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POVZETEK

V diplomskem delu sem predstavila način vključevanja vsebin o sladkorni bolezni v pouk
gospodinjstva v šestem razredu in v pouk biologije v osmem razredu osnovne šole. Namen
diplomskega dela je ugotoviti, ali je vključevanje vsebin o sladkorni bolezni v šestem in
osmem razredu, ob različnem načinu poučevanja in z uporabo različnih metod, smiselno in v
kakšnem obsegu. V raziskavi je sodelovalo 61 učencev. V osmem razredu je bilo pri pouku
biologije v raziskavo vključenih 40 učencev. Z načinom frontalne oblike dela in metode
razlage je učno snov o sladkorni bolezni usvajalo 19 učencev osmega razreda. V drugem
oddelku osmega razreda pa je 21 učencev sladkorno bolezen spoznavalo preko skupinskega
dela. V šestem razredu pri pouku gospodinjstva je preko skupinskega dela sodelovalo 9
učencev. V drugem oddelku šestega razreda pa je pri učni uri pri 12 učencih prevladovala
frontalna oblika dela in metoda razlage. Zanimalo me je, kakšno znanje o sladkorni bolezni
imajo učenci pred izvedeno učno uro in kakšno je bilo njihovo znanje po izvedeni učni uri. 14
dni po izvedeni učni uri sem ponovno ugotavljala, kakšno je znanje učencev o sladkorni
bolezni in koliko znanja so usvojili. V vsakem razredu sem uporabila primerjavo dveh
različnih učnih oblik in metod poučevanja. Zanimalo me je, če je frontalna učna oblika
primernejša za razlago vsebin o sladkorni bolezni od skupinskega dela ali obratno. Test
znanja so učenci rešili pred izvedeno učno uro, po izvedeni učni uri in po 14 dneh.
Ugotovljeno znanje, ki so ga pridobili učenci, je bilo boljše poznavanje tipov sladkorne
bolezni in pojmov hiperglikemija ter hipoglikemija. Učenci so tudi pravilno povezovali
sladkorno bolezen z zvišano vrednostjo glukoze v krvi, prepoznavali so znake počutja pri
sladkorni bolezni in spoznali nalogo insulina. Pridobili so še nekatera druga znanja, vendar so
v povprečju učenci pridobili vsaj vse zgoraj našteto znanje. Rezultati so pokazali, da so
vsebine, ki smo jih obravnavali, primerne za vključevanje v šesti in osmi razred. V obeh
razredih se je izkazalo, da je v povprečju uspešnejša frontalna učna oblika od skupinskega
dela usvajanja nove učne snovi. Razlog v rezultatih uporabe učnih oblik je verjetno tudi ta, da
učitelji način skupinskega dela pri usvajanju nove učne snovi uporabljajo manj pogosto kot
frontalno učno obliko dela.
KLJUČNE BESEDE: sladkorna bolezen, oblike sladkorne bolezni, insulin, izobraževanje, učne

oblike, učne metode, poučevanje.
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ABSTRACT

The diploma work presents the way of choosing themes related to diabetes as a consistent
part of the Home economics subject in the sixth grade and as a part of Biology subject in the
eight grade of primary school. The main aim of the diploma work is to find out whether the
theme of diabetes as a part of the learning programme in the sixth and eight grades is
relevant and how widely should it be discussed, concerning different ways of teaching and
using different methods. The research covered 61 pupils. In the eight grade, in Biology class,
there was 40 pupils included. 19 pupils of eight grade were learning about diabetes with the
methods of frontal learning and interpretation. On the other hand, in the second division of
the eight class, there were 21 pupils learning about diabetes with the method of group work.
There were 9 pupils involved in group work in the sixth grade during Home economics. In the
other section of the sixth grade, there were 12 pupils learning with the method of frontal
learning and the method of interpretation. My main concern was the knowledge of the
pupils about diabetes before and after the pupil hour. 14 days after the pupils hour, I again
checked their knowledge on the subject. In each class, I used two different teaching methods
and ways of teaching.
I wanted to know whether the frontal way of teaching is more appropriate for discussing the
themes on diabetes than group work and vice versa. The pupils solved the test of knowledge
before the pupils hour, after the pupils hour and 14 days after it. They upgraded their
knowledge about the types of diabetes, hyperglicemia and hypoglicemia. The pupils
correctly connected diabetes with the blood glucose level, they recognised the symptoms of
diabetes and learned about the function of insulin. Besides the mentioned knowledge, they
also gained additional knowledge on the disease.
The results showed that the diabetes themes are appropriate for the sixth and eight grades;
in both grades, on average, the frontal way of learning is more appropriate than group work,
probably the main reason for this is due to the fact that teachers use the frontal way of
learning more often than group work.
KEY WORDS: diabetes, types of diabetes, insulin, education, teaching ways, teaching

methods, teaching.
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1 UVOD
Sladkorna bolezen je bolezen, pri kateri se pojavlja skupina presnovnih motenj, ki so
posledica nezadostnega izločanja insulina in pomanjkljivega delovanja trebušne slinavke.
Pri sladkorni bolezni se pojavljata hiperglikemija, ki pomeni stanje, ko je nivo sladkorja v
krvi povišan, in hipoglikemija, ko je nivo sladkorja v krvi znižan. To je bolezen, ki v svetu
in tudi pri nas predstavlja vse večjo problematiko, saj se pogosteje pojavlja tudi pri
otrocih in mladostnikih. Eden od glavnih razlogov za porast pojava sladkorne bolezni
predstavlja nepravilno prehranjevanje in premalo gibanja. Zato je za preprečitev pojava
sladkorne bolezni pomembno ozaveščanje in izobraževanje mladih.
K izboru teme diplomskega dela me je spodbudilo praktično izobraževanje pri biologiji in
gospodinjstvu, ki sem ga opravljala v okviru izobraževanja. Po pregledu učnih načrtov in
pogovorih z učitelji na osnovni šoli, kjer sem opravljala prakso, sem ugotovila, da vsebine
o sladkorni bolezni v učni načrt niso vključene. V osnovni šoli poteka samo tekmovanje v
znanju o sladkorni bolezni, ki je prostovoljno. Izobraževanje je eden glavnih dejavnikov,
ki ljudem prinaša znanje. V diplomskem delu sem predstavila teoretične osnove o
sladkorni bolezni, v okviru empiričnega dela pa sem izvedla primer učne ure o sladkorni
bolezni, ki jo je mogoče vključiti v učne načrte nekaterih predmetov v osnovni šoli.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Sladkorna bolezen
Sladkorna bolezen je diagnosticirana, če gre za trajno zvečano raven krvnega sladkorja
nad mejo, ki je zanjo diagnostična. Svetovna zdravstvena organizacija o diagnostičnih
vrednostih krvnega sladkorja postavlja naslednje meje, ki so bile zasnovane na več
epidemioloških raziskavah. Sladkorna bolezen je potrjena, če se glukoza v krvi, ki jo
izmerimo na tešče, giblje nad 7,0 mmol/L ali pa če je vrednost glukoze v krvi po obroku
nad 11,0 mmol/L. Zgornja meja normalnega območja krvnega sladkorja po merilih
Svetovne zdravstvene organizacije je 6,0 mmol/L (Zimmet idr., 1999). Pri sladkorni
bolezni gre za skupino presnovnih motenj, za katero je značilna hiperglikemija.
Hiperglikemija je posledica nezadostnega izločanja insulina in pomanjkljivega delovanja
trebušne slinavke. Kronična hiperglikemija povzroča okvaro, motnjo ali celo odpoved
delovanja različnih organov, kot so na primer oči, ledvica, živci, srce in ožilje (Craig,
2009). Bolezni srca in ožilja so pri bolnikih s sladkorno boleznijo zelo pogoste in so
velikokrat tudi povzročitelji smrti (Buse idr., 2007).

2.1.1 Hiperglikemija in hipoglikemija
Hiperglikemija
O hiperglikemiji govorimo, ko vrednost krvnega sladkorja preseže mejo 12 mmol/L.
Hiperglikemija je škodljiva, ker se iz nje lahko razvije t. i. diabetična koma. Diabetična
koma predstavlja življenjsko nevarno situacijo, ko bolniki izgubijo zavest. Diabetična
koma se lahko razvije v nekaj urah ali nekaj dneh, njen potek pa je odvisen od količine
insulina, ki še kroži v krvi (Medvešček, Pavčič, 2009).
Vzroki za pojav hiperglikemije pri sladkornih bolnikih so prehlad ali drugo vročinsko
obolenje, premajhen ali izpuščen odmerek antidiabetičnih zdravil, prevelik obrok hrane,
premalo telesne aktivnosti in hud psihični stres. Simptomi hiperglikemije so huda žeja,
pogosto uriniranje, oslabelost, zaspanost in izguba telesne teže (Medvešček, Pavčič,
2009).
2
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Hipoglikemija
Medvešček in Pavčič (2009) opozarjata, da je prenizek krvi sladkor ali hipoglikemija, ki ji
bolniki pogovorno rečejo tudi hipa, eden izmed zapletov, ki so pogosto prisotni pri
sladkorni bolezni. V najhujših primerih hipoglikemija lahko povzroči tudi nezavest. Raven
krvnega sladkorja pri hipoglikemiji se pri bolnikih razlikuje. Višjo raven imajo tisti bolniki,
ki imajo stalno visok krvni sladkor, in nižjo tisti, ki imajo pogosto nizek krvni sladkor.
Večina ljudi pa ima težave, ko krvni sladkor pade pod 3,5 mmol/L.
Vzroki za hipoglikemijo so izpuščen obrok, naporna ali dolgotrajna telesna vadba in pitje
alkoholnih pijač (še posebej na prazen želodec).
Opozorilni znaki hipoglikemije nastanejo zaradi izločanja adrenalina v samoobrambi pred
hiperglikemijo. Ti znaki so opozorilo bolniku, naj zaužije hrano in tako možgane zaščiti
pred pomanjkanjem krvnega sladkorja.
Najpogostejši opozorilni znaki so tresenje rok, znojenje, nemir in razbijanje srca. Drugi
opozorilni znaki, ki se pojavljajo pri hipoglikemiji, so še slaba sposobnost koordinacije,
občutek prazne glave, lakota, težave pri govorjenju, mravljinčenje jezika in okrog ust,
nerodne kretnje in zmedenost.

2.1.2 Oblike sladkorne bolezni
2.1.2.1 Sladkorna bolezen tipa 1

Za sladkorno bolezen tipa 1 je značilno zmanjšanje ali popolno prenehanje izločanja
insulina. Ta tip sladkorne bolezni se lahko pojavi v katerikoli starosti, najpogosteje pa se
razvije pri mladostnikih in mlajših odraslih pred štiridesetim letom starosti. Zdravljenje
se prične takoj z vnašanjem insulina v telo. Bolezen je tudi genetsko pogojena in nastane
pri določeni dedni dispoziciji pod vplivom nekaterih zunanjih dejavnikov, ki sprožijo v
celicah trebušne slinavke beta razkrojevalni avtoimuni proces. Klinično očitna sladkorna
bolezen nastopi, ko je uničenih približno 90 % celic beta (Ravnik Oblak, 2006).
Zaradi naglega propada celic beta in zaradi nenadnega pomanjkanja insulina v telesu se
simptomi in znaki bolezni razvijejo hitro, lahko tudi v nekaj tednih. Ob odkritju sladkorne
3
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bolezni tipa 1 je potrebno takoj pričeti z vnašanjem insulina v telo in to zdravljenje traja
do konca življenja. Insulin si bolniki vbrizgavajo v podkožje z injekcijskimi iglami ali
insulinsko črpalko. Insulin zaenkrat proizvajajo samo v tekoči obliki, saj bi se v obliki
tablet v želodcu zaradi kislega okolja razgradil (Medvešček, 2005).
2.1.2.2 Sladkorna bolezen tipa 2

Za sladkorno bolezen tipa 2 je značilno, da poteka progresivno. V začetku zdravljenje
lahko poteka s pomočjo diete. Ko omejitve pri prehranjevanju niso več dovolj, se ob dieti
postopoma uvaja še zdravljenje z insulinom. Zdravljenje z insulinom traja do konca
življenja. Kar 90 % sladkornih bolnikov boleha za sladkorno boleznijo tipa 2. Najpogosteje
se pojavi pri ljudeh, starejših od 40 let (Mrevlje, 2007). Telesna teža pri bolnikih s
sladkorno boleznijo tipa 2 je zelo pogosto povišana. Na začetku zdravljenja morajo ti
bolniki izgubiti določen odstotek svoje teže in prilagoditi svoje prehranjevalne navade,
da bolezen ne napreduje prehitro (Zimmet idr., 1999). Tako kot pri sladkorni bolezni tipa
1 se tudi pri sladkorni bolezni tipa 2 začnejo pojavljati specifični in nespecifični kronični
zapleti. Med specifične zaplete spadajo diabetična retinopatija, diabetična nefropatija in
diabetična nevropatija (Skvarča, 2012).
Pri diabetični retinopatiji gre za značilne bolezenske spremembe na očesni mreni, ki
lahko vodijo v izgubo vida. V zadnjem času imamo na voljo tudi lasersko zdravljenje, ki
predstavlja ublažitev ali vsaj odložitev okvare vida.
Diabetična nefropatija, pri kateri pride do popuščanja delovanja ledvic, je ob hkrati
prisotnem povišanem krvnem tlaku še hitreje napredujoča.
Diabetična nevropatija prizadene živce. Enako kot pri odkrivanju bolezni ledvic je tudi tu
pomembno zgodnje ukrepanje. Možne posledice diabetične nevropatije so bolečine in
krči, po drugi strani pa je lahko občutek za bolečino ali toploto zmanjšan ali odsoten
(Čokolić, 2006).
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Nespecifični zapleti
Kronični zapleti, ki najbolj ogrožajo sladkorne bolnike in niso značilni samo za sladkorno
bolezen, so najbolj ogrožajoči za zdravje bolnikov in so najpogostejši razlog obolevnosti
in umrljivosti. Sladkorna bolezen skupaj s preveliko koncentracijo maščob v krvi,
povišanim krvnim tlakom, debelostjo in premajhno telesno aktivnostjo predstavlja
povišano tveganje za razvoj ateroskleroze in posledično srčno-žilnih zapletov (Keen idr.,
1999). Pojav srčne in možganske kapi je pogostejši, izrazitejše pa so tudi okvare ožilja
nog.
Shaw (2007) in Rosenbloom s sodelavci (2008) ugotavljajo, da sladkorna bolezen tipa 2
med otroki in najstniki postaja vedno večja zdravstvena skrb povsod po svetu. Povprečna
teža otrok se vedno bolj dviguje in ti mladi so posledično bolj ogroženi, da bodo v
starosti ali že prej zboleli za sladkorno boleznijo tipa 2. Te težave pa spremljajo tudi
bolezni srca in ožilja, ki se pogosto pojavijo pri teh bolnikih.
Različne organizacije posledično izdajajo različna zdravstvena priporočila. Eno izmed njih
predstavlja Diabetes Nutrition Group pri EASD (European Asocciation for the Study of
Diabetes). Smart idr. (2009) svetujejo, da se v družinah, kjer za sladkorno boleznijo tipa 2
zbolijo otroci, tudi drugi člani držijo svetovanega prehranjevanja.
Osnovna načela za prehrano bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2 so naslednja:
- Količina energije v hrani mora zadostiti energijskim potrebam, sočasno pa omogočiti
uravnavanje telesne mase tako, da bo bližje želeni (upoštevamo indeks telesne mase do
vrednosti 25).
- Količina ogljikohidratnih živil mora pokrivati največji delež energijskih potreb, njihove
lastnosti pa morajo biti take, da čim manj zvišujejo glukozo v krvi.
- Količina in kakovost maščob morata biti uravnavani, vendar pa je treba paziti, da
organizem dobi dovolj esencialnih maščobnih kislin.
- Beljakovinskih živil mora biti toliko, da je presežen telesni beljakovinski minimum.
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- Hrana mora vsebovati dovolj prehranske vlaknine, da bi lahko ugodno vplivala na
presnovo.
- Za optimalno presnovo hrane je potrebna zadostna vsebnost vitaminov in mineralov v
hrani.
- Za učinkovito terapevtsko prehrano je nujna individualna obravnava (Medvešček,
2005).

2.1.2.3 Sladkorna bolezen v nosečnosti

Sladkorna bolezen v nosečnosti je dejavnik tveganja za nastanek zapletov v nosečnosti. V
Sloveniji je pri štirih od 1000 nosečnosti prisotna prednosečnostna sladkorna bolezen
(preglednica 1), pri približno tridesetih od 1000 nosečnic pa sladkorna bolezen nastane v
nosečnosti (nosečnostna sladkorna bolezen) (Tomažič, 2006).
Lawrence idr. (2008) so ugotovili, da se je med letom 1999 in 2005 prisotnost sladkorne
bolezni v času nosečnosti povečevala. Višji delež pojava je bil odvisen od starosti
nosečnice in rase. V Ameriki se je nosečnostna sladkorna bolezen v letu 1999 pojavila pri
10 % vseh nosečnic, v letu 2005 pa je sladkorna bolezen v času nosečnosti narasla na
21 %.
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Preglednica 1: Klasifikacija sladkorne bolezni v nosečnosti (Tomažič, 2006)
Prednosečnostna sladkorna bolezen

Nosečnostna sladkorna bolezen

Sladkorna bolezen tipa 1

Nosečnostna motena toleranca za

Sladkorna bolezen tipa 2
Motena toleranca za glukozo
Sekundarna sladkorna bolezen

glukozo
Nediagnosticirana sladkorna bolezen,
prisotna že pred nosečnostjo
Nediagnosticirana motena toleranca za
glukozo pred nosečnostjo

Kovačec idr. (2012) opozarjajo, da hiperglikemija pri prednosečnostni sladkorni bolezni
lahko v prvih tednih povzroči nastanek anomalij, pozneje v nosečnosti pa anatomske in
funkcionalne spremembe pri otroku. Pri otrocih mater s sladkorno boleznijo so
peritonalni zapleti pogostejši. Nosečnost s fiziološkimi spremembami močno poslabša
urejenost sladkorne bolezni in lahko tudi stanje kroničnih zapletov. Hiperglikemija je
vzrok za večje število spontanih splavov in poznih smrti.
Otroci nosečnic s sladkorno boleznijo imajo pogosto porodno težo večjo od 4000 g, kar
je vzrok za večje število porodnih poškodb in carskih rezov. V študijah v Veliki Britaniji pa
ugotavljajo, da so novorojenčki nosečnic s sladkorno boleznijo bolj izpostavljeni smrti v
prvem mesecu življenja. Hiperglikemija pri nosečnici lahko pri otroku povzroči
prekomerno kopičenje maščobnega tkiva, povečanje jeter, vranice in srca. Pospešeno je
dozorevanje skeleta (Diabetes UK, 2009).
Nosečnostna sladkorna bolezen je definirana kot toleranca na glukozo različne stopnje,
ki se pojavi ali jo prvič odkrijemo v nosečnosti. Pojav nosečnostne sladkorne bolezni
poteka brez simptomov. Hiperglikemija je lahko prisotna le po obroku hrane, zato se jo
lahko pravočasno odkrije z izvajanjem presejalnega testa z obremenitvijo z glukozo. V
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primeru pozitivnega diagnostičnega testa je potrebna dietna prehrana z individualno in
glede na indeks telesne mase določeno energetsko vrednostjo (Moore in Catalano,
2008). Ženske, ki so imele nosečnostno sladkorno bolezen, imajo od 16 % do 63 %
tveganje za pojav sladkorne bolezni tipa 2 v 5 do 17 letih po opazovani nosečnosti.
Tveganje je večje pri tistih, pri katerih je bila sladkorna bolezen odkrita pred 24. tednom
nosečnosti, pri tistih, pri katerih so bile prisotne izrazite hiperglikemije in pri debelih
(Bohnec idr., 2006).

2.1.3 Znaki sladkorne bolezni
Zaradi pomanjkanja insulina glukoza ne more v zadostni meri prestopati v celice, zato se
prične kopičiti v krvi. Ko doseže določen prag, se prične izločati skozi ledvice v urin.
Začnejo se pojavljati določeni znaki, ki nakazujejo možen nastanek sladkorne bolezni
(Gan, 2003).
Prekomerno uriniranje, tudi ponoči, je eden od znakov sladkorne bolezni. Prekomerno
izgubljanje vode lahko vodi v dehidracijo. Človek občuti povečano žejo in prične piti večje
količine tekočin. Nekateri popijejo tudi po več litrov tekočine na dan.
Pospešeno hujšanje je pogosto zelo očiten znak sladkorne bolezni. Bolnik lahko shujša,
ob nespremenjenem prehranjevanju, tudi 10 kg in več. Celice ne dobijo dovolj hranil, ki
bi morale priti vanje z zaužito hrano, saj zaradi pomanjkanja insulina hranila ne pridejo
do celic. Zato se presnova prilagodi in deluje na način, kot da bi človek stradal, vsemu
izobilju glukoze navkljub. Zato je takšno hujšanje, kjer se začnejo porabljati zaloge
maščob in beljakovin iz mišic, nevarno za zdravje (Skvarča, 2012).
Primerno okolje za razmnoževanje številnih bakterij in gliv so sečila. Okužbe sečil se
pogosto pojavljajo pri sladkornih bolnikih in med drugimi lahko povzročajo pekoče
odvajanje vode in srbečico mokril in spolovil.
Sladkorni bolniki navajajo tudi druge znake bolezni. Pogosto se pojavlja utrujenost in vse
težje opravljajo vsakodnevna opravila. Občasno se pojavljajo motnje vida. Slika postane
neostra, saj se v očesni leči začne kopičiti sladka tekočina. Očesna leča zato nabrekne,
njena lomnost pa se zato spremeni.
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2.1.4 Dejavniki tveganja za nastanek sladkorne bolezni
Dejavniki tveganja za nastanek sladkorne bolezni so prekomerna telesna masa (ljudje, ki
imajo telesno težo večjo za 20 % od priporočene ali indeks telesne mase nad 27), visok
krvni tlak, premajhna telesna aktivnost, sladkorna bolezen v družini in previsoka raven
maščob v krvi (Bohnec, 2007).
Raziskava, ki so jo naredili v Ameriki (Copeland idr., 2005), prikazuje najpogostejše
dejavnike tveganja sladkorne bolezni pri otrocih in mladostnikih. Otroci, ki so jih
spremljali v študiji, so bili stari od 6 do 11 let, mladostniki pa od 12 do 19 let. Ugotovili
so, da je najbolj problematičen dejavnik tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2
prekomerna telesna teža. Od leta 1980 do leta 2000 se je število otrok s prekomerno
telesno težo podvojilo. Prišli so do zaključkov, da so k debelosti najbolj nagnjeni
Afroameričani in Latinoameričani. Pri njih je tudi povečano tveganje za nastanek
kardiovaskularnih bolezni. Največje tveganje za nastanek sladkorne bolezni ima t. i.
abdominalna debelost in prisotna sladkorna bolezen tipa 2 v družini otrok in
mladostnikov. Veliko vlogo za morebitno tveganje za nastanek sladkorne bolezni tipa 2
ima tudi okolje, kjer otroci in mladostniki odraščajo. Še posebno prehranjevalne navade
v družini in pogostost telesne aktivnosti pri tistih otrocih in mladostnikih, kjer imajo v
družini obolele za sladkorno boleznijo.

2.1.5 Prehrana pri sladkornem bolniku

Bolniki s sladkorno boleznijo se že takoj na začetku diagnoze srečajo s številnimi
spremembami v njihovem vsakdanu. Pomembno je, da se zavedajo, da bodo potrebne
spremembe tudi na področju prehrane. S pomočjo zdravnikov in drugih strokovnjakov za
sladkorno bolezen si pridobivajo znanje in izkušnje pri oblikovanju vsakodnevnega
jedilnika.
Prehranski načrt za sladkorno bolezen temelji na zdravi prehrani. Vključuje raznovrstna
živila iz različnih skupin živil, predvsem pa iz žit, sadja, zelenjave, stročnic, mleka in
mlečnih izdelkov, mesa in rib. Nekatera živila močno vplivajo na dvig glukoze v krvi in te
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morajo sladkorni bolniki poznati in jih pravilno in previdno vključevati v svoj jedilnik
(Semolič Valič, Bohnec, 2006).
Cilji prehrane, ki vodijo do doseganja zdravstvenih ciljev, so znižanje vrednosti maščob v
krvi pri zvečanih maščobah v krvi, normalen krvni tlak pri zvečanem krvnem tlaku in
zmanjšanje telesne mase pri debelosti.
Pomembno je torej, da sladkorni bolniki poznajo živila, ki močno vplivajo na dvig glukoze
v krvi, da lahko glede na to sestavijo svoj jedilnik in si vbrizgajo zadostno količino enot
insulina.
Insulinsko ogljikohidratno razmerje nam pove, kakšen mora biti odmerek insulina, s
katerim pokrijemo določeno količino ogljikovih hidratov. To razmerje je pri vsakem
posamezniku drugačno. Odrasli navadno z eno enoto insulina pokrijejo 10–15 g
ogljikovih hidratov ali celo manj. Odmerek insulina, potreben za pokritje določene
količine ogljikovih hidratov v hrani, je odvisen od starosti, teže, celodnevne količine
zaužite hrane in telesne dejavnosti.
Insulinsko ogljikohidratno razmerje izračunamo ob pomoči dveh pravil. Pravilo 300 je
namenjeno izračunavanju razmerja I/OH pri otrocih. Pravilo 500 pa je namenjeno
izračunavanju razmerja I/OH pri mladostnikih (starejših od 12 let) in odraslih. Pri pravilu
dobimo vrednost, ki nam pove, koliko gramov ogljikovih hidratov pokrije 1 enota insulina
(npr. 10 g OH/ 1 enota insulina) (Širca-Čampa, 2007)
Ogljikovi hidrati so sestavina živil, ki močno zvišajo raven glukoze v krvi. Živila, ki
vsebujejo ogljikove hidrate, so:
- žitni izdelki, npr. kruh, riž, testenine (vsebujejo škrob),
- sadje (vsebuje različne vrste sladkorja),
- krompir (vsebuje škrob) in koruza (vsebuje škrob in sladkor),
- mleko in mlečni izdelki (polnomastno mleko, jogurt …),
- sladkor in sladka živila (Bohnec, 2007).
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Pomembno je, da se bolniki s sladkorno boleznijo, ki so na insulinskem zdravljenju,
naučijo oceniti količino ogljikovih hidratov v obroku. Tako ne zaužijejo preveč ali premalo
živil, ki zvišujejo raven glukoze v krvi.
V primeru, da je pri obroku zaužitih preveč ogljikovih hidratov, vbrizgani insulin ne bo
zadovoljivo znižal ravni glukoze v krvi. Premalo zaužitih ogljikovih hidratov pa pomeni, da
bo učinek znižanja ravni glukoze v krvi premočen in lahko pride do hipoglikemije.
Pri izbiri živil, ki jih sladkorni bolniki vključujejo v svoj jedilnik, si pogosto pomagajo z
upoštevanjem glikemičnega indeksa živil.
Glikemični indeks pomeni določeno vrednost, običajno med 0 in 100, ki živila razvršča
glede na to, kako zaužitje določenega živila vpliva na dvig krvnega sladkorja. Referenčno
živilo je tisto, ki ima glikemični indeks 100 in glede na tega se ugotavlja vrednosti drugih
živil. Običajno se za referenčno živilo izbere raztopino glukoze. Višji glikemični indeks pa
pomeni večji dvig glukoze v krvi. Študija je pokazala, da prehrana, kjer prevladujejo živila
z visokim glikemičnim indeksom, lahko predstavlja večje tveganje za nastanek sladkorne
bolezni tipa 2, kardiovaskularne bolezni in raka (Foster idr., 2002).

2.1.6 Telesna dejavnost pri sladkornem bolniku
Znano je, da gibalna dejavnost vpliva na znižanje glukoze v krvi. Veča se občutljivost tkiva
na insulin, vzrok za to pa za zdaj še ni znan. Posledično to pomeni, da za znižanje ravni
glukoze v krvi potrebujemo manj insulina kot sicer. Ena od prednosti telesne dejavnosti
je tudi ta, da pomaga preprečevati srčno-žilna obolenja, še posebej aterosklerozo
(Lainščak idr., 2005). Povečana poraba energije v času obremenitve mišic pa pomaga
zmanjševati telesno maso.
Fizična obremenitev sladkornih bolnikov lahko vodi v nezaželeno nihanje ravni glukoze v
krvi. Potrebno pa je poudariti, da je telesna aktivnost pri sladkornih bolnikih zelo
zaželena, le paziti je potrebno na nivo glukoze v krvi. Še posebej je potrebno spodbujati
mlade in jih naučiti, da sladkorna bolezen ni ovira pri športnih aktivnostih (Robertson idr.
2008). Hipoglikemije je potrebno nadzorovati in odmerke insulina ter dieto sproti
prilagajati obremenitvi pri fizični aktivnosti. Po posvetu z zdravnikom se bolniku s
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sladkorno boleznijo priporoči, katero športno dejavnost lahko izvaja. Pri usklajevanju
telesne dejavnosti s sladkorno boleznijo je še posebej pomembno dobro poznavanje
dejavnikov, ki sodelujejo pri uravnavanju presnove. Ti dejavniki so:
1. Delo mišic spremeni raven sladkorja v krvi.
Raven glukoze v krvi ob naprezanju mišic pade ali naraste. Vpliv naprezanja je
odvisen od tega, koliko insulina je v določenem trenutku prisotnega v krvnem
obtoku. Če je v krvnem obtoku izrazito malo insulina, po eni strani vodi v
povečano izločanje sladkorja v jetrih, kar delovanju insulina nasprotuje (vzrok je v
hormonih). Po drugi strani pa ravno ta hormon vpliva na oslabljeno prehajanje
sladkorja v mišice. Raven glukoze v krvi se zato zviša, hkrati pa mišične celice
trpijo zaradi pomanjkanja sladkorja. Če je v krvi dovolj insulina, pa lahko sladkor v
primeru mišičnega napora v mišice prehaja v prevelikih količinah ter tako slabi
tvorjenje sladkorja v jetrih. Zaradi tega koncentracija glukoze v krvi pade.

2. Vpliv zaužite hrane.
Ogljikovi hidrati lahko v krvni obtok prehajajo še dve uri po obroku. Polisaharidi
(sestavljeni ogljikovi hidrati) so tisti, ki počasneje prehajajo v kri. Živila, ki
vsebujejo več sestavljenih ogljikovih hidratov, lahko določamo s pomočjo
glikemičnega indeksa. Na uravnoteženost glukoze v krvi vpliva več dejavnikov,
ena izmed njih je telesna teža sladkornega bolnika. Pri sladkornih bolnikih s
povišano telesno težo je zaradi znane občutljivosti na inzulin nevarnost
prenizkega sladkorja na splošno manjša kot pri sladkornih bolnikih z normalno
telesno težo.

3. Intenzivnost, trajanje in način obremenitve mišic.
Z obremenitvijo mišic se raba energije in ogljikovih hidratov v telesu veča.
Športne zvrsti, pri katerih se dolžina mišic z dejavnostjo spreminja (vožnja s
kolesom, plavanje, tek, nogomet, hoja …), mišic ne obremenjujejo s trajno
napetostjo. Vztrajni trening izzove največjo občutljivost organizma na insulin
(Hadžič, 2004).
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2.2 Izobraževanje o sladkorni bolezni
Nove informacije in različne podatke o sladkorni bolezni lahko spremljamo vsak dan.
Pomembno pa je, kako so te informacije podane. Na kakšen način pridobivamo svoje
znanje in izkušnje. Sladkorne bolezni je v svetu in tudi pri nas, v Sloveniji, vedno več in
lahko preseneti marsikaterega človeka. Ni važno, kakšen tip sladkorne bolezni prizadene
bolnika, vedno je potrebno slediti pravemu načinu podajanja informacij o tej bolezni. Naj
bo sladkorni bolnik odrasel človek, otrok, moški ali ženska.
Večinoma je naše znanje o sladkorni bolezni bolj površinsko. Določene informacije o tej
bolezni izvemo npr. v osnovni šoli, iz medijev, od znancev, ki imajo to bolezen. Ne
zavedamo pa se, da so informacije o sladkorni bolezni velikokrat nepopolne in
posledično zato dobivamo napačne predstave o njej.
Informacije o sladkorni bolezni potrebujejo sladkorni bolniki, pa tudi vsi drugi ljudje, da s
svojim aktivnim življenjem in zdravo prehrano preprečijo nastanek sladkorne bolezni, če
je to v njihovi moči. Veliko vlogo pri tem izobraževanju imajo zdravniki in dietetiki, ki se
srečujejo z bolniki, pa tudi učitelji v šolah, v kolikor imajo možnost podajati informacije o
sladkorni bolezni.
Swift (2009) poudarja, da je v primeru, ko imajo sladkorno bolezen otroci in mladostniki,
potrebno v izobraževanje poleg bolnikov vključiti tudi njihove družinske člane. Bolnikom
je potrebno dati tudi občutek, da niso nič drugačni od svojih vrstnikov.
V raziskavi (Starc, 2003), ki so jo poimenovali Program zdravstvenega izobraževanja
sladkornih bolnikov, so ugotovili, da so potrebe po izobraževanju o sladkorni bolezni
vedno večje. V programu so sodelovali odrasli sladkorni bolniki, ki so preko programa in
procesa izobraževanja pridobivali tako strokovna znanja kot spodbude in motivacijo za
izvedbo programa skozi celo življenje. Predvsem pa so v programu tudi poudarjali, da
kljub sladkorni bolezni ljudje lahko živijo kreativno in uspešno ter da se lahko bogatijo z
izkušnjami vrstnikov.
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2.2.1 Zveza društev diabetikov Slovenije

Zveza društev diabetikov Slovenije je eden izmed veznih členov med vsemi informacijami
o bolezni in sladkornimi bolniki. Široka mreža društev po vsej Sloveniji skrbi za
izobraževanja in druženja vseh sladkornih bolnikov in tudi njihovih bližnjih.
Zveza društev diabetikov Slovenije med seboj povezuje 40 društev iz celotne Slovenije.
Aktivno sodelovanje povezuje več kot 18.000 članov. Prvo društvo je nastalo v Ljubljani
na pobudo diabetologov in sladkornih bolnikov. Kmalu so sledile ustanovitve društev po
vseh večjih mestih Slovenije. Njihov cilj pa je bil in je še danes, da s pomočjo
organiziranega delovanja vedno večjemu številu sladkornih bolnikov omogočijo
pridobivati informacije in znanje o sladkorni bolezni.
V društvih diabetikov poudarjajo, da je njihova temeljna naloga ozaveščanje,
informiranje in izobraževanje članov in njihovih sorodnikov ter širše družbene skupnosti
o bolezni sami in njenih možnih posledicah. Zato si prizadevajo v samo izobraževanje
vedno bolj vključevati tudi mlade in s tem na dolgi rok tudi preprečevati nastanek
sladkorne bolezni (tipa 2). V letu 2013 so organizirali že 15. republiško tekmovanje iz
znanja o sladkorni bolezni. Sodelovalo je 361 šol in več kot 10.000 učencev osnovnih in
srednjih šol (Zveza društev diabetikov, 2013).
V zvezi društev diabetikov Slovenije izdajajo tudi revijo Sladkorna bolezen, ki vsebuje
strokovne in izobraževalne vsebine. Vsaka nova številka revije vsebuje neko osrednjo
temo, aktualno dogajanje in nasvete glede prehrane.
Člani Zveze društev diabetikov Slovenije so aktivno sodelovali tudi pri pripravi
Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni za obdobje 2010‒2020. V
letu 2010 je Vlada Republike Slovenije sprejela ta program, katerega temeljni cilji so
zmanjšati pojavnost sladkorne bolezni tipa 2, zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni,
zmanjšanje zapletov in umrljivosti pri sladkorni bolezni in preprečevanje sladkorne
bolezni tipa 2 pri osebah z velikim tveganjem (Kerstin Petrič idr., 2010).
Njihova zveza pa je od leta 1994 članica Mednarodne diabetične federacije in njene
evropske regije in sodeluje na vseh njenih forumih po svetu.
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V zvezi društev diabetikov Slovenije se zavedajo, da je za uresničevanje učinkovitega
obvladovanja sladkorne bolezni potrebno vključevanje različnih resorjev, sodelovanje
celotnega zdravstvenega varstva, predvsem pa sodelovanje sladkornih bolnikov kot
posameznikov in organiziranih v društvih civilne družbe (Zveza društev diabetikov, 2013).

2.2.2 Tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni poteka že od leta 1998.
Namen tekmovanja je širjenje in poglabljanje znanja o sladkorni bolezni in o življenjskem
slogu, ki preprečuje pojave sladkorne bolezni, primerjanje znanja o sladkorni bolezni in o
življenjskem slogu, ki preprečuje pojave sladkorne bolezni med učenci, popularizacija
znanja o sladkorni bolezni in o življenjskem slogu, ki preprečuje pojave sladkorne
bolezni, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja sladkorne bolezni in
življenjskega sloga, ki preprečuje pojave sladkorne bolezni, ter spodbujanje druženja
mladih iz različnih šol in okolij.
V šolskem letu 2013/2014 je potekalo že 15. tekmovanje. To vedno poteka posebej za
učence osnovnih šol in posebej za dijake srednjih šol po vsej Sloveniji. Organizacijo
tekmovanja vedno prevzame Zveza društev diabetikov Slovenije. Poleg tega pri
sofinanciranju pomaga tudi ministrstvo za zdravje.
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni poteka na dveh nivojih, in sicer na šolskem in
na državnem nivoju. V mesecu oktobru se odvije šolsko tekmovanje, najuspešnejši
učenci pa se preizkusijo v znanju o sladkorni bolezni še na državnem tekmovanju (v
mesecu novembru). Šolsko tekmovanje poteka na posameznih šolah pod vodstvom
mentorjev, ki tekmovalcem posredujejo naloge, ki so jih pripravili v zvezi.
Postopek sodelovanja na tekmovanju v znanju sladkorne bolezni je naslednji:
- šola odda prijavnico za sodelovanje na tekmovanju (Zvezi društev diabetikov Slovenije)
- šola poravna prijavnino na tekmovanje,
- izvedba seminarja za učitelje mentorje v UKC Ljubljana,
- mentorji prejmejo vprašanja za šolsko tekmovanje in prijavnice za državno tekmovanje,
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- izvedba šolskega tekmovanja in objavljene rešitve nalog,
- na vsaki šoli se razglasijo najboljši trije učenci ali dijaki, ki so reševali naloge o sladkorni
bolezni, ki se potem uvrstijo na državno tekmovanje,
- izvedba državnega tekmovanja.
Doslej so na tekmovanjih vedno izbrali temo, ki so ji dali več poudarka. Teme, ki so jih
obravnavali, so bile: splošno poznavanje sladkorne bolezni, pojav sladkorne bolezni tipa
1 in tipa 2 v otroštvu in mladosti, preprečevanje sladkorne bolezni tipa 2 pri
mladostnikih z uravnoteženo in zdravo prehrano, pomen telesne aktivnosti in zapleti na
očeh, ki so posledica sladkorne bolezni, evropsko leto aktivnosti staranja in solidarnosti
med generacijami (Zveza društev diabetikov, 2013).
Na vsakem tekmovanju se vnaprej določi osrednja tema. V šolskem letu 2013/2014 so na
tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni dali več poudarka preprečevanju sladkorne
bolezni tipa 2 pri mladostnikih z uravnoteženo in zdravo prehrano, pomenu telesne
aktivnosti in zapletom na očeh, ki so posledica sladkorne bolezni.
Poleg tega se za vsako tekmovanje razpiše literatura, ki bo udeležencem tekmovanja
omogočila dostop do vseh informacij o sladkorni bolezni in do tistih tematik, ki so v
ospredju v tekočem letu tekmovanja. Osnovna literatura večinoma vsako leto ostaja
enaka in je dostopna tudi na spletni strani Zveze društev diabetikov:
-Abecedarij sladkorne bolezni, avtor Aleš Skvarča (Skvarča, 2012),
- Glasilo Sladkorna bolezen, izdaja ga ZDDS, članki so dosegljivi na spletni strani,
- Prehrana za mladostnike ‒ zakaj pa ne?, avtorica Mojca Gabrijelčič Blenkuš (Gabrijelčič
Blenkuš, 2003),
- Gibam se! ‒ za mladostnike, avtorica Helena Koprivnikar (Koprivnikar, 2004),
- Telesna teža, avtorica Damjana Podkrajšek (Podkrajšek, 2009).
Vedno pa je razpisana tudi dodatna literatura, ki pride v poštev za državno tekmovanje v
znanju o sladkorni bolezni. Na državnem tekmovanju se najuspešnejšim podeli srebrna
in zlata priznanja (Zveza društev diabetikov, 2013).
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Pomembno vlogo pri podajanju informacij o sladkorni bolezni učencem imajo učitelji.
Pravzaprav so učitelji najpogosteje edini, ki prvič seznanijo otroke s to boleznijo. Učenci
se lahko prostovoljno odločijo za sodelovanje na tekmovanju v znanju o sladkorni
bolezni. Za uspešnost na tekmovanju jim je poleg razpisane literature vedno na voljo
njihov mentor. Zato so učitelji mentorji vsako leto vabljeni, da se udeležijo strokovnega
seminarja o sladkorni bolezni, ki poteka v Kliničnem centru v Ljubljani.
Program seminarja za učitelje se je v letu 2011 začel s predstavitvijo temeljnih izhodišč
seminarja, nadaljeval pa se je z različnimi predavanji zdravnikov medicine. Draženka
Pongrac Barlovič je predstavila definicijo, razdelitev in razvoj sladkorne bolezni, v
drugem predavanju pa je svoje predavanje naslovila Sladkorna bolezen ni blaga bolezen.
Aleš Skvarča je predstavil pomen telesne aktivnosti. Nataša Bratina je predstavila
sladkorno bolezen v otroštvu in mladostniških letih ter njeno zdravljenje, sladkorno
bolezen v šoli in vrtcu ter izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev. V svojem zadnjem
predavanju pa je predstavila zgodbo mladostnika s sladkorno boleznijo tipa 1. Zadnje
predevanje je vodila Andreja Širca Čampa, ki je predstavila prehrano pri sladkorni
bolezni in štetje ogljikovih hidratov. Na koncu pa je sledila še skupna razprava.
Strokovnjaki, ki sodelujejo pri izobraževanju za učitelje in jim predavajo o problematiki
sladkorne bolezni, si prizadevajo, da bi učitelji čim več informacij prenesli na otroke v
šolah. Zato so določili cilje, ki bi jih učenci v šolah usvojili. Učenci naj bi spoznali pomen
zdrave prehrane z rednimi obroki, zmernostjo v količini, raznolikostjo v izboru in sestavi
jedi. Se naučili branja deklaracijskih listkov, s katerimi je opremljena hrana. Skrbeli za
vzdrževanje primerne telesne teže. Razumeli pomen redne telesne aktivnosti. Spoznali
dejstva, zakonitosti in značilnosti sladkorne bolezni. Se naučili iskanja virov in informacij
o sladkorni bolezni in jih smiselno uporabljali v vsakodnevnem življenju. Spoznali, da je
urejenost sladkorne bolezni odvisna od bolnika, njegovega poznavanja bolezni in
pravilnega ukrepanja.
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2.2.3 Izobraževanje o sladkorni bolezni v tujini

V Mednarodni zvezi za diabetes si prizadevajo, da bi preprečili nastanek sladkorne
bolezni tipa 2, ki lahko nastane z nepravilnim načinom prehranjevanja in premalo
aktivnosti. Primer dobrega poizkusa možnosti preprečevanja za nastanek sladkorne
bolezni je izobraževanje. V Mednarodni zvezi za diabetes so predstavili Mednarodni
kurikulum za izobraževanje o diabetesu (Belton idr., 2008). Ciljna skupina pri procesu
izobraževanja so predvsem otroci in mladostniki. V sam proces pa so vključeni tudi
strokovnjaki s področja sladkorne bolezni in presnovnih bolezni. Omenjeni kurikulum
lahko izobraževalne ustanove ali kdor koli drug prilagodi glede na svoje potrebe. Izdali so
ga na odziv zdravstvenih delavcev, ki so si prizadevali, da bi imeli določen program, po
katerem bi lahko izobraževali in informirali bolnike s sladkorno boleznijo. Učni načrt je
temeljnega pomena, saj usmerja izvajalce v profesionalno izpeljavo izobraževanja in
posredovanje kakovostne informacije. Del kurikuluma je namenjen tudi izobraževanju
zdravstvenih delavcev, da bodo lahko izobraževali bolnike naprej. Izobraževanja so
namenjena strokovnjakom iz različnih disciplin in na različnih ravneh znanja o sladkorni
bolezni.
V mednarodnem kurikulumu za izobraževanje o diabetesu so objavljena različna
poglavja in raziskave, kot so npr. poučevanje in učenje (poučevanje mora biti
podkrepljeno s primeri, nujna je uporaba evalvacije in prilagoditev vsebin
posameznikom), psihološki pristopi poučevanja (naučiti udeležence prenosa teorije v
vsakdanje življenje), diagnoza in klasifikacija sladkorne bolezni, informacije o inzulinski in
prehranski terapiji (udeležencem predstaviti povezavo prehrane in vrednostjo krvnega
sladkorja), sladkorna bolezen in otroci ter mladostniki (Belton idr., 2008).
V okviru Mednarodne zveze za diabetes poteka tudi projekt z naslovom Otroci in
sladkorna bolezen v šoli, t. i. KIDS projekt. Mednarodna zveza za diabetes (Idf, 2014) v
sodelovanju z Mednarodnim združenjem za sladkorne bolnike v času otroštva in
mladostništva so se odločili, da bodo s tem projektom prispevali k boljšemu okolju za
otroke s sladkorno boleznijo. Projekt zajema tudi izobraževanje učiteljev in tistih, ki se
ukvarjajo z otroki. Ključno je, da se bodo otroci s sladkorno boleznijo znali vključiti v
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skupino, pa tudi to, da bodo učitelji znali ozaveščati druge zdrave otroke, da se lahko
izognejo sladkorni bolezni tipa 2 s pravilnim načinom prehranjevanja in rekreacijo
oziroma z učinkovito izbiro življenjskega stila. Za ta projekt so se odločili, ker pojav
sladkorne bolezni tipa 1 in tipa 2 med otroki in mladostniki vsako leto narašča.
Povečanje prisotnosti debelosti pri otrocih zaradi nepravilnega prehranjevanja in
premalo telesne aktivnosti pomeni, da je sladkorna bolezen tipa 2 postala veliko
vprašanje javnega zdravja. Ena glavnih in osrednjih elementov otrokovega življenja je
šola. Pričakovano je, da otroci v šoli spletajo prijateljstva in pridobivajo znanje v varnem
okolju. Na žalost za mnoge otroke, ki imajo diabetes, to ne velja. Razlog je v tem, da so
znanje o sladkorni bolezni in potrebe sladkornih bolnikov drugim otrokom v šoli nejasne
in tuje. Zato velikokrat prihaja do stigmatizacije, izolacije in občutka krivde otrok, ki
imajo sladkorno bolezen. Ključni cilji, ki jih bodo v tem projektu uresničevali, so urediti
spodbudno šolsko okolje za otroke s sladkorno boleznijo in preprečiti diskriminacijo teh
otrok. Dvigniti ozaveščanje o sladkorni bolezni in koristi zdrave prehrane ter telesne
dejavnosti šoloobveznih otrok (Idf, 2014).
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2.3 Vključevanje vsebin o sladkorni bolezni v kurikulum osnovne šole
Ob pregledu učnih načrtov osnovnošolskega izobraževanja ugotavljam, da v njih ni
zapisanih vsebin o sladkorni bolezni, ki bi jih učitelj vključeval v pouk. Ravno tako v učnih
ciljih ni določeno, da bi učenci pri katerem koli predmetu obravnavali vsebine o sladkorni
bolezni. Zato je v nadaljevanju predstavljenih nekaj predlogov o možnosti vključevanja ‒
h kateremu predmetu bi lahko smiselno vključili vsebine o sladkorni bolezni.
Pri biologiji v osmem razredu bi lahko vsebine o sladkorni bolezni umestili v sklop,
poimenovan Zgradba in delovanje človeka. Učenci poleg vsega obravnavajo tudi
organske sisteme, kamor spada prebavni sistem. Med cilji, ki so navedeni v učnem
načrtu za biologijo v osmem razredu, je tudi, da učenci razumejo vlogo trebušne slinavke
pri prebavi.
Pri tem učnem cilju bi bilo smiselno dodati nekaj dejstev o sladkorni bolezni, saj trebušna
slinavka igra pomembno vlogo pri tej bolezni. Okvaro oziroma bolezen trebušne slinavke
imenujemo sladkorna bolezen. Trebušna slinavka endokrino proizvaja hormona insulin in
glukagon, ki uravnavata glukoze v krvi. V sklopu Zgradba in delovanje človeka se pri
prebavnem sistemu pri biologiji v osmem razredu obravnava pomen uravnotežene
prehrane. Pri sladkorni bolezni je uravnotežena prehrana skupaj s telesno dejavnostjo
ključna za življenje s to boleznijo. Otrokom bi lahko razložili podobnost njihovega načina
prehranjevanja s prehrano sladkornega bolnika. Ugotovili bi, da se prehrani ne
razlikujeta veliko. Vsebine o sladkorni bolezni bi v osmem razredu pri pouku biologije
lahko vključili pri obravnavi živčevja v sklopu zgradbe in delovanja človeka. Eden izmed
učnih ciljev je, da učenci prepoznajo pogoste motnje hormonskih žlez in posledice teh
motenj. Omenjene posledice so lahko motnje v delovanju trebušne slinavke, kar bi bila
ponovno dobra povezava za kratko predstavitev sladkorne bolezni.
V devetem razredu osnovne šole se pri predmetu biologija da velik poudarek na
genetiko in tudi dedne bolezni. Ponovno bi bila to ena od možnosti, da bi tu na kratko
predstavili vsebine o sladkorni bolezni. Poudarili bi, da je sladkorna bolezen lahko dedna,
vendar jo lahko preprečimo z zdravim načinom življenja. Po eni strani bi poudarili, da je
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sladkorna bolezen na nek način lahko dedna, po drugi strani pa jo lahko preprečimo z
zdravim načinom življenja.
V petem razredu se pri pouku gospodinjstva učenci že pri modulu Ekonomika
gospodinjstva srečajo s prehrano in zdravjem. Bolj podrobno govorijo o zdravstvenem
počutju, fizični aktivnosti in zdravju nasploh. Eden od ciljev učnega procesa je tudi ta, da
razvijajo odgovornost za svoje zdravje. Naštela sem kar nekaj dobrih iztočnic za
vključevanje vsebin o sladkorni bolezni v učni načrt.
V šestem razredu gospodinjstva se učenci srečajo z modulom Hrana in prehrana, kjer se
učijo o tem, kaj je zdrava, varna in varovalna hrana; razumejo povezanost prehrane in
zdravja; ugotavljajo, da je zdravje in dobro fizično počutje povezano z zdravo prehrano;
spoznajo prehransko piramido in podobno. Vse to so zelo dobre iztočnice za vpletanje
vsebin o sladkorni bolezni v sam učni načrt.

2.3.1 Vsebine o sladkorni bolezni v učnih načrtih osnovne šole

V osnovnošolskem programu, ki se izvaja v okviru devetletke, vsebin, ki zajemajo in
govorijo o sladkorni bolezni, v učnem načrtu ni pri nobenem predmetu. Nekatere
vsebine, kjer bi bilo smiselno obravnavati tudi vsebine o sladkorni bolezni, najdemo pri
pouku biologije in tudi pri pouku gospodinjstva. Te vsebine sem opredelila v naslednjem
poglavju Vključitev vsebin o sladkorni bolezni v kurikulum osnovne šole. Poudariti pa je
potrebno, da se učenci lahko podrobno seznanijo o sladkorni bolezni pri obravnavanih
vsebinah za tekmovanje o sladkorni bolezni.
V objavljenih učnih načrtih za biologijo (Vilhar idr., 2011) vsebin o sladkorni bolezni, s
strani Ministrstva za šolstvo in šport, ni ne v 8. in ne 9. razredu. V 8. razredu osnovne
šole je za predmet biologija načrtovanih 52 ur. V 9. razredu pa učni načrt določa 64 ur
biologije. Pri tem predmetu obstajajo sklopi oziroma vsebine, kjer bi lahko smiselno
vključili vsebine o sladkorni bolezni v sam učni načrt. Te vsebine so: zgradba in delovanje
človeka, prebavni sistem in genetika.
Ravno tako v učnih načrtih za gospodinjstvo (Simčič idr., 2011), ki v 5. razredu obsega 35
ur, v 6. razredu pa 52,5 ur, ni vključenih vsebin o sladkorni bolezni. Smiselno bi bilo
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vključevanje vsebin o sladkorni bolezni pri modulu Ekonomika gospodinjstva v sklopu
Prehrana in zdravje v 5. razredu, v 6. razredu pa vključevanje pri modulu Hrana in
prehrana.

2.4 Učne oblike in metode poučevanja
Vključevanje vsebin o sladkorni bolezni v izobraževalnih procesih je najbolj uspešno, če
uporabljamo različne kombinacije učnih oblik in metod poučevanja. Npr. v uvodu učne
ure se predstavi potek učne ure z uporabo frontalne oblike dela. Nadaljevanje sledi z
uporabo metode razlage in razgovora tako, da so učenci vključeni v učni proces s svojimi
izkušnjami in znanjem. Osrednji del pa predstavlja delo v skupinah, kjer učenci poskušajo
sami priti do informacij. V zaključku učne ure je potrebno vsebine na kratko povzeti in
obnoviti. Ključen je prenos informacij o sladkorni bolezni na sladkorne bolnike, pa tudi
na vse ostale ljudi, da imajo možnost preprečevanja nastanka sladkorne bolezni. Otroci
so tisti, ki se preko izobraževanja v šolah ali pa že prej doma lahko srečujejo z
informacijami o sladkorni bolezni, zato je potrebno biti čim bolj učinkovit. K učinkovitosti
podajanja informacij pa pripomorejo ustrezne kombinacije učnih oblik in metod
poučevanja.

2.4.1 Učne oblike in metode

Pri oblikovanju učne ure je pomemben način podajanja snovi, kar z drugo besedo
pomeni, da je pomemben izbor učnih oblik, metod in sredstev. Raznolike učne metode
in učne oblike pri pouku lahko zagotavljajo bolj smiselno in obstojnejše znanje z
razumevanjem (Plut Pregelj, 2008).
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UČNE OBLIKE
V literaturi (Tomić, 2003, Blažič idr., 2003, Jank in Meyer, 2006) zasledimo različna
pojmovanja učnih metod in učnih oblik, ki se med sabo tudi razlikujejo. Tako poleg
frontalne učne oblike, ki velja za tradicionalno, poznamo še individualno učno obliko,
delo v dvojicah in skupinsko učno obliko. Glede na učno snov učitelj sam presodi, katera
učna oblika in kombinacija učne metode bo na koncu dosegla cilj ‒ razumevanje učne
snovi.
Frontalna učna oblika velja za tradicionalno učno obliko, za katero je značilno, da učitelj
usmerja vse učence naenkrat in jim podaja razlago, daje navodila, izvaja demonstracije, s
katerimi podkrepi teorijo. Bistveno za frontalno učno obliko je to, da se učna snov
obdeluje, vadi in ponavlja z vsem razredom. Vendar je za uspešno poučevanje potrebno
uporabljati kombinacijo učnih oblik, ne samo enega načina podajanja snovi, saj mora biti
učenec v središču pozornosti (Tomić, 2003).
Učna oblika, ki predstavlja delo v dvojicah, je primerna pri utrjevanju in izpopolnjevanju
znanja, razvijanju umskih sposobnosti in pomoči učencem, ki težje usvajajo znanje. Pri
skupinskem učnem delu glede na značilnosti, znanje in sposobnosti ločimo: delo v
homogenih skupinah (izenačeni po določeni značilnosti: znanju, sposobnostih …) in delo
v heterogenih skupinah (različne po nekaterih značilnostih).
Jank in Meyer (2006) sta oblike pouka razdelila na tri temeljne: frontalni pouk,
individualizirani pouk (samostojno delo) in projektni pouk. Omenjene temeljne oblike
pouka, ki so prikazane in opisane v Preglednici 2, učitelj uporablja in kombinira glede na
zahtevnost učne snovi in učnih ciljev, ki jih skozi učno uro želi doseči. Vloga učitelja se
razlikuje glede na vrsto učne oblike.
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Preglednica 2: Temeljne oblike pouka (Jank in Meyer, 2006)
ZNAČILNOSTI TEMELJNE OBLIKE POUKA
Frontalni pouk

Individualizirani pouk

Projektni pouk

Prednosti in

+ za predstavitev

+ samostojno

+ visok delež

slabosti

stvarnih, miselnih in

organizirano učenje,

skupinskega in

problemskih
povezav,
posredovanje
strokovnega znanja,
+ možnosti za
preverjanje
individualnih
dosežkov učencev,
– težko je doseči
samostojnost
učencev.

+ oblikuje

timskega dela,

individualno delo in

+ skupno dogovarjanje

delo v parih,

o ciljih,

+ razvija metodične

+ možnosti za

kompetence (dobro

samostojno in

tudi za vaje,

odgovorno ravnanje,

utrjevanje,
ponavljanje,
preverjanje znanja),

– manj primeren pri
uporabi in utrjevanju
novo pridobljenega

– neprimerno pri

znanja in novih

hitrem posredovanju

spretnosti.

določenega znanja
vsem učencem.
Vloga
učitelja

- učitelj v vlogi vodje, - učitelj je mentor, ki
- deluje v ospredju,
- uvaja učence v
nova tematska
področja,

deluje v ozadju,
- pomaga pri

- učitelj v vlogi
moderatorja skupinsko
organiziranega dela,

načrtovanju učenja in

- pomoč pri

preverjanju dosežkov.

načrtovanju in
ustvarjanju stikov

- preverja in utrjuje

navzven,

znanja učencev.
- preverja dosežke.
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Učitelj se lahko z uporabo različnih učnih oblik odloči za posamezen stil poučevanja
(Adamič, 2005):
- frontalno učno delo ‒ direktno poučevanje temelji na direktnem odnosu učitelj in
učenec; učenci so v indirektnem odnosu z učno vsebino in metodami dela;
- skupinsko delo, delo v dvojicah, individualno delo ‒ poučevanje je indirektno, kjer sta
učitelj in učenec v indirektnem odnosu; učenci so v direktnem odnosu z učno vsebino in
metodami dela.
Pri direktnem načinu poučevanja gre poleg učiteljeve dominantne vloge tudi za
usmerjanje miselne aktivnosti učencev, spodbujanje in motiviranje. Frontalni pouk pa
ima poleg nekaterih prednosti tudi veliko slabosti. Takšen način vodenja pouka lahko
ovira individualizacijo, komunikacijo in sodelovanje med učenci, divergentno mišljenje
ter ustvarjalnost in samostojnost učencev. Zato je zelo pomembno, da učitelj vključuje v
pouk tudi druge učne oblike, s katerimi lahko doseže indirektno poučevanje, večjo
aktivnost in tudi večje sodelovanje učencev. Pri posrednem poučevanju se povečata
samostojnost in aktivnost učencev, učenci so v neposrednem stiku z učno vsebino,
samostojno iščejo poti za reševanje problemov, opazujejo, iščejo odgovore na
zastavljena vprašanja in podobno (Adamič, 2005).
Pri direktnem (učiteljeva dominantna vloga) in indirektnem (aktivnost učenca) načinu
poučevanja gre za medsebojno dopolnjevanje in povezovanje, zato jih učitelji
kombinirajo glede na učne cilje, vsebine in razvojno stopnjo učencev (Tomić, 2003).
Pomembno je upoštevati, da ima indirektno poučevanje prednost pri odločanju višje
stopnje individualizacije in pouku daje večjo učinkovitost. Pri samostojnem delu imajo
tako učenci možnost uveljavljanja z lastno aktivnostjo. Značilnosti direktnega poučevanja
so pasivna vloga učencev in nižja oblika učenja, kot je učenje z zapomnitvijo oziroma
ponavljanjem. Direktno poučevanje pa tudi ovira učenčevo aktivnost pri pouku. Treba pa
je poudariti, da sta oba načina poučevanja pri pouku pomembna, saj se ob prepletanju
direktnega in indirektnega načina poučevanja spodbuja motivacija, aktivnost, interes
učencev, povečuje se učenčeva samostojnost in uspešnost (Adamič, 2005).
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UČNE METODE
Učinkovitost poučevanja in uspešnost učencev sta odvisna tudi od uporabe učnih metod,
ki jih učitelj izbere. Učne metode kot učinkovit način komunikacije pri pouku se nanašajo
tako na učiteljevo poučevanje kot na učenčevo delo oziroma učenje. Vse učne metode
lahko učence aktivirajo, če so ustrezno izbrane in pravilno kombinirane ter pravilno
izpeljane oziroma vodene (Strmčnik, 2001).
Jank in Meyer (2006) definirata učne metode kot postopke in oblike, »s katerimi učitelji
in učenci naravno in družbeno stvarnost, ki jih obkroža, posredujejo pri pouku in jo
usvajajo«. Učne metode, ki učinkujejo na izbiro ciljev in strukturiranje vsebine, učitelj
uporablja v vseh fazah pouka in v vseh učnih oblikah.
Kramar (2009) razdeli metode, ki jih učitelj lahko uporablja pri pouku, na več različnih
vrst. Vrste metod so: metoda razlage, metoda predavanja, metoda razgovora, metoda,
vezana na uporabo besedila, metoda prikazovanja, problemska metoda in metoda
primera.
Metoda razlage se pogosto prepleta z drugimi metodami poučevanja. Najpogosteje se jo
uporablja pri obravnavi teoretičnih vsebin in snovi, ki je učenci brez učiteljevega
sistematičnega vodenja, samo z lastnim razmišljanjem, ne bi mogli uspešno usvojiti. S
pomočjo učiteljeve razlage učenci pridobivajo sistematično urejeno znanje (Kramar,
2009). Učitelj se bo za metodo razlage največkrat odločil tudi na podlagi pomanjkanja
znanja učencev o določeni snovi, kadar je snov učencem miselno težko dostopna, težko
dojemljiva. Posamezne odseke snovi lahko učenci razložijo tudi sami (tako v razlagi
aktivno sodelujejo), vendar je potrebno paziti, da se ne pretrga rdeča nit razlage, ki jo
učitelj skupaj z učenci razvija in oblikuje (Blažič, 2003).
Metoda predavanja poteka kot enosmerna govorna komunikacija od učitelja k učencem.
Učitelj ima ključno vlogo in sporoča oziroma posreduje vsebinske informacije, dokazuje
posamezne trditve, pojasnjuje novosti, nejasnosti, nakazuje probleme in nova vprašanja,
izpeljuje zaključke in oblikuje ugotovitve, izraža svoje poglede, usmerja učence v
samostojno spoznavanje (Kramar, 2009).
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Metoda razgovora – razgovor je dialoška metoda med učitelji in učenci in učenci samimi.
Govorna komunikacija je dvosmerna. Tako imajo tudi učenci neposredno dejavno vlogo
in tudi oni sprožajo pobude za razgovor. Za delo pri tej metodi morajo imeti učenci že
neko predznanje, problematika razgovora jim mora biti blizu in jih pritegniti (Kramar,
2009).
Razgovor mora biti vsebinsko jasno zgrajen, usmerjen k postavljenim ciljem, jezikovno
kakovosten in razločen ter komunikacijsko ustrezen (Blažič, 2003).
Metoda, vezana na uporabo besedila, je v sklopu učnih metod pomembna smernica za
učence, da se znajo soočiti z različnimi besedili. Učenci velikokrat prihajajo v stik z
znanstvenimi, strokovnimi in leposlovnimi besedili, v današnjem času tudi veliko v
elektronski obliki. Z rabo različnih pisnih besedil učitelj učencem posreduje nova
spoznanja, razširja in poglablja obstoječe učenčevo znanje in ga povezuje z novim.
Pozitivna lastnost učne metode, vezane na uporabo besedila, je, da učenci spoznavajo
nove pojme, s katerimi razširjajo svoja znanja (Kramar, 2009).
Metoda prikazovanja se povezuje z načelom nazornosti. Pomembni aktivnosti sta
prikazovanje, ki je vloga učitelja, in opazovanje, ki je vloga učenca. Prikazovanje je lahko:
govorno jezikovno (razlaga, pogovor), tekstualno jezikovno (delo s tekstom), zvokovno
(petje, igranje), grafično (skice, sheme, fotografije, zemljevid) ali stvarno (resnični
predmeti) (Grmek, 2011).
Problemska metoda temelji na psiholoških teorijah učenja z reševanjem problemov. Pri
takšni dejavnosti so učenci najbolj miselno aktivni in znanje v največji meri pridobivajo z
lastno aktivnostjo (Blažič, 2003).
Metoda primera je zelo podobna metodi problemskega pouka, vendar se razlikujeta po
tem, da je pri metodi primera osredotočenost na iskanju najboljših rešitev konkretnega
primera, ki ni povsem nov. Učenci morajo svoje znanje uporabiti v različnih konkretnih
primerih. Ta metoda je za učence zahtevna, saj je potrebno pristopiti k problemu z druge
perspektive in ustvariti nek svoj primer (Kramar, 2009).
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Kakovostni pouk, ki omogoča učencem pot do kakovostnega znanja, je torej odvisen od
skladnosti učnih ciljev, vsebin, učnih oblik in metod ter njihove dosledne uporabe (Jank
in Meyer, 2006).

2.4.2 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri pouku

Šolski pouk petdeset let nazaj in pouk danes se bistveno razlikujeta v uporabi
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Dosegljivost IKT za učence in sodelujoče
v izobraževanju ter uvedba IKT v kurikulum je postala ena od prioritet, v katere šolstvo
veliko vlaga. V evropskih državah je v zadnjem desetletju uporaba IKT v izobraževanju
ena ključnih prioritet, vendar pa je bil razvoj neenakomeren. V nekaterih državah so šole
IKT vključile v kurikulum ter izkazujejo visok nivo uspešne in primerne rabe IKT pri
podpori poučevanju in učenju različnih predmetnih področij. V drugih državah pa so šole
še v zgodnji fazi uvajanja informacijsko-komunikacijske tehnologije, kar se sicer kaže v
izboljšanju učnega procesa in uvajanju IKT v poučevanje, vendar pa pri učenju in
poučevanju še ni večjih napredkov (Brečko in Vehovar, 2008).
IKT pripisujejo možnost preoblikovanja izobraževanja, saj prinaša nove zmožnosti in
kapacitete za učenje. Ena izmed študij, ki poudarjajo, da IKT omogoča ustvarjanje
bogatega interaktivnega okolja s skoraj neomejenimi možnostmi za poučevanje in
učenje, je tudi Unescova študija (Anderson, 2005).
Nekatere prednosti in priložnosti, ki jih navaja študija (Anderson, 2005) v povezavi z IKT,
so:
- olajšanje učenja za otroke z drugačnimi načini učenja in sposobnostmi (otroci s
posebnimi potrebami, socialno ogrožene družbene skupine, nadarjeni in druge
skupine),
- učinkovitejše učenje z vključevanjem več čutov v kontekstu multimedije,
- omogočanje širšega mednarodnega konteksta za soočanje s problemi kot tudi večja
zmožnost prilagajanja lokalnim potrebam.
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Obenem IKT učiteljem prihrani čas in poveča njihovo produktivnost pri aktivnostih, kot
so priprava in posodabljanje dnevnih priprav, prilagajanje individualnim potrebam
učencev, predstavljanje učne snovi (vizualno in verbalno), oblikovanje in vzdrževanje
sistema ocenjevanja, hranjenje poročil, zapisov in arhivov vseh omenjenih aktivnosti z
možnostjo hitre pridobitve in dopolnitve podatkov.
S procesom uvajanja IKT v šole postaja ta vse bolj prisotna pri vseh vidikih delovanja šole
in s tem vpliva na delovanje in razvoj šole kot organizacije in ne le izobraževalnega
procesa.

Cilji vpeljave IKT v šole so večnivojski. Na eni strani je IKT v šoli namenjena podpori
delovanja organizacije in podpori učnega okolja. Na drugi strani je kot orodje za
poučevanje namenjena izboljšanju učenja učencev. Raziskave so pokazale, da uporaba
IKT v podporo učnemu okolju pozitivno vpliva na učenje. Tretji cilj vpeljave IKT v šole pa
je razviti IKT kompetence v tehnični pismenosti učencev.
Prav tako uporaba IKT pozitivno vpliva na pedagogiko, in sicer večja je osredotočenost
na učenca, omogoča več sodelovanja in povezovanja, bolj aktivno učenje in večjo
dostopnost informacij (Brečko in Vehovar, 2008).
Raziskava (Gerlič, 2005) o vplivu e-izobraževanja in uporabe IKT na kakovostnejše
poučevanje in učenje se je dotaknila različnih področij. Največji delež v raziskavi (76,7 %)
predstavlja področje »kvalitetnejše učno delo z nadarjenimi učenci«, sledijo »dostopnost
do učnih gradiv« (74,1 %), »dejavnosti za (samo)preverjanje znanja« (53,7 %),
»komunikacija med učenci in učiteljem« (52,1 %), »kvalitetnejše učno delo z učno
šibkejšimi učenci« (47,4 %), »kvalitetnejše učno delo z učenci s posebnimi potrebami«
(41,1 %) in »omogočanje skupinskih oblik in metod učnega dela« (40,4 %).
Glede na to, da je v empiričnem delu diplomskega dela predstavljen tudi vidik izvedene
učne ure pri pouku biologije in gospodinjstva z uporabo informacijsko-komunikacijske
tehnologije, v nadaljevanju predstavljam konkretne primere uporabe IKT.
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IKT pri pouku gospodinjstva
Za pouk gospodinjstva je priporočljiva čim bolj pogosta uporaba računalnika, kjer je
njegova uporaba smiselna. Računalnik je pomemben dejavnik za doseganje ciljev znanja
pri pouku gospodinjstva. Prednost uporabe IKT je v večji nazornosti pouka, ker lahko
preko avdio vizualnih učinkov predstavimo določeno vsebino. IKT lahko uporabljamo za
vse dele učne ure, npr. pri uvodni motivaciji, usvajanju nove učne snovi ali pri
ponavljanju, preverjanju in ocenjevanju znanja. Primeri uporabe IKT pri pouku
gospodinjstva so: interaktivna tabla, elektronske prosojnice, različne aplikacije
(programi, zasnovani za pouk gospodinjstva), e-gradiva in uporaba različnih vrst
informacij na spletnih straneh (Simčič idr., 2011).
IKT pri pouku biologije
Uporaba IKT pri pouku biologije obsega delo z računalnikom in spletom, kjer lahko pouk
biologije popestrimo in prikazujemo bolj zapletene vsebine. Z uporabo sodobne
tehnologije lahko prikazujemo različne aplikacije na računalniku, npr. prikažemo
delovanje srca. Dober primer povezave IKT je tudi povezava mikroskopa z računalnikom,
kjer zapleteno znanost lažje ponazorimo. Prav tako se pri biologiji lahko uporabljajo
mikro kamera, naprave za merjenje Ph vrednosti in meritve drugih parametrov.
Pomembno je tudi, da učence spodbudimo k iskanju ključnih informacij v razsežnih virih.
Z razvojem sposobnosti osnovnih informacijsko-komunikacijskih veščin se učencem
odpirajo nova vprašanja na področju sodobne biologije (Vilhar idr., 2011).
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 Metodologija
3.1.1 Namen in cilji diplomskega dela

Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali je vključevanje vsebin o sladkorni bolezni pri
pouku gospodinjstva v šestem in pri pouku biologije v osmem razredu osnovne šole, ob
različnem načinu poučevanja in z uporabo različnih metod, smiselno in v kakšnem
obsegu. Cilj diplomskega dela je:
- Preveriti znanje in stališča učencev šestega in osmega razreda osnovne šole o sladkorni
bolezni.
- Ugotoviti primernost vključevanja vsebin o sladkorni bolezni v pouk gospodinjstva in
biologije.
- Ugotoviti primernost uporabe različnih učnih oblik in metod dela pri poučevanju vsebin
o sladkorni bolezni.

3.1.2 Hipoteze
H1: Večina učencev ima v šestem in osmem razredu osnovne šole malo znanja o
sladkorni bolezni.

H2: Pri pouku gospodinjstva v šestem razredu je za podajanje vsebin o sladkorni bolezni
učinkovitejša frontalna oblika dela in metoda razlage ter razgovora kot pa skupinska
oblika dela in uporaba IKT.

H3: Pri pouku biologije v osmem razredu je za podajanje vsebin o sladkorni bolezni
učinkovitejša učna oblika skupinskega dela in uporabe IKT ter delo s tekstom kot pa
frontalna oblika dela in metoda razlage ter razgovora.
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3.1.3 Raziskovalna metoda
V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna metoda in metoda pedagoškega
eksperimenta. Instrument raziskovanja je predstavljal test znanja, kjer je prevladoval
zaprti tip vprašanj. Za pridobivanje stališč o delu pri pouku sem uporabila Likertovo
lestvico stališč.
Test znanja, s katerim sem pridobila podatke o znanju učencev o sladkorni bolezni ter o
uspešnosti izvajanja izobraževalnega procesa, so učenci reševali pred in po
izobraževanju..

3.1.4 Vzorec in obdelava podatkov

V raziskavi so vzorec predstavljali učenci šestega in osmega razreda osnovne šole, ki so
bili vključeni v proces izobraževanja o sladkorni bolezni, ki se je izvajal pri predmetih
gospodinjstvo in biologija. Proces izobraževanja se je izvajal z uporabo različnih učnih
oblik in metod dela. Frontalna učna oblika je bila uporabljena pri učnem procesu v enem
izmed oddelkov šestega razreda, pri drugem oddelku šestega razreda pa je bila
uporabljena skupinska učna oblika. Enaka izvedba je bila tudi v osmem razredu.
Podatki so bili analizirani z računalniškim programom Statistical Package fort he social
Sciences (SPSS).
V nadaljevanju diplomskega dela bo prikazana primerjalna analiza uspešnosti uporabe
različnih oblik in metod dela.
Preglednica 3: Število učencev glede na predmet in obliko izvajanja pouka

Razred

Predmet

Frontalna
učna oblika

Skupinska učna
oblika

Skupaj

f

%

f

%

f

%

6.

Gospodinjstvo

12

57,1

9

42,9

21

100

8.

Biologija

19

47,5

21

52,5

40

100
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Preglednica 3 prikazuje število učencev glede na predmet in obliko izvajanja pouka. V
šestem razredu sem učno uro izvedla s frontalno učno obliko in skupinsko učno obliko.
Učenci so bili iz dveh različnih oddelkov šestega razreda. Iz tabele je razvidno, da je bilo v
oddelku, kjer sem uporabila frontalno učno obliko, 12 učencev. Pri uporabi skupinske
učne oblike pa je pri pouku sodelovalo 9 učencev.
V osmem razredu so bili učenci prav tako iz dveh različnih oddelkov. Pri uporabi
frontalne učne oblike je sodelovalo 19 učencev, pri skupinski učni obliki pa 21 učencev.

3.2 Rezultati
3.2.1 Primerjava testa znanja v šestem in osmem razredu
Učno snov o sladkorni bolezni sem vključila v pouk gospodinjstva dveh oddelkov šestega
razreda in v pouk biologije dveh oddelkov osmega razreda. Pouk je potekal na dva
načina. Učna ura v 6. c razredu je potekala z načinom, ki so ga učenci bolj vajeni, in sicer
s frontalno učno obliko in z metodo razgovora. V 6. a razredu pa so učenci vsebine o
sladkorni bolezni obravnavali v skupinah, kjer so uporabljali IKT in brskali po literaturi.
Pred izvedbo (test 1), po izvedbi (test 2) in po 14 dneh (test 3) po prvi izvedbi so učenci
rešili test znanja.
Test znanja v osmem razredu se je v nekaterih nalogah razlikoval od testa znanja v
šestem razredu. Zato je bilo skupnih možnih točk pri testih različno. Učenci so pri
preverjanju znanja v osmem razredu lahko dosegli 33 točk, v šestem pa 25 točk. Naloge
za osmi razred pri biologiji so bile nekoliko zahtevnejše, saj imajo učenci več znanja iz
drugih predmetov kot pa v šestem razredu. Bolj podrobno so morali poznati značilnosti
tipov sladkorne bolezni, našteti organe in dele telesa, kjer se pogosteje pojavljajo okvare
pri sladkornih bolnikih, in našteti dejavnike tveganja za nastanek sladkorne bolezni.
Naloge v testu znanja, ki so bile skupne obema razredoma, pa so od učencev zahtevale,
da opišejo sladkorno bolezen, označijo pravilne trditve o bolezni, naštejejo tipe
sladkorne bolezni, ugotovijo, kateri hormon zniža nivo glukoze v krvi in podobno.
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Preglednica 4: Primerjava doseženega števila točk učencev pri preverjanju znanja glede
na razred in učno obliko

Predmet

Razred

Frontalna učna oblika

Skupinska učna oblika

M
N

M

Test 1

Test 2

Test 3

(točke)

(točke)

(točke)

6.

GOS

12

12,75

19,33

8.

BIO

19

14,47

26,16

19,92
24,11

N

Test 1

Test 2

Test 3

(točke)

(točke)

(točke)

9

10,56

17,33

16,33

21

14,90

21,95

19,29

Legenda:
Test 1 – test znanja, ki so ga učenci reševali pred izvedbo učne ure.
Test 2 – test znanja, ki so ga učenci reševali po izvedbi učne ure.
Test 3 – test znanja, ki so ga učenci reševali po 14 dneh po izvedbi učne ure.

Preglednica 4 prikazuje primerjavo doseženega števila točk učencev pri preverjanju
znanja glede na razred in učno obliko. Obrazložitev je predstavljena v naslednjih
poglavjih.
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Preglednica 5: Prikaz števila točk posameznega testa ‒ 6. razred
Frontalna učna oblika
*Test 1

*Test 2

*Test 3

Učenec

(točke)

(točke)

(točke)

1

14,0

18,5

2

13,0

3

Skupinska učna oblika
*Test 1

*Test 2

*Test 3

Učenec

(točke)

(točke)

(točke)

19,0

13

10,0

19,0

17,5

21,5

23,0

14

12,5

12,5

13,0

10,0

19,5

20,5

15

13,5

18,5

15,5

4

9,0

21,0

20,0

16

11,5

21,5

16,5

5

7,5

18,0

18,0

17

13,0

18,0

14,5

6

17,5

24,0

24,0

18

10,0

16,5

17,5

7

16,0

21,0

20,0

19

4,0

21,0

17,5

8

13,0

18,5

20,5

20

11,0

12,0

18,5

9

15,0

17,0

17,5

21

9,0

18,5

16,5

10

13,0

19,0

20,5

11

14,0

16,5

17,0

12

10,0

18,0

20,5

Legenda: *Število možnih točk v testu znanja je 25 točk.
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Preglednica 6: Prikaz števila točk posameznega testa ‒ 8. razred

Frontalna učna oblika
*Test 1

*Test 2

*Test 3

Učenec

(točke)

(točke)

(točke)

1

7,0

16,0

2

13,5

3

Skupinska učna oblika
*Test 1

*Test 2

*Test 3

Učenec

(točke)

(točke)

(točke)

20,5

20

9,5

23,0

16,0

25,0

28,0

21

13,5

22,5

21,0

17,0

27,0

22,0

22

13,0

26,5

24,5

4

16,0

24,5

27,0

23

18,0

22,0

18,0

5

12,0

26,0

23,5

24

10,5

25,0

30,0

6

15,0

27,5

25,0

25

13,0

22,5

23,5

7

13,5

24,5

22,5

26

16,0

18,0

13,0

8

13,0

24,5

28,0

27

19,5

21,5

16,0

9

23,5

31,0

31,0

28

18,5

22,0

13,0

10

9,5

29,0

25,5

29

11,0

20,5

12,0

11

18,5

30,0

22,5

30

22,0

25,0

25,5

12

13,5

17,0

14,5

31

9,0

24,0

14,5

13

8,0

29,5

24,0

32

18,0

23,0

17,5

14

13,0

26,0

21,5

33

10,0

21,5

21,5

15

9,0

23,5

13,5

34

14,5

20,5

16,0

16

22,0

31,0

32,0

35

9,0

23,0

20,0

17

16,0

26,0

21,0

36

18,5

22,5

25,5

18

13,5

29,5

24,5

37

19,5

21,5

23,0

19

19,0

29,0

31,5

38

13,5

16,0

11,0

39

18,0

20,0

19,5

40

18,0

21,5

22,5

Legenda: *Število možnih točk v testu znanja je 33 točk.
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Prva hipoteza, ki sem jo postavila, je bila, da ima večina učencev v šestem in osmem
razredu osnovne šole malo znanja o sladkorni bolezni.
Hipotezo sem postavila na podlagi svojih ugotovitev, da v učnem načrtu za osnovne šole
ni nikjer omenjenega obravnavanja sladkorne bolezni. V ciljih učnega procesa se te
bolezni ne omenja, zato sem sklepala, da o sladkorni bolezni učenci vedo malo.
Povprečno so pri testu znanja pred izvedeno učno uro učenci v šestem razredu zbrali
46,6 %, v osmem razredu pa 44,5 %. Na podlagi kriterija, pri katerem je 50 odstotkov
predstavljalo pozitivno oceno oziroma znanje, učenci testa znanja pred izvedbo učne ure
niso reševali pozitivno. Znanja o sladkorni bolezni nimajo dovolj. Naloge, ki so bile
izbirnega tipa, so jim prinašale nekaj točk. Pri nalogah odprtega tipa pa so se pojavljale
težave, zato so učenci dosegali manj točk. Ugotavljam, da imajo učenci v šestem in
osmem razredu malo znanja o sladkorni bolezni in prvo hipotezo potrdim.

3.2.2 Primerjava uspešnosti frontalne in skupinske učne oblike z uporabo IKT
Obravnava vsebin o sladkorni bolezni z uporabo skupinske učne oblike in uporabo IKT je
bila enaka v šestem in v osmem razredu. Učenci so bili razdeljeni v štiri skupine in na
začetku učne ure so rešili test znanja o sladkorni bolezni (test 1). Naredili smo kratek
skupni uvod, kjer sem jim podala oporne točke, ki so jih morali upoštevati znotraj
skupine. Te oporne točke so bile: kaj je sladkorna bolezen, tipi sladkorne bolezni,
razložiti izraza hiperglikemija in hipoglikemija, znaki sladkorne bolezni, živila, ki močno
vplivajo na dvig sladkorja ter prehrana in gibanje. Vsaka skupina je imela drugačen vir
informacij. Dve skupini sta informacije pridobivali z računalnikom in internetom. Drugi
dve skupini pa sta informacije pridobivali v knjigah in člankih o sladkorni bolezni. Učenci
so po skupinah dokončali plakate in jih na kratko predstavili, skupaj pa smo na koncu
potegnili vzporednice. Na koncu šolske ure so rešili enak test znanja (test 2) kot na
začetku ure. Čez 14 dni so rešili še tretji test znanja (test 3).

Iz Preglednice 4 je razvidno, da je bila v šestem razredu pri testu, ki so ga učenci reševali
pred izvedbo učne ure (test 1), uspešnejša skupina, kjer je bila uporabljena frontalna
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učna oblika. Učenci so dosegli 12,75 od 25 možnih točk. Pri skupinski učni obliki so v
povprečju dosegli 10,56 od 25 točk. Pri testu, ki so ga reševali takoj po izvedeni učni uri
(test 2), so pri frontalni učni obliki zbrali v povprečju 19,33 točk, pri skupinski učni obliki
pa 17,33. Boljši uspeh pri testu 2 po izvedbi učne ure (npr. pri frontalni učni obliki) iz
12,75 na 19,33 točk pomeni, da so učenci dosegali povprečno sedem točk več. Učenci so
boljše rezultate pri testu dosegali, ker so bili deležni izobraževanja o sladkorni bolezni.
To potrjujejo tudi mnenja učencev, ki so jih napisali takoj po učni uri: »Učna ura je bila
zanimiva in izvedel sem veliko novega o sladkorni bolezni.«
Po 14 dneh so učenci enak test rešili ponovno in dosegali dobre rezultate glede na
zbrane točke pri testu 2. Pri testu, ki so ga rešili po 14 dneh (test 3), so bili v povprečju
ponovno uspešnejši učenci, katerim je bila učna snov predstavljena s frontalno učno
obliko dela: zbrali so 19,92 točk. S skupinsko učno obliko dela so učenci v povprečju
zbrali 16,33 od 25 točk. Kljub temu, da so učenci pri frontalni učni obliki dosegali nekaj
več točk, so učenci, ki so delali v skupinah, pohvalili sodelovanje v skupini, bolj aktiven in
ustvarjalen pouk. Učenec osmega razreda navaja: »Všeč mi je bilo, ko smo izdelovali
plakate in brskali po internetu za informacijami.«
Pred izvedbo učne ure sem se spraševala, ali bo pri izvedbi vsebinskega dela
učinkovitejša frontalna učna oblika ali oblika skupinskega dela. Hipoteza, ki sem jo
postavila, je, da je pri pouku gospodinjstva v šestem razredu za podajanje vsebin o
sladkorni bolezni učinkovitejša frontalna oblika dela in metoda razlage in razgovora kot
pa skupinska oblika dela z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Učenci so frontalne učne oblike dela bolj vajeni, saj je pouk bolj voden s strani učitelja in
je lahko zelo strukturiran. Še posebno v šestem razredu, kjer so učenci vajeni, da jim
učitelji snov narekujejo in si jo zapisujejo v zvezke. Učencem ni potrebno, da sami
pridobijo najpomembnejše informacije. Poleg frontalne učne oblike sem uporabila tudi
metodo razgovora in razlage. Plut Pregelj (2008) in Tomič idr. (2003) navajajo, da je
kombinacija učnih oblik in metod najbolj učinkovita. Učenci v šestem razredu
potrebujejo več sistematičnega dela in pomoč pri usvajanju novih pojmov in tematik. S
frontalnim načinom in s kombinacijo metode razgovora in razlage sem ugotovila, da je
bila učna ura, ki je bila izvedena s pomočjo frontalne učne oblike, učinkovitejša. Pri testu
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znanja so učenci v povprečju dosegali boljše rezultate kot pri učni uri, ki je bila izvedena z
načinom skupinske učne oblike. Na podlagi ugotovitev drugo hipotezo potrdim.
Tudi v osmem razredu so učenci reševali teste znanja pred izvedbo učne ure (test 1),
takoj po izvedeni učni uri (test 2) in po 14 dneh (test 3). Skupnih možnih točk pri tem
testu, ki se je nekoliko razlikoval od preverjanja znanja v šestem razredu, je bilo 33. V
osmem razredu pri pouku biologije so bili v povprečju pri obeh testih po izvedeni učni uri
bolj uspešni tisti učenci, katerim je bila učna snov predstavljena s frontalno učno obliko
dela. Pri preverjanju znanja pred učno uro so pri frontalni učni obliki zbrali v povprečju
14,47 točk, medtem ko so pri skupinski učni obliki zbrali v povprečju 14,90 od 33 točk.
Iz Preglednice 4 lahko razberemo, da je bila frontalna učna oblika dela uspešnejša pri
usvajanju učne snovi o sladkorni bolezni v obeh primerih, v 6. razredu pri gospodinjstvu
in v 8. razredu pri biologiji. Pri frontalni učni obliki pouk ni potekal pasivno za učence,
ampak so bili preko metode razgovora vključeni v pouk. Učenci so bili aktivni, ko so
morali v majhnih skupinah razvrščati živila na tista, ki močno vplivajo na dvig glukoze v
krvi, in tista, ki malo vplivajo na dvig glukoze v krvi. Učenec je o aktivnosti razvrščanja
živil zapisal: »Dobro je bilo sodelovati v skupini in da smo se sami odločali, katera hrana
močno zviša glukozo v krvi.« Frontalni pouk torej ni potekal zgolj z navajanjem podatkov,
ampak sem vključila tudi prvine aktivnega pouka. Plut Pregelj (2008) ugotavlja, da je
kombinacija učnih oblik in metod najbolj učinkovita in tako lahko zagotavljamo bolj
smiselno in obstojnejše znanje z razumevanjem.
Pri reševanju testa znanja so bili uspešnejši učenci, ki so učno snov usvajali z uporabo
frontalne učne oblike. Eden od razlogov je lahko, da so učenci takšnega načina dela pri
učnih urah bolj vajeni in jim ta način dela bolj ustreza. Navajeni so, da jim učitelj
informacije podaja in potem poteka razgovor. Če to obliko primerjamo s skupinskim
delom, kjer so učenci morali informacije poiskati sami, so se pri slednjem že pojavljale
težave. Učenci so npr. povedali, da so imeli pri skupinskem delu težave pri odločanju,
katera informacija je za njih pomembna.
Hipoteza, ki sem jo postavila, je, da je pri pouku biologije v osmem razredu za podajanje
vsebin o sladkorni bolezni bolj učinkovita učna oblika skupinskega dela in uporabe IKT
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ter delo s tekstom kot pa frontalna učna oblika in metoda razgovora. Na podlagi
literature in izkušenj s poučevanjem v osmem razredu sem sklepala, da bodo učenci, ki
so tematiko sladkorne bolezni obravnavali v skupinah, uspešnejši pri reševanju testa
znanja. Jank in Meyer (2006) ugotavljata, da je skupinsko delo primerno za pouk, kjer je
učitelj v vlogi moderatorja, učenci pa so sposobni o temi raziskovati, sami v skupini
načrtovati in se organizirati. Naloga učitelja pa je, da preverja njihove dosežke.
Predpostavljala sem, da bo učna oblika skupinskega dela za osme razrede bolj učinkovita
kot frontalna učna oblika. Delo v skupini namreč spodbuja kreativnost in učenci morajo
do cilja priti sami. Izkazalo pa se je, da so učenci v osmem razredu dosegali boljše
rezultate pri testu znanja pri uporabi frontalne učne oblike. Menim, da so učenci pri
pouku največkrat deležni enega načina poučevanja in poteka obravnave učne snovi.
Najpogosteje se pri poučevanju uporablja frontalno učno obliko, saj lahko pri tej obliki
učenci sistematično in vodeno usvajajo novo učno snov. Potrebno pa je spodbujati
aktivni pouk in kreativnost učencev, zato je dobro, da se z učenci nova učna snov ali
utrjevanje učne snovi obravnava z načinom dela v skupinah, individualnega raziskovanja,
raziskovanja in podobno. Zaradi najpogosteje uporabljene frontalne učne oblike
poučevanja pri pouku so učenci navajeni takšnega načina dela. Pogostejša uporaba
frontalnega načina pouka je po mojem mnenju tudi vplivala na rezultate testa znanja, ki
so ga učenci reševali o sladkorni bolezni. V povprečju so namreč dosegli na vseh treh
testih znanja boljše rezultate takrat, ko je bila pri učni uri uporabljena frontalna učna
oblika (Preglednica 4). Na podlagi ugotovitev tretjo hipotezo zavržem.

3.2.3 Primerjava rezultatov mnenj učencev o izvedeni učni uri
Preglednica 5 prikazuje zbrana mnenja učencev po izvedeni učni uri. Mnenja so učenci
podajali na podlagi različnih trditev, ki so opisovale potek učne ure. Zadovoljstvo je bilo
določeno na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice. Trditve so ocenjevali z lestvico (1 ‒
sploh se ne strinjam, 2 ‒ ne strinjam se, 3 ‒ niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 ‒ strinjam
se, 5 – v celoti se strinjam).
Preglednica 7: Ocena učencev o izvedeni učni uri glede na razred in učno obliko dela
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6.razred

Trditev

Frontalna
učna
oblika
N

M

8.razred

Skupinska
učna
oblika

Frontalna
učna
oblika

Skupinska
učna
oblika

N M

t

2p

N

M

N

M

t

2p

Ura je bila
zanimiva.

12

4,76

9

4,89

-1,172

0,258

19

4,11

21

4,10

0,320

0,975

Vsebina mi
je bila
razumljiva.

12

4,42

9

4,78

-1,405

0,177

19

4,63

21

4,71

-0,452

0,654

Veliko sem
se naučil-a.

12

4,67

9

5

-1,71

0,144

19

4,47

21

4,48

-0,015

0,988

Znal-a bi
razložiti, kaj
smo se
učili.

12

4,33

9

4,44

-0,493

0,625

19

4,32

21

4,33

-0,066

0,948

Učno snov
je učiteljica
podajala
dovolj
počasi.

12

4,67

9

5

-1,536

0,144

19

4,16

21

4,67

-1,287

0,206

Učna snov
je bila
preobširna.

12

1,92

9

1,78

0,242

0,812

19

1,58

21

1,90

-0,876

0,387

Ves čas sem
sodeloval-a.

12

4,25

9

4,78

-1,471

0,205

19

3,47

21

4,33

-2,484

0,180

Poznavanje
sladkorne
bolezni je
pomembno
.

12

4,75

9

4,67

0,401

0,694

19

4,63

21

4,71

-0,394

0,696

V šestem razredu so učenci učno uro kot zanimivo povprečno ocenili s 4,76 pri frontalni
učni obliki, kar pomeni, da jim je bila v splošnem učna ura zanimiva. Prav tako je bila
učencem, kjer smo učno uro izvedli na način skupinskega dela, učna ura všeč in so jo v
povprečju ocenili s 4,89. Vrednost 2P pomeni, da med skupinama ni statistično
pomembne razlike.
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Učenci v obeh razredih so ocenili, da je bila vsebina o sladkorni bolezni razumljiva. Če
primerjamo med seboj frontalno in skupinsko učno obliko, pa so razumljivost učenci
bolje ocenili pri skupinski učni obliki. Učenci menijo, da so se pri učni uri o sladkorni
bolezni veliko naučili, pri skupinski obliki v šestem razredu je povprečna ocena 5,00.
Učenci so bolj suvereni pri trditvi, da bi znali razložiti, kaj so se naučili pri učni uri z
uporabo skupinske učne oblike (5,00). Na Likertovi lestvici pa je trditev učencev, da bi
znali razložiti, kaj so se naučili, dosegla vrednost 4,67. V osmem razredu je razlika ocene
na lestvici tako majhna, da težko potegnemo vzporednico. Učna snov se učencem ni
zdela preobširna, v šestem razredu pa se je učencem pri frontalnem pouku zdela
nekoliko bolj obširna (1,92) kot pa pri skupinskem načinu dela (1,78). V osmem razredu
pa se je učna snov bolj preobširna zdela učencem, ki so sodelovali v skupini (1,90) kot pa
pri frontalnemu pouku (1,58).
Sodelovanje pri pouku je vsekakor pomembno in aktivnost je tista, ki učencem učno uro
popestri. Iz Preglednice 5 je dobro razvidno, da so učenci v povprečju menili, da so bolj
sodelovali pri skupinski učni obliki dela, pri frontalni obliki pa malo manj, to velja enako
za šesti in osmi razred. Za konec pa so ocenjevali trditev, v kakšni meri se jim zdi
poznavanje sladkorne bolezni pomembno in vsi se strinjajo, da je poznavanje vsekakor
pomembno.

42

Jakše, A. Obravnava vsebin o sladkorni bolezni v osnovni šoli.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014.

Preglednica 8: Mnenja učencev o učni uri glede na obliko dela pri pouku
Mnenja učencev pri izvedbi frontalnega

Mnenja učencev pri izvedbi dela v

pouka

skupinah

»Všeč mi je bilo, ko smo povedali, na kaj »Ko smo v skupini sodelovali in
moramo biti pozorni, ko dobimo sladkorno izdelovali plakate.«
bolezen in kako se lahko pred njo
zavarujemo.«
»O sladkorni bolezni sem do sedaj slišal »Zanimiva učna snov.«
zelo malo, všeč pa mi je bilo, da smo
povedali, da obstaja več tipov.
»Da smo spoznali tveganja za nastanek »Všeč mi je bilo, ko smo reševali
sladkorne bolezni.«

delovne liste s slikami.«

»Všeč mi je bilo, ker smo izvedeli veliko »Da smo lahko iskali podatke na
novih stvari o sladkorni bolezni.«

internetu.«

»Sedaj vem, kako lahko pri sebi zmanjšamo »Smo izdelovali plakate in si tako stvari
možnost za nastanek sladkorne bolezni.«

lažje zapomnili.«

»Ko smo se naučili, kaj je to insulin in da pri »Da smo delali v skupinah.«
učni uri nismo hiteli.«
»Všeč mi je bilo, ko smo imeli nalogo »Ko smo sodelovali, spoznali kakšno
razporediti hrano na tisto, ki močno, in novo besedo.
tisto, ki malo zniža krvni sladkor.«
»Dobro je bilo, ker je pouk potekal
sproščeno.«
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Na osnovi rezultatov ocenjujem, da so učenci učno uro na splošno ocenili kot dobro
izvedeno. Pri frontalni obliki pouka je bila uporabljena metoda razgovora in razlage, kjer
sem učence povprašala za mnenja in njihove izkušnje o sladkorni bolezni.

3.2.4 Primerjava rezultatov, ki so jih učenci dosegli pri preverjanju znanja v šestem
razredu
Znanje učencev pred izvedbo učne ure
Učenci v šestem razredu so odgovarjali na vprašanje, kaj je sladkorna bolezen. Na enako
vprašanje so odgovarjali pred izvedbo učne ure, takoj po izvedeni učni uri in še po 14
dneh. Pred izvedbo učne ure 65,3 % učencev na vprašanje, kaj je sladkorna bolezen, ni
podala nobenega odgovora. Ostali učenci pa so znali sladkorno bolezen povezati s
sladkorjem, eden od učencev je vedel, da se sladkor nahaja v krvi. V teste znanja učenci
zapišejo: »To je bolezen, kjer je v krvi preveč ali premalo sladkorja.« Polovica učencev pa
meni, da »bolezen dobimo, če pojemo preveč sladkorja«.
V testu znanja je bilo zapisanih nekaj trditev o sladkorni bolezni, kjer so morali učenci
označiti, ali je trditev pravilna ali napačna. V povprečju so učenci pravilno označili pet od
sedmih trditev. Pravilno so učenci označili (95,2 %), da sladkorna bolezen ni bolezen
dihal in da se lahko sladkorna bolezen pojavi, če uživamo preveč sladkorja. Vedeli so, da
sladkorna bolezen ni vedno ozdravljiva in da lahko to bolezen (tip 2) preprečimo s
pravilno prehrano. Največkrat pa so se pojavljale nejasnosti pri trditvi »Bolniki s
sladkorno boleznijo imajo v krvi enkrat veliko, drugič malo sladkorja«. Pri pravilni trditvi
»Ljudje, ki imajo sladkorno bolezen, lahko uživajo sladkor«, se je izkazalo, da učenci še
vedno mislijo, da sladkorni bolniki ne smejo jesti nič sladkorja. Na osnovi teh ugotovitev
je bil oblikovan potek nadaljnjega izobraževanja, saj je bil pouk bolj osredotočen na
učenčeve predstave o sladkorni bolezni, ki jih je bilo potrebno pravilno izoblikovati.
Težave so imeli pri poznavanju snovi, ki zniža nivo glukoze v krvi, saj jim insulin kot
pojem še ni bil znan. Njihovo nepoznavanje insulina je bilo pričakovati, saj znanja o
hormonih še nimajo. Neznanje se je pokazalo tudi pri vprašanju, kjer so morali našteti tri
različne tipe sladkorne bolezni. Pred izvedbo učne ure noben od učencev ni znal našteti
omenjenih tipov.
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Pred izvedbo učne ure učenci niso vedeli, kakšno je počutje pri pojavu sladkorne bolezni
in kako lahko zmanjšamo možnosti za nastanek sladkorne bolezni.
Preglednica 7 prikazuje, katera živila, ki močno vplivajo na dvig glukoze v krvi, so učenci
označili za pravilne. Znano je, da ogljikovi hidrati močno vplivajo na dvig sladkorja v krvi,
učenci pa so mnenja, da krvni sladkor močno zvišajo beljakovine in maščobe. Po
pričakovanjih, ki sem jih imela za šesti razred, sem predvidevala, da bodo učenci vedeli,
katera živila spadajo med beljakovinska, ogljikohidratna in živila z največ maščob. V
učnem načrtu za šesti razred pri pouku gospodinjstva namenijo hranilnim snovem veliko
pozornost in se učijo živila razvrščati v skupine. Učijo se tudi, kakšna je energijska
vrednost za posamezne hranilne snovi. Njihove predstave o živilih, ki močno vplivajo na
dvig glukoze v krvi, so bile pred izvedbo učne ure napačne. Kruh in testenine učenci
razvrstijo pod živila, ki ravni sladkorja v krvi ne povišajo. Mogoče je bil razlog v tem, da
niso vedeli, da spadajo v skupino oglikohidratnih živil.
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Preglednica 9: Delež učencev glede na uspešnost odgovora, katera živila močno vplivajo
na dvig sladkorja v krvi (pred izvedbo)
6. razred

N

%
nepravilno

%

nepravilno

N
pravilno

%
nepravilno

N
nepravilno

%
pravilno

N

Skupinska učna oblika

pravilno

Frontalna učna oblika

pravilno

Katera živila
Katera živila
močno
zvišajo
glukozo v
krvi?

Banana

5

41,7

7

58,3

1

11,1

8

88,9

Paprika

11

91,7

1

8,3

9

100

0

0

Sir

7

58,3

5

41,7

9

100

0

0

Testenine

2

16,7

10

83,3

0

0

9

100

Ribe

10

83,3

2

16,7

6

66,7

3

33,3

Maslo

4

33,3

8

66,7

5

55,6

4

44,4

Kruh

0

0

12

100

4

44,4

5

55,6

Meso

9

75

3

25

6

66,7

3

33,3

Opomba: Podčrtana živila predstavljajo pravilne odgovore.
Znanje učencev po izvedbi učne ure
Iz rezultatov je razvidno, da so učenci zelo napredovali v znanju o sladkorni bolezni. Enak
test, ki so ga rešili pred izvedbo učne ure, so po izvedeni učni uri v povprečju reševali za
sedem točk uspešneje.
Po izvedeni učni uri o sladkorni bolezni so učenci vedeli, da sladkorne bolezni ne dobimo,
če pojemo preveč sladkorja, saj niti en učenec v testu ni napisal takšnega odgovora na
prvo vprašanje. Veliko učencev (85 %) je znalo povezati sladkorno bolezen s povišanim in
znižanim sladkorjem v krvi. V svojim odgovorih omenjajo še nekatere druge izraze, ki so
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jim bili predstavljeni in so jih zato razumeli. Učenci odgovarjajo: »To je bolezen, kjer
trebušna slinavka ne deluje pravilno in si morajo bolniki vbrizgavati insulin.« Napišejo
tudi, da je sladkorna bolezen »kronična in trajna okvara uravnavanja sladkorja v krvi«.
Pojem insulin, ki ga pred izvedbo učne ure učenci niso poznali, so po izvedeni učni uri, ko
so odgovarjali na enako vprašanje, vsi učenci pravilno označili kot tistega, ki zniža nivo
glukoze v krvi. Z učenci smo pri učni uri razpravljali, kaj insulin sploh je in tudi obrazložili,
kaj pomeni beseda hormon. Poleg poznavanja funkcije insulina sem pri učni uri navedla
tudi nekatere funkcije drugih hormonov, da so lahko pri nalogi v testu znanja poznali
tudi druge funkcije hormonov. Adrenalin je hormon, ki zvišuje hitrost in jakost srčnega
utripa. Glukagon pa je hormon, ki ga tako kot insulin izloča trebušna slinavka, ampak ima
obratno delovanje kot insulin. Glukagon nastopi takrat, ko je nivo glukoze v krvi nizek.
Znanje učencev o sladkorni bolezni se je pokazalo tudi pri poznavanju tipov sladkorne
bolezni. Skoraj vsi učenci (85,6 %) poznajo sladkorno bolezen tipa 1 in tipa 2, skoraj
polovica pa našteje še tretji tip, nosečniško sladkorno bolezen.
Pojma hiperglikemija in hipoglikemija učencem po izvedbi učne ure o sladkorni bolezni
nista bila več neznana in vsi so pravilno ugotovili, da hiperglikemija pomeni zvišan krvni
sladkor.
Pri razlagi najpogostejših znakov počutja pri pojavu sladkorne bolezni sem dodala tudi
slikovno gradivo. Prav tako so imeli v testu znanja znake počutja opredeljene z besedo in
sliko. Po skupni diskusiji na koncu učne ure so učenci znali našteti vse najpogostejše
znake počutja pri tej bolezni.
Naloga, pri kateri so morali označiti črko pred pravilnim odgovorom z vprašanjem, kako
lahko zmanjšamo možnosti za nastanek sladkorne bolezni, je učencem predstavljala več
težav, saj so največkrat označili kombinacijo treh odgovorov. Vsi navedeni odgovori so
bili pravilni in morali so označiti vse črke pred odgovori. Največkrat pa so odgovorili s
kombinacijo treh trditev:
- da se moramo več gibati,
- da skrbimo za ustrezno telesno maso,
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- da se zdravo prehranjujemo.
Pravilni odgovor pa je bil, da lahko sladkorno bolezen preprečimo s tem, da se več
gibamo, ne kadimo, skrbimo za ustrezno telesno maso, ne pijemo alkoholnih pijač in se
zdravo prehranjujemo. Takšen življenjski slog namreč preprečuje nastanek sladkorne
bolezni. Prekomerna telesna teža je eden od najpomembnejših dejavnikov, ki povzroča
sladkorno bolezen tipa 2. S prekomerno telesno težo pa sta povezana tudi gibanje in
zdrava prehrana.

Po izvedeni učni uri so učenci ponovno reševali nalogo, kjer so morali v tabeli označiti
samo tista živila, ki močno vplivajo na dvig glukoze v krvi. Zaradi slabših rezultatov pri tej
nalogi pred izvedbo učne ure sem pri sami izvedbi ponovila razvrščanje živil v skupino
beljakovinskih živil, ogljikohidratnih živil in živil z več maščobe. Tako smo obnovili znanje,
ki so ga že pridobili pri pouku gospodinjstva. Zaradi vseh teh dejavnikov so po izvedbi
učne ure vprašanje reševali bistveno bolje. Veliko učencev (88,9 %) je označilo, da
ogljikohidratna živila (banana, testenine in kruh) močno vplivajo na dvig glukoze v krvi.

Da testenine močno dvignejo glukozo v krvi, pred izvedbo učne ure ni vedelo kar 91,65 %
učencev, po izvedbi učne ure pa je nepravilno odgovorilo le 19,4 % učencev. Ravno tako
za kruh, ki močno zviša glukozo v krvi ‒ pred izvedbo učne ure je nepravilno odgovorilo
77,8 %, po izvedbi pa samo še 9,7 % učencev. Težave pri določanju, katera živila močno
vplivajo na dvig glukoze v krvi, so imeli še pri maslu ‒ pred izvedbo učne ure je
nepravilno odgovorilo 55,1 %, po izvedbi pa samo še 18,1 % učencev. Tudi pri siru, ki ne
zviša močno glukoze v krvi, so učenci pred izvedbo učne ure nepravilno odgovarjali s
41,7 %, po izvedbi pa je nepravilno odgovorilo 22,2 % učencev.

Predvidevam, da je na nepravilne odgovore učencev vplivalo več dejavnikov. Neznanje o
razvrščanju živil med skupine živil je eden od razlogov za slabšo uspešnost pri nalogi, kjer
so morali razvrščati živila. Po pregledu rezultatov testa znanja je bilo razvidno, da učenci
sadja ne uvrščajo v skupino ogljikohidratnih živil (npr. banana, ki sem jo omenila v nalogi
v testu znanja).
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Preglednica 10: Delež učencev glede na uspešnost odgovora, katera živila močno vplivajo
na dvig glukoze v krvi (po izvedbi)
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7
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2
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9
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8
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1
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Opomba: Podčrtana živila predstavljajo pravilne odgovore.
Znanje učencev po 14 dneh po izvedeni uri

Rezultate testov sem primerjala med seboj in ugotovila, da so učenci po 14 dneh v testu
odgovarjali s podobnimi odgovori, ki sem jih navedla v analizi pred izvedbo učne ure. To
pomeni, da so učenci osnovne pojme o sladkorni bolezni usvojili in jih tudi razumeli.
Po izvedeni učni uri o sladkorni bolezni so učenci pravilno povezali sladkorno bolezen s
povišanim in znižanim sladkorjem v krvi. Učenci so v testu znanja pravilno odgovorili
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(89,6 %), da je insulin tisti, ki zniža nivo glukoze v krvi. Pri naštevanju tipov sladkorne
bolezni 71,3 % so našteli vsaj dva tipa sladkorne bolezni, najpogosteje pa izpustili
sladkorno bolezen v času nosečnosti.
Pojmov hiperglikemija in hipoglikemija učenci niso več razlikovali tako dobro in so
odgovarjali nekoliko slabše, pravilno jih je odgovorilo še 58,9 %.
Najpogostejši znaki počutja pri pojavu sladkorne bolezni so bili v testu znanja prikazani s
slikovnim gradivom in besedilom. To je bilo učencem v pomoč in po skupni diskusiji so jih
znali našteti.
Naloga, pri kateri so morali učenci označiti črko pred pravilnim odgovorom z vprašanjem,
kako lahko zmanjšamo možnosti za nastanek sladkorne bolezni, je učencem
predstavljala več težav, saj so največkrat označili kombinacijo treh odgovorov. Da se
moramo ljudje več gibati, skrbeti za ustrezno telesno maso in skrbeti za zdravo
prehrano.
Pravilni odgovor pa je bil, da lahko sladkorno bolezen preprečimo s tem, da se več
gibamo, ne kadimo, skrbimo za ustrezno telesno maso, ne pijemo alkoholnih pijač in se
zdravo prehranjujemo. Pri tem vprašanju so bili učenci podobno uspešni kot pri testu,
rešenemu takoj po izvedbi.

Pri zadnji nalogi, pri kateri so morali označiti, katera živila močno vplivajo na dvig
glukoze v krvi, so učenci reševali enako kot pri testu, izvedenem takoj po učni uri.
Rezultati se niso izboljšali ali poslabšali.
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3.2.5 Primerjava rezultatov, ki so jih učenci dosegli pri preverjanju znanja v osmem
razredu
Znanje učencev pred izvedbo učne ure
Večina učencev v osmem razredu je pri reševanju testa znanja pred izvedbo učne ure
vedela, da je sladkorna bolezen povezana s povišano glukozo v krvi. Učenci so
odgovarjali z naslednjimi odgovori: »Bolezen se pojavi ljudem, ki imajo v krvi preveč
sladkorja.«, »Bolezen, pri kateri telo nepravilno uravnava stanje glukoze v krvi, zato si
moramo vbrizgavati insulin.« Odgovor »Bolezen, ki jo dobimo, če pojemo preveč
sladkorja.«, ki je bil najpogostejši pri učencih v šestem razredu, se v osmem razredu
pojavi samo pri dveh učencih. Razlog je v tem, da so učenci osmega razreda vsebine, ki
so povezane s sladkorno boleznijo, že poslušali pri katerih drugih predmetih (npr. pri
biologiji pri organskih sistemih), niso pa še poslušali konkretnih vsebin o sladkorni
bolezni.
Tudi v osmem razredu so učenci v testu znanja reševali nalogo, kjer so morali označiti,
katera trditev o sladkorni bolezni je pravilna in katera napačna.
To nalogo so učenci reševali dobro in niso imeli večjih težav, povprečno so dosegali pet
točk od sedmih možnih. Največ problemov so imeli pri razumevanju trditve »Bolniki s
sladkorno boleznijo imajo v krvi enkrat veliko, drugič malo sladkorja.« in »Ljudje, ki imajo
sladkorno bolezen, lahko uživajo sladkor.« Enake dileme so imeli tudi učenci v šestem
razredu pred izvedbo učne ure.
Ob vprašanju, katera je snov, ki zniža nivo glukoze v krvi, je 72,4 % učencev osmem
razredu poznalo pravilen odgovor ‒ insulin. Na to vprašanje so veliko bolje odgovarjali v
osmem razredu kot v šestem, saj so pri pouku biologije že obravnavali organske sisteme
in so lahko uporabili že pridobljeno znanje.
Pri tipih sladkorne bolezni so se pojavljale enake težave kot v šestem razredu, saj
učencem tipi sladkorne bolezni niso bili poznani in tako niso navedli nobenega od treh
zahtevanih tipov. Le 14,5 % učencev je odgovorilo pravilno.

51

Jakše, A. Obravnava vsebin o sladkorni bolezni v osnovni šoli.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014.

Lastnost hiperglikemije in hipoglikemije je poznalo 74,7 % učencev. Vedeli so, da
hiperglikemija pomeni povišan sladkor v krvi, hipoglikemija pa znižan sladkor v krvi. Pri
poznavanju najpogostejših znakov počutja pri pojavu sladkorne bolezni so učenci
večinoma ugibali in naključno obkrožali znake, nikoli pa niso ugotovili vseh štirih
najpogostejših znakov. Ali pa so nalogo pustili nerešeno.
Naloga v testu znanja, ki v šesti razred ni bila vključena in je bila tudi za osmi razred
nekoliko težja, je od učencev zahtevala, da napišejo vsaj tri organe ali dele telesa, ki so
pri sladkornem bolniku v nevarnosti za najpogostejše pojavljanje okvare. 55,4 % učencev
ni odgovorilo na to vprašanje, tisti, ki so, pa so napisali, , da se pogosteje pojavljajo
okvare na srcu, ledvicah, očeh, stopalih in možganih.
Preglednica 9 prikazuje rezultate pred izvedbo učne ure in iz nje je razvidno, da so učenci
vedeli, da sladkarije močno vplivajo na dvig glukoze v krvi (masleni rogljiček in čokolada,
navedena v tabeli), za druga živila, ki vsebujejo največ ogljikovih hidratov, pa jim to še ni
bilo znano (banana, testenine, kruh). Enako kot v šestem razredu so pripisovali
maščobam vpliv na močno zvišanje glukoze v krvi, kar pa je napačno.
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Preglednica 11: Delež učencev glede na uspešnost odgovora, katera živila močno vplivajo
na dvig glukoze v krvi (pred izvedbo)
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Opomba: Podčrtana živila predstavljajo pravilne odgovore.
Zadnja naloga v testu znanja pa jezahtevala, da so morali učenci sami napisati dejavnike
tveganja za nastanek sladkorne bolezni. Našteti so morali vsaj tri in to je pred izvedbo
učne ure uspelo samo enemu učencu. Dva učenca sta napisala, da je dejavnik tveganja
nezdrava prehrana, ostali pa so nalogo pustili neizpolnjeno.
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Znanje učencev po izvedbi učne ure
Po izvedeni učni uri so bili učenci pri testu znanja zelo uspešni in skoraj 90 % jih je
pravilno povezalo, da je sladkorna bolezen povezana z visokim sladkorjem v krvi. Nekaj
njihovih odgovorov se glasi: »Bolezen, kjer je v krvi preveč ali premalo sladkorja.«,
»Stanje stalno zvišane glukoze v krvi.«, »Bolniki imajo povišan sladkor v krvi.«, »Kronična
in trajna okvara uravnavanja sladkorja v krvi«. Vprašanje so reševali še bolje kot v testu
znanja pred izvedeno učno uro.
Pri trditvah o sladkorni bolezni so učenci odpravili napačne predstave, ki so jih imeli pred
izvedbo učne ure, saj so to nalogo opravili z odliko. Največkrat so napačno presodili o
trditvi: »Bolniki s sladkorno boleznijo imajo v krvi enkrat veliko, drugič malo sladkorja.«
Pri pravilni trditvi »Ljudje, ki imajo sladkorno bolezen, lahko uživajo sladkor.« se je
izkazalo, da učenci menijo, da sladkorni bolniki ne smejo jesti nič sladkorja. V povprečju
so pri tej nalogi učenci dosegli šest točk od sedmih možnih. Velik odstotek pa je tistih
učencev, ki so dosegli vse možne točke. Predvidevam, da so si z mojo razlago oziroma z
raziskovanjem po literaturi razjasnili nepravilne predstave, zato so bili pri tej nalogi tako
uspešni.
Da je insulin hormon, ki znižuje glukozo v krvi, so vedeli vsi učenci v osmem razredu.
Rezultat pred izvedbo učne ure je bil dober (72,4 %), po izvedbi učne ure pa odličen.
Menim, da so učenci izraz hormon usvojili in so si izraz insulin zapomnili in ga bodo
povezovali s sladkorno boleznijo.
Velika večina učencev (92,4 %) je znala po izvedbi učne ure našteti vsaj dva ali vse tri tipe
sladkorne bolezni. Bolj pogosto so omenjali tip 1 in tip 2. Menim, da so nalogo po izvedbi
učne ure veliko bolje reševali zato, ker so tipi specifični in če o sladkorni bolezni ne slišiš
veliko, omenjene tipe težko poznaš. Da je tip 2 eden najpogostejših in tip 1 pogostejši pri
otrocih, pa je po izvedbi učne ure vedela več kot polovica učencev osmega razreda.
Pojma hiperglikemija in hipoglikemija učencem nista delala težav. Po izvedbi učne ure so
vsi učenci pravilno odgovorili, da hiperglikemija pomeni zvišanje glukoze v krvi.
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Predvidevam, da so si učenci pojma dobro zapomnili tudi zato, ker sem ju ponazorila s
primeri in slikovno prikazala, tako da niso imeli problemov z njuno zamenjavo.
Najpogostejši znaki počutja pri pojavu sladkorne bolezni so bili učencem po izvedeni učni
uri bolj poznani kot pred izvedeno učno uro. To je razvidno iz rezultatov, saj je 55 %
učencev pravilno odgovorilo na vprašanje. Ti znaki počutja so hujšanje, velika žeja,
pogosto uriniranje in slabost. Sklepam, da je bil poudarek pri izvajanju učne ure zadosten
in so si učenci znake počutja pri sladkorni bolezni zapomnili.
Učenci po izvedeni učni uri niso navajali vseh zahtevanih organov in delov teles, kjer se
najpogosteje pojavljajo okvare pri pojavu sladkorni bolezni. 50 % učencev je pravilno
navedlo, da se okvare pojavljajo na srcu, ledvicah in stopalih. Predvidevam, da bi tej
tematiki morala posvetiti malo več časa in najti nek drug način, da bi si učenci organe in
dele telesa, ki so pogosteje podvrženi okvaram, zapomnili.
Zelo pomembno se mi zdi, da ljudje vemo, kako zmanjšati možnosti za nastanek
sladkorne bolezni. Prav je, da se zavedamo, da na to lahko v veliki meri vplivamo. Te
misli sem prenesla tudi na učence in zelo dobro so po izvedeni učni uri pravilno označili,
da se moramo veliko gibati, skrbeti za ustrezno telesno maso in se zdravo prehranjevati.
Od petih trditev, ki so bile vse pravilne, so največkrat obkrožili tri zgoraj navedene.
Menim, da so najpogosteje obkrožili zgoraj navedene zato, ker smo jih pri učni uri
največkrat omenili in poudarili. Za izboljšanje rezultatov bi morala dati poudarek na več
možnih odgovorov, kako lahko še zmanjšamo možnosti za nastanek sladkorne bolezni.
Pravilno uživanje živil, ki močno vplivajo na dvig glukoze v krvi in so navedena v
Preglednici 10, je ključno za uravnavanje glukoze krvi. Pred izvedbo učne ure so učenci
vedeli, da sladkarije (masleni rogljiček in čokolada) močno vplivajo na dvig glukoze v krvi,
niso pa bili pozorni na ostala živila z največjo vsebnostjo ogljikovih hidratov. Iz tabele je
razvidno, da so po izvedeni učni uri, pri kateri sem poudarila, da vsa ogljikohidratna živila
močno vplivajo na dvig glukoze v krvi, pravilno označili tudi druga živila (banana,
testenine, kruh). Menim, da bi to nalogo lahko reševali še bolje, saj sem jim razložila, da
morajo v tabeli samo poiskati živila z največjo vsebnostjo ogljikovih hidratov. Težave so
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imeli pri določevanju živil v skupine hranilnih vrednosti, čeprav so o tem govorili že pri
gospodinjstvu.
Preglednica 12: Delež učencev glede na uspešnost odgovora, katera živila močno
vplivajo na dvig glukoze v krvi (po izvedbi)
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Opomba: Podčrtana živila predstavljajo pravilne odgovore.
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Pri naštevanju dejavnikov tveganja za nastanek sladkorne bolezni so imeli učenci še
vedno velike težave, enako kot pred izvedbo učne ure. 74,5 % učencev je nalogo pustilo
nerešeno, nekateri pa so znali našteti vsaj povečano telesno maso. Menim, da imajo
učenci veliko več težav pri nalogah opisnega tipa, saj morajo stavke tvoriti sami in jim
odgovori niso ponujeni na dlani. Zato so bili rezultati pri tej nalogi tudi slabši.
Znanje učencev po 14 dneh po izvedeni uri
14 dni po izvedeni učni uri o sladkorni bolezni učenci še vedno odgovarjajo s podobnimi
odgovori, kot sem jih navedla zgoraj, pri rezultatih takoj po izvedeni učni uri. Stanje
predstav o sladkorni bolezni, ki so jih imeli učenci po izvedeni učni uri, se pri reševanju
testa znanja po 14 dneh ni bistveno spremenilo. To pomeni, da tiste stvari, ki so jih
učenci pravilno reševali takoj po izvedeni učni uri, niso dosegle samo kratkotrajnega
spomina, ampak so osnovne in bistvene stvari o sladkorni bolezni učenci razumeli in si jih
zapomnili.
Pomen moje raziskave za prakso
Pomen raziskave za prakso je predvsem v tem, da bi v učne načrte vključili vsaj osnovne
vsebine o sladkorni bolezni. V diplomskem delu sem navedla, katere so vsebine v učnem
načrtu, ki bi se lahko smiselno dopolnjevale z vsebinami sladkorne bolezni. Zaenkrat se
sladkorna bolezen omenja in raziskuje samo na tekmovanjih o znanju sladkorne bolezni.
Vendar se tega tekmovanja udeležijo samo nekateri učenci iz osnovnih in srednjih šol. V
svetu in tudi v Sloveniji se sladkorna bolezen pojavlja vedno pogosteje, ne samo pri
odraslih, ampak tudi pri otrocih. Da bi zmanjšali in omejili pojavnost te bolezni, je
ključno, da izobražujemo in tudi ozaveščamo vse ljudi. Še posebno bi bilo dobrodošlo
izobraževanje v šolah, kjer lahko učitelj velikemu številu učencev prenese informacije o
osnovnih značilnostih sladkorne bolezni. Poudariti je potrebno, da lahko s pravilnim
načinom prehranjevanja in telesno aktivnostjo zmanjšamo verjetnost za nastanek
sladkorne bolezni. Ozaveščanje je prvi korak do preprečevanja bolezni, naslednji korak
pa je dejansko izvajanje omenjenega načina življenja. Zato bi morali v pouk pri določenih
predmetih uvesti tudi vsebine o sladkorni bolezni.
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Vsebine o sladkorni bolezni, ki bi bile primerne za vključevanje v pouk, bi bile na
osnovnem nivoju, saj je pomembno, da učenci poznajo osnovne značilnosti sladkorne
bolezni. Učenci v osmem razredu bi morali poznati okvaro pri delovanju trebušne
slinavke (v različnem obsegu, odvisno glede na tip bolezni) in hormon, ki sodeluje pri
znižanju sladkorja v krvi. Poznati bi morali tudi glavne dejavnike za nastanek sladkorne
bolezni: nepravilno prehranjevanje, premalo telesne aktivnosti in povišana vrednost
maščob v krvi. Poglavitno je, da se ozavešča, kako se dejavnikom izognemo. Potrebno bi
bilo poudariti, da je zdrava prehrana zelo pomemben dejavnik zdravega človeka. Zato bi
bile vsebine o prehrani sladkornega bolnika in drugih ljudi tako v osmem kot v šestem
razredu pomembna tematika. Prehrana sladkornega bolnika namreč vsebuje enake
smernice prehranjevanja kot pri zdravih ljudeh. Razlika je le v tem, da morajo sladkorni
bolniki bolj paziti na raven glukoze v krvi, na katero vpliva več dejavnikov kot pri zdravem
človeku.
Vsebine, ki bi bile še primerne za vključevanje v kurikulum v šesti in osmi razred, sta tudi
termina hipoglikemija (znižan krvi sladkor) in hiperglikemija (povišan krvni sladkor). Zelo
pomembno je tudi poznavanje znakov pojavljanja sladkorne bolezni, saj jih lahko
prepoznamo pri sebi ali pri drugih ljudeh okoli nas.
Omenjene vsebine, ki bi bile primerne za obravnavanje, bi bilo smiselno vključiti v pouk,
pri katerem se obravnavajo tematike o prehrani in organskem sistemu. V šestem razredu
pri pouku gospodinjstva v veliki meri posvetijo učne ure prehrani. Pri obravnavi modula
Hrana in prehrana bi bila vključitev vsebin o sladkorni bolezni smiselna. Pomembno je,
da učenci sami (učitelj pa jim pri tem pomaga) najdejo vzporednice zdravega načina
prehranjevanja, aktivnega življenja in pojava sladkorne bolezni. Smiselno bi bilo
poudariti posledice nepravilnega prehranjevanja in tu predstaviti bolezni, ki se ob tem
pojavljajo, ter razložiti prepletenost le-teh s sladkorno boleznijo. Kot primer bi lahko
navedli preveliko vnašanje maščob v telo in kot posledico tega zvišano možnost za pojav
kardiovaskularnih bolezni. Vsebine o sladkorni bolezni bi bilo smiselno vključiti v učni
načrt biologije v osmi in deveti razred. Vsebine bi lahko vpeljali tudi v okviru
naravoslovnega dne, kjer bi lahko od šestega razreda naprej izvajali vsebine o sladkorni
bolezni.
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4 ZAKLJUČEK
Pri sladkorni bolezni gre za skupino presnovnih motenj, za katere je značilna
hiperglikemija, ki je posledica nezadostnega izločanja insulina ali njegovega
pomanjkljivega delovanja. Raziskave (Copeland idr., 2005 in Bohnec, 2007) kažejo, da so
dejavniki tveganja za nastanek sladkorne bolezni prekomerna telesna masa, visok krvni
tlak, premajhna telesna aktivnost, sladkorna bolezen v družini in previsoka raven maščob
v krvi. Na nekatere od teh dejavnikov lahko vplivamo tudi sami, zato je toliko
pomembneje, da ljudi ozaveščamo in jih izobražujemo.
Prva postavljena hipoteza je bila, da večina učencev v šestem in osmem razredu osnovne
šole nima znanja o sladkorni bolezni. Povprečno so pri testu znanja pred izvedeno učno
uro učenci v šestem razredu zbrali 46,6 %, v osmem razredu pa 44,5 %. Na podlagi
kriterija, pri katerem je 50 odstotkov predstavljalo pozitivno oceno, učenci testa znanja
pred izvedbo učne ure niso reševali pozitivno. Na podlagi njihovih odgovorov prvo
hipotezo potrdim in sem mnenja, da imajo učenci v šestem in osmem razredu premalo
znanja o sladkorni bolezni. Razlog za nastale rezultate bi lahko iskali v učnih načrtih, ki
nimajo pri nobenem od predmetov vključenih vsebin o sladkorni bolezni. To bi lahko
reševali z načinom vključitve vsebin v pouk gospodinjstva ali biologije. V učni načrt bi
vsebine o sladkorni bolezni lahko vključili z izvedbo naravoslovnega dne, kjer bi učenci
spoznavali značilnosti sladkorne bolezni.
Namen diplomskega dela je bilo tudi ugotoviti, ali bo pri poučevanju učinkovitejša
frontalna učna oblika z metodo razlage in razgovora ali oblika skupinskega dela z
uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Druga hipoteza, ki sem jo postavila,
je, da je pri pouku gospodinjstva v šestem razredu za podajanje vsebin o sladkorni
bolezni učinkovitejša uporaba frontalne učne oblike z metodo razlage in razgovora.
Učenci so takoj po izvedeni učni uri rešili test znanja, iz katerega je bilo razvidno, da so
boljše rezultate dosegali tisti učenci, ki so učno snov usvajali preko frontalne učne oblike.
Razlog za takšne rezultate bi bil lahko pogostejše poučevanje z uporabo frontalne učne
oblike in metode razlage in razgovora. Pouk poteka bolj strukturirano in vodeno. Učenci
so v šestem razredu še vajeni, da jim učitelji učno snov narekujejo in si jo zapisujejo v

59

Jakše, A. Obravnava vsebin o sladkorni bolezni v osnovni šoli.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014.

zvezke. To pomeni, da učencem do novih informacij ni potrebno priti z načinom
raziskovanja po literaturi. Ugotovila sem, da učenci v šestem razredu potrebujejo več
sistematičnega dela in pomoč pri usvajanju novih pojmov. Na podlagi ugotovitev drugo
hipotezo potrdim.
Tudi pri učencih osmega razreda se pojavljajo boljši rezultati pri uporabi metode razlage
in razgovora ter frontalni učni obliki kot pa pri skupinskem delu. Učitelji namreč pri
pouku pogosteje razlagajo učno snov z uporabo frontalne učne oblike in manjkrat z
načinom dela po skupinah, kjer bi morali učenci s pomočjo literature in informacijskokomunikacijske tehnologije sami priti do najpomembnejših informacij. Dejstvo je, da za
uporabo skupinskega dela pri pouku učitelj potrebuje več časa za pripravo in tudi samo
izvedbo dela v skupinah. Potrebna je tudi dobra organiziranost.
Tretja hipoteza, ki sem jo postavila, je bila, da je pri pouku biologije v osmem razredu za
podajanje vsebin o sladkorni bolezni učinkovitejša učna oblika skupinskega dela in
uporabe IKT ter delo s tekstom kot pa frontalna učna oblika in metoda razgovora. Čeprav
so bili rezultati testa znanja v povprečju nekoliko boljši pri učni uri z uporabo frontalne
učne oblike kot skupinske oblike, so učenci delo po skupinah in uporabo IKT pohvalili, saj
je bila učna ura ves čas aktivna. Na koncu so morali svoje izdelke v obliki plakatov tudi
predstaviti.
V eni učni uri lahko učenci usvojijo določene osnovne pojme o sladkorni bolezni. Za
doseganje boljših rezultatov in večkrat uporabljenega skupinskega načina dela pa bi bilo
potrebno več časa in ponovitev uporabe takšne učne oblike. Potrdila bi primernost
vsebin o sladkorni bolezni, ki sem jih vključila v šesti in osmi razred. Uporaba več
slikovnega gradiva v šestem razredu se je izkazala za dobro in praktično. V osmem
razredu je bil nivo učne snovi višji kot v šestem razredu. V obravnavo sem vključila še
dejavnike za tveganje pojava sladkorne bolezni. Pri pouku smo se podrobneje posvetili
značilnostim tipov sladkorne bolezni in pogledali, kateri organi in deli telesa so pri tej
bolezni najpogosteje prizadeti.
Raziskava, ki sem jo opravila, kaže na to, da so vsebine o sladkorni bolezni primerne za
vključevanje v pouk gospodinjstva v šestem razredu in v pouk biologije v osmem razredu.
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Zelo primeren način za vključevanje vsebin o sladkorni bolezni v kurikulum osnovne šole
bi bila izvedba naravoslovnega dne, kjer bi nekaj šolskih ur posvetili značilnostim
sladkorne bolezni.
Učence v šolah in vse druge ljudi je potrebno ozaveščati in izobraževati o sladkorni
bolezni, da lahko tam, kjer seveda je v naši moči, vplivamo in preprečimo nastanek
sladkorne bolezni.
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6 PRILOGE
Priloga 1: Učna priprava za 6. razred gospodinjstva

UČNA PRIPRAVA
ŠOLA:
UČITELJ:
OŠ Franceta Prešerna Anja Jakše
Kranj
RAZRED: 6. razred
DATUM: 7. 5. 2013
PREDMET: Gospodinjstvo
UČNA TEMA: Sladkorna bolezen

UČNA ENOTA: Značilnosti sladkorne bolezni

OPERATIVNI UČNI CILJI:
Učenci:
 spoznajo osnove o sladkorni bolezni;
 znajo našteti različne tipe sladkorne bolezni;
 se seznanijo s tveganji za nastanek sladkorne bolezni;
 spoznajo pomembnost zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti za
preprečevanje nastanka sladkorne bolezni;
 se seznanijo z načinom prehrane pri sladkorni bolezni.
DIDAKTIČNE OBLIKE:
Frontalna učna oblika, individualna učna oblika
METODE DELA:
Metoda razlage, metoda razgovora

UČNA SREDSTVA:
Učila: Delovni list, risbe z živili
Učni pripomočki: Računalnik, tabla
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IZVEDBA UČNE ENOTE

FAZE/ETAPE
UVAJANJE

UČNA STRATEGIJA
UČITELJ
Kratek uvod v učno
uro in predstavitev
poteka dela učne ure.

METODE IN ČAS
OBLIKE DELA

UČENCI
Razgovor
10 min

Razdeli delovne liste
Učenci rešijo delovni list.
z
vprašanji
in
nalogami o sladkorni
bolezni, ki preverjajo
znanje učencev.
NOVO ZNANJE

S pomočjo prosojnic
učencem razlaga
novo učno snov o
značilnostih
sladkorne bolezni.

Učenci poslušajo,
zapisujejo snov in
sprašujejo.

Razgovor,
razlaga

25 min

Učence vključuje v
razgovor.
Povabi učence, da
Sodelujejo pri
razvrstijo kartončke z razvrščanju živil.
živili na tista živila, ki
močno dvignejo
glukozo v krvi, in
tista, ki manj dvignejo
krvni sladkor.
PONAVLJANJE

Poda navodila za
reševanje testa
znanja.

Učenci rešijo test
znanja.

Razgovor

8 min

ZAKLJUČEK

Na kratko povzame
vsebino in se zahvali
učencem.

Učenci se poslovijo.

Razlaga

2 min
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Priloga 2: Vprašalnik o sladkorni bolezni - 6. razred

VPRAŠALNIK O SLADKORNI BOLEZNI
Obkroži en ali več pravilnih odgovorov pri vsakem vprašanju ali na črto napiši pravilni
odgovor.
VPRAŠALNIKPO IZVEDBI UČNE URE
1. Kaj je sladkorna bolezen? Napiši odgovor na spodnje črte.

2. V tabeli označi pravilnost trditev. Izbrani odgovor označi z » x«.
Trditev

Pravilno

Sladkorna bolezen je bolezen dihal.
Sladkorna bolezen se lahko pojavi pri ljudeh, ki uživajo veliko
sladkorja.
Bolniki s sladkorno boleznijo imajo v krvi enkrat veliko,
drugič malo sladkorja.
Sladkorni bolniki imajo v krvi vedno veliko sladkorja.
Sladkorna bolezen je vedno ozdravljiva.
Nastanek sladkorne bolezni lahko preprečimo s pravilno
prehrano.
Ljudje, ki imajo sladkorno bolezen, lahko uživajo sladkor.
3. Katera snov zniža nivo sladkorja v krvi?
a) adrenalin
b) insulin
c) glukagon
4. Katere tipe sladkorne bolezni poznaš?

69

Nepravilno

Jakše, A. Obravnava vsebin o sladkorni bolezni v osnovni šoli.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014.

5. Kaj je hiperglikemija?
a) visok krvni sladkor
b) nizek krvni sladkor

6. Kateri najpogostejši štirje znaki počutja so značilni pri pojavu sladkorne bolezni in s
tem povišane vrednosti sladkorja v krvi? Obkroži črko pred pravilnimi odgovori.
a) hujšanje

b) kašljanje

c) velika žeja

d) pogosto uriniranje

e) slabost

g) izpadanje las

8. S katerimi dejavnostmi lahko zmanjšamo možnosti za nastanek sladkorne bolezni?
Obkroži vse pravilne odgovore.
a) telesna aktivnost
b) občasno kajenje
c) skrb za ustrezno telesno težo
d) pitje alkoholnih pijač
e) zdrava prehrana

7. Katera živila zvišajo sladkor v krvi? Obkroži črko pred imenom izbranega živila.
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a) banana

b) paprika

c) sir

d) testenine

e) ribe

f) maslo

g) kruh

h) meso
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V tabeli označi, kako ocenjuješ učno uro. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa
pomeni, da se v celoti strinjaš.
1 ‒ sploh se
ne strinjam

2 ‒ ne
strinjam
se

Ura je bila zanimiva.

Vsebina mi je bila
razumljiva.
Veliko sem se naučil-a.
Znal-a bi razložiti, kaj smo
se učili.
Učno snov je učiteljica
podajala dovolj počasi.
Učna snov je bila
preobširna.
Ves čas sem sodeloval-a.

Poznavanje sladkorne
bolezni je pomembno.

Kaj ti je bilo pri učni uri všeč?

Kaj ti pri učni uri ni bilo všeč?
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3 ‒ niti
se
strinjam,
niti ne
strinjam

4‒
strinjam se

5 – v celoti
se strinjam
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Priloga 3: Vprašalnik o sladkorni bolezni - 8. razred

VPRAŠALNIK O SLADKORNI BOLEZNI
Obkroži en ali več pravilnih odgovorov pri vsakem vprašanju ali na črto napiši pravilni
odgovor.
VPRAŠALNIKPO IZVEDBI UČNE URE
1. Kaj je sladkorna bolezen? Napiši odgovor na spodnje črte.

2. V tabeli označi pravilnost trditev. Izbrani odgovor označi z » x«.
Trditev

Pravilno

Nepravilno

Sladkorna bolezen je bolezen dihal.
Sladkorna bolezen se lahko pojavi pri ljudeh, ki uživajo veliko
sladkorja.
Bolniki s sladkorno boleznijo imajo v krvi enkrat veliko,
drugič malo sladkorja.
Sladkorni bolniki imajo v krvi vedno veliko sladkorja.
Sladkorna bolezen je vedno ozdravljiva.
Nastanek sladkorne bolezni lahko preprečimo s pravilno
prehrano.
Ljudje, ki imajo sladkorno bolezen, lahko uživajo sladkor.
3. Katera snov zniža nivo sladkorja v krvi?
a) adrenalin
b) insulin
c) glukagon
4. Naslednja vprašanja se nanašajo na različne tipe sladkorne bolezni. Na črto pod
vprašanjem napiši kratek odgovor.
a) Katere tipe sladkorne bolezni poznaš?
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b) Kateri od zgoraj naštetih tipov se najpogosteje pojavlja pri bolnikih s sladkorno
boleznijo?

c) Kateri tip sladkorne bolezni se najpogosteje pojavlja pri otrocih?

5. Kaj je hiperglikemija?
a) visok krvni sladkor
b) nizek krvni sladkor

6. Kateri izmed naštetih znakov se pojavijo pri osebi s povišano vrednostjo sladkorja v
krvi? Obkroži vse pravilne odgovore.
a) hujšanje
b) glavobol
c) slabost
d) žeja
e) kašljanje
f) pogosto uriniranje
g) izpadanje las
7. Kateri organi in deli telesa so pri sladkornem bolniku v nevarnosti in se pri njih bolj
pogosto pojavljajo okvare? (Naštej vsaj 3.)

8. S katerimi dejavnostmi lahko zmanjšamo možnosti za nastanek sladkorne bolezni?
Obkroži vse pravilne odgovore.
a) telesna aktivnost
b) občasno kajenje
c) skrb za ustrezno telesno težo
d) pitje alkoholnih pijač
e) zdrava prehrana
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9. V tabeli pred živilom s kljukico označi vsa živila, ki zvišajo sladkor v krvi.
banana

ribe

paprika

maslo

sir

kruh

testenine

piščančje meso

masleni rogljiček

čokolada

10. Naštej dejavnike tveganja za nastanek sladkorne bolezni (vsaj 3).
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V tabeli označi, kako ocenjuješ učno uro. 1 pomeni, da se nikakor ne strinjaš, 5 pa
pomeni da se zelo strinjaš.

1 ‒ sploh se
ne strinjam

2 ‒ ne
strinjam
se

Ura je bila zanimiva.

Vsebina mi je bila
razumljiva.
Veliko sem se naučil-a.
Znal-a bi razložiti, kaj smo
se učili.
Učno snov je učiteljica
podajala dovolj počasi.
Učna snov je bila
preobširna.
Ves čas sem sodeloval-a.

Poznavanje sladkorne
bolezni je pomembno.
Kaj ti je bilo pri učni uri všeč?

Kaj ti pri učni uri ni bilo všeč?
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3 ‒ niti
se
strinjam,
niti ne
strinjam

4‒
strinjam se

5 – v celoti
se strinjam

