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Povzetek 

 

Stališča učiteljev gospodinjstva vplivajo na usvajanje znanj in veščin učencev pri gospodinjskem  

izobraževanju. Pomembno je, da se vsebine gospodinjskega izobraževanja prilagajajo potrebam 

posameznika in družbe, kar pomembno vpliva na kakovost življenja oseb, ki so vključene v 

gospodinjsko izobraževanje. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna so stališča učiteljev o pomenu 

gospodinjskega izobraževanja v osnovni šoli. Podatki so bili zbrani z metodo fokusnega intervjuja. V 

fokusni skupini je sodelovalo sedem učiteljev, ki so poučevali gospodinjstvo in druge predmete. 

Analiza rezultatov je pokazala, da so učitelji mnenja, da so znanja in veščine, ki jih učenci usvojijo pri 

gospodinjskem izobraževanju, pomembna za kakovost življenja učencev in je pomembno, da bi jih 

usvojili v osnovnošolskem izobraževanju. Pomembno se jim zdi, da pri gospodinjstvu učenci razvijajo 

socialne veščine in znanja s področja prehrane, tekstilstva, urejanja doma, ekonomike, potrošniške 

vzgoje, trajnostne potrošnje in zdravja. Glede na rezultate raziskave se kaže potreba po dopolnitvah 

učnega načrta za predmet gospodinjstvo in ustreznejši umestitvi predmeta v predmetnik osnovne šole.  

 

Ključne besede: gospodinjsko izobraževanje, osnovnošolci, stališča, učitelji gospodinjstva, veščine, 

znanje.  

 

 

Abstract 

 

The views of home economics teachers influence the assimilation of students' knowledge and skills in 

home economics education. It is important that the contents of the home economics education are 

adapted to the needs of the individual and society, which significantly affects the quality of life of 

persons involved in home economics education. The purpose of the research was to determine the 

teacher's views on the importance of home economics education in elementary school. The data was 

collected using the method of a focus interview. Seven teachers were involved in the focus group, 

teaching home economics and other subjects. The analysis of the results showed that teachers believe 

that the knowledge and skills that pupils gain in the field of home economics education are important 

for the quality of pupils' lives and it is important that they are obtained in primary education. It is 

important for them that pupils develop social skills and knowledge in the field of food, textiles, home 

improvement, economics, consumer education, sustainable consumption and health. According to the 

results of the research, it is necessary to supplement the curriculum for the subject home economics 

and more appropriate placement of the subject in the elementary school curriculum. 

 

Keywords: home economics education, home economics teachers, knowledge, school pupils, skills, 

views. 
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1. Uvod  

 

Življenje v hitro spreminjajoči se družbi od posameznika in družin zahteva smotrno 

delovanje in odločanje (Hira, 2013). Številni avtorji (Hira, 2012; Hira, Sabri in Loibl, 2013) 

izpostavljajo, da je treba okrepiti odnose znotraj družin in skupnosti, spremeniti tvegano 

vedenje, povezano z zdravjem in s prehrano, se naučiti sprejemati potrošniške odločitve 

oziroma razviti veščine, ki omogočajo izboljšanje kakovosti življenja posameznika in družin.  

Pri tem ima pomembno vlogo področje gospodinjstva (Sproles in Sproles, 2000). Mednarodna 

zveza za gospodinjstvo (International Federation for Home Economics – IFHE, 2008) ga 

definira kot raziskovalna in poklicna področja različnih disciplin, ki obravnavajo življenje 

posameznikov, družin in skupnosti z vidika doseganja optimalnega in trajnostnega bivanja. 

Gospodinjstvo kot multidisciplinarno področje povezuje vsebine različnih disciplin ter jih 

obravnava prek interdisciplinarnega in transdisciplinarnega pristopa (IFHE, 2008).  

 

Namen gospodinjskega izobraževanja je okrepiti posameznika in družine za lastno 

dobrobit in pripravljenost vseživljenjskega učenja (Pendergast, 2012; Renold, 2008). 

Pendergast (2006) navaja, da je gospodinjsko izobraževanje pomembno za razvoj učenčevih 

veščin na področju ekonomike, potrošnje, tekstila in prehrane. Kakovostno gospodinjsko 

opismenjevanje lahko doprinese k razvoju gospodinjske pismenosti učencev, kar posledično 

lahko pripomore k spremembi vedenja in izboljšanju kvalitete življenja posameznika (Hira, 

2013).  

 

Na kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa vpliva mnogo dejavnikov; eden izmed njih 

je tudi odnos učitelja in njegova zaznava predmeta, ki ga poučuje (Øvrebø, 2014). Erjavšek in 

Lovšin Kozina (2015) ugotavljata, da učitelji zaznavajo vsebine predmeta gospodinjstvo kot 

pomembne in uporabne za učenčevo nadaljnje življenje in za njegovo bodočo poklicno 

usmeritev in razvoj, glede na vsebinsko zahtevnost pa so vsebine predmeta − v primerjavi z 

drugimi predmeti − zaznane kot manj zahtevne. Podobno ugotavlja tudi Lah (2015), saj 

učitelji gospodinjstvo zaznavajo kot pomemben vzgojno-izobraževalni predmet. Področje 

gospodinjstva je kulturno odvisno in socialno determinirano (Benn, 2012). Renold (2008) 

izpostavlja, da naj bi se prilagajalo potrebam trenutne družbe, kar naj bi se odražalo tudi v 

vzgojno-izobraževalnih sistemih. Tako je v različnih raziskavah (Lind, Pappel in Paas, 2009; 

Ma in Pendergast, 2011) zaznati diskusijo o spreminjanju in posodabljanju učnih načrtov 

predmeta gospodinjstvo. Njihova aktualizacija je usmerjena predvsem v zadovoljitev potreb 

sodobne družbe (Tamm in Palojoki, 2012).  

 

Namen raziskave je bil ugotoviti stališča osnovnošolskih učiteljev o pomenu 

gospodinjskega opismenjevanja in ugotoviti njihova stališča glede potreb družbe po 

aktualizaciji področij gospodinjskega izobraževanja.  

 

2. Metoda 

Raziskava je bila izvedena z metodo fokusnega intervjuja, ki zajema kvalitativna področja 

raziskovanja. Uporabljena je bila metoda namenskega vzorčenja, saj smo v fokusno skupino 

povabili sedem učiteljev iste osnovne šole, ki so poučevali gospodinjstvo in druge predmete. 

Učitelje, ki so sodelovali v raziskavi, smo označili s črkami po abecednem redu A, B, C, Č, D, 

E in F, saj smo s tem zagotovili anonimnost anketirancev. Učiteljica A poučuje razredni pouk, 

uči učence od prvega do tretjega razreda. Učitelj B poučuje športno vzgojo od četrtega do 

devetega razreda. Učiteljica C poučuje kemijo in del matematike, pred petimi leti je eno 

šolsko leto poučevala tudi gospodinjstvo. Učiteljica Č poučuje razredni pouk in tudi 
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gospodinjstvo v petem razredu. Učiteljica D poučuje biologijo, naravoslovje ter gospodinjstvo 

in je tudi vodja šolske prehrane. Učiteljica E ravno tako uči biologijo, naravoslovje, 

gospodinjstvo in prehranski izbirni predmet, nekaj let pa je bila tudi vodja šolskega 

parlamenta. Učiteljica F je psihologinja na osnovni šoli. 

Skupinski intervju učiteljev je bil delno strukturiran. Pred izvedbo intervjuja smo 

predhodno oblikovali seznam vprašanj in podvprašanj, ki smo jih zastavili sodelujočim v 

raziskavi. Nekatera vprašanja so bila glede na potek fokusnega intervjuja preoblikovana. 

Interpretacija podatkov o pridobivanju stališč učiteljev do gospodinjskega izobraževanja 

temelji na večfaznem pristopu kvalitativne vsebinske analize. Kvalitativno vsebinsko analizo 

smo izvedli po določenem zaporedju: organizacija zapiskov in zvočnega posnetka s srečanja 

fokusne skupine, prepis in analiza prepisa, kodiranje besedila, izbor in definiranje pojmov in 

kategorij ter oblikovanje končnega poročila. 

 

3. Rezultati 

3.1 Znanja in praktične življenjske veščine, ki bi jih moral po mnenju učiteljev usvojiti učenec 

pri pouku gospodinjstva 

 

V raziskavi smo želeli ugotoviti stališča učiteljev o znanju in veščinah, ki naj bi jih po 

njihovem mnenju moral usvojiti učenec pri predmetu gospodinjstvo. Učiteljeva stališča so 

predstavljena v nadaljevanju.  

 

Intervjuvani učitelji menijo, da bi moral učenec pri pouku gospodinjstva usvojiti osnovna 

znanja in veščine vzdrževanja tekstilij, pri čemer izpostavljajo tudi pomen poznavanja in 

konkretne uporabe znanja in veščin pranja in likanja oblačil. Prav tako jim je pomembno, da 

se učenec nauči prišiti gumb.  

 

Učiteljica F pojasni:    

»Nekateri imajo samo osnovno šolo in to je osnovno znanje, kar pomeni zlikati, oprati, 

vzdrževati, to bi morali v osnovnošolskem izobraževanju obravnavati.« 

 

Učitelji poudarjajo pomen usvajanja veščin urejanja bivalnega okolja, povezanih z 

dnevnim, tedenskim in mesečnim čiščenjem prostorov. Pri tem izpostavljajo tudi vsebine, 

povezane s higieno pri pripravi hrane, in pomen prehranskih vsebin, in sicer s poudarkom na 

zdravem prehranjevanju.  

 

Učiteljica D izpostavi primanjkljaj gospodinjstva na področju zdravstvene vzgoje, saj te 

vsebine niso vključene v obstoječi učni načrt predmeta: 

»Mene moti, ker pri samem gospodinjstvu ni notri teme zdravstvene vzgoje, skrbi za 

zdravje. Jaz tukaj vidim eno tako nišo, ki bi se lahko s tem predmetom zelo dobro pokrila.« 

 

Opozori, da postaja soočanje s stresom vse večji sodobni življenjski problem: 

»Naši otroci se že zdaj srečujejo s stresom in se bodo še. Zdaj je recimo stres na tretjem, 

četrtem mestu po obolevnosti v naši družbi, kmalu bo na prvem mestu. Tega se pri nas nič ne 

poučuje, razen ko imamo kakšne delavnice, ko pridejo zdravstveni delavci od drugod in 

predstavijo malo stres, samo to je uro ali uro in pol.«  

 

Zato želi, da bi učencem lahko predstavili, kaj stres sploh je, in prikazali tehnike in 

metode, s pomočjo katerih se z njim spopadamo, ko imamo v življenju različne težave. 
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Obenem predlaga, da bi temo stres učitelji povezali z obravnavo finančnih vsebin, tj. v okviru 

finančne pismenosti, saj lahko neustrezno finančno znanje o načrtovanju nakupov, osebnih 

financ in družinskem proračunu privede do stresnih situacij, ki negativno vplivajo na zdravje.  

 

Intervjuvani učitelj B ugotavlja, da sta gospodinjstvo in športna vzgoja edina predmeta, ki 

sta praktično usmerjena v skrb za zdravje otrok in njihov zdrav življenjski slog. Učitelj B 

pojasnjuje: 

 »Vse ostalo je znanje pa teorija, saj je vse v redu, ampak gospodinjstvo in šport pa sta 

predmeta, ki dejansko razvijata in dajeta veščine.« 

 

Učitelji menijo, da morajo učenci pri gospodinjskem izobraževanju usvojiti tudi vsebine o 

potrošnji, ki jim omogočajo kritične in smotrne potrošniške odločitve. Pri tem izpostavljajo 

pomen spodbujanja trajnostnega vedenja, kar se odraža v trajnostno usmerjenih odločitvah, ki 

jih sprejemajo učenci v vsakdanjem življenju.   

 

Učiteljica E poudari pomen gospodinjstva za posameznikovo vsakdanje življenje: 

»Če realno gledaš, kaj bodo v življenju več rabili, konkretno, jaz mislim, da če samo iz 

mojega področja gledam, ker sem biologinja, ali biologijo iz devetega razreda ali nekaj, kar 

smo pri gospodinjstvu v šestem delali, je sigurno to iz gospodinjstva bolj praktično, bolj 

uporabno v vsakdanjem življenju kot pa znanje biologije iz devetega razreda, ko imamo 

genetiko, biotehnologijo, saj ne bodo vsi tega delali.« 

 

Intervjuvani učitelji izpostavljajo sposobnost komuniciranja, saj so ocenili, da so 

komunikacijske veščine in sposobnost sodelovanja v skupini med pomembnejšimi veščinami, 

ki naj bi jih učenci usvojili do konca osnovne šole, tudi v okviru gospodinjskega 

izobraževanja. Učiteljica E povzame: 

»Komunikacijske veščine, to, da znajo otroci v skupini delati, je sigurno pomembna stvar.« 

 

3.2 Stališča učiteljev o pridobitvah za učenca in družbo, če učenec usvoji znanja in veščine s 

področja gospodinjstva 

Zanimala so nas tudi stališča učiteljev o tem, kaj pridobi učenec in kaj družba, če učenec 

usvoji znanja in veščine s področja gospodinjstva. Odgovori učiteljev so predstavljeni v 

nadaljevanju.   

Učiteljica D se zaveda dejstva, da družba pridobi zdravo prebivalstvo in posledično 

prihrani denar v sistemu javnega zdravstva: 

»Če ne drugega, je to privarčevan denar za zdravstvo, ker je to glavni razlog za smrtnost, 

bolezni srca in ožilja. Tukaj je ključna prehrana, če pa to ni dovolj pomembno, pa ne vem, kaj 

je.« 

Intervjuvani učitelj B pridobitve učencev ob usvojitvi znanj in veščin s področja 

gospodinjstva opiše:  

»Učenec prevzame odgovornost zase in sam poskrbi za svoje zdravje, tako pridobi družba 

kot celota.«  

Tudi učiteljici A se zdi zelo pomembno, da učenec poskrbi zase: 
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»Biti samostojen, recimo biti doma, si sam nekaj skuhati. Da niso starši obremenjeni, zdaj 

me pa cel dan ne bo, kaj pa si boš naredil. Mami, si bom že nekaj. Ne, v bistvu to, da on 

poskrbi zase. Da gre v trgovino, si nakupi živila, ve približno, kaj bo skuhal, kaj bo rabil, 

pride domov in si pripravi. In enostavno lahko en dan ali več sam poskrbi zase. To se mi zdi 

zelo pomembna stvar.« 

Učitelji se strinjajo, da učenec pridobi pozitivno samopodobo, saj je ponosen, da zna 

poskrbeti zase, in spozna, da ni samoumevno, da mu starši vsak dan skuhajo kosilo. 

Učiteljica D meni, da učenci v času gospodinjskega izobraževanja usvojijo znanja in 

veščine za življenje: 

»Menim, da je gospodinjstvo predmet, ki da otroku znanja in veščine za življenje.« 

 

4. Diskusija 

 

Učitelji gospodinjstva so ključni akterji in promotorji discipline gospodinjstvo, ki naj bi 

delovali bi po principu enotne filozofije discipline in v skladu z njenimi krovnimi načeli 

(Wahlen, Posti-Ahokas in Collins, 2009; Hira, 2013). Ključna izhodišča delovanja in razvoja 

discipline gospodinjstvo v 21. stoletju so objavljena v temeljnem dokumentu IFHE Position 

Statement, ki ga je leta 2008 oblikovala mednarodna organizacija IFHE. V ključnih izhodiščih 

delovanja gospodinjstva so opredeljena prednostna področja gospodinjstva, ki so pomembna 

za kakovostno in trajnostno delovanje posameznika, družine in družbe. Ta vsebinska področja 

so povezana s hrano in prehrano, dietetiko, zdravim življenjskim slogom, tekstilom in 

oblačenjem, dizajnom in tehnologijo, potrošništvom, osebno in družinsko ekonomiko, domom 

in razvojem posameznika in družine. Od učiteljev, ki poučujejo gospodinjstvo, bi bilo tako 

pričakovano, da prepoznajo temeljna vsebinska področja, pomembna za doseganje 

kakovostnega in uspešnega življenja posameznika, ki se poudarjajo na mednarodni ravni 

delovanja discipline gospodinjstvo. Izsledki raziskave so pokazali, da učitelji izpostavljajo 

vsebine, obravnavane pri gospodinjstvu, kot ene izmed pomembnih znanj in veščin, ki jih 

morajo učenci usvojiti do zaključka osnovne šole. Učitelji menijo, da morajo biti v učni načrt 

gospodinjstva vključene vsebine o vzdrževanju tekstilij, urejanju bivalnega okolja, prehrani in 

zdravem prehranjevanju ter zdravem življenjskem slogu. Izpostavljajo pomen zdravstvene 

vzgoje, vsebin, poveznih s finančno pismenostjo in z osveščenimi potrošniškimi odločitvami 

ter s trajnostnim vedenjem. Učitelji so mnenja, da morajo učenci v času gospodinjskega 

izobraževanja usvojiti življenjske veščine, ki jim omogočajo kakovostno življenje in smotrne 

odločitve ne le na nivoju posameznika, ampak tudi družine in družbe. Prav tako poudarjajo 

komunikacijske in sodelovalne večine, ki naj bi jih učenci razvijali pri vseh predmetih, tudi 

pri gospodinjstvu. Sproles in Sproles (2000) izpostavljata, da usvajanje znanj in veščin na 

prednostnih področjih gospodinjstva predstavlja osnovo za razvoj ustrezne gospodinjske 

pismenosti posameznika. V trenutni učni načrt gospodinjstva (Program osnovna šola. 

Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011) so vključena nekatera vsebinska področja, ki so jih učitelji 

prepoznali kot pomembna, da jih učenci usvojijo do konca osnovnošolskega izobraževanja. 

Le-ta so: ekonomika, tekstil, potrošniška vzgoja, trajnostna potrošnja, prehrana in zdrav 

življenjski slog. Učitelji so ocenili, da bi bilo treba glede na potrebe družbe v gospodinjsko 

izobraževanje dodatno vključiti vsebine zdravstvene vzgoje, bivalnega okolja in socialnih 

veščin. 

 

Eno izmed področij, na katerih deluje gospodinjstvo, je tudi družbeno področje (IFHE, 

2008). Čeprav naj bi bilo to področje delovanja po mnenju nekaterih avtorjev v javnosti slabše 
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prepoznano (Wahlen, Posti-Ahokas in Collins, 2009), ima  pomembno vlogo pri razvoju 

različnih strategij za posameznikovo, družinsko in družbeno dobrobit (IFHE, 2008). 

Intervjuvani učitelji menijo, da družba pridobi s tem, ko učenci usvajajo gospodinjska znanja 

in veščine ter razvijajo funkcionalno gospodinjsko pismenost. Izpostavili so pomen zdravega 

prehranjevanja in posledično bolj zdravo prebivalstvo ter privarčevanje denarja v 

zdravstvenih panogah. Pričakovali bi, da bodo učitelji prepoznali in izpostavili dobrobit 

gospodinjskega izobraževanja še na nekaterih drugih nivojih v družbi. Ugotovljeno je bilo, da 

po mnenju učiteljev pridobijo učenci z usvojenimi gospodinjskimi vsebinami na lastni 

osebnosti in prevzamejo odgovornost za svoja dejanja. Učenci se s pomočjo gospodinjskega 

izobraževanja naučijo samostojnosti in znajo poskrbeti zase tudi brez pomoči staršev, kar je 

seveda odvisno od njihove starosti in notranje motivacije. Učitelji obenem menijo, da z 

usvojenimi spretnostmi, ki so potrebne za kakovostno bivanje v skupnosti, pridobijo tudi na 

samopodobi. Učenci lahko poskrbijo zase in zadovoljijo lastne potrebe brez pomoči staršev, 

kar vzbuja občutek samozavesti. Izpostavimo lahko, da učitelji prepoznajo dobrobit 

gospodinjskega izobraževanja za kakovostno življenje učencev, ne le za trenutno obdobje, 

ampak tudi za nadaljnje življenje.  

 

5. Zaključki   

 Gospodinjsko izobraževanje ima pomembno vlogo pri razvoju funkcionalne gospodinjske 

pismenosti učencev, ki jim omogoča smotrno delovanje in dviga kakovost življenja. Izsledki 

raziskave so pokazali, da učitelji menijo, da naj bi učenci pri gospodinjskem izobraževanju 

usvajali znanja in veščine s področja trajnostnega razvoja in potrošnje, tekstila, finančne 

pismenosti in zdravega življenjskega sloga s poudarkom na zdravem prehranjevanju. Učitelji 

ocenjujejo, da bi bilo treba glede na potrebe družbe v učni načrt dodatno vključiti vsebine 

zdravstvene vzgoje, bivalnega okolja in socialnih veščin. Ugotovljeno je bilo, da učitelji 

prepoznajo in podpirajo vlogo gospodinjskega izobraževanja pri usposabljanju posameznika 

za delovanje v družbi ter za njegovo lastno dobrobit in usvajanje življenjskih veščin. 

Ugotovitve raziskave so pokazale, da lahko s pomočjo analize stališč učiteljev pridobimo 

uporabne informacije, ki jih potrebujemo za oblikovanje ali dopolnjevanje modela 

gospodinjskega izobraževanja, s katerim želimo izboljšati funkcionalno gospodinjsko 

pismenost otrok in njihovo kakovost življenja in delovanja v družbi. 
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