejo do konca osnovnošolskega šolanja. Izbira temelji na zanimanjih 

učencev, vendar izkušnje kaţejo, da ima veliko vlogo pri izbiri tudi spol. Dekleta običajno 

izberejo gospodinjstvo in ročna dela, medtem ko se fantje bolj zanimajo za tehnološke 

vsebine in delo z lesom ter kovino. Obema predmetoma sta na teden namenjeni dve uri, z 

izjemo v 4. in 9. razredu, kjer imajo lahko na urniku tedensko eno uro, vendar celo leto ali pa 

dve uri na teden v obdobju šestih mesecev.  

3.4.1.2 Gospodinjska vsebinska področja in cilji v učnih načrtih šolskega sistema v Estoniji 

Predmet ročna dela in gospodinjstvo (angl. Handicraft and Home Economics) je sestavljen iz 

štirih obveznih delov, in sicer so to ročna dela, gospodinjske vsebine, tehnološke vsebine in 

projektno učenje. Tisti, ki kot glavni predmet izberejo gospodinjstvo, imajo v sklopu le tega 
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44 % ur namenjenih ročnim delom in 21 % ur namenjenih gospodinjskim vsebinam. Ostali, ki 

izberejo tehnološke vsebine, pa se z gospodinjskimi vsebinami srečajo le pri 10 % vseh učnih 

ur predmeta (Palojoki in Tamm, 2012). 

 

Graf 1: Vsebine in njihov delež ur pri predmetu tehnološke vsebine (Palojoki in Tamm, 

2012) 

 

Graf 2: Vsebine in njihov delež ur pri predmetu ročna dela in gospodinjstvo (Palojoki in 

Tamm, 2012) 

Gospodinjstvo sestavljajo tri širša vsebinska področja: vzdrţevanje doma (angl. Home 

maintenance), potrošniška vzgoja (angl. Consumer education) in priprava prehrane (angl. 

Food preparation). K vzdrţevanju doma spadajo vsebine, kot so skrb za oblačila in obutev 

(strojno in ročno pranje), opravljanje hišnih del ter vloge, potrebe in vključevanje druţinskih 

članov v gospodinjska opravila. Učenec razvija socialne in gospodinjske spretnosti. 

Potrošniška vzgoja nudi vsebine o upravljanju potrošniških informacij, o pravicah in 

dolţnostih potrošnika in o vedenju potrošnika nasploh. Cilj potrošniške vzgoje je, da se skozi 
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poučevanje o onesnaţevanju okolja in pomembnosti ločevanja odpadkov oblikujejo okolju 

prijazni, osveščeni potrošniki, ki se znajo pravilno odločati. Najobseţnejši del gospodinjstva 

pripada prehrani. Pri urah, namenjenih tej vsebini, se učenci učijo o osnovah zdravega in 

uravnoteţenega prehranjevanja, o organizaciji dela in pomembnosti higiene, ravno tako se 

naučijo, kakšen bonton velja upoštevati pri mizi. Pri praktičnem delu predmeta se učenci 

preizkusijo in pridobijo spretnosti na področju priprave hrane, tako tradicionalne kot tudi tiste, 

ki je v sodobnem svetu vedno bolj priljubljena (npr. presne jedi, sladice). Ključni cilj, ki ga 

učitelji ţelijo doseči, je, da učenec poveţe svoje zavedanje o zdravju z dejanskim lastnim 

vedenjem (Palojoki in Tamm, 2012). 

Cilji, ki jih navajata P. Palojoki in J. Tamm (2012), so povezani z učenčevim delovanjem v 

okolju. Učenec z obiskovanjem tega predmeta pridobi znanje in spretnosti za opravljanje 

dejavnosti vsakdanjega ţivljenja. Nauči se priprave prehrane, osnovnih priporočil za zdravo in 

uravnoteţeno prehranjevanje, razvija svoje sposobnosti upravljanja virov in delovanja kot 

okolju prijazen potrošnik, pri čemer pozna tako svoje pravice kot dolţnosti. Učenci pridobijo 

znanje za opravljanje gospodinjskih opravil na čist, zdrav in organiziran način.  

Doseganje ciljev pri gospodinjstvu temelji na sociokulturnem delovanju. Da bi lahko dosegali 

omenjene cilje in delovali po učnem načrtu, ki temelji na sociokulturnem učenju, je treba 

upoštevati določene kriterije (Palojoki in Tamm, 2012): 

 da bi razumeli delovanje posameznika, moramo razumeti odnose druţbe, v kateri 

posameznik deluje; 

 učitelji morajo poznati učenčevo zgodovino in kulturno ozadje, v katerem ţivi ali je 

ţivel, da bi lahko razumeli njegovo raven razvoja; 

 razred mora imeti spodbujajočo razredno klimo in ustrezen didaktični material, 

spodbujati mora učence, da si delijo svoje podobne in tudi različne izkušnje in mnenja; 

 učne ure morajo biti načrtovane tako, da so učenci primorani uporabiti različne vrste 

pripomočkov; 

 naloge morajo biti oblikovane in sestavljene tako, da so povezane z vsakdanjim 

ţivljenjem in so hkrati na nivoju učenčevega razvoja, vendar mu še vedno 

predstavljajo izziv, saj niso ne prelahke ne preteţke. 
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3.4.2 Analiza UN predmeta gospodinjstvo oz. z gospodinjstvom primerljivega predmeta 

na Finskem 

3.4.2.1 Splošni namen in organizacija predmeta gospodinjstvo (angl. Home Economics) 

Gospodinjske vsebine se na Finskem, poleg predmeta gospodinjstvo (angl. Home 

Economics), nahajajo še v dveh drugih predmetih. To sta obrti (angl. Crafts) in zdravstvena 

vzgoja (angl. Health education). Vsi trije predmeti so razporejeni skozi devetletno šolanje, kar 

pomeni, da so učenci deleţni gospodinjskih vsebin vsako leto. Predmet obrti se pojavlja vse 

od 1. do 9. razreda. Namen načrtovanih učnih ur do 4. razreda je, da učenci pridobijo osnovne 

ročne spretnosti in znanje na tem področju. V letih od 5. do 9. razreda pa učne ure temeljijo na 

tem, da so učenci pri izvajanju praktične naloge, uporabi pripomočkov in izbiri materialov 

bolj samostojni. Od 7. do 9. razreda imajo kot obvezni predmet tudi zdravstveno vzgojo. Del 

tega predmeta zavzema tudi gospodinjske vsebine, kot so prehranske potrebe v različnih 

ţivljenjskih obdobjih in situacijah, alergije in diete. Gospodinjstvo kot samostojni predmet je 

umeščen v 7., 8., in 9. razred. Sestavljajo ga trije moduli: druţina in bivanje (angl. Family and 

living together), prehrana in kultura prehranjevanja (angl. Nutrition and the culture of food), 

potrošnik in spreminjajoča se druţba (angl. The consumer and a changing society) ter dom in 

okolje (angl. Home and environment) (National Core Curriculum for Basic Education, 2004).  

Namen vseh treh predmetov je, da preko njihovih vsebin učenci razvijejo sposobnost 

sodelovanja, pridobivanja znanja in praktičnih veščin za vsakodnevno delovanje. Pomembno 

je, da učenci odgovorno ravnajo s svojim zdravjem, da se zavedajo pomena medsebojnih 

odnosov, da smotrno upravljajo s financami in da ţivijo varno v trenutnem okolju. Finski 

učitelji v svojih učnih urah stremijo k pogostejšemu praktičnemu pouku, sodelovanju in 

skupinskemu delu. S tem spodbujajo učence, da delijo svoje mnenje in utemeljijo lastne 

odločitve v povezavi s pogostimi problematikami, ki so del vsakdanjega ţivljenja. Največjo 

uspešnost predmeta se doseţe z integracijo vsebin, z medpredmetnimi povezavami, z 

zdruţevanjem znanj z različnih področij in aplikacijo le-teh v praksi, kolikor je to mogoče 

(National Core Curriculum for Basic Education, 2004).  

3.4.2.2 Gospodinjska vsebinska področja in cilji v UN Finske 

V prvih štirih razredih osnovnošolskega šolanja se učenci pri predmetu obrti prvič srečajo z 

osnovnimi materiali, orodjem in tehnikami, ki so povezane s tekstilstvom. Od petega razreda 
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naprej pa vse do konca osnovnošolskega šolanja pa pridobijo znanje in spretnosti na področjih 

proizvodnje in dela s tekstilom. Tako se v modulu delo s tekstilom učenci pri vsebini, ki 

temelji na oblikovanju in tehničnem načrtovanju, seznanijo z zgodovino tekstila in mode in to 

znanje prenesejo na hišni tekstil in oblačila ter se učijo o notranjem oblikovanju in tekstilni 

umetnosti. Spoznajo novo tehnologijo oziroma informacijsko tehnološke programe, ki v veliki 

meri podpirajo sodobno oblikovanje. Ob pridobivanju znanja o primerni in kreativni uporabi 

tekstila se izpopolnijo v uporabi različnih osnovnih tehnik, kot tudi zahtevnejših npr. 

tridimenzionalne oblike, kamor spada tudi izdelovanje vzorca. Področje, ki temelji na 

proizvodnji, in je kot nadaljevanje prejšnjemu, učencu zagotovi znanje o tradicionalnem in 

modernem orodju in strojih za proizvodnjo tekstila ter o vzdrţevanju, varni uporabi in pravilni 

izbiri le-teh. Učenci spoznajo različne vrste blaga in preizkusijo svojo kreativnost in 

ustvarjanje, hkrati pa namenijo tudi nekaj ur teoretičnim vsebinam, kot so nega, vzdrţevanje 

in reciklaţa tekstilnih izdelkov. Končni cilj, h kateremu stremijo tako učitelj kot učenci, je, da 

učenec samostojno, varno in kreativno uporablja materiale in orodja, ter svoje spretnosti v 

praksi podkrepi tudi z znanjem o vrsti materialov, recikliranju, načrtovanju ipd. (National 

Core Curriculum for Basic Education, 2004). 

Zdravstvena vzgoja je v finskem učnem načrtu National Core Curriculum for Basic 

Education (2004) razdeljena na štiri module. Gospodinjske vsebine se pojavljajo v modulih 

rast in razvoj ter zdravje in izbire v vsakodnevnem bivanju. Gospodinjske vsebine, ki se 

pojavljajo v modulu rast in razvoj, temeljijo na prehrani in njenem vplivu na zdravje ter na 

socialnih in druţinskih odnosih. Nekaj vsebin gospodinjskega področja najdemo tudi v 

modulu o zdravju in izbiri ţivljenjskega sloga, kjer se učenci učijo o hranilnih potrebah 

posameznika glede na različen način ţivljenja. Tu se prav tako seznanijo z alergijami in s 

posebnimi dietami. Učenec po opravljenem predmetu zna podati primere zdrave in 

uravnoteţene prehrane, ki pozitivno vpliva na zdravje in je sposoben poskrbeti zase in za 

lastno zdravje. Zmoţen je opisati pomen dobrih odnosov in funkcionalne druţbe ter našteti 

ključne spretnosti interakcije.  

Gospodinjstvo, ki se pojavlja od 7. do 9. razreda, je razdeljeno na 4 obseţnejše module, katere 

sestavljajo oţji vsebinski sklopi, zapisani v spodnji tabeli. Učenci se učijo gospodinjskih 

vsebin v letih od 13. do 16. leta starosti (National Core Curriculum for Basic Education, 

2004). 
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Preglednica 1: Vsebinska področja v UN predmeta gospodinjstvo (angl. Home Economics) 

na Finskem 

MODULI 

 

Druţina in bivanje 

(Family and living 

together) 

Prehrana in kultura 

prehranjevanja 

(Nutrition and the 

culture of food) 

Potrošnik in 

spreminjajoča se 

druţba 

(The consumer and a 

changing society) 

 

Dom in okolje 

(Home and 

environment) 

VSEBINE 

 Kultura obnašanja, 

 prazniki, 

 socialna 

odgovornost, 

 skrb za druge, 

 enakost, 

 upravljanje s 

časom v druţini. 

 Zdrava prehrana, 

 prehranska 

priporočila, 

 kakovost in varnost 

hrane, 

 osnovne tehnike in 

postopki priprave 

hrane, 

 načrtovanje 

prehrane, 

 običaji v finski 

kulturi, 

 kulturne razlike pri 

prehranjevanju. 

 Načrtovanje 

proračuna, 

 odgovornost in 

vpliv potrošnika, 

 uporaba virov in 

storitev, 

 vpliv potrošnje na 

okolje. 

 Vzdrţevanje doma 

in tekstila, 

 ločevanje 

odpadkov, 

 skrb za odpadke v 

lastnem 

gospodinjstvu, 

 uporaba 

gospodinjskih 

aparatov in naprav. 

 

Vsebinska analiza (preglednica 1) kaţe, da je glede na vsebinske sklope najobseţnejši ravno 

tisti v povezavi s prehrano. Pri tem prehranske navade povezujejo z zdravjem in se zavedajo 

svoje kulture ter internacionalizacije in multikulturalizma. Cilji in vsebine vseh sklopov se v 

veliki meri med seboj povezujejo. Namen tega je, da se učenci naučijo razmišljati o vodenju 

gospodinjstva v povezavi z njihovimi aktivnostmi, odločitvami, potrebami in tudi 

zmoţnostmi. Pomembno je, da se razvijejo v osveščenega potrošnika, ki se zaveda svojih 

dolţnosti in pravic ter problematike s potrošnjo in to razreši z načrtovanjem proračuna, z 

učinkovito, vendar neškodljivo rabo virov ter lastnim delovanjem, ki ne bo škodovalo okolju, 

v katerem ţivi. Učenci morajo razumeti, da primerno vedenje in enakost med člani druţine 

vodi do harmoničnega delovanja druţine kot socialne skupine. Ker se tekstilne vsebine v 

veliki meri pojavljajo ţe pri predmetu obrti, so tu omenjene le na kratko v povezavi z 

vzdrţevanjem doma.  

Poleg pridobljenega znanja, se učitelji gospodinjstva na Finskem zavzemajo za čim boljše 

usvajanje naslednjih veščin (National Core Curriculum for Basic Education, 2004):  
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1) Veščine sodelovanja in interakcije 

- Učenci vedo, kako se primerno vesti  v določeni situaciji, analizirajo 

lastno delovanje in razumejo pomen delovanja v druţbi. 

- Učenci poznajo osnove načrtovanja gospodinjskih opravil, 

razdeljevanja dela v enakem deleţu in času in znajo to uporabiti v 

konkretni situaciji. 

2) Praktične veščine 

- Učenci poznajo lastnosti ţivil, tehnike priprave hrane in kdaj uporabiti 

kakšno od tehnik priprave hrane. 

- Učenci, s pomočjo učitelja, znajo pripraviti osnovne tradicionalne 

finske jedi, pri čemer upoštevajo prehranska priporočila. 

- Učenci znajo varno uporabiti različne tehnike priprave hrane in 

gospodinjskih aparatov in naprav. 

- Učenec zna na osnovi navodil z všivne etikete vzdrţevati obleko po 

navodilih. 

- Učenec pozna osnovne tehnike čiščenja doma. 

- Učenec zna delovati tako, da ohranja okolje (izbira primernih oblačil in 

pralnih sredstev, ločevanje odpadkov …). 

3) Veščine pridobivanja in vrednotenja informacij  

- Učenec zna poiskati gospodinjske informacije preko različnih virov, 

zna interpretirati različne simbole in oznake na embalaţi ţivil, zna 

kritično ovrednotiti zanesljivost informacij. 

- Učenec zna načrtovati porabo denarja – načrtovanje proračuna. 

- Učenec pozna vpliv potrošnika, se zaveda odgovornosti, da lahko nekaj 

spremeni s svojim vedenjem. 
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3.4.3 Analiza UN predmeta gospodinjstvo oz. z gospodinjstvom primerljivega predmeta 

na Irskem 

3.4.3.1 Splošni namen in organizacija predmeta gospodinjstvo na Irskem (angl. Home 

Economics) 

V irski predmetnik je vključen predmet gospodinjstvo (angl. Home Economics), kjer so 

zbrane vse gospodinjske vsebine. Pomembno je poudariti, da so vsebine izbrane na skrben 

način, da ustrezajo učencem iz različnih socialnih in ekonomskih okolji. Predmet je, kot edini 

od vseh analiziranih, diferenciran in vsebuje dva nivoja – niţjega in višjega. V obeh primerih 

so učne ure vsebinsko podobno načrtovane, vendar je višji nivo zahtevnejši. Predmet sestavlja 

pet glavnih modulov, šesti pa je izbirni. Učenec lahko izbira med tremi izbirnimi moduli, pri 

čemer izbere tistega, ki mu omogoča natančnejšo obravnavo vsebin, ki ga še posebej 

zanimajo. Vseh šest skupaj predstavlja celotno število ur namenjenih gospodinjstvu preko 

celega leta (Junior Certificate Home Economics, b. d.).  

 

 

Graf 3: Delež vseh ur glavnih in izbirnih modulov gospodinjstva, ki so vključeni v 

gospodinjstvo na Irskem (Junior Certificate Home Economics, b. d.) 
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V grafu 3 je prikazano, koliko ur v odstotkih je letno namenjenih vsakemu od modulov in 

opazimo lahko, da je največje število ur namenjeno prehrani. Pomembno je poudariti tudi to, 

da predmet nudi raznolike gospodinjske vsebine, ki učencem nudijo znanje z različnih 

gospodinjskih področij.  

Predmet je organiziran tako, da je neposredno ustrezen za sedanje in bodoče ţivljenje vsakega 

mladostnika. S pomočjo tega predmeta in skrbno izbranih učnih vsebin učenec pridobi 

pomembne spretnosti za individualno ţivljenje in omogočanje ustreznega okolja za svojo 

druţino. Največji poudarek je na osnovnih človekovih potrebah po hrani, oblekah in socialnih 

odnosih, velik deleţ učnih ur pa je namenjen tudi razvijanju spretnosti upravljanja, preţivetja 

in kreativnosti. Medsebojne povezave teh vsebin so glavni prispevki tega predmeta (Junior 

Certificate Home Economics, b. d.). 

V irskem učnem načrtu za gospodinjstvo Junior Certificate Home Economics (b. d.) je 

zapisano, da je glavni namen predmeta pridobitev znanja in spretnosti, ki bodo uporabljene v 

vsakdanjem ţivljenju doma ali v sluţbi. Velik pomen dajejo tudi poklicnemu vidiku 

predmeta, saj ţelijo povečati zanimanje učencev za poklice, katerih priljubljenost v zadnjih 

letih upada. Eden pomembnejših ciljev, ki jih ţelijo doseči, je, da učenci postanejo potrošniki, 

ki so zmoţni pametnega odločanja in odgovornega ravnanja. Posebna pozornost je namenjena 

socialnemu, ekonomskemu in tehnološkemu vidiku gospodinjstva ter njihovim vlogam v 

vsakdanjem ţivljenju. Od učencev se pričakuje, da razvijejo potencial individualne spretnosti 

in kreativnosti.  

3.4.3.2 Gospodinjska vsebinska področja in cilji v UN šolskega sistema na Irskem 

Predmet gospodinjstvo (angl. Home Economics) nudi učencu kakovostno znanje in učenje 

raznolikih veščin na področju prehrane, potrošništva, socialnih in druţinskih vsebin, zdravja 

in tekstilstva. V preglednici 2 je predstavljenih glavnih pet modulov in vsebine, ki se 

poučujejo pri vsakem od njih.  
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Preglednica 2: Vsebinska področja v učnem načrtu predmeta gospodinjstvo (angl. Home 

Economics) na Irskem 

MODULI 

 

Hrana in kulinarične 

spretnosti 

(Food studies/Culinary 

skills) 

 

Potrošniške vsebine 

(Consumer studies) 

 

Socialne vsebine in 

zdravje 

(Social and health studies) 

Upravljanje virov in 

druţinske vsebine 

(Resource 

management and home 

studies) 

 

 

Tekstilne vsebine 

(Textiles) 

VSEBINE 

 Zdrava prehrana, 

 diete in prehranske 

navade, 

 higiena ţivil, 

 praksa v kuhinji, 

 izbira ţivil glede na 

prehranske potrebe 

posameznika, 

 shranjevanje ţivil, 

 priprava prehrane 

(recepti, merjenje, 

organizacija, 

kuharske veščine, 

metode predstavitve 

jedi), 

 načrtovanje, 

priprava in kuhanje 

jedi,  

 pravilna uporaba 

gospodinjskih 

pripomočkov in 

aparatov. 

 

 Pravice in 

dolţnosti 

potrošnika, 

 načrtovanje 

proračuna, 

 denar kot vir, 

 uporabljena 

načela in 

metode v 

oglaševanju in  

njihov vpliv na 

potrošnika, 

 razumevanje in 

spoštovanje 

kakovosti v 

potrošniških 

izdelkih in 

storitvah, 

 vpliv 

potrošniških 

teţav na domu. 

 Vloga druţinskih 

članov, 

 spreminjajoči se 

odnosi v druţini, 

 pomembnost higiene, 

 spolna vzgoja, 

 stopnje razvoja od 

otroštva do 

mladostništva, 

 mladostništvo (fizične, 

čustvene, socialne, 

moralne dimenzije), 

 odnosi mladostnikov s 

starši, sorojenci, 

vrstniki, 

 vloge, stereotipi, 

enakost, 

 ravnanje z lastnim 

telesom, 

 razvade: alkohol, 

kajenje in drugo, 

 prosti čas. 

 Koncept 

upravljanja in 

vpliv na dom, 

 vnos upravljalnih 

procesov v 

vsakdanje 

ţivljenje in 

izboljšanje 

gospodinjstva,  

 varnost doma, 

 kako prostor, 

zavetje postane 

dom, 

 tehnologija doma, 

opravljanje 

opravil, 

 trenutni okoljski 

problemi, 

 vrste bivalnih 

prostorov. 

 Odločanje o 

osebnem stilu 

in 

gospodinjskih 

tekstilnih 

potrebah, 

 osnovni 

principi 

oblikovanja, 

 modni trendi, 

 osnovno 

razumevanje 

tehnologije in 

vlaken ter 

vlaknin, 

 uporaba 

šivalnega 

stroja, 

 vzdrţevanje 

tekstilnih 

izdelkov. 

 

Opazimo lahko (preglednica 2), da ima večina vsebinskih področij socialno osnovo. Irske 

osnovne šole dajejo socialnim spretnostim zelo velik poudarek, kar potrjuje modul, namenjen 

socialnim vsebinam. Učenci, poleg prehranskega, potrošniškega in druţinskega znanja ter 

spretnosti, med 12. in 16. letom starosti pridobijo tudi znanje o razvoju otroka do mladostnika 

ter o fizičnih, socialnih, čustvenih in moralnih dimenzijah mladostništva. Irska je, od 

analiziranih, edina drţava, ki ima, kot poseben vsebinski sklop, v učni načrt umeščeno tudi 

spolno vzgojo. Celoten predmet obsega 5 obseţnejših modulov, ki učencem nudijo uporabne 

in ţivljenjske vsebine na področjih prehranjevanja, potrošništva, zdravja, socialnih odnosov, 

doma in druţine, upravljanja virov in tekstilstva. Z izbiro enega od izbirnih predmetov pa 

učenci lahko poglobijo svoje znanje in spretnosti na enem od treh področij. Tisti, ki jih najbolj 
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zanimajo socialne in zdravstvene vsebine, lahko izberejo izbirni predmet nega otroka (angl. 

Childcare), na področju upravljanja virov in druţinskih vsebin jim je na voljo izbirni predmet 

oblikovanje in ročna dela (angl. Design and craftwork), tekstilne spretnosti (angl. Textile 

skills) pa je izbirni predmet modula tekstilstvo (Junior Certificate Home Economics, b. d.).  

Cilj prehranskih vsebin je učenca naučiti, da razume povezavo med prehrano in zdravjem in 

svoje znanje in spretnosti varno uporablja pri svojih lastnih kot tudi druţinskih prehranskih 

navadah. Kuharske spretnosti učencu omogočijo vpogled v kuharska področja in tako 

povečajo zanimanje posameznikov za kuharsko industrijo in poklice, povezane s prehrano. 

Potrošniške vsebine se nanašajo na uporabo virov in storitev. V učencih ţeli prebuditi 

zavedanje o vplivu delovanja posameznika na okolje, v katerem ţivimo. Ravno zato so 

potrošniške vsebine v gospodinjstvu ključnega pomena. K razumevanju zdravega 

ţivljenjskega sloga in odločanju v vsakodnevnih situacijah pripomorejo vsebine socialnih in 

zdravstvenih vsebin. Tisti učenci, ki se bolj zanimajo za omenjene vsebine, so pri izbirnem 

predmetu nega otroka deleţni učnih ur na temo rasti in razvoja človeka, psihičnega, fizičnega 

in čustvenega zdravja, določen deleţ ur pa namenijo tudi otrokom s posebnimi potrebami. 

Učenec pozna stopnje razvoja v otroštvu in potrebe v razvoju, hkrati pa tudi prispeva k 

negovalnemu okolju. Modul upravljanje virov in druţinske vsebine učencu nudi znanje in 

veščine na področju sprejemanja odločitev, reševanja problemov in doseganja ciljev v sklopu 

širše druţbe in tudi druţine. Dom povezujejo s psihičnimi potrebami posameznika in 

varnostjo, okolje, v katerem ţivimo, pa z delovanjem posameznika v njem. Učijo se 

pomembnosti dobrega upravljanja z gospodinjstvom ter higiene in čistoče. Seznanijo se z 

gospodinjskimi opravili in moţnimi nesrečami, ki se lahko zgodijo pri opravljanju le teh, ter 

kako v takšnih primerih reagirati in nuditi sebi ali nekomu drugemu pomoč. Izbirni predmet 

na tem področju se nanaša na oblikovanje in ročna dela. Cilji tukaj so usmerjeni v vlogo 

ročnih del v kulturi, v procese oblikovanja in v spreminjanje zavetja v dom ravno s tekstilnimi 

izdelki in primernim oblikovanjem. Učenec s tem izbirnim predmetom še dodatno nadgradi 

svojo kreativnost in seţe stopnjo višje kot ostali. Čeprav je v tem modulu skoraj polovica 

vsebin na temo tekstilstva, še vseeno obstaja poseben modul, namenjen tekstilnim vsebinam. 

Pri tem modulu se učitelji osredotočijo na različne vrste materialov, njihove značilnosti in 

vzdrţevanje. Učitelj z učenci diskutira o modnih trendih in modni industriji. Pri predmetu 

pridobijo osnovne veščine, ki jim omogočajo uporabo šivalnega stroja. Več spretnosti na tem 

področju pa pridobijo tisti učenci, ki kot izbirni predmet izberejo tekstilne spretnosti. Ti se 
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naučijo uporabljati različne šivalne pripomočke, številne vzorce in dokončati preprosta 

oblačila (Junior Certificate Home Economics, b. d.). 

Zaključimo lahko, da poučevanje gospodinjstva na Irskem stremi k doseganju ciljev na 

področju znanja, spretnosti in odnosov. V spodnji tabeli so zapisani cilji, ki učitelju pomagajo 

načrtovati učno uro tako, da jih bodo učenci v večini primerov v celoti dosegli. 

Preglednica 3: Gospodinjski cilji na področju znanja, spretnosti in odnosov v irski osnovni 

šoli 

PODROČJE CILJI 

 

 

 

 

ZNANJE 

 Poznati ustrezna načela, terminologijo, dejstva, teorije v povezavi z 

gospodinjstvom. 

 Razumeti, kako upravljanje virov vpliva na kakovost ţivljenja. 

 Opredeliti, kaj je prioriteta, kadar imamo določene omejitve. 

 Oceniti učinkovitost lastnega dela. 

 Biti pozoren na socialni, ekonomski in tehnološki vidik gospodinjstva in na 

njihovo vlogo v vsakdanjem ţivljenju. 

 Razumeti medsebojne povezave z ostalimi disciplinami. 

 Razvijati potencial posameznika skozi kreativne in praktične izkušnje. 

 

 

 

 

 

SPRETNOSTI 

 Uporaba različnih metod, kot je npr. reševanje problema, učenje z 

odkrivanjem, raziskovalne metode. 

 Uporaba različnega orodja. 

 Pravilna uporaba pripomočkov za merjenje (tehtnica, merilna posoda, 

merilni trak …).  

 Zmoţnost sledenju in razumevanju navodil. 

 Zmoţnost vrednotenja praktičnega dela. 

 Zmoţnost pridobitev informacij iz različnih virov. 

 Uporaba spretnosti, ki vsebujejo kreativnost, domišljijo, radovednost, 

intuicijo, improvizacijo, občutljivost, iznajdljivost. 

 Natančno beleţenje podatkov. 

 Interpretirati podatke in jih prevesti iz ene oblike v drugo. 

 

 

 

 

ODNOSI 

 Razvijanje pozitivnega odnosa do sebe, doma in druţbe. 

 Zmoţnost razločevanja in presojanja pri potrošniških zadevah. 

 Občutek varnosti in higiene. 

 Razvijati ozaveščenost o drugačnosti med druţinskimi skupinami. 

 Razvijanje natančnosti in poudarka na detajlih. 

 Razvijati občutek sodelovanja, prilagajanja, improvizacije, odgovornosti, 

strpnosti. 
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3.4.4 Analiza UN predmeta gospodinjstvo oz. z gospodinjstvom primerljivega predmeta 

na Islandiji 

Z analizo islandskega učnega načrta lahko ugotovimo, da v predmetniku nimajo predmeta 

gospodinjstvo, pač pa z njim primerljiv predmet, ki vsebuje gospodinjske in tekstilne vsebine 

ter učenje ročnih. Ta predmet se imenuje obrti (angl. Crafts).  

3.4.4.1 Splošni namen in organizacija predmeta obrti (angl. Crafts) 

Predmet obrti (angl. Crafts) je sestavljen in vsebin gospodinjstva, oblikovanja in obrti ter 

vsebin tekstilstva. Vsaka šola ima moţnost samostojnega odločanja pri izbiri vsebin, ki jih 

bodo poučevali pri posameznih učnih urah. To pomeni, da sama organizira, katere učne ure v 

sklopu predmeta obrti se bodo izvajale, na kakšen način in na katerih vsebinah bo več 

poudarka. Učenci se z zgoraj naštetimi vsebinami srečujejo skozi vsa leta osnovnošolskega 

šolanja, se pravi od 6. do 16. leta starosti. Predmet je zasnovan tako, da spodbuja splošni 

razvoj učencev in jih pripravlja na vsakdanje ţivljenje in nadaljnje izobraţevanje vsebin obrti. 

Učencem daje moţnost, da uporabijo svojo domišljijo, kreativnost, znanje in spretnosti. 

Spodbuja zmoţnosti reševanja problemov, samostojnost in kritičnost. Poklicno znanje je ţe 

dolgo vpeto v islandski šolski sistem in temelji na tradicionalni kot tudi novi tehnologiji in 

delovnih metodah, katere naj bi nove generacije poznale. Stremijo k temu, da učence 

pripravijo za poklicna dela in hkrati spodbudijo njihov celostni razvoj,  saj islandsko okolje v 

veliki meri temelji na tehnologiji, zato ima sodobno delo večje zahteve po tehnološkem 

znanju. Poučevanje predmeta obrti je tako le eden od načinov, da v učencih vzbudi 

spoštovanje in zanimanje do poklicnih del in jih pripravi na poklicne vsebine v prihodnosti. 

Naloga učitelja pri tem je, da pomaga učencu pri samostojnem delu in pridobitvi kompetenc 

za reševanje problemov in krepi njihove senzomotorične sposobnosti (The Icelandic national 

curriculum guide for compulsory schools – with subject areas, 2014). 

3.4.4.2 Gospodinjska vsebinska področja in cilji v UN šolskega sistema na Islandiji 

V The Icelandic national curriculum guide for compulsory schools – with subject areas 

(2014) opazimo, da je islandska osnovna šola organizirana tako, da v sklopu predmeta obrti 

(angl. Crafts) poučuje gospodinjske vsebine, ki se pojavljajo pri sklopu gospodinjstvo (angl. 

Home Economics) in tekstilstvu (angl. Textiles). Gospodinjstvo in tekstilstvo se obravnavata 

posebej, čeprav nista samostojna predmeta, ampak le sklopa, ki spadata pod predmet obrti, in 
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za oba je natančno napisano, katere vsebine se obravnavajo in katere cilje pri tem učenci 

dosegajo.  

 

Gospodinjstvo se osredotoča na ljudi, njihova ţivljenja in ţivljenjske pogoje, na njihovo 

zdravje ter psihične zahteve. Predmet je zasnovan tako, da s sistematičnim poučevanjem o 

zdravju in zdravem kuhanju pri učencih spodbuja zdrav ţivljenjski slog, enakost, 

ekonomičnost in gospodarnost. V tem primeru gospodinjstvo izboljšuje zmoţnosti učencev, 

da kritično ocenijo in analizirajo veljavnost pridobljenih informacij ter da samostojno 

odločajo o svojem zdravju in delovanju. Oblikovanje prehranskih navad se začne ţe v 

otroštvu, zato ima pri tem veliko vlogo ravno šola, ki je najbolj učinkovita za spodbujanje 

zdrave prehrane. V osnovi je gospodinjstvo predmet, ki učenca pripravi na poklicna dela in 

zanimanja zanj. Povezan je s prehrano, kuhanjem in higieno ter učencem omogoča laţjo 

povezavo med pripravo hrane in pridobljenimi hranilnimi snovmi z uţivanjem ravno te. 

Ravno takšno znanje pa je nujno za uspešno prihodnost v gospodinjstvu in starševstvu. Velik 

poudarek je moč opaziti tudi na ekologiji in spodbujanju zanimanja učencev za varovanje 

okolja in trajnostno delovanje. Pomembno je, da učenci postanejo informirani potrošniki, ki s 

pomočjo prebiranja deklaracij in kritičnostjo do oglaševalcev lahko izberejo primerne 

prehranske izdelke in vsak nakup ekonomično načrtujejo (The Icelandic national curriculum 

guide for compulsory schools – with subject areas, 2014). 

Preglednica 4: Moduli in cilji pri gospodinjstvu na Islandiji 

MODULI 

Hrana in ţivljenjski 

slog (Food and 

lifestyle) 

Hrana in metode dela 

(Food and methods of 

work) 

Hrana in okolje 

(Food and 

environment) 

Hrana in kultura 

(Food and 

culture) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJI 

 

 

 

 

 

 

Učenec: 

 razpravlja o 

zdravem 

ţivljenjskem 

slogu in 

posameznikovi

h dolţnostih za 

lastno zdravje, 

 razloţi 

povezavo  med 

hranili, 

surovinami  in 

kuhanjem,  

 upošteva 

navodila 

Učenec: 

 zna načrtovati in 

pripraviti 

raznoliko, zdravo 

in na videz lepo 

prehrano, 

pripravljeno iz 

pogostih in novih 

ţivil, pri čemer je 

tudi ekonomičen, 

 uporabi različne 

kuharske metode, 

uporabi različne 

tehnike in 

pripomočke 

Učenec: 

 postavi bistvo 

predmeta 

gospodinjstvo 

v širši 

koncept v 

povezavi z 

demokracijo 

in enakostjo 

ter čistostjo in 

kakovostmi, 

ki omogočajo 

izboljšanje 

človekovega 

zdravja in 

Učenec: 

 opiše 

islandsko in 

tuje kuhinje 

ter pripravi 

raznolike 

nacionalne 

jedi. 

 

 

 

 

 

 

… se nadaljuje 
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… nadaljevanje higiene in 

čiščenja v 

povezavi z 

gospodinjstvom 

in kuhanjem, 

 našteje glavne 

razloge za 

odhodke v 

gospodinjstvu 

in prevzame 

odgovornost ter 

zna ravnati z 

lastnimi 

odhodki, 

 pozna pravice 

in dolţnosti 

potrošnikov. 

merjenja ter 

kuharske 

pripomočke, 

 zna pravilno 

ravnati v primeru 

nesreče v kuhinji, 

 zna uporabiti 

informacije iz 

različnih virov na 

temo prehrane, 

potrošnikov, 

ekonomičnega 

nakupovanja, 

prehranskih 

dodatkov in 

kuhanja. 

spodbujajo 

trajnostni 

razvoj, 

 razpravlja o 

vplivih 

oglaševanja 

in podatkov 

na 

deklaracijah, 

cenah in 

kakovosti 

dobrin, 

 razpravlja o 

konzervansih 

in dodatkih v 

hrani. 

 

Ugotovljeno je bilo (preglednica 4), da je vsebinsko najbolj obseţno področje prehrane, ki pa 

se preko različnih modulov povezuje še z drugimi znanimi vsebinami, kot so ţivljenjski slog, 

okolje in kultura. Te so v učni načrt vpete tako, da se ne obravnavajo samostojno, pač pa 

vedno v povezavi s prehrano, kar prikazuje pomembnost prehranske pismenosti pri učencih in 

oblikovanju zdravih prehranskih navad ţe v otroštvu. Učenec pridobi največ znanja na 

področju kuhanja in zdravega ţivljenjskega sloga. Poudarja se tudi trajnostno delovanje, ki je 

gonilo za uspešno ţivljenje tako sedanjih kot bodočih generacij. Vendar pa je moţno opaziti 

pomanjkanje vsebin s področja finančnega opismenjevanja in posledično finančne pismenosti 

ter socialnih odnosov, ki se v učnem načrtu pojavljajo le v majhnem obsegu.  

 

Ob koncu opravljenih učnih ur iz gospodinjstva je učenec zmoţen ovrednotiti in analizirati 

veljavnost podatkov in samostojno odločati. Preko prehranskih vsebin spozna prehransko 

vrednost ţivil in različne načine priprave hrane, ki mu omogočajo ohraniti čim več hranil. S 

pomočjo spoznavanja različnih tradicionalnih kuhinj dobi vpogled v njihovo kulturo in način 

ţivljenja. Poleg prehranske pismenosti obogati svoje znanje tudi na področju ekologije, 

varovanja okolja, razume trajnostno delovanje in zakaj je takšno delovanje potrebno. Nauči se 

prebirati deklaracije in kot pameten potrošnik izbirati izdelke in načrtovati nakup, da bo ta 

ekonomičen. Hkrati razvije stroškovno zavest, ki jo uporablja v gospodinjstvu. Razvije tudi 

kritičnost do oglaševanja in podatkov, ki jih pridobi iz mnoţičnih medijev (The Icelandic 

national curriculum guide for compulsory schools – with subject areas, 2014). 
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Tekstilstvo je globoko zakoreninjeno v kulturi naroda, v zgodovini, v poklicni kulturi in 

umetnosti. Predmet tekstilstvo temelji na dolgoletni obrtni tradiciji, ki pa se je skozi leta 

spreminjala, razvijala in tako vnesla novosti tudi v šolstvo. Predmet vsebuje vsebine 

oblikovanja in ročnih del, zato pri učencih spodbuja njihovo domišljijo in kreativnost ter 

ročne spretnosti. Tekstilne vsebine omogočajo psihomotorični razvoj učenca, pridobitev 

izkušenj in hkrati moţnost lastnega izraţanja preko oblikovanja, mode in oblačil, ki so 

pomemben faktor v druţbi. Pomembno je, da učenci analizirajo, ocenjujejo in povezujejo 

tekstilne vsebine z okoljem, kulturo, umetnostjo, inovacijami in ţe prej pridobljenim znanjem 

(The Icelandic national curriculum guide for compulsory schools – with subject areas, 2014). 

Preglednica 5: Moduli in cilji pri tekstilstvu na Islandiji 

MODULI 

Ročna dela, metode 

in tehnologija 

(Handicraft, methods 

and technology) 

Ustvarjanje, izvedba, in 

oblikovanje) 

(Creation, design and 

realization) 

Kultura in okolje 

(Culture and the 

environment) 

CILJI 

Učenec: 

 uporabi različne 

metode in 

pripomočke za 

oblikovanje, 

 uporabi vzorce in 

navodila, je 

sposoben meriti, 

oceniti velikost, 

uporabiti 

materiale- 

Učenec: 

 uporabi kreativno in 

kritično mišljenje pri 

oblikovanju in delu s 

tekstilom, 

 oceni lastno delo in metode 

ter izdelavo, 

 uporabi različne medije za 

pridobitev znanja o 

zgodovini tekstilstva, 

oblikovanju in tekstilni 

industriji. 

Učenec: 

 razloţi pomen 

tekstilstva in mode, 

 razpravlja o modni 

industriji in tekstilnih 

izdelkih v različnih 

pogojih in jih postavi 

v kontekst z 

varovanjem narave in 

trajnostnega razvoja. 

 

Vsebine tekstilstva so zasnovane tako (preglednica 5), da krepijo ozaveščenost učencev glede 

okoljske oskrbe, recikliranja in trajnosti. Dejavniki, ki se v tekstilni kulturi dopolnjujejo, so 

kreativnost, pismenost in trajnost. Zgoraj naštete vsebine omogočajo učencu razumevanje in 

povezavo teh dejavnikov z vsakdanjim ţivljenjem. Merila usposobljenosti so razdeljena v tri 

kategorije in omogočajo uspešno pridobitev znanja in spretnosti na tem področju. Učenci se 

izpopolnijo na področju delovnih veščin, uporabi različnih materialov, metod dela in 

pripomočkov, hkrati pa se zavedajo svojega vpliva na okolje in delujejo varno in okolju 

prijazno. 
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3.4.5 Analiza UN predmeta gospodinjstvo oz. z gospodinjstvom primerljivega predmeta 

na Norveškem 

Norveška osnovna šola poučuje vsebina gospodinjstva v sklopu predmeta hrana in zdravje. 

Moduli so razdeljeni tako, da je pri poučevanju vseh gospodinjskih vsebin v ospredju 

prehrana.  

3.4.5.1. Splošni namen in organizacija predmeta hrana in zdravje (angl. Food and health) 

na Norveškem 

V norveškem učnem načrtu Norwegian curriculum for Food and Healts subject (b. d.) so 

vsebine gospodinjstva umeščene v predmet hrana in zdravje (angl. Food and health). Gre za 

predmet, ki se pojavlja v vseh desetih razredih norveške osnovne šole, se pravi od učenčevega 

6. do. 16. leta starosti. Od 1. do 7. razreda je predmetu skupaj namenjenih 114 ur po 60 minut, 

v višjih razredih osnovne šole (8.–10. razred) pa skupaj 85 ur po 60 minut. 

Norveţani se zavedajo multikulturnega okolja, v katerem ţivijo, zato velik pomen dajejo 

poznavanju norveške kulture in kuhinje, hkrati pa učence učijo spoštovanja in strpnosti do 

drugih. S tem se učenci razvijajo tako osebnostno kot socialno in pridobijo znanje za uspešno 

ţivljenje. Namen predmeta je, da učence seznani z zdravim ţivljenjskim slogom in jih 

spodbuja k pripravi jedi, k odločanju pri prehrani, h poklicnemu delu in k delovnim navadam. 

Praktični del učnih ur je namenjen razvoju eksperimentiranja in kritičnega mišljenja učencev, 

najpomembneje pa je, da bodo pridobljeno znanje in veščine lahko uporabili tudi kasneje 

izven šole, kar jim bo omogočilo kar se da dobro ţivljenje (Norwegian curriculum for Food 

and Healts subject, b. d.). 

3.4.5.2 Gospodinjska vsebinska področja in cilji v UN šolskega sistema na Norveškem 

V preglednici spodaj (preglednica 6) so predstavljeni moduli in vsebine, ki se poučujejo pri 

predmetu hrana in zdravje. Moduli so trije, in sicer so to hrana in ţivljenjski slog, hrana in 

kultura ter hrana in potrošništvo.  
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Preglednica 6: Vsebinska področja v gospodinjskem učnem načrtu na Norveškem 

MODULI 

Hrana in ţivljenjski slog 

(Food and lifestyle) 

Hrana in kultura 

(Food and culture) 

Hrana in potrošništvo 

(Food and consumption) 

VSEBINE 

 Načrtovanje in priprava 

varne in hranilno bogate 

hrane,  

 vsebnost hranil v ţivilih, 

 primerjava jedi na osnovi 

prehranskih smernic, 

 energijska in hranilna 

vrednost v ţivilih in 

pijači ter upoštevanje 

pridobljenih podatkov pri 

pripravi jedi, 

 vpliv prehranskih navad 

in ţivljenjskega sloga na 

bolezni, 

 razbiranje podatkov ţivil 

z deklaracij in 

oglaševanje v medijih. 

 Načrtovanje in priprava 

jedi, povezanih s 

prazniki, 

 priprava jedi za različne 

druţbene priloţnosti, 

 kako hrana pomaga 

ustvariti identiteto, 

 spreminjanje kuhinjskih 

pripomočkov, metod 

priprave hrane in 

prehranskih navad skozi 

leta in geografsko ter 

kako je to vplivalo na 

ţivljenje človeka, 

 priprava novih jedi na 

podlagi novih surovin, 

novih načinov priprave in 

različnih  

prehranskih kultur. 

 Kako izbrati hrano iz 

večjih prehranskih 

trgovin, ko načrtujemo 

nakup, 

 različne metode 

oglaševanja in kako te 

vplivajo na odločitev 

kupca, 

 podatki o izdelkih in 

oglaševanje le-teh, 

 dobrote, ki temeljijo na 

etičnih in trajnostnih 

merilih. 

 

Priprava hrane za druge je izraz skrbi, prijateljstva in gostoljubnosti. Predmet hrana in zdravje 

omogoča razvoj učenčevih socialnih kompetenc in spretnosti, ki mu bodo omogočale uspešno 

delovanje iz dneva v dan. Pomembno je poudariti, da se šola preko tega predmeta povezuje in 

sodeluje tudi z lokalnimi kuharji, z norveškim organom za varnost hrane (The Norwegian 

Food Safety Authority) in s šolsko zdravstveno sluţbo (Norwegian curriculum for Food and 

Healts subject, b. d.). Ravno zato je moč opaziti, da predmet sloni predvsem na prehranskih 

vsebinah, ki jih dopolnjujejo v manjšem obsegu vsebine na področju zdravja, okolja, kulture, 

oglaševanja, v celoti pa primanjkujejo vsebine o domu in druţini ter tekstilstvu, kar prikazuje 

pomembnost prehranske pismenosti v norveški osnovni šoli.  

Modul hrana in ţivljenjski slog učencu pomaga razviti spretnosti za pripravo varne in zdrave 

hrane ter povečati motivacijo za izbiro zdravega ţivljenjskega sloga. Vsebine tega modula so 

izbrane tako, da poudarjajo povezanost med hrano, ţivljenjskim slogom in zdravjem. Vsebine 

iz modula hrana in potrošništvo učencu omogočajo, da se seznani z različnimi ţivili, jedmi, 

oznakami in proizvodnjo, ter stremijo k temu, da učenca oblikujejo v odločnega, kritičnega in 

odgovornega potrošnika, ki bo z upoštevanjem lastnih ţelja, in hkrati okolja, izbral takšen 

ţivljenjski slog, da bo omogočal trajnostno delovanje. Z norveško tradicionalno kuhinjo se 
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učenci srečajo pri modulu hrana in kultura. Tu se seznanijo tudi z raznolikostjo drugih kultur 

in kuhinj, s prehranskimi navadami v vsakodnevnem ţivljenju in ob posebnih priloţnostih, 

kot so npr. prazniki in proslave. Poleg teoretičnih učnih ur so učenci deleţni tudi praktičnega 

pouka, kjer lahko svoje spretnosti, kreativnost in občutek za estetskost pokaţejo pri pripravi in 

ustreznemu serviranju ter predstavitvi jedi (Norwegian curriculum for Food and Healts 

subject, b. d.). 

 

Poleg znanja in spretnosti na področju prehranske pismenosti predmet hrana in zdravje 

prispeva tudi k pridobitvi splošnih, bistvenih spretnosti, ki olajšujejo vsakodnevno ţivljenje in 

večajo učenčevo učinkovitost. To so:  

 zmoţnost ustnega in pisnega izraţanja (preko razlage okusa, vonja, videza jedi; zapis 

receptov, postopkov in vabil; komunikacija s sošolci); 

 zmoţnost branja (zbiranje in primerjava podatkov iz recepta, deklaracij, oglaševanja); 

 matematika (praktično delo z recepti; ocena vsebine ţivil, hranil, pridobljene energije, 

cen izdelkov); 

 zmoţnost uporabe digitalnih pripomočkov (iskanje informacij; primerjava in 

ocenjevanje vsebine hranil; predstavitev predmetnega gradiva) (Norwegian curriculum 

for Food and Healts subject, b. d.). 

3.4.6 Analiza UN predmeta gospodinjstvo oz. z gospodinjstvom primerljivega predmeta 

v Severni Irski 

Severnoirski učenci se z gospodinjskimi vsebinami srečajo v 8., 9. in 10. razredu pri predmetu 

gospodinjstvo (angl. Home Economics).  

3.4.6.1 Splošni namen in organizacija predmeta gospodinjstvo (angl. Home Economics) v 

Severni Irski 

Severnoirski učenci so učnih ur gospodinjstva deleţni v višjih razredih osnovne šole, in sicer 

od 8. do 10. razreda, kar pomeni, da so takrat stari 11–14 let. Učitelji gospodinjstva se trudijo, 

da učence s svojimi učnimi urami pripravijo za ţivljenje in delo ter da kot posamezniki 

prispevajo k druţbi, ekonomiji in okolju. Glavni namen predmeta je, da se učenec kot 

posameznik razvija, posledično pa se bo izboljšal njegov ţivljenjski slog ter delovanje in 

odnosi z drugimi. Predmet jim omogoča, da postanejo kritični in učinkoviti potrošniki z 
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upoštevanjem okolja, v katerem ţivijo in dohodkov, katerih so deleţni, prav tako pa se 

naučijo odgovorno odločati na področju prehrane in diet. Za čim bolj učinkovit pouk mora 

učitelj pri organizaciji učnih ur gospodinjstva upoštevati svoje bogate izkušnje in priloţnosti 

ter učencem ponujati izzive, ki so primerni za njihovo starost in zrelost. Učenci se bodo 

optimalno pripravili za ţivljenje in delo z uporabo realnih problemov in učenjem preko 

iskanja rešitev, učiteljeva naloga pa je, da raziskovanje aktualnih problemov poveţe z vsemi 

vsebinami, ki so sestavni del predmeta gospodinjstvo (Guidance for Home Economics at Key 

stage 3, b. d.). 

3.4.6.2 Gospodinjska vsebinska področja in cilji v UN šolskega sistema Severne Irske 

Gospodinjstvo v Severni Irski je razdeljeno na tri module, pri katerih učenci pridobijo znanje 

na področju zdrave prehrane, druţine in neodvisnega ţivljenja. 

Preglednica 7: Vsebinska področja v gospodinjskem učnem načrtu v Severni Irski 

MODULI 

Zdrava prehrana 

(Healthy eating) 

Dom in druţinsko ţivljenje 

(Home and family life) 

Neodvisno ţivljenje 

(Independent living) 

VSEBINE 

 Razvijanje praktičnih 

spretnosti na varen, zdrav, 

higienski, kreativen način 

ob načrtovanju, pripravi, 

kuhanju in streţbi jedi in 

obrokov, 

 varna uporaba različnih 

kuhinjskih pripomočkov pri 

pripravi, kuhanju in streţbi 

različnih jedi, 

 vpliv shranjevanja, priprave 

in kuhanja ţivil, 

 načini za doseganje zdrave 

prehrane. 

 Vidiki doma in druţine, 

 skrb za druţinske člane in 

varnost v druţini, 

 vloga druţinskih članov in 

medsebojni odnosi, 

 razvijanje spretnosti 

reševanja problemov in 

odločanja. 

 Načrtovanje in upravljanje 

z viri, 

 dejavniki, ki vplivajo na 

potrošnikove odločitve in 

izbiro, 

 potrošnikove pravice in 

dolţnosti, ter podpore, ki so 

mu na voljo. 

 

Gospodinjstvo sestavljajo trije moduli (preglednica 7), ki nudijo učencu znanje in spretnosti 

na področju prehrane, socialnih odnosov, druţinskega gospodinjstva ter potrošništva, opazimo 

pa lahko, da primanjkujejo vsebine s področja tekstilstva in varovanja okolja. Vsebine zdrave 

prehrane učencu omogočajo, da razume pomen pravilne izbire, shranjevanja, priprave in 

serviranja hrane. Tu so deleţni tudi praktičnega pouka. Pri modulu dom in druţinsko ţivljenje 

se učenci naučijo druţino dojemati kot skrbno enoto. Učitelji se posluţujejo poučevanja preko 

iger vlog, s katerimi učenci lahko prikaţejo vlogo posameznih druţinskih članov in njihove 
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medsebojne odnose ter krepijo svoje sposobnosti reševanja problemov in odločanja. Temelj 

modula neodvisno ţivljenje je, da učencem ponudi priloţnost, da razumejo pomembnost 

načrtovanja, upravljanja in rabe surovin ter kot ozaveščeni potrošniki poznajo svoje pravice in 

dolţnosti. Skozi vsebine tega modula raziščejo dejavnike, ki vplivajo na potrošnikovo izbiro 

in odločitve in se naučijo delovati ekonomično (Guidance for Home Economics at Key stage 

3, b. d.).  

 

Glavni cilj predmeta je, da vsak učenec pridobi in razvija miselne spretnosti in osebne 

zmoţnosti, pri čemer povezuje pridobljeno znanje in veščine tudi z drugimi predmeti. Učenec 

je po končanem šolanju zmoţen demonstrirati lastne ideje in tako pripraviti varno, higiensko, 

zdravo in kreativno jed. Učenje gospodinjskih vsebin mu ponuja učinkovito raziskovanje in 

upravljanje z informacijami, učinkovito komunikacijo, pisanje, opazovanje, uporabo 

matematike in učinkovito delovanje z drugimi. Zmoţen je kritičnega in fleksibilnega 

mišljenja, kakovostnega reševanja problemov in trajnostnega odločanja. Doseganje teh ciljev 

mu omogoča osebni nadzor, vrednotenje in posledično izboljšanje svojega dela. Veliko vlogo 

pri usvajanju splošnih veščin ima učiteljeva priprava učnih ur. Če so učne ure razgibane, 

raznolike in uporabne, to pomeni, da se učitelj posluţuje različnih metod poučevanja (npr. 

razlaga, razgovor, igre vlog, predstavitve …), potem učenec razvija in nadgrajuje veščine 

govorjenja, poslušanja, branja in pisanja.  

3.4.7 Analiza UN predmeta gospodinjstvo oz. z gospodinjstvom primerljivega predmeta 

na Švedskem 

Na Švedskem se predmet z gospodinjskimi vsebinami imenuje dom in potrošništvo (angl. 

Home and consumer studies) in se poučuje v vseh letih osnovnošolskega šolanja.   

3.4.7.1 Splošni namen in organizacija predmeta dom in potrošništvo (angl. Home and 

consumer studies) na Švedskem 

Predmet dom in potrošništvo (Home and consumer studies) je v predmetnik švedske osnovne 

šole umeščen v vseh 9 let šolanja, kar pomeni, da so učenci deleţni gospodinjskih vsebin vse 

od svojega 7. pa do 16. leta starosti. Predmet vsebuje vsebine s področja prehrane, zdravja, 

potrošništva, denarja, okolja in ţivljenjskega sloga. Ročne spretnosti in znanje s področja 

tekstilstva, materialov, ročnih tehnik, recikliranja in ekonomične uporabe virov pa pridobijo v 



Krgović, B. (2017). Vsebine gospodinjskega izobraževanja v severnoevropskih državah 

(Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 

34 

 

 

sklopu predmeta obrti (angl. Crafts), ki se ravno tako pojavlja v vseh letih osnovnošolskega 

šolanja. Namen predmeta je, da pri učencih razvije zanimanje za delo, finance, potrošništvo in 

dom, pri tem pa mu ponudi nabor znanja v povezavi s prihodki, odhodki in varčevanjem. 

Hkrati se učenec ozavešča o zdravem ţivljenjskem slogu in razvija strokovno znanje na 

področju prehrane in obrokov. Posledično se razvija njegova lastna pobuda in ustvarjalnost pri 

pripravi jedi in drugih opravil v domu. Ob koncu opravljenega predmeta je učenec zmoţen 

izbrati najboljšo odločitev zase in za okolje, v katerem ţivi, ter se zna spoprijeti s teţavami, s 

katerimi se kot mladi potrošnik lahko pogosto sreča. Poučevanje predmeta dom in 

potrošništvo bi moralo učencu omogočiti, da razvija svoje sposobnosti pri načrtovanju in 

pripravi jedi za različne priloţnosti, da upravlja in rešuje praktične situacije in rešuje 

probleme v druţini ter da kot potrošnik deluje trajnostno (Curriculum for the compulsory 

school, preschool class and the recreation centre, 2011). 

 

Vzporedno s predmetom dom in potrošništvo se izvaja tudi predmet obrti (Crafts). Ta 

učencem omogoča, da se izrazijo s pomočjo izdelave predmetov in oblikovanja materialov, 

pri čemer uporabljajo različne pripomočke in naučene metode. Predmet je kombinacija 

ročnega in intelektualnega dela, ki spodbuja učenčevo kreativnost za opravljanje vsakdanjih 

nalog. Poučevanje teh vsebin teţi k cilju, da učenci pridobijo znanje s področja ročnih del, 

tehnik in materialov, ki ga lahko prenesejo v prakso. Učenci imajo priloţnost deliti in 

prikazati svoje ideje in rešitve, do katerih pridejo s pomočjo razmišljanja, senzoričnih 

izkušenj in skupinskega dela. Učne ure prispevajo k razvijanju učenčevega občutka za 

estetiko, tradicijo in izraţanje ter k razumevanju pomena obrti, ročnih del in oblikovanja v 

različnih kulturah in v različnih časovnih obdobjih (Curriculum for the compulsory school, 

preschool class and the recreation centre, 2011). 

3.4.7.2 Gospodinjska vsebinska področja in cilji v UN šolskega sistema na Švedskem 

Vsebinska analiza je pokazala (preglednica 8), da predmet dom in potrošništvo vključuje 

vsebine s področja prehrane, zdravja, potrošništva, financ, okolja in njegovega varovanja ter 

kulture. 
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Preglednica 8: Vsebinska področja v učnem načrtu gospodinjstva na Švedskem 

MODULI 

Hrana, obroki in zdravje 

(Food, meals and health) 

Potrošništvo in osebne finance 

(Consumption and personal 

finance) 

Okolje in ţivljenjski slog 

(Environment and lifestyle) 

  VSEBINE 

 Primerjava receptov, 

računanje količin pri 

pripravi jedi, ustvarjanje 

lastnih receptov, 

 različne metode peke in 

kuhanja; kako izbira 

metode vpliva na delovni 

proces in končni rezultat, 

 načrtovanje in organiziranje 

priprave jedi in drugih 

opravil doma, 

 uporaba pripomočkov in 

druge opreme pri peki in 

pripravi jedi; varen način 

uporabe,  

 higiena in čistoča pri 

pripravi in shranjevanju 

ţivil, 

 posameznikove potrebe po 

energiji in hranilih; kako 

sestaviti obrok, da bo 

zadoščal za večino potreb, 

 pomembnost obrokov. 

 Osebne finance za 

mladostnike kot npr. 

spletno nakupovanje, 

izposoja denarja, kupovanje 

na kredit … 

 finance gospodinjstva, 

izračunavanje stroškov 

stanovanj, porabe, 

potovanja, kreditov, 

 pravice in dolţnosti 

potrošnika, 

 vpliv oglaševanja in 

medijev na posameznike in 

druţbo, 

 teţave, ki jih moramo 

upoštevati pri nakupu 

oblek, hrane, plačilu 

potovanja …, če ţelimo 

ekonomično, socialno in 

okoljsko trajnostno 

delovati, 

 primerjava različnih 

izdelkov na podlagi cene in 

kakovosti. 

 Proizvodnja in transport 

hrane in drugih dobrin ter 

kako vplivajo na okolje in 

zdravje, 

 kako biti ekonomičen in 

kako učinkovito porabiti 

hrano in druge dobrine v 

gospodinjstvu, 

 različne metode in rutine 

pomivanja in čiščenja, 

 teţave v povezavi z 

osebnimi financami, hrano 

in zdravjem, 

 različne tradicionalne 

kuhinje, njihov izvor in 

pomembnost. 

 

Predmet je zasnovan tako, da se poučujejo predvsem aktualne vsebine, kjer se učenci srečajo 

z realnimi problemi, ki lahko nastopijo v mladostništvu. Opazen je širok obseg poučevanja 

metod in tehnik, tako kuharskih kot gospodinjskih in čistilnih, kar pomeni, da se učenci učijo 

pridobljeno znanje uporabiti tudi v praksi. Učenec dosega standarde znanja za vseh 9 let 

šolanja, ko: 

 zna načrtovati in pripraviti jedi, ki so uravnoteţene in raznolike; 

 zna opravljati gospodinjska opravila in uporabljati primerne pripomočke; 

 uporabi varne metode, ţivila in pripomočke pri pripravi hrane; 

 razloţi svoje odločitve v povezavi ţivljenjskega sloga, varovanja okolja in financ; 

 uporabi znanje o ekonomičnosti in išče najprimernejše rešitve glede na osebne 

finance in vplive na okolje; 



Krgović, B. (2017). Vsebine gospodinjskega izobraževanja v severnoevropskih državah 

(Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 

36 

 

 

 pozna pravice in dolţnosti potrošnika; 

našteje razloge za razlike v odločitvah potrošnikov in njihovih dejanjih v lastnih 

domovih in to poveţe s trajnostnim, socialnim, ekonomičnim in ekološkim razvojem 

(Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre, 

2011). 

Preglednica 9: Vsebinska področja in standardi znanja pri predmetu obrti (angl. Crafts) na 

Švedskem 

OBRTI 

(angl. Crafts) 

VSEBINE STANDARDI ZNANJA 

 Vlakna, 

 ročna dela, kot npr. delo z vrvjo, šivanje, 

 izvor nekaterih materialov – ţivalski ali 

rastlinski izvor npr. volne, bombaţa, lana … 

 raznolikost materialov in ročnih tehnik, 

 simboli in barve v otroštvu in njihov pomen, 

 ekonomična uporaba virov, pomembnost 

recikliranja, 

 ustvarjanje lastnih modelov z uporabo 

različnih materialov in barv, 

 moda in trendi – kako vplivajo na 

posameznike in kaj predstavljajo, 

 trajnostna uporaba virov.  

Učenec: 

 na enostaven in sistematičen način pripravi 

izdelek s pomočjo uporabe pripomočkov in 

razumevanja navodil, 

 razloţi svoje odločitve pri izbiri materialov 

in pripomočkov glede na končni cilj in vplive 

na okolje, 

 prispeva k razvoju idej s svojimi predlogi in 

kreativnostjo, 

 prispeva k oblikovanju in izbere alternativne 

rešitve, ki vodijo k izboljšavam, 

 zna podati kritično oceno o svojem delu, pri 

čemer uporablja primerne izraze, 

 razloţi povezavo med obliko, funkcijo in 

kakovostjo, 

 razloţi, kaj predstavljajo obrtni izdelki in to 

poveţe s trendi in tradicijo v različnih 

kulturah. 

 

Predmet obrti (preglednica 9) je organiziran tako, da spodbuja učenčevo domišljijo, 

kreativnost in ročne spretnosti. Učitelj je v tem primeru ali demonstrator ali nekdo, ki jih vodi 

skozi učni proces, učenec pa je aktivni del tega učnega procesa. Praktično delo, ki v večini 

pokriva celotni predmet, temelji na samostojnosti posameznika in njegovemu izraţanju ter 

delitvi svojih idej, kritičnega mišljenja in delovanja v skupini. Učenci se učijo izbirati rešitve, 

ki vodijo k izboljšavam, pri tem pa upoštevajo okolje, v katerem ţivijo in cilj h kateremu 

stremijo (Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre, 

2011). 
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3.4.8 Primerjava gospodinjskih vsebin v UN severnoevropskih držav in v Sloveniji 

Namen predmeta gospodinjstvo je, da učence pripravlja na samostojno in kakovostno 

ţivljenje. Cilj je, da učenec obogati svoje znanje na področju prehranske in okoljske 

pismenosti ter prične delovati trajnostno. Gospodinjstvo vključuje vsebine s področja 

prehrane, doma in druţine, okolja, potrošništva in tekstilstva. V vseh analiziranih drţavah je 

največji poudarek na prehranski pismenosti, zato je posledično največ učnih ur gospodinjstva 

namenjenih ravno tej vsebini. V sklopu teh ur so učenci deleţni tudi praktičnega dela, kjer se 

naučijo načrtovati in varno pripraviti zdravo in uravnoteţeno prehrano. V določenih drţavah 

vsebine iz tekstilstva ne spadajo pod gospodinjstvo, ampak imajo svoj obvezni predmet, 

namenjen le tem vsebinam, ki se izvaja vzporedno z gospodinjstvom. Razlike se pojavljajo 

tudi v poimenovanju samega predmeta in časovni dobi, namenjeni za poučevanje. Razlike in 

podobnosti prikazujeta preglednici 10 in 11. 

Preglednica 10: Predmeti z gospodinjskimi vsebinami v severnoevropskih državah in 

Sloveniji in njihova umeščenost v program osnovne šole 

Drţava Predmet z gospodinjskimi vsebinami 

Umestitev v OŠ 

Razred 

 

Starost učenca 

(leta) 

Estonija 

obrti (Crafts) 1. – 3. 7 – 9 

ročna dela in gospodinjstvo 

(Handicrafts and home economics) 

 

4.–9. 

 

10–15 

 

Finska 

obrti (Crafts) 1.–9. 7–15 

gospodinjstvo 

(Home economics) 

7.–9. 13–15 

zdravstvena vzgoja 

(Health education) 

7.–9. 13–15 

Irska 
gospodinjstvo 

(Home economics) 

7.–9. 12–14 

 

Islandija 

obrti (Crafts) – sklopa gospodinjstvo 

(Home economics) in tekstilstvo 

(Textile) 

1.–10. 6–15 

 

Norveška 
hrana in zdravje 

(Food and health) 

1.–10. 6–15 

Severna Irska 
gospodinjstvo 

(Home economics) 

8.–10. 11–14 

 

Slovenija gospodinjstvo 5.–6. 11–12 

Švedska 

dom in potrošništvo (Home and 

consumer studies) 

 

1.–9. 

 

7–15 

obrti (Crafts) 



Krgović, B. (2017). Vsebine gospodinjskega izobraževanja v severnoevropskih državah 

(Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 

38 

 

 

V Estoniji, na Islandiji in na Švedskem se gospodinjstvo pojavlja v vseh letih 

osnovnošolskega šolanja, kar pomeni, da so učenci deleţni gospodinjskih vsebin od 6./7. do 

15. leta starosti. Takšna umestitev predmeta v predmetnik se zdi smiselna, saj je za 

oblikovanje prehranskih navad in zdrav ţivljenjski slog primerno, da otroka o tem poučimo ţe 

v zgodnjem otroštvu. Posledično bo otrok laţje deloval v skladu z zdravimi smernicami, če ga 

na takšen način ţivljenja navadimo ţe v niţjih razredih. Primerna starost za poučevanje 

gospodinjskih vsebin je tudi med 12. in 15. letom starosti, saj so učenci takrat dovolj zreli, da 

razumejo pomen gospodinjskih vsebin in trajnostnega razvoja. Pojmi s področja finančne 

pismenosti jim niso popolnoma tuji, saj v teh letih večina ţe delno upravlja z lastnimi 

financami in razume pomen denarja in varčevanja. Ravno zaradi tega niso več odvisni le od 

prehrane doma, ampak si prehrano lahko izbirajo tudi sami, zato poznavanje prehranskih 

vsebin koristi, da načrtujejo, pripravljajo in uţivajo zdravo in varno hrano. Povezava z 

naravoslovjem in biologijo, ki se ravno tako poučuje v teh letih, učencem lajša razumevanje 

vsebin v zvezi z okoljem, njegovim varovanjem, rabo virov in trajnostnim razvojem. V teh 

letih učenci ţe razumejo, kaj pomeni trajnostno ravnati in so dovolj odrasli, da se odločajo 

kritično in moralno tako na področju okolja kot tudi socialnih odnosov. Slovenija se, glede na 

umestitev predmeta v osnovno šolo, razlikuje od drugih drţav. Predmet je umeščen v 5. in 6. 

razred, učenci so takrat stari 11/12 let. Glede na to, da je predmetu namenjenih le tolikšno 

število ur v dveh razredih, se gospodinjske vsebine poučujejo dokaj zgodaj, ko učenci še ne 

razumejo bistva predmeta in bi jih bilo smiselno nadgrajevati v višjih razredih osnovne šole. 

Preglednica 11 prikazuje prisotnost določenih vsebin s področja druţine, skupnega 

gospodinjstva in odnosov, s področja potrošništva in okolja, s področja prehrane in tekstilstva 

v učnem načrtu Estonije (E), Finske (F), Irske (IR), Islandije (IS), Norveške (N), Severne 

Irske (S.I), Slovenije (SL) in Švedske (Š). Oţja vsebinska področja so izbrana na podlagi 

podobnosti in razlik le-teh med drţavami. Čeprav je pri nekaterih drţavah vidna odsotnost 

določene vsebine, še ne pomeni, da te v celoti ni, temveč obstaja moţnost njenega pojavljanja 

ob poučevanju drugih vsebin (npr. kulture vedenja v Sloveniji primanjkuje, vendar vemo, da 

se bontona pri mizi učenci učijo pri praktičnemu delu prehranskega pouka).  
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Preglednica 11: Ožja vsebinska področja gospodinjstva, ki se pojavljajo v učnih načrtih 

gospodinjstva severnoevropskih držav in Slovenije 

Vsebinska področja E F IR IS N S. I SL Š 

Oblačila in obutev (pomen in skrb) + + +    +  

Opravljanje gospodinjskih opravil in uporaba gospodinjskih 

aparatov 

+ +     + + 

Higiena in čiščenje +  + +  + + + 

Bonton, kultura vedenja (doma, pri jedi) + +       

Socialna odgovornost in odnosi  + +   + +  

Dom in vloge druţinskih članov   +   + +  

Spolna vzgoja   +      

Okolju prijazen potrošnik; ločevanje odpadkov, onesnaţevanje 

okolja 

+ + +    +  

Potrošniške pravice in dolţnosti + + + +  + +  

Načrtovanje proračuna  + + +   + + 

Vpliv potrošništva na okolje  +      + 

Denar kot vir   +    +  

Oglaševanje in vpliv na potrošnike   + + + + + + 

Trajnostni razvoj    + +   + 

Teţave pri nakupih, financah   +     + 

Potrebe in razpoloţljivost ter ravnanje z viri      + + + 

Načrtovanje nakupov      + +  

Deklaracije    +   +  

Zdravo in uravnoteţeno prehranjevanje + + + + + + +  

Ţivila, hranilne snovi    + +  +  

Sestava obroka za zagotovitev energijskih in hranilnih potreb   +     + 

Priprava hrane (načrtovanje, osnovne tehnike, veščine …) + + + + + + + + 

Kakovost in varnost hrane  +  +     

Shranjevanje ţivil   +   +   

Konzervansi in dodatki v hrani    +     

Zdravje, ţivljenjski slog, bolezni   + + +  +  

Razlike med kulturami v prehrani  +  + +   + 

Vpliv hrane in drugih dobrin na okolje in zdravje   +      

Metode in pripomočki za oblikovanje (delo s tekstilom) * * + +   +  

Vlakna, materiali  * +    + * 

Modna in tekstilna industrija – moda in trendi    +     

Ročna dela (npr. šivanje) *  +     * 

Mehanska predelava vlaknin       +  

* vsebine se pojavljajo pri predmetu obrti (Crafts) 

Iz preglednice 11 je razvidno, da modul v povezavi z domom in druţino ni med obseţnejšimi. 

Največ vsebin na to temo se pojavlja na Irskem in v Sloveniji. Pomembno je poudariti, da je 

Irska edina drţava, ki ima med vsebinami tudi spolno vzgojo. Najmanjši pomen domu in 

druţini daje Islandija, saj od vseh analiziranih vsebin vsebuje le tisto o higieni in čiščenju, v 

norveškem učnem načrtu pa tega vsebinskega sklopa ni. Estonija in Švedska ne poučujeta 

tem, povezanih z druţino in druţinskimi ter socialnimi odnosi, v Sloveniji pa, glede na ostale 
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drţave, v gospodinjsko izobraţevanje niso vključene vsebine o spolni vzgoji in kulturi 

vedenja.  

Eden od dveh obseţnejših sklopov je potrošništvo in okolje. Slovenija od vseh analiziranih 

drţav vsebuje največ vsebin s tega področja, medtem ko Estonija in Norveška tega sklopa ne 

poudarjata toliko. Učenci največ znanja pridobijo v povezavi s pravicami in dolţnostmi 

potrošnikov, pomemben pa je tudi vpliv oglaševanja na potrošnike. Presenetljivo majhen 

deleţ je namenjen recikliranju in ločevanju odpadkov ter vplivom potrošništva na okolje (le 

finska in švedska šola), pojem trajnostni razvoj pa poznajo učenci na Irskem, Norveškem in 

Švedskem. Le v slovenskem učnem načrtu je zapisano, da se učenci natančneje seznanijo s 

pomenom in branjem deklaracij na ţivilih.  

Vsebinska analiza učnih načrtov je pokazala, da so v vseh drţavah temelj gospodinjstva 

prehranske vsebine. Vsi učenci se naučijo načrtovati in pripraviti zdravo in uravnoteţeno 

prehrano, z uporabo naučenih veščin in osnovnih tehnik. Prav poseben poudarek na ţivila in 

hranila najdemo v islandskem in norveškem učnem načrtu, o konzervansih v prehrani pa se 

posebej pogovarjajo le na Islandiji. Pomena shranjevanja ţivil se učijo irski in severnoirski 

učenci, v načrtovanju obrokov z upoštevanjem in računanjem hranilih in energijskih vrednosti 

pa so vešči švedski učenci. Slovenija se ne poglablja v prehranske razlike med različnimi 

kulturami, medtem ko je na Finskem, Islandiji, Norveškem in Švedskem to tudi del 

prehranske pismenosti učenca. Najmanj vsebinskih področij na temo prehrane vsebujeta 

estonski in švedski učni načrt, največ pa irski in islandski. 

Po obsegu je najmanjši modul tekstilstvo. Iz preglednice 10 lahko razberemo, da so v 

določenih drţavah (Estonija, Finska, Švedska) vsebine tekstilstva del predmeta obrti (angl. 

Crafts) in ne gospodinjstva. Norveška in Severna Irska v gospodinjskih učnih načrtih nimata 

vsebin tekstilstva, največ vsebin s tega področja pa je najdeno v slovenskem in irskem učnem 

načrtu. Bistveno pri vseh je pridobitev znanja o vlaknih, materialih in metodah za delo s 

tekstilom, poučevanja mehanske predelave vlaknin pa so deleţni le slovenski učenci, tako kot 

so se o modi, trendih in modni industriji učijo le učenci na Islandiji. 
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4 SKLEPI 

Gospodinjstvo je predmet, ki z vsebinami o prehrani, zdravju, potrošništvu, okolju, 

onesnaţevanju, socialnih odnosih, ročnih delih, kulturi in tekstilstvu, učenca pripravi na 

uspešno in samostojno ţivljenje, v katerem bo zmoţen kritičnega odločanja in iskanja novih 

rešitev. Poudariti moramo, da je napredek mogoč le s skrbno izbranimi vsebinami in dobro 

pripravljenimi učnimi urami, ki odgovarjajo starosti učencem in jim omogočajo redno 

ponavljanje znanja in spretnosti.  

Z vsebinsko analizo učnih načrtov severnoevropskih drţav sem ugotovila, da je namen in 

splošni cilj predmeta, h kateremu stremi, vsem drţavam skupen, in sicer si vsi prizadevajo 

oblikovati kritičnega posameznika, zmoţnega pravilnega odločanja, ki je hkrati odgovoren do 

svojega ţivljenja in okolja, v katerem ţivi. Predmet gospodinjstvo se pojavlja v učnih načrtih 

vseh drţav, z razlikami v poimenovanju predmeta in umeščenosti v predmetnik. Slovenija je 

edina, ki gospodinjstvo poučuje od 11. do 12. leta starosti. Vsebine gospodinjstva je 

priporočljivo poučevati tudi v zadnjih letih osnovnošolskega šolanja, saj učenci takrat bolj 

dojemajo pojme finančne pismenosti, razvijejo občutek za skrb okolja in se večkrat srečajo s 

pripravo jedi, nakupi in izbiro ţivil. Islandija, Norveška in Švedska poučujejo gospodinjske 

vsebine v vseh letih osnovnošolskega izobraţevanja in ocenjujem, da je takšna umestitev zelo 

primerna, saj gospodinjstvo vključuje vsebine, povezane z vsakdanjim ţivljenjem in 

navajanjem učencev na zdravo, varno, odgovorno, trajnostno ţivljenje ţe v zgodnjem 

otroštvu, kar lahko pomembno vpliva na ţivljenjski slog v kasnejših ţivljenjskih obdobjih. 

Pri primerjanju vsebin, ki se pojavljajo v analiziranih učnih načrtih, sem opazila, da Slovenija 

s svojo organizacijo predmeta pokrije večino vsebin z moduli ekonomika gospodinjstva, 

bivanje in okolje, hrana in prehrana, tekstil in oblačenje. Podobno ugotavljam tudi za Irsko in 

Islandijo, saj vsebine pokrivajo vsa štiri področja gospodinjstva – dom in druţina, 

potrošništvo in okolje, prehrana in tekstil. Poudariti moram, da je Irska edina drţava, ki v 

sklopu gospodinjstva poučuje spolno vzgojo, kar se mi zdi smiselno, saj poučevanje teh 

vsebin pripomore k pravilnemu in varnemu odločanju mladostnikov o spolnosti.  

Vsebine, ki bi po slovenskem učnem načrtu spadale v modul bivanje in okolje, v norveškem 

učnem načrtu v celoti primanjkujejo. Tudi Islandija in Švedska ne dajeta velikega poudarka 

na te vsebine. Vsebine, ki so sorodne vsebinam iz modula ekonomika gospodinjstva, se 
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pojavljajo v vseh drţavah pribliţno enako, odstopa le Estonija, ki na tem področju učence uči 

le o potrošnikovih pravicah in dolţnostih ter njegovemu vplivu na okolje. Obseg potrošniških 

in okoljskih vsebin v ostalih drţavah je večji, predvsem na Švedskem, Irskem in Islandiji. 

Najobseţnejši modul v vseh drţavah je prehrana, kar kaţe na velik pomen prehranske 

pismenosti pri ljudeh. V tem sta vodilni Irska in Islandija, ki imata v učni načrt vključenih 

največ prehranskih vsebin. Slovenija bi lahko večji poudarek namenila sestavljanju obrokov 

glede na hranilno in energijsko vrednost posameznikov, na shranjevanju hrane, konzervansov 

in kulturne razlike v prehranjevanju, saj se tudi v Sloveniji vse bolj oblikuje kulturno mešano 

okolje. Sodeč po analizi, šole ne dajejo prav velikega pomena tekstilnim vsebinam. Določene 

drţave (Estonija, Finska, Švedska) sicer imajo poseben predmet obrti (angl. Crafts), ki je 

namenjen le tekstilnim vsebinam, za razliko od Norveške in Severne Irske, ki se teh tem sploh 

ne dotakneta. Poučevanje teh vsebin in ročnih spretnosti lahko nekoga navduši za izbiro 

poklicev, ki so značilni za določeno okolje, zato bi bilo v učne načrte smiselno vključevati 

tudi te vsebine.  

Glede na analizirane drţave lahko ugotovimo, da je gospodinjstvo v Sloveniji dobro 

organiziran predmet, ki učencem ponuja širok spekter vsebin, ki večajo gospodinjsko, 

prehransko, okoljsko in finančno pismenost. Za še boljšo učinkovitost predmeta na učenčevo 

delovanje v nadaljnjem ţivljenju bi bilo treba razmisliti o okrepitvi vsebin predmeta tudi v 

zadnjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju obveznega izobraţevanja, ko imajo učenci nove 

potrebe po usvajanju uporabnih znanj in veščin za oblikovanje kakovostnega načina ţivljenja.  
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