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POVZETEK 

Gospodinjsko izobraževanje ima pomembno vlogo pri izboljšanju kakovosti življenja 

posameznika in družine. Gospodinjska pismenost je ena izmed strategij, ki lahko pomaga pri 

oblikovanju bolj zdravih, produktivnih in ustvarjalnih posameznikov, ki si prizadevajo za 

trajnostno kakovost življenja. Starši se strinjajo, da so vsebine gospodinjstva zelo pomembne 

za vsakdanje življenje, da otroci pri gospodinjstvu dobijo pomembna znanja, ki izboljšajo 

kakovost življenja posameznika. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kakšna so stališča 

staršev glede njihovega zaznavanja potreb in odnosa do gospodinjskega izobraževanja. 

Podatke sem pridobila v kvalitativni raziskavi z intervjuvanjem staršev. V raziskavo je bilo 

vključenih šest staršev (5 mater in 1 oče) otrok, ki so obiskovali osnovno in srednjo šolo ter 

fakulteto. Pri raziskovanju sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo, raziskava je bila 

kvalitativna, uporabljena je bila tehnika intervjuja.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da se staršem zdi pomembno, da otrok do konca osnovne šole 

pridobi splošna znanja in veščine, ki bi mu omogočala kakovostno življenje v družini in 

družbi. Prednost se daje predmetom, ki ponujajo vsebine in znanja, ki so pomembni za 

nadaljnje šolanje. Poleg pomembnih usvojenih znanj in veščin z različnih strokovnih področij 

pa starši menijo, da naj bi bil otrok ob koncu osnovne šole tudi gospodinjsko pismen. Starši so 

izpostavili pismenost na prehranskem, finančnem, zdravstvenem in okoljskem področju. 

Starši vidijo potrebo, da bi se tudi v program šole vključevale vsebine in dejavnosti, s katerimi 

bi dosegli cilje, povezane s pridobivanjem znanj in veščin. V primeru, da za to poskrbi šola, 

se jim zdi pomembno, da v domačem okolju otroke spodbujajo k uporabi v šoli usvojenih 

znanj in veščin. Vzroke za manjšo gospodinjsko pismenost otrok starši vidijo predvsem v 

načinu družinskega življenja. Službene obveznosti staršev in številne obveznosti otrok 

vplivajo na to, da se družine pogosto srečujejo s problemom upravljanja s časom, ki je 

namenjen družinskemu življenju. Starši vidijo pomen gospodinjstva zlasti v tem, da 

posameznik z ustreznimi znanji in usvojenimi veščinami lahko vpliva na kakovost življenja, 

ki mu omogoča, da zaživi odgovorno in samostojno. Poudarili so pomen razvijanja socialnih 

veščin, kar je pomembno za kakovostno življenje. Rezultati raziskave so pokazali, da so starši 

naklonjeni vključevanju gospodinjskih vsebin v predmetnik osnovne šole. Poudarjajo, da bi se 

vsebine lahko obravnavale v vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih. Ocenjujem, da je treba 

pri načrtovanju ciljev in vsebin gospodinjskega izobraževanja upoštevati potrebe posameznika 

in družbe, ki se kažejo tudi v rezultatih magistrskega dela. 



 

KLJUČNE BESEDE: gospodinjsko izobraževanje, gospodinjska pismenost, znanje, 

veščine, stališča, starši, osnovnošolci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Home economics education plays an important role in improving the quality of life for 

individuals and families alike. Home economics literacy is one of the strategies that can help 

build healthier, more productive and more creative individuals who seek to achieve a 

sustainable quality of life. Parents agree that home economics subjects are very important in 

everyday lives and that children gain relevant knowledge in home economics classes that 

improves their quality of lives as individuals. The master's thesis aims to find out what parents 

feel about the needs they recognize in terms of home economics education and their attitude 

to home economics education as such. The data was collected by interviewing parents using a 

qualitative research method. The survey was conducted with six parents (5 mothers, 1 father) 

of children attending primary and secondary school and university. The quantitative research 

was based on a descriptive survey method using the interview technique.  

 

The research results revealed that the parents find it important for children to gain general 

knowledge and skills by the time they leave primary school that will enable them to lead 

fulfilling lives in family and social settings. Priority is given to school subjects that provide 

the subject matter and knowledge important for pursuing further education. The parents feel 

that children leaving primary school should, in addition to gaining important knowledge and 

skills in various areas of expertise, also possess a certain degree of home economics literacy. 

Pointing out food, financial, health and environmental literacy, the parents identified a need 

for school programmes to incorporate the subject matter and activities that facilitate the 

achievement of goals in terms of gaining knowledge and skills. If this is provided in school 

settings, the parents feel it is important for them to encourage their children to put the 

knowledge and skills acquired at school to practical use at home. According to the parents, 

inadequate home economics literacy can generally be attributed to the modern family life. The 

work-related responsibilities of parents and numerous engagements of children frequently 

lead to family time management problems. The parents see the benefits of home economics 

primarily in that individuals with relevant knowledge and acquired skills are able to maximize 

the quality of their lives, allowing them to lead responsible, independent lives. They 

highlighted the importance of developing social skills, which is essential for living a fulfilling 

life. The research results show that the parents approve of home economics topics being on 

the primary school curriculum. The parents also stressed that these topics could be taught in 

all the stages of education.  



In planning the goals and topics for home economics education, I believe that the needs of 

individuals and the society – as identified in the results of this master's thesis – should be 

taken into consideration. 

 

 

KEYWORDS: home economics education, home economics literacy, knowledge, skills, 

attitudes, parents, primary school children 
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1 UVOD 

Gospodinjstvo je osnovni gradnik družbe in gospodarstva, kjer je glavni cilj zadovoljiti 

potrebe posameznika in družbe. Mednarodna organizacija za gospodinjstvo (IFHE, 2008) 

ugotavlja, da se v družbi pojavlja mnogo problemov na področjih, ki so povezana s področjem 

gospodinjstva. Sposobnost znati voditi in načrtovati družinske finance ter sprejemati odločitve 

je vsekakor pomemben del posameznikove blaginje. Zavedanje o pomenu gospodinjskega 

izobraževanja nam lahko pomaga doseči želeni cilj in s tem zagotoviti boljši jutri. 

Gospodinjska pismenost je ena izmed strategij, ki lahko pomaga pri oblikovanju bolj zdravih, 

produktivnih in ustvarjalnih posameznikov, ki si prizadevajo za trajnostno kakovost življenja. 

Čedalje več znanja in življenjskih veščin je treba usvojiti, da smo lahko konkurenčni in 

sposobni se obdržati na trgu delovne sile. Ritem sodobnega življenja od nas zahteva 

vseživljenjsko izobraževanje in izpopolnjevanje. V sodobnem svetu zato pismenost postaja 

ključnega pomena za blaginjo države, posameznika in družbe (Hira, 2013).  

T. K. Hira (2014) ugotavlja, da družba potrebuje gospodinjsko izobraževanje za izboljšanje 

družinskih in medsebojnih odnosov, za vedenjske spremembe, povezane z zdravjem in 

prehrano, ter za razvijanje osnove za učenje veščin, ki so potrebne za izboljšanje kakovosti 

življenja družin in posameznikov. Namen gospodinjskega izobraževanja je usposobiti 

posameznika za življenje (Pendergast, 2015). Pri tem se moramo zavedati pomena formalnega 

in neformalnega izobraževanja. Družina, ki predstavlja otrokovo primarno okolje, nosi svojo 

odgovornost (Krek in Metljak, 2011). 

 

Namen magistrskega dela je ugotoviti, katera znanja in praktične življenjske veščine mora po 

mnenju staršev usvojiti otrok do konca osnovne šole in kakšno vlogo imajo pri tem šola in 

starši. Analizirala sem, kakšne ovire/težave zaznajo starši pri gospodinjskem izobraževanju in 

vzroke, da učenci ne usvojijo ustreznih znanj in veščin s področja gospodinjstva. Z analizo 

sem želela raziskati, katera področja pri pouku gospodinjstva so po njihovem mnenju 

pomembna in kaj pridobi otrok in kaj družba, ki ima usvojena znanja s področja 

gospodinjstva. Na osnovi zaznavanja potreb in odnosa do gospodinjskega izobraževanja lahko 

oblikujemo predloge za izboljšanje vsebinskih in praktičnih usmeritev gospodinjskega 

izobraževanja. Predlogi temeljijo na potrebah, ki jih zaznavajo starši in ki so pomembne za 

kakovostno življenje otrok in družine. Dobljeni rezultati bodo v pomoč načrtovalcem učnih 

načrtov predmetov, ki obravnavajo vsebine gospodinjstva. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 GOSPODINJSTVO 

Gospodinjstvo izhaja iz humanističnih ved in vključuje področji študija in stroke ter zajema 

različna področja, kot so hrana, prehrana, zdravje, tekstil in oblačenje, dom in družina, 

potrošništvo, vodenje lastnega gospodinjstva, dizajn in tehnologija ter mnoga druga področja, 

ki so del gospodinjstva. Ta disciplinska raznolikost – skupaj s ciljem doseči optimalno in 

trajnostno življenje – pomeni, da ima gospodinjstvo pomembno vlogo, da postane potencialno 

vplivno v vseh sektorjih družbe, ki predvidevajo ukrepe na politični, socialni, ekonomski, 

okoljski, gospodarski in tehnološki ravni (IFHE, 2008). 

 

Slovenska nacionalna enciklopedija (2011) opredeljuje gospodinjstvo kot »družino ali 

skupino oseb, ki stanujejo skupaj in skupaj trošijo dohodke za zadovoljevanje osnovnih 

življenjskih potreb«. Osnovni cilj gospodinjstva je izboljšanje kakovosti vsakdanjega življenja 

za posameznika, družino in družbo (Turkki, 2005). Gospodinjstvo je mogoče razumeti kot 

kombinacijo osebnega razvoja, zdravega načina življenja in odgovornega državljana. 

Gospodinjsko izobraževanje ima pomembno povezavo med domom in šolo, katerega naloga 

je reševanje vsakdanjih opravil (prav tam). 

 

V zgodovini je bilo gospodinjstvo umeščeno v kontekst doma in domačih opravil. V 21. 

stoletju pa vključuje širše življenje, saj tako lažje razumemo, da izbira posameznika in družine 

vpliva na vse ravni, od domačega gospodinjstva pa vse do lokalne in globalne skupnosti. 

Gospodinjstvo se že od nekdaj ukvarja s kakovostjo življenja v družini, trajnostnim življenjem 

in racionalno uporabo razpoložljivih sredstev. Velja za področje raziskovanja s poudarkom na 

ekonomskih, socialnih in okoljskih vidikih vsakdanjega življenja. Gospodinjstvo je osnovni in 

bistveni gradnik družbe in gospodarstva, kjer je glavni in osnovni cilj zadovoljiti potrebe 

svojih članov (IFHE, 2008).  

 

Številne študije kažejo, da je slabo gospodinjsko znanje staršev eden izmed razlogov, zakaj 

potrebujemo gospodinjsko izobraževanje v šolskem sistemu. Zato je izziv sodobnega 

gospodinjskega izobraževanja prizadevanje za spodbujanje kakovosti življenja posameznika, 

družine in skupnosti (Höijer, Hjälmeskog in Fjellström, 2011; Slater, 2013). 
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2.2 GOSPODINJSKA PISMENOST 

Čedalje več znanja in življenjskih veščin je treba usvojiti, da smo lahko konkurenčni in 

sposobni se obdržati na trgu delovne sile. Ritem sodobnega življenja od nas zahteva 

vseživljenjsko izobraževanje in izpopolnjevanje. V sodobnem svetu zato gospodinjska 

pismenost postaja ključnega pomena za blaginjo države, posameznika in družbe. Pismenost je 

temeljna človekova pravica in temelj za vseživljenjsko učenje. Razumemo jo kot sposobnost 

prepoznati, razumeti, interpretirati, ustvarjati, komunicirati, izračunati in uporabljati tiskana in 

pisna gradiva, povezana z različnimi konteksti. Pismenost vključuje kontinuum učenja in 

omogoča posamezniku, da doseže znanje in potencial, da lahko deluje v svoji skupnosti in v 

širši družbi (Hira, 2013).  

 

Socialni, politični, pravni, ekonomski, ekološki in kulturni vidiki danes ustvarjajo zelo 

zapletene razmere, v katerih delujejo današnje družine. Mladi s svojimi omejenimi 

življenjskimi izkušnjami so še posebej ranljivi v tej situaciji. T. K. Hira (2014) je prepričana, 

da ljudje potrebujemo gospodinjsko pismenost, saj živimo v zapletenem gospodarskem, 

družbenem in političnem svetu. Pravi, da družba danes bolj kot kdaj koli prej potrebuje 

gospodinjsko izobraževanje za izboljšanje družinskih in medsebojnih odnosov, vpeljavo 

vedenjskih sprememb, povezanih z zdravjem in prehrano, ter učenje, kako postati bolj 

osveščen potrošnik. Izboljšanje kakovosti življenja družin in posameznika pa je tisto, kar 

razumemo pod gospodinjskim opismenjevanjem, pa naj bo to zavedanje o zdravi prehrani, 

skrbi za svoje zdravje ali pa o osnovnem finančnem znanju za čim boljše izkoriščanje svojega 

prihodka (Hira, 2013). 

 

Gospodinjska pismenost je ena izmed strategij, ki lahko pomaga pri oblikovanju bolj zdravih, 

produktivnih in ustvarjalnih posameznikov, ki si prizadevajo za trajnostno kakovost življenja. 

Učenje praktičnih gospodinjskih znanj posamezniku pomaga doseči gospodinjsko pismenost 

in ga s tem pripravi na samostojno življenje. Njen namen je omogočiti posamezniku, da 

postane odgovoren potrošnik in globalni državljan, ki sprejema premišljene odločitve in 

ustrezna ravnanja, da bi ohranil in izboljšal osebno, družinsko in skupno blaginjo. Koncept 

gospodinjske pismenosti zajema multidisciplinarno področje različnih pismenosti, kot so npr. 

prehranska, zdravstvena, finančna in okoljska pismenost (Hira, 2013). 
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2.2.1 Model gospodinjske pismenosti (HELM – Home Economics Literacy Model)  

Za razvoj in povečanje gospodinjske pismenosti, ki vodi k zdravemu življenju, niso dovolj 

samo znanje in spretnosti (McGregor, 2014), ampak tudi razumevanje vrednot, stališč, 

prepričanj, navad, izkušenj in kulturnega okolja (Hira, 2014). Mednarodna zveza za 

gospodinjstvo (International Federation for Home Economics - IFHE, 2008) gospodinjstvo 

deli na štiri glavna področja:  

• Prvo akademsko področje vzgaja nove študente v učitelje ter raziskuje in ustvarja 

nova znanja in načine razmišljanja. Zato je vidik kakovosti življenja pomemben, saj 

akademsko raziskovanje ustvarja nova znanja o vsakdanjem življenju in pomaga 

pojasniti izzive in probleme.  

• Področje vsakodnevnega življenja omogoča razvijanje osebne rasti in potencialov ter 

zagotavlja razvoj človekovih osnovnih potreb. Nekateri vidiki še posebej izstopajo in 

vključujejo blaginjo, kakovost življenja, srečno življenje, pozitivno življenjsko 

okolje. Ne gre samo za čiščenje, kuhanje in pranje perila, temveč tudi za 

razumevanje, ustvarjanje in upravljanje človeških virov. Naloge in spretnosti pa so 

zelo močno povezane s šolskim področjem.  

• Šolsko področje pripravlja posameznika na samostojno življenje, pri katerem razvija 

svoje možnosti za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. Poudarek je 

predvsem na praktičnih življenjskih veščinah. Gre za učenje in uporabo znanja in 

spretnosti.  

• Družbeno področje, kjer poskušamo vpeljevati nove prakse in delati v dobrobit 

družbe. Namen gospodinjstva je bogatenje v smislu znanja in napredek stroke, 

olajšanje vsakodnevnega življenja družin ter priprava otrok na samostojno življenje. 

 

Pendergast (2015) poleg glavnih področjih gospodinjstva navaja tudi tri dimenzije 

gospodinjstva:  

• Temelje potrebe in praktična vprašanja posameznikov in družine v vsakdanjem 

življenju in njihov pomen tako na ravni posameznika kot tudi na ravni skupnosti.  

• Multidisciplinarno povezovanje znanja, procesov in praktičnega znanja iz različnih 

disciplin v ustrezne paradigme.  
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• Transformativni ukrepi, ki dokazujejo sposobnost za prevzem kritičnih/ 

transformacijskih in emancipatornih ukrepov za izboljšanje dobrega počutja ter 

zavzemanje posameznika, družine in družbe na vseh ravneh in v vseh sektorjih družbe.  

 

Slika 1: Model gospodinjske pismenosti (prirejeno po Pendergast, 2015) 

 

Povezava med štirimi področji gospodinjstva in tremi glavnimi dimenzijami je točka, kjer se 

gospodinjska praksa povezuje. Prepletanje funkcij predstavlja nekakšno osnovo oziroma 

povezovalno nit, ki skupaj tvorijo področje študija, ki ga poznamo kot Gospodinjstvo. Kar to 

stičišče predstavlja, je prisotnost vseh štirih področij prakse preko treh osnovnih dimenzij 

(Pendergast, 2015).  
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Preglednica 1: Povezava med področji in dimenzijami gospodinjstva (prirejeno po Pendergast, 

2015) 

 POTREBE 

POSAMEZNIKA 

IN DRUŽINE 

MULTIDISCIPLINARNO 

POVEZOVANJE 

TRANSFORMATIVNI 

UKREPI 

AKADEMSKO 

PODROČJE 

Opredelitev vrzeli 

v raziskavi o 

označevanju živil 

Raziskovanje (grafično 

oblikovanje, prehranska 

znanja, blagovne znamke) 

Predlaganje novega 

označevanja živil 

PODROČJE 

VSAKODNEVNEGA 

ŽIVLJENJA 

Izbor 

gospodinjskih 

izdelkov in 

storitev 

Uporaba znanstvenih 

procesov za analiziranje 

lastnosti izdelka 

Omogočanje 

posamezniku, da odloča 

o izdelku in izboru 

storitev 

 

 

ŠOLSKO 

PODROČJE 

Pravice in 

odgovornosti 

potrošnikov kot 

temeljno jedro 

učenja 

Vključevanje raznolikih 

vsebin 

Omogočanje otrokom, da 

uveljavljajo svoje 

pravice 

DRUŽBENO 

PODROČJE 

Dokumenti o 

potrošnikovi 

politiki 

Širina razumevanja zakonov, 

povezanih s potrošnjo 

Svetovanje potrošniku 

 

2.2.2 Finančna pismenost 

Razumevanje finančne pismenosti je med mladimi vse bolj pomembno. Sedanje in prihodnje 

finančne odločitve, s katerimi se mladi danes srečujejo, so verjetno zahtevnejše od tistih v 

preteklih generacijah, saj se kompleksnost finančnih proizvodov, storitev in sistemov 

povečuje. Mladi bodo v prihodnje nosili večje finančno breme zaradi povečane pričakovane 

življenjske dobe, zmanjšanja blaginje ter negotovih gospodarskih in zaposlitvenih možnosti 

(PISA, 2012). 

 

T. K. Hira (2013) finančno pismenost opredeljuje kot posameznikovo sposobnost sprejemanja 

finančnih odločitev, razpravljanja o finančnih vprašanjih in odzivanja na življenjske dogodke, 

ki vplivajo na vsakdanje finančne odločitve. Finančni sistem je tako odvisen od sposobnosti 

ljudi in z razumevanjem osnovnih finančnih načel bomo lahko zagotovili boljšo finančno 

prihodnost. 
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Tudi drugi avtorji (Sohn, Joo, Grable, Lee in Kim, 2012) finančno pismenost opredeljujejo 

kot posameznikovo sposobnost razumevanja, analiziranja in upravljanja finančnih storitev. 

Natančneje se finančna pismenost nanaša na znanje in spretnosti, ki so potrebni za obravnavo 

finančnih izzivov in sprejemanje odločitev v vsakdanjem življenju. Finančna pismenost na 

makro ravni zagotavlja, da so državljani ustrezno opremljeni za spopadanje z vsakodnevnimi 

finančnimi situacijami. Nizke stopnje finančne pismenosti lahko povzročijo sprejemanje 

neoptimalnih finančnih odločitev, ki prinašajo nizko raven blaginje in posledično potrošnikom 

otežijo zadovoljevanje njihovih finančnih potreb, bistvenih za življenje. To pogosto privede 

do finančnega vedênja, ki odstopa od priporočenih smernic in prispeva k znižanju ravni 

finančne blaginje. Poleg tega je finančna pismenost mladih še kako pomembna, saj na 

finančnem znanju in veščinah, ki jih otrok pridobi v zgodnjem otroštvu, temelji prihodnje 

finančno vedênje. 

 

Nacionalni program finančnega izobraževanja (2010) predstavi finančno izobraževanje kot 

proces, s katerim posameznik izboljšuje svoje razumevanje finančnih produktov in pojmov ter 

na podlagi informacij, navodil in nasvetov razvija sposobnost za krepitev ozaveščenosti o 

financah. T. K. Hira (2013) ugotavlja, da nenehno spreminjajoče se okolje v panogi finančnih 

proizvodov in storitev od izobraženega in informiranega posameznika zahteva, da se ukvarja s 

kompleksnostjo problema. Če so posamezniki finančno pismeni, se lahko spoprimejo z 

gospodarsko recesijo. Zaradi zapletenih finančnih trgov postaja finančno izobraževanje 

posameznika vse bolj pomembno. Sposobnost vodenja družinskih financ, vnaprejšnjega 

načrtovanja in sprejemanja odločitev vsekakor predstavlja pomemben del posameznikove 

blaginje. Finančna socializacija je proces, s katerim posameznik iz okolja pridobi tista znanja, 

spretnosti in vedênja, ki so potrebni za krepitev potrošniške vloge na finančnem trgu. Družina, 

predvsem starši, je eden od osnovnih socializacijskih agentov za mlade z vidika vlaganje 

denarja in varčevanja denarja, zbiranja finančnih informacij in razumevanja posojil. Veliko 

staršev finančno podpira svoje otroke. Ta finančna podpora pa lahko spodbuja ali zavira 

finančno blaginjo mladih. Finančna vprašanja pomembno vplivajo na blaginjo in dobro 

počutje mladih. Pridobljeno finančno znanje in sposobnosti pozitivno vplivajo na razvoj 

razumnega finančnega vedênja in kopičenje bogastva pozneje v življenju. Pozitivni 

gospodarski učinki finančne pismenosti so številni (večja pripravljenost za upokojitev, boljši 

nadzor nad zadolženostjo) (Sohn s sod., 2012; Van Campenhout, 2015).  
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Finančno izobraževanje pri nas lahko poteka formalno in neformalno. V šolskem prostoru se 

otroci s finančno pismenostjo spoznajo že v prvem in drugem razredu pri predmetu Družba, 

saj sta predmeta močno povezana z življenjem ljudi. Nato se v petem razredu pri predmetu 

Gospodinjstvo seznanijo z modulom Ekonomika gospodinjstva, kjer spoznajo oblike denarja 

in različne načine plačevanja. Učni načrt Državljanska vzgoja in etika učencem v osmem 

razredu ponuja vsebine, kot so poklic in denar ter trg in denar. Nekaj vsebin finančne 

pismenosti spoznajo tudi pri Tehniki in tehnologiji, Geografiji in Matematiki (Program 

osnovna šola. Družba. Učni načrt, 2011; Program osnovna šola. Državljanska in domovinska 

vzgoja ter etika. Učni načrt, 2011; Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011). 

 

 

2.2.3 Ekološka pismenost 

Velik izziv današnjega časa je vprašanje, kako varovati in negovati naravo za ohranjanje 

življenja. To razumevanje je tisto, čemur pravimo ekološka pismenost. Izraz sta prva 

uporabila Fritjof Capra in David W. Orr leta 1990. To je način razmišljanja o svetu v smislu 

povezovanja naravnih in človeških sistemov. Poznavanje ekološke pismenosti daje ljudem 

znanja in sposobnosti, ki so potrebni za odgovarjanje na zapletena in nujna vprašanja, 

povezana z okoljem in oblikovanjem trajnostne družbe. Danes poznamo štiri temeljne 

kompetence za razvoj ekološke pismenosti v šoli. Prva je spoznavna kompetenca, ki otrokom 

pomaga, da pristopijo do vprašanja celovito in sistemsko ter da so sposobni kritičnega 

razmišljanja, ustvarjalnega reševanja problemov in uporabe znanja v novih situacijah. 

Sposobnost razumevanja temeljnih ekoloških načel vodi do sposobnosti ocenitve vpliva in 

etičnih posledic človeških dejanj. Druga, čustvena kompetenca se navezuje na zmožnost 

gledanja z več različnih zornih kotov in njihovega sprejemanja. Posameznik je sposoben 

enakopravnosti, biti pravičen, razvijati spoštovanje do sočloveka.  

 

Akcijske kompetence pomagajo otroku ustvarjati in uporabljati orodja, predmete in postopke, 

potrebne za trajnostno delovanje družbe. S tem je otrok sposoben svoja prepričanja pretvoriti 

v praktične in učinkovite ukrepe ter zna oceniti in prilagoditi rabo energije in naravnih virov. 

Zadnja, povezovalna kompetenca omogoča občudovanje in spoštovanje narave, spoštovanje 

Zemlje in vseh oblik življenja, čutenje močne povezave z okoljem in neločljive povezanosti z 

naravo (Ecological Literacy, 2017; Torkar, 2014).  
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M. Bahor (2009) ekološko pismenost opredeljuje kot sposobnost razumevanja naravnih 

sistemov. Ukvarja se z razumevanjem načel organizacije ekosistemov in njihove potencialne 

uporabe. Ekološko pismen je tisti, ki razume načela organizacije ekoloških skupnosti in 

uporabo teh načel, ima znanje in prizadevanje, ki sta potrebna za medsebojno povezanost, in 

ne uničuje naravnega okolja, od katerega je odvisen. Avtorica dodaja, da naj bi ekološko 

pismen človek razumel povezanost med posamezniki in družbo ter povezavo z naravnimi 

sistemi. Takšna oseba naj bi razumela ekološko in družbeno krizo, ki je povezana z 

izginjanjem rastlinskih in živalskih vrst, onesnaževanjem, erozijo in podnebnimi 

spremembami. Praktične zmožnosti reševanja okoljskih problemov pa naj bi posamezniku 

omogočale uvide v to, kako smo ljudje in družba povezani z naravnimi sistemi, razumevanje 

ekološke in družbene krize ter vrednostne osnove sodobnega sveta, tudi zakaj in kako smo 

postali destruktivni. Biti ekološko pismen pomeni tudi biti ekološko ozaveščen potrošnik, ki 

razume, da so naravni viri omejeni.  

 

Na podlagi opisanih pojmovanj tudi Šomen Joksić (2011) okoljsko pismenost povzema kot 

sposobnost zavedanja o okolju, ki posameznika opremi z znanjem, vedênjem, spretnostmi in 

stališči, da prepozna okoljske probleme in se jih zaveda. Razvijanje pismenosti se začne že 

zgodaj v otroštvu v smislu skrbi za okolje. Nato se izobraževanje nadaljuje v šolskem sistemu, 

pri katerem otroci nadgradijo svoje znanje z aktivno udeležbo, kritičnim presojanjem, 

odgovornim ravnanjem in razmišljanjem.  

 

 

 

2.2.4 Prehranska pismenost 

H. A. Vidgen in D. Gallegos (2014) prehransko pismenost opredeljujeta kot povezanost znanj, 

spretnosti oz. veščin in vedênj, ki so potrebni za načrtovanje, zagotavljanje, izbiro, pripravo in 

uživanje hrane za zadovoljitev prehranskih potreb posameznika. Koncept prehranske 

pismenosti obsega štiri osnovne komponente: 

1) Načrtovanje prehrane: komponenta vključuje načrtovanje prehranskega vnosa, pri čemer 

moramo paziti na čas in denar, ki ga ima posameznik na voljo, ter pravilno načrtovanje glede 

na razpoložljive vire in sprejemanje pomembnih odločitev. 
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2) Izbor živil: pri izboru živil naj bi bil posameznik sposoben kritičnega presojanja 

dostopnosti hrane pri različnih ponudnikih. Poznal naj bi prednosti in slabosti živil, bil 

sposoben ugotoviti sestavo in izvor živil ter seznanjen z načini za njihovo pravilno 

shranjevanje in uporabo. 

3) Priprava hrane: pri pripravi hrane naj bi bil posameznik zmožen priprave okusnega obroka 

iz osnovnih sestavin, ki jih ima na voljo, kar vključuje tudi uporabo kuhinjskih pripomočkov. 

Ob tem pa naj bi bil sposoben sprejemanja in prilagajanja kuharskih receptov ter preizkušanja 

različnih prehranskih izdelkov in sestavin. Upošteval naj bi osnovna higienska načela, ki so 

potrebna pri rokovanju s hrano. 

4) Prehranjevanje oz. uživanje hrane: pri prehranjevanju naj bi se posameznik zavedal vpliva 

hrane in prehranjevanja na njegovo zdravje in počutje. Upošteval naj bi prehranska 

priporočila in razlikoval med hrano, ki ima pozitiven oz. negativen vpliv na zdravje, ter 

upošteval pogostost uživanja hrane in velikosti posameznih obrokov. 

Palumbo (2016) navaja, da je prehranska pismenost nabor veščin, ki so močno povezane z 

zdravstveno pismenostjo, saj se nanašajo na pravilno izbiro in pripravo hrane, ki vplivata na 

telesno in psihično počutje. Podobno razlago poda tudi Pendergast s sod. (2011), ki 

prehransko pismenost opredeljuje kot sposobnost posameznika, da pridobi, razume in si 

pravilno razlaga prehranske informacije in jih obenem uporabi za ohranjanje svojega zdravja. 

Trend telesne nedejavnosti in nezdrav način prehranjevanja se odražata kot naraščanje 

debelosti pri mladostnikih. Otroci so veliki porabniki hitre hrane in pijače z veliko sladkorja, 

uživajo zelo enolično hrano ter manj sadja, zelenjave in mleka. Takšen način prehranjevanja 

lahko privede do pomanjkanja določenih hranil. Pravilna izbira hrane danes predstavlja 

pomembno izhodišče za rast in razvoj posameznika ter pomembno vpliva na kakovost 

življenja. Preprečevanje številnih bolezni, ki jih danes lahko povežemo z neustrezno izbiro 

prehrane, zahteva usklajeno ukrepanje v smislu dolgoročnega ohranjanja zdravih 

prehranjevalnih navad in izbire hrane (Carbone in Zoellner, 2012; Cha s sod., 2014). 
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Predmet Gospodinjstvo, ki se ukvarja s spodbujanjem prehranske pismenosti, ima pomembno 

vlogo v našem življenju. Za ta predmet lahko trdimo, da pomembno prispeva k učenju mladih, 

kako postati prehransko pismeni. Praktično delo s hrano je odlično izhodišče za mlade, da 

razvijajo svoje spretnosti spodbujanja in ohranjanja zdravega načina življenja. Kot 

samozavestni potrošniki potrebujejo znanja in spretnosti za izbiranje zdrave in ustrezne hrane, 

kot odgovorni, kritični državljani pa morajo hkrati razumeti, da smo vsa živa bitja soodvisna, 

in stremeti k trajnosti in socialni pravičnosti (Pendergast in Dewhurst, 2012). 

 

2.2.5 Zdravstvena pismenost 

Od nas kot državljanov 21. stoletja se pričakuje, da bomo razumeli in uporabljali izredno 

veliko različnih zdravstvenih informacij. Zdravstvena pismenost se vse bolj izpostavlja kot 

ključnega pomena za vsakdanje življenje, kot ključni dejavnik zdravja in kritični vidik 

zdravstvene neenakosti. Zato bi bilo idealno, če bi tako posamezniki kot družba izboljšali 

sistem in postali bolj zdravstveno pismeni (Rowlands, Begoray in Gillis, 2012). 

 

V zadnjih petih letih je bilo razvitih več različnih konceptov. Svetovna zdravstvena 

organizacija (WHO, 2013) zdravstveno pismenost povezuje s pismenostjo, ki vključuje 

znanje, motivacijo in sposobnost za razumevanje, presojanje in uporabo z zdravjem povezanih 

informacij, da znamo sprejemati smotrne odločitve v vsakdanjem življenju. Gre za stopnjo, do 

katere so ljudje sposobni razumevanja, presojanja in posredovanja informacij, da se dobro 

znajdejo v različnih zdravstvenih okoljih in da so sposobni ostati zdravi v vseh življenjskih 

obdobjih. Biti zdravstveno pismen torej pomeni znati več kot le brati brošure. Z izboljšanjem 

dostopa ljudi do zdravstvenih informacij in z njihovo sposobnostjo razumevanja teh 

informacij lahko dolgoročno pripomoremo k izboljšanju stanja na tem področju (WHO, 

2012). 

 

Velardo (2015) zdravstveno pismenost opredeljuje kot skupek kognitivnih in socialnih 

spretnosti, ki določajo posameznikovo motivacijo in znanje za razumevanje, presojanje in 

uporabo informacij, da bi lažje sprejemali vsakdanje odločitve in izboljšali kakovost življenja. 

Najosnovnejša raven razumevanja z vidika splošne pismenosti je branje in razumevanje 

osnovnih zdravstvenih sporočil. Zdravstveno pismen je po mnenju Dernovšček Hafner (2010) 

tisti posameznik, ki razume zgodnje simptome bolezni, zna poiskati pravega zdravnika in 

razume pomen natančnega upoštevanja navodil za zdrav življenjski slog. 
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Takšni ljudje širok nabor znanj in sposobnosti, ki jih razvijejo tekom življenja, uporabljajo za 

premišljene odločitve, ki zmanjšujejo zdravstvena tveganja in izboljšujejo kakovost življenja 

(Pendergast, 2015). 

 

Tudi drugi avtorji zdravstveno pismenost opredeljujejo kot širok nabor znanj in sposobnosti, 

ki jih ljudje razvijejo tekom življenja in jih uporabljajo za premišljene odločitve, izbiranje 

med razpoložljivimi možnostmi in druge procese, ki zmanjšujejo zdravstvena tveganja in 

izboljšujejo kakovost življenja. Zdravstvena pismenost je sposobnost razumeti in si razlagati 

informacije v pisni, ustni ali zvočni obliki; je sposobnosti izluščiti bistvo s pomočjo različnih 

oblik komunikacije. S tega vidika se pismenost običajno pojmuje kot pomemben dejavnik 

individualne blaginje, saj je močno povezana z ustrezno uporabo zdravil in storitev 

(Pendergast in Dewhurst, 2012; Babnik, Štemberger Kolnik in Bratuš, 2013; Cha s sodelavci, 

2014). 

 

Dosedanje študije kažejo, da visoka stopnja zdravstvene pismenosti pozitivno vpliva na 

družbo. Pismeni posameznik lahko sodeluje pri povečevanju državne blaginje, ima lahko višjo 

plačo, višjo izobrazbo, več lahko prispeva k razvoju skupnosti ter je boljšega zdravja in 

počutja. Po drugi strani pa se nizka zdravstvena pismenost odraža v slabši vključenosti v 

skupnost, večjemu številu delovnih nesreč, slabem poznavanju zdravil, daljših bolniških 

odsotnostih ter povečanem številu bolezni in prezgodnjih smrti. Ljudje z nizko stopnjo 

zdravstvene pismenosti imajo praviloma nižjo izobrazbo, so starejši in priseljenci (WHO, 

2013).  
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2.3 PROBLEMI GOSPODINJSKEGA OPISMENJEVANJA  

Družba zaznava številne probleme na področjih, ki so vključena v disciplino gospodinjstvo. 

Sposobnost vodenja družinskih financ, vnaprejšnjega načrtovanja in sprejemanja odločitev 

vsekakor predstavlja pomemben del posameznikove blaginje. Številne raziskave na področju 

gospodinjstva ugotavljajo spreminjanje družbenih razmer, kot so pomanjkanje časa, povečano 

zaposlovanje žensk in polni delovni čas (Hira, 2013; Fulkerson s sod., 2011). 

 

Prehransko izobraževanje, katerega cilj je izboljšanje prehranskih navad, je postalo nacionalni 

problem. V povezavi s samostojno pripravo hrane in uporabo prehranskih veščin v praksi se 

porajajo številna vprašanja, ki jih javnost povezuje z zdravjem. Danes vemo, da vse več 

obrokov uživamo zdoma, in opazimo lahko povečanje prodaje nezdrave hrane, kar negativno 

vpliva na kakovost prehrane vseh družinskih članov in otežuje upoštevanje sodobnih 

prehranskih priporočil in vzdrževanje primerne telesne mase (Cha s sod., 2014).  

 

T. Lai-Yeung (2015) meni, da se znanje priprave hrane doma zmanjšuje ali pa postaja vse 

manj pomembno v sodobnem načinu življenja, saj otroci nimajo priložnosti kuhati. Razlog 

lahko pripišemo staršem, ki pravijo, da so njihovi otroci prezaposleni z domačimi nalogami, 

da imajo veliko zunajšolskih dejavnosti in da je hitreje, če delo opravijo sami. 

 

Podobne ugotovitve navaja tudi raziskava J. A. Fulkerson s sod. (2011), po kateri je 

pomanjkanje časa glavni krivec za to, da družine ne pripravljajo obrokov doma. 

Prezaposlenost staršev in številne obšolske dejavnosti otrok predstavljajo veliko oviro. Kot 

najpogostejša razloga za pripravo hitrih in nezdravih obrokov doma starši navajajo utrujenost 

in pomanjkanje časa. Starši želijo svoje otroke naučiti kuhanja, vendar pa se tega izogibajo 

zaradi nereda, nečistoče in časovne stiske. Starši pravijo, da otroci premalo pomagajo pri 

družinskih opravilih kljub njihovemu spodbujanju in prizadevanju. Težavo vidijo tudi v tem, 

kako otroka motivirati in ga navajati na pospravljanje in druga gospodinjska opravila 

(Umbreht, 2012). 
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Drešar (2004) pravi, da je prezaposlenost staršev privedla do razmer, ki spodbujajo 

nakupovanje vnaprej pripravljenih obrokov. Številne družine zato nimajo več časa in znanja, 

da bi same pripravljale hrano. Družba tako po vsem svetu opušča tradicionalne prehranske 

navade in spodbuja uporabo vnaprej pripravljenih jedi. Doma pripravljena hrana od 

posameznika zahteva načrtovanje obroka, spretnost pri pripravi hrane, dostop do kuhinjske 

opreme, čas za načrtovanje in denar, pa tudi dodaten čas za samo pripravo obroka in 

pospravljanje. Podobne ugotovitve navajajo tudi raziskave Höijer, Hjälmeskog in Fjellström 

(2011) in Slater (2013), po katerih je pomanjkanje prehranskega znanja in veščin skrb 

zbujajoče z vidika javnega zdravja, saj se med drugim povečuje razširjenost debelosti in 

drugih kroničnih nenalezljivih bolezni, povezanih s prehrano. Vendar pa se kljub vsemu 

veliko družin še vedno odloča za pripravo domačih obrokov, saj to pomembno vpliva na 

zdravje in kakovost prehrane celotne družine. Znanstveni in tehnološki razvoj na področju 

proizvodnje in priprave hrane je preoblikoval prehranske vzorce do te mere, da v razvitih 

državah potrošniki porabijo manj časa za pripravo hrane, saj je trend kupovati več predelane 

hrane. Zato je izobraževanje bistveni del ukrepov za spodbujanje zdravja in izboljševanje 

kakovosti življenja.  

 

Starši, ki predstavljajo otrokovo primarno okolje, k prehranski pismenosti pomembno 

prispevajo s svojimi stališči do prehranjevanja in prehranskim vedênjem. Le dobro prehransko 

znanje lahko vodi k nadaljnjemu oblikovanju pozitivnega odnosa do zdravega prehranjevanja, 

ki bi kasneje lahko vplivalo na prehranjevalne navade. Otroci z dobrim prehranskim znanjem 

bodo lahko razvili zdrav način življenja, ki spodbuja odgovornost do sebe in razvoj družbe kot 

celote (Zarnowiecki, Sinn in Dollman, 2011). 

 

Težave se kažejo tudi na področju finančne pismenosti. Mladostniki z nizko stopnjo finančne 

pismenosti ostajajo nepismeni tudi v odrasli dobi. Že v mladosti se srečujejo s pomembnimi 

in kompleksnimi finančnimi odločitvami. Če povzamemo, bodo finančno nepismeni ljudje v 

povprečju končali v neugodnih gospodarskih razmerah. V skladu s temi argumenti, načeli in 

dobrimi praksami za finančno izobraževanje in ozaveščanje Organizacija za gospodarsko 

sodelovanje in razvoj (OECD, 2005) priporoča, naj se finančno izobraževanje izvaja tako v 

šolah kot doma, da se zagotovi boljša prihodnost. Finančna pismenost odraslih je močno 

povezana z izobrazbo, dohodki in premoženjem. Starši z nižjimi stopnjami izobrazbe so torej 

verjetno v slabšem položaju z vidika nudenja pomoči svojim otrokom (Pisa, 2012). 
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Raziskava Evropske zdravstvene pismenosti (HLS-EU), ki je potekala v osmih državah, 

poskuša s pomočjo analiz zagotavljati empirične podlage za evropske, nacionalne in 

regionalne zdravstvene politike. S pomočjo vprašalnika so želeli oceniti, kako ljudje 

razumejo, presojajo in uporabljajo informacije za sprejemanje odločitev glede zdravja, 

preprečevanja bolezni in promocije zdravja. Rezultati raziskave kažejo, da je 12 % 

anketirancev neustrezno zdravstveno pismenih in več kot tretjina (35 %) slabo zdravstveno 

pismenih. To pomeni, da ima vsak drugi težave pri opismenjevanju. Vendar pa se 

porazdelitev stopnje bistveno razlikuje po državah. Nizka zdravstvena pismenost tako 

predstavlja pomemben izziv za Evropo, vendar se prioritete držav glede pomoči med seboj 

razlikujejo. Kljub temu je treba razvijati ustrezne promocije, ki zagotavljajo ustrezno javno 

zdravje (Sorensen s sod., 2015). 

 

Visoka ali nizka stopnja pismenosti ima različne učinke, zlasti na zdravje posameznika in 

učinkovitosti zdravstvenega sistema. Ljudje z višjo stopnjo zdravstvene pismenosti imajo 

dokazano bolj zdravo življenje, so bolj dovzetni za zdravljenje, kronično manj bolni in živijo 

dlje. Nasprotno pa je nizka zdravstvena pismenost povezana z zmanjšano uporabo 

preventivnih storitev, večjim odstotkom ljudi s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in višjo 

umrljivostjo. Prav tako lahko vodi do težav, kot so napačna zdravila, napačne diagnoze zaradi 

slabe komunikacije med pacienti in strokovnjaki ter nizka stopnja spoštovanja zdravljenja. 

Torej je vpliv zdravstvene pismenosti trojen: posamezniku omogoča razumevanje informacij 

o njegovem zdravju, sprejemanje premišljenih odločitev in raziskovanje alternativnih povezav 

z zdravjem (Health Literacy Europe, 2013). 

 

Ljudje se danes soočajo s številnimi okoljskimi problemi, kot so podnebne spremembe, 

onesnaževanje, izguba biotske raznovrstnosti in uničevanje življenjskega prostora. Poleg tega 

politične, ekonomske in socialne razlike predstavljajo velike ovire za trajnostne spremembe. 

Aktivne dejavnosti človeka imajo pomemben učinek v smislu varovanja okolja in 

spreminjanja ekosistemov. Za zaščito naravnega okolja pred nadaljnjim propadanjem je 

ključni cilj sprememba odnosa do okolja. Številne okoljevarstvene organizacije, kot so na 

primer Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN), Svetovni sklad za naravo (WWF) in 

Program Združenih narodov za okolje (UNESCO-UNEP), poskušajo s pomočjo raznih 

konferenc in konvencij osveščati ljudi (Potočnik, Golob in Sikošek, 2010). 
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Naša najboljša obramba pred tovrstnimi težavami je izobraževanje. Ozaveščanje o okoljskih 

problemih in grožnjah ima v vzgojno-izobraževalnem sistemu čedalje pomembnejšo vlogo 

tako v svetu kot v Sloveniji. Cilj okoljskega izobraževanja je razvijati svetovno prebivalstvo, 

ki se zaveda problemov in ki ima znanje, spretnosti, stališča in motivacijo, da lahko rešuje 

aktualne probleme in proučuje nove (Casalo in Escario, 2016). Kajfež Bogatajeva (2008) 

meni, da ima izobraževanje mladih in učiteljev pomembno mesto v okoljskem izobraževanju. 

Rezultati raziskave, opravljene v Sloveniji (Potočnik, Golob in Sikošek, 2010), nakazujejo 

dobro okoljsko ozaveščenost in posledično v večini primerov odgovorno ravnanje 

osnovnošolcev z okoljem. Rezultati so tudi pokazali, da učenci večinoma ne vplivajo na 

ravnanje staršev z okoljem, saj jih veliko meni, da starši pogosto z okoljem ravnajo 

odgovorno, in da je prav družina tista, ki je po njihovem mnenju glavni dejavnik vplivanja na 

razvijanje njihove pozitivne zavesti do okolja. 

 

2.4 POTREBE DRUŽBE PO GOSPODINJSKEM OPISMENJEVANJU  

V zadnjih desetih letih je pomen pismenosti vse večji. Zavedanje o pomenu gospodinjskega 

izobraževanja nam lahko pomaga doseči želeni cilj in s tem zagotoviti boljši jutri. Družba čuti 

potrebo po izobraževanju na posameznih področjih pismenosti, ki sodijo v gospodinjstvo. 

Številne organizacije povsod po svetu poskušajo z dejavnostmi in aktivnostmi spodbuditi 

posameznike, da pripomorejo k odpravljanju globalnih problemov (WHO, 2014; Health 

Literacy Europe, 2013; Earth Day Network, 2017).  

 

V zadnjih nekaj desetletjih se znanje na področju kuhanja in spretnosti pri pripravi hrane 

močno spreminja. Ta prehod, ki vključuje manj znanja in povečano uporabo vnaprej 

pripravljene hrane, zahteva drugačno spretnost, kot smo jo poznali včasih. Izbira hrane in 

prehranjevalno vedênje lahko povezujemo s številnimi med seboj povezanimi dejavniki. Vse 

več je raziskav, ki utemeljujejo razmerje med pripravo hrane in spretnostmi ter med 

mladostniki in njihovo izbiro prehrane. Številne tehnologije se širijo v socialno, gospodarsko, 

fizično in kulturno okolje in predstavljajo dejavnike, ki vplivajo na kulturo kuhanja in 

pripravo hrane. Tehnološki napredek zagotavlja večjo dostopnost živilskih proizvodov in 

številne tehnologije, ki nam pomagajo pri pripravi in kuhanju, kar pa ima posledice na ravni 

znanja in spretnosti. Mnogi menijo, da otroci in mladostniki brez možnosti opazovanja in 

priprave jedi v domačem okolju ne bodo opremljeni s potrebnim znanjem, da bi znali 

sprejemati pomembne odločitve (Improving Cooking and Food Preparation Skills, 2010).  
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Študija obetavne prakse predstavlja 13 primerov kanadskih in dva mednarodna programa (iz 

Avstralije in Velike Britanije), kako do uspešnega kuhanja in spretnosti za pripravo hrane 

med otroki in/ali v družinah. V mnogih primerih ti programi predstavljajo priložnosti v 

prepričanju, da so prehranske veščine potrebne za izboljšave pri izbiri hrane. Cilj programov 

je izboljšati zdravje posameznika, mu nuditi zabavo in varno učenje osnov kuhanja. 

Pridobljeno znanje lahko pozitivno pripomore k zmanjšanju številnih kroničnih nenalezljivih 

bolezni (prav tam). 

 

WHO (2014) poskuša z akcijskim načrtom Evropska priporočila za prehrano do leta 2020 

občutno zmanjšati bremena, ki so povezana s prehranjevanjem na območju Evrope. Razmere 

v vzhodnoevropskih državah so v primerjavi z zahodnoevropskimi še posebej zaskrbljujoče 

zaradi hitrosti širjenja stopnje prekomerne telesne mase in debelosti. Dokazi kažejo, da višja 

stopnja debelosti med skupinami z nižjim socialnoekonomskim statusom lahko izhaja iz 

njihove večje izpostavljenosti okoljem z omejenim dostopom do zdrave hrane in manj 

možnostmi za vključevanje v telesno aktivnost. Predvidene smernice nakazujejo 

zmanjševanje neenakosti pri dostopu do hrane, saj bi zmanjšanje prispevalo k boljšemu 

zdravju in počutju, vključno s prehranskim statusom in rezultati, povezanimi s prehrano. 

Zagotavljanje pravice do hrane, ki je sicer že zagotovljena v številnih državah, zahteva 

trajnostne, pravične, dostopne sisteme, ki zagotavljajo prehransko varno hrano. Za 

preprečevanje in nadzor s prehrano povezanih neprenosljivih bolezni so ključnega pomena 

številni tečaji, ki se začnejo že pri nosečih materah in nadaljujejo vse do prehranske oskrbe za 

starejše. Strategije za preprečevanje številnih bolezni, povezanih s prehrano, in nadzor nad 

njimi morajo temeljiti na najboljših znanstvenih dokazih, saj le tako lahko odpravimo trenutne 

probleme. 

 

Del gospodinjske pismenosti je tudi finančna pismenost. Globalni teden denarja (GMW, 

b. d.), ki ga povsod po svetu obeležujemo v mesecu marcu, poskuša spodbuditi mlade k boljši 

finančni pismenosti. Leto 2017 je bilo namenjeno izobraževanju otrok in mladih o njihovih 

socialnih in ekonomskih pravicah, o pomenu odgovornosti kot ključnega dejavnika za 

ustvarjanje boljših generacij in sposobnih odraslih, ki lahko sprejemajo modre odločitve za 

prihodnost. Tema letošnjega leta je izobraževanje otrok o pravilnem varčevanju in upravljanju 

denarja pozneje v življenju in razvijanje življenjskih spretnostih, ki podpirajo mlade pri 

iskanju zaposlitve ali ustanovitvi lastnega podjetja. 
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Veliko pozornosti se namenja tudi zdravstveni pismenosti, ki predstavlja pomemben del 

gospodinjske pismenosti v družbi. Konzorcij za zdravstveno pismenost v Evropi na podlagi 

izsledkov raziskave, opravljene v okviru Projekta za zdravstveno pismenost v Evropi, poskuša 

s pomočjo ukrepov izboljšati zdravstveno pismenost v Evropi. Strokovnjaki na številnih 

področjih zaznavajo probleme in s tem tudi možne rešitve, ki jih vidijo v demografskih 

spremembah. Pravijo, da ne bodo le povečale deleža starejšega prebivalstva, temveč bodo 

vodile tudi do zmanjšanja delovne sile. Za nadomestitev upada je treba izboljšati zdravje na 

delovnem mestu in s tem ljudem omogočiti, da delajo dlje. Problem zaznavajo tudi v vse večji 

razširjenosti kroničnih bolezni. Učinkovitejše strategije za preprečevanje bolezni in promocijo 

zdravja bolnika usmerjajo k boljši samooskrbi in učinkovitejši izrabi sredstev. Hkrati si 

članice Evropske unije želijo, da bi bili njihovi zdravstveni sistemi bolj trajnostni. S pojavom 

novih tehnologij se bodo državljani soočali s kompleksnejšimi odločitvami. Napredek 

genetike na področju javnega zdravja lahko na primer pomeni, da bodo morali posamezniki 

izbirati informacije in razumeti zdravstvene težave, ki bi lahko vplivale nanje. Prihodnji 

razvoj družbenih projektov, kot je e-zdravje, prinaša tudi nove izzive in zahteva visoko raven 

zdravstvene pismenosti (Health Literacy Europe, 2013).  

 

V prizadevanju za izboljšanje okoljske pismenosti je bil leta 1970 prvič obeležen Dan Zemlje, 

ki ga beležimo vsako leto 22. aprila. Globalna mreža Dneva Zemlje (Earth Day Network - 

EDN) je največji svetovni center za okoljevarstveno gibanje. Njegova vizija je izgradnja 

okoljske demokracije s kombinacijo izobraževanja in številnih akcij, ki združuje državljane, 

vlade in podjetja pri spodbujanju okoljskega napredka. Na ta dan se po svetu odvijajo različni 

dogodki, povezani z varovanjem okolja na Zemlji. Glavni poudarek je predvsem na 

recikliranju, globalnem segrevanju in čisti energiji. Ob Dnevu Zemlje šole organizirajo 

številne delavnice, ki otrokom omogočajo pridobivanje izkušenj, da bo naslednja generacija 

bolj okoljsko osveščena. Kampanja ob letošnjem Svetovnem dnevu Zemlje poziva h gradnji 

globalnega državljanstva, ki je poučeno o konceptu podnebnih sprememb in se zaveda, 

kakšno izjemno grožnjo predstavljajo našemu planetu. Cilj vzgoje in izobraževanja je 

opremiti posameznika z znanjem, vedênjem in stališči, da bo sposoben kritičnega mišljenja, 

da bo znal sprejemati odločitve in da bo nosil pomembne odgovornosti. Do leta 2020 je cilj 

zagotoviti, da bo vsak dijak ob koncu šole okoljsko in podnebno pismen ter bo znal ukrepati 

in postati glasnik sprememb (Earth Day Network, 2017). 
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Čeprav se družba zaveda problemov, kot so slabe prehranjevalne navade, slaba finančna in 

zdravstvena pismenost, okoljska problematika, pa ni zaznati drugih pomembnih področij, kot 

sta tekstil in skrb za dom, ki jih povezujemo z gospodinjstvom. Ti problemi morda niso tako 

globalni in zato izpostavljeni, da bi množično govorili o njih.  

 

2.5 POTREBE DRUŽBE PO GOSPODINJSKEM OPISMENJEVANJU V SLOVENIJI  

Problematike na gospodinjskem področju se družba dobro zaveda, vendar ne v dobrobit 

formalnega gospodinjskega izobraževanja. V Sloveniji zato opazimo veliko neformalnih oblik 

izobraževanja tako za otroke kot tudi odrasle. Številne organizacije spodbujajo gospodinjsko 

izobraževanje na področjih finančne (Globalni teden denarja, b. d.), prehranske (Gabrijelčič 

Blenkuš in Kuhar, 2009), okoljske (Ekošola, b. d.; Društvo Ekologi brez meja, 2017) in 

zdravstvene pismenosti (Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, 2016). 

 

Potrebe po finančni pismenosti 

V zadnjih desetih letih v Sloveniji dvigujemo raven finančne pismenosti, saj je ta po 

raziskavah Nacionalnega programa finančnega izobraževanja (2010) zelo nizka. Globalni 

teden denarja (GMW) povsod po svetu predstavlja lokalne in regionalne dogodke in 

aktivnosti, katerih cilj je navdihniti otroke in mladino, da se učijo o denarju, varčevanju, 

preživetju, zaposlovanju in načinih, kako postati dober podjetnik. Zato se vrstijo številna 

srečanja na temo denarja. V letu 2016 je Zavod Republike Slovenije za šolstvo prevzel 

pobudo za spodbujanje finančne pismenosti po vseh slovenskih šolah v tednu, ko poteka 

GMW. Teme, ki so jih učitelji spodbujali pri učencih, so bile denar, kovanci, bankovci, 

funkcije denarja, virtualni denar, zavarovanje, dohodki, stroški in družinski proračuni. 

Aktivnosti, ki jih je predlagal Zavod, so se v šolah izvajale v okviru razrednih ur, prek 

šolskega radia, oblikovanja plakatov in obiskov finančnih ustanov. Poleg tega so potekala tudi 

predavanja za starše na temo pomembnosti finančnega izobraževanja. Tudi v letu 2017 je 

Ljubljanska borza organizirala dneve odprtih vrat za študente. Celodnevni program je zajemal 

številne aktivnosti, kot so kviz o borzi, predavanje na borzi, trgovanje in nadzor, slovenski 

kapitalski trg, vrednostni papirji, prihranki in mnogo več. Tudi letos je Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo izvajal delavnice za učitelje na temo pomena finančne in potrošniške 

pismenosti (Global Money Week, b.d.). 
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Potrebe po prehranski pismenosti 

Ohranjanje zdravih prehranjevalnih navad in zdrav življenjski slog predstavljata vse večji 

problem pri odrasli populaciji, saj zaradi pomanjkanja časa in vse hitrejšega načina življenja 

vse težje sledimo priporočilom na področju prehrane. Ponudba nezdrave hrane prevladuje nad 

zdravo in je bolj oglaševana, kar ob pomanjkanju časa predstavlja težjo izbiro, ki zahteva 

dobro osveščenega potrošnika (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009). 

 

Dosedanje raziskave o načinu prehranjevanja v Sloveniji kažejo, da se prehranjujemo 

nezdravo. Še vedno zaužijemo premalo sadja, zelenjave in prehranskih vlaknin, veliko preveč 

pa energijsko bogatih jedi, prigrizkov in sladkih pijač. Po podatkih raziskav se v Sloveniji le 

23 % prebivalstva prehranjuje zdravo. Za izboljšanje zdravja je vsekakor treba zmanjšati 

nezdrave navade. Zato je potreba družbe po usvajanju prehranskega znanja in veščin še toliko 

večja. Raziskave v Slovenije kažejo, da je vse več zanimanja javnosti za prehrano, kar 

predstavlja odlično priložnost za pedagoške in ostale delavce, da že v zgodnjem obdobju 

otroka naučimo o zdravem načinu prehranjevanja (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009; Božič 

in Zupančič, 2012). 

Raziskava Z zdravjem povezano vedênje v šolskem obdobju (HBSC 2014), ki jo izvaja 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kaže pozitivne prehranjevalne spremembe pri 

mladostnikih. Podatki kažejo, da še vedno manj kot polovica mladostnikov (45,1 %) zajtrkuje, 

vendar se je v obdobju 2002–2014 ta delež zvišal. Za enako obdobje velja tudi znižan delež 

mladostnikov, ki vsak dan pijejo sladkane pijače. Raziskave so pokazale, da sladke pijače 

vsak dan spije vsak četrti mladostnik (24,3 %) (Drev, 2015).  

Potrebe po zdravstveni pismenosti 

Za izboljšanje zdravega življenjskega sloga ljudi je treba izboljšati in preoblikovati 

izobraževalne vsebine v učnih načrtih. Prehransko izobraževanje lahko vključuje različne 

oblike formalnega in neformalnega izobraževanja ter lahko bistveno pripomore k 

spremembam prehranskega vedênja in prehranskih navad otrok. Razumevanje različnih 

dejavnikov, ki vplivajo na prehransko vedênje otrok, je prvi korak k oblikovanju učinkovitih 

ukrepov. Čeprav pomemben problem debelosti pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji ostaja, 

rezultati kažejo, da smo na pravi poti k reševanju tega vprašanja (Babnik, Štemberger Kolnik 

in Bratuž, 2013). 
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Novi nacionalni program na področju prehrane in telesne dejavnosti za obdobje 2015–2020, 

ki ga je vlada sprejela julija 2015, predlaga celovite ukrepe za izboljšanje prehrane in telesne 

aktivnosti za otroke v vseh okoljih, v katerih živijo, delajo in se igrajo. Prednostna področja 

so zagotavljanje zdravega prehranjevanja v skladu s smernicami in priporočili za različne 

starostne skupine, sodelovanje z živilsko industrijo za zagotavljanje prehranskih izdelkov z 

manj sladkorja, soli in maščob, osveščanje potrošnikov s primernim označevanjem 

prehranskih izdelkov, spodbujanje telesne dejavnosti, izobraževanje, obveščanje in osveščanje 

na področju prehrane (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009; Božič in Zupančič, 2012). 

 

Nekateri avtorji (Babnik, Štemberger Kolnik in Bratuž, 2013; Cha s sod., 2014) ugotavljajo 

povezavo med prehransko in zdravstveno pismenostjo, saj nizka zdravstvena pismenost 

predstavlja tveganja, ki so povezana s sprejemanjem slabih odločitev. V Sloveniji je Zavod 

Viva leta 2013 opravil raziskavo o zdravstveni pismenosti prebivalstva. Izkazalo se je, da 

Slovenci spadamo v evropsko povprečje. 63 % sodelujočih v raziskavi ima zadovoljivo 

stopnjo zdravstvene pismenosti (Štemberger Kolnik, 2014).  

 

Tudi po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Organizacije za gospodarsko 

sodelovanje in razvoj (OECD) je sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji med bolje 

delujočimi v Evropi, saj dosegamo visoko raven zdravja. Kljub temu se še vedno pojavljajo 

neenakosti na področju zdravja. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–

2025, »Skupaj za družbo zdravja«, poskuša do leta 2025 izvajati ukrepe za krepitev in  

varovanje zdravja, preprečevanje bolezni in izboljšanje zdravstvene pismenosti prebivalcev 

Slovenije. Z vlaganji v zdravje in zdravstvo naj bi v prihodnje tudi učinkoviteje prispevali k 

trajnostnemu razvoju Slovenije, ustvarili zdravju naklonjene življenjske razmere, zagotovili 

pogoje za zdrav način življenja in udejanjili osebno odgovornost za zdravje (Resolucija o 

nacionalnem planu zdravstvenega varstva, 2016). 

 

Potrebe po okoljski pismenosti 

Okoljska vzgoja z vse večjim ozaveščanjem o okoljskih problemih in grožnjah dobiva čedalje 

pomembnejšo vlogo tako v svetu kot v Sloveniji. Dandanes se že zavedamo posledic 

neodgovornega ravnanja z denarjem in Slovenija se udeležuje raznih konferenc in konvencij o 

podnebnih spremembah, biotski raznovrstnosti, izobraževanju za trajnostni razvoj ter drugih 

mednarodnih sporazumov na temo varovanja okolja (Potočnik, Golob in Sikošek, 2010).  
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Globalna mreža Dneva Zemlje (Earth Day Network - EDN) je dogodek, ki ga vsako leto 

obeležujemo 22. aprila. Na ta dan se tako v številnih državah po svetu kot tudi pri nas odvijajo 

različni dogodki v povezavi z varovanjem okolja na Zemlji. Tema leta 2017 je okoljska in 

podnebna pismenost, saj okoljevarstveniki poudarjajo, da je nujen izobražen posameznik, ki 

se zaveda pomena skrbi za planet. Namenjena je ustvarjanju zelenih volivcev, pospeševanju 

okoljskih in podnebnih zakonodaj in politik ter pospeševanju do okolja prijazne tehnologije 

(SURS, b.d.).  

 

Mednarodni program Ekošola, ki ga vodi Fundacija za okoljsko izobraževanje (Foundation 

for Environmental Education – FEE), je namenjen spodbujanju vzgoje in izobraževanja za 

trajnostni razvoj. V program Ekošola so vključeni vrtci, osnovne in srednje šole, centri šolskih 

in obšolskih dejavnosti ter domovi. Njen namen je razvijanje odgovornega odnosa do okolja, 

narave in bivanja. Slovenija se je mednarodnemu programu Ekošola pridružila leta 1995 

(Ekošola, b. d.). Nagličeva (2006) v svoji raziskavi ugotavlja, da se učenci iz ekošol in 

običajnih šol razlikujejo v znanju o okolju, ne pa tudi v ozaveščenosti in odgovornem 

ravnanju z okoljem. Zato je mnenja, da projekt Ekošola sicer prispeva k boljšemu znanju, ne 

dosega pa želenih rezultatov v smislu odgovornejšega ravnanja z okoljem. 

 

Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji (DOVES) skrbi za izvajanje mednarodnih 

okoljskih programov, kot so Modra zastava, Mladi poročevalci za okolje, Zeleni ključ in 

Znanje za gozdove, izvaja pa tudi program Ekošola. Program si prizadeva za načrtno 

pospeševanje okoljskega izobraževanja in ozaveščanja mladih, predvsem o pomenu varovanja 

okolja in zdravja ljudi. Temelji na metodologiji sedmih korakov, ki predstavlja postopek dela 

posamezne ustanove. Za uspešno izvedene in zaključene aktivnosti po predpisanem načrtu 

ustanova prejme zeleno zastavo v potrditev, da spada v mednarodni program Ekošola 

(Ekošola, b. d.).  

 

Poleg omenjenih organizacij, ki v Sloveniji skrbijo za okoljsko izobraževanje, pa pri nas 

deluje tudi društvo Ekologi brez meja. Ta nevladna organizacija si prizadeva za izboljšanje 

stanja okolja s poudarkom na učinkoviti rabi virov in aktivnem državljanstvu. Društvo ima 

pomembno vlogo pri oblikovanju nacionalnih strategij za preprečevanje nezakonitega 

odlaganja odpadkov in ozavešča javnost o zmanjševanju obsega odpadkov, upravljanju in 

ločevanju odpadkov ter trajnostnem načinu življenja (Društvo Ekologi brez meja, 2017). 
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2.6 GOSPODINJSKO IZOBRAŽEVANJE V OSNOVNIH ŠOLAH 

V preteklosti se je predmet Gospodinjstvo povezoval z usposabljanjem žensk za opravljanje 

domačih opravil, kot so kuhanje, šivanje in vzgoja otrok. Danes je njegova zasnova 

sodobnejša in kompleksnejša. Predmet posamezniku omogoča razumevanje njegove vloge v 

družbi (Hira, 2014) in razvoj osnovnih življenjskih veščin (Slater, 2013). Namen 

gospodinjskega izobraževanja je torej usposobiti posameznika za pripravljenost na življenje 

(Pendergast, 2015). 

 

Glede na porast debelosti pri otrocih povsod po svetu so raziskovalci, učitelji, zdravstveni 

delavci in politične oblasti soglasni, da je potreba po uvedbi predmeta Gospodinjstvo v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah nujno potrebna za izobraževanje otrok in njihovih staršev. 

Med gospodinjskimi tematikami najpogosteje najdemo vsebine, povezane s hrano, 

prehranjevanjem in zdravjem, tekstilom in oblačenjem, bivanjem in okoljem, potrošništvom, 

ekonomiko gospodinjstva, človeškim razvojem in družbeno koristnim delom (Hira, 2014).  

 

Cilj je prizadevanje za preprečevanje debelosti ter izboljšanje zdravja in kakovosti življenja v 

odrasli dobi. Številne teorije podpirajo pomen poseganja v prvo fazo otrokovega življenja za 

ustvarjanje kulturnih sprememb, spodbujajo k zdravim prehranjevalnim navadam in gradijo 

temelje dobrega in kakovostnega življenja. Izobraževalne ustanove morajo zato izbirati 

ustrezne metode poučevanja. Izobraževanje zahteva inovativne strategije, zato so učitelji 

bistven del šolske skupnosti, ki je odgovoren za prenos znanja ter razvoj spretnosti in odnosov 

med svojimi učenci preko aktivnih metod poučevanja (Kostanjevec, Jerman in Koch, 2011; 

Hira, 2014).  

 

Pilotna raziskava Pechačkova, Havigerova, Jezkova in Kucerova (2012) na Češkem se je 

nanašala na mnenja, potrebe in stališča staršev glede osnovnošolskega izobraževanja. 

Raziskava je pokazala dve pomembni ugotovitvi. Pri prvem vprašanju, ki se je nanašalo na 

pomembnost vloge pri izobraževanju in vzgoji otrok, je bilo 66,7 % staršev mnenja, da imajo 

šola in starši enako vlogo pri izobraževanju otrok, medtem ko 55 % staršev meni, da je 

družina bolj odgovorna za vzgojo otrok. Zanemariti ne smemo niti podatka, da 25 % staršev 

meni, da so šola in starši enako odgovorni za vzgojo otrok, medtem ko 20 % staršev to 

odgovornost pripisuje družini.  
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Čeprav je skoraj 67 % anketirancev navedlo enako odgovornost šole in družine glede 

izobraževanja otrok, pa je vzgoja otrok izraziteje naloga družine. Drugi del raziskave se je 

osredotočil na glavno nalogo šole. Starši (73,3 %) menijo, da je glavna naloga šole 

poučevanje za učenje-iskanje in obdelavo informacij, učenje sodelovanja v skupini (60,3 %), 

nudenje maksimalnega znanja in spretnosti (58,3 %) ter vzbujanje zanimanja za učenje 

(48,3 %). Le 5 % staršev meni, da je naloga šole naučiti učence lepega vedênja in obnašanja. 

To pomeni, da je vprašanje vedênja bolj naloga družine in ne toliko šole. Iz raziskave je tudi 

razvidno, da so starši bolj osredotočeni na doseganje višjih ciljev v izobraževanju kot na 

področju osebnih veščin (prav tam). 

 

Podobne ugotovitve navaja tudi raziskava Pechačkova, Kabešova, Kuzdasova in Vitkova 

(2013), kjer starši zaznavajo šolo predvsem kot izobraževalno ustanovo. Večina staršev je 

dejala, da so glavni cilji šole izobraževanje, vzgoja in priprava za nadaljnje izobraževanje. 

Poleg tega da je glavna naloga šole izobraževanje, se po mnenju staršev od šole pričakuje 

tudi, da bo otrok v njej srečen, da bo postal bolje osveščen, bil deležen individualnega in 

strokovnega pristopa, se naučil sodelovanja, ustrežljivosti, pravičnosti in potrpežljivosti in da 

bo pridobil zadostno motivacijo. 

 

V kanadski raziskavi, ki je ugotavljala odnos študentov do gospodinjskega izobraževanja pri 

predmetu Gospodinjstvo, je kar 96 % udeležencev odgovorilo, da gospodinjstvo mora biti 

vključeno v šolskem predmetniku. Zaradi gospodinjskega izobraževanja in posledično 

pridobljenega znanja s področja gospodinjstva lahko pride do zmanjšanja tveganj za nastanek 

bolezni pri gospodinjsko pismenih posameznikih. Pozitivna stališča v študiji kažejo, da je 

gospodinjstvo lahko pomembno sredstvo za prenašanje temeljnih znanj in veščin med 

mladimi (Slater in Hinds, 2014). Osebe, ki najbolj vplivajo na prenos prehranskega znanja na 

otroke, so učitelji in starši (Pendergast in Y. Dewhurst 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urek, V. (2018). Stališča staršev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju 

(Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

25 

 

2.6.1 Slovenske osnovne šole in gospodinjske vsebine v predmetniku 

V slovenskih osnovnih šolah učenci v času obveznega izobraževanja v devetletni osnovni šoli 

pridobijo osnovna znanja in veščine s področja gospodinjstva. 

 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (1., 2. in 3. razred osnovne šole) se učenci z 

gospodinjskimi vsebinami seznanijo pri predmetu Spoznavanje okolja. Spoznavanje zdravega 

načina življenja, raznovrstnost prehrane, negativni učinki bolezni, razvijanje družabnosti, 

pogoji za zdravo življenje in rast (prehrana, gibanje, počitek, higiena), sodelovanje, 

spoštovanje med družinskimi člani in poznavanje pomena delitve dela med družinskimi člani, 

ločevanje odpadkov, pomen onesnaževanja so samo nekatere pomembne vsebine v prvem 

triletju (Program osnovna šola. Spoznavanje okolja. Učni načrt, 2011). 

 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (4., 5. in 6. razred) se učenci seznanijo z 

gospodinjskimi vsebinami pri predmetih Naravoslovje in tehnika, Naravoslovje in 

Gospodinjstvo. Predmet Naravoslovje in tehnika v četrtem razredu učencem omogoča 

spoznavanje vpliva hrane na naše telo in poznavanje človeškega prebavnega sistema. Peti in 

šesti razred učencem omogočata boljši vpogled in razumevanje, saj se gospodinjstvo 

obravnava kot samostojni predmet. V petem razredu se seznanijo z ekonomiko gospodinjstva, 

kjer se srečajo s temi vsebinami: dom in družina, potrebe, fizične potrebe, viri za 

zadovoljevanje potreb, čas in denar. V nadaljevanju predmeta se učenci seznanijo z modulom 

Tekstil in oblačenje, kjer razvijajo znanje in spretnosti na področjih tekstilnih surovin, vrst in 

namenov uporabe blaga, oblačil, dobaviteljev, oglaševanja in zaščite potrošnikov, načrtovanja 

nakupov, izbora in nakupa tekstilnih izdelkov ter nege in vzdrževanja tekstilnih izdelkov in 

obutve. V šestem razredu pa je velik poudarek na prehranskem izobraževanju. Vsebine, ki jih 

obravnava učni načrt, so: hrana in prehrana, označevanje živil, higiena prehrane ter mehanska 

in toplotna obdelava živil. Učenci pri tem predmetu spoznajo osnove, vezane na njihovo 

nadaljnje znanje, veščine, stališča in navade, ki bodo vplivali na prehransko znanje in s tem 

povezani način življenja. Nekaj časa namenijo tudi bivanju in okolju, kjer razmišljajo o 

pravilnem ravnanju z odpadki, recikliranju, onesnaževanju, varčni rabi energije in proizvodnji 

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

Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011; Kostanjevec, 2013). 
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V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (7., 8. in 9. razred) lahko učenci nadgradijo 

znanje o prehrani pri izbirnih predmetih, ki so jim na voljo v višjih razredih. Izbirni predmet 

Sodobni način priprave hrane omogoča razumevanje varne, varovalne in zdrave prehrane, pri 

izbirnem predmetu Načini prehranjevanja pa spoznajo različne načine prehranjevanja in 

prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja. Poleg tega so pomemben vir znanja tudi 

teme iz učnih predmetov Biologija, Državljanska in domovinska vzgoja ter etika in Kemija.  

Biologija v osmem razredu učenca seznani s procesi mehanske in kemične obdelave hrane, v 

devetem razredu pa učenec znanje nadgradi z razumevanjem pojma gensko spremenjenih 

organizmov in možnosti uporabe nekaterih organizmov za proizvodnjo različnih dobrin. Osmi 

in deveti razred kemije učenca popeljeta k poznavanju osnovnih lastnosti maščob, beljakovin 

in ogljikovih hidratov ter njihovih vplivov na telo. Pri Državljanski in domovinski vzgoji ter 

etiki pa se učenci v osmem razredu pri sklopu Finance, delo in gospodarstvo seznanijo z 

nekaterimi ekonomskimi pojmi (Program osnovna šola. Biologija. Učni načrt, 2011; Program 

osnovna šola. Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane. Učni načrt, 2009; Program 

osnovna šola. Kemija. Učni načrt, 2011; Program osnovna šola. Državljanska in domovinska 

vzgoja ter etika. Učni načrt, 2011; Kostanjevec, 2013). 

 

 

2.6.2 Gospodinjsko izobraževanje po svetu 

V Sloveniji je gospodinjstvo obvezni predmet v 5. in 6. razredu osnovne šole. V tujini pa se 

pojavi pod imenom Home Economics. Potrebe ljudi so v različnih državah različne, zato so 

različni tudi učni načrti za gospodinjstvo.  

Pridobitev praktičnih veščin za pripravo hrane ni obvezna v avstralskem šolskem 

predmetniku. Predmet Zdravje in telesna vzgoja prevzema vlogo gospodinjskega predmeta v 

Avstraliji. Skozi šolanje se učenci seznanijo z vsebinami, kot so alkohol in droge, igre in 

šport, varnost, hrana in prehrana, odnosi in spolnost, aktivno igranje, fizične aktivnosti, 

zdravstveni nasveti, temelji veščin gibanja, ritmične dejavnosti, duševno zdravje in dobro 

počutje (Queensland Curriculum and Assessment Authority, 2017).  
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Študijo analize mnenja družbe o vpeljavi gospodinjstva v obvezni učni program so raziskovali 

Pendergast, Garvis in Kanasa (2011). V letu 2010 je članek z naslovom Back to future for 

cooking lessons in schools zakrožil po avstralskem dnevnem časopisju. S pomočjo spremnega 

spletnega dnevnika k objavljenemu članku so pridobili stališča o vnovični vpeljavi predmeta 

Gospodinjstvo v učni program. Analiza članka je pokazala naslednje ugotovitve: 36 % 

udeležencev meni, da so za učenje prehranske pismenosti odgovorni starši in ne šola, pri 

čemer podpirajo neformalno prehransko izobraževanje. Ostalih 64 % pa je mnenja, da so šole 

pomembne pri prenosu prehranskega znanja na otroke. Vendar pa se na tem mestu mnenja 

delijo. 18 % anketiranih meni, da ima šola pomembno vlogo pri prehranski pismenosti. 

Udeleženci menijo, da učenci pridobijo osnove kuhanja, ki dajejo mladim neprecenljivo 

življenjsko izkušnjo, ter da šola prav tako uči branja receptov ter povezovanja z biologijo in 

prehrano. Drugi so mnenja, da šola ne more naučiti vsega in da je vse odvisno od starosti 

otrok. 23 % anketirancev navaja, da je gospodinjstvo treba uvesti v šolski predmetnik. 

Splošne ugotovitve kažejo, da če imajo ljudje znanje, veščine in razumevanje, povezane s 

prehrano, to pozitivno vpliva na njihovo zdravje. 

 

Malta predmet Gospodinjstvo izvaja v osnovni šoli v sklopu predmeta Health and Physical 

Education. Predmet je usmerjen k temu, da teorijo dopolnjuje s praktičnimi izkušnjami. 

Učenci tako pridobljeno znanje prenesejo tudi v realne situacije. Glavni cilj predmeta je 

ohranjanje dobrega počutja posameznika in njihovih družin. Zato je največji poudarek na 

sklopu Hrana, prehrana in zdravje, kjer učenci razvijajo znanje, spretnosti in kompetence. 

Predmet Gospodinjstvo poleg omenjenih vsebin vključuje tudi finančno pismenost in varno 

okolje (Malta curriculum for primary school, 2014). V Sloveniji vsebine na temo tekstila 

obravnavamo pri predmetu Gospodinjstvo. Na Malti pa imajo temu namenjena dva predmeta 

(Tekstilstvo 1 in Tekstilstvo 2), ki se izvajata v osnovni in srednji šoli (Textiles Studies, 

2012).  
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2.6.3 Učenje socialnih veščin v primarnem izobraževanju 

Učenje socialnih veščin je eno izmed pomembnih področij za posameznika, saj omogoča 

kakovostno življenje v družini in družbi (Rozman, 2006). Že iz Zakona o osnovni šoli (2006) 

je razvidno, da je cilj osnovnošolskega izobraževanja v veliki meri razvijanje socialnih veščin. 

Pompe (2016) pravi, da socialno učenje v osnovnih šolah sodi med primarne dejavnosti. To 

pomeni, da vključujejo vse učence, učitelj pa jih pri tem spodbuja, da dosegajo čim višje 

potenciale. V šolstvu razlikujemo med formalnim in neformalnih socialnim učenjem. 

Formalni vsebuje jasna navodila in je zapisan v učnem načrtu posameznega šolskega 

predmeta. Neformalni pa poteka vzporedno in je predvsem pomemben v nižjih razredih 

osnovne šole. Neformalni del učnega načrta je spodbujanje pozitivne klime v razredu, 

reševanje konfliktov ipd. 

 

H. McGraht in S. Francey (1996) pravita, da so socialne veščine tiste, ki omogočajo primerno 

socialno sporazumevanje ob upoštevanju lastnih in tudi sogovornikovih potreb in čustev, pa 

tudi spoštovanje drugačnosti. Gre za preseganje učnih dejstev in znanja, saj sodijo na področje 

odnosnega, komunikacijskega in socialnega v najširšem pomenu besede. So tiste socialne 

veščine, ki posamezniku omogočajo, da vstopi v zadovoljive socialne odnose, zna reševati 

probleme in se nauči sporazumevati z drugimi. Učijo razumeti različne poglede in upoštevati 

individualne poglede na socialni prostor. Obvladovanje veščin posamezniku omogoča 

učinkovito zadovoljevanje lastnih potreb in potreb drugih, ne da bi pri tem oškodoval druge. 

To znanje mu omogoča razumeti starše, učitelje, vrstnike in ostale osebe v socialnih 

interakcijah. Na tej točki so šole in učitelji tisti, ki morajo mladim zagotoviti zadostna znanja, 

da bodo čim bolj socialno uspešni. 

 

Rozman (2006) opredeljuje socialne veščine kot interakcijo med posameznikom in soljudmi, s 

katerimi lahko uresničujemo namene, da zadovoljimo potrebe v socialnem okolju. Govorimo 

o veščinah, ki se dogajajo na treh ravneh. Prvo, osebno raven posameznik potrebuje za 

gradnjo svoje samopodobe, za izražanje svojih zamisli, reševanje lastnih težav. Na ravni 

odnosov je posameznik sposoben pogajanja in sodelovanja, sklepanja kompromisov, 

vzdrževanja lastnih socialnih omrežij. Zadnja raven, raven širše družbe ali makrosistem, pa 

omogoča prispevanje k dobrobiti družbe.  
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H. McGraht in S. Francey (1996) navajata, da so socialne veščine povezane z vsemi vidiki 

vedênja v šoli ter otrokom pomagajo do medsebojnega sporazumevanja in lažjega 

vključevanja v razred. Trening je namenjen razvijanju 21 socialnih veščin, ki jih avtorici 

združujeta v šest skupin: 

 

Preglednica 2: Socialne veščine pri šolski populaciji (McGraht in Francey,1996) 

Znati se igrati Upoštevati druge, znati zmagovati, prenesti izgubo 

Biti pozitiven Pozitiven zgled, dajati in sprejemati poklone 

Tvegati Približati se in sodelovati, govoriti pred drugimi 

Sodelovati Pogajati se, obvladovati konflikte, sugerirati, skupinsko odločati, 

upoštevati mnenja drugih, deliti, vključevati druge 

Biti zanimiv Poslušati in pripovedovati, zanimivo se pogovarjati 

Zavzeti se zase Preprečiti, da te drugi ne jezijo, reči ne, prositi za pomoč 

odraslega, ne zmeniti se za tistega, ki povzroča probleme 

 

Socialno spreten je tisti posameznik, ki je sposoben pogajanja in sodelovanja z drugimi, ki 

zna ustrezno reševati konfliktne situacije in ustrezno ravnati z drugimi, zna konstruktivno 

poslušati druge, pridobiti informacije ter izražati svoje zamisli in mnenja. Zna zaupati vase, 

tako da je proaktiven, ima lastno mnenje, samostojno razmišlja in ukrepa, prevzema 

odgovornost in predpostavlja, da bodo drugi slišali in upoštevali njegov glas (Rozman, 2006). 

 

T. Metelko Lisac (2004) pravi, da ima socialno uspešen mladostnik v primerjavi z neuspešnim 

več potencialnih tehnik, ki mu omogočajo premagovanje ovir in vsakodnevnih težav, da se 

zaveda samega sebe, ima oblikovane vrednote in norme, si zna postaviti kratkoročne in 

dolgoročne cilje in se zanje tudi potruditi, zna obvladovati in reševati težave. Za temeljne 

socialne veščine avtorji pogosto uporabljajo tudi pojem življenjske veščine, ki so potrebne, da 

človek odgovorno skrbi zase in za svoje življenje. Metelko Lisec (2004) življenjske veščine 

razdeli na štiri glavna področja: 
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Preglednica 2: Življenjske veščine (Metelko Lisac, 2004) 

»Jaz« »Veščine, ki jih potrebujem 

za svoje delovanje in 

osebnostni razvoj« 

Prepoznavanje in reševanje 

problemov, kako najti 

informacije, izraba časa, 

oblikovanje svojih vrednot 

»Jaz in ti« »Veščine za kakovosten 

odnos s tabo« 

Kako kakovostno 

komunicirati, dajati in 

sprejemati pomoč, soočanje s 

konflikti, sprejemanje in 

oddajanje sporočil 

»Jaz in drugi« »Veščine, ki jih potrebujem 

za kakovosten odnos z 

drugimi« 

Kako biti samozavesten, 

kako vplivati na ljudi, delati 

v skupini, konstruktivno 

izražati svoja čustva 

»Jaz in specifične situacije« »Veščine, ki jih potrebujem 

za svojo izobrazbo, veščine 

za prosti čas, veščine v 

skupnosti, veščine, ki jih 

potrebujem pri svojem delu, 

in veščine, ki jih potrebujem 

doma« 

Odkriti področja, ki me 

zanimajo, možnost zaposlitve 

in dela, izbira načina 

življenja, najboljša izraba 

prostega časa, ozaveščen 

potrošnik 

 

Najpogostejša oblika učenja otrok z neustreznimi vzorci vedênja v socialnih odnosih so 

treningi socialnih veščin. V slovenskem prostoru obstajajo številna pojmovanja socialnih 

veščin. Največkrat se uporabljata dva izraza: trening socialnih veščin in socialni trening. Izraz 

trening socialnih veščin uporabljamo pogosteje zaradi angleškega izraza Social Skills 

Training, ki ga povezujemo s posameznikovimi spretnostmi, izkustvi in znanjem na 

socialnem področju v najširšem smislu. Gre za reflektiranje lastnega vedênja, upoštevanje 

drugega. Trening posamezniku omogoči izkušnje, prevzemanje odgovornosti, vzdrževanje in 

grajenje socialnih mrež (Metelko Lisec, 2004). 
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U. Rozman (2006) opozarja, da je trening socialnih veščin močno povezan z učenjem, vendar 

mora ta potekati na praktičen način. Obdobje mladostništva, ki je vedno povezano s številnimi 

nejasnostmi in v katerem se mladi seznanijo s socialnimi tematikami, je zelo dobrodošlo in 

potrebno za zdrav razvoj posameznika. Socialnih treningov v formalnih izobraževalnih 

ustanovah do nedavnega skoraj ne srečamo. Pomemben korak k temu so bile uvedbe obveznih 

izbirnih vsebin v srednjih šolah. Izbirni programi dijakom omogočajo pridobivanje znanj in 

spretnosti, ki doprinesejo k njegovi socialni uspešnosti (Metelko Lisac, 2004).  

 

2.7 VLOGA STARŠEV PRI GOSPODINJSKEM IZOBRAŽEVANJU OTROK  

Nedavne raziskave potrjujejo, da je družinsko delo še vedno močno razdeljeno po spolu, saj 

ženske porabijo več časa za delo doma od moških in običajno prevzemajo odgovornost. V 

povprečju ženske opravijo dva- do trikrat več gospodinjskega dela od moških, za katerega naj 

bi v povprečju porabile pet ur, vendar v medsebojnem dogovoru, saj moški v povprečju v 

službi preživijo več ur kot ženske. Spremembe na trgu delovne sile in množično zaposlovanje 

žensk pa vodijo do nujnega usklajevanja družinskega življenja in službe (European, Eurostat 

in Christel, 2006). 

 

Žakelj in Švab (2009) ugotavljata, da slovenski očetje menijo, da šele z oblikovanjem družine 

pride do potrebe po delitvi dela. Najpogosteje opravljajo dela, ki so razgibana (pospravljanje, 

kuhanje in urejanje vrta). Likanje in skrb za perilo pa naj bi pripadala ženskam. Tako očetje 

kot matere navajajo, da večjo vlogo v skrbi za otroka (nega, oblačenje in hranjenje) 

prevzemajo matere, medtem ko so očetje prisotni pri otrokovi igri. Rezultati raziskave, ki jo je 

opravil Coltrane (2000), kažejo, da so današnji moški vključeni v gospodinjska dela in se 

počutijo odgovorne za skrb za otroka. Zadnje ocene kažejo tudi, da ženske, ki imajo daljši 

delovnik, zaslužijo več, imajo višjo izobrazbo in zagovarjajo enakost med spoloma, opravijo 

manj gospodinjskih del, medtem ko moški s krajšim delovnikom in visoko izobrazbo opravijo 

več gospodinjskih del v primerjavi s svojimi partnericami.  
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Neformalno izobraževanje pri nas in po svetu postaja vse pomembnejši del učenja in 

pridobivanja veščin. U. Rozman (2006) pravi, da v šolskem sistemu velikokrat ni dovolj 

prostora, kjer bi se lahko učenci urili v praktičnemu delu, zato je družina otrokovo prvo 

razvojno in socialno okolje. Otroci v času odraščanja razvijajo tesne odnose in čustvene vezi v 

družini. Starši otroku posredujejo znanja in vedenjske vzorce. Družina tako predstavlja 

pomemben del socializacije pri ustvarjanju mladostnikove samopodobe, medsebojnih 

odnosov in vedênja. Dom je naravno okolje, v katerem lahko poteka učenje in praksa 

socialnih veščin. V zgodnjem otroštvu je ta proces zelo intenziven in poteka v obliki 

posnemanja, igre vlog, nagrajevanja in kaznovanja. 

 

Vključevanje otroka v gospodinjska opravila nudi veliko priložnosti za učenje posameznih 

veščin, vedênj in znanj, ki jih ta potrebuje za samostojno življenje. Socialnih veščin se otroci 

najprej naučijo s posnemanjem in opazovanjem. Naloga staršev je, da skrbijo za svojega 

otroka in ga že kot otroka naučijo osnov gospodinjskih opravil, kot je skrb za obleke, higieno, 

zdravje in prostor, vključevanja v skupino in izražanja svojih čustev. Otrok, ki je še zelo 

majhen, lahko pomaga staršem pri pomivanju posode, pometanju in pospravljanju. Predvsem 

je pomembno, da otroka pohvalimo, ga spodbujamo in motiviramo. Otroci so zelo radi 

samostojni, zato morajo starši zaupati svojemu otroku. Te prve veščine so zelo pomembne za 

otroka, saj predstavljajo temelj, ki vpliva na otrokovo zdravje in dobro počutje. Tako sta 

vzgoja in izobraževanje otrok na številnih gospodinjskih področjih v domeni staršev, saj 

raziskave potrjujejo pozitivno povezanost med otroki in starši (Dunn, 2004; Strniša, 2017). 

 

2.7.1 Starši in finančna pismenost otrok 

Na področju finančne pismenosti je raziskava Sohn s sod. (2012) pokazala, da je kar 64,8 % 

korejskih otrok izbralo družino kot najpomembnejši vir njihovega finančnega znanja. Tudi 

Van Campenhout (2015) navaja starše kot pomembne osebe, ki so ključnega pomena za 

razvoj finančne pismenosti in odgovornega vedênja pri otrocih. Raziskava med študenti 

Univerze v Arizoni, ki se je začela leta 2007, je pokazala, da je vpliv staršev pri finančnem 

izobraževanju kar 1,5-krat večji, vpliv prijateljev pa kar več kot dvakrat večji (Shim in Serido, 

2011).  
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Eden izmed pomembnih dejavnikov, na katere starši vplivajo pri otrokovi vzgoji, so tudi 

okoljski vplivi, kot so vrednote, stališča in subjektivne norme. Webley in Nyhus (2006) 

ugotavljata, da je varčevanje otrok povezano z varčevanjem staršev. Poleg tega so starši 

pomembni tudi zaradi različnih učnih procesov, ki potekajo med procesom finančne 

socializacije. Predhodna raziskava (Shim s sod., 2010) je pokazala, da tako implicitno kot 

eksplicitno učenje vplivata na finančno vedênje posameznika. Navsezadnje starši delujejo kot 

primarni vir finančnih informacij v prizadevanjih, da se otroci naučijo več o določenih temah.  

 

2.7.2 Okoljska in zdravstvena pismenost staršev 

Razvoj okoljskih stališč v otroštvu se kaže kot pomemben element pri kasnejšem oblikovanju 

odnosa do okolja. Raziskava Casalo in Escario (2016) razkriva, da otrokovo skrb glede 

okoljskih vprašanj lahko povežemo z mnenji in vedênjem staršev, saj otroci nimajo toliko 

znanja in so dovzetnejši za sporočila drugih. Starši imajo na splošno več izkušenj in znanj o 

okoljskih vprašanjih, zato lahko s svojimi prepričanji in vedênjem vplivajo na otroka. 

Raziskava je ravno tako potrdila, da se okoljska skrb staršev pozitivno prenaša na njihove 

otroke. Rezultati anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili starši in njihovi otroci, kažejo 

povezavo med starši in otroki glede zaskrbljenosti nad okoljskimi problemi. 

 

Tudi na področju zdravstvene pismenosti starši pomembno vplivajo na otrokovo zdravje in 

zdravo domače okolje. Znanje, spretnosti in vedênje staršev lahko pozitivno pripomorejo k 

oblikovanju zdravstvene pismenosti otrok. Velardo in Drummond (2013) trdita, da je 

pridobivanje zgodnje zdravstvene pismenosti pomembno, saj se pozneje oblikujejo odnosi in 

vedênja, ki se izoblikujejo do odrasle dobe. Raziskave kažejo, da zdravstvena pismenost 

staršev vpliva na družinski način življenja in vedênje, ki neposredno vpliva na zdravstvene 

rezultate otrok (Lam, Dawson in Fowler, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urek, V. (2018). Stališča staršev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju 

(Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

34 

 

2.7.3 Starši in prehransko znanje otrok 

Otroci se v kuhanje, prehranjevanje in številne druge dejavnosti, ki jih povezujemo s hrano, 

vključujejo tako v šoli kot doma. Predhodne raziskave s poudarkom na domačih aktivnostih, 

ki vključuje tako starše kot otroke, kažejo, da pri kuhanju in pripravi hrane doma gre za 

pogajanje med starši in otroki, vendar pa lahko po raziskavah sklepamo, da se pri otrocih, ki 

se kuhanja učijo doma, poveča tudi zanimanje za kuhanje. Neformalne oblike učenja se – tako 

kot učenje v šolah – razlikujejo v kakovosti učenja. Učenje samo po sebi ni glavni cilj v 

neformalnih okoljih, pač pa sodelovanje in aktivno delo. Sodelovanje otrok in staršev na 

primer pri kuhanju je dejavnost, ki naj bi bila zanimiva, zabavna in dobra učna izkušnja 

(Höijer, Hjälmeskog in Fjellström, 2011).  

 

Kostanjevec, Jerman in Koch (2013) ugotavljajo, da se otroci seznanijo s prehrano že v 

zgodnjem otroštvu. Informacije o prehranjevalnih navadah pridobijo prek verbalne in 

neverbalne komunikacije svojih staršev. Na podlagi teh informacij otroci oblikujejo stališča in 

odnos do hrane, kar vpliva na njihovo prehransko vedênje. Prehranska ozaveščenost in 

socialno-ekonomski status določata starševsko izbiro hrane, zato morajo starši vedeti, kako 

lahko pomagajo svojim otrokom, da ne zaidejo v prehranske težave, kot so debelost, čustveno 

prenajedanje in diabetes (Healy, 2009; Zarnowiecki, Sinn in Dollman, 2011).  

 

Raziskava Ensaff, Canavon, Crawford in Barker (2015) pravi, da so starši navdušeni nad 

idejami, kot so številni kuharski dogodki v šolah, ki vključujejo nasvete o zdravi prehrani, 

recepte in sodelovanje njihovih otrok pri pripravi obrokov, vendar pa zaradi nepripravljenosti, 

pomanjkanja časa ter skrbi zaradi varnosti in nereda v kuhinji otrokom velikokrat ne nudijo 

priložnosti tudi doma. 

 

Nedavno opravljeni raziskavi, v katerih so sodelovali starši in pri katerih so vzorec 

predstavljale matere, ugotavljata, da je staršem najbolj pomembno, da njihovi otroci ob koncu 

osnovnošolskega izobraževanja poznajo osnove higiene pri delu z živili, znajo uporabljati 

gospodinjske pripomočke, poznajo osnovne sestavine ter znajo odgovorno ravnati z denarjem, 

pospraviti sobo in nakupovati izdelke v skladu z razpoložljivim denarjem. Predlogi staršev o 

tem, kaj naj bi njihov otrok znal ob koncu osnovne šole, so bili praktična priprava različnih in 

enostavnih obrokov ter poznavanje zdravih živil (Matos, 2016; Urek, 2016). 
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Starši se tudi strinjajo, da so vsebine gospodinjstva zelo pomembne za vsakdanje življenje in 

da otroci pri gospodinjstvu dobijo pomembna znanja, ki izboljšajo kakovost življenja 

posameznika (prav tam). 

T. Lai-Yeung (2015) pojasnjuje, da matere igrajo pomembno vlogo pri prenosu znanja na 

otroke. Drugi najpomembnejši posrednik znanja pa je šola, saj nudi več informacij o prehrani 

in kuhanju. Čeprav starši redko ali nikoli ne kuhajo s svojimi otroki doma, so družinska kosila 

doma še vedno del vsakdanjika mnogih družin. Kljub temu nekatere družine, zlasti družine z 

višjimi dohodki, običajno nakupujejo hrano v večjih supermarketih in že kupujejo delno 

pripravljeno hrano. Zdi se, da bo potreba po krepitvi označevanja živil in poznavanja 

prehranske pismenosti v prihodnje še večja. Podobno ugotavljajo tudi Backman in sod. 

(2002), kjer rezultati raziskave kažejo, da je mati najvplivnejši član v družini. Pridružuje se 

tudi raziskava Skinner in sod. (2002), ki najmočnejši člen pri razvoju prehranjevalnih navad 

otrok ravno tako vidi v materah. Rezultati kažejo, da starši s polnim delovnim časom porabijo 

bistveno manj časa za pripravo hrane, poleg tega pa zaposlenost privede do manj zdravih 

obrokov in manj pogostih družinskih obrokov, ki pogosteje vključujejo sladke pijače in hitro 

hrano (McDowell, McMahon-Beattie in Burns, 2015). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

Potrebna je sprememba učnega načrta v gospodinjskem izobraževanju. V družbi se pojavlja 

naraščajoča problematika na področjih, ki so vključena v disciplino gospodinjstva. 

Sposobnost vodenja družinskih financ, vnaprejšnjega načrtovanja in sprejemanja smotrnih 

odločitev je vsekakor pomemben del posameznikove blaginje. Veliko staršev finančno 

podpira svoje otroke, vendar pa lahko ta pomoč spodbuja ali zavira finančno blaginjo otroka. 

Velik problem predstavljajo tudi zdravstvene težave, ki jih povezujemo z neustreznimi 

prehranjevalnimi navadami, neustreznim prehranskim znanjem in nerazvitimi prehranskimi 

veščinami otrok. Problemi sodobne družbe se odražajo tudi v okoljskih težavah, množičnem 

nakupovanju in delovanju posameznika v družini in družbi. Številne študije kažejo, da je 

zamisel o pomanjkljivem znanju staršev razlog, da je gospodinjsko izobraževanje pomembno 

v šolskem sistemu. Zato je eden od izzivov sodobnega gospodinjskega izobraževanja 

prizadevanje za spodbujanje kakovosti življenja posameznika, družine in skupnosti (Höijer, 

Hjälmeskog in Fjellström, 2011; Slater, 2013). 

 

Neraziskano ostaja mnenje staršev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem 

izobraževanju pri nas. Zato želim na osnovi te problematike ugotoviti, kakšna so stališča 

staršev o potrebah po usvajanju znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju. Pri 

spreminjanju ciljev in vsebin učnih načrtov predmetov, ki obravnavajo področje 

gospodinjstva, je tako treba upoštevati potrebe posameznika in družbe. Pri tem pa lahko 

vključimo tudi stališča staršev, ki zaznavajo potrebe v vsakdanjem življenju otrok in družine. 

Namen magistrskega dela je ugotoviti, katera znanja in praktične življenjske veščine bi moral 

otrok usvojiti do konca osnovne šole in kakšno vlogo imajo pri tem šola in starši. Ugotoviti 

želim, katera področja pri pouku gospodinjstva so po mnenju staršev pomembna in kakšna so 

njihova stališča do gospodinjskega izobraževanja.  
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3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na cilje magistrskega dela sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

• Katera znanja in praktične življenjske veščine so po mnenju staršev pomembna za 

otrokovo kakovostno življenje v družini in družbi? 

• Kakšno vlogo imajo starši in šola pri usvajanju znanj in praktičnih življenjskih veščin? 

• Katera področja pri pouku gospodinjstva so po mnenju staršev pomembna? 

• Kakšna so stališča staršev do gospodinjskega izobraževanja? 

 

 

3.3 METODE DELA 

Pri raziskovanju sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo, raziskava je bila 

kvalitativna, uporabljena je bila tehnika intervjuja. 

 

 

3.3.1 Opis vzorca in merski instrument  

V raziskavi sem uporabila neslučajnostni način vzorčenja. Starše sem izbrala namensko. 

Vzorec raziskave je vključeval šest staršev otrok, ki obiskujejo osnovno in srednjo šolo, od 

tega pet žensk in enega moškega.  

 

Starše, ki so sodelovali v raziskavi, sem označila s črkami po abecednem redu A, B, C, Č, D 

in E, saj sem s tem želela zagotoviti anonimnost udeležencev.  

 

Starš A je moškega spola in ima tri otroke, ki so stari 9, 11 in 20 let. Mlajša obiskujeta 

osnovno šolo, starejši pa je končal srednjo šolo. Starš B je ženskega spola in ima dva otroka. 

Starejši sin ima 18 let, hčerka pa 15. Oba sta zaključila osnovno šolo in sedaj obiskujeta 

gimnazijo. Tudi starš C je ženskega spola in ima 12-letno hčer in 9-letnega sina. Otroka 

obiskujeta osnovno šolo. Starš Č, ki je ravno tako ženskega spola, ima tri otroke, stare 5, 8 in 

10 let. Starš D ima dve hčeri, stari 10 in 12 let. Starš E je ženskega spola in ima osem otrok. 

Otroci so stari od 11 do 26 let. V družini sta dve dekleti in šest fantov. 
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Za zbiranje podatkov sem uporabila polstrukturirani intervju s petimi vprašanji, ki so se 

nanašala na stališča staršev do gospodinjskega izobraževanja. Zanimalo me je, katera znanja 

in življenjske veščine bi po mnenju staršev moral otrok usvojiti do konca osnovne šole in 

kakšno vlogo imajo pri tem šola in starši. Povprašala sem jih, kakšne ovire/težave zaznajo oz. 

kje vidijo razlog, da otroci ne usvojijo pričakovanih znanj in veščin s področja gospodinjstva. 

Ravno tako me je zanimalo, katera znanja in praktične življenjske veščine bi po mnenju 

staršev moral otrok usvojiti pri pouku gospodinjstva ter kaj pridobi posameznik in kaj družba, 

če posameznik usvoji znanja in veščine s področja gospodinjstva.  

 

Ugotovitev, pridobljenih na podlagi namenskega vzorca, ni mogoče posplošiti na širšo 

populacijo, ampak so omejene na proučevani vzorec. 

 

 

3.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo od junija do septembra 2017. Za zbiranje podatkov sem 

uporabila polstrukturirani intervju s posameznimi vprašanji, ki so vsebinsko pokrivala 

področja, s katerimi sem ugotavljala stališča staršev do gospodinjskega izobraževanja. 

Vprašanja sem zastavljala ustno. Intervjuje sem snemala z mobilnim telefonom, ki omogoča 

snemanje zvoka. Intervjuji so potekali nemoteno. Za izvedbo enega intervjuja sem 

potrebovala približno 40 minut, pri čemer intervjuji niso bili časovno omejeni.  

 

 

3.3.3 Postopki obdelave podatkov  

Intervjuje sem posnela, dobesedno prepisala in kvalitativno analizirala. Prepise intervjujev 

hranim v zasebnem arhivu. Rezultate kvalitativne analize sem predstavila po posameznih 

vsebinskih sklopih vprašanj in odgovore primerjala z ugotovitvami rezultatov že obstoječih 

raziskav na tem področju. 
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3.4 REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

3.4.1 Stališča staršev o tem, katera znanja in praktične življenjske veščine bi moral 

otrok usvojiti do konca osnovne šole 

 

V raziskavi sem ugotovila, da je staršem najbolj pomembno, da njihov otrok do konca 

osnovne šole usvoji znanja in praktične življenjske veščine na različnih strokovnih področjih. 

Starši dajejo velik poudarek znanju družboslovnih predmetov, predvsem slovenskega in vsaj 

enega tujega jezika. 

 

Starš A meni, da naj bi se otrok ob koncu osnovne šole znal osnovno sporazumevati v 

angleščini in ravno tako v nemščini. Pomembna mu je tudi osnova geografije (»Evropo je že 

treba poznati, pa v grobem tudi Ameriko in Azijo.«) in zgodovine (»Da pozna čisto nekaj 

osnovnega.«). Dodaja tudi: »Poznavanje glasbenih zvrsti, njihovih izvajalcev in časovna 

umestitev. Od klasične do popularne glasbe.« 

 

Starš C meni, da je na prvem mestu spoštovanje in znanje svojega jezika: »Jaz še zmeraj 

vztrajam, da je slovenščina pomembnejša. Zagotovo pa ob tem takoj en tuji jezik.« Podobnega 

mnenja je tudi starš D, ki pravi, da otrok mora poznati slovenski in angleški jezik. 

 

Starš E je zelo zadovoljen s slovenščino v osnovni šoli. Pravi, da otroci poznajo velike 

začetnice in pravopis, znajo napisati prošnjo, se naučijo pesmi na pamet, napišejo esej. Tudi z 

angleščino in nemščino je zadovoljen. 

 

Staršu B je pomembno, da otrok pridobi splošna znanja in da so pokrita vsa področja – od 

matematike, tujih jezikov in vse do glasbe.  

 

Rezultati so pokazali tudi pomembnost nekaterih naravoslovnih predmetov. Starš A meni, da 

je spoznavanje zdravega življenjskega sloga del naravoslovja. Ob tem dodaja: »V vsakdanjem 

življenju pride prav tudi matematika in znanje naravoslovja, biologije, kemije, fizike. Čista 

razlaga osnovnih stvari v življenju, ki jih srečuješ.« 
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Starš E pričakuje, da pri fiziki otroci vedo, da se loči voda, bencin in barva. Ob tem dodaja: 

»Da vedo, katera barva se zmeša. Da vedo, da se olje in voda ne mešata. To bi moralo biti 

praktično in ne samo v zvezkih.« Tudi pri kemiji pričakuje od šole: »Več tiste kemije, ki se ne 

vidi. To je atom, molekula. Da se zaveda, da ne obstaja samo to, kar vidim in okusim, ampak 

da je nekaj tudi drugače. Da moraš tudi globlje raziskovati. Premalo osmislijo te stvari. Saj 

razume, kaj je atom, ampak ne pa tudi, kaj pomeni atom za tvoje življenje, kje je. Potem so 

tukaj tudi bacili in virusi. Jih ne vidimo, ampak vse to obstaja.« 

Med pomembna usvojena znanja in veščine starš A prišteva tudi šport: »Osnovne športe z 

žogo. Nogomet, košarka, rokomet, odbojka. To so osnovni športi, kjer je treba poznati pravila 

in igro. S tem pa pokrivamo tudi različne spretnosti.« Tudi starš B dodaja: »Da vedo, zakaj se 

je treba ogreti, preteči tri kroge, narediti raztezne vaje in šele nato igrati kakšen šport.« 

 

Intervjuvani starši navajajo tudi, kako pomembna se jim zdijo usvojena znanja z različnih 

strokovnih področij. Starši se strinjajo, da so pomembni različni predmeti, tako matematika, 

slovenščina, angleščina kot tudi gospodinjstvo, vendar pa večjo vrednost pripisujejo tistim 

predmetom, ki so pomembni za vpis na srednje šole.  

 

Starš A meni, da mu je pomembnejša boljša ocena pri matematiki kot pri športni vzgoji, in ob 

tem dodaja: »Mogoče mi je to res pomembnejše, ampak po krivici.« Pravi, da je to lahko 

povezano s tradicijo, s tem, kako so bili sami ocenjeni: »Uspešno, manj uspešno in zelo 

uspešno je bilo ocenjeno in včasih se to ni štelo kot predmet, ki je imel na koncu neko 

vrednost in je prispeval k splošnemu uspehu tistega leta.« Vendar pa doda: »Kar se pa tiče 

temeljnega znanja, potrebnega za življenje, pa je to krivica, ker je približno enako pomembno, 

sicer je odvisno od okoliščin, ampak včasih je celo pomembnejše, da si znaš kaj dobrega 

skuhati, da imaš usvojeno osnovno motoriko. Absolutno mi je matematika pomembnejša od 

športa, vendar če malo pomislim in hočem argumentirati, pa ne najdem pravih argumentov, 

zakaj bi morala biti matematika pomembnejša.« 

 

Starš B vsem predmetom pripisuje enako vrednost, ker meni, da so si ljudje različni in da 

vsakdo naposled najde področje, ki ga zanima. Ob tem doda: »Je pa odvisno, kam bo otrok šel 

naprej v srednjo šolo, ker ga samo štiri leta ločijo od samostojnega odraslega, ki se bo moral 

znajti v svetu.« 
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Tudi starš C je mnenja, da so vsi predmeti enakovredni in da bi morali biti enakovredni, 

vendar pa tako kot ostali starši tudi on vidi oviro pri vpisu na srednje šole: »Če pogledam z 

zornega kota ocen, je pomembnejše, da otrok dobi boljše ocene pri ostalih predmetih kot pri 

gospodinjstvu, ker se takoj vsi avtomatsko osredotočimo na to, kam otroci gredo naprej v 

šolo. Absolutno je pomemben izbor šole, kam gre otrok naprej. Če bi gledal ocene, so boljše 

ocene pri matematiki in slovenščini zagotovo pomembnejše kot pri gospodinjstvu ali 

telovadbi. Z drugega zornega kota pa mislim, da je prav, da se vse poudarja. Po ocenah pa 

ima zagotovo manjšo vrednost.«  

 

Staršu Č v osnovi ni pomembno, kakšne ocene ima njegov otrok, ampak kaj se je naučil: »Kaj 

zna meni otrok povedati, da je tam pridobil. Meni to ločevanje po predmetih, vsaj kar je za 

življenje najprej pomembno, ni tako pomembno. Če pa poskušam pogledati z vidika družbe, 

torej kaj od nas družba zahteva oziroma kdaj bo moj otrok lažje napredoval oziroma bil v 

družbi uspešnejši in bo to lahko vplivalo na njegovo gradnjo samozavesti, so pa verjetno 

drugi predmeti pomembnejši in to daje, omogoča vpis v srednjo šolo.« 

 

Starš D navaja: »To je osnovna izobrazba vsakega človeka. Šola mora dati splošna osnovna 

znanja. Če šola tega ne spodbuja, tudi doma ni takega uspeha. Saj je predmet Gospodinjstvo 

ocenjeno. To je enako pomembno.«  

 

Staršu E bi bilo v veliko veselje, če bi se gospodinjstvo kot predmet veliko bolj razširilo. 

Nenavadno se mu zdi, da ga imajo samo v 6. razredu, in vsako leto pričakuje, da bo ta 

predmet vključen v več razredih. Meni, da s tem zaničujemo predmet, da ni toliko pomemben, 

ker se otroci naučijo premalo. Pravi, da so to stvari, ki nas spremljajo do smrti, in dodaja: »Ne 

bi ga dala v isto kategorijo kot slovenščino, matematiko in angleščino. Bi ga pa uvrstila pred 

kemijo, fiziko, glasbo in likovno. Saj to je vse pomembno, ampak gospodinjstvo je za samo 

življenje veliko pomembnejše.« 
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Pomembna usvojena znanja in veščine, ki bi otroku omogočala kakovostno življenje v družini 

in družbi, starši vidijo v disciplini gospodinjstva. Starši so izpostavili prehransko, 

zdravstveno, finančno in okoljsko pismenost, ki pomembno vplivajo na življenje otroka. 

 

Glede usvojene prehranske pismenosti starš A meni, da je pomembno, da otrok zna nekaj 

osnovnega speči in skuhati, tako da je sposoben preživeti vsaj en teden brez staršev. H 

gospodinjstvu prišteva tudi tehnične sposobnosti: »Da zna zakrpati zračnico, samostojno 

popraviti kolo. Absolutno, kakšno žarnico zamenjati in pogledati tudi kakšno varovalko.« 

Doda tudi, da ne bi razlikoval med spoloma, saj so to čisto splošna znanja, ki jih mora imeti 

vsakdo ne glede na spol. 

 

Staršu C sta pomembni osebna higiena in higiena prostora, kjer otrok živi in se giba. Dodaja, 

da je pomembno, da otrok zna poskrbeti za vse postopke priprave jedi, ki vključujejo 

načrtovanje, izvedbo, pospravljanje in evalvacijo.  

 

Starš D meni: »Otrok mora poznati prehranjevalno piramido, mora vedeti, koliko telo 

potrebuje za preživetje, koliko kalorij na dan mora zaužiti, kaj je zdravo, kaj ni zdravo.« 

Pomembno mu je tudi, da otroci znajo oceniti kakovost doma skuhane hrane v primerjavi s 

tisto, ki je pripravljena v restavracijah s hitro hrano.  

 

Staršu E je pomembno, da otrok pri gospodinjstvu pridobi znanja in veščine na različnih 

področjih. Na področju prehranske pismenosti meni, da bi moral otrok povsem brez težav 

znati skuhati vsaj pet jedi. Ob tem naj bi poznal mehanske postopke obdelave živil (»Če vidi, 

da je palačinka zažgana, bo drugič drugače.«) in znal pripraviti sadno kupo (»Sadje vidi, pa 

ga ne zna sestaviti skupaj«). Starš je tudi kritičen do svojih otrok, saj meni, da ti ne znajo 

narediti preproste sladice. Pomembno mu je tudi, da otrok zna pospraviti hladilnik, razbrati iz 

deklaracije, da ima živilo pretečen rok, in zna pomiti umazano posodo. 

 

Na področju zdravstvene pismenosti starš Č pravi, da otrok mora znati poskrbeti za svoje 

zdravje. Staršu E je pomembna osebna higiena: »Da sam skrbi za zobe, lase. Če se pojavijo 

pege, nekaj na zobeh, glivice na nogah. Da zna prepoznati, kaj se je zgodilo, npr. pik čebele. 

Da ne stečejo k mami, ampak gredo po zobno pasto in namažejo mesto pika. To je praktično 

znanje, ki ga otrok potrebuje za življenje.« 
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Starš Č k finančni pismenosti prišteva to, da otrok na neki ravni zna razmišljati o finančni 

osamosvojitvi in posledično zna biti racionalen.  

 

Pri razvijanju okoljske pismenosti starš E poudarja znanje o odpadkih, težave, povezane z 

onesnaževanjem z avtomobili, probleme odpadnih voda: »Mene grozno boli, da nimajo 

občutka, koliko vode porabijo (ali se tuširajo 10 minut ali pol ure), pa mila, praškov, kreme. 

Mi se samo še s sodo bikarbono in soljo umivamo. Otroci so to sami prinesli in verjamejo, da 

je to naravno. Sem veliko bolj zadovoljna, da je tako.« Starš E tudi navaja, da bi otrok ob 

koncu osnovne šole moral znati tudi zlikati osnovne stvari in očistiti čevlje.  

 

Starš D poudarja tudi skrb za čisto okolje: »Današnja generacija je veliko boljša od naše. 

Vedo, da se embalaža lahko uporabi znova, znajo ločevati odpadke. Veliko prinesejo iz šole in 

vrtca. So drugače poučeni, kakor smo bili mi.«  

 

Starš D omenja tudi tekstil. Navaja, da je pomembno, da otrok pozna materiale, da pozna 

simbole za vzdrževanje in zna razbrati informacije z obesnega lističa. H gospodinjski 

pismenosti pa starš prišteva tudi poznavanje vlog v družini: »Kdo je oče, kdo mama, kdo 

otrok.« Otrok naj bi bil sposoben tudi upravljanja z denarjem in racionalnega nakupovanja. 

 

Na področju tekstila in oblačenja je staršu E pomembno, da otrok pozna bombažne majice in 

ve, da je nekaj vredna, medtem ko druga, ki je plastična, ni vredna veliko. Dodaja tudi: »Da 

vedo, da so najboljše bombažne nogavice, ker dihajo. Ni vsaka sintetika vredna svoje cene.«  

 

Podobne ugotovitve najdemo tudi v raziskavah Matos (2016) in Urek (2016), ki navajata, da 

so staršem ob zaključku osnovne šole pomembna usvojena znanja iz higiene pri delu z živili 

in iz praktične priprave različnih in enostavnih obrokov. 

  

Poleg pomembnih usvojenih znanj in veščin na različnih strokovnih področjih se staršem 

zdijo pomembne tudi psihološke in socialne veščine, ki naj bi jih otrok pridobil do zaključka 

osnovne šole. Po Metelko Lisec (2004) lahko socialne veščine uvrstimo v dve skupini. Na 

področju veščin za osebnostno delovanje in razvoj, ki spadajo v prvo skupino, starš B meni, 

da mora biti otrok dober kot oseba, da zna biti pošten, prijazen, da je prijatelj in pozitivna 

osebnost. 
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Staršu C je pomembno, da otrok obvlada osnovni bonton: »Pozdravljanje, kulturno 

obnašanje, sam bonton govora.« Starš C navaja, da je pomembno, da se otrok zna 

organizirati, zna razmišljati o svoji prihodnosti, si zna zastaviti cilje in si začrtati pot, kako bo 

cilje uresničeval. Staršu Č pa je pomembno: »Da je odprt in da razume, da nekaj, kar je 

danes, velja za resnično, da ni nujno, da bo to resnično še naprej, in da je skladno s tem 

pripravljen sprejemati tuje premisleke, tuja mnenja in jih kritično ovrednotiti, da bo lahko 

sam rasel naprej in se razvijal.« 

 

Starš Č ob tem dodaja: »Da zna funkcionirati v družbi. Se pravi, da zna premisliti, če je krog 

ljudi, ki ga obdaja, skladen z njegovimi cilji, z njegovim mnenjem, razmišljanjem. Koliko je 

tudi v tej novi družbi pripravljen sklepati kompromise in delati nove premisleke. Se pravi, da 

se ne podreja novi družbi, ampak da išče tako družbo, v kateri bo on dobro funkcioniral.« 

 

Staršu D pa je pomembno, da oseba ve, kdaj biti nadrejena, kdaj podrejena, kdaj mora 

poslušati in kako se v kakšni skupini vesti.  

 

V drugi skupini socialnih veščin pa Metelko Lisec (2004) navaja pomen socialnih veščin za 

kakovosten odnos z drugimi. Starši menijo, da mora takšna oseba znati komunicirati z ljudmi 

in jih spoštovati, mora imeti spoštovanje do starejših, primeren odnos do starejših, mlajših, 

vrstnikov.  

 

Pridobljene rezultate lahko povežemo s teorijo H. McGraht in S. Francey (1996), ki pravita, 

da so socialne veščine tiste, ki omogočajo primerno socialno sporazumevanje ob upoštevanju 

lastnih in tudi sogovornikovih potreb in čustev ter spoštovanje različnega. So tiste socialne 

veščine, ki posamezniku omogočajo, da vstopi v zadovoljive socialne odnose, zna reševati 

probleme in se nauči sporazumevati z drugimi. Učijo razumeti različne poglede in upoštevati 

individualne poglede na socialni prostor. Po mnenju Metelko Lisec (2004) naj bi bil otrok, ki 

pridobi socialne veščine, socialno uspešen mladostnik. Takšna oseba naj bi se zavedala 

samega sebe, ljudi okoli sebe in družbe ter ima oblikovan lastni sistem vrednot, ki se jih skuša 

držati. Na tej točki so šole in učitelji tisti, ki morajo mladim zagotoviti zadostna znanja, da 

bodo čim bolj socialno uspešni.  
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3.4.2 Stališča staršev o vlogi šole pri usvajanju znanj in praktičnih življenjskih veščin v 

osnovnošolskem izobraževanju 

 

Starše smo spraševali, kakšno vlogo ima po njihovem mnenju šola pri usvajanju znanj in 

praktičnih življenjskih veščin. Starši so kot najpogostejši odgovor izpostavili, da je glavna 

naloga šole podati teoretične osnove splošnih strokovnih predmetov. Starš A meni, da je šola 

zato, da poda informacije in veščine otroku. Tudi starša C in Č menita, da je vloga šole podati 

teoretične osnove in neke splošne veščine. Podobnega mnenja je tudi starš D, ki pravi: 

»Osnovna šola res da ta osnovna znanja, npr. kje smo, kje živimo, zakaj živimo tukaj, kam 

gremo.«  

 

Po mnenju staršev naj bi šola poskrbela tudi za znanja in veščine s področja gospodinjstva. 

Intervjuvani starš E meni, da je vloga šole tudi podati veščine za različna praktična tehnična 

opravila: »To bi moral biti predmet, ki se bi mu na primer reklo gospodarski predmet. Npr. da 

bi likali tudi moški. Lahko bi bil moški učitelj, ki bi otrokom pokazal, kako se lika in skuha. Po 

drugi strani pa bi imeli tudi učiteljico, s katero bi skupaj belili steno. Čisto konkretno. V šoli 

zamenjamo gumo in se potem tudi peljemo. Morda zasadimo drevesa, vrt in imamo potem 

piknik. Jaz mislim, da je to enkratno.« Ob tem starš poda konkreten primer: »Jaz se spomnim, 

ko so otroci delali sadne kupe. Mi jih doma nismo delali, zato je bilo to zanimivo (rezati, 

sestavljati sadno kupo). Takoj ko je prišel domov, je šel sam po sadje in smetano in sam 

postregel sadno kupo. Mi pa smo jo seveda pohvalili. In od takrat naprej on pripravlja sadno 

kupo. To je dober primer prenosa znanja iz šole domov.« Tudi starš C meni, da bi šola morala 

učiti ročne spretnosti. Pravi, da vsi otroci doma nimajo možnosti šivati. 

Starš A vlogo šole vidi v okoljski pismenosti. Pomembno se mu zdi poudarjanje čistosti 

narave, kako pomembni so vodni viri, kako obnovljivi in neobnovljivi viri.  

Šola v času izobraževanja izvaja tudi prehransko opismenjevanje. Kostanjevec in Koch 

(2007) ugotavljata, da lahko s prehranskim izobraževanjem vplivamo na prehransko znanje 

otrok in mladostnikov. Starš D pravi: »Šola mora naučiti otroke o higieni. Saj doma ti 

poudarjaš, ampak v šoli se to še bolj poudari: prvič, kako higiensko pripraviti hrano, 

uporabljati strojčke in jih na koncu tudi pomiti.« Starš dodaja, da šola vzbudi veselje, da 

otroci nekaj naredijo, in izpostavi, da bi bilo smiselno te stvari v šoli poudarjati. 
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Starš Č meni, da šola mora pri prehrani otroke naučiti skuhati obrok po receptu tako, da ga 

zna količinsko prilagoditi za različno število ljudi. 

 

Kot pomemben dejavnik pri vlogi šole intervjuvani starš B vidi učitelja: »Vloga učitelja je 

zelo pomembna. Ker če ima učitelj pozitiven odnos do predmeta in znanje na tem področju, 

potem bo tudi pri otroku spodbudil zanimanje za to in otroci se bodo lažje učili.« Dodaja: 

»Lažje se je otroku doma učiti nekaj, za kar ga je spodbudil učitelj, pa naj bo to neka 

zanimiva razlaga, pestro delo v razredu ali pa kakšni eksperimenti.«  

 

Intervjuvani starš Č od šole pričakuje tudi dobro medpredmetno povezovanje, torej da bi jih v 

šoli naučili stvari povezovati med seboj. Ta zelo nazorno pojasni: »Ti lahko pri umetnosti 

izhajaš iz matematike in pri matematiki iz umetnosti /…/ Če ima otrok recept, pa ve, da ima 

preveliko količino, jo mora razpoloviti, kaj je to, matematika je to /…/ Jo mora stehtati, kaj je 

to, matematika je to /…/ Jo mora pretvoriti iz gramov v kilograme, matematika je to /…/ Da 

ima sestavine, da gredo v skupine, morajo pripraviti ideje, in na koncu pričakujemo, da bodo 

izpisali recept. Kaj je to, slovenščina je to /…/ Tudi pri kuhinji imamo ogromno: kako se 

mešajo sestavine, kaj se zgodi, če imaš olje in vodo, kaj se zgodi, če sladkor topiš, pač te 

stvari. Da bi se vse to bolj povezovalo.« In nadaljuje: »Beljakovine pri gospodinjstvu so pri 

njih pri gospodinjstvu, pri kemiji so pri kemiji. Popolnoma ločeno. Ne povezujejo.«  

Rezultati raziskave so pokazali, da starši zaznavajo potrebo po spodbujanju praktičnega dela 

na vseh strokovnih področjih, saj menijo, da tako otroke lažje spodbujajo v domačem okolju. 

Prenos znanja iz šole v domače okolje vidijo kot pomemben del sodelovanja. Pomembne 

ugotovitve lahko povežemo s pilotno raziskavo Pechačkova, Havigerova, Jezkova in 

Kucerova (2012), saj so pokazale, da večina staršev (73,3 %) meni, da je glavna naloga šole 

poučevanje za učenje-iskanje in obdelavo informacij, učenje sodelovanja v skupini, nudenje 

maksimalnega znanja in spretnosti ter vzbujanje zanimanja za učenje. 

 

Staršem se zdi pomembno, da učitelj ne posreduje le formalnih vsebin, temveč s svojim 

pozitivnim odnosom in zgledom motivira učence za usvajanje znanj ter prenos znanj in veščin 

v vsakdanje življenje. Erjavšek in Lovšin Kozina (2015) se strinjata, da je odnos učitelja do 

poučevanja poleg njegove formalne izobrazbe pomemben dejavnik, ki vpliva na učni uspeh 

učenca.  
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Že Komensky (1995) je v svoji Veliki didaktiki opozarjal, naj bodo učitelji dostopni in 

ljubeznivi, saj s tem spodbujajo željo učencev po znanju in učenju. Učitelj naj bo v prvi vrsti 

dober vzgled svojim učencem.  

Po mnenju staršev je vloga šole tudi ta, da učitelji povezujejo vsebine različnih predmetov in s 

celostnim pristopom in medpredmetnim sodelovanjem zagotavljajo možnosti, da znanje 

postane trajnostno in uporabno v različnih življenjskih situacijah. Sicherl Kafol (2007) pravi, 

da je medpredmetno povezovanje način, kako narediti šolo podobno vsakdanjemu življenju v 

smislu povezovanja znanja in gojenja pozitivnih odnosov. Ponujalo naj bi več možnosti za 

razvoj posameznika, ki se že v osnovni šoli prične pripravljati na samostojnost. 

V procesu izobraževanja imajo učitelji dejansko vpliv, da posameznika usmerjajo, mu 

svetujejo, mu konkretno pokažejo pot. S sistematičnim, družbeno odgovornim delovanjem 

lahko posameznika opolnomočimo. Opolnomočen posameznik bo kreativno, polno, z 

navdušenjem in fokusom h konkretnim družbeno odgovornim dejanjem skrbel tako zase 

kakor tudi za svoje okolje (Bukovac, 2017).  
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3.4.3 Vloga staršev pri usvajanju znanj in praktičnih življenjskih veščin 

 

Neformalno izobraževanje pri nas in po svetu postaja vse pomembnejši del učenja in 

pridobivanja veščin. U. Rozman (2006) pravi, da v šolskem sistemu velikokrat ni dovolj 

prostora, kjer bi se lahko učenci urili v praktičnem delu, zato je družina otrokovo prvo 

razvojno in socialno okolje. Otroci v času odraščanja razvijajo tesne odnose in čustvene vezi v 

družini. Starši otroku posredujejo znanja in vedenjske vzorce. Družina tako predstavlja 

pomemben del socializacije pri ustvarjanju mladostnikove samopodobe, medsebojnih 

odnosov in vedênja. 

 

Intervjuvani starši trdijo, da sta spodbujanje in usmerjanje otroka med pomembnejšimi 

vlogami staršev, ki so jih prepoznali. Starš A pravi: »Starši morajo usmerjati in spodbujati 

otroke pri tem, ne da bi jih sedaj učili teh stvari, prvič nimajo vsi znanja na vseh področjih, 

drugič pa nimajo niti časa, tudi če imajo znanja.«  

 

Starš A meni, da je vloga staršev zaupati otroka šoli, zaupati v šolski sistem ter otroka 

spodbujati in mu podati razlago s področja, kjer smo bolj domači. 

 

Starš B pravi: »Šola mora dati ta znanja, starši pa morajo potem otroka doma spodbujati in 

mu pomagati. Ne otroka doma učiti, ker nimamo časa za to, ampak mu samo pomagati.« 

 

Vendar pa intervjuvani starš Č poda pomislek: »To pomeni, da bi starši morali biti zelo dobro 

osveščeni, kaj šola spodbuja. Tega pa starši ne vedo.« Zato dodaja: »Pri otrocih je treba 

spodbujati to, da se sprašujejo. Oni dajejo 'feedback'. Ne da so samo prejemniki tega, ker 

potem pride do tega, da smo v šoli rekli to, doma si mi rekel tako, kaj je sedaj prav?« 

 

Starš B navaja, da je glavna vloga starša tudi gospodinjsko izobraževanje svojih otrok v 

smislu navajanja otroka na različna opravila in spodbujanja k praktičnim veščinam: »Starši so 

tisti, ki morajo otroka navajati na vsa opravila, in to že zelo zgodaj. Svoja otroka sem že zelo 

zgodaj navajala na neka gospodinjska opravila. Že kot mali so vlekli perilo iz pralnega 

stroja.« Strniša (2017) navaja podobne ugotovitve, saj meni, da je naloga staršev, da skrbijo 

za svojega otroka in ga že kot otroka naučijo osnov gospodinjskih opravil. 
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Starš C meni, da so tehnična znanja pomembna opravila, ki se jih otrok mora naučiti: »To so 

osnovne stvari, ki jih otrok mora poznati. Da otrok pri zamenjavi žarnice ve, da je treba 

elektriko najprej izklopiti in šele nato zamenjati žarnico, da pri čiščenju delovnih prostorov, 

kot so kad, WC, tla, ve, katero čistilo uporabiti. Takšne osnovne stvari so pomembne, ker se 

mi zdi, da otroci ne znajo metle v roke prijeti. Potem tudi kakšen žebelj zabiti, ko se znajde 

otrok v srednji šoli, da si lahko kaj obesi na steno. To se mi zdi dobrodošlo. Pa kakšen avto 

oprati, kako se opere.« Ob tem doda, kako se razvijajo delovne navade otroka in kako se otrok 

nauči spoštovati stvari: »Če te oče in mama peljeta, potem je prav, da ve, da je treba avto 

vsake toliko časa posesati, očistiti, vanj natočiti gorivo.« Po mnenju starša C bi moral otrok 

znati tudi pokositi travo, pograbiti listje in opleti vrt.  

Starš E meni, da je prva osnova družina: »Če ga ti ne boš malo naučil likati, ali pa da ne bo 

pospravljal, pometal. Da zna ceniti stvari, da to tudi ti delaš in da to mora biti narejeno. 

Družina je prva.« 

 

Intervjuvani starš D pa dodaja, da je vloga staršev izobraziti otroke o tem, kaj je družina, kdo 

so družinski člani in kako so vloge razdeljene po članih. Dunn (2004) navaja, da je domena 

staršev vzgoja in izobraževanje otrok na številnih gospodinjskih področjih, saj raziskave 

potrjujejo pozitivno povezanost med otroki in starši.  

 

Dobljeni odgovori so skladni z raziskavami, ki so že bile opravljene na tem področju. 

Raziskava Pechačkova, Havigerova, Jezkova in Kucerova (2012) navaja podobne ugotovitve. 

Glede pomembnosti vloge pri vzgoji otrok 55 % staršev meni, da je družina bolj odgovorna za 

vzgojo otrok kot šola. Zanemariti ne smemo niti podatka, da 25 % staršev meni, da so šola in 

starši enako odgovorni za vzgojo otrok, medtem ko 20 % staršev to odgovornost vidi v 

družini. Čeprav je skoraj 67 % anketirancev navajalo enako odgovornost šole in družine glede 

izobraževanja otrok, pa je vzgoja otrok bolj pripadala vlogi družine. 
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Z drugega zornega kota pa intervjuvani starš Č meni, da je treba vzpostaviti sodelovanje šole 

in staršev, ne pa razčlenjevati vloge šole in staršev: »Mogoče izhodišče izhaja iz tega, da je 

včasih bilo tako, da se je šoli prepustila popolna avtonomija, kar šola dela, je prav in 

najboljše za otroka, da se pač staršev ni spuščalo v šolo, zato pač ni bilo neke povezanosti. Če 

pogledamo, kaj mi danes pričakujemo od staršev. Dejansko jih spuščamo s tem v šolo, kar 

dejansko kliče po tem, da je povezano. Meni se to zdi smiselno, da je povezano in da domov 

prehajajo pomembne informacije o tem, kako zgraditi otroka, če se lahko tako izrazim, in to 

se sklada z nekim pomenom individualizacije. Tukaj je pač nujno, da preideš na neko raven 

sodelovanja. Kakšno je to sodelovanje, je pač odvisno od staršev, učitelja ali pa od šole.« 

Težavo vidi tudi v prelaganju odgovornosti: »Eno je to, da se starši odmaknejo od tega. Šolo 

prepuščajo šoli. In oni vidijo svojo vlogo čisto ločeno in zaupajo šoli. Po eni strani sicer ni 

slabo, po drugi pa ravno zaradi tega ne more priti do sodelovanja. Ker imajo učitelji premalo 

informacij o otroku. Tisti, ki pa posegajo, pa posegajo na tak način, da se učitelji počutijo 

ogroženi in v obrambi reagirajo ofenzivno.«  

 

 

3.4.4 Stališča staršev, kaj vpliva na to, da otroci ne usvojijo splošnih znanj in veščin  

 

V raziskavi je bila med intervjuvanimi člani najpogosteje izpostavljena težava samih staršev. 

Ti jo vidijo v slabih medsebojnih odnosih v družini. Intervjuvani člani so pri težavah, vezanih 

na medsebojne odnose, opozorili na težave, povezane s pomanjkanjem časa. 

 

Starš B pravi: »Pomanjkanje časa je strup, je problem družbe in sveta. Ko gledam sebe, sem 

srečna, da imam takšno službo, ki mi je omogočala, da sem preživela nekaj časa doma z 

otroki in jim pomagala pri učenju. Ne vem, kako je z mladimi družinami, ki delajo cele dneve 

in nimajo časa niti zase, kaj šele za svoje otroke.« Ob tem pa dodaja izkušnjo: »Ravno 

prejšnji teden sem se pogovarjala s prijateljico iz Švice, ki je medicinska sestra in kakšna dela 

opravlja tudi zunaj bolnišnice. Pravi, da včasih nima časa poskrbeti za svojega otroka, ki ne 

hodi v vrtec, ampak je v varstvu pri neki družini, ki ima tudi otroke. Jim plačuje. Morda to 

tudi ni tako slaba ideja.« 

 

Podobnega mnenja je starš C, ki pravi: »Mi zagotovo na prvem mestu nimamo časa, da nas 

čas preganja, kar je sicer samo izgovor, ampak tako je, ker si prostovoljno prisiljen.«  
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Starš A pa meni, da je lažje neko stvar narediti sam: »Lažje je, da to sam naredim, da 

pomijem posodo in skuham, ker je s tem v resnici manj dela in časa, kot da daš otroku prosto 

pot in imaš na koncu več dela.« Tudi intervjuvani starš E dodaja, da otroke preveč zavijamo v 

vato, da niso sposobni, da mi delamo namesto njih in da je to velika napaka. 

 

Drugi segment težav pa je vezan na nekompetentnost staršev, ki jo intervjuvani starš A 

pripisuje neznanju: »Čim višje gremo po vertikali, tem težje je staršem zadovoljivo slediti tem 

predmetom. Koliko so se starši sploh sposobni poglabljati v to?«  

 

Intervjuvani starš D oviro vidi pri higieni: »Jaz še vedno mislim, da so starši krivi za to. 

Zaradi tega, ker vse bi otroku dali, od igrač do računalnika, povsod bi ga peljali. Nekako mu 

pa ne znaš razložiti nekaj povsem osnovnega, kako si moraš umiti roke, iz vseh kotov, 

podrgniti. Ali nimamo časa ali mislimo, da vse bo.« 

 

Težavo starš E vidi tudi v doslednosti: »Tudi jaz nimam lepo postlane postelje in otroka vsa ta 

leta nismo učili lepo postlati posteljo. Ali sem bila premalo sitna ali pa morda premalo 

dosledna. Saj je važno, da gre otroku dobro v šoli, pa saj je res, naj se otrok angleščino uči in 

bo morda zvečer pospravil. Pa tudi zvečer ni, niti naslednji dan. To je po moje starševska 

potuha.« 

 

Težave je po mnenju starša B moč opaziti tudi v preobremenjenosti otrok z domačimi 

nalogami: »Enostavno je imel toliko domače naloge in dodatnih obveznostih, da ni uspel 

vsega narediti sam. Pa vem, da je napaka staršev, ker otroke rinemo v vse mogoče 

aktivnosti.« Pa tudi v slabi motivaciji otroka: »Otrokom so bolj zabavne kakšne druge stvari. 

Sploh sedaj je ogromno teh telefonov oziroma multimedijskih igrač. Lažje je nekaj gledati, kot 

pa ustvarjati /…/ Otroke je treba doma motivirati za neko delo. Če starši nismo motivirani, 

potem tudi od svojih otrok tega ne moremo pričakovati.« 

 

 

 

 

 

 



Urek, V. (2018). Stališča staršev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju 

(Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

52 

 

Dobljeni odgovori so podobni tistim v raziskavah, ki so jih že opravili raziskovalci. J. A. 

Fulkerson s sod. (2011) pravi, da je časovna omejitev prevladujoča težava družin, ki 

preprečuje pripravo domačih obrokov. Polni delovni urnik in obšolske dejavnosti 

predstavljajo pomembno oviro staršem. Za pripravo hitrih in nezdravih obrokov sta 

najpogostejša razloga utrujenost in pomanjkanje časa staršev. 

 

Podobne ugotovitve navajajo tudi raziskave Höijer, Hjälmeskog in Fjellström (2011) ter 

Drešar (2004), ki pravijo, da je pomanjkanje prehranskega znanja in sposobnosti prispevalo k 

resni zaskrbljenosti nad javnim zdravjem, vključno z debelostjo in drugimi kroničnimi 

boleznimi, povezanimi s prehrano. Spremembe družbenih norm, kot so pomanjkanje časa, 

večje zaposlovanje žensk in polni delovni čas, so privedle do množične uporabe priročne in 

hitro pripravljene hrane, ki jo samo pogrejemo. Razlog lahko pripišemo staršem, ki trdijo, da 

so njihovi otroci prezaposleni z domačimi nalogami, da je veliko tudi zunajšolskih dejavnosti 

in da je hitreje, če delo opravijo sami (Lai-Yeung, 2015). 

 

Poleg pomanjkanja časa in nekompetentnosti je starš C kot negativni dejavnik izpostavil šolo: 

»V šoli manjka razlage. Vse je zapisano v zapiskih, kar se narekuje, ker drugače ne gre. 

Učbenikov pa skorajda ne uporabljajo.« Dodaja tudi, da učitelji, ki svoje delo po svojem 

prepričanju opravljajo na najboljši možen način, morda na otroke ne vplivajo ravno tako, kot 

si mislijo.  

 

Starš E težavo vidi pri učiteljih, ki kažejo nespoštovanje do predmeta Gospodinjstvo: »To 

spoštuje samo učitelj iz gospodinjstva, ker je to njegov predmet in ga mora ceniti. Vsem 

ostalim pa se to ne zdi vredno. Drugi učitelji predmet Gospodinjstvo dojemajo tako, kot se je 

včasih dojemalo recimo telovadbo, kot nekaj sprostilnega. In otroci to začutijo.« 

 

Starš D pa težavi opazi med učitelji: »Vidim razliko med starejšimi učitelji in mlajšimi, ki 

sedaj prihajajo. Razlika pri starejših je, da nekako znajo prisluhniti otroku, in tudi če mu ne 

gre, prevzame krivdo nase učitelj: 'Jaz ga nisem pravilno naučil. Jaz to znam, te bom pravilno 

naučil.' Nikoli ni grajal otrok in na koncu je bil uspeh veliko boljši.« 
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Ovrebo (2014) navaja, da je učiteljev odnos do predmeta Gospodinjstvo eden izmed 

pomembnih dejavnikov, ki lahko tako negativno kot pozitivno vpliva na otroka. Tudi 

slovenska raziskava Kostanjevec, Jerman in Koch (2011) ugotavlja, da je lahko neustrezna 

izobrazba učitelja eden izmed vzrokov, ki negativno vpliva na kakovost poučevanja 

prehranskih vsebin. 

  

Nekateri intervjuvani člani so izpostavili tudi težave s šolskim sistemom. Intervjuvani starš Č 

pove: »V šoli še vedno temeljijo znanja nižjih ravni. Ne samo pri tem, kar se lansira otroku, 

ampak na kakšni ravni se dela z njim in tudi kaj se pri njih preverja.«  

 

Podobno ugotavlja tudi starš D, ki pa oviro vidi drugje: »V šoli je preveč snovi in premalo 

prostega časa za igro. Šola preveč poskrbi zase. V tem smislu, da boljšim učencem še med 

odmori nalaga dodatna dela. Še med kosilom. Ali pa na primer pevski zbor. Vem, da je 

pomemben, ampak ne med kosilom ali odmorom. Otroke se preveč obremenjuje. Saj je res, da 

otroci morajo biti zasedeni, ampak morajo imeti tudi nekaj prostega časa. Mislim, da je v šoli 

še vedno premalo tega, da bi v človeku vzbudili socialni čut. Meni se zdi, da je še vedno 

pomemben sočlovek. Mogoče včasih celo bolj kot pa samo znanje vsega in ocene.«  

 

V kontekstu vprašanja se je med starši pojavil dvom, ali bi bilo gospodinjsko izobraževanje 

bolj kakovostno, če bi ga premaknili v tretje ali prvo vzgojno izobraževalno obdobje. 

Intervjuvani starši podpirajo šolo pri tem, da so gospodinjske vsebine pomembne v 

osnovnošolskem izobraževanju, vendar pa morajo biti prilagojene kognitivnim sposobnostim 

otroka. Večina staršev je mnenja, da bi se gospodinjstvo lahko izvajalo tako v prvem kot v 

tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

 

Intervjuvanci si delijo mnenja glede zahtevnosti vsebin pri predmetu Gospodinjstvo. Starš A 

je imel otroka že v razredih, ko se poučuje gospodinjstvo, in meni, da vsebine niso bile 

prezahtevne: »Moram priznati, da nisem veliko spremljal, ampak kar je potem poskušal 

skuhati doma, je bilo povsem dobro. Tako da s tem nikoli ni imel kakšnih težav, da bi bilo 

prezahtevno.«  
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Starš C ugotavlja, da vsebine niso bile prezahtevne: »Če so otroci žal že v rani mladosti 

izpostavljeni vsem tem raznoraznim internetnim pripomočkom, se pravi tablicam in vsem 

živim, in obvladajo vse te zadeve, mislim, da to sploh ni napačno, ker dokaj zgodaj vedo, 

koliko kaj stane. Na žalost pa ne vedo, kako težko je do tega priti. Se mi zdi, da jim le ni vse 

kristalno jasno. Na primer, ko si rečejo, da si bodo nekaj kupili, razmišljajo, da nekaj dobijo 

od staršev, nekaj za rojstne dneve, torej imajo finance in si bodo nekaj sami kupili. Ne 

razmišljajo pa o tem, kako dolgo traja, da tak znesek zaslužiš, in kako hitro ga lahko 

potrošiš.« Ob tem doda, da bi se gospodinjske vsebine morale izvajati tako v prvem kot 

tretjem triletju osnovne šole: »Čeprav se otroci nekaj stvari učijo že prej. Mogoče bi se v 

sedmi, osmi, deveti razred samo še kaj dodalo. Mislim, da je premalo, da je bilo včasih 

gospodinjstvo bolj praktično, vsaj z nekih zornih kotov. Sedaj pa ne vem, mislim, da se je to 

področje malo izgubilo. Premalo pozornosti je na tem. Mislim, da je gospodinjstvo zelo 

pomemben predmet, ki ga nekako potiskamo ob stran.« 

Medtem starš B izpostavi negativno plat obravnavanja vsebin o tekstilu in denarju: »Mislim, 

da smo kar imeli težave. Pa morda zaradi tega, ker otrok to tudi ni toliko zanimalo in ker je 

bilo dokaj zahtevno. Dobro, da imamo to možnost, ker moja starša šivata in sta lahko otroku 

pokazala, katere materiale imamo, kaj se zgodi z njimi, če jih likamo pri različnih 

temperaturah, kaj se z njimi zgodi, če jih operemo pri različnih temperaturah. Kar se pa tiče 

denarja, pa je vsekakor nepomembno. Ja, če ti to ostane v glavi, ampak glede na 

preobremenjenost otrok mislim, da jim ni. Morda bi bilo bolje, če bi prestavili v zadnje triletje 

osnovne šole. Ali pa vsebine prilagodili po težavnosti glede na starost otroka.« 

Starš Č je mnenja, da bi se predmet Gospodinjstvo lahko prestavilo v prvo triletje: »Če 

izhajam iz svojih otrok, so za te vsebine motivirani veliko prej in takrat, ko je v šoli 

gospodinjstvo, je ta motivacija prej negativna kot pozitivna. Kaj hočem s tem povedati: da mi 

moj srednji otrok, star osem let, brez problema sam skuha kosilo, pokosi travo, okoplje vrt. 

Tudi če pogledam finančno, ima žepnino in se z njo zelo dobro znajde. Pa recimo, da tako 

funkcionira tam nekje od sedmega leta starosti naprej. Vsaj pri nas pri obeh. Najstarejša tudi 

še skuha, ampak le takrat, ko si tega močno želi in ko lahko skuha tisto, kar njej najbolj ugaja. 

Pri slabih desetih letih. Pri dvanajstih si pa ne predstavljam, da bo sploh še hotela za 

kuhalnico prijeti. Sesalnika videti noče, bognedaj, da bi pomila posodo, kosilnice se boji. 

Prava motivacija se zgodi veliko prej. Pa otroci so tudi sposobni delati te stvari veliko prej. 

Takrat so dejansko sposobni in motivirani za pridobivanje praktičnih veščin, potem pa je 

treba te vsebine v tretjem triletju povezati in nadgraditi s konceptualnimi znanji ter povezati s 
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temi veščinami.« Tudi na področju tekstila bi lahko otroci spoznavali materiale že v nižjih 

razredih: »Jaz sicer ne vem, kaj se pri predmetu Tekstil počne, ampak če poskušam pogledati, 

kako bi lahko to praktično ali pa na nižji ravni, pa da bi potem tudi kasneje /…/ Dejansko 

neko poznavanje materiala, kako se material obnaša. Ampak če bi pa prej poskušali praktično 

pogledati ... Jaz vidim, da otroci pojma nimajo. Če mu daš material, da ga otipa, da potipa 

strukturo, da pogleda od blizu, kako so vlakna prepredena. Še moj petletni otrok zna določene 

stvari, recimo na ta način ... Da občuti na koži, kaj pomeni material za kožo, na človeškem 

telesu, koliko vlage absorbira. Povezano tudi s tem, kaj boš prijel, ko boš moral nekaj 

pobrisati, če sem čisto konkretna. Da ocenijo, koliko vlage lahko z nečim popivnajo, koliko 

časa se stvar suši, kako se ožema, koliko se mečka, če manevriraš z njo. Pri nas starejši in 

srednji otrok že sedaj likata. Ali pa, kaj se zgodi s temperaturo na nečem. To so vsa izhodišča. 

Če tule pridobiš to, da sintetike ne moreš s 'col' likalnikom gor potegniti, boš pa pri kemiji, 

kjer boš te stvari delal, pač v praksi ti bo jasno, kako kaj funkcionira. Boš povezal. Izkušnje. 

Preverimo, potipamo, ono tretje in opišemo z besedami, ki so trenutno v mojem besednjaku. V 

besednjaku otroka. Se pravi, je treba bolj na konkretnih primerih pokazati neka teoretična 

znanja in jih tudi interdisciplinarno med sabo povezati.« Starši ravno tako predlagajo, da bi se 

otroci s finančno pismenostjo spoznali prej: »Pri ekonomiki praktično raven pridobivanja 

veščin lahko premakneš v prvo triletje. Če pogledam svoja otroka, sta v drugem razredu oba 

dobila žepnino. Najmlajši jo je letos dobil prvič in je vedel, da žepnino dobi petega v mesecu 

in za ves mesec. In potem sem rekla: 'To je tvoje, razpolagaj, delaj, kakor koli želiš.' In 

dejansko je zadnjič rekel, toliko imam, imam za te kocke, poglejmo, koliko so kocke. Si je 

samostojno šel pogledat na računalnik, vtipkal, vedel je, kaj išče, poiskal, poiskal ceno, 

povedal, koliko so. Seštel je, koliko denarja ima, in izračunal, koliko mu ostane, če si to kupi. 

Na konkretni ravni. Ko gresta otroka v knjižnico, imata vedno nekaj evrov s seboj, če je treba 

plačati zamudnino. Toliko, da ima občutek, kaj pomeni, da ima en kovanec za dva evra. Za 

plačilo zamudnine je to dovolj, ne bi si pa s tem mogel kupiti majice. Da dobi občutek za 

vrednost, koliko je kaj. In to se mi zdi, da so absolutno pripravljeni sprejeti veliko prej kot pa 

pozneje. Na praktični ravni.« 
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Podobnega mnenja kot starš Č je tudi starš D, ki pravi, da je škoda, ker se predmet 

Gospodinjstvo v šestem razredu konča: »Se mi zdi, da je to veselje ravno prišlo do otrok, 

veselje do kuhanja in do priprave hrane, do pospravljanja hrane z mize. Tudi higiena. To bi 

se moralo v naslednjih letih v praksi v šoli še utrjevati. Pa nadgrajevati. Mislim, da so to 

pomembne vsebine. Na področju financ bi bolj poudarjala varčevanje. Mislim, da bi bilo 

bolje, če bi jih imeli še naprej in še praktično. Da mora pred skupino nekaj skuhati ali pa 

sodelovati, tako kot so to počeli že zdaj. Eden je njegov pomočnik, eden je pa glavni kuhar. 

Organizacija. Pomembno je tudi to, da so poudarjali, da mora biti kuhinja čista za naslednje 

uporabnike.« 

Starš E meni, da bi bil predmet Gospodinjstvo lahko vključen v celotno osnovnošolsko 

vertikalo in tudi naprej v srednji šoli: »Nujno pa bi ga dala v 7., 8. in 9. razred. S tem, da ga 

morajo spoštovati vsi, z ravnateljem vred. Ker je včasih tako, da naloga iz matematike ali 

angleščine zahteva tako veliko časa, da gospodinjstvo sploh nima domačih nalog. Si 

oblikujejo prioriteto, da so drugi predmeti pametnejši in potrebnejši. Saj so, ampak gotovo je 

pa tudi še kaj drugega.« 

 

3.4.5 Stališča staršev o pomenu gospodinjske pismenosti otrok ob koncu osnovne šole 

 

T. K. Hira (2014) je prepričana, da ljudje potrebujemo gospodinjsko pismenost, saj živimo v 

zapletenem gospodarskem, družbenem in političnem svetu. Pravi, da družba danes bolj kot 

kdajkoli prej potrebuje gospodinjsko izobraževanje za izboljšanje družinskih in skupnih 

odnosov, vpeljavo vedenjskih sprememb, povezanih z zdravjem in prehrano, za učenje, kako 

postati bolj osveščen potrošnik, in za razvoj osnove za učenje veščin, ki so potrebne za 

prepoznavanje in izboljšanje kakovosti življenja družin in posameznikov. Številne študije 

kažejo, da je pomanjkljivo znanje staršev razlog, da je gospodinjsko izobraževanje tako 

pomembno v šolskem sistemu (Höijer, Hjälmeskog in Fjellström, 2011; Slater, 2013). 

 

Učenci skozi celotno devetletno obvezno osnovnošolsko izobraževanje pridobijo osnovna 

znanja s področja gospodinjstva. Gospodinjstvo zajema različna področja, kot so hrana, 

prehrana, zdravje, okolje, tekstil in oblačenje, dom in družina, potrošništvo, vodenje 

gospodinjstva in še mnogo več. 
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V raziskavi je bilo zaznati različna področja gospodinjstva, ki so se staršem zdela pomembna 

in bi jih po njihovem otroci morali usvojiti do konca osnovne šole. Intervjuvani starši 

ugotavljajo, da je pomembno, da otroci usvojijo gospodinjsko znanje na področjih prehranske, 

zdravstvene, okoljske in finančne gospodinjske pismenosti. Prehranska pismenost je ena 

izmed pomembnejših vsebin gospodinjstva, ki bi jih otroci morali usvojiti do konca osnovne 

šole. Vidgen in Gallegos (2014) opredeljujeta štiri osnovne komponente prehranske 

pismenosti, ki jih starši v raziskavi zaznajo kot pomembne. 

 

Pri načrtovanju prehrane je staršu D pomembno, da otrok ve, katera živila mora zaužiti čez 

dan, koliko kalorij potrebuje dnevno, kaj je zdravo in kaj škoduje njegovemu zdravju. 

 

Druga zelo pomembna komponenta vključuje izbor živil: staršu C je pomembno, da otroci 

znajo pravilno shranjevati živila. 

 

Pri tretji komponenti na temo priprave hrane so starši podali največ odgovorov. Staršu A je 

pomembno, da otroci znajo poskrbeti zase: »To pomeni, da otrok zna pripraviti enostaven 

obrok, tudi kaj skuhati in da ve, zakaj je pomembno, da zaužijemo več beljakovin in zakaj ne 

toliko ogljikovih hidratov. Da točno ve, kaj se dogaja.« 

 

Starš B meni, da če se otrok znajde v situaciji, ko je sam doma, si bo znal pripraviti enostaven 

obrok.  

 

Staršu D pa je pomembno, da otrok ve, da imamo tri glavne obroke in dve malici: »Da si zna 

zjutraj pripraviti večji obrok, za kosilo nekaj srednjega, za večerjo pa nekaj manjšega. Da 

mora pojesti tri ure pred spanjem, da se še telo odpočije in regenerira. Osnovno pri zajtrku, 

kosmiče in jogurt, cvrtje jajc, da si odreže kos kruha.« Pomembno mu je tudi, da otrok zna 

prebrati recept: »Če zna prebrati in uporabiti recept, bo znal vse postoriti. Eno je načrtovati, 

pa da si zna pripraviti sestavine in potem tudi uporabiti.«  
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Intervjuvani starš Č ob tem doda tudi primer spodbujanja otrok pri pouku gospodinjstva: »Nič 

ne bi bilo narobe, če bi jim kdaj namenoma česa zmanjkalo. Ne vem, ali se to dela, ampak da 

rečeš, danes bomo pripravili zrezke v smetanovi omaki, imamo ta recept in te sestavine, vi pa 

morate nekaj skuhati. Ker to se mi zdi, da bi se otrok pri 10 letih lahko sam doma znašel. Jaz 

rečem, da sem danes nabavila to in to ... kot učiteljica, razdelite se v skupine in razmislite, 

vsaka skupina naj pripravi tri recepte ali tri ideje, kaj bo skuhala. Nekaj iz teh sestavin, da jih 

boste maksimalno izrabili, in pokažite, kaj lahko naredite. Ali pa rečemo, toliko imate 

sestavin, zdaj pa pripravite glavno jed in sladico. Vseeno mi je, kaj kje uporabite, kako boste 

razmejili ... To je glavna jed, to je sladica, pa še recept imate. Se pravi, spodbujati malo 

odprtosti in kreativnosti, ne pa biti tako zelo omejen, brez variabilnosti.«  

Kot primer dobre prakse, kako sam spodbuja otroka k pripravi hrane, starš Č opiše: »Jaz 

rečem, bomo to skuhali, to potrebujemo. To imamo, tega ne. Ampak tole imamo, poglej, kaj 

imaš, kaj iz tega lahko narediš, premisli, kaj lahko narediš, potem pa naredi. Ne razmišljamo 

o tem, da imamo omejen izbor, ampak iz tega moramo nekaj narediti. In potem tudi 

razmišljajo: 'Aha, jaz si želim pripraviti to. Ali lahko smetano zamenjam z nečim drugim, 

recimo s kislo smetano?'.« K temu doda: »Da znajo brati recept. Otrok mi je rekel, da bo 

poiskal, kakšne piškote lahko speče, ker ima alergijo. Je sam poiskal recept za piškote brez 

oreščkov. Si ga je kopiral, ga prinesel in prebral. Niso pa bile izpisane sestavine. Se pravi, 

preberi, kaj potrebuješ, sproti si izpisuj sestavine. Potem je recept prinesel pokazat mami in 

povedal, kaj imamo doma, ker je točno vedel, kje je kaj, vedel pa je tudi, kaj mora nujno še 

nabaviti za te piškote. Tako da s tega vidika se mi zdi dobro, da znajo iskati recepte, da znajo 

izpisati sestavine, če še niso, da znajo iti po sestavinah, oceniti, koliko česa potrebujejo, in da 

to znajo tudi nabaviti.« Dodano vrednost vidi tudi v prilagajanju recepta glede na potrebe: 

»Prvo je mogoče to, da ga znajo prepoloviti. Jaz nimam potrebe po medenjakih iz kilograma 

moke, pol kilograma zadošča. Ker če jih bom delal iz enega kilograma moke, jih bom pekel 

celo popoldne. Recimo, da ima občutek za razpolovitev. In za to, da zna odprto razmišljati, 

recimo: 'Tukaj potrebujem sladko smetano, ali bi bilo v redu, če uporabim kislo? Ali pa grški 

jogurt?' Ali pa razmišljati celo tako: 'Aha, tukaj so kroglice z oreščki, jaz jih bom pa pripravil 

s kokosom. Ali pa bom mlete piškote nadomestil s kokosom.' Da ni iz iste skupine sestavin, 

ampak gre še celo malce dlje.« 
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Pri zadnji, četrti komponenti prehranske pismenosti, ki vključuje prehranjevanje oz. uživanje 

hrane, pa starš A pravi, da otrok mora znati poskrbeti zase: »Da bodo vsaj en konec tedna 

dovolj pestro in normalno jedli, če mu napolniš hladilnik.« S tem otroka spodbuja, da se nauči 

čim več o zdravem prehranjevanju. Starš D pa poudarja, da je treba otroke naučiti, da se hrane 

ne meče stran.  

 

Med pomembnejša področja pismenosti starši uvrščajo finančno pismenost in poudarjajo 

razvijanje pozitivnega odnosa do denarja. Starš A pojasnjuje: »Da vsaj približno zna z 

denarjem oziroma financami. Da se zaveda, da kartica ni neomejen vir. Se pravi, da je treba 

preudarno pogledati, kaj si lahko kupiš, koliko imamo, da si ne moremo vsega kupiti, kaj so 

prioritete, kaj mi več pomeni. Da razume, da starši niso neomejen vir denarja.« Podobno 

mnenje poda tudi starš B, ki pravi: »Da pozna neke osnove glede denarja. Da ne more priti do 

bančnega avtomata in mu bo ta postregel z denarjem. Da ve, kaj narediti s svojo žepnino. Če 

ima morda kaj privarčevano, da ve, kaj s prihranki.« Ob tem dodaja: »Mene so otroci doma 

spraševali, kje dobim denar, kdo mi da plačo, zakaj samo toliko denarja. In se mi zdi 

pomembno, da se otroku pove, kako nekdo dobi plačo, da je ta odvisna od stopnje izobrazbe, 

delovne dobe, da se mu razložijo takšne stvari.« Podobnega mnenja je tudi starš Č, ki pa 

pravi, da mu je pomembno, da imajo otroci vsaj malo občutka za denar in koliko je kaj vredno 

ter da znajo ločevati in pravilno izbrati glede na določene kriterije. 

 

Kot pomembno področje ekonomike pa starš D izpostavi: »Upravljanje s časom. Da si 

organizira čas za učenje. Da zna svoj delovni dan razdeliti, koliko ga rabi za učenje, 

prehranjevanje, šport. Da se zna organizirati.«  

 

Intervjuvani starš Č razvijanje finančne pismenosti konkretno povezuje z življenjem: »Pri nas 

recimo to povezujemo s tem, da otroci morajo hoditi z nama v trgovino. Pri nas se hladilnik 

ne napolni sam. Vedo, kdaj je prazen in kdaj poln. Pa vedo, koliko časa gre za to, da ga 

napolniš, pa tudi koliko denarja gre za to, da ga napolniš. Kolikokrat moraš iti v trgovino, pa 

do tega, da se znajdejo, da če ena stvar manjka, ne kliče po trgovini. Pri nas je red, se hodi v 

trgovino vsakih 10 do 14 dni, takrat se večina nabavi in vmes ne hodimo nakupovat, razen kar 

je nujno /…/ In če gre v trgovino, da ne kupi preveč. Da zna v trgovini ločevati med različnimi 

proizvajalci /…/ Pri nas igramo monopoli ravno s tem namenom. Banka izplačuje, ko ti imaš 

nekaj za izplačati, ko imaš neko osnovo. In če kupiš, tam zmanjka. Tukaj moraš vedeti, koliko 

imaš, in načrtovati vnaprej. Če bomo tukaj dali toliko, potem ne bomo imeli za nakup 
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letališča. Veliko znanj je povezanih med seboj. Ko pa prideš do bankrota, nimaš več sredstev, 

imaš pa neko imetje. To imetje lahko prodaš, ampak tega potem ne boš več imel. In to imetje 

ni več nujno enako vredno, kot je bilo na začetku, ko si ga kupil. Lahko je vredno dvakrat 

toliko, lahko je vredno pol manj, lahko ni vredno nič, lahko pa ga nihče noče. In otrok tudi ve, 

da to, kar ima, ni nujno, da bo lahko prodal, mogoče bo lahko, mogoče ne. Kako bo prav, ne 

ve. In da je tako pač isto s stanovanji na trgu.«  

Staršem je tudi pomembno, da otroci razvijajo pozitiven odnos do okolja. Starš B pravi, da bi 

otrok moral znati ločevati odpadke in skrbeti za čisto okolje, tako za tisto, v katerem živi, kot 

tudi za zunanje okolje, ter poskrbeti za čim manj odpadkov, ker so naravni viri omejeni. Ob 

tem intervjuvani starš D dodaja, da je otroke treba seznaniti z varčevanjem z vodo: »Če to 

poudarjamo pri umivanju zob, potem lahko tudi pri pomivanju posode«. Tudi staršu C je 

pomembno, da otrok zna poskrbeti za prostor, v katerem živi, zna odnašati smeti in jih tudi 

ločevati. 

  

Tudi področje zdravstvene pismenosti starši zaznavajo kot pomembno usvojeno področje. 

Intervjuvani starš D navaja: »Otrok mora znati poklicati na pomoč, če pride do nesreče. Kako 

odreagirati. Ali pa da v primeru hujšega nasilja ve, katere organizacije poklicati«. Starš C 

doda: »Če vidiš, da je nekomu slabo, da pristopiš, ne da pogledaš proč. Se ne pričakuje od 

tebe, da boš napravil čudež, ampak glede na to, da ima vsak drugi mobitel, če že ne vsakdo, 

če drugega ne, da boš poklical pomoč. To definitivno, če vidiš nekoga, ki mu je slabo ali se 

opoteka, da mu daš roko. Ne vem. Ali pa da znaš poiskati prvo pomoč v hiši, kje imaš obliž, 

ali pa da veš – to je osnovna stvar – če se raniš, rano razkužiš z alkoholom, popivnaš in daš 

gazo čez rano in čakaš.« 

 

Po mnenju staršev naj bi otroci poznali tudi različna tehnična opravila. V zvezi z uporabo 

tehnike v gospodinjstvu starš D navaja: »Da otrok ve, da se štedilnik izklopi, da se lahko 

opeče.« Ob tem pa meni, da je treba imeti odnos do vseh vrst aparatov v smislu varnosti in 

čistoče.  
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Starš Č opiše primer dobre prakse: »Ko smo kupovali ponev, sem rekla, da potrebujemo 

takšno za indukcijo, ker imamo doma indukcijsko kuhalno ploščo. Moramo najti takšen znak 

za indukcijo, zdaj pa iščite. Potrebujemo ponev za palačinke, torej mora biti nizka, mora biti 

teflonska. Vemo, da mora imeti ponev črn sloj in znak za indukcijo. Ampak vedo pa tudi, 

katera posoda doma v predalu je taka, da se ne bo prijelo, če bodo nekaj pekli, na kateri se bo 

prijelo in katera je boljša za kuhanje.«  

 

Poleg pomembnih usvojenih znanj in veščin s področja gospodinjske pismenosti starši 

izpostavijo tudi poznavanje tekstila in oblačenje. Pri tem jim je najpomembnejše, da otroci 

znajo nekaj praktičnega popraviti in vzdrževati oblačila. 

 

Starš A meni, da bi si otrok moral znati prišiti gumb: »Zaradi tega ne znajo, ker so danes 

takšne stvari tako poceni, da se ne splača šivati. To pa ni prav, ker so tudi to naravni viri, ki 

so omejeni.« Temu doda: »Ne da bi nekaj sam naredil, ker to le vzame veliko časa, ampak če 

so pa kakšne malenkosti, da jih otrok zna popraviti s šivanjem, z lepljenjem.« 

 

Staršu D je pomembno: »Šivanje v smislu, da ve, da se določena stvar lahko tudi obnovi. 

Včasih smo nogavice šivali, danes jih zavržemo. Tudi poznavanje naravnih in umetnih vlaken 

ter ločevanje. Da se zna primerno oblačiti, zna razbrati informacije z obesnega lističa in zna 

vzdrževati oblačila.« Starš D pa je tukaj poudaril tudi pomen oglaševanja: »Da ve, če je 

reklama, da ni rečeno, da je to najboljši izdelek, ampak da proizvajalec samo oglašuje. Da 

imajo odnos do oglaševanja.« 

 

Tudi uporaba tehničnih znanj in veščin se je staršem zdela pomembna. Starš D meni, da naj bi 

otrok znal pravilno ravnati z elektriko: »Otrok mora znati zamenjati žarnico. Da ve, da je 

vroča in se lahko opeče in da je nevarno, če dela z elektriko, reže žice in se igra z vtičnico.« 

 

V kontekstu vprašanja so starši podali tudi svoje mnenje o tem, kdo naj poučuje gospodinjske 

predmete. Starši se strinjajo, naj predmet Gospodinjstvo poučuje tisti učitelj, ki ima ustrezno 

izobrazbo za poučevanje teh vsebin.  

 

 

 

 



Urek, V. (2018). Stališča staršev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju 

(Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

62 

 

Intervjuvani starš A poudari: »To je tako, kot da bi zgradbo celice učil nekdo, ki za to še nikoli 

ni slišal. Učitelj bi moral precej širše poznavati posamezno tematiko, ki jo uči, da zna stvar 

razložiti, poenostaviti pravilno, ne napačno, in da pozna ozadje stvari in je pripravljen na 

vprašanja otrok, ker so lahko zelo različna, zelo globoka. In to je treba razložiti. Če tega 

znanja nimaš, boš lahko napačno stvari interpretiral in celo napačno poenostavljal, kar se 

vseskozi dogaja. In isto v gospodinjstvu, on tega nikoli ni poskusil in tega potem ne bo znal 

razložiti.« Podobne ugotovitve navaja tudi starš B, ki pravi: »Učitelj razrednega pouka 

poučuje tudi glasbo in šport. Mislim, da to vsekakor ni v redu. Res je, da je učitelj razrednega 

pouka zelo razgledana osebnost, po mojem mnenju seveda, ampak menim, da bi vsak moral 

poučevati na svojem strokovnem področju. Je pa morda tudi odvisno od samega učitelja, 

koliko je vešč v npr. športu, glasbi, gospodinjstvu. Morda bi rada dodala tudi, da je mišljenje 

otroka v nižjem razredu drugačno kot v višjem. V nižjih razredih morda otroci drugače 

gledajo učitelja, morda v drugi luči, bolj so povezani med seboj, saj dopoldneve preživljajo 

skupaj, na višji stopnji pa imajo neko spoštovanje in drugačen odnos, jih morda vidijo bolj 

kot strokovnjake. Ampak moje mnenje je, da bi vsak moral poučevati svoje strokovno 

področje. Otroci na višji stopnji drugače dojemajo učitelje in je prav, da jih poučuje nekdo, ki 

ima kompetence na ustreznem področju.« 

 

Dobljeni odgovori se dopolnjujejo z raziskavo Erjavšek in Lovšin (2015), ki razkriva velik 

delež učiteljev (36 %), ki predmet Gospodinjstvo poučujejo brez ustrezne formalne izobrazbe.  

Učinkovitost izobraževanja je tako odvisna od učiteljevega odnosa do predmeta in njegove 

kompetentnosti (Dewhurst in Pendergast, 2008). 
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3.4.6 Stališča staršev o pomenu gospodinjskega izobraževanja za posameznika in družbo 

 

Intervjuvani starši ugotavljajo, da pomembno področje predstavljajo psihološke in socialne 

veščine, ki jih pridobi posameznik, če ima usvojena znanja s področja gospodinjstva. Starš B 

pravi, da je tak otrok pripravljen na življenje, zna poskrbeti zase, je samostojen in odločen. 

Podobno mnenje ima starš C, ki pravi: »Ko ti nekaj uspe, si dvigneš samopodobo in 

samozavest.« Tudi starš Č pravi, da so otroci sposobni za svet in znajo poskrbeti za sočloveka.  

 

Starš E meni: »Pri 15 letih bodo mislili, da nimajo nič od tega. Da jim starši samo težimo in 

da to ni nikakršno znanje. Pri 19 letih bo morda prišlo kaj prav. Pri 25 bo pa že vedel. Tisti 

otroci, ki so v to vzgojeni in so jim starši dajali neko veljavo (to je vredno, to je pametno, brez 

tega ni mogoče živeti), bodo pri 25 letih rekli, kaj vse obvladajo, da so pripravljeni 

samostojno živeti.«  

Poleg usvojenih psiholoških in socialnih veščin pa starši izpostavljajo tudi kakovostno 

življenje posameznika. Intervjuvani starš A meni: »Otroku je vse skupaj olajšano, sit bo, bolj 

bo zdrav, bolj kakovostno bo živel, ker si bo znal sam vse pripraviti.« Tudi starš D dodaja: 

»Da ima spoštljiv odnos do hrane. Do tega, da ljudje hrano pripravijo in postrežejo.« Tudi na 

področju ekonomike gospodinjstva intervjuvanci zaznavajo pomembne povezave. Starš A 

pojasni: »Tudi s financami bo znal, te bodo manj trpele, če bo znal kaj skuhati, ne da bi šel 

vsak dan jest ven in da bi kupoval vnaprej pripravljene jedi.« 

 

Z vidika trajnostnega vedênja pa po mnenju staršev otrok zna poskrbeti za okolje in je 

sposoben sam popraviti kakšno stvar. Intervjuvani starš A doda: »Manj bo odpadkov, manj 

stvari, ki jih bo na novo kupil. Saj vsi vemo, kako je, če stvari mečemo proč in je vedno več 

odpadkov.« 

 

Na drugi del vprašanja, ki se je nanašal na to, kaj pridobi družba z gospodinjsko pismenimi 

posamezniki, starš A odgovori: »Neodvisne in samostojne ljudi.« Tudi starš B meni, da ima 

taka družba bolj samostojen in samozavesten narod.  
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Nekateri starši omenjajo tudi pomembna področja, ki so vezana na gospodinjstvo. Na 

področju zdravja starš A meni: »Družba pridobi bolj zdrave posameznike.« Prednost 

pridobljenega znanja s področja gospodinjstva starši vidijo tudi pri prehrani. Intervjuvani starš 

D pravi: »Zavržene bo manj hrane, razvili bomo zdrav odnos in spoštovanje do hrane /…/ 

pravilna uporaba posode in shranjevanje.« Dodaja tudi: »Odnos do hrane je danes kar pereč 

problem, Prehitro jo zavržemo. Lahko bi jo ponovno uporabili.« Starš D pa vidi prednost 

družbe tudi v skrbi za okolje: »Poskrbljeno bo za čim manj odvečne embalaže in odpadkov.«  

 

S socialno-ekonomskega vidika pa po mnenju starša C družba pridobi manj socialno 

ogroženih ljudi, ki iščejo socialno pomoč. Starš D doda, da družba pridobi višjo kakovost 

izobrazbe. 

 

Negativen pomislek pa je izrazil starš Č, ki pravi: »Ne vem, če je družbi to ravno po godu. 

Včasih bi si želela manj pismenih uporabnikov. Pa ne samo gospodinjsko pismenih. Ker to 

pomeni, da družba zagotavlja neka delovna mesta, službe, kjer se denar obrača.« Po drugi 

strani pa doda: »Družba si prizadeva za ali pa si skuša prizadevati ... ali pa je to ideologija, 

da bi bili samozadostni, bi skrbeli za samopodobo.«  

 

Starš E pa je mnenja: »Danes imamo družbo razvajenčkov, ne samostojnežev. In tudi tako se 

poročajo. V svet gredo tako 'scrkljani', da so že prvi problemi gromozanski. Kdo bo pospravil, 

zakaj ni skuhano, žena se ne zna hitro obrniti in kaj skuhati. Ker so toliko časa doma, jih 

razvajamo. Šele ko ga vržeš iz hiše ali pa se sam odloči za odhod na svoje, se vpraša, ali 

sploh zna oprati perilo in ali gresta bela in modra barva skupaj v pranje.«  

 

Intervjuvanci tako pri posamezniku kot družbi na prvem mestu vidijo pomembne psihološke 

in socialne veščine, ki jih pridobi posameznik, če je gospodinjsko pismen. Da družba 

potrebuje socialno uspešnega mladostnika, se strinja tudi Metelko Lisec (2004), ki navaja, da 

današnja družba od vsakega izmed nas terja vse večjo udeleženost in kakovostno delovanje. 

Dodaja tudi, da si je zato treba vzeti čas zase in za svojo osebnostno rast.  

 

V družbi se pojavljajo mnoge problematike na področjih, ki so vključena v disciplino 

gospodinjstva. Sposobnost vodenja družinskih financ, vnaprejšnjega načrtovanja in 

sprejemanja odločitev vsekakor predstavlja pomemben del posameznikove blaginje.  
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K. Turkki (2005) meni, da je cilj gospodinjskega izobraževanja prizadevanje za spodbujanje 

kakovosti življenja posameznika, družine in skupnosti. Gospodinjsko izobraževanje bo imelo 

v prihodnje pomembno vlogo, če želimo prihodnjim generacijam omogočiti obvladovanje 

svetovnih družbenih izzivov. Zato številne organizacije povsod po svetu poskušajo s 

številnimi dejavnostmi in aktivnostmi spodbuditi posameznike, da naredijo korak naprej v 

svojem življenju.  

 

V kontekstu vprašanja so starši podali mnenja, ali se družba zaveda pomena gospodinjskega 

izobraževanja. Intervjuvani starši menijo, da družba ne prepoznava koristi gospodinjstva kot 

discipline in da se tudi sami ne zavedajo pomembnosti tega področja, ker ga ne prepoznajo. 

Dodajo pa, da prepoznajo težave na posameznih področjih, kot so napačne potrošniške 

odločitve in slaba prehranska pismenost. Ob tem starš A doda predloge, kako družbo 

spodbujati k zavedanju o pomembnosti področja gospodinjstva: »Treba je čisto konkretno 

povedati, oglaševati. Našteti zelo aktualne probleme in jih na koncu povezati, da vse to skupaj 

spada v domeno predmeta gospodinjstva. Absolutno pa je treba zajeti vse te probleme, ki so 

aktualni in jih ljudje razumejo kot probleme. Učitelj gospodinjstva pa bi jih moral znati 

kritično oceniti in kritično predstaviti svojim učencem. In to vse aktualne zadeve, od prehrane 

do zdravja.« 

  

Po mnenju intervjuvanega starša Č so otroci na splošno zelo slabo pismeni, kar zadeva 

področje gospodinjstva: »Kar se tiče tekstila, nimajo pojma. Jaz si skoraj upam trditi, da če bi 

osnovnošolca ali pa srednješolca poslala v trgovino, naj mi prinese eno sintetično in eno 

bombažno oblačilo, tega sploh ne bi znali.« In nadaljuje: »Otroci ne znajo brati sestavin na 

izdelkih. Prvič: jih sploh ne berejo, ker se jim ne zdi potrebno. In drugič: tudi če bi jih brali, 

ne bi imeli pojma, kaj berejo.«  

 

Dobljeni rezultati se navezujejo na številne raziskave, ki opozarjajo na slabo gospodinjsko 

pismenost posameznikov in družbe. Veliko je raziskav na področju prehranske pismenosti, ki 

opozarjajo na slabe prehranjevalne navade (Fulkerson s sod., 2011), pa tudi na področju 

finančne pismenosti, ki vpliva na napačne odločitve posameznikov (OECD, 2005). Težave 

družba vidi tudi v slabi zdravstveni pismenosti (Health Literacy Europe, 2013).  
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 4 SKLEP 

Gospodinjsko izobraževanje ima pomembno vlogo pri izboljšanju kakovosti življenja družin 

in posameznikov (Pendergast, 2015). Gospodinjska pismenost je ena izmed strategij, ki lahko 

pomagajo pri oblikovanju bolj zdravih, produktivnejših in ustvarjalnejših posameznikov, ki si 

prizadevajo za trajnostno kakovost življenja. Ob tem se moramo zavedati pomena formalnega 

in neformalnega izobraževanja. Družina, ki otroku predstavlja primarno okolje, nosi veliko 

odgovornost. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšna so stališča staršev o pomenu 

usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju. Ugotavljala sem, katera znanja in 

praktične življenjske veščine bi moral otrok usvojiti do konca osnovne šole in kakšno vlogo 

imajo pri tem šola in starši. Zanimalo me je tudi, katera področja pri pouku gospodinjstva so 

po mnenju staršev pomembna in kakšna so njihova stališča do gospodinjskega izobraževanja.  

 

Rezultati navedene raziskave so pokazali, da se staršem zdi najpomembnejše, da otrok do 

konca osnovne šole pridobi splošna znanja in veščine, ki mu bodo omogočala kakovostno 

življenje v družini in družbi. Prednost se daje predmetom, ki ponujajo vsebine in znanja, ki so 

pomembni za nadaljnje šolanje. Med te predmete sodijo predvsem jeziki, matematika in 

naravoslovni predmeti. Staršem se zdi pomembno, da otroci usvojijo tudi znanja in veščine, ki 

jih potrebujejo v vsakdanjem življenju, a glede na sistem nadaljnjega izobraževanja temu 

pripisujejo manjši pomen. Poleg tega, da usvoji pomembna znanja in veščine z različnih 

strokovnih področij, naj bi bil ob koncu osnovne šole otrok po mnenju staršev tudi 

gospodinjsko pismen. Starši so izpostavili pismenosti na prehranskem, finančnem, 

zdravstvenem in okoljskem področju. Pomembne so se jim zdele usvojene veščine s področja 

prehrane. Zdi se jim pomembno, da otrok ob zaključku šole zna poskrbeti za načrtovanje in 

pripravo zdrave prehrane. Podobno ugotavljata tudi Matos (2016) in Urek (2016), ki navajata, 

da je za starše pomembno, da otroci usvojijo znanja in veščine iz higiene pri delu z živili in 

praktične priprave različnih in enostavnih obrokov. Starši velik pomen pripisujejo tudi 

znanjem in veščinam, povezanim s finančno pismenostjo, kjer naj bi otrok razvijal odnos do 

denarja in smotrno upravljal s svojim časom. Pomembna usvojena znanja in veščine vidijo 

tudi v odnosu do okolja. Otroci naj bi se zavedali okoljske problematike in naj bi stremeli k 

varovanju okolja predvsem preko ločevanja odpadkov, kar je skladno z ugotovitvami 

raziskave Matos (2016), ki navaja, da sta varčevanje in ločevanje odpadkov pomembni 

usvojeni veščini po mnenju staršev.  
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Pri pomembnih usvojenih področjih pri pouku gospodinjstva so starši izpostavili tehnična 

opravila, ki jih vidijo predvsem v smislu uporabe tehnike v gospodinjstvu ter uporabe 

tehničnih znanj in veščin. Poleg pomembnih usvojenih znanj in veščin s področja 

gospodinjstva starši izpostavijo tudi poznavanje tekstila in oblačenje. Pri tem jim je 

najpomembnejše, da otroci znajo nekaj praktičnega popraviti in vzdrževati oblačila. 

 

Starši so izpostavili tudi, da morajo učenci v času šolanja razvijati socialne veščine. Slednje 

lahko povežemo z ugotovitvami Metelko Lisec (2004), ki je socialne veščine razdelila v dve 

skupini. Pri veščinah za osebnostno delovanje in razvoj starši menijo, da naj bi bila takšna 

oseba prijazna, poštena, pozitivna, organizirana, odprta itd. Rezultati so skladni s teorijo H. 

McGraht in S. Francey (1996), ki pravita, da so socialne veščine tiste, ki omogočajo primerno 

socialno sporazumevanje.  

 

V raziskavi me je zanimalo, kakšno vlogo imajo šola in starši pri usvajanju znanj in praktičnih 

življenjskih veščin. Starši izpostavljajo problematiko prezaposlenosti in pomanjkanja časa za 

preživljanje kakovostnega časa z družino. Pogosto se dogaja, da obveznosti staršev in otrok 

negativno vplivajo na ritem življenja v družini. Ocenjujejo, da primanjkuje časa za vzgojo, ki 

bi vključevala dejavnosti, ki pri otrocih razvijajo pridobivanje veščin, potrebnih za 

kakovostno življenje v družini. Med te veščine lahko uvrstimo skrb za dom in zdravje pa tudi 

razvijanje socialnih veščin. Starši vidijo potrebo, da bi se tudi v program šole vključevale 

vsebine in dejavnosti, s katerimi bi dosegli cilje, povezane s pridobivanjem omenjenih znanj 

in veščin. Če za to poskrbi šola, se jim zdi pomembno, da v domačem okolju otroke 

spodbujajo k uporabi v šoli usvojenih znanj in veščin. Glede usvajanja gospodinjskih veščin 

ne vidijo razloga, da bi se potrebe deklet ali fantov razlikovale. Staršem se zdi pomembno, da 

učitelj ne posreduje le formalnih vsebin, ampak da s svojim pozitivnim odnosom in zgledom 

motivira učence za usvajanje znanj ter za prenos znanj in veščin v vsakdanje življenje. 

Pomembno se jim zdi, da učitelji povezujejo vsebine različnih predmetov ter s celostnim 

pristopom in medpredmetnim sodelovanjem zagotavljajo možnosti, da znanje postane 

trajnostno in uporabno v različnih življenjskih situacijah. Murko (2017) poudarja, da so 

učiteljice gospodinjstva v raziskavi izpostavile pozitiven odnos učitelja do učencev. 
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Starši zagovarjajo stališče, da je treba otroke v domačem okolju spodbujati k razvijanju in 

utrjevanju praktičnih veščin, ki vplivajo na kakovost življenja posameznika in skupnosti. 

Strniša (2017) navaja, da je naloga staršev, da skrbijo za svojega otroka in ga naučijo 

osnovnih gospodinjskih opravil. Že zelo majhen otrok lahko staršem pomaga pri pomivanju 

posode, pometanju in pospravljanju. Predvsem je pomembno, da otroka pohvalimo, ga 

spodbujamo in motiviramo. Otroci so zelo radi samostojni, zato morajo starši zaupati svojemu 

otroku. 

 

Ob tem pa je pomembno tudi sodelovanje staršev in šole na način, da se sprejemajo 

konstruktivni dogovori. Starši podpirajo šolo in vidijo njen pomen v prenosu znanja iz šole v 

domače okolje, saj potem lahko to znanje spodbujajo doma. Pomembno je, da se starši in šola 

povezujejo v dejavnostih, ki so namenjene gospodinjskemu izobraževanju. 

 

Zanimalo me je tudi mnenje staršev, kakšne ovire/težave zaznajo oziroma kaj lahko vpliva na 

to, da otroci ne usvojijo ustreznih znanj in veščin. Starši vidijo vzroke za manjšo 

gospodinjsko pismenost otrok predvsem v načinu družinskega življenja. Službene obveznosti 

staršev in številne obveznosti otrok vplivajo na to, da se družine pogosto srečujejo s 

problemom upravljanja s časom, ki je namenjen družinskemu življenju. Starši v pomanjkanju 

časa pogosto opravljajo gospodinjske obveznosti sami, ker izpostavijo, da bi vključevanje 

otrok podaljšalo čas izvajanja posameznih opravil. Pogosto jim je pomembnejše, da otroci 

vzorno opravljajo šolske obveznosti kakor pa opravila v domačem gospodinjstvu. Starši 

ocenjujejo, da k izboljšanju gospodinjske pismenosti lahko prispeva tudi šola. Izpostavljajo 

potrebo, da bi veščine, povezane s področjem gospodinjstva, otroci usvajali v vseh vzgojno-

izobraževalnih obdobjih osnovnošolskega izobraževanja, nadaljevalo pa bi se lahko tudi na 

ravni srednje šole. Izobraževalne vsebine bi bilo po mnenju staršev treba prilagoditi razvojni 

stopnji otrok. Raziskave pri nas (Drešar, 2004) in v svetu (Lai-Yeung, 2015; Fullkerson s 

sod., 2011) kažejo podobne ugotovitve. Starši trdijo, da so njihovi otroci prezaposleni z 

domačimi nalogami, da je veliko tudi zunajšolskih dejavnosti in da je hitreje, če delo opravijo 

starši sami. Težave povezujejo tudi z lastno prezaposlenostjo in polnim delovnim časom.  

 

Kot drugi negativni dejavnik pa starši izpostavljajo šolo. Negativen odnos učitelja do 

predmeta in slab šolski sistem sta težavi, ki vplivata na to, da otroci ne usvojijo znanj in 

veščin. Ovrebo (2014) pravi, da odnos učitelja do predmeta lahko negativno vpliva na otroka. 
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V raziskavi sem ugotavljala, kakšna stališča imajo starši do gospodinjskega izobraževanja. 

Intervjuvani starši menijo, da družba ne prepozna dobrobiti gospodinjstva kot discipline, da se 

ne zavedajo pomembnosti tega področja, ker ga tudi sami ne prepoznajo. Ob tem pa dodajo, 

da prepoznajo težave na posameznih področjih, kot so napačne potrošniške odločitve in slaba 

prehranska pismenost. V kontekstu vprašanja me je zanimalo tudi, kaj po mnenju staršev 

pridobita otrok in družba, če otrok do konca osnovne šole usvoji znanja in veščine s področja 

gospodinjstva. Starši menijo, da ima tak posameznik usvojene psihološke in socialne veščine, 

razvija prijazen vzorec ravnanja z okoljem in je zmožen nakupovanja v skladu z 

razpoložljivim denarjem. Družba pa po mnenju staršev pridobi posameznike, ki razvijajo 

veščine za osebnostno delovanje in razvoj ter postanejo neodvisni in samostojni. Starši vidijo 

pomen gospodinjstva zlasti v tem, da posameznik z ustreznimi znanji in usvojenimi veščinami 

lahko vpliva na kakovost življenja, ki mu omogoča, da zaživi odgovorno in samostojno. 

Poudarili so pomen razvijanja socialnih veščin, kar je pomembno za kakovostno življenje.  

 

V magistrskem delu ugotavljam, da so starši naklonjeni vključevanju gospodinjskih vsebin v 

predmetnik osnovne šole. Poudarjajo, da bi se vsebine lahko obravnavale v vseh vzgojno-

izobraževalnih obdobjih. Ocenjujem, da je pri načrtovanju ciljev in vsebin gospodinjskega 

izobraževanja treba upoštevati potrebe posameznika in družbe, ki se kažejo tudi v rezultatih 

magistrskega dela. V nadaljnjih raziskavah bi bilo treba podrobneje raziskati, katere cilje 

gospodinjskega izobraževanja bi lahko otroci dosegli v domačem okolju in katere cilje bi 

opredelili v učnih načrtih predmetov, ki se izvajajo v osnovni šoli. 
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