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IZVLEČEK 

V diplomskem delu predstavljamo pilotsko študijo, ki preučuje konstruktivistični pristop k 

poučevanju prehranskih vsebin. Analizirali smo uspešnost učencev, ki so sodelovali pri 

konstruktivističnem pristopu, in jih primerjali z učenci, ki so sodelovali pri tradicionalnem 

pristopu k pouku. Izbrali smo učno enoto iz načrtovanja prehrane s pomočjo prehranske 

piramide, saj nekatere raziskave navajajo, da učenci ne razumejo in ne znajo uporabljati 

prehranske piramide pri načrtovanju jedilnikov.  

 

V raziskavi, v katero so bili vključeni učenci dveh oddelkov 6. razreda (skupaj 22 učencev), 

smo analizirali njihove rezultate testov znanja pred in po izobraževanju. Prvi oddelek (12 

učencev) je sodeloval pri tradicionalnem pristopu, drugi oddelek (10 učencev) pa pri 

konstruktivističnem pristopu k pouku.  

 

Ugotovili smo, da se je v našem primeru konstruktivistični pristop pri poučevanju 

prehranskih vsebin izkazal za bolj uspešnega kot tradicionalni pristop. Učenci, ki so sodelovali 

pri konstruktivističnem pristopu k pouku, so na testu znanja po izobraževanju  dosegli boljše 

rezultate od učencev, ki so sodelovali pri tradicionalnem pouku. Prav tako so učenci iz 

skupine konstruktivističnega pristopa uspešneje načrtovali prehrano s pomočjo prehranske 

piramide. 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE:  konstruktivistični pristop, tradicionalni pristop, prehranska piramida, 

prehransko izobraževanje, učenci, izobraževanje.  
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ABSTRACT 

In the thesis, we present a pilot research to constructivist approach to teaching nutrition 

content. We have analyzed success of the pupils who participated in the group of 

constructivist approach in comparison to pupils who participated in a traditional class. We 

have chosen the teaching unit of meal planing using the food pyramid. Some research 

indicate that pupils do not understand and do not know how to use the food pyramid when 

planning their meal. 

 

In the study, which included pupils of two sixth grade class (a total of 22 pupils), we 

compared their test results before and after education. The first section of pupils (12 pupils) 

participated in traditional approach, the second section of pupils (10 pupils) participated in 

constructivist approach to nutrition education.  

 

In our case constructivist approach was more successful than traditional approach to 

nutrition education. Pupils who participated in class of constructivist approach, achieved 

better results after education than those who participated in traditional class. Also, pupils in 

group of constructivist approach planned meals, using the food pyramid, more successfully. 
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1 UVOD                                     

Učenci v šoli pridobivajo nova znanja in izkušnje, ki nadalje posredno in neposredno vplivajo 

na kakovost njihovega življenja. Učitelji si prizadevajo učence pripeljati do uporabnega 

znanja, ker pa so učenci v današnji informacijsko zasičeni družbi preobremenjeni s številnimi 

podatki in vedno novimi informacijami, je učinek večkrat prav nasproten (Ivanuš Grmek, 

Čagran in Sadek, 2009). Potrebni so novi pristopi, ki učence aktivneje vključujejo v delo. 

Konstruktivistični pristop postavlja učenca v središče učne ure: poudarja njegovo miselno 

dejavnost, tekom katere osmišlja učno snov, pri tem pa je pomemben nivo učenčevega 

predznanja, na katerem se preko lastnih izkušenj izgrajuje novo  znanje (Plut Pregelj, 2008).  

 

Ena od vsebin, ki učencem predstavlja težave pri razumevanju, je prehranska piramida 

(Kostanjevec, Polak in Koch, 2007; Torkar, 2004). Prehranska piramida je lik, ki predstavlja 

skupine živil ter njihova priporočljiva razmerja v vsakdanji prehrani zdravega človeka in je 

lahko dober didaktičen pripomoček pri obravnavi tém o uravnoteženi prehrani in 

načrtovanju prehrane (Torkar, 2004).  

 

Nekatere raziskave so pokazale (Krnel, 2004; Kariž Merhar, Čepič in Planinšič, 2008), da na 

področju naravoslovja konstruktivistični model poučevanja daje boljše rezultate kot 

tradicionalni. Na podlagi tega želimo ugotoviti učinkovitost konstruktivističnega pristopa pri 

poučevanju vsebin iz predmeta gospodinjstvo. Na primeru, ki obravnava prehransko 

piramido, smo izvedli raziskavo. S pomočjo le-te smo preverili, če se znanje in razumevanje 

učencev z uvedbo didaktičnega konstruktivističnega pristopa v primerjavi s tradicionalnim 

pristopom izboljša.  

 

V teoretičnem delu je predstavljen pomen prehranskega izobraževanja kot dejavnik 

izoblikovanja prehranjevalnih navad učencev. Predstavljena je prehranska piramida ter 

konstruktivistični pristop v primerjavi s tradicionalnim poukom. Empiričen del pa 

predpostavlja, da je konstruktivistični pristop pri poučevanju prehranskih vsebin, kot je 

prehranska piramida, primernejši od tradicionalnega pristopa k pouku in da učenci izkazujejo 

več znanja pri konstruktivističnem pristopu k pouku kot pri tradicionalnem.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Prehransko izobraževanje v devetletni osnovni šoli 

Učenci so v devetletni osnovni šoli vključeni v kontinuirano prehransko izobraževanje, kjer se 

seznanijo s temeljnimi vsebinami s področja prehrane in zdravega življenjskega sloga. Pri tem 

so prehranske vsebine vključene v učne načrte različnih predmetov (Kostanjevec, 2013). 

Glede na učne načrte za predmete spoznavanje okolja (2011), naravoslovje in tehnika (Učni 

načrt za naravoslovje in tehniko, 2011), naravoslovje (Učni načrt za naravoslovje, 2011), 

biologija (Učni načrt za biologijo, 2011) in kemija (Učni načrt za kemijo, 2011), se učenci s 

prehranskimi vsebinami tako posredno kot neposredno srečujejo skozi celotno osnovno 

šolanje: v prvem triletnem obdobju v okviru predmeta spoznavanje okolja, v drugem 

triletnem obdobju pri predmetih naravoslovje in tehnika, naravoslovje ter gospodinjstvo, v 

zadnjem triletnem obdobju pa v okviru predmetov naravoslovje, biologija, kemija in izbirnih 

predmetov, kot sta sodobna priprava hrane ter načini prehranjevanja.  

 

Največ ur, ki vsebinsko pokrijejo številne učne cilje in standarde znanja, ki so povezani z 

usvajanjem spretnosti in veščin s področja prehranskega izobraževanja, zajema predmet 

gospodinjstvo v 6. razredu devetletke (Koch in Kostanjevec, 2005 v Kostanjevec, 2013).  

 

2.1.1 Predmet gospodinjstvo v 6. razredu 

Osnovnošolci se s predmetom gospodinjstvo srečujejo v 5. in 6. razredu. Po prenovljenem 

učnem načrtu za gospodinjstvo (2011) je le-ta obvezni učni predmet, ki je razdeljen na 4 

module: Ekonomika gospodinjstva, Tekstil in oblačenje, Bivanje in okolje ter Hrana in 

prehrana. Moduli  pokrivajo tako naravoslovne kot tudi družboslovne vsebine.  

V 6. razredu je 80 % vseh ur predmeta gospodinjstvo (približno 42 ur od 52,5 ur) namenjenih 

modulu Hrana in prehrana. Omenjeni modul zajema poglavja o ustrezni sestavi obrokov za 

normalen razvoj telesa in ohranjanje zdravja ter poglavja o pridelavi, predelavi, pripravi in 

higieni živil, kulturi prehranjevanja ter ozaveščenosti potrošnikov (Učni načrt za 

gospodinjstvo, 2011; Kostanjevec in Koch, 2007).  
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2.1.2 Prehransko znanje in prehransko vedênje  

Koch in Kostanjevec (2007) sta ugotavljala vpliv prehranskega izobraževanja na spreminjanje 

prehranjevalnih navad, stališč in namer, povezanih z zdravim načinom prehranjevanja pri 

učencih šestega razreda devetletke. Ugotovila sta, da po izobraževanju učenci niso 

spremenili svojih prehranjevalnih navad, obstaja pa povezava, da se učenci z več 

prehranskega znanja bolj zdravo prehranjujejo kot tisti z manj znanja. Na podlagi 

poglobljenega raziskovanja Kostanjevec (2013) zaključuje, da je prehransko izobraževanje 

pomembno in je pomemben del šolskega kurikuluma, v večjem obsegu ur pa lahko tudi 

spremeni ravnanje, odnos in stališča prehranjevalnih navad učencev. Koch (2007) pa 

poudarja, da je prehranskega izobraževanja v srednješolskih programih premalo, saj se 

gimnazijci in drugi srednješolci s prehranskimi vsebinami ne srečujejo dovolj pogosto, v 

kolikor se ne izobražujejo za delo s področja hrane in prehrane.  

 

Podobno raziskavo so opravili v Koreji (Kim in Lee, 2010), kjer so učence, stare od 9 do 10 let, 

na različne načine poučevali o zdravem življenjskem slogu. Ugotovili so, da se njihove 

prehranjevalne navade niso spremenile, spremenila pa sta se odnos in znanje o 

prehranjevalnih navadah.   

 

V Belgiji (Guelinckx, Devlieger, Mullie in Vansant, 2009) so v času intenzivnega tečaja o 

maščobah v živilih opazili spremembe pri nekaterih prehranjevalnih navadah predebelih 

nosečnic, ki so v svoji dnevni prehrani maščobna živila zamenjale z beljakovinskimi. Tudi 

Tivadar in Kamin (2005) omenjata, da lahko resnejše zdravstvene težave delujejo kot 

spodbujajoči dejavnik pri spremembi prehranjevanja mladih.  

 

Bolj obširno raziskavo so pred leti naredili v ZDA (Graves, Shannon, Sims in Johnsons, 1982): 

v 9-tedensko prehransko izobraževanje so vključili otroke iz vrtca pa vse do 14. leta. Ugotovili 

so, da se je nivo prehranskega znanja zvišal. Odnos do zdravih prehranjevalnih navad je bil 

po koncu izobraževanja bolj pozitiven, ni pa znano, da bi se spremenile tudi same 

prehranjevalne navade otrok. 
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Raziskave kažejo, da izobraževanje s področja zdravih prehranjevalnih navad ni 

najpomembnejši dejavnik pri spreminjanju le-teh pri učencih. Obstaja še vrsta drugih 

zaviralnih in spodbujajočih dejavnikov, ki vplivajo na naše prehranske odločitve. Kljub temu 

je prehransko izobraževanje, ki se začne zgodaj, začetek pridobivanja pravih in koristnih 

informacij s področja zdravja in prehrane, s tem pa prevzema osrednjo vlogo pri oblikovanju  

lastnih prehranjevalnih navad (Tivadar in Kamin, 2005; Worsley, 2005). 

 

2.2 Prehranska piramida 

Učenci se s prehransko piramido srečujejo skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje v 

okviru različnih predmetov. Po pregledu različnih aktualnih spletnih strani (Zdrava prehrana, 

2011; CINDI prehranska piramida, b. d.; OPKP prehranska piramida, b. d.) ter po pregledu 

učnega načrta za predmet gospodinjstvo (2011) in učbenika za gospodinjstvo (Kostanjevec, 

2012) lahko še vedno trdimo, da je prehranska piramida v Sloveniji priljubljen in 

najpogosteje uporabljen didaktičen pripomoček pri prehranskem izobraževanju.  

Idejo o prehranski piramidi, kot jo poznamo tudi v Sloveniji, je razvil ameriški Oddelek za 

agrikulturo (USDA), ko je leta 1992 objavil prehransko piramido s skupinami živil in 

priporočljivimi enotami dnevnega uživanja (slika 1). Ta slikoven in grafičen didaktičen 

pripomoček je z nekaj vmesnimi spremembami v ZDA ostal v rabi do leta 2011, ko ga je 

nadomestil MojKrožnik oziroma MyPlate (USDA, 2011).  

 

 

Slika 1: Ameriška prehranska piramida iz leta 1992 (USDA, 2011).  
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Po svetu se uporabljajo različni grafični in didaktični pripomočki: poleg piramide še krog, 

kompas, hiša, kolo in tabela (EUFIC, 2009), ki ponazarjajo primeren izbor živil pri načrtovanju 

vsakodnevne prehrane. V Sloveniji najpogosteje uporabljamo prehransko piramido, ki so jo 

oblikovali v  okviru projekta CINDI in je v osnovi enaka ameriški iz leta 1992 (Slika 2). 

 

 

Slika 2: Prehranska piramida CINDI (Maučec Zakotnik in sod., 2001). 

 

2.2.1 Opis prehranske piramide 

Prehranska piramida je lik, ki slikovno prikazuje živila, ki naj bi jih bolj pogosto izbirali pri 

pripravljanju obrokov (Hlastan Ribič in Šerona, 2012). V piramidi je predstavljenih šest skupin 

živil: mleko in mlečni izdelki, meso in zamenjave, sadje in zelenjava ter škrobna živila, v  sam 

vrh piramide pa so umeščena živila, ki naj bi se jih v vsakodnevni prehrani izogibali (npr. 

živila, bogata z enostavnimi sladkorji in nasičenimi maščobami). V vsaki od naštetih skupin 

prevladujejo določene hranilne snovi, ki jih potrebujemo za dobro rast, razvoj in zdravje, zato 

živil iz ene skupine ne moremo nadomestiti z večjim vnosom živil iz druge skupine (Maučec 

Zakotnik in sod., 2001).  
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Prehranska piramida ne prikazuje zgolj živil, ki naj jih uživamo, pač pa nakazuje na razmerja, 

v katerih naj bi ta živila uživali, da bo naša prehrana čimbolj uravnotežena. Skupine živil so 

razvrščene v obliki piramide, ker prav takšna oblika poudari, kolikšen delež predstavlja 

posamezna skupina živil v vsakdanji prehrani. Dno piramide je najširše in največje, saj 

prikazuje skupine živil, ki jih je priporočljivo uživati v večjih količinah. Nato se piramida oži 

vse do vrha, kar pomeni, da naj bi ta živila uživali v čedalje manjših količinah (Smolin in 

Grosvenor, 2000 v Torkar, 2004). Največji delež živil naj bi zaužili iz skupine ogljikohidratnih  

živil, ki ji sledita zelenjava in sadje. V prehranski piramidi sta predstavljeni tudi skupini mleko 

in mlečni izdelki ter meso in zamenjave. Tovrstna živila so pomemben vir beljakovin, kalcija, 

železa, cinka, nekaterih vitaminov in esencialnih maščob. V vrhu piramide so živila, bogata z 

maščobami in sladkorji. Ta živila imajo visoko energijsko vrednost, vendar nizko hranilno 

vrednost, zato jih je priporočljivo uživati zmerno (Hlastan Ribič in Šerona, 2012).  

 

Za vsako skupino živil, razporejeno v prehranski piramidi, so zapisane priporočljive dnevne 

enote. Le-te med seboj seštevamo in tako določimo naš dnevni vnos ter ga primerjamo z 

našimi potrebami in priporočili. Ena enota kateregakoli živila v isti skupini vsebuje primerljive 

količine energije in prevladujoče hranilne snovi. Ker so energijske in hranilne vrednosti ene 

enote živila iz posamezne skupine živil približno enake, se lahko vsako živilo v skupini 

zamenja s katerimkoli živilom v isti skupini (Kostanjevec, 2012). 

 

Eno enoto živila predstavlja pol kosa kruha, en kos prepečenca, en srednje velik krompir, ena 

velika žlica riža, ena skodelica mleka, en lonček jogurta, pol manjšega govejega zrezka (35 g),  

pol srednje velike ribe (50 g), pol rezine sira, eno jajce, ena velika žlica in pol fižola, ena 

pomaranča, tri marelice, trije mali plodovi kivija, ena hruška, ena čajna žlička olja.  

(Kostanjevec, 2012). 

 

Prehranska piramida je namenjena tako otrokom kot tudi odraslim. Prav tako je prehranska 

piramida dober in zelo konkreten didaktičen pripomoček (Torkar, 2004). Namen simbola je 

na enostaven, slikovit in privlačen način predstaviti in približati ljudem priporočila zdravega 

prehranjevanja ter hkrati spodbujati uživanje pestre in uravnotežene hrane za primeren 

razvoj telesa (Kostanjevec, Koch in Polak, 2007a).   
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2.2.2 Razumevanje prehranske piramide pri učencih 

Torkar (2004) ugotavlja, da slovenski učenci ne razumejo popolnoma pomena prehranske 

piramide, prav tako se premalo zavedajo praktične uporabnosti prehranske piramide pri 

načrtovanju obrokov in pripravi celodnevnih jedilnikov. Geržina (2002) je v svojem 

diplomskem delu ugotovila, da ima tretjina osnovnošolcev napačne predstave o tem, kaj 

predstavlja simbol prehranske piramide. Čadež (2001) je v svoji diplomski raziskavi ugotovila, 

da dve tretjini učencev ne znata našteti vseh petih hranilnih snovi. Tudi Kostanjevec in 

sodelavci (2007a) navajajo, da slovenski učenci glede na obseg izobraževanja ne poznajo 

dovolj dobro simbola prehranske piramide, niti ne razumejo njegovega pomena. Zdi se jim 

pomembno, da se prehransko izobraževanje nadaljuje, saj je zdrav način prehranjevanja, ki 

ga prikazuje tudi prehranska piramida, eden od dejavnikov preprečevanja pojavnosti 

različnih civilizacijskih obolenj.  

 

2.3 Pristopi k poučevanju 

Sodobno družbo zaznamujejo pogoste spremembe, tehnološki napredek, hiter razvoj 

informacijske tehnologije ter masovno kopičenje podatkov in informacij. V takšni družbi, kjer 

smo priča intenzivnemu kumulativnemu nalaganju znanja, se pogosto pojavlja vprašanje, 

kakšen pristop k pouku je najprimernejši, da učencem omogočimo najoptimalnejši razvoj, jih 

naučimo kritičnega razmišljanja, hkrati pa jim zagotovimo dobro podlago za primerno in 

kakovostno spopadanje z življenjskimi situacijami.  

 

Tudi Marentič Požarnik (2008) meni, da je današnja družba polna hitrih sprememb na vseh 

področjih. Spremembe se odvijajo tudi v pedagoški stroki, kjer se spreminja             

pojmovanje učenja in pouka. Glavni cilj izobraževanja bi morala postati učeča                         

se družba z uporabnim znanjem, to pa ne predstavlja zgolj zapominjanja podatkov. Pravo 

znanje je interpretacija podatkov, tekom katere učenec izoblikuje novo znanje, ki ga pridobi 

na podlagi predhodnih izkušenj, stališč, vrednot, zunanjih dejavnikov in tudi predhodnega 

znanja. V takšnem svetu sprememb tradicionalni pristop k učenju ni več zadovoljiv in ga je 

potrebno nadgraditi ter v večji meri spremeniti (Plut Pregelj, 2004). Pri tem pa ne smemo 

zanemariti dejstva, da je učiteljeva osrednja vloga v šolskem prostoru še vedno poučevanje. 
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To je najstarejša, celovita, raznovrstna, obsežna in ena najpomembnejših učiteljevih 

dejavnosti. Prav zato je večina prizadevanj po izboljšanju in spreminjanju izobraževalnega 

sistema usmerjena v poučevanje ter s tem v učiteljeve pristope k pouku (Kramar, 2004). 

 

Učiteljeva vloga pri pouku se spreminja in ni več naravnana zgolj na poučevanje (učenčevo 

usvajanje faktografskega - snovnega znanja), ampak bolj v izobraževanje učencev: razvijanje 

sposobnosti razumevanja, delovanja, primerjanja, opredelitve in vrednotenja (prav tam). 

 

V zadnjem desetletju smo v družbi prišli do nekaterih spoznanj o naravi učenja; omenja se 

predvsem konstruktivistično, izkustveno in inovativno učenje. Vsi trije modeli učenja se na 

različne načine že vpeljujejo v učni prostor, s tem pa se spreminjajo pristopi k poučevanju 

(Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009). 

 

V nadaljevanju sta predstavljena dva pristopa k pouku: tradicionalni (transmisijsko usmerjen) 

pristop ter konstruktivistični (transformacijski) pristop k pouku kot boljša alternativa 

tradicionalnega.  

 

2.3.1 Tradicionalni pristop 

Tradicionalni pristop k pouku, ki ga poznamo tudi pod izrazom transmisijski pouk ali 

frontalna oblika poučevanja, je eden od štirih pristopov k pouku. Tradicionalni pristop 

zaznamuje prenašanje znanja z učitelja na učence, kjer je učenje sprejemanje, shranjevanje 

in reprodukcija znanja  (Novak, 2004). Učenci so pojmovani kot tabula rasa (nepopisan list), 

ki nima nobenih znanj in védenj. Precej se uporablja besedna zveza, da je učenec pasivni 

prejemnik informacij, kar pomeni, da je zasut s precejšnjo količino informacij, ki jih mora 

vstaviti v svojo miselno shemo. Pouk je skoncentriran na učitelja, ki nastopa kot predavatelj. 

Učitelj je usmerjen predvsem v podajanje učne vsebine ter ocenjevanje učenčevih dosežkov. 

Učna ura in pouk sta strukturirana in zasnovana tako, da je pretok informacij hiter in starosti 

učencev primeren. Učne ure transmisijskega pouka so natančno načrtovane, cilji jasno 

definirani, posebej pomembni sta etapi urjenja in ponavljanja znanja (Valenčič Zuljan, 2002).  
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2.3.2 Konstruktivistični pristop 

Če je učenec pri transmisijskem pristopu k pouku zgolj pasivni člen didaktičnega trikotnika, 

postane pri transformacijskem pristopu pomemben in aktiven člen. Pri transformacijskem 

pouku je učenec celostno aktiven, zato takšnemu pouku rečemo tudi aktiven pouk, tekom 

tega pa poteka aktivno učenje (Ivanuš Grmek in sod., 2009). 

 

Eden od transformacijskih pristopov k pouku je didaktični konstruktivizem, ki izhaja iz 

različnih in mnogih konstruktivističnih teorij učenja in znanja. Konstruktivistične teorije so 

dober temelj za poučevanje v sodobni družbi in s tem v sodobni šoli, hkrati pa predstavljajo 

nujen pristop, če želimo oblikovati učence, ki svoje znanje razumejo. Didaktični 

konstruktivizem zahteva učenčevo miselno dejavnost, kompleksno in izzivalno učno okolje, 

raznovrstno predstavitev istih vsebin, možnost skupinskega dela, razumevanje in sprotno 

osmišljanje učne snovi ter individualno odgovornost za učne rezultate. Raznovrstnost učnih 

metod in oblik le pod določenimi pogoji zagotavlja pot do dolgotrajnega znanja z 

razumevanjem (Plut Pregelj, 2004; Woolfolk, 2002).  

 

Valenčič Zuljan (2002) dodaja, da konstruktivistični pristop zahteva problemsko naravnane 

metode dela, kjer mora učitelj poznati učenčevo predznanje in na njem graditi novo znanje. 

Učitelj mora na pouk prihajati dobro pripravljen in načrtno izvabljati učenčeve izkušnje, 

njegova stališča in poglede. Pri tem naj jih sooča z nepopolnostjo ali nepravilnostjo svojih 

obstoječih predstav, da lahko učenci prihajajo v kognitivni konflikt. Nadalje naj učencem 

pomaga pri rekonstrukciji znanja. Novak (2004) izpostavi problem meje, do katere sme 

učitelj vstopati v učenčev svet izkušenj in razumevanj. Pri tem ni primerno, če učitelj učenca 

v tem svetu pusti, da tava v svojih predstavah, pač pa mu mora omogočati učenje iz napak 

(Novak, 2004). Valenčič Zuljan (2002) posebej poudarja pomen učenčeve aktivnosti v vseh 

učnih etapah, sodelovanje ter izmenjavo izkušenj in pogledov med udeleženci pouka. 

Tovrsten pouk pomaga učencu prevzemati vse večji del odgovornosti za proces pridobivanja 

znanja in osebnega razvoja ter ga  usposablja za vseživljenjsko učenje, kar pa je glavni cilj 

izobraževanja (prav tam). 
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2.3.3 Učne metode pri konstruktivistično naravnanem pouku 

Pojem konstruktivizma je zelo širok in sega na različna področja filozofije, psihologije, 

sociologije in pedagogike. Tudi literature je veliko, saj so teorije o konstruktivizmu dobro in 

podrobno preučene, ker pa izhajajo iz različnih področij, težko izpeljemo enotne 

konstruktivistične učne metode, ki bi jih uporabljali pri pouku. Se pa z nekaterimi metodami 

lažje uveljavijo načela, ki pomagajo konstruirati znanje z globljim razumevanjem, kot z 

drugimi (Plut Pregelj, 2008; Marentič Požarnik, 2008a; Woolfolk, 2010). Pri pouku, ki sledi 

konstruktivističnim načelom, se najbolj uspešno uporabljajo metode projektnega učnega 

dela, igre vlog in simulacije, terensko delo in problemski pouk (Marentič Požarnik, 2008a). 

 

2.3.4 Načela konstruktivističnega pristopa k pouku 

Konstruktivistične teorije učenja in poučevanja pripisujejo učitelju zelo pomembno vlogo v 

izobraževalnem procesu. Učitelj, ki se odloča za konstruktivistični pristop k pouku, mora 

učencem omogočiti ugodne pogoje za procese učenja, hkrati pa mora poskrbeti za 

vzpodbudno socialno okolje. Tovrstno okolje lahko ustvarjajo učitelji, ki imajo sposobnost 

fleksibilnosti, odprtosti, strpnosti, izvirnosti, znajo spodbuditi zanimanje in izzvati navdušenje 

ter so pripravljeni upoštevati drugačna stališča in mnenja (Špoljar, 2004). Po Grennon Brooks 

in Brooks (2000) učitelj, ki poučuje po konstruktivističnem pristopu k pouku, sledi naslednjim 

načelom: 

 spodbujanje in sprejemanje učenčeve avtonomije ter radovednosti, 

 pri nalogah in navodilih uporablja besede razvrsti, primerjaj, analiziraj, napovej ... , 

 še preden pove svoje lastno razmišljanje, se zanima za razmišljanja učencev, 

 dopušča, da učenci vodijo uro, spreminjajo téme, predlagajo drugačne učne tehnike, 

 spodbuja učence, da  tako učitelja kot sovrstnike sprašujejo kompleksna vprašanja, 

 razvija učenčeve zamisli, pomisleke, prvotne odgovore na vprašanja in spodbuja dialog, 

 združuje učence in njihove izkušnje, pridobljene tekom učne ure in spodbuja diskusijo, 

 ko učencu postavi vprašanje, učitelj počaka nekaj trenutkov, da se učenec zbere in v tem 

času zbistri misli ter zatem poskuša odgovoriti na vprašanje, 

 učencem pripravi materiale in jim pusti dovolj časa, da raziskujejo, pri tem pa pričakuje, 

da temeljna spoznanja skonstruirajo sami. 
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2.3.5 Vključevanje konstruktivističnih načel v poučevanje 

Konstruktivistični pristop k pouku se pod tem imenom v slovenskem šolskem prostoru 

uveljavlja že več kot desetletje in pol. Pedagogi in psihologi so načela konstruktivističnih 

teorij uvajali na različna pedagoška področja ter ugotavljali prednosti in slabosti tovrstnega 

pristopa. 

 

Krnel (2004) se je ukvarjal z intuitivnimi pojmi in zamislimi učencev na področju naravoslovja. 

Predlagal je, da naj učitelji intuitivne pojme vključujejo v pouk, s tem pa uresničijo načelo 

konstruktivizma, to je, da ni pravilnih in napačnih odgovorov. To utemeljuje s tem, da 

nekatere raziskane predstave učencev ustrezajo določeni fazi zgodovinskega razvoja. Tako 

imajo učenci za toploto, ki si jo predstavljajo kot snov, podobne predstave, kot so jih imeli 

ljudje v srednjem veku, čeprav danes vemo, da je toplota del notranje energije in ne snov. 

 

Bajd in Krnel (2008) sta konstruktivistični pristop k pouku uporabila kot izhodišče pri 

oblikovanju učne enote Rastlina kot živo bitje. Njuno raziskovanje je temeljilo na praktičnem 

delu z materiali in predstavah otrok, na podlagi katerih sta usmerjala učno uro. Pri učencih 

sta med učno uro preverjala predznanje in na temeljih predznanja nadgrajevala, izpolnjevala 

in spreminjala obstoječa pravilna in napačna prepričanja o živih bitjih. Podobno raziskavo so 

Kariž Merhar, Čepič in Planinšič (2008) opravili na področju srednješolske fizike. Trdijo, da je 

konstruktivistični pristop učinkovitejši, glede razumevanja poučevanih vsebin, od 

tradicionalnega pouka, če učitelji ves čas preverjajo predznanje in tega primerjajo z 

usvojenim znanjem dijakov, pri tem pa nujno izhajajo iz ugotovitev primerjave. 

 

Hodnik Čadež (2004) omenja, da pri matematiki nastaja učinkovita učenčeva konstrukcija 

znanja v procesu konkretnih aktivnosti, ki zahtevajo dobra učna gradiva za učenje 

motiviranega učenca in organizatorja učnega procesa. Predstavi nam primer učenja 

seštevanja in odštevanja, kjer so učenci fizično aktivni in se igrajo vstopanje in izstopanje iz 

avtobusa. Pri tem preštevajo potnike ob različnih situacijah. Svoje ugotovitve zapisujejo s 

simboli - risbami avtobusa in potnikov, šele kasneje preidejo na številski zapis z 

uveljavljenimi simboli za seštevanje in odštevanje. 

 



Lah, M. (2013). Poučevanje prehranskih vsebin z vidika različnih pristopov poučevanja. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

 

12 
 

Tudi pri likovni vzgoji se vse bolj zahteva raznovrsten način dela z učenci, kjer bi se učencem 

privzgojilo doživljajsko in ustvarjalno naravnanost, estetsko kultiviranje ter obogatilo znanje 

in razvilo ročne spretnosti. Pri tem se posebej poudarja doživljajska priprava učencev na 

likovno dejavnost. Najuspešnejša je metoda problemske naloge, ki temelji na 

eksperimentiranju učencev s svojimi idejami ter poučevanju o tem, kako ideje realizirati 

(Tacol, 2004). 

  

Učence lahko pritegnemo in jih motiviramo z uporabo IKT pri pouku. Borota (2008) je 

sodelovala pri vključevanju IKT v glasbene vsebine v tretjem razredu osnovne šole. Rezultati 

študije primera potrjujejo učinkovitost vključevanja sodobnih informacijskih orodij, ki so 

spodbujala problemski in ustvarjalen pouk pri učnih urah glasbene vzgoje.  

 

Konstruktivistično načelo praktične izkušnje so vpeljali tudi pri izobraževanju za zdrav odnos 

do okolja. Ugotovili so, da je obravnavanje situacij, s katerimi se učenci srečujejo na poti v 

šolo in domov, za otroke zanimivejša, bolj konkretna in dobra izkušnja, ki ji lažje sledijo. 

Otroci so tekom izobraževanja o lokalnih okoljskih problematikah pokazali interes in 

razumevanje okoljskih tematik (Šömen Joksić, 2008). 

 

Orehek (2005) je pripravila prispevek o projektnem poučevanju učne enote Jaz in zdravje pri 

predmetu spoznavanje okolja (3. razred). Del te enote je namenjen obravnavanju prehranske 

piramide. Pri poučevanju je zasledovala cilje: učenci spoznajo, da je hrana potrebna za rast in 

razvoj, spoznajo, da jim uživanje zdrave hrane, telesna aktivnost in počitek pomagajo krepiti 

zdravje, ter razvrščajo živila v osnovne skupine. Učenci so v manjših skupinah s pomočjo 

slikovnega materiala razvrščali živila po skupinah. Zatem so slike živil nalepili na plakate v 

obliki stolpičnega diagrama in s tem predstavili svoje predstave o živilih, ki jih je potrebno 

zaužiti največ. Kasneje sta učiteljica in vzgojiteljica predstavili prehransko piramido, učenci 

pa so preoblikovali svoje izdelke. Učne ure so se vsebinsko povezovale s književnostjo, 

likovno vzgojo, glasbeno vzgojo in matematiko. Učenci so svoje znanje tekom projektnega 

tedna nadgrajevali, s tem pa sta učiteljici izpolnili nekaj pogojev za konstruktivistično učenje.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1. Cilji 

Izvedli smo raziskavo, s pomočjo katere smo preverjali prehransko znanje učencev, še 

posebej nas je zanimalo njihovo razumevanje prehranske piramide. Zanimalo nas je tudi, če 

se bo znanje po izvedeni učni uri izboljšalo. Ker smo enako vsebino z enakimi učnimi cilji 

predstavili na dva različna načina, nas je zanimalo predvsem dejstvo, če na spremembe res 

vpliva različen pristop k pouku. 

 
Cilji, ki smo si jih zastavili, so: 

 izdelava učnih priprav na témo Načrtovanje prehrane s pomočjo prehranske piramide 

glede na konstruktivistični in klasični pristop k pouku, 

 izvedba učnih procesov s konstruktivističnim in klasičnim pristopom k pouku, 

 z uporabo vprašalnika, v obliki testa znanja, oceniti uspešnost reševanja nalog učencev in  

 primerjati rezultate glede na uporabo konstruktivističnega in klasičnega pristopa k 

pouku. 

 

3.2 Hipoteze 

Preveriti smo želeli dve hipotezi: 

 H1: poučevanje prehranskih vsebin je z uporabo konstruktivističnega pristopa uspešnejše 

od poučevanja s tradicionalnim pristopom. 

 H2: uporaba prehranske piramide za načrtovanje prehrane je uspešnejša pri učencih, ki 

so bili vključeni v pouk, pri katerem se je izvajal konstruktivistični pristop poučevanja. 

 

3.3 Zasnova in izvedba raziskave 

Za namen raziskave smo pripravili dve različni učni pripravi za učno enoto Načrtovanje 

prehrane s pomočjo prehranske piramide (Priloga 1 in 2). Učni pripravi sta težili k enakim 

učnim ciljem in sta imeli podobno strukturo, pri čemer so bile metode in poti do 

uresničevanja ciljev različne. 
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Učenci so bili razdeljeni v dve skupini. Ena skupina je sodelovala pri konstruktivističnem, 

druga pri tradicionalnem pristopu k pouku. Izobraževanje je trajalo dve šolski uri skupaj. Vsi 

učenci, ki so bili vključeni v raziskavo, so na začetku in na koncu pisali test znanja. S testi 

znanja smo preverjali znanje učencev pred in po izvajanju učne ure. Učni pripravi za pouk 

smo pripravili na podlagi predhodnih raziskav o poznavanju, razumevanju in napačnih 

predstavah o prehranski piramidi ter na podlagi raziskav s področja konstruktivističnega 

poučevanja v primerjavi s tradicionalnim poučevanjem. 

 

 

Slika 3: Potek raziskovalnega dela. 

Študij literature, pripravljanje 

učnih priprav in testa znanja. 

1. SKUPINA: 

tradicionalni pristop 

2. SKUPINA: 

konstruktivistični pristop 

Test znanja: 

PRED izobraževanjem (10 minut) 

Test znanja: 

PO izobraževanju (10 minut) 

Pouk: 

konstruktivistični pristop 

(združeni 2 šolski uri) 

Pouk: 

tradicionalni pristop 

(združeni 2 šolski uri) 

Vrednotenje testov znanja in 

primerjanje rezultatov. 
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3.4 Vzorec 

V raziskavo smo vključili dve skupini učencev 6. razreda. Vseh učencev, vključenih v 

raziskavo, je bilo 22, od tega jih je 12 sodelovalo pri tradicionalnem pristopu k pouku in 10 

pri konstruktivističnem pristopu k pouku. 

 

3.5 Merski instrument 

Podatke smo zbirali z anketiranjem, uporabljen je bil anonimni vprašalnik v obliki testa 

znanja (Priloga 3). Test znanja je bil v obeh skupinah enak. Z njim smo preverjali začetno in 

končno znanje po dveh različnih pristopih k učni uri. Vsi učenci so test znanja reševali 10 

minut pred začetkom izobraževanja in 10 minut po koncu izobraževanja. 

 

Vprašalnik je zajemal 4 naloge različnih tipov: naloga povezovanja, naloga izbirnega tipa, 

naloga alternativnega tipa, kjer so učenci opredelili, ali določena trditev drži ali ne drži, 

zadnja naloga je bila kombinirana, zgrajena iz naloge tipa dopolnjevanja ter treh podvprašanj 

s prostim odgovorom. 

 

Z vprašanji v testu znanja smo želeli preveriti, kakšno je predznanje učencev o prehranski 

piramidi in o vsebinah, ki so povezane s prehransko piramido (uravnotežena prehrana, 

skupine hranilnih snovi, razvrščanje živil v skupine, priporočila za dnevni vnos hranil, pestrost 

prehrane). S testi znanja smo po izobraževanju po izvedenem učnem procesu preverili znanje 

in ugotavljali razlike v znanju glede na izbran pristop k pouku.  

 

3.6 Statistična obdelava podatkov 

Rezultate testov znanja, ki so jih učenci pisali pred in po izobraževanju, smo zbrali v 

tabelarični obliki in jih vnesli v statistični program SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences). Opravljena je bila primerjava frekvenčne porazdelitve odgovorov glede na pristop 

in znanje pred in po izobraževanju. 
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3.7 Rezultati z razpravo 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati testov znanja pred in po izobraževanju ter rezultati 

testov znanja glede na pristop k pouku.  

 

3.7.1 Rezultati testov znanja za prvo nalogo 

Pri prvi nalogi smo ugotavljali, kako dobro učenci poznajo različne skupine živil in posamezna 

živila (npr. limona, solata, jabolko) glede na hranilne snovi, na osnovi katerih jih razvrstimo v 

posamezno skupino (npr. živila, bogata z vitamini in minerali). Pravilen odgovor je bil 

ovrednoten z eno točko.  

 

 

Graf 1: Delež pravilnih odgovorov učencev pred in po izobraževanju za prvo nalogo. 

 

Iz Grafa 1 je razvidno, da so učenci najbolj pravilno razvrstili živila iz skupine sadja in 

zelenjave. Sklepamo lahko, da učenci o sadju in zelenjavi veliko izvedo že v vrtcu in šoli, od 

staršev, prek medijev in v različnih zdravstvenih ustanovah. Fajdiga Turk (2012) opisuje 

obsežen projekt UŽIVAJMO, katerega je leta 2004 začelo uvajati Ministrstvo za zdravje RS. S 

projektom so želeli med osnovnošolci spodbuditi uživanje sadja ter zelenjave. Drugi projekt 

je shema šolskega sadja s spremljevalnimi aktivnostmi iz leta 2009. Oba projekta sta z 

medijsko podporo in intenzivnimi izobraževalnimi aktivnostmi pripomogla k izboljšanju 

znanja in posledično k povečanemu uživanju sadja in zelenjave med 11-letniki (prav tam).  
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90,9 % učencev je uspešno razvrstilo maslo, olje, margarino in mast v skupino živil, bogatih z 

maščobami. Po izobraževanju se je odstotek pravilnih odgovorov nekoliko znižal. Primerjava 

rezultatov, ki so jih učenci dosegli na testih znanja glede na pristop k pouku, je pokazala, da 

so se rezultati poslabšali v skupini, ki je sodelovala pri konstruktivističnem pristopu k pouku.  

 

Tabela 1: Delež pravilnih odgovorov glede na skupino živil in pristop k pouku. 

skupina 
živil 

Tradicionalni pristop Konstruktivistični pristop 

Pred 
izobraževanjem 

Po  
izobraževanju 

Razlika  
Pred 

izobraževanjem 
Po 

izobraževanju 
Razlika  

f1 f1 (%) f2 f2 (%) 
(f2-f1) 

% 
f1 f1 (%) f2 f2 (%) 

(f2-f1) 
% 

majoneza, 
čips, smetana 

6 50,0 9 75,0 25,0 7 70,0 9 90,0 20,0 

kruh, riž, 
krompir, 

kosmiči, ... 
7 58,3 10 83,3 25,0 4 40,0 10 100,0 60,0 

maslo, olje, 
margarina, 

mast 
12 100,0 12 100,0 0,0 8 80,0 7 70,0 -10,0 

sir, meso, 
mleko, ribe, 

jajca 
9 75,0 10 83,3 8,3 5 50,0 9 90,0 40,0 

limona, 
solata, 

jabolko, ... 
11 91,7 12 100,0 8,3 10 100,0 10 100,0 0,0 

fižol, leča, 
bob 

1 8,3 5 41,7 33,4 2 20,0 5 50,0 30,0 

 

Učenci so bili po učnih urah uspešnejši pri razvrščanju majoneze, čipsa in smetane. 

Energijsko gosta hrana v obliki prigrizkov in živil z večjo vsebnostjo sladkorja je velik problem 

otrok, še posebej tistih s prekomerno telesno težo. Kljub temu, da se otroke seznanja z 

osnovnimi načeli zdravega prehranjevanja, so le-ti na nižji stopnji kognitivnega razvoja, ki bi 

jim omogočal kritično ocenjevanje posameznih živil. Mediji jih lahko hitro zavedejo in 

prepričajo, da so npr. prigrizki dobra izbira za potešitev lakote (Brown, Nicholson, Broom in 

Bittman, 2011; Battle Horgen, Choate in Brownell, 2012). Na osnovi teh izsledkov menimo, 

da je bila obravnava maščobnih in sladkih živil za učence zanimiva. Razliko v deležih pravilnih 

odgovorov pred in po izobraževanju pripisujemo motivaciji učencev. 
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Skoraj dve tretjini učencev (63,6 %) sta pravilno razvrstili osnovna živila iz skupine živil z večjo 

vsebnostjo beljakovin (sir, meso, mleko, ribe in jajca). Iz Tabele 1 je razvidno, da so učenci iz 

druge skupine (konstruktivistični pristop) pred izobraževanjem slabše rešili ta del           

naloge (50 %) od učencev iz prve skupine (tradicionalni pristop) (75 %). Po izobraževanju so 

nalogo bolje rešili učenci iz skupine po konstruktivističnem pristopu k pouku (90 %).  

Tudi fižol, leča in bob so živila, bogata z beljakovinami, ki pa jih učenci ne poznajo dovolj 

dobro, saj jih v vsakodnevni prehrani ne uporabljamo pogosto (z izjemo fižola). Pred 

izobraževanjem je samo 13,6 % učencev opredelilo stročnice kot živila z velikim deležem 

beljakovin. Delež pravilnih odgovorov se je pri učencih po izvajanju izobraževanja bistveno 

povečal. Kljub visoki razliki v deležih pravilnih odgovorov pred in po izobraževanju je po 

izobraževanju le vsak drugi učenec vedel, da so stročnice živila, bogata z beljakovinami. 

Rezultati kažejo majhno razliko v pravilnih odgovorih po izobraževanju glede na pristop k 

pouku (3,4 %). 

 

Iz Grafa 1 je razvidno, da so učenci najbolj napredovali v poznavanju ogljikohidratnih živil. Le 

50 % učencev je pred poukom pravilno razvrstilo kruh, riž, krompir, kosmiče in testenine v 

skupino živil z več ogljikovih hidratov. Po pouku je 90,9 % učencev pravilno rešilo ta del 

naloge. Pri tem se je delež učencev, ki so podali pravilne odgovore, zvišal za 25 % v prvi 

skupini (tradicionalni pristop), v drugi skupini (konstruktivistični pristop) pa za 60 %.  

 

Tabela 2: Povprečno število doseženih točk (M) pri prvi nalogi glede na pristop.  

Tradicionalni pristop Konstruktivistični pristop 

Pred izobraževanjem Po izobraževanju Razlika  Pred izobraževanjem Po izobraževanju Razlika 

M1* 
dosežene 
točke (%)

 M2* 
dosežene 
točke (%)

 
(M2-M1) 

% 
M1* 

dosežene 
točke (%)

 M2* 
dosežene 
točke (%)

 
(M2-M1) 

% 

3,8 63,3 4,8 80,6 17,3 3,6 60,0 5,0 83,3 23,3 

Legenda: * največje možno število točk je 6. 

 

Glede na različen pristop ugotavljamo, da so učenci pri konstruktivističnem pristopu k pouku 

dosegli boljši rezultat (Tabela 2). Razlika je zaznana, vendar statistične pomembnosti nismo 

ugotavljali. Ocenjujemo, da se je v tem primeru konstruktivistični pristop izkazal za bolj 

uspešnega kot tradicionalni pristop.  
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3.7.2 Rezultati testov znanja za drugo nalogo 

Pri drugi nalogi so učenci izmed štirih trditev izbirali najbolj pravilno. Pravilna trditev je bila 

označena pod črko B. Trditve so predstavljene v Tabeli 3. Učenci so za pravilen odgovor 

dobili eno točko. 

 

Tabela 3: Odgovori učencev pred in po izobraževanju za trditve pri drugi nalogi.  

 
Pred 

izobraževanjem 
Po  

izobraževanju 
Razlika  

trditev 
f1 f1 (%)

 
f2 f2 (%) 

(f2-f1) 
% 

A  Za zdrav razvoj telesa potrebujemo le nekatere 

hranilne snovi, to so vitamini. 
0 0,0 0 0,0 0,0 

B  Za zdrav razvoj telesa potrebujemo vse 

hranilne snovi v pravilnem razmerju. 
19 86,5 21 95,5 9,0 

C  Za zdrav razvoj telesa potrebujemo vse 

hranilne snovi, razen maščob in sladkorjev. 
1 4,5 1 4,5 0,0 

D  Za zdrav razvoj telesa potrebujemo vse 

hranilne snovi, razen maščob. 
2 9,0 0 0,0 -9,0 

skupaj 22 100,0 22 100,0  

*Legenda: trditev, ki drži, je v tabeli osenčena z zeleno barvo, trditve, ki ne držijo, so 
osenčene z rdečo barvo. 

 

Rezultati so pokazali, da učenci poznajo načelo uravnotežene prehrane. Pred izobraževanjem 

so trije učenci (13,5 %) izbrali napačni trditvi, da za zdrav razvoj telesa potrebujemo vse 

hranilne snovi, razen maščob ter maščob in sladkorjev. Ocenjujemo, da zato, ker družba 

precej poudarja omejevanje maščobnih in sladkih živil v vsakodnevni prehrani. Noben 

učenec ni izbral trditve, da za zdrav razvoj potrebujemo samo vitamine. Po izobraževanju je 

samo en učenec iz prve skupine (tradicionalni pristop) izbral trditev, da za zdrav razvoj telesa 

ne potrebujemo maščob, ostali učenci so nalogo pravilno rešili.   
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3.7.3 Rezultati testov znanja za tretjo nalogo 

Naloga je bila sestavljena iz desetih trditev, pri katerih so učenci določili, ali posamezna 

trditev drži ali ne drži. Trditve so predstavljene v Tabeli 4. Pravilen odgovor je bil ovrednoten 

z eno točko.  

 

Tabela 4: Delež pravilnih odgovorov pri tretji nalogi glede na trditev in pristop k pouku.  

trditev* 

Tradicionalni pristop Konstruktivistični pristop 

Pred 
izobraževanjem 

Po  
izobraževanju 

Razlika  
Pred 

izobraževanjem 
Po 

izobraževanju 
Razlika  

f1 f1 (%) f2 f2 (%) 
(f2-f1) 

% 
f1 f1 (%) f2 f2 (%) 

(f2-f1) 
% 

1. Vsak dan je 
priporočljivo 

zaužiti najmanj 
dva obroka hrane. 

4 33,3 7 58,3 25,0  7 70,0 7 70,0 0,0 

2. V dnevni 
prehrani se 

moramo izogibati 
uživanju kruha. 

10 83,3 12 100 16,7 10 100 10 100 0 

3. Če se ne 
prehranjujemo 
uravnoteženo, 
lahko zbolimo. 

9 75 11 91,7 16,7 10 100 10 100 0 

4. Dobro je, če 
jemo raznovrstno 

in raznobarvno 
hrano. 

11 91,7 12 100 8,3 8 80 9 90 10 

5. Ogljikovi hidrati 
naj bodo glavni vir 

energije v naši 
prehrani. 

5 41,7 7 58,3 17,6 2 20 8 80 60 

6. Meso, jajca in 
ribe je 

priporočljivo 
uživati vsak dan. 

7 58,3 6 50 -8,3 7 70 9 90 20 

7. Maščob ne 
smemo uživati. 

12 100 11 91,7 -8,3 10 100 8 80 -20 

8. Sladka živila so v 
vrhu piramide, 

zato jih uživajmo 
zmerno. 

8 66,7 10 83,3 16,6 5 50 9 90 40 

9. V enem dnevu 
moramo pojesti 

več sadja kot 
zelenjave. 

7 58,3 11 91,7 33,4 7 70 8 80 10 
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10. Sadje, 
zelenjavo in živila, 

bogata z 
ogljikovimi hidrati, 

je priporočljivo 
vključiti v vsak 

obrok. 

11 91,7 12 100 8,3 9 90 10 100 10 

*Legenda: trditve, ki držijo, so v tabeli osenčene z zeleno barvo, trditve, ki ne držijo, so 
osenčene z rdečo barvo. 
 

Za prvo trditev smo predvidevali, da učenci ne bodo imeli težav pri reševanju. Izkazalo se je, 

da je samo polovica učencev vedela (Graf 2), da je priporočljivo dnevno zaužiti pet obrokov 

hrane. Predvidevamo, da je visok delež nepravilnih odgovorov povezan s pomanjkljivim 

utemeljevanjem posameznih priporočil, povezanih s prehranjevanjem. Učencem se 

pomanjkljivo pojasni, zakaj moramo jesti petkrat na dan, kdaj je primerno pojesti obrok in 

kaj se zgodi, če ne jemo dovolj pogosto. Po pouku se je delež učencev, ki so poznali 

priporočilo, zvišal iz 72,3 % na 85,9 %.  

 

 

Graf 2: Delež pravilnih odgovorov glede na posamezno trditev in čas izobraževanja. 

Legenda: * trditve so predstavljene v Tabeli 4.  

 

Učenci niso imeli težav pri ugotavljanju pravilnosti druge, tretje, četrte in desete trditve. 

Trditve se navezujejo na skupine živil, ki naj jih vključujemo v naš dnevni jedilnik ter na 

načela uravnotežene prehrane. Ljudje se pri shujševalnih dietah običajno najprej odpovejo 

kruhu in slaščicam (Gabrijelčič Blenkuš, 2009), zato smo med učenci pri drugi trditvi (V 

dnevni prehrani se moramo izogibati uživanju kruha.) pričakovali več nepravilnih odgovorov, 
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saj smo predvidevali, da se učenci v procesu neformalnega izobraževanja srečujejo tudi z 

napačnimi nasveti, ki se pogosto navezujejo na hujšanje. 

 

Nizek odstotek izboljšanja (4,6 %) so učenci dosegli pri šesti trditvi (Meso, jajca in ribe je 

priporočljivo uživati vsak dan.). Pri tem so učenci v prvi skupini (tradicionalni pristop) 

odgovarjali slabše po izvedeni učni uri kot pred uro, v drugi skupini (konstruktivistični 

pristop) pa se je delež učencev, ki so pravilno odgovorili, izboljšal za 20 %. Pred učnim 

procesom je 63,6 % učencev uspešno označilo to trditev za nepravilno, po učnem procesu pa 

68,2 %. Domnevamo, da učenci ne poznajo priporočil glede uživanja beljakovin živalskega 

izvora, zato so odgovarjali glede na vzorce prehranjevanja od doma. Med opazovanjem 

učnega procesa smo opazili, da so učence nekatera priporočila presenetila. Nekateri učenci 

so povedali, da se mesa težko vzdržijo. 

 

Pri sedmi trditvi (Maščob ne smemo uživati.) so učenci manj uspešno rešili nalogo po 

izpeljanem izobraževanju kot pred njim. Pri tem gre verjetno za to, da učna priprava ni 

posebej obravnavala maščob in maščobnih živil ter ugodnih učinkov maščob na telo. Poleg 

tega prehranska piramida jasno omejuje vnos maščobnih živil.  

 

Graf 2 prikazuje, da so učenci pred poukom slabo poznali ogljikove hidrate. Po pouku se je to 

znanje izboljšalo predvsem pri učencih iz druge skupine (konstruktivistični pouk). Menimo, 

da je k boljšemu rezultatu pripomogel izveden pristop k pouku in praktično delo z materiali. 

 

Pri osmi trditvi (Sladka živila so v vrhu piramide, zato jih uživajmo zmerno.) smo pri 

preverjanju predznanja učencev pričakovali visok delež pravilnih odgovorov. Le 59,1 % 

učencev je bilo uspešnih. Ponovno ugotavljamo, da učenci pred izobraževanjem niso poznali 

osnovnih priporočil zdrave prehrane, niti jih niso znali povezati s prehransko piramido. Po 

izobraževanju se je rezultat obeh skupin izboljšal.  

 

Iz Tabele 4 razberemo, da se je po izvedbi učnega procesa izboljšalo tudi poznavanje 

priporočenega razmerja uživanja sadja in zelenjave. To nalogo so bolj uspešno reševali 

učenci, ki so sodelovali pri tradicionalnem pouku.  
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Tabela 5: Povprečno število doseženih točk (M) pri tretji nalogi glede na pristop. 

Tradicionalni pristop Konstruktivistični pristop 

Pred  
izobraževanjem 

Po  
izobraževanju 

Razlika  
Pred 

izobraževanjem 
Po 

izobraževanju 
Razlika 

M1* 
dosežene 
točke (%)

 M2* 
dosežene 
točke (%)

 
(M2-M1) 

% 
M1* 

dosežene 
točke (%)

 M2* 
dosežene 
točke (%)

 
(M2-M1) 

% 

7,0 70,0 8,3 82,5 12,5 7,5 75,0 8,8 88,0 13,0 

Legenda: * največje možno število točk je 10. 

 

V povprečju je pred izobraževanjem tretjo nalogo uspešno rešilo 72,3 % učencev, po 

izobraževanju pa  85,9 %  (Graf 2). Večje razlike glede na pristop ne opazimo. Pojavlja se 

razlika pri določenih trditvah (npr. Ogljikovi hidrati naj bodo glavni vir energije v naši 

prehrani, Sladka živila so v vrhu piramide, zato jih uživajmo zmerno in V enem dnevu moramo 

pojesti več sadja kot zelenjave.). Pri konstruktivističnem pristopu k pouku so bili učenci, glede 

na skupen rezultat za tretjo nalogo uspešnejši, vendar pa je razlika premajhna, da bi lahko 

trdili, da so učenci tretjo nalogo bolje reševali zaradi drugačnega pristopa k izobraževanju 

(Tabela 5).  
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3.7.4 Rezultati testov znanja za četrto nalogo 

Pri četrti nalogi so učenci najprej prebrali celodnevni jedilnik. Naloga se je nato razdelila na 4 

dele, s katerimi smo preverjali poznavanje načrtovanja prehrane s pomočjo prehranske 

piramide. V nadaljevanju je predstavljen opis delov naloge in rezultati. 

 1. del: učenci so razvrstili živila z navedenega jedilnika v prehransko piramido. Za vsako 

pravilno razporejeno živilo je dobil učenec eno točko. 

 

 

Graf 3: Delež pravilno razvrščenih živil v prehransko piramido glede na čas izobraževanja.   

75,9 

81,8 

77,3 

77,3 

72,7 

81,8 

77,3 

72,7 

72,7 

77,3 

77,3 

68,2 

77,3 

72,7 

81,8 

86,4 

86,4 

50 

66,3 

81,8 

72,7 

59,1 

72,7 

81,8 

72,7 

72,7 

72,7 

68,2 

72,7 

27,3 

68,2 

68,2 

81,8 

63,6 

68,2 

22,7 

0 20 40 60 80 100 

skupaj 

kosmiči 

mleko 

jabolko 

paprika 

kruh 

sir 

zrezek 

riž 

solata 

korenček 

sadni sok 

čokolada 

jogurt 

ržen kruh 

pomaranča 

lizika 

margarina 

Pred izobraževanjem Po izobraževanju 



Lah, M. (2013). Poučevanje prehranskih vsebin z vidika različnih pristopov poučevanja. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

 

25 
 

Tabela 6: Delež pravilno razvrščenih živil v prehransko piramido glede na pristop k pouku. 

živilo 

Tradicionalni pristop Konstruktivistični pristop 

Pred 
izobraževanjem 

Po  
izobraževanju 

Razlika  
Pred 

izobraževanjem 
Po 

izobraževanju 
Razlika  

f1 f1 (%) f2 f2 (%) 
(f2-f1) 

% 
f1 f1 (%) f2 f2 (%) 

(f2-f1) 
% 

kosmiči 10 83,3 10 83,3 0 8 80 8 80 0 

mleko 8 66,7 9 75 8,3 8 80 8 80 0 

jabolko 7 58,3 9 75 16,7 6 60 8 80 20 

paprika 10 83,3 8 66,7 -16,6 6 60 8 80 20 

kruh 10 83,3 10 83,3 0 8 80 8 80 0 

sir 8 66,7 9 75 8,3 8 80 8 80 0 

zrezek 9 75 9 75 0 7 70 7 70 0 

riž 10 83,3 9 75 8,3 6 60 7 70 0 

solata 9 75 9 75 0 6 60 8 80 20 

korenček 10 83,3 9 75 8,3 6 60 8 80 20 

sadni sok 5 41,7 6 50 8,3 1 10 9 90 80 

čokolada 8 66,7 9 75 8,3 7 70 8 80 10 

jogurt 8 66,7 9 75 8,3 7 70 7 70 0 

ržen kruh 10 83,3 10 83,3 0 8 80 8 80 0 

pomaranča 7 58,3 9 75 16,7 7 70 10 100 30 

lizika 8 66,7 11 91,7 25 7 70 8 80 10 

margarina 2 16,7 6 50 33,3 3 30 5 50 20 

 

Učenci so nekatera živila po učnem procesu razvrstili enako kot pred začetkom procesa 

izobraževanja. Po poučevanju so bolje razvrstili živila iz skupine sadja in živila iz skupine 

zelenjave: jabolko, korenček, sadni sok in pomarančo. Nekateri učenci so pred 
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izobraževanjem v prostor za zelenjavo v prehransko piramido razvrstili sadje, čeprav je bila 

površina prostora za zelenjavo večja od površine za sadje. Učenci iz prve skupine 

(tradicionalni pristop) so imeli težave z razvrščanjem paprike v prehransko piramido. Papriko 

so slabše uvrstili v piramido po izobraževanju. Učenci iz druge skupine (konstruktivistični 

pristop) teh težav niso imeli, delež pravilnih uvrstitev se je po izobraževanju                     

povečal (Tabela 6). Učenci so pred poukom 100% sadni sok uvrstili v vrh piramide. 

Primerjava rezultatov glede na pristop pokaže, da so sadni sok po pouku bolje razvrstili 

učenci, ki so bili udeleženci konstruktivističnega pouka, to pripisujemo konkretni izkušnji 

ožemanja sadnih sadežev, iz katerih so pridobili sadni sok. 

 

Po izobraževanju so bolje razvrstili tudi živila, ki sodijo v vrh piramide - margarino, liziko in 

čokolado.  

 

Tabela 7: Povprečno število doseženih točk (M) pri prvem delu četrte naloge glede na 

pristop. 

Tradicionalni pristop Konstruktivistični pristop 

Pred 
izobraževanjem 

Po  
izobraževanju 

Razlika  
Pred 

izobraževanjem 
Po 

izobraževanju 
Razlika 

M1* 
dosežene 
točke (%)

 M2* 
dosežene 
točke (%)

 
(M2-M1) 

% 
M1* 

dosežene 
točke (%)

 M2* 
dosežene 
točke (%)

 
(M2-M1) 

% 

11,6 68,1 12,6 74,0 5,9 10,9 64,1 12,8 75,3 11,2 

Legenda: * največje možno število točk je 17. 

 

Iz rezultatov sklepamo, da so učenci prepoznali najbolj tipična živila in jih pravilno razvrstili v 

skupine. Po izobraževanju je bilo pri razvrščanju živil v prehransko piramido uspešnejših     

9,6 % učencev. Razliko v deležih pravilnih odgovorov pred in po izobraževanju predstavlja 

Tabela 7. Razlika je večja pri drugi skupini (konstruktivistični pristop). Pri ocenjevanju testov 

znanja smo opazili še, da nekateri učenci pred izobraževanjem niso znali razporediti živil v 

skupine in so v vsak del piramide namesto posameznih živil razvrščali celotne obroke. Po 

izobraževanju takšnih razvrstitev nismo več opazili. 
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 2. del: drugi del četrte naloge je bil vsebinsko povezan s prvim delom naloge. Učenci so 

morali pri skupinah živil v piramidi navesti priporočene in zaužite enote. Zaužite enote so 

učenci prešteli in določili na podlagi jedilnika iz začetka naloge. Vsaka pravilno določena 

enota je bila ovrednotena z eno točko. 

 

 

 

Graf 4: Deleži pravilnih odgovorov pred in 

po izobraževanju za nalogo o poznavanju 

prehranskih enot. 

 

Graf 5: Razlika v deležih pravilnih 

odgovorov glede na pristop za nalogo o 

poznavanju prehranskih enot.

 

Pred izobraževanjem je bil delež pravilno določenih priporočenih in zaužitih enot živil nizek. 

Po izobraževanju se je znanje izboljšalo (Graf 4). Po izobraževanju so učenci bolje določili 

priporočene enote, kot pa preštevali zaužite enote z jedilnika. Sklepamo, da zato, ker so 

priporočene enote faktografski podatki, pri določanju zaužitih enot pa je potrebno znanje 

uporabiti v dani situaciji. Večji odstotek izboljšanja znanja smo pričakovali pri drugi skupini 

(konstruktivistični pristop). Izkazalo se je, da so zaužite enote bolje določili v prvi skupini 

(tradicionalni pristop) (Graf 5). S prehranskimi enotami so se učenci prvič srečali v času 

izvajanja  našega izobraževanja. S tem lahko podpremo razmišljanja, da je za uvajanje v novo 

snov, kjer učencem posredujemo problemske povezave in strokovno znanje, primernejši 

tradicionalni pristop, kjer uporabljamo frontalno obliko dela z učenci (Ivanuš Grmek in sod., 

2009).   
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 3. del: tudi tretji del naloge se je navezoval na prvi del četrte naloge. Učenci so 

odgovarjali na vprašanja s prostim odgovorom. V prostem odgovoru je bilo potrebno 

napisati dve skupini živil, ki sta glede na priporočene dnevne enote predstavljali presežek 

in primanjkljaj v predstavljenem jedilniku. Za vsako pravilno zapisano skupino živil je 

učenec dobil eno točko, negativnih točk za napačne odgovore niso dobili. Pravilni 

odgovori so: meso in zamenjave, škrobna živila, sladkarije in maščobe, mleko in mlečni 

izdelki. V Grafu 6 sta z rdečo obrobljena stolpca nepravilnih odgovorov, ki sta se večkrat 

pojavljala med odgovori učencev. 

 

Graf 6: Odgovori učencev o primerni količini živil v jedilniku. 

 

Iz Grafa 6 je razvidno, da so učenci pred izobraževanjem slabo in nepravilno sklepali glede 

tega, katerih živil je v jedilniku preveč in katerih premalo. Precej pogosti so bili odgovori, da 

je v jedilniku premalo sadja in zelenjave ter preveč kruha (in žit). Pričakovali smo več 

odgovorov, da je jedilnik prebogat s sladkarijami in maščobami. Učenci naloge niso povezali s 

prehransko piramido in preštevanjem enot. Prav s tem namenom smo v jedilnik uvrstili 

dovolj sadja in zelenjave, saj smo takšno porazdelitev odgovorov pričakovali. Pričakovali smo 

tudi, da se bo po izobraževanju odstotek nepravilnih odgovorov znižal, pri tradicionalnem 

pouku pa se je celo zvišal.  

 

Znižal se je skupni delež učencev, ki so ocenili, da je v jedilniku preveč sladkarij in živil, 

bogatih z maščobami. Tabela 8 prikazuje, da se je delež učencev, ki so pravilno odgovarjali 

pri tradicionalnem pristopu k pouku znižal, medtem ko se je pri konstruktivističnem pristopu 

k pouku povečal. Predvidevamo, da se je rezultat v drugi skupini izboljšal zaradi praktičnega 

dela, v prvi skupini pa se je poslabšal zaradi manj aktivne oblike dela z učenci.  
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Tabela 8: Delež pravilnih odgovorov glede na skupino živil in pristop k pouku.  

skupina 
živil 

Tradicionalni pristop Konstruktivistični pristop 

Pred 
izobraževanjem 

Po  
izobraževanju 

Razlika  
Pred 

izobraževanjem 
Po 

izobraževanju 
Razlika  

f1 f1 (%) f2 f2 (%) 
(f2-f1) 

% 
f1 f1 (%) f2 f2 (%) 

(f2-f1) 
% 

meso in 
zamenjave 

4 33,3 6 50,0 16,7 0 0,0 5 50,0 50,0 

škrobna živila 2 16,7 7 58,3 41,6 1 10,0 8 80,0 70,0 

sadje, 
zelenjava 

3 25,0 4 33,3 8,3 6 60,0 4 40,0 -20,0 

sladkarije, 
mastna živila 

5 41,7 2 16,7 -25,0 3 30,0 5 50,0 20,0 

mleko in 
mlečni izdelki 

0 0,0 7 58,3 58,3 1 10,0 7 70,0 60,0 

žita, kruh 3 25,0 0 0,0 -25,0 2 20,0 0 0,0 -20,0 

Legenda: * z rdečo so osenčeni nepravilni odgovori. 

 

Naloga je preverjala višje cilje znanja učencev. Predvidevali smo, da se bodo po 

izobraževanju bolje odrezali učenci iz druge skupine (konstruktivistični pouk). To lahko 

potrdimo, saj so nalogo bolje reševali učenci pri konstruktivističnem pristopu k pouku. Do 

podobnih ugotovitev je prišla Erjavšek (2013), ko je v diplomskem delu preučevala 

sodelovalno učenje pri pouku gospodinjstva in ugotovila, da so bolj kompleksne naloge bolje 

reševali učenci, ki so bili vključeni v pouk s sodelovalnim učenjem. 

 

Tabela 9: Povprečno število skupaj doseženih točk (M) o skupinah živil z jedilnika. 

Tradicionalni pristop Konstruktivistični pristop 

Pred 
izobraževanjem 

Po  
izobraževanju 

Razlika  
Pred 

izobraževanjem 
Po 

izobraževanju 
Razlika 

M1* 
dosežene 
točke (%)

 M2* 
dosežene 
točke (%)

 
(M2-M1) 

% 
M1* 

dosežene 
točke (%)

 M2* 
dosežene 
točke (%)

 
(M2-M1) 

% 

0,9 22,9 1,8 45,0 22,1 0,5 12,5 2,5 62,5 50,0 

Legenda: * največje možno število točk je 4. 
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 4. del: učenci so odgovarjali na vprašanje z daljšim prostim odgovorom. Morali so 

zapisati, kako bi jedilnik iz naloge prilagodili in izboljšali, da bi ustrezal prehranskim 

priporočilom. Učenci, ki so pravilno povzeli in interpretirali prehransko piramido, so 

dobili eno točko, pomanjkljivi odgovori so bili ocenjeni z nič točkami. 

 
Graf 7: Delež učencev glede na uspešnost reševanja četrtega dela četrte naloge. 

 

Nihče od učencev pred izobraževanjem ni pravilno rešil naloge. Nekaj učencev je pisalo 

odgovore, da je v jedilniku premalo sadja in zelenjave, preveč sladkarij, premalo vode, da se 

je potrebno izogibati mastnim živilom. To so splošna prehranska priporočila, ki pa jih pri 

ocenjevanju nismo upoštevali, če se učenci niso bolj natančno opredelili. Pri tej nalogi smo 

od učencev želeli jedrnat odgovor, ki bi strnjeno povzemal odgovora iz prejšnje naloge in bi 

se opiral na prehransko piramido.  

 

Nalogo so v celoti uspešno rešili  štirje učenci (18,2 %) iz skupine, ki je sledila 

konstruktivističnemu pristopu k pouku. Ponovno lahko potrdimo, da so se po izobraževanju 

pri nalogah, ki preverjajo višje učne cilje, bolje izkazali učenci iz skupine, ki je sledila 

konstruktivističnemu pristopu k pouku. 
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 Rezultat za 4. nalogo 

Ker je bila četrta naloga razdeljena na štiri dele, smo na prejšnjih straneh predstavili in 

analizirali vsak del naloge posebej. V Tabeli 10 je predstavljen skupen rezultat testa znanja za 

četrto nalogo. 

Tabela 10: Povprečno število skupaj doseženih točk (M) pri četrti nalogi.  

Tradicionalni pristop Konstruktivistični pristop 

Pred 
izobraževanjem 

Po  
izobraževanju 

Razlika  
Pred 

izobraževanjem 
Po 

izobraževanju 
Razlika 

M1* 
dosežene 
točke (%)

 M2* 
dosežene 
točke (%)

 
(M2-M1) 

% 

dosežene 
točke (%)

 M1 (%) 
dosežene 
točke (%)

 M2 (%) 
(M2-M1) 

% 

13,8 43,2 21,3 66,7 23,5 13,5 42,2 24,0 75,0 32,8 

Legenda: * največje možno število točk je 32. 

 

Skupno več točk pri četrti nalogi so po izobraževanju osvojili učenci iz skupine, ki je bila 

vključena v konstruktivistični pristop izobraževanja. V povprečju so osvojili 24,0 točk. Učenci 

iz skupine po tradicionalnem pristopu so po izobraževanju osvojili 21,3 točke. Prav tako pri 

drugi skupini (konstruktivistični pristop) opazimo večjo razliko v znanju glede na predznanje.  

Četrta naloga je bila najbolj kompleksno sestavljena in je preverjala več nivojev znanja po 

Bloomovi taksonomiji: 

 Znanje: zapis priporočenih prehranskih enot. 

 Razumevanje: razvrščanje živil v prehransko piramido. 

 Uporaba: preštevanje zaužitih prehranskih enot. 

 Analiza: česa je Ana pojedla preveč in česa premalo? 

 Evalvacija: kaj bi svetoval/-a Ani, da naj spremeni v svojem jedilniku? 

Iz rezultatov povzemamo, da so svoje znanje izboljšali učenci iz obeh skupin. Po učnem 

procesu so četrto nalogo bolje rešili učenci iz druge skupine (konstruktivistični pristop). 

Učenci iz druge skupine (konstruktivistični pristop) so skoraj vse dele četrte naloge po 

izobraževanju rešili bolje od prve skupine (tradicionalni pristop). Slabše so rešili le nalogo, 

kjer so morali prešteti zaužite prehranske enote.  
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3.7.5 Skupen rezultat testov znanja 

 

Učence smo razvrstili po skupinah glede na skupaj dosežene točke pri testih znanja. Določili 

smo sedem skupin (Tabela 11).  

 

Tabela 11: Razporeditev učencev glede na število in odstotek skupaj doseženih točk pri testih 

znanja pred in po izobraževanju.  

odstotki/ 
točke 

Pred izobraževanjem 
Po  

izobraževanju 
Razlika  

f1 f1 (%) f2 f2 (%) (f2-f1) % 

100 %–90 %   
49–44 točk 

0 0,0 7 31,8 31,8 

89 %–80 %  
43–39 točk 

0 0,0 7 31,8 31,8 

79 %–70 % 
38–34 točk 

2 9,1 2 9,1 0,0 

69 %–60 % 
33–29 točk 

10 45,5 1 4,5 41,0 

59 %–50 % 
28–24,5 točk 

3 13,6 0 0,0 -13,6 

49 %–25 % 
24–12 točk 

4 18,2 3 13,6 -4,6 

pod 25 % 
pod 12 točk 

3 13,6 2 9,1 -4,5 

skupaj 22 100,0 22 100,0  

 

 

Iz Tabele 11 razberemo, da je pred izobraževanjem največ učencev osvojilo od 29 do 33 točk. 

Sedem učencev (skoraj tretjina) ne bi doseglo pozitivne ocene, če bi morali za pozitivno 

oceno doseči vsaj polovico točk.  

 

Po izobraževanju se je precej zvišal delež učencev, ki so test znanja rešili več kot 80 % 

uspešno. Takšnih učencev je bilo 14 (63,6 %). Kljub temu bi 5 učencev (22,7 %) tudi po 

izobraževanju test pisalo negativno.  
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Tabela 12: Povprečno število skupaj doseženih točk pri testih znanja glede na pristop.  

odstotki/ 
točke 

Tradicionalni pristop Konstruktivistični pristop 

Pred 
izobraževanjem 

Po 
izobraževanju 

Razlika 
Pred 

izobraževanjem 
Po 

izobraževanju 
Razlika 

f1 f1 (%) f2 f2 (%) 
(f2-f1) 

% 
f1 f1 (%) f2 f2 (%) 

(f2-f1) 
% 

100 %–90 % 

49–44 točk 
0 0,0 4 33,3 33,3 0 0,0 3 30,0 30,0 

89 %–80 % 
43–39 točk 

0 0,0 3 25,0 25,0 0 0,0 4 40,0 40,0 

79 %–70 % 
38–34 točk 

1 8,3 1 8,3 0,0 1 10,0 1 10,0 0,0 

69 %–60 % 
33–29 točk 

5 41,7 1 8,3 -33,4 5 50,0 0 0,0 -50,0 

59 %–50 % 
28–24,5 točk 

3 25,0 0 0,0 -25,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

49 %–25 % 
24–12 točk 

1 8,3 0 0,0 -8,3 3 30,0 2 20,0 -10,0 

pod 24 % 
pod 11 točk 

2 16,7 2 16,7 0,0 1 10,0 0 0,0 -10,0 

 

 

Učenci, ki so dosegli nad 39 točk po izobraževanju (test znanja so pisali nad 80 %), so v obeh 

skupinah (Tabela 12). V obeh skupinah se je tudi zmanjšal delež učencev, ki so                       

osvojili 69 %–60 %. Kljub temu so skupno višje število točk in tudi višjo razliko v znanju glede 

na predznanje dosegli učenci iz skupine, ki je sledila konstruktivističnemu pristopu k pouku 

(Tabela 13). Najvišje število točk sta dosegla dva učenca iz druge skupine (konstruktivistični 

pristop k pouku). Dosegla sta skupno 48 točk. 

 

Tabela 13: Povprečno število skupaj doseženih točk (M) pri testih znanja.  

Tradicionalni pristop Konstruktivistični pristop 

Pred 
izobraževanjem 

Po  
izobraževanju 

Razlika  
Pred 

izobraževanjem 
Po 

izobraževanju 
Razlika 

M1* 
dosežene 
točke (%)

 M2* 
dosežene 
točke (%)

 
(M2-M1) 

% 
M1* 

dosežene 
točke (%)

 M2* 
dosežene 
točke (%)

 
(M2-M1) 

% 

25,8 52,7 34,4 70,2 17,5 25,3 51,6 38,8 79,2 27,6 

*Legenda: vseh možnih točk je 49. 
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Iz Tabele 13 je razvidno, da so učenci iz druge skupine (konstruktivistični pristop) dosegli 

višje število točk pri testih znanja po izpeljanem izobraževanju (38,8 točk). Učenci iz prve 

skupine (tradicionalni pristop) so dosegli 34,4 točke. Tudi razlika v znanju glede na 

predznanje po izobraževanju je v drugi skupini precej višja (27,6 %).  

 

Ugotavljamo, da se je konstruktivistični pristop k poučevanju prehranskih vsebin izkazal za 

učinkovitejšega od tradicionalnega pristopa k pouku. Nanizajmo še dve podobni raziskavi z 

drugih področij, kjer so raziskovalci prišli do podobnih zaključkov: 

 

 Ivanuš Grmek in sodobniki (2008) so v raziskavi o projektnem in skupinskem delu kot 

metodah pri konstruktivističnem pristopu k pouku spoznavanja okolja ugotovile, da se je 

projektni pouk izkazal za učinkovitejšega z vidika znanja in interesa učencev od 

tradicionalnega pouka. Pri tem pa poudarjajo, da lahko do boljših rezultatov pridemo le, 

če je učitelj ustrezno strokovno usposobljen in primerno pripravljen na pouk. 

 

 Požek Novak (2004) je analizirala rezultate nalog testne in kontrolne skupine pri pouku 

kemije. Kontrolna skupina je sodelovala pri tradicionalnem problemskem pouku, testna 

pa pri pouku problemskega pristopa z vključeno strategijo strukturiranja podatkov v 

sisteme. Ugotovila je, da uporaba konstruktivističnega pristopa vodi v višjo kvaliteto 

usvojenega znanja, še posebej pri doseganju višjih taksonomskih ciljev. 
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3.8 Sklep 

Zastavili smo dve hipotezi, ki smo ju preverjali z anonimnim vprašalnikom v obliki testov 

znanja. Na podlagi rezultatov smo preverili pravilnost zastavljenih hipotez in ugotovili:  

 

-  H1: poučevanje prehranskih vsebin je z uporabo konstruktivističnega pristopa uspešnejše 

od poučevanja s tradicionalnim pristopom. 

 

Hipotezo smo postavili na osnovi teorij, ki zagovarjajo učinkovitost konstruktivističnega 

pristopa k pouku (npr. Pritchard & Woollard, 2010).  

V našem primeru se je konstruktivistični pristop pri poučevanju prehranskih vsebin izkazal za 

bolj uspešnega kot tradicionalni pristop. Vse štiri naloge, ki jih je obsegal test znanja, so 

učenci iz skupine, ki je sodelovala pri konstruktivističnem pristopu k poučevanju, rešili bolje 

od skupine po tradicionalnem pristopu. Ponekod smo zasledili odstopanja, ki pa niso 

bistveno vplivala na skupen rezultat posameznih nalog in celotnega testa znanja, da bi lahko 

hipotezo ovrgli. Hipotezo smo potrdili. 

 

 

-  H2: uporaba prehranske piramide za načrtovanje prehrane je uspešnejša pri učencih, ki 

so bili vključeni v pouk, pri katerem se je izvajal konstruktivistični pristop poučevanja. 

 

Z zadnjo (četrto) nalogo smo preverjali razumevanje in uporabo prehranske piramide pri 

učencih. Ugotovili smo, da se je po izobraževanju v obeh skupinah delež pravilnih odgovorov 

zvišal. Analiza zadnje naloge kaže, da so višje rezultate dosegli učenci iz konstruktivistične 

skupine (Tabela 9), zato  hipotezo lahko potrdimo. 
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Zaradi majhnega vzorca predlagamo, da se raziskava razširi na večje število oddelkov, kar bo 

doprineslo k reprezentativnosti rezultatov. Za obe učni uri smo se dobro pripravili in ju 

kakovostno izvedli. Na voljo smo imeli dovolj učnih pripomočkov in ustrezno opremljeno 

učilnico. Sledili smo učnim pripravam in izpeljali vse etape učnega procesa. 

 

Predstavljena raziskava je preliminarna faza raziskovanja konstruktivističnega pristopa k 

poučevanju prehranskih vsebin v okviru predmeta gospodinjstvo. Zastavljena je bila kot faza 

iskanja in odkrivanja problematike na tem področju, zato jo obravnavamo kot pilotsko 

študijo sodobnih pristopov pri poučevanju prehranskih vsebin. V prihodnje jo bomo 

nadgradili in s testom znanja preverjali znanje po določenem obdobju, saj gre pri 

konstruktivističnem pristopu učenja za to, da novo znanje z aktivnimi procesi osmišljanja tudi 

trajno shranimo in ne samo, da znanje pridobimo in uvrstimo v svoje miselne sheme. 

Menimo, da bi bilo test znanja smiselno ponoviti tudi po nekajdnevnem ali tedenskem 

premoru. V raziskavi bi lahko, poleg napredka v znanju, preverjali tudi interes in zadovoljstvo 

učencev s tovrstnimi oblikami pouka. Prav tako smo mnenja, da bi bilo smiselno vprašanja 

razvrstiti po Bloomovi taksonomiji učnih ciljev in ugotavljati, ali uporaba konstruktivističnega 

pristopa vodi do kakovostnejšega znanja in do doseganja najvišjih učnih ciljev. 
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PRILOGE 

PRILOGA 1: Učna priprava: tradicionalni pristop 

 
 
 
 
 
 
CILJI: 
Učenci: 
- Preverijo svoje znanje o razvrščanju živil po hranljivih snoveh. 
- Uvrstijo skupine živil v prehransko piramido. 
- Razumejo pojem uravnotežena prehrana. 
- Uporabljajo prehransko piramido kot pripomoček pri načrtovanju prehrane. 
- Razumejo koncept enote. 
- S pomočjo prehranske piramide ocenijo različne prehranske situacije. 
 
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA: 
- Pozna živila na podlagi hranilnih snovi in jih zna razvrstiti na beljakovinska, ogljikohidratna 
in maščobna, 
- pojasni pojma zdrava in uravnotežena prehrana, 
- zna pripraviti celodnevni jedilnik na podlagi hranilnih in energijskih potreb ob upoštevanju 
načel zdrave prehrane. 
 
OBLIKE: frontalna, individualna, skupinska. 
METODE: pripovedovanje, razlaga, pojasnjevanje, delo z besedilom. 
 
VIRI IN LITERATURA: 
Dremelj, M. (2006). Gospodinjstvo za šestošolc(k)e : učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu 
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. Ljubljana: i2 
Koch, V., Hitti, T., Hribar Kojc, S. (2009). Gospodinjstvo 6. Učbenik za gospodinjstvo v šestem 
razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
Kostanjevec, S. (2013). Gospodinjstvo 6. Učbenik za 6. razred devetletke. Ljubljana: Rokus. 
Kostanjevec, S. (2013). Gospodinjstvo 6. Delovni zvezek  za 6. razred devetletke. Ljubljana: 
Rokus. 
Kostanjevec, S., Kašček, D. (2011). Gospodinjstvo 6. Priročnik za 6. razred devetletke. 
Ljubljana: Rokus. 
MyPyramid - A Balancing Act (2012). Pridobljeno s 
http://www.pbs.org/teachers/lunchlab/lessonplans/mypyramid/ 
Prehranska piramida (2013). Pridobljeno s http://cindi-slovenija.net 
 
 

 
 

OŠ Jurija Vege Moravče 
Razred: 6.c in 6.a 
Datum: 28. 3. 2013 
Ura: 3. in 4. šolska ura 

Predmet: Gospodinjstvo 
Vsebinski sklop: Hrana in prehrana 
Učna enota: Kaj in koliko naj jem? 
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ETAPA (čas) UČITELJ UČENEC OBLIKA / 
METODA 

10 minut test znanja individualna 

UVODNA 
MOTIVACIJA 

(5 minut) 

Na projekcijskem platnu so 
različne slike živil: 
- učenci jih razvrstijo v prave 
skupine glede na hranilno 
snov, 
- zapišejo v zvezek, 
- povem rešitve. 
 

Učenci si ogledajo 
različne slike: 
- razvrščajo slike v pravo 
skupino, 
- sproti pišejo v zvezek, 
- označijo prave uvrstitve 
in popravijo napačne. 

Frontalna, 
individualna 

oblika 
/  

delo s 
slikovnim 

materialom 

USVAJANJE 
NOVIH ZNANJ 

(25 minut) 
 

- Na projekcijskem platnu so 
izpisane skupine živil, tipične 
za vsako od hranilnih snovi. 
- Razložim, da lahko te 
skupine živil razvrstimo v 
prehransko piramido: 

MAŠČOBE in 
ENOSTAVNI 
OGLJIKOVI 
HIDRATI 

1. skupina: živila z 
veliko maščob in 
sladkorjev 

BELJAKOVINE 2. skupina: mleko in 
mlečni izdelki 

BELJAKOVINE 3. skupina: meso in 
mesni izdelki 

VITAMINI in 
MINERALI 

4. skupina: sadje 

VITAMINI in 
MINERALI 

5. skupina:  
zelenjava 

OGLJIKOVI 
HIDRATI 

6. skupina: kruh, 
testenine, žita, riž in 
druga škrobna 
živila. 

 
- Razložim: prehranska 
piramida je kot omara s 
šestimi policami. Spodnja 
polica omare je največja, 
zgornja pa najmanjša. Če 
hočemo ostati zdravi, si iz 
spodnje police izberemo 
največ jedi, iz zgornje pa 
najmanj. Prehranska piramida 
nam tudi pove, koliko jedi 
smemo pojesti vsak dan, to je 
odvisno tudi od tega, koliko se 
gibljemo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslušajo. 
Narišejo ogrodje 
prehranske piramide. 
Razvrstijo živila s 
projekcijskega platna v 
prehransko piramido. 
 
 
 
 
 
 
 

Frontalna, 
individualna 

oblika 
 / 

razlaga, delo 
z besedilom 
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Ponovim: prehrano lahko 
načrtujemo s pomočjo 
prehranske piramide, ki nam 
prikazuje, katera živila je 
priporočljivo uživati in v 
kakšnih količinah. Prehranska 
piramida nam pomaga, da se 
prehranjujemo uravnoteženo.  
To pomeni, da naša prehrana 
vsebuje takšno vrsto in 
količino hranilnih snovi, kot 
jih telo potrebuje. Če se 
prehranjujemo na tak način, 
bomo bolj zdravi. 
Prav tako je pomembno, da je 
hrana čim bolj raznovrstna 
(večbarvna, različnih okusov 
in tekstur). 

Zapis v zvezek:  
Prehranska piramida je 
lik, s katerim ponazorimo, 
kaj in koliko naj bi vsak 
dan jedli. S piramido 
želimo predstaviti, 
katerih živil je 
priporočljivo zaužiti več in 
katerih manj. Dnevno je 
dobro pojesti največ 
ogljikohidratnih živil, 
mastnim in sladkim 
živilom pa se moramo 
čim bolj izogibati. 
Uravnotežena prehrana 
vsebuje vse hranljive 
snovi v takšnih količinah, 
da naše telo dobro 
deluje. To pomeni, da 
nobene sestavine ne sme 
biti preveč ali premalo. 
Uravnoteženo prehrano 
lahko načrtujemo s 
pomočjo prehranske 
piramide. 
 

(20 minut) Razložim: koliko živil iz 
posamezne skupine je 
priporočljivo zaužiti vsak dan, 
predstavljajo enote živil. 
Število enot je odvisno od 
količine energije, ki je dnevno 
potrebuješ.  
 
Otroci, stari 11 let, naj bi 
dnevno zaužili 12 enot 
ogljikohidratnih živil, 4 enote 
zelenjave, 3 enote sadja, 3 
enote mleka in mlečnih 
izdelkov ter 3 enote mesa, 
mesnih izdelkov oziroma 
stročnic ali jajc. 

Poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
Prerišejo s table. 

Frontalna 
oblika 

/ 
razlaga 

PONAVLJANJE 
(10 minut) 

Skupaj preberemo nalogo s 
projekcijskega platna. 

Skupaj rešimo nalogo.  Frontalna, 
skupinska 

oblika 
/razgovor 
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10 minut test znanja individualna 

PRILOGA 2: Učna priprava: konstruktivistični pristop 

 
 
 
 
 
 
CILJI: 
Učenci: 
- Preverijo svoje znanje o razvrščanju živil po hranljivih snoveh. 
- Uvrstijo skupine živil v prehransko piramido. 
- Razumejo pojem uravnotežena prehrana. 
- Uporabljajo prehransko piramido kot pripomoček pri načrtovanju prehrane. 
- Razumejo koncept enote. 
- S pomočjo prehranske piramide ocenijo različne prehranske situacije. 
 
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA: 
- pozna živila na podlagi hranilnih snovi in jih zna razvrstiti na beljakovinska, ogljikohidratna 
in maščobna, 
- pojasni pojma zdrava in uravnotežena prehrana, 
- zna pripraviti celodnevni jedilnik na podlagi hranilnih in energijskih potreb ob upoštevanju 
načel zdrave prehrane. 
 
OBLIKE: skupinska, delo v paru, frontalna. 
METODE: dialog, pojasnjevanje, praktične aktivnosti, delo z besedilom, sodelovalno učenje. 
 
VIRI IN LITERATURA: 
Dremelj, M. (2006). Gospodinjstvo za šestošolc(k)e : učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu 
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. Ljubljana: i2 
Koch,V., Hitti, T., Hribar Kojc, S. (2009). Gospodinjstvo 6. Učbenik za gospodinjstvo v šestem 
razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
Kostanjevec, S. (2013). Gospodinjstvo 6. Učbenik za 6. razred devetletke. Ljubljana: Rokus. 
Kostanjevec, S. (2013). Gospodinjstvo 6. Delovni zvezek  za 6. razred devetletke. Ljubljana: 
Rokus. 
Kostanjevec, S ., Kašček, D. (2011). Gospodinjstvo 6. Priročnik za 6. razred devetletke. 
Ljubljana: Rokus. 
MyPyramid - A Balancing Act (2012). Pridobljeno s 
http://www.pbs.org/teachers/lunchlab/lessonplans/mypyramid/ 
Prehranska piramida (2013). Pridobljeno s http://cindi-slovenija.net 

 
 

OŠ Jurija Vege Moravče 
Razred: 6.c in 6.a 
Datum: 28. 3. 2013 
Ura: 3. in 4. šolska ura 

Predmet: Gospodinjstvo 
Vsebinski sklop: Hrana in prehrana 
Učna enota: Kaj in koliko naj jem? 
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ETAPA (čas) UČITELJ UČENEC OBLIKA / 
METODA 

10 minut test znanja individualna 

UVODNA 
MOTIVACIJA 

(5 minut) 

Učenci se razdelijo v tri 
skupine, vsaka skupina dobi 
enako število kartic, ki jih 
mora pravilno razvrstiti v 
skodelice na pultu. 
Razvrščajo po eno kartico. 
Učencem ne damo posebnih 
navodil, kako naj si razdelijo 
naloge znotraj skupine. V 
skupini naj si med seboj 
pomagajo. 

Učenci naj skušajo čim prej 
razdeliti vse kartice po 
skodelicah. Ko razdelijo vse 
kartice, dvignejo roke in 
počakajo, da to storijo še 
ostale skupine. 

Skupinska 
oblika 

/ 
delo s 

slikovnim 
materialom 

USVAJANJE 
NOVIH 
ZNANJ 

(25 minut) 
 

Učenci se združijo v veliko 
skupino za okroglo mizo. 
Skodelice z razvrščenimi 
karticami naj preverijo sami. 
Za nekatere kartice najbrž ne 
bodo prepričani, kam jih 
uvrstiti. V tem primeru jim 
pomagam. Pomagajo si 
lahko z zgibanko CINDI. 
 
Ko so vse kartice pravilno 
razvrščene, jih prosim, naj 
razmislijo, kako bi živila, 
bogata z beljakovinami ter 
živila, bogata z vitamini in 
minerali dodatno razdelili. 
 
Pričakujem, da ne bodo 
prepričani, kam uvrstiti jajca, 
stročnice in lupinasto sadje. 
Tudi v tem primeru jim 
pomagam tako, da jim 
namignem, da lahko ljudje, 
ki ne uživajo mesa, svoje 
potrebe po beljakovinah 
pokrijejo z jajci, stročnicami 
in oreščki. 
 
Učence vprašam, iz katere 
skupine živil naj dnevno 
izberemo največ živil. 
 
 

Učenci se pogovarjajo, 
izmenjujejo mnenja, 
pregovarjajo, kako bi 
razvrstili kartice.  
 
 
 
 
 
Učenci živila, bogata z 
vitamini in minerali 
razdelijo na sadje in 
zelenjavo. Beljakovinska 
živila pa na mleko in mlečne 
izdelke ter meso in mesne 
izdelke. 
 
 
 
 
 
 
 
Če je odgovor sadje in 
zelenjava, jih skušam 
usmeriti na to, koliko 
dnevno pojedo riža, kruha, 
pekovskega peciva, žitnih 
izdelkov ... Pričakujem, da 
bodo zaznali, da je v njihovi 
dnevni prehrani tudi veliko 
živil iz škrobne skupine. 
 

Skupinska 
oblika 

/ 
razgovor, 

delo s 
slikovnim 
material-

om, 
sodelovalno 

učenje 
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Učencem postavim izziv, naj 
skušajo razvrstiti živila tako, 
kot so razvrščena v 
prehranski piramidi. 
 
Posebej se posvetimo še 
skupini s sadjem in 
zelenjavo. 
Povem jim, da naj bi dnevno 
zaužili nekaj več zelenjave 
kot sadja. Prosim jih, naj 
razmislijo zakaj. Pomagam 
jim, da naj razmislijo o okusu 
sadja in o okusu zelenjave. 
 
Vprašam jih še, po čem se 
razlikujejo živila na slikah. 
 
Povzamem:  
- Živila se razlikujejo po vseh 
teh lastnostih in dobro je, da 
jemo čim bolj raznoliko 
hrano. 
- Ugotovili ste, katerih živil je 
priporočljivo zaužiti več in 
katerih manj. Pri tem si lahko 
pomagamo tudi s 
prehransko piramido. 

Učenci razvrstijo kupčke 
kartic v strukturo 
prehranske piramide. 
 
 
 
 
 
Predvidevam, da bodo 
učenci ugotovili, da je sadje 
po okusu bolj sladko, zato 
vsebuje več sladkorjev kot 
zelenjava. 
 
 
Odgovarjajo: okusu, obliki, 
velikosti, barvi ... 
 
 

(20 minut) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10 minut) 

Poljubno se razdelijo v tri 
pare in dve trojki. Vsaka 
skupina dobi kuverto z 
navodili. V tišini naj vsi člani 
skupine v treh minutah 
preberejo navodila za 
praktično delo. Preden 
začnejo z delom, si umijejo 
roke. Posebej poudarim 
pazljivo delo z noži. Za 
opravljanje naloge imajo 15 
minut časa. 
 
Skupinam pomagam in jih 
usmerjam, skrbim za red in 
čistočo na delovnih postajah. 
Poudarjam, naj dobro 

Poslušajo navodila za 
praktično delo v parih in 
trojkah. 
 
 
Delajo po navodilih za 
praktično delo. 
 
 

Skupinska 
oblika 

/ 
praktično 

delo, delo z 
besedilom, 
sodelovalno 

učenje 
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preberejo navodila, 
spodbujam jih, naj 
sodelujejo in si med seboj 
pomagajo. 
 
Ko končajo z delom, 
predstavijo svoj izdelek za 
okroglo mizo. Pri 
predstavitvah jim pomagam, 
da utemeljijo svoje odločitve 
in dosledno uporabljajo 
besedo enota. 

Ponavljanje 
(2 minuti) 

Po končanih predstavitvah 
prosim nekatere učence, naj 
ostalim povedo vsaj eno 
informacijo, ki so jo izvedeli 
med uro in si jo zapomnili. 

 skupinska 
oblika 

10 minut test znanja individualna  
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PRILOGA 3: Test znanja 
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