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IZVLEČEK 

Medpredmetno povezovanje predstavlja ključno sodobno usmeritev razvoja izobraževanja. Ker 

od učencev vedno bolj pričakujemo sposobnost lateralnega mišljenja, spretnosti in veščine z 

več področij, je pomembno, da jih učitelji pravilno usmerjamo na poti do medpredmetnega 

povezovanja pri samem pouku. V diplomskem delu opozarjam na pomembnost 

medpredmetnega povezovanja  in kako lahko medpredmetno povezujemo s pomočjo  

pojmovnih zemljevidov. 

V diplomskem delu predstavljamo, v kolikšni meri se povezujejo izbrane vsebine predmetov 

gospodinjstva in kemije. Za ugotovitev povezav pojmov v posameznih vsebinskih področjih 

smo s pomočjo potrjenih učbenikov za gospodinjstvo in kemijo za osnovno šolo pripravili 

pojmovne zemljevide. Pojmovne zemljevide smo naredili v računalniškem programu 

CmapTools. V njih smo z barvami označili, kako se pojmi med seboj dopolnjujejo in prekrivajo.  

S pomočjo deskriptivne statistike  predstavljamo deleže dopolnjevanja in prekrivanja 

posameznih pojmov. Ugotovili smo, da se izbrane vsebine iz predmetov gospodinjstva in 

kemije med seboj prepletajo. Izdelani pojmovni zemljevidi so tako lahko v pomoč učiteljem 

gospodinjstva in kemije za lažje medpredmetno povezovanje med samim poukom. 
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ABSTRACT 

Interdisciplinary teaching presents a key modern direction towards educational 

development. Because we are expecting more and more lateral thinking and skills from 

students, it's important that the teachers guide them to interdisciplinarity. In the 

dissertation I warn about the importance of interdisciplinarity and how can we do that 

with the help of conceptual maps. 

In this dissertation, we present how much of the chosen contents of home economics 

and chemistry are connected to each other. To figure out the connections of concepts in 

particular conceptual areas we (with the help of approved textbooks for home economics 

and chemistry for elementary school) prepared these conceptual maps. We made them 

in a software called CmapTools. We marked the conceptual maps with colour, based on 

how the concepts complete and overlap each other. 

By using descriptive statistics we present the shares of complementing and overlapping 

of individual concepts. We found that the selected content from home economics and 

chemistry items is intertwined. Prepared conceptual maps can thus help teachers for 

easier interdisciplinary teaching during lessons. 
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1. UVOD 
 

V življenju konstantno prihaja do nekih sprememb. Tehnologija se ves čas razvija in nadgrajuje, 

kar nam omogoča lažji način življenja. Podobno je tudi v šolstvu. Zadnjih nekaj let se govori o 

otrokom prijaznejši šoli, ki jim z novimi metodami in oblikami dela olajšuje delo in učenje. 

Učenci so sedaj veliko bolj razbremenjeni, znanje, ki ga prejmejo, pa je veliko bolj kakovostno 

in jim v spominu ostane dlje časa. Eden od didaktičnih pristopov, ki se jih zadnja leta zelo 

poudarja, je medpredmetno povezovanje. Medpredmetno povezovanje učencem omogoča 

razumeti povezave med različnimi, a med seboj podobnimi, sorodnimi vsebinami, postopki, 

procesi (Štemberger, 2007). A kljub temu, da se zadnja leta veliko poudarja različne didaktične 

pristope, še posebej medpredmetno povezovanje, in da so se posodobili tudi učni načrti, v 

katerih poudarjajo pomembnost le-tega, ga učitelji v osnovnih šolah zaradi primanjkovanja časa 

in obvladanja le predmeta, ki ga poučujejo, ne prakticirajo toliko. Dogaja pa se tudi, da 

predmeta gospodinjstvo in kemija ne znajo povezati med seboj. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delo je na 

osnovi strokovne literature najprej predstavljena teorija o medpredmetnem povezovanju. 

Najprej je predstavljen sam pojem medpredmetno povezovanje, nato pa sledi razprava, zakaj je 

medpredmetno povezovanje sploh pomembno, kako se ga pravilno načrtuje in vidiki 

medpredmetnega povezovanja. Predstavljena sta tudi predmeta gospodinjstvo in kemija, in 

sicer smo iz učnega načrta preučili, s katerimi predmeti se lahko medpredmetno povezujeta, 

opisali pa smo tudi didaktična priporočila za oba predmeta. V nadaljevanju nato sledi še teorija 

o pojmovnih zemljevidih. Predstavili smo, kaj so pojmovni zemljevidi, kako so sestavljeni, 

kakšen je njihov namen uporabe. Predstavili smo tudi različne strukture le-teh. Zaradi 

pogostega mešanja miselnih vzorcev in pojmovnih zemljevidov smo predstavili tudi razliko 

med njimi, na koncu pa sta predstavljeni še kognitivna in konstruktivistična teorija v povezavi 

s pojmovnimi zemljevidi.  

V praktičnem delu pa je predstavljena analiza pojmov iz predmetov gospodinjstvo in kemija. 

Zanimalo nas je, v kolikšni meri se pojmi iz teh dveh predmetov med seboj dopolnjujejo in 

prekrivajo. Izdelali smo pojmovne zemljevide, ki jih bodo lahko uporabljali tudi učitelji v 

osnovnih šolah.   
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.1. Medpredmetno povezovanje 
 

2.1.1. Opredelitev pojma medpredmetno povezovanje 

 

Medpredmetno povezovanje je eden od pomembnih didaktičnih pristopov, ki pripomore k 

boljšemu, predvsem pa trajnejšemu in bolj uporabnem znanju. V teoriji najdemo veliko 

različnih izrazov za medpredmetno povezovanje, na primer celostni vzgojno-izobraževalni 

proces, disciplinarni pristop, multidisciplinarni pristop, interdisciplinarni pristop, 

transdisciplinarni pristop, vsi pa govorijo o tem, da je bistvo medpredmetnega povezovanja 

didaktični pristop, ki otroke pripravi na učenje, ki traja vse življenje. Pomeni predvsem 

povezovanje vsebin različnih predmetov znotraj predmetnika na horizontalni ravni in povezave 

določenega predmeta z različnimi medpredmetnimi področji (Štemberger, 2007). Podobno 

medpredmetno povezovanje opredeljuje tudi Sicherl-Kafol (2008), ki pravi, da je 

medpredmetno povezovanje celostni didaktični pristop, s katerim vertikalno in horizontalno 

povezujemo znanja, vsebine in učne spretnosti. V skladu s humanistično-konstruktivističnimi 

pogledi spodbuja samostojno in aktivno pridobivanje učnih izkušenj. Medpredmetno 

povezovanje poteka v celoviti dejavnosti učenca in vključuje njegova spoznavne, čustvene in 

telesne funkcije (Sicherl-Kafol, 2008).  

Skupni imenovalec ali rdeča nit , ki povezuje posamezne predmete, je transfer učnih postopkov, 

podatkov, pojmov, zakonitosti, miselnih spretnosti, čustev, stališč, komunikacije, itd. (Sicherl-

Kafol, 2009). Hodnik Čadež (2007) je poudarila, da morajo biti medpredmetne povezave 

prilagojene razvojni stopnji in predznanju učencev. Medpredmetno povezujemo le takrat, ko je 

to smiselno.  

V literaturi pa se kot sorodni pojem za medpredmetno povezovanje pojavlja tudi integracija. 

Integracija – pojem je bil s šolsko prenovo po Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju, 1995 

definiran kot varstvo, vzgoja in izobraževanje razvojno drugačnih otrok s posebnimi potrebami 

in vključevanje teh v redni šolski program. Včasih pa so ga razlagali kot prepletanje vsebin 

posameznih predmetov in učnih tem, ki pa je po navadi pomenilo neuresničevanje ciljev 

nekaterih predmetov (Štemberger, 2007). 
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2.1.2. Zakaj je medpredmetno povezovanje pomembno? 

 

Učni načrti v osnovni šoli se zadnja leta posodabljajo, to prinaša vrsto sprememb in učitelji so 

prisiljeni iskati nove rešitve, ki so strokovno ustrezne. Avtonomija učitelja in šole, jasna vodilna 

ideja predmeta, učnociljni in procesno-razvojni model pouka, odprtost in izbirnost, 

kompetenčnost, kakovost znanja, razvojno spremljanje učenčevih dosežkov in razvoj 

metakognitivnih sposobnosti, povezovanje predmetov in disciplin, ki spodbujajo celostno 

učenje in poučevanje, so temeljna načela, ki zaznamujejo nov način učnega dela. 

Medpredmetno povezovanje je pomemben element sodobnih pogledov na vzgojno-

izobraževalni proces, saj njegovo uresničevanje predpostavlja poglobljeno in sistematično 

načrtovanje skupnih procesov, ki pa so v prenovljenih učnih načrtih predlagani na ravni 

povezovanja vsebin, konceptov in procesnih znanj. Pomembno je, da ima učitelj širše znanje, 

se pravi znanje za obvladovanje novih informacij, ki jih zna povezati med seboj in s predmetom, 

in ne samo znanje posameznih disciplin. Če znanja pravilno ne povezujemo, lahko privede do 

raztrgane mreže znanj in posledično tudi slabših transfernih učinkov v šoli. (Sicherl-Kafol, 

2008) 

Medpredmetno povezovanje je pomembno na vseh stopnjah učenja. Še posebej je pomembno 

pri mlajših učencih, saj pri usvajanju pojavov uporabljajo vsa svoja čutila. Pomembno je tudi, 

da jim pojav razložimo iz vseh zornih kotov, da si o njem lahko ustvarijo celovito sliko. Pri 

otrokovem spoznavanju sveta, usvajanja in uporabi znanja je transfer izrednega pomena. Ta 

omogoča hitrejše učenje in boljše pomnjenje naučenega (Štemberger, 2007). Izkušnje so 

pokazale, da učenci pri medpredmetnem povezovanju in reševanju situacij razvijajo motivacijo 

in zanimanje za učenje ter snov boljše razumejo in znajo znanje uporabiti. Dosegajo tudi boljše 

učne uspehe, kažejo bolj kakovostne medsebojne odnose in zavzetost za učenje (Sicherl-Kafol, 

2007). Medpredmetno povezovanje ne pomeni zgolj razvijanje povezovanja pojmov iz 

različnih disciplin, ampak razvija pri učencih tudi vsebine, ki so uporabne v različnih okoljih. 

Možno jih je tudi prenašati. Te veščine so na primer kritično mišljenje, reševanje problemov, 

obdelava podatkov, uporaba IKT, branje, pisanje, poslušanje… Ker naj bi bilo medpredmetno 

povezovanje povezano z realnim življenjem, učencu predstavlja močan vpliv za učenje. 

Medpredmetno povezovanje pa je pomembno tudi zaradi učenja procesa povezovanja področij, 

se pravi, da učenec spozna, da vsebine med seboj lahko povezuje, išče povezave med predmeti 

in ustvarja trdnejše relacije med pojmi (Hodnik Čadež, 2007).  
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Tudi naši možgani so organizirani tako, da sprejemajo več informacij hkrati in da celostno 

pridobljene informacije lažje in hitreje prikličejo v spomin. Različne raziskave so pokazale, da 

sta učenje in uporaba znanja odvisna od povezovanja novih informacij z že znanimi 

informacijami in z našimi izkušnjami. Cilj vsakega sodobnega učnega programa je prav gotovo 

učenje novih pojmov, ki jih povezujemo z usvojenim znanjem in razumevanjem.  K uresničitvi 

tega cilja pa pripomorejo premišljeni učni pristopi, ki vključujejo oblike in metode dela, ki 

omogočajo miselno dejavnost, pri kateri učenci znanje v največji meri pridobijo s svojo lastno 

dejavnostjo (Hodnik Čadež, 2007).  

 

2.1.3. Načrtovanje medpredmetnega povezovanja 

 

Načrtovanje medpredmetnega povezovanje je zelo pomembno, saj lahko pride do stihijskega 

dela, če ne načrtujemo (Štemberger, 2007). Bevc (2005, str. 51−52) je kot pogoje za 

medpredmetno povezovanje navedla: 

 jasnost ciljev – naloga učitelja je, da natančno ve, katere cilje želi doseči z 

medpredmetnim povezovanjem, 

 poznavanje ciljev kurikularne prenove, 

 poznavanje različnih vrst znanj, 

 poznavanje učnih načrtov, predmetov, ki so v predmetniku določenega razreda, 

 poznavanje procesa aktivnega izgrajevanja znanja s povezovanjem obstoječega znanja 

– vsebinska, procesna nadgradnja, 

 učiteljevo in učenčevo spremenjeno vlogo, 

 procesnociljno in vsebinsko opredelitev tematskih sklopov po predmetih 

 terminološko usklajenost, 

 že v letni pripravi načrtovanje dejavnosti učencev, s katerimi naj bi dosegali cilje, 

zapisane v učnih načrtih, 

 predstavitev načrtovanega dela s pomočjo letne priprave, 

 spremljanje in vrednotenje medpredmetnega načrtovanja ob koncu posameznega 

ocenjevalnega obdobja in on koncu šolskega leta, 

 čas za premislek o temeljnih vprašanjih. 
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Pri načrtovanju medpredmetnega povezovanja mora učitelj upoštevati, da mora biti vsak otrok 

uspešen, zato je potrebno delo tudi diferencirati, posebno skrb je potrebno nameniti tako 

nadarjenim otrokom kot tudi otrokom z motnjami v razvoju, ter učencem ponuditi znanje na 

način, ki jim omogoča trajnost in uporabnost le-tega. Pomembno pa je tudi dobro sodelovanje 

učiteljev različnih predmetov (Štemberger, 2007). Načrtovanje najprej poteka individualno, 

učitelj individualno v preglednico po predmetih in področjih vpiše naslove učnih sklopov in 

dejavnosti učencev in dijakov, nato sledi skupno srečanje učiteljev razreda, kjer po posameznih 

ocenjevalnih obdobjih in načrtovanih dejavnostih učencev opredelijo vsebinska in procesna 

znanja, ki naj bi jih učenci pridobivali in razvijali na temelju načrtovanih sklopov. Nato učitelj 

ponovno individualno beleži ugotovljene možne povezave in jih zapiše v preglednico ter jih 

analizira. Po ugotovljenih in analiziranih možnih povezav pa sledi delo v manjši skupini 

učiteljev, kjer se dogovarjajo o načinu izvedbe medpredmetnih povezav pri pouku. Dogovarjajo 

se, ali bodo dogovorjene povezave izvedi kot 

 motivacijo, 

 nadgradnjo že obstoječega znanja, 

 opredelitev problemov, 

 sooblikovanje avtentičnih nalog, 

 utrjevanje znanja, ki ga učenci pridobijo pri nekem drugem predmetu (Bevc, 2005). 

 

2.1.4. Vidiki medpredmetnega povezovanja 

 

Povezave med predmeti se lahko vzpostavijo znotraj ali med različnimi predmetnimi področji 

(Sicherl-Kafol, 2008). Se pravi, da se predmeti med seboj lahko povezujejo učnociljno ali 

izvedbeno, na ravni vsebinskih ali procesnih znanj, dejavnosti, uporabe IKT, miselnih 

postopkov in posameznih kompetenc (Program osnovna šola: kemija: učni načrt, 2011). 

Preden predstavim vidike mepredmetnega povezovanja, je potrebno omeniti še osnovne 

strategije načrtovanja. Te je v raziskovalnem projektu predstavila izredna profesorica dr. Ivanus 

Grmek (2009):  

 Učnovsebinska strategija – je v praksi najbolj uporabljana strategija. Temeljno 

vprašanje te strategije je, kaj poučevati. Se pravi, da je zelo pomemben izbor vsebine 
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nekega predmeta, pomembno pa je tudi, kako bomo te vsebine prenesli na mlajše 

generacije. 

 Učnociljna strategija – njen utemeljitelj Tyler je v svojem delu Basic Principles of 

Curriculum and Instruction (1994) postavil štiri temeljna vprašanja: katere cilje želimo 

doseči, katere vsebine izbrati, kako organizirati učne izkušnje in kako ovrednotiti te 

izkušnje ter s tem dosegati cilje. Pomembno je, da kurikulum temelji na jasno izraženih 

ciljih. Cilji naj izhajajo iz študija učencev in njihovega družbenega okolja. Učenci 

morajo biti pri usvajanju izkušenj aktivni, te pa naj bodo za njih prijetne in različne. 

Napredek učencev je potrebno ocenjevati in ga primerjati z zastavljenimi cilji.  

 Procesno-razvojna strategija – je najmlajša strategija načrtovanja. Nanjo so vplivala 

šolska reformna gibanja in razvojna psihologija. Pri tej strategiji so cilji postavljeni, 

vendar pa ne tako natančno kot pri učnociljni. Pri tej strategiji so zastavljena načela in 

vrednote, ki so merilo za izbiro učnih vsebin in metod. V tem primeru je pomemben 

proces pridobivanja znanj razvoj učenca kot celovite osebnosti na socialno-moralnem 

in spretnostnem področju.  

Pri načrtovanju kurikuluma je prisotna samo ena strategija in Bevc (2005) ugotablja, da 

kurikularni strokovnjaki prednost dajejo učnovsebinski ali učnociljni strategiji s posameznimi 

elementi procesno-razvojne strategije načrtovanja.  

Sicherl-Kafol (2007, str. 115−116) omenja tri vidike medpredmetnega povezovanja: 

Medpredmetno povezovanje na vsebinski ravni 

Ta izvira iz povezovanja učnih vsebin, idej v središčni temi, predmetu in tematskem sklopu. 

Poteka na osnovi učnociljne strategije načrtovanja. Uspešne povezave med predmeti pa ne 

zagotavlja zgolj povezovanje učne snovi. Tovrstni pristop ni v skladu s sodobnimi 

kurikularnimi strategijami, saj ti bolj poudarjajo pomen procesov in ciljev učenja. Pri 

povezovanju učnih vsebin v tematske sklope so pogosto zanemarjene tudi posebnosti 

učnosnovnega načrtovanja pri posameznih predmetih in zato prihaja do strokovno neustreznih 

povezav.  

Medpredmetno  povezovanje na konceptni ravni  

Vključuje obravnavo sorodnih pojmov pri različnih predmetih. Raziskave kažejo, da imajo 

učenci nizko raven transfernega znanja, pri povezovanju na konceptni ravni pa je možen ravno 

transfer miselnih strategij za ustvarjalno reševanje problemov pri različnih predmetih. Učenci 
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naj bi se učili prenašati pojme, ki jih slišijo na različnih predmetnih področjih. Pomembno je, 

da učenci uvidijo njihove razsežnosti pojmov skozi različna predmetna področja in na podlagi 

teh formirajo pojmovne zemljevide, ki imajo pomembno vlogo v kognitivni strukturi (Sicherl-

Kafol, 2008).   

Procesni vidik medpredmetnega povezovanja 

Ta vidik poudarja povezovanje procesov in ciljev učenja. Uresničevanje poteka na podlagi 

učnovsebinske, učnociljne in procesno-razvojne strategije načrtovanja (Sicherl-Kafol, 2007).  

Procesi učenja potekajo v interakciji čustveno-socialnega, telesno-gibalnega in spoznavnega 

področja razvoja. Načrtovanje procesov učenja na vseh področij je predpogoj za učinkovit učni 

razvoj in predstavlja izhodišče medpredmetnih povezav (Sicherl-Kafol, 2008). 

Kot sem že omenila, Sicherl-Kafol (2008) medpredmetno povezovanje opredeljuje kot celostni 

didaktični pristop, s katerim vertikalno in horizontalno povezujemo znanja, vsebine in učne 

spretnosti. 

Pri predmetu gospodinjstvo pa se lahko povezujemo prav z vsemi obveznimi predmeti in 

čezpredmetnimi vsebinami (zdravstveno, okoljsko, medkulturno vzgojo), saj v okviru modulov 

pokriva tako družboslovno kot naravoslovno področje (Program osnovna šola: gospodinjstvo: 

učni načrt, 2011). 

Didaktična priporočila za predmet gospodinjstvo 

Iz učnega načrta za gospodinjstvo (2011) izvemo, da učenje in poučevanje gospodinjstva 

temeljita na splošnodidaktičnih načelih, pri katerih so poudarjene metode praktičnega dela in 

razvijanje spretnosti, metoda problemskega pouka, metoda projektnega dela in metoda 

terenskega dela, ter  specialnodidaktičnih metodah.  

Pri pouku gospodinjstva je temelj načelo nazornosti, pri čemer se novo znanje podkrepi z 

nazornim primerom in ponazoritvijo. Dejavnosti so načrtovane tako, da učenci v delavniških 

oblikah pridobivajo in preverjajo svoje znanje.  

Pri predmetu kemija v smislu vertikalnega povezovanja učenci nadgradijo in poglobijo znanja, 

ki so jih pridobili pri naravoslovni vertikali osnovne šole pri predmetih spoznavanje okolja, 

naravoslovje, gospodinjstvo in tehnika. V smislu horizontalnih povezav pa je povezovanje 

možno tudi z drugimi predmeti in ne samo z naravoslovnimi (Program osnovna šola: kemija: 

učni načrt, 2011). 
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Didaktična priporočila za predmet kemija 

Pouk kemije temelji na eksperimentalnem in problemsko naravnanem pouku. Značilnosti 

poučevanja kemije so problemska, znanstvena vprašanja in aktivnosti, s katerimi učenci 

spoznavajo določene pojme, vsebino in dejstva ter analizirajo podatke, ki jih pridobijo na 

podlagi eksperimentalnega dela (poskusa) ali s študijem virov informacij. Pri obravnavi 

kemijskih pojmov izhajamo iz znanj, ki so jih učenci pridobili pri naravoslovnih predmetih. Od 

znanih primerov postopoma prehajamo k novim. Najprej z lažjimi pojmi, ki so neposredno 

vezani na učenčevo okolje in njegovo predznanje, nato pa jih nadgradimo z zahtevnejšimi in 

manj znanimi primeri (Program osnovna šola: kemija: učni načrt, 2011). 

Za oba predmeta sta v učnih načrtih prikazani tabeli, v katerih so razporejene teme oz. vsebinski 

skopi in predlagane vsebinske povezave z različnimi predmeti. Pomembno je, da 

medpredmetne povezave učnih vsebin potekajo smiselno in ne na silo ter na temelju 

asociativnih povezav, ki ne dušijo posebnosti specialnodidaktičnega načrtovanja posameznih 

predmetov. 

 

2.2. Pojmovni zemljevidi 
 

Pojmovni zemljevidi so na področju vzgoje in izobraževanja tako raziskovalna kot tudi 

didaktična tehnika. Uporabljajo jih lahko učitelji (tehnika poučevanja) in učenci (tehnika 

raziskovanja, učenja). Kot uradna tehnika je bila objavljena sorazmerno pozno. Prvotno jih je 

razvil Joseph D. Novak leta 1972 na temelju teorije o smiselnem učenju po Ausubel (Šket, 

Vogrinc, Glažar, 2015). Konceptno povezovanje pojmov je tehnika za vizualno predstavitev 

strukture informacij. Učencem omogoča razumevanje odnosov pojmov med seboj. 

Njihova gradnja pripomore k temu, da je pri učenju razumevanje pomembnejše od pomnjenja 

dejstev in pojmov, hkrati pa je tudi v veliko pomoč pri usvajanju novega znanja in njegovega 

ohranjanja v spominu, saj pojmovni zemljevidi zahtevajo kategoriziranje, organiziranje in 

integriranje novih informacij. Omogočajo tudi vizualni pogled na področje znanja 

posameznika, pokažejo nam tudi razlike med posameznimi tehnikami učenja novih pojmov 

(Nemenc, 2012). Pojmovni zemljevidi so bili razviti za razumevanje konstruktivizma, kot način 

prikazovanja razvoja kompleksne misli pri učencih (Torkar, Krnel, Chocholoušká in Humby, 

2017). 
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Pojmovni zemljevid je sestavljen iz: 

 pojmov, 

 povezovalnih besed, zapisanih na povezovalni črti, opremljenih s puščico, 

 trditev, 

 primerov, 

 križnih povezav, 

 hierarhičnih stopenj (Nemec, 2012).  

2.2.1. Tipi struktur pojmovnih zemljevidov 

 

Pojmovni zemljevidi so sestavljeni iz osrednjega pojma, ki je lahko postavljen na sredini ali na 

vrhu, ta pa je razvejan v pojme, ki so z linijami povezani z bolj podrejenimi pojmi. Linije 

predstavljajo medsebojne povezave znotraj hierarhije znanja (Torkar, Krnel, Chocholoušká in 

Humby, 2017). Pojmi pa se med seboj lahko povezujejo v različne strukture:  

1. Linearna struktura 

Je najenostavnejši način razvrščanja pojmov. Poda nam zaporedje pojavljanja pojmov 

v izbrani vsebini (Goričar, 2012) 

 

 

Slika 1: Linearna struktura pojmovnega zemljevida, Vir: Nemec (2012) 

 

2. Dvodimenzionalne strukture 

Dobimo jih s povezovanjem pojmov v pojmovne zemljevide, ki poudarjajo 

kompleksnejše odnose med njimi (Goričar, 2012). 

 Krožna/ciklična struktura 
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Slika 2: Krožna/ciklična struktura pojmovnega zemljevida, Vir: Nemec (2012) 

 

 Središčna struktura 

 

 

Slika 3: Središčna struktura pojmovnega zemljevida, Vir: Nemec (2012) 

 

 Drevesna struktura 

 

 

Slika 4: Drevesna struktura pojmovnega zemljevida, Vir: Nemec (2012) 
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 Mrežna struktura 

 

 

Slika 5: Mrežna struktura pojmovnega zemljevida, Vir: Nemec (2012) 

 

3. Trodimenzionalna struktura 

Pri trodimenzionalnih pojmovnih zemljevidih pa vidimo razumevanje učenca, kako pojem zna 

povezati s predznanjem in ga smiselno uporabiti tudi v drugi situaciji (Goričar, 2012). 

 

2.2.2. Razlika med pojmovnimi zemljevidi in miselnimi vzorci 

 

Pojmovne zemljevide velikokrat zamenjamo z miselnimi vzorci. Miselni vzorci vsebujejo 

ključne besede in ponazarjajo odnose med njimi, pri pojmovnih zemljevidih pa so ti odnosi tudi 

poimenovani (Marentič Požarnik, 2000).  

Nemec (2012, str. 20), pa je te razlike specifično opredelila: 

 Pri miselnih vzorcih se osredotočamo le na en pojem, medtem ko se pri pojmovnih 

zemljevidih osredotočamo na več pojmov. 

 Miselni vzorci so oblikovani le radialno, struktura pojmovnih mrež pa je lahko linearna, 

mrežna, ciklična, središčna ali drevesna. 

 Povezave med pojmi v pojmovnih zemljevidih so opremljene s puščicami, da so 

razumljive tako avtorju kot tudi bralcem. Miselni vzorci pa so po navadi razumljivi le 

avtorju. 

 Pri pojmovnih zemljevidih hierarhična stopnja poteka od zgoraj navzdol, medtem ko pri 

miselnih vzorcih poteka od sredine navzven.  
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2.2.3. Pojmovni zemljevidi in medpredmetno povezovanje 

 

Pojmovni zemljevidi imajo ključno vlogo tudi pri medpredmetnem povezovanju. Marentič 

Požarnik (2000, str. 59) je to predstavila na primeru pojma ravnotežje. Ravnotežje ima pri 

predmetu fizika pomen ravnotežje sil, pri kemiji se pojavi pri kemijskih enačbah, pri fiziologiji 

pojem srečamo na primeru vzdrževanja primerne temperature v organizmu, svoj pomen ima 

tudi v naravnih ekosistemih, socialnih sistemih, pri psihologiji in gospodarstvu. In tako širše 

razumevanje pojma ravnotežje, povezano s pojmom rast oz. razvoj, omogoča učencu 

razumevanje pojma trajnostni razvoj, ki je bistvenega pomena za modro gospodarjenje z 

okoljem v prihodnosti.  

 

2.2.4. Nameni uporabe pojmovnih zemljevidov 

 

Nameni uporabe pojmovnih zemljevidov so 

1. viharjenje možganov, 

2. oblikovanje kompleksnih struktur,  

3. predstavitev zapletenih idej, 

4. pomoč učenju z integracijo novega in starega znanja, 

5. oceniti razumevanje/znanje učenca (Akcay, 2017). 

S pojmovnimi zemljevidi lahko prikažemo, kako se novi koncepti in predlogi vključujejo v 

kognitivno strukturo učenja (Torkar, Krnel, Chocholoušká in Humby, 2017). Če pojmovne 

zemljevide izdelujejo učenci, z njimi lahko tudi ugotavljamo obstoječe znanje in pa 

razumevanje neke vsebine. Res je, da so pojmovni zemljevidi zahtevnejši, vendar so tudi 

miselno produktivnejši. Lahko pa tudi preverjamo znanje, in sicer učencem na testu priložimo 

strokovno besedilo, iz katerega mora izpisati bistvene pojme in jih med seboj primerno 

povezati, ali pa jim pripišemo samo pojme, ki jih med seboj smiselno vsebinsko povežejo v 

pojmovni zemljevid. Več kot je hierarhičnih stopenj, bolj poglobljeno zanje ima učenec 

(Marentič Požarnik, 2000).  S pojmovnimi zemljevidi učenci grafično prikažejo svoje zanje 

(Torkar, Krnel, Chocholoušká in Humby, 2017). 
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Kognitivna teorija 

Kognitivizem poudarja pomen človekovih notranjih miselnih in spoznavnih procesov učenja 

ter doseganje globljega razumevanja. Eden prvih izraznih kognitivistov je David Ausubel, ki se 

je osredotočil na poučevanje mehanizmov smiselnega besednega učenja. Poudarjal je bistveni 

vpliv človekovega obstoječega znanja, in sicer, kako jih bo organiziral okoli glavnih sidrnih (to 

so splošne ideje, ki so neke vrste sidra, na katerega se pripnejo novi pojmi in spoznanja) in kako 

uspešno jih bo priklical. Meni, da je glavni dejavnik, ki vpliva na učenje in zapolnitev novega 

smiselnega gradiva, jasna in stabilna struktura predznanja. Meni, da je struktura v spominu 

hierarhično organizirana, in sicer tako, da so najsplošnejše ideje osnova hierarhije, podrejene 

pa so jim specifične ideje oz. pojmi. Za boljše razlikovanje med deli novega znanja in 

prehodnim znanjem Ausubel priporoča križno povezovanje sorodnih pojmov in idej, izrecno 

navajanje odnosov, razlik in podobnosti (Marentič Požarnik, 2000).  

Konstruktivistična teorija 

Konstruktivistično usmerjeni teoretiki učenja menijo, da znanja v gotovi obliki ne moreš 

drugemu dati, niti ga ne moraš od nekoga sprejeti, ampak ga mora vsak z lastno miselno 

aktivnostjo ponovno zgraditi (Marentič Požarnik, 2000). Za učenje, ki temelji na 

konstruktivističnih teorijah, je značilno, da je učitelj pomočnik, ki pomaga učencu učiti se in 

med njima mora potekati komunikacija. Pri tej teoriji je najpomembnejše, da učenje pojmujemo 

kot družbeni proces, ki pa zahteva komunikacijo ne samo med učiteljem in učencem, ampak 

tudi med učenci (Bregar, Zagmajster, Radovan, 2010). Pri tem procesu učenja vpliva že 

obstoječe znanje, ki je lahko pravilno ali pa napačno (Marentič Požarnik, 2000). Konstruktivisti 

dajejo prednost nalogam, ki omogočajo različne pravilne interpretacije. Tak tip naloge omogoča 

dinamično učenje oz. učenje z razumevanjem, katerega rezultat je, na primeru pojmovnih 

zemljevidov, kompleksnejša struktura (največkrat mrežna ali ciklična, nikoli pa linearna), večje 

število križnih povezav, prikazane trditve temeljijo na razlagi in ne zgolj na opisu (Nemec, 

2012). 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1. Namen in cilji raziskave 
 

V diplomskem delu bomo predstavili primere pojmovnih zemljevidov, iz katerih je razvidno, 

kako se vsebine iz področja varstva okolja in tekstilne tehnologije nadgrajujejo med 

predmetoma gospodinjstvo in kemija. Oblikovali smo 8 primerov vizualno preglednih 

pojmovnih zemljevidov iz treh primerov trenutno veljavnih učbenikov za predmeta 

gospodinjstvo in kemija v osnovni šoli. Končni cilj diplomskega dela je zasnovati 8 primerov 

pojmovnih zemljevidov, ki bi jih lahko pri pouku uporabljali učitelji za lažje medpredmetno 

povezovanje obravnavanih vsebin. 

 

3.2. Raziskovalno vprašanje 
 

V kolikšni meri se primeri vsebine iz področja tekstilne tehnologije in varstva okolja predmetov 

gospodinjstva in kemije dopolnjujejo in prekrivajo? 

 

3.3. Metode in raziskovalni pristopi 
 

3.3.1. Vzorec 

 

Moja metoda je kvalitativna in kvantitativna analiza dokumentov. V vzorec obravnavanih 

učbenikov smo zajeli primer potrjenih učbenikov za gospodinjstvo za 6. razred v osnovni šoli 

ter primer potrjenega učbenika za kemijo za 8. in 9. razred v osnovni šoli.  

Za gospodinjstvo smo uporabili:  

- Breskvar, D., Fortič, H., Kavčič, T., Meglič, A., Miklavčič, B., Pavko Čuden, A., 

Sardoč, M. (2014). Gospodinjstvo za petošolce. Učbenik za 5. razred osnovnošolskega 

izobraževanja. Ljubljana: 12 d. o .o. 

- Dermelj, M., Fortič, H., Meglič, A., Miklavčič, B., Sardoč, M., Širca Čampa, A. (2014). 

Gospodinjstvo za šestošolce. Učbenik za 6. razred osnovnošolskega izobraževanja. 

Ljubljana: 12 d. o. o. 
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Za kemijo pa smo uporabili:  

- Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S., Glažar, S. A., Godec, A.  (2014). Moja prva kemija. 

Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan, d. o. o. 

 

3.4. Opis postopka zbiranja podatkov 
 

S pomočjo izbranih učbenikov predmetov gospodinjstvo in kemija smo izbrali sorodni 

vsebinski področji, in sicer varstvo okolja in tekstilna tehnologija. Za ti dve področji smo 

izpostavili ključne pojme (od 15 do 25 pojmov) ter na osnovi tega oblikovali ustrezne pojmovne 

zemljevide s pomočjo računalniškega programa CmapTools. Pregled pojmov je potekal tako, 

da smo najprej pregledali pojme iz učbenika za gospodinjstvo, nato pa še iz učbenika za kemijo. 

Najprej smo pregledali vsebino iz področja tekstilna tehnologija. Pregledali smo učbenik 

Gospodinjstvo za petošolce in izpisali glavne pojme. Nato smo pregledali učbenik Moja prva 

kemija in iskali, kako se pojmi pojavljajo pri predmetu kemija. Nato smo pripravili pojmovne 

zemljevide, kjer smo z rdečo barvo označili pojme, ki jih učenci spoznajo samo pri predmetu 

gospodinjstvo. Pojme, ki jih omenjajo pri obeh predmetih, smo pobarvali z vijolično barvo, 

pojme, ki pa jih spoznajo samo pri predmetu kemija in so nadgradnja pojmov iz gospodinjstva, 

pa smo označili z modro barvo.  

Nato smo pregledali tudi vsebino varstva okolja. Ponovno smo najprej poiskali pojme iz 

učbenika za gospodinjstvo, Gospodinjstvo za šestošolce, in nato še pojme iz kemije iz učbenika 

Moja prva kemija. Napravili smo pojmovne zemljevide, kjer smo ponovno pojme, ki jih učenci 

spoznajo samo pri gospodinjstvu, označili z rdečo barvo, pojme, ki jih obravnavajo tako pri 

gospodinjstvu kot pri kemiji, smo obarvali z vijolično barvo, pojme, ki jih spoznajo samo pri 

kemiji, pa z modro barvo. 

Na koncu pa smo vse pojme iz vseh osmih izdelanih pojmovnih zemljevidov sešteli in 

spremenili v odstotke.  
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3.5. Postopki obdelave podatkov 
 

V izdelanih pojmovnih zemljevidih smo označili pojme, kjer se predmeta vsebinsko prekrivata 

in  dopolnjujeta ter to s pomočjo deskriptivne statistike predstavili v tabelah. 
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4. REZULTATI 
 

Izdelali smo osem pojmovnih zemljevidov. Prvih pet predstavlja vsebine iz področja tekstilne 

tehnologije, ki jih učenci spoznajo pri gospodinjstvu v 5. razredu in pri kemiji v 9. razredu. 

Osredotočili smo se na tekstilna vlakna, in sicer na njihovo delitev in predstavitev umetnih 

vlaken. Trije pojmovni zemljevidi pa predstavljajo vsebine iz področja varstva okolja. Tu pa 

smo se osredotočili na varstvo okolja na splošno ter na odpadke in energijo. Te vsebine učenci 

spoznajo pri gospodinjstvu v 6. razredu in pri kemiji v 8. razredu. V nadaljevanju podrobneje 

predstavljam pojmovne zemljevide in deskriptivno statistiko. 

Pojmovni zemljevid Tekstil in oblačenje (slika 6) prikazuje pojme, ki jih analizirani učbeniki 

obravnavajo pri predmetih gospodinjstvo in kemija. Vsebine se obravnavajo pri predmetu 

gospodinjstvo v 5. razredu in pri kemiji v 9. razredu. Tabela 1 prikazuje, v kolikšni meri se 

pojmi pri vsebini tekstil in oblačenje med seboj nadgrajujejo in prekrivajo. Pri gospodinjstvu 

učenci v petem razredu spoznajo 14 pomembnejših pojmov, ki so predstavljeni na štirih 

hierarhičnih ravneh.  Od tega se 35,70 % pojmov ponovi tudi pri predmetu kemija v devetem 

razredu, ko obravnavajo vsebine iz poglavij Družina ogljikovodikov s polimeri, Kisikove 

organske spojine in Dušikove organske spojine s polimeri. 

 

 

Slika 6: Pojmovni zemljevid Tekstil in oblačenje 
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Tabela 1: Analiza pojmov iz vsebine Tekstil in oblačenje med predmetoma gospodinjstvo in 

kemija 

 Tekstil in oblačenje 

Kategorija  Osnova Dopolnjevanje Prekrivanje 

f 9 0 5 

f (%) 64,30 0 35,70 

 

Pojmovni zemljevid Poliester (slika 7) prikazuje pojme, ki jih analizirani učbeniki obravnavajo 

pri predmetih gospodinjstvo in kemija. So nadaljevanje pojmovnega zemljevida Tekstil in 

oblačenje. Tabela 2 prikazuje, v kolikšni meri se pojmi pri vsebini Poliester med seboj 

dopolnjujejo in prekrivajo. Učenci pri obravnavanju vsebine pri predmetu gospodinjstvo 

spoznajo 14 pojmov in od tega jih v 66,70 % ponovno slišijo pri predmetu kemija. To pomeni, 

da pri kemiji v večji meri ponovijo, kar so spoznali pri predmetu gospodinjstvo. Le v 22,20 % 

pa spoznajo nove pojme pri kemiji iz vsebine Kisikove organske spojine.  

 

 

Slika 7: Pojmovni zemljevid Poliester 
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Tabela 2: Primerjava pojmov vsebine Poliester med predmetoma gospodinjstvo in kemija 

 Poliester 

Kategorija  Osnova Dopolnjevanje Prekrivanje 

f 2 4 12 

f (%) 11,10 22,20 66,70 

 

Pojmovni zemljevid Poliamid (slika 8) prikazuje pojme, ki jih učenci obravnavajo pri predmetu 

gospodinjstvo v 5. razredu in pri predmetu kemija v 9. razredu. Tabela 3 pa  prikazuje, v kolikšni 

meri se pojmi iz vsebine Poliamid med seboj dopolnjujejo in prekrivajo. V največji meri pojme 

iz te vsebine spoznajo pri predmetu gospodinjstvo, 17 pojmov od 23, ki pa se v 26,10 % 

prekrivajo s predmetom kemija. Pri kemiji pa znanje podkrepijo z novimi pojmi, in sicer v 

26,10 % pri obravnavanju dušikovih organskih spojin. 

 

 

Slika 8: Pojmovni zemljevid Poliamid 

Tabela 3: Primerjava pojmov iz vsebine Poliamid med predmetoma gospodinjstvo in kemija 

 Poliamid 

Kategorija  Osnova Dopolnjevanje Prekrivanje 

f 11 6 6 

f (%) 47,80 26,10 26,10 
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Pojmovni zemljevid Polietilen (slika 9) prikazuje pojme, ki se pojavljajo v analiziranih 

učbenikih za gospodinjstvo in kemijo in jih učenci obravnavajo pri predmetu gospodinjstvo v 

5. razredu in predmetu kemija v 9. razredu. V tabeli 4 pa je prikazano, v kolikšni meri se pojmi 

iz vsebine Polietilen med seboj dopolnjujejo in prekrivajo. Pojem polietilen pri predmetu 

gospodinjstvo samo omenijo pri delitvi tekstilnih vlaken, in sicer spada pod umetna vlakna, pri 

predmetu kemija pa ga iz kemijskega vidika pri obravnavanju vsebine Družina ogljikovodikov 

s polimeri bolje spoznajo.  

 

 

Slika 9: Pojmovni zemljevid Polietilen 

Tabela 4: Primerjava pojmov iz vsebine Polietilen med predmetoma gospodinjstvo in kemija 

 Polietilen 

Kategorija  Osnova Dopolnjevanje Prekrivanje 

f 0 17 0 

f (%) 0 100,00 0 

 

Pojmovni zemljevid Viskoza (slika 10) prikazuje pojme, ki se pojavljajo v analiziranih 

učbenikih za gospodinjstvo za 5. razred.  Spodnja tabela (tabela 5) prikazuje, v kolikšni meri se 
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pojmi iz vsebine viskoza med seboj dopolnjujejo, nadgrajujejo in prekrivajo. Učenci se o 

viskozi učijo le pri  predmetu gospodinjstvo, ko obravnavajo delitev tekstilnih vlaken in umetna 

vlakna. Pri kemiji pa je ne omenjajo.  

 

 

Slika 10: Pojmovni zemljevid Viskoza 

Tabela 5: Primerjava pojmov iz vsebine Viskoza med predmetoma gospodinjstvo in kemija 

 Viskoza 

Kategorija  Osnova Dopolnjevanje Prekrivanje 

f 17 0 0 

f (%) 100,00 0 0 

 

Pojmovni zemljevid Varovanje okolja (slika 11) prikazuje pojme, ki se pojavljajo v analiziranih 

učbenikih za gospodinjstvo za 6. razred in kemijo za 8. in 9. razred. V tabeli 6 je prikazano, v 

kolikšni meri se pojmi iz teh dveh predmetov med seboj dopolnjujejo in prekrivajo. Vidimo, da 

58,10 % vseh pojmov spoznajo pri predmetu gospodinjstvo v 6. razredu, v 41,90 % pa svoje 
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znanje dopolnijo pri predmetu kemija pri obravnavanju vsebine Družina ogljikovodikov s 

polimeri. Noben pojem iz gospodinjstva pa se ne ponovi pri predmetu kemija. 

 

 

Slika 11: Pojmovni zemljevid Varovanje okolja 

Tabela 6: Primerjava pojmov iz vsebine Varovanje okolja med predmetoma gospodinjstvo in 

kemija 

 Varovanje okolja 

Kategorija  Osnova Dopolnjevanje Prekrivanje 

f 18 13 0 

f (%) 58,10 41,90 0 

 

Pojmovni zemljevid Odpadki (slika 12) prikazuje pojme, ki so obravnavani pri predmetu 

gospodinjstvu v 6. razredu in predmetu kemija v 8. in 9. razredu. Ker je vsebina bolj obsežna, 

pojmovni zemljevid vsebuje več kot 25 pojmov. V tabeli 7 pa je prikazano, v kolikšni meri se 

pojmi iz obravnavane vsebine pri predmetih gospodinjstvo in kemija med seboj dopolnjujejo in 

prekrivajo. Učenci pri predmetu gospodinjstvo spoznajo le 9 pojmov, od tega jih 12,10 % 

ponovno ponovijo pri predmetu kemija. V kar 72,70 % vseh pojmov pa svoje znanje iz 
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gospodinjstva dopolnijo pri predmetu kemija in sicer pri obravnavanju vsebin iz poglavij Kaj 

je kemija in Družina ogljikovodikov s polimeri. 

 

 

Slika 12: Pojmovni zemljevid Odpadki 

Tabela 7: Primerjava pojmov iz vsebine Odpadki med predmetoma gospodinjstvo in kemija 

 Odpadki 

Kategorija  Osnova Dopolnjevanje Prekrivanje 

f 5 24 4 

f (%) 15,20 72,70 12,10 

 

Pojmovni zemljevid Energija (slika 13) prikazuje pojme, ki jih učenci spoznajo pri predmetu 

gospodinjstvo v 6. razredu in pri kemiji v 8. in 9. razredu. Pojavljajo se v analiziranih učbenikih, 

Gospodinjstvo za šestošolce in Moja prva kemija. Tabela 8 prikazuje, v kolikšni meri se pojmi 

iz vsebine Energija med seboj dopolnjujejo in prekrivajo. Učenci 52,60 % pojmov obravnavajo 

že pri gospodinjstvu, od tega se samo en pojem ponovi tudi pri predmetu kemija v 9. razredu. 

Ostalih 47,40 % obravnavanih pojmov pa spoznajo oz. z njimi dopolnijo svoje znanje iz 

predmeta gospodinjstvo pri predmetu kemija pri obravnavanju poglavja Družine 

ogljikovodikov s polimeri.  
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Slika 13: Pojmovni zemljevid Energija 

Tabela 8: Primerjava pojmov iz vsebine Energija med predmetoma gospodinjstvo in kemija 

 Energija 

Kategorija  Osnova Dopolnjevanje Prekrivanje 

f 19 18 1 

f (%) 50,00 47,40 2,60 

 

Naredili smo tudi analizo pojmov, kako se med seboj dopolnjujejo in prekrivajo v posameznih 

vsebinah. V spodnji tabeli (tabela 9) vidimo, da se osnovni pojmi iz vsebine Tekstilna 

tehnologija spoznajo pri predmetu gospodinjstvo (43,80 %). Kemija dopolni znanje iz 

gospodinjstva v 30,40 %, pojmi pa se med seboj prekrivajo v 25,80 %.  

Tabela 9: Analiza pojmov iz vsebina Tekstilna tehnologija 

 Vsebina Tekstilna tehnologija 

Kategorija  Osnova Dopolnjevanje Prekrivanje 

F 39 27 23 

f (%) 43,80 30,40 25,80 
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V tabeli 10 pa je prikazano, v kolikšni meri se pojmi iz predmeta gospodinjstvo in kemija med 

seboj dopolnjujejo in prekrivajo pri vsebini Varstvo okolja. Vidimo, da ta vsebina prevladuje 

pri predmetu kemija, saj je odstotek največji pri dopolnjevanju, pri gospodinjstvu pa za osnovno 

znanje spoznajo manj pojmov. Odstotek pojmov, ki jih spoznajo tako pri gospodinjstvu kot pri 

kemiji, je le 4,90 %. 

Tabela 10: Analiza pojmov iz vsebine Varstvo okolja 

 Vsebina Varstvo okolja 

Kategorija  Osnova Dopolnjevanje Prekrivanje 

F 42 55 5 

f (%) 41,20 53,90 4,90 

 

Na koncu pa smo vse pojme iz vseh osmih izdelanih pojmovnih zemljevidov sešteli in 

spremenili v deleže, ki prikazujejo osnove, dopolnjevanje in prekrivanje, ter jih predstavili v 

spodnjem grafu. Vseh pojmov skupaj je 191. Od tega 81 pojmov (42.40 %) učenci spoznajo 

samo pri predmetu gospodinjstvo, 82 pojmov (42,90 %) spoznajo samo pri predmetu kemija, 

28 pojmov (14,70 %) pa spoznajo oz. ponovijo pri obeh predmetih. Vidimo, da je delež pojmov 

pri obeh predmetih enak, tako pa pri obravnavanih vsebinah noben od analiziranih predmetov 

ne izstopa, ampak sta oba enako pomembna za vsebine varstva okolja in tekstilnih vlaken.  

 

Slika 14: Grafikon Analiza pojmov vseh 8 pojmovnih zemljevidov  
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5. RAZPRAVA 
 

V diplomskem delu smo proučevali, kako se vsebine iz področja Varstva okolja in Tekstilne 

tehnologije dopolnjujejo in prekrivajo med predmetoma gospodinjstvo in kemija. Namen 

diplomske naloge je bil izdelati pojmovne zemljevide in predstaviti medpredmetno 

povezovanje predmetov gospodinjstvo in kemija. Za izdelavo pojmovnih zemljevidov smo 

najprej proučili izdelavo le-teh s pomočjo knjige Learning how to learn avtorjev Josepha D. 

Novaka in D. Boba Gowina (1998) in jih izdelali in oblikovali v računalniškem programu 

CmapTools. Cilj diplomskega dela je bil, da izdelane pojmovne zemljevide lahko uporabljajo 

učitelji gospodinjstva in kemije v osnovni šoli kot pripomoček za lažje medpredmetno 

povezovanje teh dveh predmetov s pomočjo obravnavanih učbenikov. Izbrali smo si dva 

vsebinska sklopa, kjer smo izbrali pojme, ki se medpredmetno povezujejo, in sicer Tekstilna 

tehnologija in Varovanje okolja. Pregledali smo potrjene učbenike za gospodinjstvo za 5. in 6. 

razred in za kemijo za 8. in 9. razred ter si izbrali dva učbenika. Pojme bi med seboj lahko 

primerjali in analizirali tudi s pomočjo učnih načrtov, vendar se za to nismo odločili, saj so v 

učnem načrtu navedeni le glavni pojmi, mi pa smo se v posamezne vsebine bolj poglobili. Da 

pa bi bili rezultati še bolj natančno analizirani, bi morali pregledati in analizirati pojme iz več 

trenutno veljavnih učbenikov za gospodinjstvo in kemijo, saj se učbeniki med seboj razlikujejo 

in poudarjajo različne pojme.  

Odgovor na raziskovalno vprašanje »V kolikšni meri se primeri vsebin iz področja Tekstilne 

tehnologije in Varstva okolja predmetov gospodinjstva in kemije dopolnjujejo in prekrivajo?« 

smo pridobili z izdelavo pojmovnih zemljevidov. Izdelali smo osem primerov pojmovnih 

zemljevidov. Ugotovili smo, da se analizirane vsebine močno prepletajo med predmetoma 

gospodinjstvo in kemijo. Pri gospodinjstvu učenci izvejo splošne stvari oz. pridobijo osnovno 

znanje o pojmih, pri čemer je pri obravnavi različnih snovi poudarek predvsem na lastnostih in 

uporabi snovi. Pri kemiji to znanje učenci poglobijo tako, da se na podlagi obravnave kemijske 

zgradbe izbrane snovi naučijo sklepati na njene lastnosti in posledično njeno uporabo. 

Med izdelavo diplomskega dela sem v literaturi zasledila, da analize kažejo, da se 

medpredmetno povezovanje v šolah uporablja le redko. To je predstavilo tudi Ministrstvo za 

šolstvo in šport v prispevku Medpredmetno povezovanje – prispevek k vseživljenjskemu znanju 

(Rutar Ilc, b.d.). Torkar (2010) pa je v raziskavi, v kateri so sodelovali slovenski učitelji 

gospodinjstva, želel ugotoviti, kakšna je kakovost integracije naravoslovno-matematičnih 
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predmetov v pouk gospodinjstva. Ugotovil je, da sta biologija in zdravstvena nega predmet in 

vsebina, ki jih slovenski učitelji gospodinjstva najpogosteje integrirajo v pouk. Kemijo in 

mikrobiološke vsebine integrirajo občasno, matematične in fizikalne vsebine pa redko. Učitelji 

gospodinjstva pri integraciji največ sodelujejo z učitelji kemije, biologije in naravoslovja. Tudi 

učne načrte teh predmetov poznajo bolje kot pa učne načrte matematike, fizike in tehnike. 

Sodelovanje je najpogostejše pri organizaciji naravoslovnih in tehničnih dni. Za dejavnika, ki 

omejujeta integracijo naravoslovno-matematičnih predmetov v pouk gospodinjstva, so 

izpostavili pomanjkljive učbenike in priročnike za učitelje ter pomanjkanje časa pri pouku. 

Integracija je pogojena tudi z izkušenostjo učiteljev in s preferencami do naravoslovno- 

matematičnih znanosti v času študija. Da potrebujemo veliko časa in predpriprav za 

medpredmetno povezovanje, smo ugotovili tudi iz obravnavane literature o medpredmetnem 

povezovanju. V. Bevc (2005) poudarja, da so za uspešno medpredmetno povezovanje potrebni 

poznavanje ciljev in učnih načrtov, širša obzorja znanja, dobra predpriprava in evalvacija. 

Pomembnost načrtovanja medpredmetnega povezovanja poudarja tudi V. Štemberger (2007). 

Z izdelavo pojmovnih zemljevidov smo pokazali, kako in v kolikšni meri se lahko povezujeta 

predmeta gospodinjstvo in kemija. V učnih načrtih je v poglavju Didaktična priporočila 

omenjeno, da je medpredmetno povezovanje cilj predmeta. V večini učnih načrtov predmetov 

najdemo tudi poglavje Medpredmetno povezovanje, kjer je prikazano, v katerih vsebinah se 

posamezni predmeti medpredmetno povezujejo z drugimi predmeti. Da pa bi se učitelji v 

osnovnih šolah večkrat odločili za medpredmetno povezovanje, je to potrebno rešiti že v času 

študija in študentom pokazati, kako pomembno je medpredmetno povezovati in sodelovati z 

drugimi učitelji. Pomembno je tudi, da študentje gospodinjstva pridobijo čim več aplikativnega 

naravoslovno-matematičnega znanja, enako pa velja za študente kemije, da ga bodo kasneje kot 

učitelji lahko integrirali v pouk. Tako bi lahko prispevali k dvigu kakovosti gospodinjskega in 

kemijskega pouka. Moje diplomsko delo oziroma izdelani pojmovni zemljevidi torej 

omogočajo učiteljem lažje doseganje priporočil o medpredmetnem povezovanju iz učnih 

načrtov. 
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6. SKLEPI  
 

Medpredmetno povezovanje je didaktični pristop, s pomočjo katerega učenci pridobijo trajnejše 

in bolj uporabno zanje. Skozi prebiranje literature smo ugotovili, da učitelji v osnovnih šolah 

še vedno nezadostno prakticirajo medpredmetno povezovanje, za kar navajajo več različnih 

razlogov. Predmeta gospodinjstvo in kemija učitelji med seboj ne povezujejo toliko, saj po 

raziskavi Torkarja (2010) večina učiteljev kemije zraven poučuje tudi predmet biologija, veliko 

manj pa tudi predmet gospodinjstvo. Po drugi strani pa veliko učiteljev ne vidi povezave med 

tema dvema predmetoma.  

Glavno vprašanje, ki nas je spremljalo skozi diplomsko delo, je, v kolikšni meri se povezujejo 

vsebine predmetov gospodinjstvo in kemija. Za raziskavo smo si izbrali vsebine Tekstilna 

tehnologija in Varstvo okolja. Z izdelavo pojmovnih zemljevidov smo ugotovili, da se predmeta 

s temi vsebinami močno povezujeta, razlika je samo v tem, da pri različnih vsebinah drug 

predmet prevladuje. Pri vsebini Tekstilna tehnologija prevladuje predmet gospodinjstvo, pri 

vsebini Varovanje okolja pa predmet kemija. V prihodnje bi bilo zelo zanimivo proučiti tudi,  

v kolikšni meri se dopolnjujejo in prekrivajo pojmi pri vsebini Prehrana in kateri predmet 

prevladuje. Da pa bi bila raziskava še bolj natančna, bi morali preučiti pojme iz več različnih 

učbenikov za kemijo in gospodinjstvo, saj je vsak učbenik narejen na drugačen način in 

poudarja različne pojme.  

Diplomsko delo je pokazalo, da se predmeta gospodinjstvo in kemija da med seboj povezovati. 

V prihodnje bi lahko razmišljali o tem, kako študente in učitelje pripravljati in usposabljati na 

medpredmetno povezovanje. Študente je potrebno pripraviti že v času študija. Ker pa študentje 

v času študija nimajo tolikšne predstave o medpredmetnem povezovanje, se mi zdi pomembno, 

da bi se učiteljem letno pripravljalo seminarje o tem, na kakšne načine in kako lahko 

medpredmetno povezujemo in kako le-to optimizirati. Najprej je pomembno načrtovanje in pa 

seveda dobro pripravljene učne priprave. Potrebno je tudi dobro proučiti učne načrte in poiskati 

skupne cilje, med načrtovanjem pa lahko pride tudi do tega, da se med predmetoma najdejo 

skupni cilji, ki v učnem načrtu niso omenjeni. Zaradi nenehnega razvijanja in napredovanja 

moramo tudi v šolstvu slediti trendom, da učencem omogočimo kakovostno učenje in znanje, 

za to pa se je potrebno vseživljenjsko izobraževati.  
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