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POVZETEK 

 

Število ur, namenjenih obravnavi tekstilnih tehnik v programu osnovne šole, se je skozi zgodovino 

močno zmanjšalo. Glavni razlog za zmanjšan obseg ur, namenjenih tej vsebini v učnih načrtih 

gospodinjstva, je spremenjen življenjski slog sodobnega človeka. Tekstilni izdelki so cenovno 

dostopni, posameznik (cenene) tekstilne izdelke lahko hitro menja, nadomešča ali zavrže, za kar 

dejansko ne potrebuje znanja o različnih tekstilnih tehnikah. Posledično se znanje/obvladovanje 

posameznih tekstilnih tehnik izgublja skozi generacije; za mnoge učence je šola glavni prostor, kjer 

jih lahko spoznajo.  

Obvladovanje tekstilnih tehnik ni pomembno zgolj z vidika znanja – znati izdelati uporaben in 

estetski izdelek, temveč tudi z vidika sproščanja in razvoja možganov.  

V diplomskem delu je bila raziskava namenjena ugotavljanju mnenja učencev o tekstilnih tehnikah, 

ugotavljanju, katere tehnike so učenci spoznali pri pouku gospodinjstva, in ugotavljanju, kako 

pogosto jih uporabljajo doma. Raziskava, ki je potekala na eni osnovni šoli v Sloveniji in je 

vključevala 94 učencev šestega in sedmega razreda, je pokazala, da so učenci v šoli najpogosteje 

praktično izvajali šivanje. Najbolj zanimivo se jim je zdelo šivanje, sledilo je plemenitenje blaga. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da so tako dečki kot deklice podobno odgovarjali na vprašanje o 

zanimanju za posamezno tekstilno tehniko. Učenci so zabeležili, da bi moral vsak po koncu 

osnovne šole poznati osnove šivanja. Rezultati so pokazali, da učence k učenju tekstilnih tehnik 

bolj spodbuja praktično delo in manj teoretična razlaga. Rezultati so tudi pokazali, da učenci 

menijo, da imajo najbolj razvite veščine šivanja, nekoliko manj pa veščine izvajanja ostalih 

tekstilnih tehnik, kot je npr. pletenje. Ugotovljeno je bilo tudi, da večina učencev nikoli ali zelo 

redko uporablja posamezne tekstilne tehnike v vsakdanjem življenju, pri čemer je bilo šivanje 

najbolj uporabljeno tako med dečki kot tudi deklicami. 

 

Ključne besede: predmet gospodinjstvo, tekstilne tehnike, tekstil, ročne spretnosti, vzgojno-

izobraževalni cilji, Waldorfska šola, kognitivni razvoj, samopodoba, odločanje. 
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ABSTRACT 

 

The number of hours dedicated to teaching the subject of textile techniques in the primary school 

programme has decreased throughout history. The biggest factor that contributed to reducing the 

amount of time in the curriculum for home economics is the changes in the lifestyle of modern 

humans. Textile products can be pricewise easily accessed, the buyer can replace, switch or discard 

(cheap) textile products quickly and for that they do not need any knowledge of textile techniques. 

Consequently, the knowledge and mastering of specific textile techniques gets lost with each 

generation; for many student’s school represents the main place where they can still learn these 

techniques. 

The mastering of the textile techniques is not only important for making and mending the textiles, 

but also for relaxing and developing the brain.  

The research for this diploma thesis was intended to establish the students’ opinions on textile 

techniques, which techniques they learned in the home economics class and how often they use the 

techniques at home. The research was conducted in a primary school in Slovenia and included 94 

students in sixth and seventh grade. It showed that the students most commonly practically perform 

the technique of sewing. The students also enjoy sewing, followed by fabric refining. It was 

discovered that both boys and girls when asked about the interest in certain textile techniques 

answered similarly. The students noted that everyone should know the basics of sewing after 

finishing primary school. They also noted that they feel more motivated to learn about textile 

techniques when they use them practically and not theoretically. According to the results, the 

students believe that they are more skilled in sewing than in other textile techniques. It was also 

noted that most of the students never or very rarely use the textile techniques in everyday life while 

sewing was still the most used by girls and boys alike. 

  

Keywords: home economics, textile techniques, textile, handcraft, educational objectives, Waldorf 

school, cognitive development, self-image, decision-making. 
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1 UVOD 

Predmet gospodinjstvo pokriva številne naravoslovne in družboslovne vsebine, katerih poznavanje 

lahko učencu omogoči kvalitetnejše bivanje. Preko predmeta se učenci srečajo s številnimi 

področji, med katerimi sta tudi oblačenje in tekstilstvo. Učenci v sklopu obravnavane vsebine 

usvojijo osnovno znanje o vlaknih in nastanku končnih tekstilnih izdelkov (Učni načrt za 

gospodinjstvo, 2011). Učitelji gospodinjstva lahko obravnavano učno vsebino načrtujejo tako, da 

pri tem uporabijo različne aktivne metode in oblike dela, ki učence spodbujajo k učenju, 

raziskovanju in razvoju ročnih spretnosti.  

Ročne spretnosti lahko učenci usvojijo tudi v domačem okolju, saj se tekstilne tehnike in z njimi 

ročne spretnosti pogosto prenašajo iz generacije v generacijo, vendar je moč opaziti, da se tovrstni 

prenosi zmanjšujejo. Tehnike, kot so pletenje, kvačkanje, vezenje, se ne uporabljajo v domačem 

okolju, kot so se nekoč. Posledica opustitve uporabe določenih tekstilnih tehnik je, da mlajše 

generacije nimajo priložnosti spoznati in se naučiti posameznih tekstilnih tehnik.  

Obvladovanje različnih tekstilnih tehnik je za učence pomembno, saj omogoča razvoj na različnih 

področjih. Tako se tekstilne tehnike ne povezujejo zgolj z razvojem ročnih spretnosti, ampak tudi 

z umetniškim izražanjem in pozitivno samopodobo. Izvajanje tekstilnih tehnik omogoča doseganje 

ciljev, kot so na primer razvijanje spretnosti, delovne navade, vztrajnost in natančnost za vsakdanja 

opravila (Schwartz, 2009).  

V diplomskem delu je podana analiza pristopa poučevanja tekstilnih tehnik v obvezni devetletni 

osnovni šoli in Waldorfski osnovni šoli. Iz rezultatov raziskave je razvidno mnenje učencev v 

šestem in sedmem razredu osnovne šole o različnih tekstilnih tehnikah kot tudi njihovo poznavanje 

posameznih tekstilnih tehnik. Pozornost je usmerjena na prikaz pomena praktičnega učenja 

osnovnih tekstilnih tehnik v povezavi s koncentracijo, učnim uspehom, razvojem motoričnih 

spretnosti, razvojem samostojnosti in trajnostno usmerjenim razmišljanjem. Na ta način želim 

učiteljem in bodočim učiteljem, ki bodo delo brali, vsebino približati v upanju, da se bo  poučevanje 

tekstilnih tehnik v osnovnih šolah izvajalo bolj kakovostno. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Krapež Gloria; Tekstilne tehnike – zanimivost in uporaba z vidika osnovnošolcev 

-2- 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA GOSPODINJSTVA 

Gospodinjstvo kot osnovnošolski predmet vsebinsko pokriva tako družboslovno kot naravoslovno 

področje. Vsebinsko je strukturiran tako, da bi učenci z usvojenim znanjem lahko bolje razumeli 

vloge v družini in vlogo gospodinjstev v družbi. Spodbuja k razmišljanju o problematiki družine 

in družbe. Predmet gospodinjstvo je ključnega pomena za pridobitev osnovnih veščin pri izrabi 

naravnih in družbenih virov ter zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb. Področja, ki jih 

gospodinjstvo pokriva, so prehrana, zdravje, finance in družinska ekonomika, potrošniška vzgoja, 

tekstilije, bivanje in okolje. Vsa našteta področja lahko uvrstimo v štiri učne module: ekonomika 

gospodinjstva, tekstil in oblačenje, hrana in prehrana ter bivanje in okolje (Učni načrt za 

gospodinjstvo, 2011). Skozi diplomsko delo bomo podrobneje spoznali modul tekstil in oblačenje, 

kjer se bomo osredotočili predvsem na tekstilne tehnike, in znanje povezali z učenčevim mnenjem 

o posameznih tehnikah in njihovi uporabnosti. 

2.1 OSNOVE TEKSTILNIH TEHNIK 

Ljudje smo v vsakem trenutku našega življenja obkroženi s tekstilnimi izdelki, kot so: oblačila, 

hišne tekstilije, nakupovalne vrečke, medicinski pripomočki itd. (Brittain, 1988). Osnovna enota 

za izdelavo tekstilnega izdelka so vlakna, ki se jih nato z različnimi tekstilnimi tehnikami oblikuje 

v končni izdelek. Vlakna delimo na kemična in naravna. Naravna vlakna se delijo na rastlinska 

vlakna, ki se pridelujejo iz rastlinskih delov (primeri teh vlaken so: bombaž, lan, konoplja, juta …), 

ter živalska, pri katerih se vlakna pridobivajo iz živalske dlake (primer teh vlaken so: volna, dlaka 

živali, svila). Kemična vlakna delimo na kemična vlakna iz naravnih polimerov, kjer je osnovna 

surovina celuloza, ki jo pridobijo iz suhega olupljenega lesa in nato obdelajo s kemikalijami 

(primer teh vlaken so: viskozna vlakna, modalna vlakna, acetatna vlakna …), ter kemična vlakna 

iz sintetičnih polimerov, ki jih pridobimo s pomočjo različnih kemikalij, ki reagirajo med seboj 

(primer teh vlaken so: polivinikloridna, polipropenska, poliamidna, poliesterska, elastani …) (Jug 

Hartman, 1995).  

Pridobljena vlakna se nato po potrebi očisti in s pomočjo mikalnika oblikuje v pramen. Več 

pramenov skupaj oblikuje predprejo, ki jo na predilnem stroju oblikujemo v prejo. Osnovna preja 

je levo ali desnosučna nit in je ključnega pomena pri vseh tekstilnih tehnikah. Več desno ali levo 

sukanih niti preje oblikuje sukanec, iz katerega se na koncu izdela trdnejšo nit (Motnikar, 2001). 
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Tekstilna tehnika je postopek, pri katerem iz osnovne niti naredimo ploski ali tridimenzionalni 

tekstilni izdelek. Glavne tekstilne tehnike so: (1) pletenje, (2) tkanje, (3) vezenje, (4) šivanje, (5) 

polstenje, (6) kvačkanje in (7) plemenitenje blaga. Te tehnike lahko učitelj uporablja tudi pri pouku 

gospodinjstva, kjer učence seznani z osnovnimi informacijami in jih nauči ustreznih veščin, 

povezanih z izvajanjem omenjenih tekstilnih tehnik (Brittain, 1988).  

2.2 PREGLED UČNIH NAČRTOV GOSPODINJSTVA SKOZI ZGODOVINO 

Po pregledu učnih načrtov za gospodinjstvo lahko hitro opazimo trend zmanjševanja vsebine ročnih 

spretnosti v učnih načrtih. Praktična znanja, kot so šivanje, kuhanje, pletenje … je zamenjalo 

teoretično znanje o omenjeni vsebini. Leta 1944 se je v vzgojno-izobraževalnih ustanovah prvič 

pojavil predmet ročne spretnosti, kjer so se učenci učili in razvijali osnovne veščine: krpanje oblačil 

in obutve, pletenje, šivanje in izdelovanje konkretnih izdelkov, kot so nogavice in spodnje hlače 

(Učni načrt za ročno delo, 1950).   

Po letu 1953 se je obseg dejavnosti ročnih spretnosti razširil, saj je bil prisoten v vseh razredih;  

učenci so skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje spoznavali ročne spretnosti pletenja in 

šivanja. Pouk ročnih spretnosti se je izvajal eno uro na teden v prvem razredu, dve uri v drugem 

razredu in po tri ure v vseh nadaljnjih razredih. Pri tem je bil v prvih dveh letih poudarek predvsem 

na risanju in plemenitenju blaga. V poznejših letih pa so pričeli z izdelavo lastnih tekstilnih 

izdelkov, pletenjem in krpanjem oblačil. Ročna dela so se v tem obdobju delila na dečke in deklice. 

Deklice so se urile v izdelavi različnih geometričnih oblik, medtem ko so imeli dečki bolj tehnično 

naravnan pouk, kjer so izdelovali copate iz slame, pletli predpražnike in košare (Učni načrt za ročno 

delo, 1953).  

Leta 1962 se je predmet ročne spretnosti preimenoval. V šestem, sedmem in osmem razredu se je 

uveljavil predmet gospodinjstvo in tehnični pouk, kjer so učenci pridobili osnovno znanje o: (1) 

zdravem načinu življenja, (2) primernosti oblačil za posebne priložnosti, (3) notranji opremi 

stanovanja, (4) uporabi tehničnih pripomočkov ter pridobili veščine za (5) smisel za smotrno 

gospodarjenje in (6) delovne navade učencev. Tekstilne tehnike so učenci podrobno spoznali v 

sedmem razredu, kjer so spoznali tekstilne surovine in izdelali praktične izdelke. Poudarek pri 

gospodinjstvu in tehničnem pouku je bil še vedno na praktičnih nalogah, kako krpati oblačila in jih 

vzdrževati. V ta namen so se učili šivati, plesti in izdelovati izdelke iz tekstilij (Učni načrt za 

gospodinjstvo, 1962). 
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V letu 1966 se je predmet gospodinjstvo izvajal enkrat tedensko v sedmem in osmem razredu. Šola 

je poleg tega po zakonu morala organizirati izbirni predmet – fakultativni (izbirni) pouk 

gospodinjstva, ki se je izvajal dve uri tedensko. Namen izbirnega predmeta je bil usvojiti in 

nadgraditi znanje o postopku pletenja, kvačkanja, šivanja in krpanja oblačil. Pri rednem pouku 

gospodinjstva pa je bil poudarek predvsem na spoznavanju pripomočkov in namembnosti 

posameznih tekstilij. Iz zapisane teorije je mogoče ugotoviti, da je redni pouk gospodinjstva 

temeljil na tradicionalnem načinu poučevanja, kjer je učiteljem razlagal obravnavano učno vsebino, 

medtem ko je izbirni predmet gospodinjstva temeljil na aktivnostih in praktičnem delu, kjer so 

učenci spoznavali in usvajali nove ročne spretnosti (Učni načrt za gospodinjstvo, 1966). 

Po letu 1975 so v šolo uvedli nov izbirni predmet, ki je pokrival tematiko tekstilnih tehnik – 

gospodinjska praksa. Predmet gospodinjska praksa se je izvajal enkrat tedensko v sedmem in 

osmem razredu in so si ga učenci lahko izbrali samostojno. Temeljil je na aktivnostih in 

praktičnemu izvajanju tekstilnih tehnik (Učni načrt za gospodinjstvo, 1975). 

Leta 1983 se je v osnovnošolskem predmetniku povečalo skupno število ur gospodinjstva. V 

šestem razredu se je torej izvajala ena ura tedensko, v sedmem in osmem razredu pa nekoliko manj. 

Praktične ure so bile še vedno prisotne, a se je zmanjšal njihov obseg. Povečal pa se je obseg 

teoretičnega znanja, ki so ga učenci morali usvojiti (Učni načrt za gospodinjstvo, 1983). 

Leta 2003 se je gospodinjstvo premaknilo v peti in šesti razred. Predmet je bil bolj kot v predhodnih 

letih usmerjen v teoretično obravnavo tekstilnih vsebin. V učnem načrtu za gospodinjstvo (2011) 

se praktično izvajanje tekstilnih tehnik v obliki izdelka pojavi samo v enem cilju (Učni načrt za 

gospodinjstvo, 2011; Učni načrt za gospodinjstvo, 2003).  

2.3 PREGLED UČNE VSEBINE O TEKSTILSTVU SKOZI UČNI NAČRT 

Predmet gospodinjstvo je zelo raznolik in obravnava različne vsebine, kot so: ekonomika, prehrana, 

dom in družina ter tekstil (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). Ker predmet gospodinjstvo 

obravnava tako naravoslovne kot tudi družboslovne vsebine, je učna vsebina v učnem načrtu 

razdeljena na štiri različne module: (1) Ekonomika gospodinjstva, (2) Tekstil in oblačenje, (3) 

Bivanje in okolje ter (4) Hrana in prehrana. Vsebina in operativni cilji, ki so zapisani v modulu 

Tekstil in oblačenje, so zastavljeni zelo splošno, kar pomeni, da se učitelj lahko sam odloči, koliko 

poudarka in kako podrobno želi obravnavati posamezno vsebino tega sklopa. Glavni sklopi, ki 
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sovpadajo z obravnavo tekstilnih tehnik, so (a) tekstilne surovine, (b) tkanine, pletenine in 

vlaknovine ter (c) plemenitenje blaga. 

a) Tekstilne surovine, kjer učenci:  

- razlikujejo med naravnimi in umetnimi vlakni, 

- razvrščajo in poimenujejo rastlinska in živalska vlakna ter umetna vlakna iz predelanih 

snovi, 

- s preizkusi razlikujejo lastnosti vlaken,  

- izdelajo in izpopolnjujejo zbirko Od tekstilnih surovin do blaga.  

Učenci pri obravnavi te učne vsebine usvojijo osnovne značilnosti in lastnosti vlaken. S pomočjo 

konkretnih primerov učenci samostojno ločijo med naravnimi in kemičnimi vlakni in spoznajo 

lastnosti posameznega vlakna. Poleg tega spoznajo tudi osnovne postopke pridelave in obdelave 

vlaken.  

b) Tkanine, pletenine in vlaknovine, kjer učenci: 

- izvejo, da s tkanjem na ročnih statvah ali na sodobnem tkalnem stroju oblikujejo tkanine, 

- spoznajo osnovne tkalske vezave, 

- razlikujejo med tkanino, pletenino in vlaknovino, 

- izdelajo praktičen izdelek. 

V tem delu učenci usvojijo osnovno znanje o mehanski predelavi in obdelavi vlaken v niti, kot so 

prediva in sukanci. Poleg tega spoznajo in usvojijo tudi različne tekstilne tehnike, kot so tkanje in 

pletenje. Pri tem lahko teoretično znanje poglobijo z različnimi aktivnostmi in praktičnimi delom, 

kjer samostojno izdelajo tekstilni izdelek. 

c) Plemenitenje blaga, kjer učenci: 

- spoznajo pomen plemenitenja blaga, 

- izvedejo preproste preizkuse lastnega blaga. 

Plemenitenje blaga je ponovno zelo široka tema, kjer učenci spoznajo posamezne tehnike 

plemenitenja blaga in usvojeno znanje poglobijo s praktičnim delom. Izdelek lahko belijo ali 

barvajo, lahko ga potiskajo z vzorci ali kosmatijo. Učno vsebino se lahko tudi medpredmetno 

poveže z predmetoma likovna vzgoja in tehnika in tehnologija (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). 
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2.3.1 MODERNIZACIJA UČNEGA NAČRTA 

Pomen poznavanja posameznih tekstilnih tehnik je, da si učenci lažje predstavljajo proces izdelave 

tekstilnega izdelka in spoznajo način delovanja tekstilne industrije, vendar je zaradi hitrega 

napredovanja industrije težko dobiti dober pregled nad celotnim postopkom obdelave. Na to sta 

opozarjala tudi Lind in Veeber (2015) v svojem delu. Zapisala sta, da je zaradi hitrega razvoja 

znanja in tehnologije v tekstilni industriji potrebno spremeniti način poučevanja tekstilnih tehnik v 

osnovni šoli. Poudarjata, da je potrebno modernizirati učni načrt in spremeniti pogled učencev na 

tekstilne tehnike, ki niso zgolj pletenje in tkanje, temveč še številni industrijski postopki, ki se jih 

pri pouku ne obravnava. Pri obravnavanju tekstilnih tehnik v šoli je pomembno, da učenec celoten 

postopek posamezne tehnike poveže s kreativnostjo, moderno tehnologijo, moralnimi problemi in 

inoviranjem. Smiselne bi bile povezave s tehniko in likovno vzgojo, kjer bi se osredotočili na širšo 

obravnavo tematike. Poleg industrije in estetike bi lahko otroke preko tekstilnih tehnik naučili tudi 

ekologije, saj se tekstilna industrija vse bolj usmerja v ekološko proizvodnjo izdelkov. Podjetje 

Lewis na primer s posebnim postopkom iz odpadnega bombaža izdeluje ploske tekstilije (Levi 

Strauss and Co., 2016). Na Finskem pa so za izdelavo oblačil izdelali niti iz osnovne surovine – 

lesa. Postopek je prijazen okolju, saj se za predelavo ne uporablja škodljivih kemikalij (Spinnova, 

2016). Hiter razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je omogočil, da se je v tekstilno 

industrijo vključila tudi nanotehnologija, ki omogoča izboljšanje lastnosti tekstilnih izdelkov 

(Halili in Kazani, 2017). To so zgolj tri izmed številnih inovacij, ki jih še pred nekaj leti nismo 

imeli, kar nakazuje na močan trend napredka na tem področju. 

2.4 POUČEVANJE TEKSTILNIH TEHNIK V WALDORFSKI OSNOVNI ŠOLI 

Waldorfska ali Steinerjeva šola je zasebna šola, katere program se izvaja po celem svetu. Prvo šolo 

so odprli leta 1919 v Nemčiji. Ideja, ki loči institucijo od rednih osnovnih šol, je prišla s strani 

njenega začetnika Rudolfa Steinerja, ki je močno poudarjal razvoj osebnosti otrok. Tako ima šola 

tudi danes drugačen pristop do poučevanja. Pri pisanju učnih načrtov za posamezne predmete 

upoštevajo duševni in telesni razvoj učencev, artistično izražanje in praktične sposobnosti 

posameznika. Waldorfska šola učiteljem omogoča višjo stopnjo avtonomije, kar vodi do 

individualiziranih učnih načrtov za posamezni razred in skupino otrok. Takšen način poučevanja 

lahko v končni fazi privede do boljših rezultatov učencev na posameznih področjih (Carlgren, 

1993).  
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Področja, ki jih šola pokriva, so jezik, literatura, matematika, zgodovina in geografija, tuji jeziki in 

umetnost ter praktično delo, glasba, evritmija in fizična izobrazba. Vsebine predmeta 

gospodinjstvo se obravnavajo v kontekstu umetnostnega in praktičnega področja, pri čemer je v 

ospredju poučevanje tekstilnih tehnik. Waldorfske šole po svetu dajejo velik poudarek tudi 

medpredmetnemu povezovanju, kar pomeni, da poskušajo predmet gospodinjstvo smiselno 

povezati z ostalimi osnovnošolskimi predmeti (Serejnik Sraka, Strmole in Wiechert, 1994). 

Waldorfska šola in vrtec imata velik poudarek na obravnavi tekstilnih tehnik, zato se v njihovem 

predmetniku nahaja tudi predmet ročna dela, kjer učenci spoznavajo različne materiale in postopke 

obdelave. Učenci ročne spretnosti usvajajo preko različnih aktivnosti in praktičnega dela. Namen 

Waldorfske osnovne šole je tudi pri posamezniku razviti ročno koordinacijo, spretnost, 

samopodobo, samozavest in vztrajnost. Poleg tega je cilj Waldorfske osnovne šole pri posamezniku 

razviti sposobnost estetike s pomočjo izdelave tekstilnih izdelkov. Samostojna izdelava nekega 

tekstilnega izdelka po njihovem mnenju namreč pozitivno vpliva na posameznikovo samozavest 

in samopodobo (Schwartz, 2009).  

2.5 PREDMET ROČNA DELA V WALDORFSKI ŠOLI 

2.5.1 PRVO TRILETJE 

Poučevanje ročnih spretnosti se prične že v prvem razredu. Razvoj čutil spodbujajo z otipom 

različnih materialov, vonjanjem in opazovanjem, kako se nit spremeni v ploske tekstilije, te pa v 

tridimenzionalni izdelek. Naučijo se presti volno v nit in izdelati nežen material – filc. Iz filca 

izdelajo tudi prve izdelke, kot npr.: torbico, lutke in igrače iz filca. Učenci se v prvem razredu 

srečajo tudi s postopkom šivanja, kjer z vezeninami okrasijo tekstilni izdelek (Program Waldorfske 

osnovne šole, b. d.). 

Učenci v drugem razredu to znanje še nadgradijo in se srečajo z novo tekstilno tehniko, pletenjem, 

kjer izdelajo lasten šal. Namen obravnave te učne vsebine je, da učenec naprej načrtuje tekstilni 

izdelek, kjer mora upoštevati barve, zaporedje barv in estetski videz končnega izdelka, šele nato 

preide v fazo izdelovanja načrtovanega tekstilnega izdelka. V drugem razredu se učenci tako 

naučijo: (1) previjanja klobk volne v manjše klobke (gre za urejeno povijanje volnene vrvi v 

okroglo strukturo, ki nam pri kasnejšem postopku pletenja omogoča lažje izvajanje tehnike, saj se 

volnena nit ne zapleta), (2) nizanje petelj na leseno pletilko, (3) desne in leve petlje ter (4) postopek 

zaključitve pletenega izdelka (Program Waldorfske osnovne šole, b. d.). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Krapež Gloria; Tekstilne tehnike – zanimivost in uporaba z vidika osnovnošolcev 

-8- 

 

V tretjem razredu spoznajo novo tekstilno tehniko, kvačkanje, kjer usvojijo izdelavo verižne 

petlje in pol goste petlje (tehniki bomo podrobneje spoznali v poglavju 2.7). Za kvačkanje lahko 

uporabijo volneno ali bombažno nit. S postopkom kvačkanja si učenci lahko izdelajo različne 

tekstilne izdelke, ki jih lahko uporabijo v vsakodnevnem življenju (Program Waldorfske osnovne 

šole, b. d.). 

2.5.2 DRUGO TRILETJE 

V četrtem razredu nadgradijo usvojeno znanje o tekstilni tehniki pletenja z menjavo leve in desne 

petlje. Prav tako se naučijo menjave barv in izdelovanja tridimenzionalnih tekstilnih izdelkov. 

Pomembno je, da učenci preštejejo število petelj ter po navodilih načrtujejo zaporedje levih in 

desnih petelj. Preden se učenci lotijo izdelave tekstilnega izdelka, ga morajo načrtovati in zapisati 

uporabljene postopke in tehnike. Nato izdelajo praktične tekstilne izdelke, kot so žogice in kape. 

(Program Waldorfske osnovne šole, b. d.). 

V petem razredu učenci spoznajo tekstilno tehniko vezenje, kjer spoznajo šiv, ki se imenuje križni 

vbod. Pri tem se pri izdelavi vezenin osredotočijo predvsem na estetski videz, izbiro barv in 

menjavo barv sukanca pri izdelavi. Naučijo se tudi zaključiti izdelek, tako da se končni šiv skrije 

med izvezenimi zankami na zadnji strani izdelka. S pomočjo vezenja na koncu izdelajo ovitke za 

knjige, blazinice za bucike, tulce za flavto ali različne torbice (Program Waldorfske osnovne šole, 

b. d.).  

V šestem razredu nadgradijo usvojeno znanje o postopku pletenja. Pri nadgradnji znanja o 

postopku pletenja usvojijo: pletenje s petimi pletilkami v rebrastem vbodu, gladko pletenje in 

izdelavo pete nogavice (dve levi in dve desni petlji). S pomočjo te tehnike izdelajo nogavice,  

otroške copate ali palčnike (Program Waldorfske osnovne šole, b. d.). 

2.5.3 TRETJE TRILETJE 

V sedmem razredu učenci spoznajo osnovne tehnike šivanja, kjer samostojno načrtujejo končni 

izdelek. Pri tem je pomembno, da uporabijo in prenesejo usvojeno znanje o pletenju, kvačkanju in 

vezenju na izdelavo končnega izdelka (Program Waldorfske osnovne šole, b. d.). 

V osmem razredu učenci spoznajo postopek krojenja in tako nadgradijo znanje in ročne spretnosti, 

ki so jih usvojili pri šivanju. Poleg copat lahko učenci iz polsti izdelajo tudi brezrokavnike, torbice, 

kape ali peresnice (Program Waldorfske osnovne šole, b. d.). 
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V devetem razredu je cilj, ki ga želijo doseči na Waldorfski šoli, spretnost pri sinhronem 

delovanju rok in nog učencev. Zato se učenci seznanijo s šivalnim strojem, s katerim samostojno 

izdelajo blazino, predpasnik ali vrečko za šivalni pribor. Pri šivalnem stroju se spoznajo s pripravo 

šivalnega stroja, vdevanjem zgornje in spodnje niti, šivanjem ravnih in krivih šivov ter krojenjem 

preprostih izdelkov (Program Waldorfske osnovne šole, b. d.). 

2.6 PRIMERJAVA WALDORFSKE IN REDNE OSNOVNE ŠOLE NA PODROČJU 

TEKSTILNIH TEHNIK 

Glavna razlika pri poučevanju tekstilnih tehnik v rednih osnovnih šolah in Waldorfski šoli je 

različen pristop do tekstilnih vsebin. V redni osnovni šoli se tehnike obdela teoretično. Učenci 

spoznajo posamezne tehnike in njihovo uporabo, a pogosto zmanjka časa, da bi svoje znanje 

preizkusili praktično in pri tem izdelali izdelek. V Waldorfski šoli je v ospredju praktičen izdelek, 

preko katerega učenci spoznavajo tekstilne tehnike. V rednih osnovnih šolah je temi tekstilnih 

tehnik dodeljeno majhno število ur in kljub želji zato ni mogoče temeljiteje spoznati vseh tekstilnih 

tehnik in praktično preizkusiti znanja. To je razvidno iz učnega načrta za redno osnovno šolo, kjer 

se tekstilne tehnike obravnava zgolj v petem razredu (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). Na 

Waldorfski šoli se tekstilne tehnike obravnava skozi vsa leta osnovne šole. Glavni razlog za to je 

lahko prepričanje, da so tekstilne in ročne spretnosti ključne pri razvoju otrokovih miselnih 

sposobnosti. Otrok zato spozna pletenje in kvačkanje že v prvem triletju, ko se mu to področje 

možganov še razvija (Program Waldorfske osnovne šole, b. d; Schwartz, 2009). Večina otrok v 

rednih osnovnih šolah se s tekstilnimi tehnikami še ni srečala pred vstopom v peti razred, zato je 

razumljivo, da sta njihov napredek in izdelava izdelka počasnejša in na nižjem nivoju kot pri 

učencih, ki obiskujejo Waldorfsko šolo. Tako redna kot tudi Waldorfska šola pa stremita k temu, 

da posameznik pri obravnavanju učne vsebine o tekstilnih vsebinah razvije občutek za estetiko in 

ročne spretnosti (Schwartz, 2009; Učni načrt za gospodinjstvo, 2011).  

2.7 OPREDELITEV TEKSTILNIH TEHNIK 

Po pregledu raziskave, ki jo je s pomočjo anketiranja 83 učencev osnovne šole opravila Matejka 

Jakob Oven (2016), je razvidno, da večina učencev meni, da je pomembno spoznavati ročne 

spretnosti na področju tekstilnih tehnik, prav tako pa so mnenja, da to področje ni dolgočasno. 

Večina otrok si želi več praktičnega dela v obliki konkretnih ročnih spretnosti. Večina anketiranih 
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otrok je tako navedla, da znajo sami prišiti gumb in so spretni pri več kot le eni tekstilni tehniki. 

To je avtorica povezala z dejstvom, da so starši svoje otroke naučili nekaj osnov tekstilnih tehnik. 

Da bi bolje razumeli problematiko tekstilnih tehnik v osnovni šoli, je smiselno podrobneje spoznati 

posamezne tekstilne tehnike. 

Tekstilne tehnike so po navedbah v Slovarju slovenskega knjižnega jezika postopki, pri katerih se 

iz osnovnih surovin (bombaž, lan, volna …) naredi končni tekstilni izdelek. Kljub številnim 

spremembam v tekstilni industriji se posamezni postopki tekstilnih tehnik ne spremenijo in se 

prenašajo iz generacije v generacijo. Osnovne tekstilne tehnike, ki jih učenci spoznajo tudi v okviru 

devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, so: (1) pletenje, (2) vezenje, (3) tkanje, (4) šivanje, 

(5) polstenje in (6) plemenitenje blaga.   

2.7.1 PLETENJE 

Pletenje je tekstilna tehnika, pri kateri iz osnovnih vlaken, ki jih zasukamo v niti, izdelamo izdelke, 

kot so šali, kape, nogavice, odeje ali prevleke za vzglavnike. Glavni pripomočki za pletenje so 

pletilke in preja za pletenje. S pletenjem lahko izdelamo ploske tekstilije (blago, ki ga izdelamo s 

pletenjem) ali pletenino (izdelek – oblačilo, ki ga izdelamo iz pletiva) (Brataž Opaškar in Torkar, 

2003). Prejo med seboj ločimo glede na: (1) surovino, iz katere je izdelana, (2) debelino niti in (3) 

barvo. Glede na osnovno surovino je preja lahko izdelana iz naravnih in umetnih vlaken. Primeri 

naravnih vlaken so volna, bombaž, angora, svila in kašmir. Primeri sintetičnih so acetatna vlakna, 

akril, najlon, poliester in viskoza. Vsako vlakno ima določene lastnosti. Naravna vlakna so na otip 

mehkejša in prijetnejša, vendar so manj trpežna kot umetna vlakna. Zaradi različnih lastnosti 

posameznih vlaken se v današnji tekstilni industriji izdelujejo izdelki, ki so narejeni tako iz 

naravnih kot tudi iz umetnih vlaken (Müller, 2001). Glede na debelino in surovinsko sestavo preje 

je potrebno izbrati tudi ustrezne pletilke. Pletilke med seboj ločimo glede na: (1) obliko, (2) 

velikost, (3) material in (4) debelino. Glede na obliko pletilk poznamo: (1) navadne pletilke, ki 

imajo zaprt konec, drugi pa je oblikovan v konico, (2) okrogle pletilke, ki so sestavljene iz dveh 

pletilk, ki ju povezuje tanjša plastična vrv, in (3) pletilke, ki imajo oba konca oblikovana v konice. 

Debelina je druga stvar, ki je pri pletilkah zelo pomembna. Na preji, ki jo uporabljamo, se nahaja 

oznaka, ki narekuje, katera debelina pletilk je za izbrano prejo najprimernejša. Debelina pletilke 

meri med 2 mm in 9 mm. Pletilke so lahko izdelane iz (1) plastike (so lahke in tople na otip), (2) 
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kovine (omogočajo hitrejše pletenje, a so hladne na otip) ali iz (3) lesa (ne omogočajo hitrega 

pletenja, so toplejše na otip) (Brittain, 1988). 

Najosnovnejši tip pletenja sta desna in leva petlja. Za desno petljo desno pletilko potisnemo skozi 

zanko leve pletilke in proti sebi povlečemo konico desne pletilke skupaj z nitjo, ki se nahaja za 

levo pletilko (povlečemo z zadnje strani proti sebi). Zanko na levi pletilki snamemo s pletilke, da 

obstane na desni pletilki nova zanka, ki smo jo ravnokar povlekli. Pri levi petlji je postopek zelo 

podoben, le da je sedaj nit pred levo pletilko in jo skozi zanko povlečemo s sprednje strani. Pogosto 

med pletenjem menjamo med levimi petljami in desnimi petljami (Cropton, 2010). 

 

Slika 1: Pletenje – desna petlja (Crompton, 2010, str. 18). 

2.7.2 TKANJE 

Tkanje je ena izmed najosnovnejših in najpreprostejših tehnik za izdelovanje tkanin, kjer se križajo 

osnovne (navpične) in votkovne (vodoravne) niti. Tekstilni izdelek, ki je narejen s postopkom 

tkanja, se imenuje tkanina (Brittain, 1988, str. 214).  

Za izdelavo tkanin sta potrebna dva glavna pripomočka – okvir in nit. Okvir potrebujemo, da lahko 

osnovne niti napnemo, da ohranijo obliko, medtem ko preko njih prepletamo votkovne niti. 

Tkanina je lahko zgolj tako velika, kot je velik okvir. Naprednejše orodje od okvirja so statve. Te 

so tradicionalno narejene iz lesa. Niti osnove so na eni strani ovite na valj in napete preko drugega 

valja. Potekajo skozi igle (nitnice), ki vsako nit ločijo in poravnajo. Del statev, ki vsebuje nitnice, 

imenujemo list. Glede na tip vezave ločimo niti osnove na dve polovici, zgornjo in spodnjo, in jih 

tako vstavimo v list. Niti votka pretikamo s pomočjo pretikala. To je daljša palica z zarezo na vsaki 

stranici, okoli katerih navijemo votek. Namenjen je lažjemu pretikanju oz. prepletanju votka skozi 

niti osnove, da se ta ne zaplete. Zadnji pripomoček je nit, ki jo izberemo glede na željene lastnosti 

tkanine (Brittain, 1988, str. 214–221). 

Zaradi različnega križanja osnovnih in votkovnih niti dobimo različne tkalske vezave: (1) platnova, 

(2) keprova in (3) atlasova. Najosnovnejša tkalska vezava je platnova vezava, kjer se osnovne in 
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votkovne niti križajo po principu 1:1. Slika 2 prikazuje način križanja niti pri platnovi tkalski 

vezavi. Takšen vzorec se ponavlja skozi celotno tekstilijo. Tkanine, ki so narejene s takšno vezavo, 

so mehansko zelo trdne in obstojne (Samide, 1983). 

 

Slika 2: Platnova vezava (www.colan.com). 

Slika 3 prikazuje postopek tkanja keprove tkalske vezave, kjer se votkovne in osnovne niti križajo 

v razmerju 2:2. Keprova vezava je v primerjavi s platnovo vezavo šibkejša. Na koncu dobi tkanina 

videz poševnega toka niti. Najbolj znano oblačilo, ki je izdelano iz tkanine v keprovi vezavi, so 

kavbojke (hlače iz jeansa) (Samide, 1983). 

 

Slika 3: Keprova vezava (www.colan.com). 

Slika 4 pa prikazuje postopek tkanja v atlasovi vezavi. Ta vezava velja za najšibkejšo, saj se  

votkove in osnovne niti križajo v razmerju 1:4. Tkanina, narejena v tej vezavi, ima svetleč in mehek 

videz. Najbolj značilni tkanini s takšno vrsto vezave sta saten in damast, ki se uporabljata za 

izdelavo oblek in prtov, vse pogosteje pa tudi za tapeciranje pohištva (Samide, 1983). 

 

Slika 4: Atlasova vezava (http://www.heddels.com). 
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Nekoč so ljudje tkanine izdelovali ročno s pomočjo statev, danes pa se za tkanje tekstilij uporabljajo 

tehnološko izpopolnjene naprave, ki omogočajo hitrejšo in učinkovitejšo izdelavo tkanin. S 

pomočjo tekstilne tehnike tkanja lahko izdelamo različne tekstilne izdelke, ki se jih uporablja v 

vsakodnevnem življenju (Samide, 1983).  

Pri raziskavi, ki jo je izvedla Matejka Jakob Oven (2016), je nekaj več kot polovica anketiranih 

učencev zabeležila, da jim je tehnika všeč, vendar v primerjavi z ostalimi tehnikami ni najbolj 

priljubljena. Razlog za to bi bil lahko tudi, da učenci tkalske vezave simulirajo zgolj s pomočjo 

papirnih trakov in ne izdelajo prave tkanine, ki bi jo lahko uporabili za izdelavo nekega uporabnega 

izdelka.  

2.7.3 VEZENJE 

Vezenje je dekorativna tehnika obdelave tekstilij, kjer lahko učenci razširjajo svojo kreativnost in 

estetski čut. Glavni pripomočki, ki jih za vezenje potrebujemo, so šivanka, okvir, blago in preja za 

vezenje. Najosnovnejše blago, ki se uporablja za vezenje, je laneno platno, ki je primerno za prosto 

vezenje, kar pomeni, da vezemo po zarisanem vzorcu. Ne vezemo zgolj vodoravno in navpično, 

temveč tudi diagonalno in v vse ostale smeri. Poleg lanenega platna lahko za vezenje uporabimo 

tudi druga platna, pogosto zasledimo tako imenovano enakomerno platno – to ima enako število 

votkovih in osnovnih niti na kvadratni centimeter. Enakomerno platno je primerno za vezenje s 

križnim vbodom, kjer so vbodi vedno enakomerno oddaljeni. Blago, ki ga želimo okrasiti z 

vezeninami, napnemo preko lesenega okvirja in pripnemo z žebljički ali sponkami (Ganderton, 

2008). 

Preja, ki se uporablja za vezenje, je v primerjavi s prejo, ki se uporablja za pletenje, tanjša. Šivanka 

je lahko bolj topa, saj velika sila ni potrebna. Okvir se izbere glede na velikost in tip vzorca, ki ga 

želimo vezati. 

Postopek vezenja se prične s prerisovanjem oziroma risanjem vzorca na blago, ki ga nato z barvno 

prejo in šivanko pošijemo po linijah, ki so narisane na platnu. Na blagu ne smemo nikoli uporabiti 

vozlov za pritrditev. Na začetku vezenja zato prosti konec niti s hrbtne strani blaga, na katerega 

vežemo, prevežemo z nitjo. To naredimo tako, da prosti konec niti zatikamo za na novo nastajajoče 

zanke. Ko pa želimo zaključiti, z nitjo z iglo na hrbtni strani vbodemo v zaporedno prevezane niti 

ter odvečni konec odrežemo s škarjami.  
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Osnovni tip vezave se imenuje ploščati vbod in sledi eni liniji, ki jo ustvarjamo z vbadanjem igle. 

Pri tem je potrebno paziti, da je blago vedno napeto, saj v nasprotnem primeru izgubimo natančnost 

pri vbadanju, prav tako pa se blago med samim delom naguba ter tako ostane tudi po končanem 

vezenju. Slika 5 prikazuje vezenino, kjer je uporabljen šiv, ki se imenuje križni vbod. Pri uporabi 

križnega vboda je zelo pomembno, da je nit pri vsakem vbodu enako dolga in pri prehodu iz ene 

strani na drugo prečka predhodni vbod. Po končanem delu dobimo vezenino s cik-cak ali križastim 

vzorcem. Primer vezenja je tudi gobelin, pogosto pa vezenine opazimo na zavesah, blazinah ali 

prtih, kjer krasijo preproste ploske tekstilije (Ganderton, 2008).  

 

Slika 5: Vezenina s križnim vbodom (Ganderton, 2008, str. 19; fotografija: James Duncan). 

2.7.4 ŠIVANJE 

Šivanje je tekstilna tehnika, ki se uporablja za oblikovanje novih ali krpanje starih tekstilnih 

izdelkov. S šivanjem pritrdimo dva objekta s šivi. Je najstarejša tekstilna tehnika, ki se je pojavila 

že v času paleolitika. Takrat so uporabili šivanko iz kosti in nit iz različnih notranjih organov živali, 

predvsem črevesja, ki je bilo dolgo in mehansko obstojno. Danes pa je industrija tako napredovala, 

da so šivanje prevzeli tehnološko izpopolnjeni stroji. Najpogosteje se ročno šivanje uporablja pri 

zaključevanju šivanja tekstilnega izdelka. Kljub velikemu tehnološkemu razvoju se v današnjem 

času povečuje število samostojnih šivalnih delavnic, kjer se izdelujejo kvalitetni ali ekološki 

tekstilni izdelki. Tudi v Sloveniji se zavedamo, kako močno tekstilni izdelki vplivajo na okolje, 

vendar še nismo pripravljeni na učinkovito recikliranje, saj le malo gospodinjstev pravilno ravna z 

odpadnim tekstilom (Žurga in Forte Tavčar, 2014). Ekološkemu ravnanju s tekstilom se prilagaja 

tudi industrija, ki daje poudarek na trajnostnem razvoju, ki sledi filozofiji, da naj potrebe današnjih 

generacij ne ogrožajo potreb prihodnjih generacij. Te stopnje moderna industrija še zdaleč ni 

dosegla, zato je pomembno, da evalviramo in prilagodimo vsak korak v procesu pridelave blaga in 

tekstilnih izdelkov (Pavuc in Metijević Vujasinović, 2014). 
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Za ročno šivanje se uporablja šivanko, sukanec ali prejo in ploskovne tekstilije. Pogosto so 

uporabljene tudi krojaške škarje, ki tekstilije razrežejo glede na želeni vzorec. Pri tem je celotna 

tehnika izvedena ročno.  

Tip šivov, ki se uporablja najpogosteje, je tekoči šiv. Ta je najbolj ekonomičen, saj porabi najmanj 

niti, zato je primeren za večino preprostih izdelkov. Drugi šiv, ki se pogosto uporablja, je robni šiv. 

Pri njem en rob ploskega blaga prišijemo na drugo ravno ploskev. Primeren je za robljenje oblačil, 

da se zavaruje izpostavljene stranice. Nevidni šiv se pogosto uporablja na izdelkih, kjer ne želimo, 

da se šiv opazi (oblačila, igrače, 3D izdelki). Zančni šiv je namenjen dekorativnemu prišitju dveh 

robov blaga (prti, krpe ...).  

Poznamo tudi strojno šivanje, kjer se uporablja šivalni stroj. Šivalni stroj je bil iznajden med prvo 

industrijsko revolucijo in je močno olajšal proizvodnjo oblačil. Sestavljen je iz podloge, na katero 

je pritrjena vertikalna roka, nanjo pa je pritrjena horizontalna roka. Na koncu je pritrjena glava 

šivalnega stroja, ki drži iglo. Iglo lahko dvignemo ročno z vijakom na desni strani horizontalne 

glave. Pod iglo postavimo blago in pritisnemo na nožni pedal, ki požene šivalni stroj. Igla prebada 

tekstilijo in za seboj pusti šiv, ki pritrjuje dva konca blaga (Ganderton, 2008).  

Področje šivanja je raziskovala tudi Matejka Jakob Oven (2016) in ugotovila, da je šivanje med 

učenci osnovne šole zelo priljubljeno. Skoraj dve tretjini učencev sta se namreč opredelili, da jim 

je tehnika všeč ali zelo všeč in se jim torej zdi uporabna v vsakdanjem življenju. 

2.7.5 POLSTENJE 

Polstenje je proces, pri katerem z različnimi tehnikami zamrežimo tekstilna vlakna, da dobimo 

željeno obliko. Za polstenje se uporabljajo živalska vlakna, za katera je značilna polstivost (volna 

in dlake). Poznamo suho in mokro polstenje. Suho polstenje je postopek, kjer se vlakna z iglo 

prebada na peno ali trdo podlago. Pri tem se vlakna oblikuje v željene oblike. Za izdelavo suhe 

polsti potrebujemo: (1) nepredeno volno, (2) iglo za polstenje, ki je dolga do 10 centimetrov in ima 

eno stran oblikovano v kavelj, druga stran igle pa je ostra, in (3) trdo podlago. Slika 6 predstavlja 

primer tekstilnega izdelka, ki je narejen s pomočjo suhega polstenja. Pena, na kateri se izvaja 

dejavnost, služi kot zaščita delovne površine in olajša postopek polstenja.  
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Slika 6: Lama, izdelana s tehniko suhega polstenja (fotografija: Maja Tomšič). 

Mokro polstenje je postopek, za katerega potrebujemo toplo vodo, milo in živalska vlakna. 

Živalska vlakna namočimo v milnico in jih močno podrgnemo drugo ob drugo. Pri tem se vlakna 

»sklenejo« med seboj in nastane stabilna oblika. Za izdelavo polsti ni potrebna velika količina 

milnice, saj je dovolj, da so vlakna navlažena (Hassler in Kossmagk, 2015).  

2.7.6 KVAČKANJE 

Kvačkanje je ročno delo, pri katerem s pomočjo kvačke in preje izdelujemo ploske tekstilije. Daljšo 

ali delovno nit prepletamo skozi zanke, da izoblikuje verižico in iz nje nadaljujemo do končnega 

izdelka. Kvačkanje je nekoliko podobno pletenju, le da namesto pletilk uporabljamo kvačko. En 

konec je zaobljen, drugi pa ima izdelan kaveljček, ki zapenja nit in jo vodi skozi zanke. Kvačka je 

lahko izdelana iz jekla, lesa, plastike, najstarejše kvačke pa so bile izdelane iz kosti. Kvačke med 

seboj ločimo tudi glede na debelino, saj je pri izbiri kvačke potrebno upoštevati debelino preje. 

Tanjša kot je preja, tanjšo kvačko potrebujemo. Začetno zanko naredimo tako, da daljši konec niti 

s kvačko potegnemo skozi krajši konec niti. Pri kvačkanju je potrebno paziti na enakomerno 

napetost niti, da končni izdelek dobi ravne robove. Pri neenakomernem napenjanju niti se popači 

končna oblika izdelka. Napetost držimo tako, da (delovno nit) ovijemo okoli mezinca in jo 

primemo s palcem in kazalcem.  

Prav tako kot pri pletenju, imamo tudi pri kvačkanju številne petlje oziroma zanke. Najbolj osnovna 

je verižna petlja, s pomočjo katere dobimo daljšo verigo. Naredimo jo tako, da v desno roko 
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primemo kvačko, z levo roko pa primemo delovno nit, ki jo s pomočjo kaveljca kvačke povlečemo 

skozi zanko na kvački. To ponavljamo, dokler ne dosežemo željene dolžine (Tresselt, 2016). 

Postopek je viden tudi na Sliki 7. 

Slika 7: Verižna petlja v dveh korakih. 

Osnovne petlje se nadaljujejo iz izdelka (daljša kvačkana vrvica) verižne petlje. Poznamo dve 

osnovni petlji, gosto in šibično. Gosto petljo uporabljamo predvsem pri izdelavi puloverjev, kril, 

plaščev, rokavic in jopic. Namenjena je izdelavi preprostejših oblik in se pogosto uporablja 

izmenično z ostalimi tipi petelj. Šibična petlja je namenjena kompleksnejšim izdelkom vseh 

možnih oblik. Preko nje se izdela mrežo končnega izdelka (Müller, 2001, str. 71–73) . 

2.7.7 PLEMENITENJE BLAGA 

Plemenitenje blaga je postopek, s katerim izboljšamo videz in lastnosti blaga. Blago plemenitimo, 

ker želimo, da ima določeno barvo, vzorec, obstojnost, odpornost na okoljske vplive, npr. 

vodoodbojnost in podobno.   

Poznamo štiri glavne postopke plemenitenja blaga. Prvi predstavlja beljenje in barvanje. Namen 

barvanja in beljenja tekstilije je spreminjaje prvotne barve blaga v barvo, ki je za kupca 

privlačnejša. Beli se predvsem tekstilije in vlakna naravnega izvora, saj vsebujejo snovi, ki dajejo 

blagu nečist videz. Prav tako se beli tekstilije, ki se bodo kasneje barvale, saj se barva bolje izrazi 

na belih izdelkih. Barva se lahko z naravnimi ali sintetičnimi barvili. Naravne barve so narejene iz 

rastlinskih izvlečkov in so primerne tudi za uporabo v šoli (Ganderton, 2008). Videz blaga se lahko 

izboljša tudi s postopkom tiskanja. Poznamo več načinov tiskanja. Za ročno tiskanje s pomočjo 

štampiljke ali pečata je pečat na eni strani reliefno oblikovan. Pomaka se ga v barvo in odtisne na 

blago. Sitotisk je tehnika, ki se danes poleg digitalnega tiskanja najpogosteje uporablja. Pod 

šablono postavimo blago, ki mora biti postavljeno na ravno podlago. Skozi sitaste odprtine na 
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šabloni se iztisne pasta, ki po končanem prenosu na blago za seboj pusti vzorec šablone. Digitalni 

tisk omogoča prenos kompleksnejših vzorcev. Postopek je podoben kot tiskanje na papir, ki ga 

izvaja printer, a so za to potrebne posebne barve za tekstil (Schönberger in Schäfer, 2003, str. 51–

52). Teksturo tekstilnega blaga se lahko spremeni s postopkom kosmatenja. Izdelek postane 

mehkejši in toplejši na otip. Podobno izdelek spremenimo tudi z brušenjem, kjer tekstil pridobi 

motno površino in videz breskvine kože. Apretiranje je postopek, pri katerem preko nanašalnih 

sredstev trajno ali začasno spremenimo ali izboljšamo lastnosti tekstila. Ta postopek se največkrat 

izvaja s pomočjo avtomatiziranih strojev, ki nanašajo različna apretirna sredstva na blago. S tem 

blagu izboljšamo lastnosti, kot so: (1) nemečkavost, (2) dimenzijska stabilnost, (3) 

negorljivost/nevnetljivost, (4) vodoodbojnost, (5) barvna obstojnost (Ganderton, 2008; Pavko 

Čuden, 2015).  

2.8 VPLIV TEKSTILNIH TEHNIK NA RAZVOJ OTROK  

Nekoč je bilo poznavanje ročnih spretnosti izjemno pomembno, saj so se ženske učile osnovnih 

tehnik šivanja, pletenja in tkanja z namenom, da so lahko izdelale oblačila za družino. V današnjem 

času pa so oblačila in tekstilni izdelki ves čas na voljo, zato se je potreba po učenju in poučevanju 

osnovnih tekstilnih tehnikah zmanjšala (Burman, 1999).  

Tudi Rachel Mason (2005) izpostavlja pomen poučevanja ročnih spretnosti pri otrocih za 

spodbujanje fiziološkega, kognitivnega in motoričnega razvoja. Navaja, da se iz leta v leto 

zmanjšuje obseg ročnih dejavnosti v kurikulumu, a je hkrati opaziti povečanje dejavnosti na 

področju ročnih spretnosti v prostem času. Izpostavlja, da je področje (ročnih spretnosti) za učence 

zelo zanimivo, a v šolstvu ne nudijo dovolj možnosti za njegovo izvajanje. Navaja tudi, da je 

področje ročnih spretnosti ključnega pomena pri razvijanju otrokovih intelektualnih in motoričnih 

sposobnosti. 

2.9 KOGNITIVNI RAZVOJ OTROK 

Kognitivni razvoj pri otroku lahko spremljamo že od samega rojstva dalje. Nanj poleg genetskih 

predispozicij vplivajo tudi okoljski dejavniki. Mlajši otroci razvijajo svoje intelektualne 

sposobnosti v obliki igre. Še posebej pri tem pomagajo specifične igrače, ki od otrok zahtevajo 

kompleksnejše razmišljanje. Tovrstne igre stimulirajo razvoj možganov in čutil, vendar moramo 

biti pazljivi, kakšne igre in igrače izbrati za posamezno starostno skupino (Bregant, 2015).  
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2.9.1 KOGNITIVNI RAZVOJ PO PIAGETU 

Eno izmed glavnih teorij kognitivnega razvoja je predstavil švicarski psiholog, filozof in 

naravoslovec Jean Piaget. Verjel je, da je učenje proces pridobivanja informacij s pomočjo fizičnih 

ali mentalnih dejavnosti in akcij, ki jih posameznik opravlja v vsakodnevnem življenju (Batistič 

Zorec, 2006, str. 52).  

Jean Piaget je oblikoval štiri stopnje kognitivnega razvoja posameznika od njegovega rojstva do 

časa pubertete oziroma enajstega leta starosti. Prva stopnja kognitivnega razvoja se imenuje 

senzomotorična faza, v kateri se otrok začne zavedati samega seme in loči lasten obstoj od okolice. 

Druga stopnja kognitivnega razvoja se prične po osemnajstem mesecu starosti posameznika in se 

imenuje predoperacionalna faza. Otroci so v tej fazi zaznamovani z egocentrizmom in niso 

sposobni logičnega sklepanja. Ko posameznik dopolni sedem let, preide v tretjo stopnjo 

kognitivnega razvoja, kjer je sposoben logičnega sklepanja in reševanja nalog, ki temeljijo na 

konkretnih primerih. Tej stopnji pravimo konkretno operacionalna faza. Značilnost te faze je tudi, 

da otroci niso več v egocentričnem položaju, temveč se zavedajo obstoja drugih in se znajo 

postaviti v vlogo drugega. Zadnja faza kognitivnega razvoja se imenuje formalno operacionalna 

faza in nastopi v času pubertete oziroma v enajstem letu starosti. Otroci so na tej stopnji sposobni 

abstraktnega logičnega mišljenja in reševanja problemov. Prehod med omenjenimi fazami ni 

skokovit, temveč postopen, zato lahko v posamezni starostni skupini najdemo osebe, ki so le delno 

prešle na višjo stopnjo, ter osebe, ki so že popolno ali sploh niso prešle na višjo stopnjo (Marentič 

Požarnik, 2000). 

Glavni dejavniki kognitivnega razvoja posameznika so: (1) dednost oziroma notranja zrelost 

otroka, (2) izkušnje, (3) socialna transmisija, ki omogoča prenos socialnega okolja na otroka in se 

izvaja doma, v šoli, med vrstniki ali kje drugje, in (4) uravnoteženje. Zadnjemu dejavniku je Piaget 

pripisal največji vpliv. Uravnoteženje pomeni usklajevanje prvih treh dejavnikov, dednosti, 

izkušenj in socialne transmisije, da ne pride do prevlade enega dejavnika, temveč ostanejo v 

ravnotežju (Batistič Zorec, 2006, str. 52). 

2.9.2 SPODBUJANJE KOGNITIVNEGA RAZVOJA OTROK PREKO TEKSTILNIH 

TEHNIK 

Skozi zgodnje spoznavanje ročnih aktivnosti otroci ustvarjajo ključne nevronske poti, ki jih 

potrebujejo tudi v kasnejšem življenju za uspešno presojanje in komunikacijo. Združevanja tehnik 
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razvoja inteligence in telesa pri otrokovem razvoju ne smemo ločevati, temveč jih moramo 

oblikovati v igro. Waldorfska šola se je zavedala pomena razvoja otrokovih kognitivnih 

sposobnosti, zato je v svoj učni načrt uvedla učno vsebino o tekstilstvu, kjer so učenci spoznavali 

različne tekstilne tehnike. Tako se učenci učijo pletenja, kvačkanja in šivanja že v prvi triadi 

osnovne šole (Metoda dela Waldorske šole, 2014).   

Za prejem informacij je pomembno, da možgani niso preveč ali premalo stimulirani. Raziskava 

(Melrose, 2011) je pokazala, da so učenci v prvi triadi osnovnošolskega izobraževanja živahni in 

energični, zato jih je potrebno z različnimi dejavnostmi in tehnikami umiriti in sprostiti, da lahko 

dosežemo kakovostno in efektivno učenje obravnavane vsebine. Na Waldorfski šoli se zato učijo 

pletenja, preden osvojijo abecedo. Praktično izvajanje natančnih gibov je močno povezano s 

področjem bralne sposobnosti v možganih, poleg tega pa dejavnost učence umiri, da lahko lažje 

sprejemajo obravnavano snov, saj se pletenje lahko pri posameznikih uporabi tudi kot sprostitvena 

tehnika. Ritmično ponavljanje gibov pomiri nervozo in hiperaktivnost posameznika (Melrose, 

2011). 

Pri postopku pletenja se vklopi center za koordinacijo med očmi in rokami, kar učenca prisili, da 

se umiri in zbere. To mu pomaga tudi pri logičnem sklepanju in povezovanju različnih idej med 

seboj. Raziskava, v kateri so primerjali logično oblikovanje številnih idej na kompleksna vprašanja, 

je to tudi pokazala. Učenci Waldorfske šole so dobili nestandardizirana vprašanja, ki so temeljila 

na sposobnosti temeljitega sklepanja in reševanju abstraktivnih problemov, ki zahtevajo 

divergentno mišljenje (Huchingson in Huchingson, 1993). 

Preko pletenja se učenci učijo tudi števil in aritmetike, saj za kompleksnejše patente potrebujejo 

dobro poznavanje števil, da preštejejo vse zanke in jih pravilno prepletejo med seboj. Kompleksni 

vzorci, kjer so vpletene številne barve in načini pletenja, potrebujejo natančnost in pozornost. 

Učenci morajo pozorno spremljati svoje delo ter načrtovati naslednjo potezo. Pri štetju si lahko 

pomagajo z merili ali skicami, ki jih naredijo pred samim pričetkom dela (Eugene, 2009).   

Montgomery (2006) v svojem delu navaja, da je šivanje ključni element za reševanje 

kompleksnejših vprašanj. Kot primer je avtor postavil reševanje vprašanja: »Kako bi pomagali 

revnim otrokom, ki si ne morejo privoščiti oblačil?« Želel je ugotoviti, kako se bodo učenci lotili 

dela, kaj bodo izpostavili kot problematično in kako podrobno bodo iskali rešitev, če tehniko in 

način pridelave oblačil poznajo, in v primeru, da je ne. Učenci pri reševanju vprašanja sami naredijo 

načrt, kako izdelati oblačila ter poskrbijo za cenovno ugodnost. Vprašanje so bolj temeljito in 
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celostno reševali učenci, ki so poznali več tehničnega ozadja tekstilske tehnike šivanja. S pomočjo 

raziskovalnih vprašanj in vprašanj, ki vključujejo reševanje problemov, pri učencih spodbudimo 

kognitivni razvoj in razgledanost (Montgomery, 2006). 

Tekstilne tehnike in različne ročne aktivnosti uporabljajo tudi psihologi pri posameznikih, ki imajo 

manjše kognitivne sposobnosti, saj ročne aktivnosti pozitivno vplivajo na razvoj miselnih 

sposobnosti. Bissell in Mailloux (1981) sta z anketnimi vprašalniki raziskala področje ročnih 

spretnosti v psihologiji. Ugotovila sta, da se psihologi strinjajo, da praktično delo in ročne 

spretnosti vplivajo na kognitivni razvoj posameznika, vendar bi bilo potrebno na tem področju 

izvesti še dodatne raziskave, ki bi dokončno pokazale vpliv na kognitivni razvoj otrok, ki redno 

izvajajo ročne aktivnosti (Bissell in Mailloux, 1981). 

2.10 OBLIKOVANJE SAMOPODOBE IN POČUTJA PREKO TEKSTILNIH 

TEHNIK 

Samopodoba je definirana kot skupek predstav, mnenj, ki jih ima človek o samemu sebi, zlasti 

glede svojih lastnosti, sposobnosti (Slovar slovenskega knjižnega jezika, b. d.). Mnenja o sebi 

posameznik oblikuje neprestano. Oblikovanje samopodobe je močno povezano z mnenjem staršev 

in pomembnih ljudi okoli nas. Pozitivna samopodoba vodi posameznike v zrele odrasle ljudi, ki 

vzpostavljajo socialne stike in so v povprečju bolj uspešni kot osebe, ki imajo razvito negativno 

samopodobo. Posamezniki z negativno samopodobo imajo težavo pri vzpostavljanju socialnih 

stikov in napredovanju v življenju (Žibert, 2015, str. 11–15).  

Raziskava Maddock in Riley (2015) kaže, da se pletenje pogosto uporablja kot pomoč pri 

nadziranju stresa, bolečine, strahu, demence in zasvojenosti. Prav tako je iz raziskave mogoče 

razbrati, da veliko anketiranih udeležencev pletilskih krožkov pletenje vidi kot družabno aktivnost, 

kar številnim zadovolji socialne potrebe. Prav tako gradijo in izdelujejo končni izdelek, kar dobro 

vpliva na počutje in samozavest posameznika ob uspešno opravljenem delu. Podobno sta ugotovila 

tudi Corkhill in Hemminhs v svoji raziskavi, ki povezuje pletenje s pozitivno samopodobo 

(Maddock, Riley, Corkhill in Hemminhs, 2014).  

Podobno je pokazala raziskava J. A. McCaffery (1993), v katero so bili vključeni učenci sedmih 

razredov osnovne šole. Preko intervjuja in anketnega vprašalnika je avtorica raziskave spremljala 

mnenje učencev o praktičnih ročnih dejavnostih na področju tekstilnih tehnik. Ugotovila je, da so 

praktično izvajane dejavnosti pozitivno sprejeli in pri tem omenili, da: 
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- se počutijo dobrodošle, srečne, vesele in sprejete,  

- imajo pozitivne občutke,  

- se zavedajo, da je dejavnost uporabna in jo lahko ponovijo doma (avtorica tovrstne 

odgovore povezuje z občutkom ponosa ob uspešno opravljenem delu, ki lahko pomaga 

staršem), 

- se počutijo odrasle, kar se povezuje z občutkom samozavesti in uspeha, 

- imajo občutek zaupanja, odgovornosti in samostojnosti. 

To je z vidika poučevanja zelo pomembno, saj pozitivno počutje in pozitivna samopodoba 

posameznika močno vplivata na proces učenja.  

Raziskava, ki jo je izvedla McCaffery, je pokazala tudi, da učence tradicionalni način poučevanja, 

ki temelji le na razlagi učne vsebine, demotivira, zato je potrebno v pouk vključevati čim več 

praktičnih dejavnosti. Uporaba aktivnih metod in oblik dela učence tako spodbuja k učenju, saj 

učenci ročne aktivnosti dojemajo kot igro. Skozi didaktično igro pa posamezniki hitreje usvojijo 

znanje in si ga lažje zapomnijo (McCaffery, 1993).   

2.11 VPLIV ROČNIH SPRETNOSTI NA SPOSOBNOST ODLOČANJA 

Rönkkö in Lepistö (2011) sta raziskovala, kako ročne spretnosti vplivajo na učenčeve sposobnosti 

odločanja. Ugotovila sta, da praktično delo in učenje preko dejanj pri učencih spodbujata razvoj 

njihovih sposobnosti problemskega reševanja, participacije, interakcije in odločanja. Ročne 

spretnosti naredijo učence bolj aktivne in jim pomagajo najti praktične rešitve. Raziskava, kjer so 

preko praktičnih ročnih aktivnosti ugotavljali, kako se učenec v posameznih fazah dela odloča, je 

pokazala, da na učenčevo odločitev vplivajo njegova samopodoba, cilji, okolje in izkušnje. Poleg 

tega je bilo ugotovljeno tudi, da so posamezniki, ki so se v življenju že srečali z reševanjem 

problemov na konkretnih primerih, lažje in boljše sprejeli odločitve v primerjavi s posamezniki, ki 

nimajo izkušenj in se s podobnimi problemi še niso srečali. Iz tega lahko sklepamo, da je za 

učenčevo samozavest, hitrejše in boljše odločitve ter aktivno participacijo izvajanje praktičnih 

nalog ključnega pomena (Rönkkö in Lepistö, 2011). 
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

3.1  RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

V današnjem času je pomen poučevanja tekstilnih tehnik močno upadel. Kljub temu pa je 

poučevanje tekstilnih tehnik ključnega pomena, saj vpliva na učenčev kognitivni, psihološki in 

fiziološki razvoj (Bregant, 2015). Namen raziskovalnega dela je bil ugotoviti, (1) kakšno mnenje 

imajo učenci o posameznih tekstilnih tehnikah, (2) kako pogosto uporabljajo tekstilne tehnike v 

vsakodnevnem življenju, (3) katere tekstilne tehnike se najpogosteje izvajajo v osnovnih šolah, (4) 

ali obstaja povezava med mnenjem o tekstilni tehniki in pogostostjo njene uporabe v vsakdanjem 

življenju in (5) ali obstajajo razlike med dečki in deklicami glede na uporabo tekstilnih tehnik v 

vsakodnevnem življenju. 

V okviru raziskave so bila zastavljena naslednja raziskovalna vprašanja. 

 (1) Katere tekstilne tehnike se v osnovnih šolah najpogosteje (več kot 50 %) izvajajo v obliki 

praktičnega dela?   

(2) Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učenčevim zanimanjem za učenje tekstilne 

tehnike v šoli in pogostostjo uporabe tekstilne tehnike v vsakodnevnem življenju?  

(3) Katere tekstilne tehnike so učencem najzanimivejše?  

(4) Ali obstajajo statistično pomembne razlike med deklicami in dečki v pogostosti uporabe 

tekstilne tehnike v vsakodnevnem življenju? 

(5) Katero tekstilno tehniko učenci najpogosteje (več kot 50 %) uporabljajo v vsakodnevnem 

življenju?  

3.2  METODA DELA 

Raziskava je temeljila na deskriptivni oziroma opisni metodi pedagoškega raziskovanja s 

kvalitativnim raziskovalnim pristopom.  

RAZISKOVALNI VZOREC 

V raziskavi, ki je potekala na eni osnovni šoli v Sloveniji, je sodelovalo 49 dečkov in 45 deklic. 47 

učencev je obiskovalo šesti in 47 učencev sedmi razred.  
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3.3 POTEK RAZISKAVE IN OBDELAVA PODATKOV 

Učna vsebina o tekstilstvu se obravnava v petem razredu osnovne šole. Ker obstaja verjetnost, da 

se poučevanje te vsebine še ni zaključilo, so bili v raziskavo zajeti učenci šestega in sedmega 

razreda. Ker učenci še niso polnoletni, je bilo za sodelovanje v raziskavi potrebno pridobiti soglasja 

njihovih staršev ali skrbnikov. Po pridobitvi vseh soglasij se je bilo z učitelji potrebno dogovoriti 

za termin izvedbe raziskave. Raziskava je potekala tako, da so učenci rešili anketni vprašalnik, ki 

je vseboval vprašanja zaprtega tipa. Raziskovalni del je bil izveden v razponu treh tednov in je 

potekal na osnovi etičnih načel pedagoškega raziskovanja.  

Anketni vprašalnik je vseboval uvodno pojasnilo in navodila za izpolnjevanje nalog. Sestavljen je 

bil iz štirih nalog zaprtega tipa. Prvo vprašanje je spraševalo po izvajanju tekstilnih tehnik, kjer sta 

bila možna odgovora da in ne. Drugo vprašanje je vsebovalo petstopenjsko Likertovo lestvico (ni 

mi všeč – zelo mi je všeč), preko katere so odgovarjali o svojem mnenju glede posameznih 

tekstilnih tehnik. Tretje vprašanje je spraševalo po strinjanju z navedenimi trditvami, pri tem je 

bilo potrebno odgovarjati na petstopenjsko Likertovo lestvico (ne strinjam se – popolnoma se 

strinjam). Zadnje vprašanje je spraševalo po pogostosti uporabe posameznih tekstilnih tehnik, kjer 

so izbrali enega izmed navedenih časovnih okvirjev. 

3.3.1 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Pridobljeni podatki so bili obdelani s programom Microsoft Office Excel in statističnim 

programom SPSS. Podatke smo analizirali z naslednjimi statističnimi postopki: frekvenčna in 

odstotkovna porazdelitev, mera srednje vrednosti, χ²-kvadrat preizkus oz. Kullbackov  preizkus, če 

pogoja za uporabo χ²-kvadrat preizkusa nista bila izpolnjena. 

3.4 REZULTATI Z RAZPRAVO 

3.4.1 IZVAJANJE TEKSTILNIH TEHNIK PRI POUKU GOSPODINJSTVA 

 Z raziskavo smo želeli pridobiti odgovor na RV1: »Katere tekstilne tehnike se v osnovnih šolah 

najpogosteje (več kot 50 %) izvajajo v obliki praktičnega dela?« Kot je razvidno iz rezultatov 

(Tabela 1), se na šoli najpogosteje izvaja šivanje gumba na izdelek. 
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Tabela 1: Izvajanje tekstilnih tehnik pri predmetu gospodinjstvo v osnovni šoli 

 

Več kot polovica anketiranih učencev (69,1 %) je navedla, da so pri pouku gospodinjstva pogosteje 

izvajali aktivnosti, ki so temeljile na šivanju. Pri odgovorih drugo, kjer so lahko učenci sami 

zabeležili tehnike, ki so jih izvajali pri pouku gospodinjstva se je pogosto pojavil odgovor šivanje 

ovitka za telefon in šivanje z odpadnimi oblačili. Rezultati se ujemajo s poročanjem učiteljice, ki 

pravi, da so vsi učenci pri pouku izvajali praktično nalogo šivanja ovitka za telefon iz odpadnega 

tekstila.   

Tekstilne tehnike, ki jih večina učencev ni izvajala so bile polstenje (97,8%), kvačkanje (87,2 %), 

pletenje (86,2 %), tkanje (85,1 %), vezenje (78,7 %) in plemenitenje blaga (75,5 %) 

Tekstilne tehnike 
Ne Da 

f f % f f % 

Pletenje 81 86,2 % 13 13,8 % 

Tkanje 80 85,1 % 14 14,9 % 

Vezenje 74 78,7 % 20 21,3 % 

Šivanje gumba na tekstilni izdelek 29 30,9 % 65 69,1 % 

Polstenje 91 97,8 % 2 2,2 % 

Kvačkanje 82 87,2 % 12 12,8 % 

Plemenitenje blaga 71 75,5 % 23 24,5 % 

Drugo: Šivanje ovitka za telefon (iz 

odpadnih oblačil) 
80 85,1 % 14 14,9 % 
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Graf 1: Tekstilne tehnike, ki so jih učenci izvajali pri pouku gospodinjstva po razredih (šesti in sedmi razred). 

Primerjava odgovorov med učenci 6. in 7. razreda kaže, (Graf 1) da je pri pouku gospodinjstva 

najmanjkrat izvedena tekstilna tehnika polstenja, saj je zgolj 2,2 % učencev šestih in sedmih 

razredov navedlo, da so tehniko izvajali. 

Tekstilna tehnika, ki so jo učenci obeh razredov najpogosteje izvajali, je bila šivanje, pri kateri se 

je tako opredelilo 53,2 % učencev sedmih razredov in 85,1 % učencev šestih razredov. 

Tekstilna tehnika, kjer je opaziti velike razlike med učenci šestih in sedmih razredov je bilo 

kvačkanje. zgolj 2,1 % učencev sedmih razredov se je opredelilo, da so tehniko izvajali, medtem 

ko je tako odgovorilo 23,4 % šestošolcev.   

Po pregledu tekstilnih tehnik, ki so jih izvajali po razredih, lahko opazimo, da so učenci šestih 

razredov pri večini tehnik odgovorili, da so jih izvajali. Razlog je lahko v tem, da so anketne 

vprašalnike reševali učenci v šestem in učenci v sedmem razredu pri dveh različnih učiteljicah. 

Učenci so pouk gospodinjstva prav tako izvajali pri učiteljicah razrednega pouka. Obstaja možnost, 

da so različne razredne učiteljice učencem predstavile različne tekstilne tehnike.  

Na podlagi odgovorov učencev lahko sklepamo, da je poudarek na praktičnem izvajanju tekstilnih 

tehnik v osnovni šoli majhen. To smo ugotovili tudi v poglavju pregled učne vsebine gospodinjstva 

skozi zgodovino, kjer smo opazili trend zmanjševanja učnih vsebin na področju tekstilnih tehnik. 
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Prav tako je v učnem načrtu za predmet gospodinjstvo zastavljen zgolj en učni cilj, ki učiteljem 

narekuje izdelovanje enega izdelka z uporabo željene tekstilne tehnike.  

Na videz so dobljeni podatki lahko pretresljivi, saj so učenci preko praktičnega izdelka izvajali 

zgolj eno izmed vseh naštetih tehnik. Vendar je pri pregledu učnega načrta opaziti, da je 

praktičnemu izdelovanju izdelkov s pomočjo tekstilnih tehnik namenjen zgolj en učni cilj, ki mu 

na podlagi rezultatov učitelji sledijo (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). 

3.4.2 NAJZANIMIVEJŠE TEKSTILNE TEHNIKE PRI POUKU GOSPODINJSTVA 

Z raziskavo smo želeli pridobiti odgovor na RV3: »Katere tekstilne tehnike so bile učencem 

najzanimivejše?« Iz rezultatov vidimo, da je bila učencem najzanimivejša tekstilna tehnika šivanje, 

čemur sledita plemenitenje blaga in vezenje.   
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Tabela 2: Zanimanje za posamezne tekstilne tehnike. 

Tekstilne tehnike 
Ni mi všeč Neopredeljen Všeč mi je 

M SD 
f f % f f % f f % 

Pletenje 29 31,1 44 47,3 20 21,5 1,9 0,75 

Tkanje 33 35,5 42 45,2 18 19,4 1,8 0,75 

Vezenje 22 23,7 34 36,2 38 40,9 2,2 0,81 

Šivanje gumba na 

tekstilni izdelek 
11 11,8 37 39,4 46 49,5 2,4 0,73 

Polstenje 30 32,3 39 42,4 23 24,7 1,9 0,78 

Kvačkanje 26 28 39 41,9 28 30,1 2,0 0,79 

Plemenitenje blaga 18 19,4 30 31,9 46 49,5 2,3 0,80 

 

Iz tabele je mogoče razbrati, da je učencem najbolj všeč tekstilna tehnika šivanje gumba na tekstilni 

izdelek (M=2,4; SD=0,73). Podobne rezultate je v svoji raziskavi pridobila tudi Matejka Jakob 

Oven (2016), kjer je skoraj ¾ anketiranih učencev odgovorilo, da jim je tehnika všeč. 

Prav tako je učencem zelo všeč tekstilna tehnika plemenitenja blaga (M=2,3; SD=0,8). Ker je pri 

prvem vprašanju večina učencev navedlo, da tehnike niso izvajali pri pouku gospodinjstva, lahko 

sklepamo, da so jo spoznali pri drugih predmetih. 

Najmanj priljubljena tekstilna tehnika je tkanje, saj je tako odgovorilo več kot polovica učencev 

(M=1,8; SD=0,75). Če sedaj dobljene rezultate primerjamo z raziskavo Matejke Jakob Oven, lahko 

ugotovimo, da so učenci v njeni raziskavi tehniko ocenjevali veliko slabše, saj kar ¾ učencem 

tehnika ni bila všeč. Dobljene rezultate lahko povežemo z dejstvom, da učenci pri pouku tkanje 

pogosto spoznavajo preko prepletanja lističev. Na ta način spoznajo osnovne vezave, ne srečajo pa 

se s pravim tkanjem niti. Učence bi bilo smiselno motivirati z izvajanjem tehnike tkanja na statvah 

z uporabo pravih niti. 

Tudi tehnika polstenja med anketiranimi učenci ni bila priljubljena (M=1,9). Podobne rezultate je 

v svoji raziskavi dobila tudi Matejka Jakob Oven (2016), tudi pri njej je tehnika slabše ocenjena. 

Podobno slabšo oceno je prejela tudi tehnika pletenja (M=1,9). Tehniko je 31,1 % učencev ocenilo 

z »ni mi všeč«, prav tako pa je bil večji delež anketiranih neopredeljen (47,3 %). Tukaj so opazne 

velike razlike pri primerjavi rezultatov z rezultati Jakob Oven (2016), saj njeni podatki nakazujejo, 
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da je učencem tehnika všeč (69,1 % anketiranih), pri naši raziskavi je bila tehnika všeč zgolj 21,5 % 

anketiranim. 

 

Tabela 3: Zanimanje učencev za posamezne tekstilne tehnike, primerjava med spoloma. 

Tekstilna tehnika Spol 
Ni mi všeč Neopredeljen Všeč mi je 

M SD 
f % f % f % 

Pletenje 
M 29 51,6 18,6 1,9 0,69 

Ž 33,7 42,6 24,7 1,9 0,75 

Tkanje 
M 35,2 47,4 16,5 1,8 0,7 

Ž 35,9 42,6 22,4 1,9 0,75 

Vezenje 
M 28,6 38,8 32,6 2 0,78 

Ž 17,8 33,4 48,8 2,3 0,76 

Šivanje gumba na 

tekstilni izdelek 

M 14,4 36,6 49 2,3 0,72 

Ž 8,8 42,2 48,9 2,4 0,65 

Polstenje 
M 26,4 43,7 29,2 2 0,76 

Ž 38,5 40,9 20,5 1,8 0,75 

Kvačkanje 
M 31,1 53,7 14,6 1,8 0,66 

Ž 24,7 29,2 47,2 2,5 0,81 

Plemenitenje 

blaga 

M 18,5 32,6 49,2 2,3 0,76 

Ž 20,1 31,1 48,9 2,3 0,78 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da se odgovori dečkov in deklic ne razlikujejo bistveno. Opaziti je bilo, da 

so dečki pokazali manjše zanimanje za posamezne tekstilne tehnike kot deklice. Do podobnih 

ugotovitev je prišla tudi Jakob Oven (2016), kjer so bili rezultati še nekoliko bolj ekstremni in 

razlike med dečki in deklicami večje.  

Pri tehniki šivanja je opazna razlika, saj so dečki (M=2,0) slabše ocenili tehniko od deklic (M=2,4). 

Pri najslabše ocenjeni tekstilni tehniki tkanje so se dečki manj zanimali zanj (M=1,8) v primerjavi 

z dekleti (M=1,9). Zelo podobne rezultate je bilo zaslediti tudi pri ostalih kategorijah, kjer 

primerjamo zanimanje za tekstilne tehnike med dečki in deklicami.  

Pri primerjavi med dečki in deklicami lahko ugotovimo, da je dečkom najbolj všeč tehnika 

plemenitenja blaga (M=2,3). Prav tako so tehniko pogosteje ocenili z »všeč mi je« v primerjavi z 
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dekleti. Deklice so najbolje ocenile tehniko kvačkanje (M=2,5), vendar so jo dečki v povprečju 

slabo ocenili (M=1,8). To je razlog, da je tehnika kvačkanje v povprečju dosegla zgolj vrednost M 

= 2,0 (Tabela 2). 

3.4.3 POGOSTOST UPORABE TEKSTILNIH TEHNIK V VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU 

Z raziskavo smo želeli pridobiti odgovor na RV5: »Katero tekstilno tehniko učenci najpogosteje 

(več kot 50 %) uporabljajo v vsakodnevnem življenju?« Kot je razvidno iz rezultatov učenci doma 

najpogosteje izvajajo tehniko šivanja. Tehniko vsaj enkrat na leto izvaja (Tabela 4) 73,4 % 

anketiranih.  

Vse ostale tehnike učenci opravljajo manj pogosto, saj je več kot 50 % anketiranih odgovorilo, da 

tehnik nikoli ne izvajajo izven šole. Tehnika, ki se izvaja najmanj pogosto je polstenje, saj tehniko 

vsaj enkrat letno izvaja zgolj 17 % učencev. 
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Tabela 4: Pogostost izvajanja posamezne tekstilne tehnike (sedmega in šestega razreda). 

Tekstilne tehnike 
1x na teden 1x na mesec 1x na leto nikoli 

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

Pletenje 3 3,2 5 5,3 21 22,3 65 69,1 

Tkanje 2 2,1 8 8,5 20 21,3 64 68,1 

Vezenje 5 5,3 15 16,0 23 24,5 51 54,3 

Šivanje gumba na 

tekstilni izdelek 
5 5,3 23 24,5 41 43,6 25 26,6 

Polstenje 0 0,0 1 1,1 15 16,0 78 83,0 

Kvačkanje 1 1,1 8 8,6 26 28,0 58 62,4 

Plemenitenje blaga 6 6,4 12 12,8 24 25,5 52 55,3 

 

Kot je razvidno iz tabele 4 so učenci navedli, da večine tekstilnih tehnik: polstenje (83%) pletenje 

(69,1 %), tkanje (68,1%), kvačkanje (62,4 %), plemenitenje blaga (55,3 %) in vezenje (54,3 %),  

doma ne izvajajo. Izjema je šivanje, za katerega je le 26,6 % učencev navedlo, da ga nikoli ne 

izvajajo. 43,6 % učencev šivanje uporablja vsaj enkrat na leto, 24,5 % učencev tehniko izvaja vsaj 

enkrat na mesec in 5,3 % učencev tehniko izvaja vsaj enkrat na teden. 

Pri primerjavi rezultatov z ugotovitvami P. Pavlina (2011) lahko ugotovimo, da se ugotovitve obeh 

raziskav ujemata. P. Pavlina je zanimalo mnenje o uporabnosti tekstilnih tehnik, ki jih lahko 

pridobijo pri pouku gospodinjstva. Pri vprašanju o tkanju so številni anketirani učenci odgovorili, 

da se jim tehnika ne zdi uporabna. Tako je razvidno tudi iz naših podatkov, saj tehnike učenci ne 

izvajajo v lastnem življenju. Pri pregledu rezultatov lahko opazimo, da je pri vseh tehnikah razen 

pri šivanju več kot 50 % učencev odgovorilo, da tehnike nikoli ne izvajajo v lastnem življenju.   

S trditvijo, da pri pouku gospodinjstva pridobljene spretnosti s področja tekstilnih tehnik 

uporabljajo tudi doma se je strinjalo le 26,6 % učencev, 47,9 % pa ne (graf 2).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Krapež Gloria; Tekstilne tehnike – zanimivost in uporaba z vidika osnovnošolcev 

-32- 

 

 

Graf 2: Pogostost uporabe tekstilnih tehnik v vsakodnevnem življenju. 

 

3.4.3.1 UPORABA TEKSTILNIH TEHNIK V VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU 

Z raziskovalno nalogo smo prav tako želeli ugotoviti strinjanje učencev o uporabi tekstilnih tehnik 

v njihovem vsakdanjem življenju pri ustvarjanju in  vzdrževanju oblačil. 

 

Graf 3: Strinjanje učencev šestih in sedmih razredov osnovne šole s trditvami v povezavi z lastnimi sposobnostmi. 

Iz rezultatov (graf 3) je razvidno, da večina učencev (80,7 %) zna prišiti gumb. Manjši delež 

učencev je zabeležil, da gumba ne zna prišiti (8,6 %). Glede na to, da je večina učencev (kot je 

razvidno iz tabele 1) navedla, da so šivanje praktično izvedli pri pouku gospodinjstva, je odgovor 

pričakovan. 
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Velika večina (62,4 %) je odgovorila, da ne zna plesti. Manjši delež učencev (25,8 %) je zabeležil, 

da zna splesti šal. Glede na rezultate prikazane v tabeli 1, iz katerih je razvidno, da se pletenje 

večinoma ne izvaja praktično pri pouku gospodinjstva so pridobljeni podatki prav tako pričakovani. 

Učence smo spraševali tudi po sposobnosti barvanja majic, kar sodi pod tehniko plemenitenja 

blaga. Rezultati so pokazali, da je 46,3 % učencev tehniko že preizkusilo, 40,8 % učencev pa 

tehnike še ni preizkusilo doma. Če rezultat povežemo z ugotovitvami iz tabele 1, kjer smo 

ugotovili, da tehnike večina učencev ni spoznala pri pouku gospodinjstva, lahko sklepamo, da so 

tehniko spoznali pri drugih predmetih ali izven šole. 

Rezultati so prav tako pokazali, da 47,4 % učencev poskuša zašiti raztrgano oblačilo, 35,5 % 

učencev pa ne. Rezultati niso najbolj spodbudni. Žurga in Forte Tavčar (2014) sta v raziskavi s 

katero sta raziskali tekstilno ekološko osveščenost v Sloveniji prišli do zaključka, da se potrošniki 

sicer zavedamo okoljske problematike, ki nastaja zaradi tekstilne industrije, vendar še nismo 

pripravljeni na varčno in ekološko ravnanje s tekstilnimi izdelki.  

3.4.3.2 POGOSTOST UPORABE TEKSTILNIH TEHNIK V VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU, 

PRIMERJAVA MED DEKLICAMI IN DEČKI 

Z raziskavo smo želeli pridobiti odgovor na RV4: »Ali obstajajo statistično pomembne razlike med 

deklicami in dečki v pogostosti uporabe tekstilne tehnike v vsakodnevnem življenju?« Iz tabele 5 

lahko razberemo, da so med deklicami in dečki prisotne manjše razlike v pogostosti izvajanja 

posameznih tehnik, vendar z izjemo polstenja (α=0,008) in vezenja (α=0,088) niso statistično 

pomembne. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Krapež Gloria; Tekstilne tehnike – zanimivost in uporaba z vidika osnovnošolcev 

-34- 

 

 

Tabela 5: Pogostost uporabe tekstilnih tehnik v vsakdanjem življenju, primerjava med deklicami in dečki. 

Tekstilna tehnika Spol 

1x na 

teden 

1x na 

mesec 

1x na 

leto 
nikoli 

χ² α 

f % f % f % f % 

Pletenje 
M 6,1 2 26,5 65,3 

5,846 0,119 
Ž 0 8,9 17,8 73,3 

Tkanje 
M 2 12,2 18,4 67,3 

2,096 0,553 
Ž 2,2 4,4 24,4 68,9 

Vezenje 
M 8,2 8,2 22,4 61,2 

6,540 0,088 
Ž 2,2 24,4 26,7 46,7 

Šivanje gumba na 

tekstilni izdelek 

M 8,2 30,6 32,7 28,6 
6,107 0,107 

Ž 2,2 17,8 55,6 24,4 

Polstenje 
M 0 2 26,5 71,4 

9,735 0,008 
Ž 0 0 4,4 95,6 

Kvačkanje 
M 2 4,1 22,4 71,4 

5,846 0,119 
Ž 0 13,6 34,1 52,3 

Plemenitenje blaga 
M 8,2 10,2 24,5 57,1 

1,140 0,768 
Ž 4,4 15,6 26,7 53,3 

 

 

Iz tabele 5 je mogoče razbrati, da deklice nekoliko bolj pogosto izvajajo nekatere tekstilne tehnike 

kot dečki. 55,6 % deklic je navedlo, da tekstilno tehniko šivanja uporabljajo vsaj enkrat na leto. Pri 

dečkih je šivanje prav tako na prvem mestu; 32,7 % tehniko izvaja vsaj enkrat letno.  

Druga najpogosteje izvajana tekstilna tehnika je bila vezenje za katero je navedlo, da jo nikoli ne 

izvaja  46,7 % deklic in  61,2 %  dečkov.  

Tehnika, ki je bila najmanj pogosto izvajana je bila polstenje, saj je   95,6 % deklic in 71, 4% 

dečkov je navedlo, da je nikoli ne izvaja.  
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3.4.3.3 UČENČEVO MNENJE O TEKSTILNIH TEHNIKAH V PRIMERJAVI S POGOSTOSTJO 

UPORABE  

Z raziskavo smo želeli pridobiti odgovor na RV2: »Ali obstajajo statistično pomembne razlike med 

učenčevim zanimanjem za učenje tekstilne tehnike v šoli in njegovo pogostostjo uporabe tekstilne 

tehnike v vsakodnevnem življenju 

V ta namen  je bila izvedena analiza razlik med  učenčevim zanimanjem in pogostostjo izvajanja 

izbranih tekstilnih tehnik v vsakdanjem življenju. Kot je razvidno iz tabele 6 je bila vrednost  

Kullbackovega  preizkusa za vse tekstilne tehnike statistično pomembna na ravni α < 0,05 z izjemo 

šivanja (α = 0,503).   
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Tabela 6: Primerjava mnenja in pogostost uporabe tekstilnih tehnik. 

Tekstilna tehnika 

 
Pogostost 

izvajanja 

Ni mi všeč Všeč mi je 
Kullbackov 

test 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

f f % f f % 11,202 3 0,011 

Pletenje 

 

 

 

1x na teden 0 0,0 3 6,0 

1x na mesec 1 2,0 4 8,0 

1x na leto 7 14,0 5 10,0 

nikoli 22 44,0 8 16,0 

Tkanje 1x na teden 0 0,0 2 3,9 46,845 3 0,000 

1x na mesec 0 0,0 8 15,4 

1x na leto 3 5,8 3 5,8 

nikoli 31 59,6 5 9,6 

Vezenje 1x na teden 0 0,0 5 8,3 23,129 3 0,000 

1x na mesec 1 1,7 11 18,3 

1x na leto 2 3,3 12 20,0 

nikoli 19 31,7 10 16,7 

Šivanje 1x na teden 0 0,0 5 8,8 2,349 3 0,503 

1x na mesec 4 7,0 15 26,3 

1x na leto 5 8,8 17 29,8 

nikoli 2 3,5 9 15,8 

Polstenje 1x na teden 0 0,0 0 0,0 10,402 3 0,001 

1x na mesec 0 0,0 0 0,0 

1x na leto 1 1,8 8 14,5 

nikoli 31 56,4 15 27,3 

Kvačkanje 1x na teden 0 0,0 1 1,8 21,038 3 0,000 

1x na mesec 0 0,0 7 12,7 

1x na leto 6 10,9 13 23,6 

nikoli 21 38,2 7 12,7 

Plemenitenje blaga 1x na teden 0 0,0 6 9,4 36,040 3 0,000 

1x na mesec 0 0,0 12 18,8 

1x na leto 2 3,1 12 18,8 

nikoli 16 25,0 16 25,0 
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Kot je razvidno iz tabele 6 je bilo pri tehniki šivanja več učencev, ki jim je bila tehnika všeč in jo 

doma  izvajajo bodisi 1x letno, mesečno oz. tedensko kot tistih, ki jim tehnika ni bila všeč in je ne 

izvajajo. Enako lahko opazimo tudi pri tehniki plemenitenje blaga in vezenju. Pri tehnikah pletenje, 

tkanje in polstenje je bilo, v primerjavi z učenci, ki so navedli, da jim je bila tehnika všeč in  jo 

izvajajo, več učencev, ki jim tehnika ni bila všeč in je nikoli ne izvajajo. Zanimivo je tudi to, da so 

se na prvih treh mestih med tehnikami, ki so bile učencem všeč in jih izvajajo tri tehnike, ki so jih 

učenci tudi najpogosteje navedli, da so jih izvajali v šoli (1.mesto-šivanje, 2. mesto-plemenitenje 

blaga in 3.mesto- vezenje).  

 

3.4.4 VREDNOTENJE TRDITEV V POVEZAVI S TEKSTILNIMI TEHNIKAMI 

3.4.4.1 STRINJANJE UČENCEV Z IZBRANIMI TRDITVAMI 

S pomočjo trditev smo prav tako želeli ugotoviti strinjanje s trditvami o področju tekstilnih tehnik 

pri pouku gospodinjstva. V spodnji tabeli so tako zbrani vsi odgovori učencev šestega in sedmega 

razreda osnovne šole za posamezno trditev. 

 

Graf 4: Strinjanje učencev šestih in sedmih razredov osnovne šole s trditvami v povezavi z gospodinjskimi vsebinami. 
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Iz Grafa 4 je mogoče razbrati, da so  35,1 % učencem tekstilne vsebine zanimive,  28,7 % učencem 

pa ne. Rezultat se sklada z ugotovitvami Matejke Jakob Oven (2016), ki je ugotovila, da ima večina 

učencev pozitivno mnenje o tekstilnih tehnikah. 

57,5 % učencev navaja, da pri pouku gospodinjstva niso  izvajali praktičnega dela. 

Večina učencev je prav tako podala odgovor, da jih praktični pouk zanima (21,3 %). 43,6% učencev 

je odgovorilo, da jih praktični pouk ne zanima. Prav tako nas je zanimalo, ali bi po mnenju učencev 

morali pri pouku izvajati več praktičnih tekstilnih dejavnosti kot teoretičnih. Več kot polovica 

učencev se je s to trditvijo strinjala (58,5 %), kar se ujema z raziskavo Jakob Oven (2016), ki je 

tudi  ugotovila, da si učenci želijo več praktičnih izvedb vaj na področju tekstilnih tehnik. 

Rezultati kažejo, da so učenci mnenja, da bi moral vsak po končani osnovni šoli znati prišiti gumb 

(77,7 %). Več kot polovica (55,3 %) učencev se prav tako strinja s trditvijo, da bi moral vsak učenec 

po končani osnovni šoli znati zakrpati oblačilo.   

       

3.4.4.2 PSIHOLOŠKI IN FIZIČNI RAZVOJ 

Prav tako nas je zanimalo strinjanje učencev s trditvami o povezanosti tekstilnih tehnik z občutkom 

samozavesti, samostojnosti, ustvarjalnosti in razvojem ročnih spretnosti. V Grafu 5 so zbrani vsi 

odgovori učencev. 

 

Graf 5: Strinjanje učencev šestih in sedmih razredov osnovne šole s trditvami v povezavi s psihološkim razvojem. 
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Preverjali smo ali učenci menijo, da poznavanje tekstilnih tehnik vpliva na občutek samostojnosti. 

49 % učencev se je s trditvijo  strinjalo. Zgolj 11,7 %  učencev je zabeležilo, da se s trditvijo ne 

strinja ali popolnoma ne strinjaj. Dobljeni rezultati se skladajo z ugotovitvami McCaffery (1993), 

ki je ugotovila, da učenci ob izvajanju praktičnih aktivnosti dobijo občutek zaupanja, odgovornosti 

in samostojnosti, saj do končnega izdelka  pridejo sami s pomočjo svojega znanja in spretnosti. 

Pri trditvi, da se učenci ob naučeni tekstilni tehniki počutijo samozavestne, se je večina 57,4 % 

učencev strinjala. Tudi ta rezultat se sklada z ugotovitvami McCaffery (1993), ki je ugotovila tudi, 

da imajo učenci, ko obvladajo  določeno tekstilno tehniko in izdelajo nek  končni izdelek, občutek  

ponosa in odraslosti, kar pripomore tudi k večji samozavesti. Opozori pa tudi, da je to lahko tudi 

težava, saj je  pri učencih, ki tehnike ne osvojijo, možno opaziti padec samozavesti. 

Več kot polovica anketiranih učencev (53,9 %) se je tudi strinjala, da tekstilne tehnike spodbujajo 

ustvarjalnost. To sta ugotovila tudi Lind in Veeber (2015) v svoji raziskavi, ki sta zato tudi  

poudarila, da bi bilo potrebno prenoviti področje tekstilnih tehnik v učnih načrtih in vsebino 

povezati z drugimi področji, kot je npr. likovno, da bi se bolje izkoristi potencial razvijanja 

kreativnosti pri otrocih. 

63,5 % učencev se tudi strinja , da izvajanje tekstilnih tehnik spodbuja razvoj ročnih spretnosti. 

Schwartz (2009) je zapisal, da zgodnje učenje in opravljanje tekstilnih tehnik, predvsem pletenja, 

pozitivno spodbuja motorične sposobnosti kar je tudi pomembno spoznanje, na katerem temelji 

vključevanje znatnega deleža tekstilnih tehnik v učne načrte Waldorfske šole. . 
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4 ZAKLJUČEK  

Z diplomsko nalogo smo tako ugotovili, da se pri pouku gospodinjstva praktično izvede majhno 

število tekstilnih tehnik, pri čemer prevladuje tehnika šivanja. Ugotovili smo, da imajo učenci v 

povprečju pozitivno mnenje o tekstilnih tehnikah. Najbolj všeč so jim bile tekstilne tehnike šivanje 

in plemenitenje blaga, najslabše pa so ocenili tkanje, pletenje in polstenje. Ugotovili smo tudi, da 

učenci redko izvajajo tekstilne tehnike doma. Tehnike, ki jih izvajajo najmanj pogosto so polstenje, 

pletenje in tkanje. Najpogosteje izvajajo tehniko šivanja. Pri primerjavi med dečki in deklicami v 

pogostosti uporabe tekstilnih tehnik doma nismo zasledili statistično pomembnih razlik, zasledili 

pa smo jih pri primerjavi med mnenjem in pogostostjo uporabe posameznih tekstilnih tehnik.  

Rezultati so tudi pokazali, da bi si učenci želeli več poudarka na praktičnem poučevanju tekstilnih 

tehnik. Trenutno je v učenem načrtu praktičnemu delu namenjeno malo pozornosti. Glede na vse 

pozitivne učinke praktičnega dela, ki so jih navedli učenci: razvoj ročnih spretnosti, razvoj in 

spodbujanje ustvarjalnosti, pozitivni vpliv na samopodobo, bi bilo pomembno začeti s prenovo in 

izboljšavo na področju učnega načrta. Tako bi tudi učitelji imeli več možnosti za izvajanje 

praktičnih izdelkov in uporabo tekstilnih tehnik.  

Prav tako bi bilo smiselno več poudarka nameniti ozaveščanju novih generacij o trajnostnem 

načinu življenja in vplivu, ki ga imajo lahko sami na izboljšanje trenutnega stanja. Recikliranje in 

predelava tekstilnih izdelkov bi lahko pri poučevanju prevzela večjo vlogo, kot jo imata sedaj. Pri 

tem bi učitelji učencem lahko predstavili načine, kako obnoviti ali prenoviti tekstilni izdelek, ki bi 

ga sicer zavrgli in kupili novega. Preko tega bi spoznali različne tekstilne tehnike. 

V prihodnje bi bilo smiselno razširiti raziskavo na več osnovnih šol po Sloveniji. Tako bi dobili 

celotno sliko stanja osnovnih šol v Sloveniji na področju tekstilnih tehnik. 
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6 PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK – uporabnost tekstilnih tehnik 

 

Drage učenke in učenci! 

Sem Gloria Krapež, študentka Pedagoške fakultete, smer dvopredmetni učitelj biologija – 

gospodinjstvo. V okviru študija pripravljam diplomsko nalogo, kjer bom raziskovala, kakšno 

mnenje imate učenci o uporabi tekstilnih tehnik, ki ste jih spoznali pri predmetu gospodinjstvo, v 

vsakodnevnem življenju.  

Tvoje sodelovanje v raziskavi je ključnega pomena, saj mi boš tako pomagal/a pri dokončanju 

diplomskega dela. Za izpolnjevanje anketnega vprašalnika boš potreboval/a največ 20 min časa. 

Sodelovanje v raziskavi je anonimno. Zbrani podatki bodo obravnavani zaupno in bodo 

uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Prosim, odgovarjaj resno in predvsem iskreno. 

Zahvaljujem se za sodelovanje in srečno pri reševanju anketnega vprašalnika! 

Gloria Krapež 

 

 

Kratka navodila za izpolnjevanje anketnega vprašalnika 

Pred teboj so 4 naloge. Dobro preberi navodila posamezne naloge in odgovori iskreno. Pri 

prvih treh nalogah obkrožiš odgovor, s katerim se najbolj strinjaš, pri zadnji nalogi pa v 

ustrezen okvirček narišeš črko X. 

 

 

Splošni podatki 

Spol (obkroži):    M     Ž 

Razred (obkroži):  6.    7.  

Ime osnovne šole: ________________________  
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1. Katere izmed spodaj navedenih tekstilnih tehnik si pri pouku gospodinjstva praktično 
izvajal/a? 
 

Tekstilna tehnika Praktična izvedba 
tekstilne tehnike 

1. Pletenje (s pletilkami, s prsti, s pletilnimi obroči idr.). DA NE 

2. Tkanje (s statvami, papirnatimi trakovi, slamicami idr.).            DA NE 

3. Vezenje (okraševanje prtičkov, izdelava gobelinov idr.).        DA NE 

4. Šivanje gumba na tekstilni izdelek.                DA NE 

5. Polstenje (mehanska obdelava vlaken v kroglice). DA NE 

6. Izdelava tekstilnih izdelkov iz odpadnih oblačil (mošnjiček, 
zapestnica, nakupovalna vrečka idr.). 

DA NE 

7. Kvačkanje.                    DA NE 

8. Plemenitenje blaga (risanje, tiskanje in barvanje blaga).  DA NE 

9. Drugo: __________________ DA NE 

 
 

2. Na lestvici od 1 do 5 obkroži številko, ki najbolje opiše, kako zanimiva se ti zdi  
posamezna tekstilna tehnika. 

 

Tekstilna tehnika Sploh 
mi ni 
všeč 

Ni mi 
všeč 

Neopredeljen Všeč 
mi je 

Zelo 
mi je 
všeč 

1. Pletenje (s pletilkami, s prsti, s pletilnimi 
obroči idr.). 

1 2 3 4 5 

2. Tkanje (s statvami, papirnatimi trakovi, 
slamicami idr.).            

1 2 3 4 5 

3. Vezenje (okraševanje prtičkov, izdelava 
gobelinov idr.).        

1 2 3 4 5 

4. Šivanje gumba na tekstilni izdelek  1 2 3 4 5 

5. Polstenje (mehanska obdelava vlaken v 
kroglice). 

1 2 3 4 5 

6. Izdelava tekstilnega izdelka iz odpadnih 
oblačil (mošnjiček, zapestnica, 
nakupovalna vrečka idr.). 

1 2 3 4 5 

7. Kvačkanje. 1 2 3 4 5 

8. Plemenitenje blaga (risanje, tiskanje in 
barvanje blaga). 

1 2 3 4 5 
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9. Drugo:___________________________ 1 2 3 4 5 

 
 

3. Kako močno se strinjaš s spodaj navedenimi trditvami? Obkroži številko pred 
posamezno trditvijo. 
 

Trditev 
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o
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a 
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se

 

n
eo

d
lo

če
n

 

st
ri
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a 

se
 s
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m

 

1. Učna vsebina o tekstilstvu mi je zanimiva. 
1 2 3 4 5 

2. Pri pouku smo izvajali različne praktične vaje (pletenje, 
tkanje, polstenje, plemenitenje blaga …). 

1 2 3 4 5 

3. Spretnosti, ki sem jih pridobil/a pri pouku 
gospodinjstva v šoli na področju tekstilnih tehnik, 
uporabljam tudi v vsakdanjem življenju. 

1 2 3 4 5 

4. Praktičnih vaj, ki zahtevajo ročne spretnosti, ne 
maram. 

1 2 3 4 5 

5. Znam prišiti gumb. 1 2 3 4 5 

6. Znam splesti šal. 1 2 3 4 5 

7.  Doma sem že poskusil/a pobarvati majico. 1 2 3 4 5 

8. Raztrgano oblačilo poskusim zašiti. 1 2 3 4 5 

9. Izvajanje tekstilnih tehnik omogoča razvoj ročnih 
spretnosti. 

1 2 3 4 5 

10. Z obvladovanjem tekstilnih tehnik lahko privarčujem 
denar. 

1 2 3 4 5 

11. Vsak bi moral ob koncu osnovne šole znati prišiti 
gumb. 

1 2 3 4 5 

12. Vsak bi si moral ob koncu osnovne šole znati zakrpati 
raztrgano oblačilo. 

1 2 3 4 5 

13. Pri vsebinah o tekstilu bi moralo biti več praktičnega 
dela kot teorije. 

1 2 3 4 5 

14. Danes so oblačila zelo poceni, zato ni smiselno starih 
oblačil predelati ali obnoviti. 

1 2 3 4 5 

15. Obvladovanje tekstilnih tehnik (npr. izdelava 
tekstilnega izdelka, šivanje gumba, pletenje šala …) 
pomembno vpliva na občutek samostojnosti. 

1 2 3 4 5 

16. Zaradi tega ker sem se naučil nekaj narediti sam, se 
počutim bolj samozavestno.  1 2 3 4 5 
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17. Tekstilne tehnike spodbujajo ustvarjalnost. 1 2 3 4 5 

 
 
4. Kako pogosto uporabljaš naštete tekstilne tehnike v življenju. (Pri posamezni tehniki z X 
ustrezno označite polje.) 
 

Tekstilna tehnika Pogostost uporabe tekstilne tehnike 

 1 krat na 
teden 

1 krat na 
mesec 

1 krat na 
leto 

Nikoli 

1. Pletenje (s pletilkami, s prsti, s pletilnimi 
obroči idr.). 

    

2. Tkanje (s statvami, papirnatimi trakovi, 
slamicami idr.).            

    

3. Vezenje (okraševanje prtičkov, izdelava 
gobelinov idr.).        

    

4. Šivanje gumba na tekstilni izdelek.     

5. Polstenje (mehanska obdelava vlaken v 
kroglice). 

    

6. Izdelava tekstilnega izdelka iz odpadnih 
oblačil (mošnjiček, zapestnica, nakupovalna 
vrečka idr.). 

    

7. Kvačkanje.     

8. Plemenitenje blaga (risanje, tiskanje in 
barvanje blaga). 

    

9. Drugo:______________________________     

 
 
 

 
 
Iskreno se ti zahvaljujem za sodelovanje in ti želim uspešno šolsko pot še naprej. ☺ 


